
إشادة بجهود  قطر للتأمني  في ختام أول منتدى لتكنولوجيا 
التأمني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

الرائدة  نظمت مجموعة قطر للتأمني، شركة التأمني 

ــــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا،  فـــي قــطــر ومــنــطــقــة الـــشـــرق األوسـ

كــجــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــتــيــهــا الــرقــمــيــة واالســتــثــمــاريــة 

"الــشــرق األوســـط وشمال  النسخة األولـــى مــن منتدى 

 InsurTech) "الـــتـــأمـــني ٢٠٢٢ لــتــكــنــولــوجــيــا  إفــريــقــيــا 

MENA 2022) والتي اتخذت من الدوحة مقرًا له، يوم 

الخميس املاضي بفندق سانت ريجيس الدوحة. وقد 

استقطبت النسخة األولــي من املؤتمر ما يزيد عن 40  

متحدثًا و250  مــشــاركــًا مــن املستثمرين واملبتكرين 

وقـــــادة الـــشـــركـــات وصـــنـــاع الـــقـــرار فـــي مـــجـــال الــتــأمــني 

والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. 

وقـــد تــم اخــتــيــار مــوضــوع املــنــتــدى الــرئــيــســي ليعطي 

الــحــدث ويتعامل مــع تحديات  لــهــذا  املــزيــد مــن التفرد 

ما بعد جائحة كورونا وقضايا كيفية تطوير صناعة 

الــتــأمــني فــي الــشــرق األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا، ولــذلــك 

تم االستقرار على أن يكون املحور الرئيسي بعنوان: 

(صناعة مستقبل التأمني في الشرق األوســط وشمال 

إفريقيا).

"Deloitte" و  الــذي نظم بالتعاون مع   - تناول املنتدى 

"Google" في جلساته النقاشية، عددًا من املوضوعات 

ــــول الـــتـــحـــديـــات اإلقــلــيــمــيــة الـــراهـــنـــة لــتــكــنــولــوجــيــا  حـ

الــتــي يمكن مــن خاللها  الــتــأمــني واألســالــيــب املختلفة 

ــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــأمـــني  لـــلـــشـــركـــات املـــتـــخـــصـــصـــة فـ

املساهمة في تطوير صناعة التأمني من خــالل تلبية 

فـــوري، وتسخير البيانات  احتياجات العمالء بشكل 

والتقنيات الجديدة لخلق تجارب ومنتجات جديدة 

املــحــاور األخــرى،  ملختلف أعــمــال التأمني وغيرها مــن 

وذلـــك بــهــدف إعـــداد خــارطــة طــريــق واضــحــة للنهوض 

بتكنولوجيا التأمني بالقطاع ككل خاصة في قطاعيي 

املــركــبــات فــي منطقة الشرق  التأمني الصحي وتــأمــني 

األوسط وشمال إفريقيا. 

وفــي هــذا الــصــدد، قــال السيد ســالــم املــنــاعــي، الرئيس 

ـــرارات  الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة قــطــر لــلــتــأمــني: (اتــــخــــاذ قــ

مــســتــنــيــرة بــشــأن مــســتــقــبــل تــكــنــولــوجــيــا الــتــأمــني في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للنهوض بهذا 

القطاع وتحقيق تطلعات العمالء يعد إحدى أولويات 

الــتــحــوالت التي  مجموعة قطر للتأمني وذلـــك فــي ظــل 

 عن 
ً
يشهدها القطاع التأميني والتكنولوجي، فضال

الفرص االستثمارية الواعدة واملرتبطة بتكنولوجيا 

التأمني فــي املنطقة. جمع املنتدى تحت مظلته رواد 

ــــرؤى من  تــكــنــولــوجــيــا الــتــأمــني وعــــرض الــعــديــد مـــن الـ

مختلف أرجاء العالم. ومن هذا املنطلق أثرى املنتدى 

الفكر االستراتيجي الرقمي واالستثماري الذي تتبناه 

مجموعة قطر للتأمني، وتعمل من خالله على تقديم 

ــو تــقــلــيــدي  ــا هـ حـــلـــول وخــــدمــــات تــأمــيــنــيــة تــتــخــطــى مـ

مدعومة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الذكية."

وتــضــمــن املـــنـــتـــدى أيـــضـــًا جــلــســة خــتــامــيــة لــهــاكــاثــون 

الـــتـــأمـــني (InsurHack MENA) إحـــدى  تــكــنــولــوجــيــا 

 (QIC DVP)  "مبادرات وحدة "شركاء املشاريع الرقمية

وحــدة األعمال املعنية بالتأمني وتكنولوجيا التأمني 

التابعة ملجموعة قطر للتأمني ، والذي شارك في ١٣٧ 

فريقًا من ٣٣ دولــة، حيث وفــرت الوحدة بالتعاون مع 

شــركــائــهــا خـــدمـــات الــتــوجــيــه واإلرشــــــاد لــلــمــشــروعــات 

الجديدة الواعدة التي حققت بالفعل نتائج جيدة في 

ميدان تكنولوجيا التأمني، مما ساعدهم على التقدم 

واالرتــقــاء في مسيرتهم املهنية بهدف االستثمار في 

أميزهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة وإتاحة العديد 

من فــرص التواصل والتفاعل لهم من خــالل الشركات 

الــتــابــعــة للمجموعة فاملنطقة والـــعـــالـــم.  واســتــغــرقــت 

الجلسة45  دقيقة، شارك فيها قادة املشروعات الست 

الــنــاشــئــة واألمــيــز فــي مــجــال تكنولوجيا الــتــأمــني من 

قطر ومنطقة الشرق األوســط. واستعرض املؤسسون 

مسيرتهم الشخصية وتــجــاربــهــم امللهمة فــي مــيــدان 

الــتــي واجهتهم،  ريـــادة األعــمــال، وتــنــاولــوا التحديات 

إلى جانب تقديم رؤى فريدة حول تكنولوجيا التأمني. 

فـــرق واالعــــالن عن  الــســت  واخــتــتــمــت الجلسة بتكريم 

الــثــالث شــركــات الــفــائــزة وتــصــدرتــهــم (AVEY) والتي 

فازت باملركز األول وعلى "خيار الجمهور". 

ستتم مكافأة الفرق الثالثة األولــى بفرصة للمشاركة 

في بناء حل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

بدعم من رواد السوق اإلقليميني املتمثلني بمجموعة 

قــطــر لــلــتــأمــني وشـــركـــة ديــلــويــت وجـــوجـــل الــســحــابــيــة 

وغــيــرهــا مــن الــشــركــات الرئيسية فــي الــســوق، وسيتم 

تأمني فرصة استثمار محتملة لهم من جانب مجموعة 

قطر للتأمني. وسيتاح ل (AVEY) أيضًا فرصة حضور 

نــيــفــادا،  فــيــجــاس،  الـــرائـــد فــي الس   InsurTech مــؤتــمــر

بالواليات املتحدة األمريكية،

أتى الهاكاثون في إطار توجه مجموعة قطر للتأمني  

ــلــــق فـــرص  لــتــمــكــني املــــــواهــــــب، ودعـــــــم الــــشــــركــــات، وخــ

استثمارية جديدة. وهدف  إلى التشجيع على توليد 

أفكار مبتكرة تساهم في دعم التكنولوجيا ، التقنيات 

والتطبيقات ، وتفعيل مشاركة ودعم أصحاب األفكار 

املــبــتــكــرة إلعــــادة صــنــاعــة مــشــهــد الــتــأمــني الــرقــمــي في 

ــيـــا.  وكــانــت  ــقـ مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال إفـــريـ

املجموعة قد حــددت عدة ضوابط وشــروط للمشاركة 

في املسابقة أهمها أن يقدم الفريق فكرة مبتكرة في 

إحــــدى مـــجـــاالت االــتــأمــني الــرقــمــي والـــتـــي تــســاهــم في 

 Hackathon وجــود حــل لتحد معني. ونــظــم  كــال مــن ال

 Anthemis، Prifina ، Plug and واملنتدى بالشراكة مع

Play Middle East، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمني 

الصحي، ومركز قطر للمال. 

لــلــهــاكــاثــون، قــال  وفـــي تعليقه عــن الجلسة الختامية 

السيد سالم املناعي: "في إطار عملية تمكني املواهب، 

ــات، وخـــلـــق فــــرص اســتــثــمــاريــة جــديــدة  ــركـ ــشـ ــم الـ ــ ودعـ

واالســتــثــمــار فــي هــذه الــشــركــات بشكل مباشر و غير 

ــــالق .InsurHack MENA فــتــطــرق  ــا اطـ ــررنـ قـ مـــبـــاشـــر، 

الــهــاكــاثــون الـــى مــوضــوعــات تعتبر مــن تــحــديــات هــذا 

الــوقــت لــلــخــروج بــأفــكــار ابــتــكــاريــة وحــلــول و لتوفير 

ــارات الــتــأمــني  تـــجـــارب اســتــثــنــائــيــة لــلــعــمــالء فـــي مــــســ

وقطاع  التأمني من خالل التحليالت التقنية الكبيرة، 

والتعلم اآللــي والــذكــاء االصطناعي. يعكس هاكاثون 

تكنولوجيا التأمني التزام املجموعة بالنهوض بقطاع 

التأمني في الشرق األوسط وشمال إفريقيا."

: " فإن تصور التقنيات الجديدة 
ً
وأضاف املناعي قائال

وتكاملها عــبــر الــقــطــاعــات، بــمــا فــي ذلـــك الــتــأمــني، هي 

السمة الغالبة عامليًا هذه الفترة. والتعاون بني شركات 

التأمني املرموقة وعمالقة التكنولوجيا لدعم وارشاد 

الشركات الناشئة يواكب خطط النمو الوطني ويبشر 

بعصر جديد ومميز من اإلبــداع واالبتكار ومزيد من 

النمو االقتصادي. "

بعض املشاريع والتقنيات املرتقبة والواعدة هي تلك 

التي تتعامل مع عدد من املخاطر الرئيسية مثل التغير 

املناخي والتهديدات اإللكترونية، وتحرص مجموعة 

قطر للتأمني دائــمــًا على تبني هــذه التقنيات حرصًا 

ــة قــطــر لــخــفــض انــبــعــاثــات  ــم تــوجــه دولــ مــنــهــا عــلــى دعـ

الــبــالد بنسبة %25 بحلول عام  الــغــازات الدفيئة فــي 

ــنــاخ والــتــركــيــز 
ُ

2030 بــمــوجــب اتــفــاقــيــة بـــاريـــس لــلــم

الكبير الذي تبديه دولة قطر على الخصوصية وأمن 

البيانات. حيث تتبنى املجموعة سياسات الحوكمة 

البيئية واملجتمعية وحوكمة الشركات (ESG) في كافة 

أعمالها - في االكتتاب، وإدارة األصــول، واالستثمار، 

والتشغيل.
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ــم تــغــطــيــة املــؤتــمــر مـــن كـــبـــرى الـــقـــنـــوات واملــنــصــات  وتــ

اإلعــالمــيــة، اإلقليمية والــعــاملــيــة وتـــم بــثــه عــلــى الــهــواء 

مــبــاشــرة وعــبــر الــبــث املــبــاشــر فــي لينكد ان ووســائــل 

التواصل االجتماعي التي تتيح هذا الخاصية فوصل 

صــداه للعاملية وخــالل جلسات املنتدى التي ناقشت 

كافة القضايا املطروحة، لم يترك املشاركون فرصة إال 

وثمنوا فيها جهود مجموعة قطر للتأمني املبذولة، 

 عــن توكيدهم لريادتها للتأمني وتكنولوجيا 
ً
فــضــال

التأمني في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

التابعة  يعد إنــشــاء وحــدة "شــركــاء املشاريع الرقمية" 

ملــجــمــوعــة قــطــر لــلــتــأمــني عـــالمـــة فـــارقـــة فـــي مستقبل 

املــجــمــوعــة الـــرقـــمـــي. وانـــطـــالقـــا مـــن مــكــانــة املــجــمــوعــة 

اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــقـــويـــة، ومـــبـــادراتـــهـــا املــســتــمــرة 

أصــبــحــت شــريــك الــتــأمــني الــرقــمــي املــفــضــل فــي املنطقة 

وتــعــيــد حــالــيــًا صــنــاعــة مــنــظــومــة الــتــأمــني فـــي منطقة 

الشرق األوســط وشمال إفريقيا. توفر وحــدة "شركاء 

املشاريع الرقمية" منصة فريدة وفرص مهولة لشركات 

التأمني والشركات التقنية والهيئات الحكومية على 

الصعيدين اإلقليمي والعاملي، فرصًا لتوسيع أعمالهم 

الرقمية واالنتشار في أسواق جديدة. 

 QIC) "نــجــحــت وحــــــدة "شــــركــــاء املـــشـــاريـــع الـــرقـــمـــيـــة 

إلــى إعــادة صناعة مشهد  DVP) التابعة للمجموعة، 

الـــتـــأمـــني الـــرقـــمـــي مـــن خــــالل االســـتـــفـــادة مـــن األصــــول 

الــحــالــيــة، بــنــاء مــشــاريــع رقــمــيــة جـــديـــدة، الــشــراكــة مع 

عمالقة التكنولوجيا وكبريات الشركات، واالستثمار 

الــشــركــات الناشئة ذات اإلمــكــانــات  االســتــراتــيــجــي فــي 

العالية في املراحل املبكرة. 

وفي ظل التطور الدائم في إطار استراتيجية التحول 

الرقمي للمجموعة تــم إطــالق نسخة جــديــدة كليًا من 

لــلــتــأمــيــنــات، لتكون  بــوابــة قــطــر للتأمني اإللــكــتــرونــيــة 

أول وأســرع الحلول الرقمية املتكاملة لشراء وتجديد 

وثائق التأمني في قطر.

بـــطـــريـــقـــة مــبــتــكــرة   qic.online ــة ــ ــوابـ ــ بـ تـــطـــويـــر  وتــــــم 

الــعــمــالء، لتمنحهم إمكانية  وتستجيب الحــتــيــاجــات 

الــحــصــول عــلــى تـــأمـــني الـــســـيـــارة، والــــدراجــــة الــنــاريــة، 

والـــســـفـــر، ومــحــتــويــات املـــنـــزل، والــــقــــوارب والــيــخــوت، 

والــحــوادث الشخصية رقميًا وفــي دقيقتني فقط دون 

الــحــاجــة إلجــــراء أيـــة مــعــامــالت ورقــيــة، أو االتــصــال أو 

زيــارة أي من فــروع الشركة إلتمام عمليات الــشــراء أو 

التجديد. 

الــجــديــدة باللغتني العربية  وتــتــوفــر املنصة الرقمية 

واإلنــجــلــيــزيــة، حــيــث تــمــنــح املــســتــخــدم مــيــزة املــقــارنــة 

ــأمــــني، وبـــالـــتـــالـــي  ــتــ ــة بــــني أنــــــــواع تـــغـــطـــيـــات الــ ــفــــوريــ الــ

الحصول على معلومات كاملة عن مزايا كل نــوع مع 

اقتراح التغطيات األنسب الحتياجات القيادة والسفر، 

والحياة لكل عميل على حدة. كما تتيح البوابة لجميع 

 عن 
ً
العمالء ميزة مقارنة أسعار وثائق التأمني، فضال

اختيار طريقة وخطة الدفع األنسب لهم، بما في ذلك 

خطة الــدفــع عــن طــريــق أقــســاط شهرية مــع مستويات 

أمان عالية عند الدفع باستخدام بطاقات االئتمان أو 

الخصم.

هذا وتتيح البوابة الرقمية الجديدة للعمالء الحاليني 

صفحة خاصة بتجديد وثائق التأمني الخاصة بهم 

عبر خــطــوات بسيطة وفــقــط عبر إدخـــال رقــم البطاقة 

ـــراد تجديدها، دون 
ُ
امل القطرية أو رقــم وثيقة التأمني 

إلــى إعــادة إدخــال بياناتهم كاملة من جديد.  الحاجة 

وتوفر بوابة qic.online مزيدًا من الخدمات وامليزات، 

من ضمنها السماح للعمالء بالتحكم الكامل في جميع 

احــتــيــاجــاتــهــم الــتــأمــيــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك تــرقــيــة وثــائــق 

الــخــاصــة بــهــم، وإدارة مطالباتهم التأمينية  الــتــأمــني 

رقميًا. 

وتمتلك مجموعة قطر للتأمني شركة «تقنيات عنود» 

أول شــركــة تــكــنــولــوجــيــا مــالــيــة مــســجــلــة بــالــكــامــل في 

 Swiss) دولــــة قــطــر، ومـــن خـــالل الــشــراكــة بينها وبـــني

دمت منصة 
ُ
Re) أكبر شركة إعــادة تأمني في العالم ق

+Anoud لــشــركــات الــتــأمــني فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 

كثمرة لهذا التعاون املثمر. وتــم إدراج شركة تقنيات 

عـــنـــود (عـــنـــود تــــك) فـــي قــائــمــة «أفـــضـــل عــشــر شــركــات 

بــنــاء النظام  الــتــأمــني» فــي فئة  رائـــدة فــي تكنولوجيا 

الفئة اإلنجازات في تطوير  البيئي العاملي. تقدر هذه 

ــرابـــطـــة، والــرقــمــنــة  ــتـ ــة املـ ــمـ ــة، واألنـــظـ ــويـ ــقـ الـــشـــبـــكـــات الـ

ـــعـــد عــنــاصــر مــهــمــة لــتــســهــيــل تــطــويــر 
ُ
الــعــاملــيــة الـــتـــي ت

صناعة التأمني. تم تقييم تقنيات "عنود" نظرًا ملنصة 

تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات لــلــتــأمــني الــخــاصــة بــهــا، التي 

طلق عليها 
ُ
عد أفضل منصة في هذا املجال، والتي ي

ُ
ت

الـــتـــأمـــني طــريــقــة  لـــشـــركـــات  املــنــصــة  Anoud+. وتـــوفـــر 

فــعــالــة وشــامــلــة إلدارة جميع جــوانــب بــرامــج التأمني 

التي يقدمونها. ومــؤخــرًا اختيرت الشركة مــن جانب 

إحــــدى شـــركـــات الــتــأمــني الـــرائـــدة فـــي أوروبــــــا، وكــذلــك 

أكــبــر مجموعات التأمني فــي منطقة الكاريبي  إحـــدى 

لقيادة عمليات تحول تكنولوجيا املعلومات لديهما. 

وستقود "عــنــود تــك" عملية التحول رقميًا لعمالئها 

مـــن خــــالل تــطــبــيــق مــنــصــة حـــلـــول الـــتـــأمـــني املــتــكــامــلــة 

الخاصة بها +Anoud. وتعتبر (عنود تك) أيضًا واحدة 

ــدة عــاملــيــًا لــديــهــا أعــظــم  ــ مـــن أفـــضـــل عــشــر شـــركـــات رائــ

قــدرات حالية ومستقبلية لتغيير الصناعة من خالل 

تكنولوجيا التأمني. 

مجموعة قطر للتأمني
ز و نجاح  ق و تميُّ تألُّ

قــطــر لــلــتــأمــني هـــي شــركــة مــســاهــمــة عــامــة مـــدرجـــة في 

سوق األوراق املالية بدولة قطر، وتتمتع الشركة بأداء 

وتـــاريـــخ مــشــرف يــتــجــاوز ٥٠ ســنــة فــي ســـوق الــتــأمــني 

العاملي. وقد تأسست الشركة عام 1964، وكانت أولى 

شركات التأمني الوطنية في دولة قطر. وقد أصبحت 

الــيــوم مــن رواد قطاع التأمني في  شركة قطر للتأمني 

دولــة قطر وأول وأفضل شركة تأمني رقمية. وبفضل 

إجمالي األقساط املكتتبة وإجمالي األصول، فإن شركة 

ــعــد كــبــرى شــركــات الــتــأمــني فــي منطقة 
ُ
قطر للتأمني ت

الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا. وهــــي مـــدرجـــة في 

سوق األوراق املالية بدولة قطر بإجمالي قيمة سوقية 

يتجاوز 8.5 مليار ريال قطري.

لــالطــالع عــلــى مـــبـــادرات مــجــمــوعــة قــطــر ومــشــاريــعــهــا، 

www.qic-group.com رجى زيارة املوقع اإللكتروني
ُ
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