
 

طِلق منصة   "تقنيات عنود"شركة 
ُ
بهدف تعزيز تبادل  "أكورد سوليوشنز جروب"التابعة لشركة  ADEPTت

 البيانات الرقمية 

 

    ADEPT تقنيات عنود تعزز من تبادل البيانات الرقمية عبر 

 

الدمج واالطالق الناجح   عن  اململوكة بالكامل ملجموعة قطر للتأمينتقنيات عنود شركة تكنولوجيا التأمين العاملية و أعلنت   -  2022 سبتمبر  18الدوحة، قطر، 

  ، وهي الهيئة املنوطة بوضع املعايير في قطاع التأمين عاملًيا. "أكورد" لهيئة ، وهي شركة تابعة شركة "أكورد سوليوشنز جروب"كجزء من تعاونها مع  ADEPT ملنصة

 عن ربط األطراف املعنية عبر قطاع    لتبادل البيانات والترجمة(أكورد  )منصة    ADEPT  منصة  تتيح 
ً
تبادل البيانات والترجمة والتحويل في الوقت الفعلي، فضال

 – "أكورد سوليوشنز جروب"وشريك متكامل مرخص لشركة    "هيئة أكورد  لدى  حلول مزودي العضو في برنامج "  وهي  – تقنيات عنود  شركة   وقد قامت التأمين.  

ل تها  في منص  ADEPTدمج  ب بإرسال واستقبال رسائلوذلك    +Anoud  لتأمينالرائدة  التأمين  لعمالئها من شركات  ) للسماح  املكاتب الخلفية  معامالت  املحاسبة 

  (GRLC)  العاملية  التجارية الكبرى واألنشطة  إعادة التأمين  ( الخاصة بمعايير  ECOT  -   املطالبات اإللكترونية   مكاتب معامالت  واملطالبات )  (EBOT  - اإللكترونية  

 مع شركائهم التجاريين الداخليين والخارجيين املمكنين رقمًيا.  ،أكورد لدى هيئة

 الرئيس التنفيذي ملجموعة قطر للتأمين  من جانبه، ّصرح سالم املناعي،  و 
ً
املعنية بإيجاد الحلول  ،  +Anoudمع      ADEPTنصة  مل  الناجح  دمجال"نحن سعداء ب  :، قائال

لعمالئنا، في مجاالت مثل   ADEPT"نحن متحمسون لزيادة الكفاءة التي ستحققها منصة  وأضاف:  ".  لعمليات التأمين الشاملة وفق أسس جديدة، حديثة ومبتكرة

 وتحسين هياكل التكاليف". التشغيلية عمليات اليساعدهم على تبسيط سعادة التأمين واملطالبات واملحاسبة، مما إ

جهات    مع  ACORD GRLCوذلك من أجل تبادل رسائل   ،قدرات استخراج وتنسيق مستندات املحاسبة واملطالبات  + Anoudلعمالء  ADEPTتوفر منصة  سكما  

نين رقمًيا. الوساطة وجهات اإلسناد 
ّ

 غير املمك

 من    وشركائهم  +Anoudدعم عمالء    ADEPTوبإمكان واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمنصة  
ً
 باألسعار  عروض  طلب  بدءا

ً
خدمات  و العقود املؤقتة    إصدارمرورا

مع جميع منصات الطرح الرئيسية من أجل   التكامل وشركائهم التجاريين القدرة على عنود تك شركة لعمالء ADEPTاالستجابة. باإلضافة إلى ذلك، توفر منصة 

 عن االتصال بخدمات سوق لندن الحالية والجيل التالي منها. 
ً
 إرسال بيانات عروض األسعار واستقبالها، فضال

 هيئة أكورد  رئيس مجلس إدارة ان،كما صرّح كريس نيوم
ً
وعمالئها من خالل حلولنا الرقمية املتطورة مثل  " تقنيات عنود"    عنود تك   التعاون مع"يسعدنا    : ، قائال

تبادل  في إمكانات فعالة وعالية الكفاءة    إظهار   عنود تك   شركة  واستخدامها املباشر، أصبح بمقدور  ADEPT"من خالل إطالق منصة  وأضاف:  ".  ADEPTمنصة  

 الرقمنة املستمرة لهذا القطاع". عملية  جميع أنحاء العالم واملساهمة في فيالبيانات ألصحاب املصلحة في مجال التأمين 

 

 تقنيات عنود نبذة عن شركة 

https://www.acordsolutions.com/solutions/adept


أسست قطر للتأمين شركة تقنيات عنود في مركز قطر للمال، لتصبح بذلك أول شركة تكنولوجيا مالية مسجلة بالكامل في دولة قطر، ومن    2020في العام  

لتعاون  لشركات التأمين في جميع أنحاء العالم كثمرة لهذا ا   +Anoudقدمت منصة    – ( أكبر شركة إعادة تأمين في العالم  Swiss Reخالل الشراكة بينها وبين )

ت  ،    +Anoudمنصتها الرائدة     عبر  تحقيق النجاح في بيئة سريعة التطور   فيشركات التأمين  تقنيات عنود  تساعد  املثمر.   الوصول  من    مكن شركات التأمين  التي 

السوق.   في  وريادتها  جدواها  أثبتت  شاملة  تأمين  منصة  إلى  التقنية،   الفوري  واملحاسبة  االكتتاب،  العمالء،  عالقات  إدارة  من  التأمين  شركات  املنصة  تمكن 

ل إعادة التأمين، إلى جانب استراتيجية االكتتاب  والتمويل، وإدارة املطالبات، ؤإدارة تدفق العمل والوثائق، وذكاء األعمال والتقارير، وتحليل البيانات وإدارة أعما

 من جانب إحدى    ومرقابة التعرض للكوارث الطبيعية والتحصيل السريع لإليرادات وإطالق منتجات جديدة بسالسة تامة. 
ً
جدير  بالذكر إختيار الشركة مؤخرا

 لكاريبي لقيادة عمليات تحول تكنولوجيا املعلومات في الشركتين.  شركات التأمين الرائدة في أوروبا و إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة ا

 . www.anoudtechnologies.comمعرفة املزيد على املوقع اإللكتروني  ميمكنك

 

http://www.anoudtechnologies.com/

