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كة  نامج األمم المتحدة للبيئة قطر للتأمي   توقع شر  مبادرة التأمي   المستدام لبر

 

كةوقعت  -  2023يناير  12الدوحة،  ق األوسط وشمال أفريقيا،   شر ي قطر ومنطقة الشر
 
كة التأمي   الرائدة ف ، شر قطر للتأمي  

نامج األمم المتحدة للبيئة، وبذلك تكون " كة المبادرة التأمي   المستدام" لبر ق األوسط األوىل للشر ي الشر
 
ي تأمي   ف

توقع االتفاقية الت 

 العالمية. 

ي التأمي   المستدام تم إطالق مبادرة  وقد 
 
لصناع   إطار عالمي ، وهي بمثابة 2012المتحدة للتنمية المستدامة لعام  مؤتمر األممف

ي الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة و  التأمي   
ي لتبت 

وتعد هذه المبادرة  . ESGالثالثية ُتعرف اختصاًرا بحوكمة االستدامة الت 

ي بي   األمم المتحدة 
. أكبر اتفاق تعاون     وصناعة التأمي  

كة  ومن خالل مي    قطر للتأمي   توقيع االتفاقية، تصبح شر ي مجال التأمي   الملب  
 
جزءا من شبكة عالمية من أصحاب المصلحة ف

كات  معايب  عىل طول سلسلة القيمة الخاصة بهم. وتوفر هذه المبادئ الثالثية حوكمة االستدامة  بدمج لتقييم مدى نجاح شر
كات إعادة التأمي   بما يتجاوز   ، مع تعزيز الحوكمة ونموذج األعمال الخاص بها. والمالية ةالمعاير الربحيالتأمي   وشر

 
 : ، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمي   كة قطر للتأمي   جاهدة إلنشاء أعمال مستدامة مع  وقال السيد سالم المناعي "تسىع شر

ي والقضاء عىل الفقر والتعليم  ها عىل المناخ والتنوع البيولوجر ي المرونة االقتصادية العالمية وتدرك تأثب 
 
والمعايب  المساهمة ف

كة قطر للتأمي   ترك بصمة إيجابية ةاألخالقي م شر كة قطر للتأمي   عىل دمج  "مبدأ التأمي   المستدام"وتوقيع   .. تعب   يساعد شر

سلسلة القيمة الخاصة بها. جنبا إىل جنب مع أصحاب المصلحة سنعمل عىل تحقيق  الثالثية عىل مدى حوكمة االستدامة معايب  

 " . مجتمع مرن ومستدام وشامل

كة قطر للتأمي   ش.م.ع ثابت ألكبر من    .عشر أداء  ي البورصة مع تاري    خ 
 
كة تأمي   مدرجة ف عاما وبصمة اكتتاب عالمية.    50هي شر

كة قطر للتأمي   عام   ي منطقة   1964تأسست شر
 
التأمي   ف ي قطاع 

 
ي دولة قطر، وأصبحت اليوم رائدة ف

 
تأمي   وطنية ف كة  كأول شر

ق األوسط وشمال إفريقيا   ي منطقة الشر
 
كات التأمي   ف كة قطر للتأمي   واحدة من أكبر شر ق األوسط وشمال أفريقيا. كما تعد شر الشر

 المكتتبة وإجماىلي األصول.  من
ي بورصة قطر بقيمة سوقية إجمالية    حيث إجماىلي أقساط التأمي  

 
كة قطر للتأمي   ُمدرجة ف كما أن شر

ق األوسط وذلك ضمن جوائز مجلة   6.5تفوق   ي الشر
 
كة تأمي   رقمية ف كة قطر للتأمي   بجائزة أفضل شر مليار ريال قطري. وتوجت شر

 . 2022ريفيو لسنة  "جلوبال بانكينج أند فاينانس 

 

 


