
 ( في أكبر مؤتمر لتكنولوجيا التأمين في العالمQICمجموعة قطر للتأمين )

 

شخص من   9000في الس فيغاس في الواليات المتحدة األمريكية بمشاركة  2022لعام  InsurTech Connect (ITC)عقد مؤتمر 

قادة صناعة التأمين فرصة لثالثة أيام  لمدة استمرشكل الحدث الذي حيث   حدث لتكنولوجيا التأمين في العالم.  أكبر ITCويعد  .دولةمئة 

 . التأمين نقاش وعرض أحدث االبتكارات في مجالللفرصة والتكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين والمستثمرين 

الوحيد من   ممثلقطر للتأمين كانت ال  مجموعةتضمن المؤتمر العديد من العروض التقديمية من جميع أنحاء العالم ومن الجدير بالذكر أن 

ولكن على الساحة الدولية. مما   ،اإلقليميمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مما عزز مكانتها كالعب كبير ليس فقط على المستوى 

تكنولوجيا التأمين وأن تصبح شريك التأمين الرقمي األساسي لمنطقة الشرق األوسط  منظومةلتعزيز  الشركة المثلىمين يجعل قطر للتأ

شركة تكنولوجيا التأمين العالمية المملوكة  "تقنيات عنود"   وشمال أفريقيا وتحديد معايير تنفيذ التأمين الرقمي الجديدة من خالل شركة

 مين. لمجموعة قطر للتأ بالكامل

المستثمرين  الي ذلك، شكل المؤتمر فرصة قيمة للشركات الناشئة الستعراض أفكارهم أمام جمهور دولي من أفضل الخبراء و وباإلضافة

شاركت في  كانت قد  التأمين. ومن بين أبرز األحداث هو مشاركة أربع من أفضل الشركات الناشئة التي  وصناع القرار في مجال

 آفي وتوداي وديموجرانس وأمينليك.   ات قطر للتأمين في يونيو من هذا العام. تحديدا شرك مجموعةنظمته  الذيالتأمين  تكنولوجياهاكاثون 

تفخر قطر للتأمين بمكانتها الرائدة في مجال   "، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين لمناعياوتعليقا على هذا الحدث، قال السيد سالم 

التأمين في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي تمكننا من العمل كبوابة تسهل مشاركة المبتكرين من المنطقة في فعاليات 

تفويضا يعزز روح التعاون ويدفعنا إلى مشاركة الخبرات وتقديم االرشاد وتشجيع التفكير فإننا ال نرى في قيادة الفكر طموحا، بل  عالمية.

 المستقبلي".

من الموضوعات  . "Becoming a Connected Insurerبعنوان " نقاشقطر للتأمين في  مجموعة  تباإلضافة إلى ذلك، شارك

العمالء وقدرتها على تقليل المخاطر  ومردودها على  على تحليل البيانات الرئيسية التي تم تناولها هي األثر اإليجابي للمقترحات القائمة

التي تمكن وسطاء   API ال وباإلضافة إلى ذلك تناولت اللجنة موضوع التوزيع ومنصات والمطالبات لكل من مقدمي الخدمات والعمالء.

 التأمين من تجميع االحتياجات والتواصل بشكل أفضل مع مختلف مزودي التأمين.

ة التأمين، من الواضح أن هناك  نمجموعة قطر للتأمين في حدث بهذا الحجم. وفيما يتعلق برقم بمشاركة فتخرن"قائال السيد سالم واصل 

 " .(QIC DVPعبر وحدة "شركاء المشاريع الرقمية" ) الصعيد اإلقليميهذا الزخم على تقود زخما عالميا وأن قطر للتأمين 

 بعض االستنتاجات الرئيسية من الحدث هي: 

تطور االبتكار الرقمي من التركيز على تحسين تجربة العمالء نحو التركيز على تطوير نماذج رقمية جديدة لتعزيز الكفاءة  .1

 التشغيلية

حيث تتوفر العديد  يتأثر،أس المال في مجال تكنولوجيا التأمين فإن معدل االبتكار لم انخفاض معدالت استثمارات ر بالرغم من .2

االكتتاب  ووتحسين األسعار  مصممة خصيصا للفردالقدرة على تقديم منتجات وخدمات  ك من االبتكارات التي يمكن تطبيقها

 والمطالبات الفعالة. 

الذكاء االصطناعي والبيانات ومقدمي األنظمة لمساعدة شركات التأمين في اتخاذ قرارات  في المتخصصين من منظومةد ووج .3

 قائمة على األدلة.

يعد إنشاء وحدة "شركاء المشاريع الرقمية" التابعة لمجموعة قطر للتأمين عالمة فارقة في مستقبل المجموعة الرقمي. وانطالقا من مكانة  

صناعة منظومة   حاليا   التأمين الرقمي المفضل في المنطقة وتعيد أصبحت شريك ومبادراتها المستمرة ية،المجموعة اإلقليمية والدولية القو

التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. توفر وحدة "شركاء المشاريع الرقمية" منصة فريدة وفرص مهولة لشركات التأمين  

 لتوسيع أعمالهم الرقمية واالنتشار في أسواق جديدة.   فرصا   ين اإلقليمي والعالمي، والشركات التقنية والهيئات الحكومية على الصعيد

( التابعة للمجموعة، إلى إعادة صناعة مشهد التأمين الرقمي من خالل االستفادة من  QIC DVPوحدة "شركاء المشاريع الرقمية" ) نجحت 

ة التكنولوجيا وكبريات الشركات، واالستثمار االستراتيجي في الشركات  األصول الحالية، بناء مشاريع رقمية جديدة، الشراكة مع عمالق

 الناشئة ذات اإلمكانات العالية في المراحل المبكرة.  

 



أول هاكاثون   " وهو InsurHack MENA“ مسابقة QIC DVPبالتعاون مع ديلويت وجوجل كالود و قطر للتأمين مجموعةنظمت 

بهدف إعادة تشكيل مشهد التأمين الرقمي من خالل بناء مشاريع رقمية جديدة  وشمال أفريقيا الشرق األوسط نطقةمللتكنولوجيا في 

   .واالستثمار االستراتيجي في الشركات الناشئة ذات اإلمكانات العالية

تستعد قطر للتأمين تكنولوجيا التأمين لوشمال أفريقيا ومنتدى الشرق األوسط  بعد النجاح الكبير الذي حققه تحدي الشركات الناشئة األول

 . سيتم الكشف عن الشركاء وتفاصيل مثيرة في األسابيع المقبلة.2023لدورة تحدي الشركات الناشئة لعام 

سرنة  ٥٠قطر للتأمين هي شرركة مسراهمة عامة مدرجة في سروق األوراق المالية بدولة قطر وتتمتع الشرركة بأداء وتارير مشررف يتجاوز و

، وكانت أولى شرركات التأمين الوطنية في دولة قطر. وقد أصربحت شرركة قطر  1964سروق التأمين العالمي. وقد تأسرسرت الشرركة عام في 

. وبفضرل إجمالي األقسراط المكتتبة وإجمالي األصرول، وأول وأفضرل شرركة تأمين رقمية  للتأمين اليوم من رواد قطاع التأمين في دولة قطر

تُعد كبرى شرركات التأمين في منطقة الشررق األوسرط وشرمال أفريقيا. وهي مدرجة في سروق األوراق المالية بدولة  فإن شرركة قطر للتأمين  

 .مليار لاير قطر 7.8ز تجاوتقطر بإجمالي قيمة سوقية 

 group.com-www.qicللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
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