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 معردودة  دقراق  خرلل األسروا  فري  التغيررات مع مباشرة التفاعل المؤسسات بمقدور أصبح االنترنت عصر في

 هرر   مررع بسرررعة والتفاعررل للتغيررر بالمرونررة تتسرر  تسررويقية اسررتراتيايات تبنرر  عليهررا أيضررا هرر ا فررر  لقررد بررل

 عوامرل ابرر  مرن واحردة هري االنترنت شبكه بفضل السو  واقع تقلبات مع التفاعل عل  القابلية وان المتغيرات 

 مرن انره حير  لصرالحها االنترنرت قروة تطويرع يمكنهرا والشرركات   العربيرة المنطقرة فر  األعمال بيقة في التغيير

   االلكترونيرة األعمرال بأهميرة فطنرة لرديها التر  الشرركات نصيب من البعيد المدى عل  النااح يكون أن البديهي

 متينرة علقرات وبنرا  الفاعليرة و يرادة التكراليف لخفر  األمثرل هر  السربيل االلكترونية األعمال أن القول ويمكن

 . التنافسية و يادة القدرة العمل  مع األال وطويلة

عمليرة االختيرار والشررا  بطريقرة   فري ل للمسرتهل  ودلي رالحديثرة  والتقنية االنترنتإ  التاارة االلكترونية حصيلة 

  كمرا أعطرت  مريحة تختلف عرن الطرر  التقليديرةبطريقة  االنترنتاارا  المعاملت التاارية عن طري  شبكة 

تحرديات فرضرت مصرطلح التارارة االلكترونيرة    ومرع بررو  للشركات فرص هاقلة للتطور والتوسع في أعمالها

كبيرة عل  قطاع التأمين كأحد القطاعات االقتصادية المهمة عموما وشركات التأمين بشكل خاص نتياة للتطرور 

بررداع فرري االنترراذ   وهرر ا يتطلررب اسررتعمال اأو   العلمرري الرر ى أدى الرر  حرردة المنافسررة سرروا  خفرر  فرري التكرراليف

 .االنترنرتالحديثة التري تنسرا  مرع حار  وسررعة التطرورات وفري مقردمتها شربكة  و يدةالاد ةوالتقنياالتصاالت 

وألهمية ه ا الموضوع وحداثته تأتي ه   الدراسة لتسلط الضو  عل  التاارة االلكترونية ومدى إمكانية تطبيقهرا 

 .في صناعة التأمين

 بالتارارة يعررف فيمرا  لر  وتال  ألعمالها الشركات أدا  طبيعة ف  ا ريا تحوال األخيرة القليلة السنوات شهدت

 . االلكترونية األعمال إل  التقليدية األعمال من تحوال الشركات من الكثير حققت ا    االلكترونية

 الشرا   عمليات تنفي  ث  والخدمات للبضاقع والتعريف اإلعلن عمليات" بأنها االلكترونية التاارة تعريف ويمكن

 سروا  المختلفرة االتصرال شربكات عبرر الشرراقية القيمرة سرداد ثر  الصرفقات عقرد و والخدمات البضاقع لتل  والبيع

 0 والباقع المشترى بين تربط التي الشبكات من غيرها أو االنترنت

  

 -: اآلتية النقاط في االلكترونية التاارة أهمية بيان يمكن االلكترونية التاارة اهمية* 

 شركة أى وان) العالمي مستوى عل  والتسوي  للنتشار سهلة وسيلة االنترنت عبر االلكترونية التاارة تعد - 1 

 األسررروا  ظرراهرة عينيهررا نصررب تضررع أن عليهررا المقبلرررة السررنوات خررلل والتفررو  النارراح تحرراول مؤسسررة أو

 فرررص مررن ي يررد ممررا والمؤسسررات الشررركات ادا  فرري كبيررر دور لهررا سيصرربح ألنرره   االنترنررت عبررر االلكترونيررة

 لديها . التسوي 

 ااررا ات دون طريقهرا عرن للتعامرل الفرصرة أعطر  االلكترونيرة التارارة اسرتخدامات فري السريع التطور إن -2

و تخفي    بدقة المعلومات نقلالحصول وو المشترين ما ا االختيار مااالت من  اد مما معقدة ومعاملت ورقية

 و الاهد. التكاليف  و وبالوقت

 

المختلفة عن  تاارة البضاقع  التأمين مقبلة عل  تغيرات  اوهرية في أساليب أدا  العمل بصورةيبدو أن صناعة 

 متابعرة التغيررات سوا  أكان  ل  يتعل  بالبح  عن المعلومات  أو تقدي  العررو   أو ااررا  عقرود الترأمين  أو



العمليرات بمرا ينسرا   لرب إعرادة هندسرةبعد التعاقد   أو تسوية المطالبات   ومما الش  فيه أن  ل  يتط عل  العقد

 . مع الوضع الاديد ال ى تسع  الية شركات التامين  لتحقيقه

يمكرن لهر ا االخيرر ان ينمرو ويتطرور بمعر ل عرن    وال تعد صناعة التأمين ا  ا "حيويا" من االقتصاد الروطني

  ممرا يتطلرب عرر  خردمات  الحديثرةاالقتصاد العالمي  وه ا يتطلب ان تكون عملية التأمين تواكب التطرورات 

التأمين الكترونيا" واالبتعاد عن العمليات التقليدية إلارا  عقود التأمين وهو ما يوفر املة من الم ايا تنسا  مع 

لعررر  خرردمات  االنترنررتالسرررعة والمرونررة الترري تتميرر  بهررا المعرراملت التااريررة  وحيرر  ان اسررتخدا  شرربكات 

دول النامية وتتطلب وعي وادرا  اهمية التاارة االلكترونيرة علر  التنميرة االقتصرادية التأمين فكرة حديثة عل  ال

 . وتحقي  االهداف المبتغاة من قبل شركات التأمين

ان التأمين يعد من األنشطة االقتصادية المهمة في اغلب دول العال  كونه عل  ارتباط مباشر فري تحقير  التنميرة ف

شرطة التااريرة المتنوعرة  كاالسرتثمار واعمرال المقراوالت وعقرود النقرل المتنوعرة االقتصادية مرن خرلل دعر  االن

وغيرها من االنشطة االخرى  حي  يعد التأمين عاملً مؤثراً فري تلر  االنشرطة  لهر ا يتطلرب تبسريط االاررا ات 

لترأمين  وألارل تاراو  والقضا  عل  التعقيدات االدارية التي تكون عاققاً أما  إقدا  المستهلكين للتر ود بخردمات ا

مسألة االاررا ات التقليديرة فري عرر  خردمات الترأمين  نارد أن اغلرب الردول أخر ت علر  عاتقهرا ربرط خردمات 

التأمين عن طري  التسو  االلكتروني مما يحق  م ايا عديدة للمستهلكين وتشرايعه  نحرو التر ود بتلر  الخردمات 

رونيا  البد من تسليط الضو  عل  مفهو  الترأمين االلكترونري مرن الكترونيا  ولكي نفه  عملية اارا  التأمين الكت

خررلل فهمرره وبيرران  اتيترره  لرر ا سنقسرر  هرر ا المبحرر  علرر  مطلبررين  نتنرراول فرري المطلررب االول تعريررف التررأمين 

  االلكتروني  اما المطلب الثاني فسناعله ل اتية التأمين االلكتروني

 مفهوم التأمين االلكتروني االول المطلب

  وادارتهرا األخطرار مرن تحقر المن االنشطة االقتصادية المهمة في الماتمعات المتقدمة لكونه يعتمد فكررة التامين 

  فهرو وسريلة مرن  ا  تحقر  الخطرربتقليل آثارها السلبية عل  األفراد والماتمع لتااو  الخساقر المترتبرة مرن ارر

الماتمرع عرن طرير  مسراهمات مشرتركة ل فرراد يرت   وساقل موااهة الخطر  إ  يعمرل الترأمين علر  تكافرل أفرراد

تامعيها للستفادة منها عند الحااة. ول  يعرد الترأمين فري شركله المعاصرر يهردف الر  الحمايرة مرن المخراطر التري 

يتعر  لها الماتمع بل يتعدى  ل  دور  ال كبير في التنمية االقتصادية عن طري  تعبقة المدخرات واستثمارها 

 .  تلفةفي مااالت مخ

 فري العلقرة  ات المعلومرات تقنيرات و االنترنت شبكة استعمال انه عل  عامة بصفة  االلكتروني التامين ويعرف

 مرن بهرا يتعلر  ومرا التأمينيرة التغطيرات تقردي  انه عل  عرف و كما التأمينية الخدمات و المنتاات تو يع و انتاذ

 مرن يكرون المطالبرات تسوية  عمليات و الوثيقة توصيل و الدفع ك ل  و االنترنت عبر تعاقد و تفاو  و عر 

 عمليرة يعر   قد و السو  شفافية و المعلومات تنسي  شروط من يحسن االلكتروني التامين فان   االنترنت خلل

 تكاليف اهمها من و المختلفة التكاليف في مباشر تخفيضا يحد  و ل  االسعار انخفا  ال  يؤدى قد ما المنافسة

 . اغرافية حدود له ليس ال ى العالمي السو  حا   مع مقارنة التسوي  و التو يع

العقد ال ى يلت   به المؤمن بتقدي  التغطيات التأمينية وما يتعل  بره مرن عرر  أو تعراون هو كما وقد عرف بانه 

طريرر  وسرراقل الرردفع وتعاقررد عبررر االنترنررت فرري مقابررل أقسرراط أو أى دفعررة ماليررة اخرررى يؤديهررا المررؤمن لرره عررن 

يت  فيه اارا  المفاوضات وتقدي  الطلبرات وابررا  العقرد بوسراقل الكترونيرة بعيردة عرن الصرعوبات  اى اااللكتروني

علر  انره  نري والمعراملت االلكترونيرةعرف العقد االلكتروني في قانون التوقيرع االلكتروكما واالدارية المعقدة   



العاقدين بقبول االخر عل  واه يثبت اثر  في المعقود عليه  والر ى يرت  بوسريلة ارتباط االيااب الصادر من احد 

دات وفقا للتعريف المتقد  ان يمكن اارا  التأمين الكترونيا و ل  لكونه عقد تقد  فيه الطلبرات والمسرتن  الكترونية

 والمعاملت بوساقل الكترونية

اصة بوثاق  التأمين التي يت  تسويقها عبر اإلنترنت قد بلغت وتشير اإلحصا ات العالمية إل  أن نسبة األقساط الخ

يحسن الترأمين اإللكترونري مرن عمليرة    و2005% خلل  10وارتفعت إل   2001%من إامالي األقساط في 1

 » SWISSالمنافسة وتحسين شروط تنسي  المعلومات وشرفافية السرو  ويرؤدى إلر  انخفرا  األسرعار  وبحسرب

» RES SIGMA مرن قيمرة  26 -12تأمين اإللكتروني يحرد  خفضراً فري تكراليف التو يرع يترراوح برين فإن ال %

% من األقساط وتكاليف تسوية المطالبات التي  15 - 10أقساط التأمين ويحد  خفضاً في التكاليف اإلدارية بين 

لداخليرة عرن طرير  % من قيمة األقساط. ويؤدى التأمين اإللكتروني إل  خفر  األعمرال واإلدارة ا12 - 4تمثل 

إارا  األعمال إلكترونياً وتخفي  الوقت الحقيقي إلارا  األعمال وتحسين مستويات اإلدارة  ك ل  إل  تخفي  

العموالت التي تدفع للوسطا  والسماسرة والمنتاين عن طري  البيع المباشر  حي  إن العمروالت تردفع للوسرطا  

 35بيع وثاق  التأمينات العامة أو عند التاديد بينما تتراوح مرن % عند 15 - 10أو المنتاين بنسب تتراوح بين 

 .% لوثاق  تأمينات الحياة في السنة األول  من عمر الوثيقة وتكون أقل عند التاديد100 -

 قلة نوعيةن

الثررورة العالميررة فرري صررناعة السرريارات الكهرباقيررة »حملررت عنرروان « إى واى»وبحسررب دراسررة أعرردتها مؤسسررة 

  وه ا 2050مليار دوالر بحلول  700أظهرت البيانات أن قيمة التأمين عل  المركبات ستتااو  « القيادةو اتية 

القادمرة بعكرس مرا اررت  10-5ما سيحد  نقلة نوعية وتغييرراً اوهريراً فري صرناعات السريارات خرلل األعروا  

الوقرت إلر  أن إدخرال تكنولوايرا  العادة له ا السو  التقليدى عل  مدى الخمسرين سرنة الماضرية  مشريرة فري نفرس

الطاقة الكهرباقية والهاينة في السيارات هو أقرب ممرا يتصرور  المسرتثمرون مرن االعتمراد كليراً علر  المركبرات 

 . اتيرررررررررررررررررررررررررررررة القيرررررررررررررررررررررررررررررادة خرررررررررررررررررررررررررررررلل السرررررررررررررررررررررررررررررنوات القليلرررررررررررررررررررررررررررررة القادمرررررررررررررررررررررررررررررة

ل الكروابح ونظرا  وبفضل استخدا  أحد  االبتكارات والوساقل التكنولوايرة فري صرناعة السريارات الكهرباقيرة مثر

تحديد المسافات األمامية والماراورة مرن خرلل حساسرات عاليرة الدقرة ونظرا  ركرن السريارة سريخفف مرن إمكانيرة 

 .%  وهرررررررررررررررر ا مررررررررررررررررا تفتقررررررررررررررررد  السرررررررررررررررريارات التقليديررررررررررررررررة20الحررررررررررررررررواد  بمررررررررررررررررا نسرررررررررررررررربته 

فري صرناعة وبحسب الدراسة فإنه يقع عل  كاهل صناع التأمين مسرؤولية كبيررة فري تغييرر تواهراته  وبرراماه  

التأمين عل  المركبات بما يتطراب  مرع السريارات الكهرباقيرة الحديثرة و اتيرة القيرادة  ومطابقرة المنتارات التأمينيرة 

للمتغيرات التي تشهدها صناعة السريارات وتحديرد الاهرة المرراد منحهرا وثيقرة الترأمين حرال شرراقها سريارة  اتيرة 

مررا التشررريعات والررنظ  الاديرردة الترري سررتع   مررن امررتل  مثررل هرر   القيررادة ومررا المخرراطر الاديرردة الترري ستنشررأ  و

 المركبات المستقبلية

d424f4a773cc#sthash.59NXSoqA.dpuf-aa50-47c5-a849-www.alkhaleej.ae/economics/page/dbb9e632 

 للتأمين واالقتصاديَّة االاتماعيَّة ال بد من  كر و القا  الضو  عل  اآلثارو 

 واالاتماعي  االقتصادى دور  كبيرة نمو بصورة   شهدت التي الُمعاصرة الُماتمعات في رقيسيَّةً  سمةً  التأمين يُعد  

 فعَّالرة بررام  فُوارود الفواقرد  أكبرر للُماتمرع تُحقر ُ  التري االقتصراديَّة القطاعرات بين يأتي التأمين أنَّ  القول ويُمكنُ 

 التري المخراطر سرتُقل ل ألنهرا االسرتثمار  علر  الثرروات صرحابأ إقردا  من ي يدُ  والُممتلكات األُصول عل  للتأمين

 فيرر داد فحسررب  التاررارى بالعمررل الُمتعل  قررة بتلرر  مخرراطر مررن يُوااهونرره مررا حصررر بإمكررانه  فيصرريرُ  يوااهونهررا 



 والعراملين  األعمال أصحاب من كل   فيه يُمارسُ  وُمستقًرا آمنًا ُمناًخا يُوفرُ  والتأمينُ . وخبرته  تخصصه  مستوى

 تيسير في دوًرا يلعب ك ل  والتأمين. و يادتها اإلنتاايَّة تحسين عل  تنعكسُ  بصورة   اإلنتاذ عمليَّات في أدواره 

د إن حير ُ  الخارايَّة  المصادر من( االقتمان) إليه تحتاذ التي التمويل عل  المشاريع ُحصول  علر  الترأمين ُماررَّ

 لمرنح شررًطا تضعه قد إنها بل التمويل مؤسسات من وغيرها البنو  لدى مصداقيَّة يمنحها المشاريع ه   عمليَّات

ررا مصرردًرا ُمتراكمررة فررواق  مررن لديرره يتولَّررد يمررا التررأمين قطرراع ويُعتبرررُ . االقتمرران  التنميررة خطررط ل تمويررل اررًدا ُمهمًّ

ن التري الُمردخرات بتعبقرة تقرو  الترأمين شرركات أنَّ  إ  الردول  من كثير   في االقتصاديَّة  الُمشرتركين دفرع عرن تتكروَّ

 فرإنَّ  وأخيرًرا. األال طويلة تل  وبخاصة االستثماريَّة المشاريع نحو تُواهها وثُ  الُمختلفة  بأنواعه التأمين أقساط

 .اآلخرين تاا  المسؤوليَّة عن التعوي  طري  عن التاارى االستقرار إل  يؤدى التأمين

ا  علر  بيرنه  تعراون   مرن يفرضهُ  بما الُماتمع أفراد بع  بين الروابط يُقوى التأمين أنَّ  الملحوظ فمن ااتماعيًّا أمَّ

ي فهو ك ل  أخطار  من له يتعرضون ما موااهة   بهر  المعني األشخاص حيال بالمسؤوليَّة الُشعور الفرد لدى يُنم 

 مشركلة هري االاتماعيَّة الُمشكلت رأس عل  تأتي  لُمشكلة التصدى في ملموسة   بصورة   يُساه  التأمين فإنَّ  ك ل 

 اإلل امري   الصرحي   الترأمين ظرل وفي. العمالة كثيفة القطاعات من التأمين قطاع أنَّ  المعلو  من أنَّهُ  حي ُ    البطالة

 الخرردمات وإتاحررة الُمتكاملررة الطبيَّررة الرعايررة ترروافر خررلل مررن اإلياررابي التفاعررل علرر  قررادر   صررحي   ُماتمررع   يسررودُ 

 إل  يؤدى بل فحسب  الضرر عن التعوي  إل  يؤدى ال التأمين أنَّ  الثابت ومن .الماتمع أفراد لاميع  العلايَّة

 وسررد   الحررواد  تقليررل فرري داقمررة مصررلحة التررأمين ل شررركات ألن األخطررار  حارر  وتقليررل السررلمة  ُمسررتوى تحس ررن

 البرررام  وتطرروير األبحررا   تمويررل هرر ا ويقتضرري. الخسرراقر حرردو  أسررباب وتفررادى المكرررو  وقرروع إلرر  الرر راقع

وب ل  فأن للتأمين فواقد اقتصادية وااتماعيرة  بالسَّلمة  باالهتما  الُمشتركين لدى الحواف  تولد التي واإلارا ات

  عديدة تتلخص باالتي

  إ  يقررو  التررأمين عليهررا التعرروي  عررن الخسرراقر واألضرررار الماديررة الناتاررة عررن تحقرر  األخطررار المررؤمن  .١

بالمحافظرة علرر  رؤوس األمروال عررن طرير  دفررع التعويضرات وبرر ل  تسرتعيد الشررركات التري تعرراني مرن خسررارة 

 وضعها االقتصادى الساب 

توظيف أموال للستثمار  إ  أن اقساط التأمين تدفع قبل وقوع الخسراقر  وهر ا يتريح لشرركات الترأمين إمكانيرة  .2

وتغطري األربراح الناامرة عرن األمروال المسرتثمرة تكراليف مطالبرات استثمار ه   األموال لحين تسرديد المطالبرات 

 ةضالتأمين التي يمكن أن تعود فاقدتها للمؤمن له عل  شكل أقساط مخف

دور ااتماعي في خدمة البيقة والماتمع في مااالت عردة منهرا تروفير الحمايرة التأمينيرة لمرن هر  فري   للتأمين .3 

  أشد الحااة اليها من أخطار يتعرضون لها وال دخل إلرادته  في حدوثها وال قدرة له  عل  حماية أنفسه  منها

دول   بحي  ان ه ا القطاع الكبيرر يحتراذ . اسها  قطاع التامين في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها معظ  ال4

 .  ال  توظيف عدد كبير  من  وى الكفا ات و الخبرات التي تعمل في االقسا  المختلفة داخل شركات التامين

 

  اتية التأمين االلكترونيثانيا  

يكرون كافيرا لبيران خصوصرية اللارو  الر  عرر  خردمات الترأمين  ان بيان معن  التأمين االلكتروني كما تقرد  ال

الكترونياً  والتواه نحو تبني ه   الفكرة من قبل شركات التأمين  فل بد من عر   اتية التأمين االلكتروني من 

خلل بيان اه  الخصاقص الخاصة للتأمين االلكتروني مستبعدين من نطا  بحثنا الخصاقص العامة لعقرد الترأمين 



بواه عا  كونها اصبحت معروفة وشاقعة ليكون  ل  منطلقا لبيان م ايا التأمين االلكتروني  وألارل  لر  سروف 

نقس  ه ا المطلب عل  فررعين  نتنراول فري الفررع االول خصراقص الترأمين االلكترونري الخاصرة  أمرا فري الفررع 

 .الثاني فسناعله لم ايا التأمين االلكتروني

 أمين االلكتروني الخاصةخصاقص الت االول الفرع

يتميرر  التررأمين االلكترونرري بخصرراقص تعكررس  اتيترره الخاصررة  وتميرر   عررن غيررر  مررن العقررود  ويمكررن بيرران تلرر  

 :الخصاقص من خلل النقاط التالية

 ً  :أوالً: التأمين االلكتروني عقداً الكترونيا

يرع وشررا  خردمات الترأمين ترت  عبرر شربكات يتمي  التأمين االلكتروني بأنه عقد يت  ابرامه عن بعرد  الن عمليرة ب

االنترنت  حي  ان أطراف العقد غير متواادين في مالرس العقرد مرن حير  المكران  فهرو تعاقرد برين غراقبين مرن 

ً ححي  المكان وتعاقد بين   اضرين من حي  ال مان  كما يت  الوفا  في العقد الكترونيا

قد يقو  عل  عمليات ومراحل متعددة من اهمها االعلن والعر  وبنا اً عل  ما تقد   فإن التأمين االلكتروني ع

لخدمات التأمين ومرن خرلل  لر  تقرو  شرركة الترأمين بعرر  موقعهرا االلكترونري للمسرتهلكين  ثر  ترأتي مرحلرة 

االختيار من قبل المستهلكين تمهيداً للتفاو  مع شركات التأمين و ل  بتبرادل المعلومرات الكترونيرا وصروالً الر  

 .برا  العقد والت ا  االطراف بالتنفي  وفقاً للشروط التي تضمنها العقد االلكترونيا

 :ثانيا: التأمين االلكتروني من عقود اال عان

العقد الر ى يضرطر فيره أحرد طرفري العقرد إلر  قبولره املرة دون مفاوضرة أو تغييرر مرن هنا نقصد بعقود اال عان 

بصياغة شروطه وبنود  أحد المتعاقردين وال يملر  الطررف اآلخرر إال قبولره ينفرد  عقد شروط العقد فهو في اانبه

يمير  الترأمين االلكترونري كونره مرن عقرود اال عران علر   ان ما  ف املة أو رفضه املة دون مناقشة أو مفاوضة

لشرركة يمل  اال أن يضغط في عدد مرن الخانرات المقترحرة امامره فري الموقرع االلكترونري  اعتبار ان المستهل  ال

يملر  ان ينراقأ أو يعرار  شرركة  التأمين  فالمستهل  ياد امامه طلب التأمين ثر  شرروط محرددة مسربقاً  فهرو ال

 .يمل  إال التوقيع في حالة القبول أو عد  التوقيع في حالة الرف  ال ألنهالتأمين حول شروط التعاقد  

عل  التأمين عل  مواقعها االلكترونية أن تاعل هنا  ل ل  ان عل  شركات التأمين االلكترونية إ ا ارادت االقبال 

 لر   عل  التفاو  مع المستهلكين واالاابة عرن كرل مرا يتعلر  بتقردي  خردمات الترأمين و يعمل وسيطاً الكترونيا 

لتع يرر  الثقررة لرردى المسررتهلكين و يررادة اقبرراله  نحررو ابرررا  عقررود التررأمين الكترونيرراً والعرر وف عررن عقررود التررأمين 

 .ديةالتقلي

 

 :ثالثاً: التأمين االلكتروني من عقود حسن النية

ان ابرا  المستهل  عقد التأمين الكترونيا  و ل  ألال الت ود بخدمة التأمين يعتمد بشكل كبير عل  الثقة المتبادلرة 

بين شركة التأمين والمستهل  )المؤمن له(  و ل  لعد  التقا  الطرفين  حي  أن آلية بيع ه   الخدمات تكرون عرن 

الشركة  من خلل ملئ نمو ذ استمارة البيانات الكترونيرا   اتطلبهطري  افصاح طالب التأمين عن البيانات التي 

تقرو  شرركة الترأمين بتحديرد درارة الخطرر   الترأمين طالرب بهرا يدلي التي البيانات عل  بنا  و تقد  وفي ضو  ما



من وأسعار خدماتها التأمينية المناسبة له  وفي حالة تحق  الخطر المؤمن ضد   سوف تلاأ شركة التأمين بالتأكد 

يحصرل المرؤمن لره علر   البيانات التري أفصرح عنهرا المرؤمن لره  فرا ا تبرين ان البيانرات المقدمرة غيرر صرحيحة ال

. لر ل  علر  اطرراف عقرد الترأمين االلكترونري بردأ حسرن النيرة فري تنفير  العقرودينسرا  مرع م التعويضات  وهو ما

عرن اميرع المعلومرات والبيانرات التري تسراعد مراعاة مبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضرات والتنفير  واالفصراح 

االطراف عل   رع الطمأنينة والثقة وأن كان العقد قرد أبرر  الكترونيرا  وعليره فرإن االلتر ا  بمراعراة مبردأ حسرن 

العقررد شررريعة أ مد احكامهررا مرن مبرردالنيرة فرري عقررد الترأمين يشرركل قيررداً علر  المسررتهل  وشررركات التررأمين التري تسررت

 .المتعاقدين

 

 م ايا التأمين االلكتروني الثاني الفرع

إن ما أشرنا اليه سابقا من الخصاقص الخاصة بالترأمين االلكترونري يمكرن ان تقودنرا الر   كرر املرة مرن الم ايرا 

التي يحققها التأمين االلكتروني والتي تكون عاملً مشاعاً للمستهلكين نحو التواه إلبرا  عقود التأمين الكترونياً  

 :التأمين االلكتروني بحد  اته يحق  لنا الم ايا التالية ل ل  فأن

مرن وسرراقل  باعتبرار اوالً: يسراه  الترأمين االلكترونري فري توسريع نطرا  التارارة االلكترونيرة وتقنيرة المعلومرات  

مرن  يتحقر  إال المبادالت االلكترونية التي تنسا  مع النشاطات التاارية التري تمترا  بالسررعة والمرونرة وهر ا ال

خلل تااو  االارا ات التقليدية في ابرا  عقرود الترأمين  ألن اللارو  الر  ابررا  العقرد الكترونيرا سيشراع العقرود 

الدوليررة وخصوصررا عقررود االسررتثمار الترري ترغررب فرري التررأمين علرر  اسررتثماراتها مررن المخرراطر التااريررة وغيررر 

ً لتأمين والتاارية من خلل الدخول ال  المواقع االلكترونية لشركات ا يسراعد فري  و اارا  عقرد الترأمين الكترونيرا

عمليررات التقليديررة والطويلررة  ألن التررأمين عمليررة معقرردة  ات اارررا ات طويلررة  فالتررأمين االلكترونرري الاختصررار 

 .يختصر ه   العمليات بأقل خطوات مكنة

كالترأمين علر  السريارات والترأمين  : يساعد التأمين االلكتروني عل  انتشار وتوسيع انواع معينة من التأمين ثانيا

علرر  السرركن والمسررتل مات المن ليررة والمشرراريع االسررتثمارية  ألنهررا أكثررر ملقمررة للتو يررع عبررر االنترنررت  الن 

 وضعها وتقدير قيمتها يكون باستعمال عدد قليل من المقاييس 

  لبيع السيارات عن طري  موقع ومن األساليب المتبعة في تسوي  خدمات التأمين عل  االنترنت هو تأسيس قس  

مقابررل أن يتعهررد مشررترى السرريارة بالتررأمين لرردى هرر    شررركة التررأمين  بحيرر  يارررى بيررع السرريارة بسررعر تكلفتهررا 

 ةكة  طيلة مدة حيا ته لتل  السيارالشر

التررأمين : يسرراعد التررأمين االلكترونرري المسررتهلكين الوصررول مباشرررة الرر  المرردرا  والمسررؤولين فرري شررركات ثالثررا

االلكتروني ويمكن تحق   ل  من خلل برام  الوسيط االلكتروني وفي أى وقت يشرا  وكر ل  االاابرات الفوريرة 

 عن المساقل المتعلقة بالعملية التأمينية

 ً : ان استعمال تقنيات التأمين االلكتروني يساعد في تقليل الوقت والكلفة عل  المستهلكين وتوفير آلية سريعة رابعا

نارد  فري  وفا  واالدا  المالي بعيداً عن االارا ات التقليديرة التري تحتراذ الر  اهرد مرادى ومرالي وهرو قرد الفي ال

 ً فري   تأثيرهراوان فكرة قدرة شبكة االنترنت عل  اعل الترامين اقرل تكلفرة  و  اللاو  ال  خدمات التأمين الكترونيا

عها علر  انهرا حقيقرة مطلقرة   و يمكرن احردا  تحسرن سو  التامين ل يادة مستوى المنافسة ياب  عد  التعامل  م

 المتوقع لتامين االلكتروني  تظهر من خلل  التأثيركبير في اودة  الخدمة   فان فاعلية 



تخفي  االعمال و االدارة الداخليرة عرن طرير  ااررا  االعمرال الكترونيرا و كر ل   تخفري  الوقرت الحقيقري  -1

 الارا  االعمال 

 ت التي تدفع للوسطا  و السماسرةتخفي  العموال  -2

 

إن اوهر أى شركة تأمين وسياسات ضمان السياسة والاهرود المب ولرة مرن  ة االكتتاب أسهل وأسرعسل سياعاف

قبل وكرل  التقيري  يقررر مباشررة مردى نمرو أعمرال الترأمين ومرا إ ا كانرت الشرركة سرتحق  ربًحرا ايرًدا مرن خرلل 

التررأمين للتواصررل وطرررح الكثيررر مررن األسررقلة قبررل أن يتمكنرروا مررن الحصررول علرر  يحترراذ وكررل   .األقسرراط أ  ال

واحدة من أكبر العقبات التي وااهت وكل  في الماضي كانت مقابلة عميل في موقع معرين   أو فري هو  تصريح

عمرل  وقد استهل  ه ا الكثير مرن الوقرت وكران علر  الروكل  السرفر كثيرًرا ل .وقت محدد وشرح تفاصيل السياسة

فرري الوقررت الحاضررر يررت  شرررح السياسررات بشرركل واضررح علرر     امررا ين" وتحقيرر  مواعيررد نهاقيررة مسررتهدف"مقرررب

البوابات ويمكن لل وار المهتمين التواصل مباشرةً مع الوكل  باسرتخدا  أدوات الدردشرة عبرر اإلنترنرت ومرافر  

ستفسرارات وتسرهيل الوكيرل فري تحديرد عمليرة اإلاابرة علر  اال مؤتمرات الفيديو للستفسار عن اوانرب األهليرة  

وبه   الطريقة يمكن للوكل  االستاابة للعديد من العمرل  فري يرو  واحرد وتحديرد أى العمرل  يارب أن  .االكتتاب

 . تساعد التقنية في اعل عملية االكتتاب أسهل وأسرع. يعطوا ه   السياسة والتي ال ينبغي لها

  االلكتروني لخدمات التأمين  يفي واقع التاارة االلكترونية استل   ظهور التسو صفوة القول  ان التطور الهاقل

ان تسع  ااهدة نحو التحرول الر  ااررا  عقرد الترأمين الكترونيراً بمرا يسراه  فري  يرادة شركات التامين  ل ل  عل 

 .بلدناالتنمية االقتصادية وا ب االستثمارات ال  

 

 المبح  الثاني

 االلكترونيآثار عقد التأمين 

أشرنا في المبح  المتقد  أن من خصاقص التأمين االلكتروني أنه عقد الكتروني  وحير  أن آثرار أى عقرد تتمثرل 

بالحقو  وااللت امات التي تترتب عل  عات  كل من طرفيه  وطالما ان االمر ك ل   ل ا سنبح  االلت امات فقرط 

تمثررل حقوقراً للطرررف االخررر. لهر ا سنقسرر  هر ا المبحرر  علرر  مطلبرين  نتنرراول فري المطلررب االول الت امررات  النهرا

 .المستهل  )المؤمن له(  اما المطلب الثاني فسنعقد  اللت امات المؤمن

 

 (الت امات المستهل  )المؤمن له المطلب االول 

 المتوقرعنري باإلفصراح عرن البيانرات المتعلقرة برالخطر يلت   المستهل  )المؤمن له( بمقتض  عقد الترأمين االلكترو

عند ابرا  العقد وبعد ابرامه حت  يتمكن المؤمن ))شركة التأمين(( تقدير المخاطر التي يمكن ان تقع عل  عاتقه  

وك ل  يلت   المؤمن له بأدا  قسط التأمين واخطار المؤمن بوقوع الخطر المؤمن ضد   ل ا سوف نتكل  عن هر   

 .فرعاً مستقلً  امات تباعاً ونخصص لكل منهما االلت

 باارا  أى تعديل علية االلت ا  بتقدي  البيانات الخاصة بالخطر عند ابرا  العقد وبعد ابرامه -



لة بانه  ة بسيطة صوربوهنا ياب التنويه عن معن  الخطر   التي يقو  عليها التأمين  االساسيمثل الخطر حار 

  وتختلرف درارة ترأثير الخطرر حسرب طبيعتره  وكيفيرة او احتمالية حردو  حراد  التأكدالش   وعد  القدرة عل  

بالشركل الصرحيح و  تقيمرهالقردرة علر  تحديرد الخطرر و فالمقصود من ه ا    تعامل معه  واألسباب التي أدت إليه

كبرر قردر مرن الخطرر  فرالمؤمن يحررص علر  معرفرة اه ا تفادى أو تخفيف أثر   اى الدقي  و  ل  الدارة الخطر

 فري ضرو   لر  يمكرن لشرركات الترأمين ان تتخر  قرارهرا فري قبرول الترأمين مرن عدمره  و المعلومات عن الخطرر

  الن عملية تقدي  خدمات التأمين  وااللت ا  المتقد  قد اصبح من االمور المسل  بها في العرف التأمين االلكتروني

لة بين اطراف التعاقد  حي  ان آلية بيع ه   الخدمات تكون عن عبر االنترنت تعتمد بشكل كبير عل  الثقة المتباد

شرركة الترأمين مرن خرلل ملرئ نمرو ذ خراص متراح علر   تطلبهراطري  افصاح طالب التأمين عرن البيانرات التري 

الموقع االلكتروني لشركة التأمين  وبنا اً عل  البيانات المقدمة مرن قبرل المسرتهل  الكترونيرا تقرو  شرركة الترأمين 

 .بتحديد دراة الخطر وأسعار خدماتها التأمينية المناسبة له

 االلت ا  بأدا  قسط التأمين -

يعد االلت ا  بأدا  قسط التأمين من ابرر  االلت امرات علر  عرات  المسرتهل  )المرؤمن لره(  ألنره يعرد المقابرل الر ى 

الخطر  والواقع ان ه   االقساط تكون لشركات التأمين االلكترونية سلطة  تحمله نظير الت ا  شركة التأمين بعيدف

أن    بنا اً عل  البيانات التي ت  الحصول عليها من قبل المؤمن له في تقديرها حسب نوع الخطر المؤمن ضد  و

دفع التقليديرة  وتعرد يمي  التأمين االلكتروني هنا أن طريقة دفع القسط تت  بطريقة الكترونية بعيداً عن طر  الر ما

بكرل يسرر و االلكترونية من الوساقل الحديثة والتي تسمح للمؤمن له أن يسردد القسرط عبرر االنترنرت  الدفعوساقل 

 عن طري  بالبطاقات االلكترونية االقتمانية المختلفة سهولة و في أى وقت يشا  

لردفع االلكترونري ألدا  االقسراط وهرو مرا يحقر  لنرا طريقرة ا اتراح ل ل  يتضح مما تقد  ان التأمين االلكتروني قرد 

ال  تطوير  وشركات التامين منافع وم ايا ألطراف العلقة التأمينية . وألال تحقي  ه ا الهدف ندعو المصارف 

وهارر الوسراقل التقليديرة التري تتعامرل بهرا و لر   عملهراانظمتها االلكترونية وادخال وساقل الدفع االلكتروني في 

 .لاهد وال مناختصاراً ل

 االلت ا  بأشعار المؤمن بتحق  الخطر المؤمن منه -

الت مت شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين أو تعوي  الضرر ال ى لح  بالمؤمن له  علية إ ا تحق  الخطر المؤمن 

لحصر نطرا   يحد  تلقاقياً ما ل  يقو  المؤمن له بأعل  المؤمن بوقوع الخطر لكي يتخ  التدابير الل مة وه ا ال

الضرر والراوع عن المسؤول عن وقوع الخطر   وحي  ان عمليرة الترأمين الكترونيرا  فرإن بإمكران المرؤمن لره 

ارسال رسالة الكترونية يشعر فيها المؤمن بتحق  الخطر   ويرت  ارسرال الرسرالة الر  الموقرع االلكترونري لشرركة 

وهر ا قرد نررا   فري  تعلمره فيهرا بتلقري االشرعار واسرتلمهان ترسل رسالة ال  المؤمن لره  وعل  الشركة التأمين  

حي  نررى  مخطط الكروك  االلكترونيالو بشكل واضح من خلل نظا    -عل  سبيل المثال  - السو  االردني 

سروا  ادارة  فيه الدقرة و السررعة العاليرة فري اياراد وايصرال المعلومرات المطلوبرة الر  الاهرات  المعنيرة المختلفره

يتضررح ممررا تقررد  ان علرر  المررؤمن لرره ان يقررد  تقريررر مفصررل عررن تحقرر  الخطررر    السررير او شررركات التررامين 

واالضرار التي أصرابت الشري  المرؤمن ضرد  ويمكرن تقردي  هر ا التقريرر الكترونيرا بشركل ينسرا  مرع ابررا  عقرد 

 .التأمين الكترونيا

من قبل المرؤمن لره ربمرا يعرضره الر  فقردان حقره بالمطالبرة برالتعوي .  ل ل  ناد أن عد  القيا  بااللت ا  المتقد 

ً ع  ل ل  ناد ان ب للتعامل مع وكلقها عبر العرال   حير  ان هر ا النظرا    شركات التأمين قد أنشأت موقعاً شبكيا



شركة الترأمين  يبيح امكانية التحاور والتشاور بين المستهلكين وخبرا  الشركة وأرسال البيانات المطلوبة وإشعار

 .بوقوع الخطر التأميني أو تفاقمه

 اسرتمارة ضرمن الترأمين لشرركات االلكترونري الموقع طري  عن طلبه يقد  أن له المؤمن عل  ان  ل  ال  أضف

 . طلبه صحة تؤكد وأدلة مستندات من معلوماته صحة يؤيد ما معها يرف  وأن الشبكة موقع عل  متاحة

تقدير أضرار المركبات "تقدير وال أسهل"  لخاصة وعل  سبيل المثال فانه في المملكة السعودية ت  انشا  مراك  

و ل  لتوحيد اإلارا ات بين مراك  التقدير وصررف التعويضرات ل ضررار المترتبرة علر  الحرفواد  فري أسررع 

 وقت.

خطروات  3اً  ورقياً أما األن ت  اختصرها إل  إار 13حي  كانت عملية تقدير أضرار المركبات تستغر  سابقاً 

 إلكترونية يت  إنهاؤها في مرك  واحد )مرك  تقدير أضرار حواد  المركبات(.

 وتتلخص عملية تقدير أضرار المركبات إلكترونيا بالخطوات التالية :

 ي هب الشخص ال ى وقع له حفاد  إل  المرك  -1

 ر مركبته ويرفعون مطالبته لشركة التأمينيقو  العاملون في المرك  بتقدير أضرا-2

دقيقرة كحرد أقصر  وبعردها بأيرا  يرت  تحويرل مبلرغ التعروي   20يت  الرد برسالة علر  اروال الشرخص خرلل  -3

 لحسابه البنكي بالتعاون مع مؤسسة النقد.

 

 الت امات المؤمن المطلب الثاني

يمثل االلت ا  االبر  عل  عات  شركة التأمين االلكترونية هو دفع مبلغ التأمين عند تحق  الخطر المؤمن ضد  أو 

اصربح التعروي  أو المبلرغ المسرتح  بمقتضر  عقرد فقرد حلول أال العقد ا ا كان الت ا  المؤمن مضافاً ال  أارل  

كون المسرتهل  )المرؤمن لره( قرد اوفر  باميرع الت اماتره ويشترط الستحقا  مبلغ التأمين أن ي.ا دالتأمين وااب اال

 .التي فرضها عليه عقد التأمين االلكتروني تاا  شركة التأمين

يضاف ال  االلت ا  المتقد  الت ا  شركات التأمين االلكترونية بالسرية التامة و ل  بالمحافظة عل  اسرار العميل  

غلل المعلومررات والبيانرات المتحصرلة عليهررا بحكر  عملهررا  وعرد  إفشراقها ألى طرررف كران وعرد  تسررريب أو اسرت

وتل   شركات التأمين االلكترونية اميع موظفيها ووكلقها التابعين لها والمصارف المتعاقدة مع شركات التأمين 

بعررد  افشررا  اسرررار العمررل   وهرر ا العقررد كسرراقر العقررود البررد ان ينقضرري  لرر ل  يمكررن ان ينقضرري عقررد التررأمين 

تروني  أما بانتها  مدته  أو بتحق  الخطر المضمون ودفع التعوي   أو بفسر  العقرد وغيرهرا مرن االسرباب االلك

 .االخرى للنقضا 

 واسرتخدا  امرتل  بكيفيرة االهتمرا  الر  المتقدمرة الدول في تعمل التي التأمين شركات فيه تسع  ال ى الوقت وف 

 لرتا  مرا الناميرة الردول فري تعمرل التي التأمين شركات من العديد هنا    الشبكة عبر االلكترونية الحاسبات نظ 

 المعلومرات تكنولوايرا نظر  واستخدا  تبن  في البد  في التأمين شركات ح  يمكن وحت    الورقي بالنظا  تعمل

 : هي اسباب ثلثة هنا 



 .والكفا ة االنتااية  يادة عل  التأمين شركات تح  التنافسية والضغوط التحرر  نحو االسوا  اتاا  1-

 فرر  االنترنررت اسرراس علرر  االلكترونيررة العمليررات الرر  التغيررر الرر  يحترراذ الناميررة الرردول فرر  التطررور اسررتكمال 2-

 .التأمين إعادة عمليات قبول وف    عنها المتنا ل العمليات

 التواصرل يرت  حتر  المعلومرات تكنولوايرال خلفيرة مكاتب ال  يحتاذ االلكترونية التاارة لسياسة تصور اى ان 3-

 .االنترنت شبكة عبر المواقع مع

 

 اإلدارة وروال سينما نتحد  عن استخدا  التكنولوايرا  الحديثرة بكافرة اشركالها  فري شرركاتنا ال برد مرن ايضراح د 

 واإلتصراالت المعلومرات تكنولوايرا تكتسريها التري ل هميرة ظرراً تنا نمؤسسرا تنافسية و أدا  تع ي  في االلكترونية

 ً  المعلومررات ماررال فرري تعمررل المؤسسررات تلرر  داخررل إداريررة وحرردات ظهرررت فقررد المؤسسررات  فرري آخررر بعررد يومررا

 الكترونري معلومرات مركر  أو معلومرات إدارة أو الكترونيرة معلومات وحدة أس  عليها أطل  ا سوا  االلكترونية 

 هنرا مرن. االلكترونيرة براإلدارة وطيدة علقة  ات المؤسسات ه   داخل تنظيمية وحدة النهاية في ليعني غيرها أو

 بردأ حي   المؤسسة حياة في االلكتروني النظا  ه ا يلعبه ال ى الحقيقي الدور لمعرفة يو   بعد يوما الحااة تبر 

االنترنرررت و الشررربكات  باسرررتعمالها التسرررعيناتفررري  االلكترونيرررة اإلدارة نظررر  و الاديررردة بالتكنولوايرررات اإلهتمرررا 

 و السرو  فري الردخول والثبرات  ثر  محيطهرا و المؤسسة بين للمعلومات تبادل و اتصال كوسيلة أوال االلكترونية 

 تاعلهرا بطريقرة اإلدارة مرن النروع هر ا تسرتغل قليلرة مؤسسات فهنا   ل  رغ  لكن. تها خدما و تهامنتاا تحسين

 . أداقها لتحسين اديد متغير

ية  الموارد المالو   إدرا  أهمية الحااة إل  فه  قضية التكنولواياااللكترونية  االدارةتطوير نظا  فمن متطلبات 

ارا   ها للمؤسسةتستفيد منو معرفة مدى المردوديه التي يمكن أن  ةنظاماال   بحي  ياب حساب تكلفة إدخال ه

التري تسرمح بحرل االداريرين والفنيرين البراحثين و لرة مرن مؤهضرورة توف ر عمالرة دفع ه ة المبالغ الكبيرة  كما و 

ضررورة وارود برنرام  و المشاكل الفنية التي يمكن أن تظهر عل  مستوى النظرا  و المرتبطرة بنشراط المؤسسرة 

للبح  و التطوير التكنولواي يوضع بعد عملية استشارية بين الباحثين  بحي  يعكس ه ا البرنام  األولويات في 

ضرورة معرفة مدى مل مة المناخ اإلاتماعي  و تحسين المستمر لنظا  اإلدارة االلكترونية في المؤسسةماال ال

و الفقة المسرتهدفة  و اإلقتصادى لمثل ه ا النوع من اإلدارة و ال ى يتضمن توقيت إدخال النظا   قنوات االتصال

و القروانين كوميرة فري مارال الحوكمرة االلكترونيرة األخ  بعين االعتبار للسياسات الح ظا    وال يفوتنا من ه ا الن

 التي قد تاثر في اتخا  قرارتنا .

 

 الخاتمة 

بعد ان تناولنا مبحثين توصلنا ال  املرة مرن النتراق  وعردد مرن التوصريات ك ولر ل  سنسرلط الضرو  علر  النتراق  

 :أوال" والتوصيات ثانيا" كاالتي

 أوال": النتاق 



عردد  بحير  هنرا لدى األفراد وبعر  منظمرات االعمرال والمؤسسرات بأهميرة الترأمين   ضعف الوعي التأميني. ١

 ودور  في حماية الماتمع والتقليل مرن آثرار المخراطر التري يتعرر  لهرا  إ ياهلون اهميته  كبير من المواطنين 

  ا عل  حا  النشاطيؤثر سلبمما يحكمها القضا  والقدر وليست هنا  حااة للتأمين   بان الحواد   ينظرون ال  

 

ممررا تقيررد  الكثيررر مررن الضرروابط واالارررا ات  النظررا  اليرردوى التقليرردىمررا  ال قطرراع التررأمين يعمررل فرري ظررل . ٢

  .الشركات الخاصة بع    عن محدودية أنشطةفضلً  الروتينية  

 

من بتقردي  التغطيرات توصلنا من خلل البح  ال  تعريف التأمين االلكتروني بأنره )العقرد الر ى يلتر   بره المرؤ .3

فري مقابرل اقسراط أو اى دفعرة ماليره اخررى  االنترنرتالتأمينية وما يتعل  به مرن عرر  أو تفراو  وتعاقرد عبرر 

  . يؤديها المؤمن له للمؤمن عن طري  وساقل الدفع االلكتروني

 

فهي تتطلب مسرتل مات ف تبين لنا ان فكرة التأمين االلكتروني حديثة عند أغلب الدول وخصوصا" النامية منها  2

 .تقنية وفنية تساه  في النهو  بواقع التأمين التقليدى

  

ان التطور الهاقل في واقع التاارة االلكترونية أستل   ظهور التسو  االلكتروني لخدمات التأمين  ل ل  عل    -3

 يرادة التنميرة االقتصرادية الدول أن تسع  ااهدة نحو التحول ال  اارا  عقود التأمين الكترونيرا" بمرا يسراه  فري 

 .وا ب االستثمارات ال  بلدانها

 

تبين لنا من  اتية التأمين االلكتروني تمي   باملة من الخصاقص الخاصة  فهو عقدا" الكترونيا" وكر ل  مرن   -4

 .عقود اال عان  اضف ال   ل  انه يعد من عقود حسن النية

 

ي يحقر  لنررا املرة مرن الم ايررا والتري تكررون عرامل" مشرراعا" وارردنا مرن خرلل البحرر  ان الترأمين االلكترونرر  -5

 ."للمستهلكين نحو التواه إلبرا  عقود التأمين الكترونيا

 

صلنا من خلل البح  بيان اه  االثار التي يرتبها ابرا  عقد التأمين االلكتروني فهو يفر  الت امرات علر  و -6

 .وهي بطبيعة الحال تمثل حقوقا" لكل الطرفين المستهل  )المؤمن له( وعل  المؤمن )شركة التأمين(

 



 مواكبة تعرفنا عل  متطلبات تطوير أى نظا  الكتروني  سوا  تكاليف مادية او مهارات في االيدى العامله او  -7

 التطور المستمر مع احد  التكنولوايا المتغيرة باستمرار

 

 ثانيآ: التوصيات

 

ال  اصدار تعليمات تتعل  بتبني فكررة عرر  خردمات الترأمين الكترونيرا" انسرااما" مرع  الاهات المختصةندعو 

 إدخرال فري تسراعد وتعليمرات وأنظمرة قروانين وارودب صدور قانون التوقيع االلكترونري والمعراملت االلكترونيرة 

 حقرو  لتحديرد  لر و الترأمين قطراع السريما الثقرة مصردر عر  ي القطاعرات مختلرف في االلكترونية التاارة برام 

 .آخر اانب من وال بون اانب من العاملة الشركات لدى واألمان ى مما كافة العملية أطراف والت امات

بمررا يلبرري طمرروح التحررول نحررو التاررارة  االنترنررتالرر   يررادة فعاليررة وسرررعة شرربكات  شررركات االتصرراالتنرردعو  

 ."االلكترونية وعر  خدمات التأمين الكترونيا

ال  تطوير انظمتها االلكترونيرة وادخرال  و شركات التامين  ندعو المصارف  بفكرة التأمين االلكترونيارتباطا" 

وساقل الدفع االلكتروني في العمل المصررفي وهارر الوسراقل التقليديرة التري تتعامرل بهرا و لر  اختصرارا" للاهرد 

 .وال من

ها خدمات التأمين بما يسهل وصول المسرتهلكين تعر  من خلل ندعو شركات التأمين ان تنشأ مواقع الكترونية 

اليهررا والتعامررل معهررا وامكانيررة التحرراور والتشرراور بررين المسررتهلكين وخبرررا  الشررركة وارسررال البيانررات المطلوبررة 

 .وغيرها من االارا ات االخرى التي تتطلبها العملية التأمينية

 عرن  لر  أكران واالعرلن  الترروي  وسراقل باسرتعمال المرواطنين برين الترأميني الروعي بنشرر التأمين شركات يا ق

 .المه  الحيوى النشاط ه ا سوا  عل  للصرف خاصة موا نة واعتماد   ندوات بصيغة أ  االعل  وساقل طري 

 فرري عالميررا و أقليميررا مسررتحد  هررو مررا كررل علرر  للوقرروف تدريبيررة دورات فرري  التررأمين اتشرررك مرروظفي شرررا ا

 اختصاصررات فرري التأهيررل مررن عاليررة بمسررتويات التررأمين شررركة فرري البشرررية الملكررات تع يرر  و التررأمين صررناعة

 . المعلومات وأنظمة والحاسوب التأمين

 للشرركة السروقية الحصرة  يرادة مرن  ل  يعنيه لما االنترنت شبكة عبر العمل  مع المباشر التخاطب خدمة فعيلت

  .والعمل  للشركة المرااعات واهد وقت وتوفير

 

 علرر  للشرركة االلكترونري الموقرع فري ادخالهرا عبرر االلكترونيرة الر  الورقيرة النمرا ذ مرن الشرركة أعمرال تحويرل

  وعملقها  باقنها و يادة صناعتها في تقدمها يكفل بما الامهور لدى التأميني الوعي  يادة لغر  االنترنت

 أخرى دول بتاارب االستعانة طري  عن التعويضات ودفع المطالبات تسوية ماال في االنترنت استعمال تفعيل.

 علرر  حصرروله وسرررعة العميررل رضررا وتحقيرر  وعملقهررا  الشررركة بررين العلقررة توثيرر  لغررر  الماررال هرر ا فرري

 التعويضات



 قاقمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة المصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادر

 .2011  1هبرررررة ثرررررامر محمرررررود عبرررررد ت  عقرررررود التارررررارة االلكترونيرررررة  منشرررررورات  يرررررن الحقوقيرررررة  ط 

 .2008د. عصرررررررررا  انرررررررررور سرررررررررلي   اصرررررررررول عقرررررررررد الترررررررررأمين  منشرررررررررأة المعرررررررررارف  االسررررررررركندرية   

 .2003عمررررررررر حسررررررررن المرررررررروفي  التوقيررررررررع االلكترونرررررررري وقررررررررانون التاررررررررارة االلكترونيررررررررة  عمرررررررران  

د. عبد الهادى السيد محمد تقي الحكي   عقد التأمين  حقيقتره ومشرروعيته  منشرورات الحلبري الحقوقيرة  بيرروت  

 .1،2003ط

 .2011  3نضرررال سرررلي  برررره   أحكرررا  عقرررود التارررارة االلكترونيرررة  دار الثقافرررة للنشرررر والتو يرررع  عمررران  ط 

 . 1429  1د. مااررررررد محمررررررد سررررررليمان أبررررررا الخليررررررل  العقررررررد االلكترونرررررري  مكتبررررررة الرشررررررد  الريررررررا   ط

 .2006د. محمررررررررررد فرررررررررروا  المطالقررررررررررة  الررررررررررواي  فرررررررررري عقررررررررررود التاررررررررررارة االلكترونيررررررررررة  عمرررررررررران  

 .2006ين منصرررررررررررررررررور  المسرررررررررررررررررؤولية االلكترونيرررررررررررررررررة  اإلسررررررررررررررررركندرية  د. محمرررررررررررررررررد حسررررررررررررررررر 

  1996  2د. توفي  حسن فرذ  احكا  التأمين  القواعد العامة للتأمين  مؤسسة الثقافة الاامعيرة  االسركندرية  ط

 .56ص

. وك ل  نضال سلي  بره   احكا  عقود التاارة االلكترونية  دار 200د. بشار محمود دودين  مصدر ساب   ص 

 .135  ص2011  3الثقافرررررررررررررررررررررررررررررررررررة للنشرررررررررررررررررررررررررررررررررررر والتو يرررررررررررررررررررررررررررررررررررع  عمررررررررررررررررررررررررررررررررررران  ط

  250د. عصا  انور سلي   مصدر ساب   ص

 .116د. مصررررررررررررررررررررررررررررررطف  محمررررررررررررررررررررررررررررررد الامررررررررررررررررررررررررررررررال  مصرررررررررررررررررررررررررررررردر سرررررررررررررررررررررررررررررراب   ص

 

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/dbb9e632-a849-47c5-aa50-

d424f4a773cc#sthash.59NXSoqA.dpuf 

 واى موقرع علر  2017 أبريل 22 محفوظة نسخة للتأمين االقتصادية اآلثار: ال عترى الدين عل ُ  الشي  موقع .

 .مشين با 

 

 


