
 يطلقون هاكاثون تكنولوجيا التأمين  كالود ، ديلويت و جوجلقطر للتأمينمجموعة  

   منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ي فاألول من نوعه 

 

 

املنطقة، والذي تنظمه مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة  ي  األول من نوعه فالحدث  ،  MENA  InsurHackفة  الستضا  قطر  تتهيأ   –(األربعاء )  الدوحة، قطر 

)منصة جوجل السحابية(    Google Cloud    هنية في العالم، واملخدمات  ال  اتأكبر شركالتي تعد من  جانب "ديلويت"،  قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إلى  في   

للتأمين في   التابعة ملجموعة قطر نالتأمين وتكنولوجيا التأمياملعنية ب وحدة األعمال وهي  (QIC DVP)  وحدة "شركاء املشاريع الرقمية" الرائدة في الحوسبة السحابية و 

 .   عن بعد الخامس والسادس من يونيو هذا العام

 

  
ً
من الشركات الناشئة عبر   مفتوحة لكل الفرق واملجموعات  فالدعوة  -  العالمي  ف  أي مكان  من   لحدثفي ا  المشاركةللذين يودون   ينومرونة كافيوسيتيح ذلك وقتا

 مشارك ١٥وعقب انقضاء الحدث، سينتقل  وأوروبا.جنوب شرق آسيا  إفريقيا ومناطق مراحل ما قبل التأسيس واملراحل األولى من منطقة الشرق األوسط وشمال 
ً
  ا

إلى املرحلة االرشادية  ٥٠أصلمن   ذلك اختيار    وسيتم  ألسبوع تمتدالتي    مشارك متوقع  ال    ٦بعد  في  تقديمي  ليوم عرض  يونيو   ٢٣فرق ودعوتهم    ، خالل قمة من 

InsurTech  النظم ي.  في الدوحة  Hackathon   بالشراكة مع 
ً
 ،  ومركز قطر للمال.   Anthemis ،Prifinaأيضا

 

تعليق التنفيذي  السيد  قال    ،هل  وفي  الرئيس  املناعي،  للتأمينسالم  خلق فرص استثمارية جديدة  و ،  دعم الشركاتو تمكين املواهب،  في إطار عملية  : "ملجموعة قطر 

للخروج    من تحديات هذا الوقتتعتبر    الى موضوعات  هاكاثون ال  يتطرق س  InsurHack MENA.قررنا اطالق    ،الشركات بشكل مباشر و غير مباشر  هذه   واالستثمار في

  . االصطناعيالتعلم اآللي والذكاء و من خالل التحليالت التقنية الكبيرة،  التأمين قطاع و  التأمينات للعمالء في مسار لتوفير تجارب استثنائية و حلول و   اريةكبأفكار ابت

 "التأمين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.قطاع تكنولوجيا التأمين التزام املجموعة بالنهوض ب   يعكس هاكاثون 

 

كما  التدريب وورش العمل والجلسات االرشادية التي يقودها كبراء خبراء الشركات املنظمة.   االستفادة من سيتيح الهاكاثون للمشاركين تطوير األفكار املبتكرة، و كذلك، 

 الى ابراز القدرات واملهارات التقنية وتشجيع االبتكار والتطوير في مساراته.  يهدف الهاكاث
ً
ختارها الحكام بفرصة للمشاركة  يستتم مكافأة الحلول الثالثة األولى التي  ون أيضا

وغيرها من مجموعة قطر للتأمين وشركة ديلويت وجوجل السحابية باملتمثلين  في بناء حل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بدعم من رواد السوق اإلقليميين 

في    الرائد    InsurTechلفائز فرصة حضور مؤتمر  اح لالشركات الرئيسية في السوق، وسيتم تأمين فرصة استثمار محتملة لهم من جانب مجموعة قطر للتأمين. وسيت

     لالستثمار فيها.  Anthemis شركة ل  استثمارية وفرصة   عرض تقديمي حصري  منحهالواليات املتحدة األمريكية، إلى جانب بالس فيجاس، نيفادا، 

 

 :أدناه من خالل الرابط 2022يونيو  2يمكن للفرق التسجيل حتى 

mena.com/-http://hackathon2022.insurtech 

http://hackathon2022.insurtech-mena.com/

