
أفضل عشر شركات رائدة في تكنولوجيا التامين  إدراجها في قائمة  ملجموعة قطر للتأمين، تم    مملوكة بالكامل، وهي شركة  تقنيات عنود   

 Alchemy Crew  و   ACORDمنظمة في العالم من قبل 

 

هى تعمل في مجال خدمات تكنولوجيا املعلومات و تك(، وهي شركة مملوكة بالكامل ملجموعة قطر للتأمين  عنود   ذ.م.م )شركة تقنيات عنود   

لديها    أفضل عشر شركات رائدةفي قائمة    ACORDمنظمة  أدرجتها  دة في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  تأمين رائالشركة  

في حين   هي منظمة غير ربحية في صناعة التأمين،  ACORD    أعظم قدرات حالية ومستقبلية لتغيير الصناعة من خالل تكنولوجيا التأمين.

تم نشر "أفضل عشر شركات رائدة في تكنولوجيا التأمين" شركة عاملية رائدة في استراتيجية تكنولوجيا التأمين.  هي      Alchemy Crewأن  

 التأمين وخارجه.  ، وهو مركز رقمي للشركات الرائدة في الصناعة داخل قطاع Insider Engageفي  2020ديسمبر   15في 

 

تقدر  بناء النظام البيئي العاملي.  في قائمة "أفضل عشر شركات رائدة في تكنولوجيا التأمين" في فئة   )عنود  تك(شركة تقنيات عنود   تم إدراج  

عد عناصر هامة لتسهيل تطوير صناعة التأمين. هذه الفئة اإلنجازات في تطوير الشبكات القوية
ُ
، واألنظمة املترابطة، والرقمنة العاملية التي ت

عد أفضل منصة في هذا املجال، والتي ُيطلق عليها تقنيات عنود  تم تكريم 
ُ
.  +Anoudنظًرا ملنصة تكنولوجيا املعلومات للتأمين الخاصة بها التي ت

 فعالة وشاملة إلدارة جميع جوانب برامج التأمين التي يقدمونها.  نصة لشركات التأمين طريقةاملتوفر و 

 

ا من هذا اإلنجاز، قال الرئيس التنفيذي ملجموعة قطر للتأمين السيد سالم خلف املناعي: "
ً
 شركة تقنيات عنودنحن سعداء بإدراج  انطالق

التأمين. ُيعد ذلك تقديًرا لنجاح استراتيجية عمل مجموعة قطر للتأمين الخاصة في قائمة أفضل عشر شركات رائدة في تكنولوجيا   )عنود  تك(

 "في عمليات التأمين وإعادة التأمين، وتسويق هذه القدرات في صناعة التأمين ككل.متطورة تقنيات  بتوظيف

 

عد أموأضاف السيد املناعي: "
ُ
ًرا هاًما للحفاظ على مكانتنا الرائدة في منطقة الشرق  إن القدرة على االستمرار في ابتكار نموذج أعمالنا ورقمنته ت

 " األوسط وشمال أفريقيا. سنظل نركز على تكنولوجيا املعلومات.

 

 شركة تقنيات عنود   حول 

 

في مركز قطر للمال، لتصبح بذلك أول شركة تكنولوجيا مالية مسجلة  تقنيات عنود  قامت شركة قطر للتأمين بتأسيس شركة  2020في العام 

   +Anoudقدمت منصة  -أكبر شركة إعادة تأمين في العالم- Swiss Reو شركة تقنيات عنود  بين  الشراكةبالكامل في دولة قطر، ومن خالل 

 شركات التأمين في جميع أنحاء العالم كثمرة لهذا التعاون املثمر.ل

 

 

 ة قطر للتأمين حول شرك

عد، 1964عام  في التأسست شركة قطر للتأمين 
ُ
إجمالي األقساط املكتتبة وإجمالي أكبر مجموعة تأمين في منطقة الشرق األوسط من حيث  وت

العقد خالل  و  وتعظيم الفائدة والقيمة للمساهمي.من الربحية  مشرف حافل و   شركة قطر للتأمين سجل صنعت،  على مدار تاريخهاو  .األصول 

مين مباشر تركز عمليتها على نطاق ، نمت شركة قطر للتأمين من كونها شركة تأالذاتي او النمو الخارجي، من خالل مزيج من النمو  املاض ي

 في دولةعمليات  حيث توسعتن عاملية  ، إلى مجموعة تأمين وإعادة تأمي الشرق األوسط
ً
 في  قطر،   ها داخليا

ً
دة، واإلمارات العربية املتح  وخارجيا

شركة قطر للتأمين مدرجة في بورصة قطر   .مالطا وإيطاليا وسنغافورة وبرمودا وجبل طارق و ،  وسويسرا  ،وُعمان، والكويت، واململكة املتحدة

 .مليار دوالر أمريكي 2وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 

 

 

 


