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-المقدمة :

التأمین في العصر قد تطور التأمین مع تطور الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة بمرور الزمن ، وأصبح
الحدیث أحد المقاییس الحضاریة للدول وأفضل وسیلھ للتعامل مع الخطر بأنواعھ المتعدده ، وذلك ألنھ یبعث 

روح الطمأنینھ واألمان في نفوس األفراد بأن ھناك جھھ معینھ ستقوم بتعویض الخسائر التي ربما 
أسلوبا صحیحا لمواجھة األضرار والخسائر التي یتعرضون لھا سواء في أنفسھم أو بأموالھم ،كما أنھ یمثل

.تنجم عن األخطار بأنواعھا المختلفة

ان التقدم الھائل في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتعاظم دور شبكات االنترنت في المجاالت 
قطاعات االقتصادیة والمالیة و الخدماتیة والذي یتوقع معھ حدوث تغیرات جذریة في الھیاكل االساسیة لل

االقتصادیة بما في ذلك قطاع التامین .ففي السنوات القلیلة االخیرة شھدنا تغیرات جذریة في طبیعة أداء 
في بعض الشركات العمالھا ذلك بما یعرف بالتجارة االلكترونیة اذ حققت الكثیر من الشركات تحوالً 

مما عملیة التأمین التطورات الحدیثة ، اعمالھا التقلیدیة الى االعمال االلكترونیة .لذلك یجب ان تواكب
مین ، وھو ما یوفر أكترونیا واالبتعاد عن العملیات التقلیدیة الجراء عقود التإلمین أیتطلب عرض خدمات الت

ن استخدام شبكات االنترنت لغرض خدمات المطلوبة . إجملة من المزایا تنسجم مع السرعة و المرونة
واكبة التطور وخفض التكالیف وزیادة الفاعلیة و بناء عالقات متینة وطویلة لممین فكرة حدیثة و مھمة أالت

االمد مع العمالء وزیادة القدرة التنافسیة.

ساتناول في ھذا البحث التعرف على التأمین و التأمین اإللكتروني ؟ خصائص التأمین اإللكتروني وممیزاتھ 
لتزامات عقد التأمین اإللكتروني ؟ وسلبیاتھ ؟؟؟؟ اضافة الى مراحل وعملیات التأمین اإللكتروني؟.ا

وساقوم بعرض أفكار جدیدة لتطویر التأمین اإللكتروني ، اتمنى ان تنال إعجابكم .
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مفھوم التأمین

التأمین وسیلة یعتمد علیھا معظم الناس لیخففوا من المخاطر الخارجة عن إرادتھم ویخففوا من آثارھا التي 
یتعرضون لھا . من ھذه المخاطر ما قد یھدد حیاتھم أو ممتلكاتھم أو تجارتھم وغیرھا الكثیر.قد 

التأمین عبارة عن عقد ُمبرم بین شركة التأمین ( المؤمن) و طالب التأمین  (المؤمن لھ )  حیث یلتزم 
ى المؤمن لھ في حال بموجب ھذا العقد ان تدفع شركة التأمین مبلغ معین من المال أو التعویض المادي ال

تعرضھ لحادث أو خطر معین مبین في العقد یؤدي الى خسارة مادیة أو جسدیة ، مقابل أقساط ثابتة یدفعھا 
المؤمن لھ الى شركة التأمین.

ونظرا الى التطور الھائل في واقع التجارة اإللكترونیة یستلزم ظھور التسوق اإللكتروني لخدمات التأمین ، 
ان تسعى جاھدة الجراء عقود التأمین إلكترونیا بما یساھم في التنمیة اإلقتصادیة .لذلك على الدول 

رتباط مباشر في تحقیق إغلب دول العالم كونھ على أقتصادیة المھمة في ن التأمین یعد من األنشطة اإلإ
والقضاء على نشطة التجاریة المتنوعة لھذا یتطلب تبسیط االجراءات قتصادیة من خالل دعم األالتنمیة اإل

التعقیدات االداریة التي تكون عائقاً أمام إقدام المستھلكین للتزود بخدمات التأمین، وألجل تجاوز مسألة 
االجراءات التقلیدیة في عرض خدمات التأمین، نجد أن اغلب الدول أخذت على عاتقھا ربط خدمات التأمین 

تھلكین وتشجیعھم نحو التزود بتلك الخدمات لكتروني مما یحقق مزایا عدیدة للمسعن طریق التسوق اإل
.، البد من تسلیط الضوء على مفھوم التأمین االلكتروني، ولكي نفھم عملیة اجراء التأمین الكترونیاً اً الكترونی

مفھوم التأمین اإللكتروني

إبرام العقود التأمین اإللكتروني عبارة عن عرض خدمات التأمین عن طریق تجاوز االجراءات التقلیدیة في 
وإتباع االجراءات اإللكترونیة ، حیث أن التأمین اإللكتروني عقد بین طرفین ( المؤمن و المؤمن لھ ) ولكن 

یتم إبرامھ عن بعد ، عبر شبكات االنترنت. ویلتزم بھ المؤمن بتقدیم التغطیات التأمینیة وما یتعلق بھ من 
قساط او اي دفعة مالیة اخرى یؤدیھا المؤمن لھ عن عرض أو تفاوض وتعاقد عبر االنترنت ، في مقابل ا

طریق وسائل الدفع األلكترونیة.
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خصائص التأمین اإللكتروني

یتمیز التأمین بشكل عام بالعدید من الخصائص منھا :إن التأمین عقد ملزم ، عقد إحتمالي ، عقد معاوضة ، 
االذعان و عقد زمني وعقد الحلول ،عقد مشاركة وعقد عقد مبني على حسن النیة ، عقد رضائي ، من عقود

یملك سبب مباشر .

یتمیز التأمین اإللكتروني بخصائص تعكس ذاتیتھ الخاصة ، وتمیزه عن غیره من العقود .

ھنا سأتطرق الى الخصائص التي یتمیز بھا التأمین اإللكتروني بشكل خاص ومنھا :

: ان ابرام المستھلك عقد التأمین إلكترونیا للتزود بالتأمین یة التأمین اإللكتروني من عقود حسن الن.١
المطلوب یعتمد بشكل كبیر على الثقة المتبادلة بین شركة التأمین و المستھلك ( المؤمن لھ) وذلك لعدم التقاء 

الطرفین ، حیث ان آلیة بیع ھذه الخدمات تكون عن طریق افصاح طالب التأمین عن البیانات التي تطلبھا 
نموذج استمارة البیانات الكترونیا ، وفي ضوء ما تقدم تقوم شركة التأمین كة التأمین من خالل ملئ شر

بتحدید درجة الخطر واسعار خدماتھا التأمینیة المناسبة لھ . وفي حالة تحقق الخطر الُمأمن ضده سوف 
ن ان البیانات المقدمة غیر تلجأشركة التأمین للتأكد من البیانات التي أفصح عنھا المؤمن لھ ، فاذا تبی

على المؤمن لھ صحیحة ال یحصل المؤمن لھ على التعویضات وھو ما ینسجم مع مبدأ حسن النیة.لذلك
االفصاح بكل صراحة و شفافیة عن جمیع الحقائق الجوھریة المتعلقة بالخطر المراد تأمینھ .

كتروني بأنھ عقد إلكتروني أي أن جمیع : حیث یتمیز التأمین اإلل.التأمین اإللكتروني عقد إلكتروني٢
مراحل التأمین منذ بدایة اإلعالن وعرض التأمین حتى نھایة عملیة التأمین و استالم التأمین تتم عن طریق 

تتم عبر شبكات جمیعھا برامھ عن بعد، الن عملیة بیع وشراء خدمات التأمینإعقد یتم شبكات االنترنت.(
.االنترنت)

یمیز التأمین االلكتروني كونھ من عقود االذعان على اعتبار ن ماإ:روني من عقود االذعانالتأمین اإللكت.٣
ان المستھلك الیملك اال أن یضغط في عدد من الخانات المقترحة امامھ في الموقع االلكتروني لشركة 

أو یعارض شركة التأمین، فالمستھلك یجد امامھ طلب التأمین ثم شروط محددة مسبقاً، فھو الیملك ان یناقش
.التأمین حول شروط التعاقد، النھ الیملك إال التوقیع في حالة القبول أو عدم التوقیع في حالة الرفض

: یتمیز بالسھولة في انتقاء و شراء الخدمة التأمینیة التأمین اإللكتروني من العقود السھلة و البسیطة .٤
من الوقت و الوثائق المطلوبة سھلة وبسیطة .المطلوبة من اي مكان وعلى مدار الساعة ، بالقلیل 
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مزایا التأمین اإللكتروني 

نظرا النتشارالتكنولوجیا الحدیثة وأجھزة االنترنت بشكل واسع وكبیر في مجتمعنا ، وكثرة إنشغال الناس 
في حیاتھم العملیة و االجتماعیة ، یتعین لنا توفیر الخدمات التأمینیة بشكل سھل ، بسیط و سریع . فاستخدام 

ن لھ  وللمجتمع بشكل عام وأھمھا :التأمین اإللكتروني یوفر العدید من المزایا للمؤمن و المؤم

مزایا التأمین اإللكتروني للمؤمن ( شركات التأمین ):

، توسیع نطاق الخدمات ، حیث ان عرض الخدمات الكترونیا یوفر مساحة انتشار كبیرة وعالمیة للتامین.١
المنزلي ..... وغیرھا.وتعطي فرصة النتشار التامین بأنواعھ مثل تامین السفر ، تامین المركبات ، التامین 

.االنتشار السریع .٢

.تخفیف المصاریف العامة للشركة ، بالتالي تحقیق ارباح اكتر.٣

. تخفیف االعمال واالدارة الداخلیة .٤

.تخفیض الوقت الحقیقي الجراء االعمال وتحسین مستویات اإلدارة.٥

طریق البیع المباشر ..تخفیض العموالت التي تدفع للوسطاء والمنتجین والسماسرة عن٦

اجراء عملیات التامین في اي وقت ( ال یقتصر على ساعات الدوام المحددة ) مما یساعد على زیادة .٧
عمل و االرباح.ال

. زیادة وعي المجتمع على التأمین بأنواعھ ( تامین سفر ، تامین المنزلي ، تامین المركبات وغیرھا ... ) ٨
العمل .، الذي یساعد على زیادة 

.السرعة والمرونة في العمل مما یوفر الوقت والجھد.٩

االسعار ، التغطیات ، ...)- .الرد على استفسارات المؤمنین المختلفة بشكل سریع ( مثل :١٠

. طرق الدفع االلكترونیة تسھل عملیة جمع النقود من قبل شركات التامین .١١

سھولة ارشفتھا إلكترونیا ، مما یساعد على سھولة الرجوع الیھا .امكانیة االطالع الدائم على التأمینات و ١٢
في اي وقت .
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مزایا التأمین اإللكتروني للمؤمن لھ :

.طریقة شراء تأمین سھلة ، سریعة و آمنھ.١

- توفیر الجھد و الوقت :.٢

مین المطلوبة.أتمام عملیة التو المكاتب إلأالتنقل بین الشركات وعناء المؤمن لھ فيأ. توفیر الوقت الضائع

یام دوام أوقات وأي وقت یناسبھ وال یتقید في أمین في أب. توفیر الوقت ، حیث یستطیع المؤمن لھ الت
.مین أشركات الت

السرعة في الحصول على الخدمة ( توفیر الوقت الضائع في االنتظار في شركات التأمین لحین استالم ج.
التأمین).

اجابات ألي استفسارات و اسئلة مطروحة ، بأي وقت.. الحصول على ٣

.القدرة على االستعالم عن أسعار التأمین مسبقا .٤

.طرق دفع إلكترونیة میسرة .٥

.الحفاظ على وثائق التأمین األصلیة إلكترونیا ،الحفاظ علیھا من الضیاع أو التلف.٦

الممیزات المطلوبة ( حیث یمكن للمؤمن لھ .خیارات مقارنة سھلھ للوصول الى السعر األنسب والخدمة و٧
مقارنة االیجابیات والممیزات الخاصة بكل خطة تأمینیة ومن ثم اختیار التغطیة التأمینیة االفضل بالنسبة 

لھ).

.التأكد من الحصول على المعلومات الصحیحة .٨

لھ تحمیل الوثائق المطلوبة .توفیر عناء جمع نسخ الوثائق المطلوبة والحفاظ علیھا . بات بإمكان المؤمن٩
والتي تتم معالجتھا بشكل فوري.

ان التأمین االلكتروني یحقق لنا جملة من المزایا والتي تكون عامال" مشجعا" للمستھلكین نحو التوجھ إلبرام 
وبعد استعراضنا الھم ھذه المیزات للمؤمن و المؤمن لھ ، سنقوم بعرض  بعض من عقود التأمین الكترونیا".

میزات التامین على المجتمع و الدولة بشكل عام :
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.زیادة التنمیة االقتصادیة و دعم األنشطة التجاریة المتنوعة كاالستثمار واعمال المقاوالت وعقود النقل ١
المتنوعة و غیرھا ...

. زیادة المدخول .٢

. زیادة وعي أفراد المجتمع بالتأمین و أھمیتھ.٣

العالمي .. مجارات التطور ٤

. السھولة في التعرف على المركبات المؤمنة و المركبات الغیر مؤمنھ .٥

. السھولة في مراقبة عقود التأمین .٦

التزامات عقد التأمین اإللكتروني

ما ھي االلتزامات التي تترتب على الطرفین عند عقد التأمین االلكتروني؟

و ھي تكون بمثابة حقوق للطرف االخر وسوف نقوم یترتب على كل عقد مبرم العدید من االلتزامات
باستعراض االلتزامات التي تترتب على المؤمن  و المؤمن لھ .

االلتزامات المترتبة على المؤمن لھ

االلتزام بتقدیم البیانات الصحیحة و الدقیقة عن الخطر ( عند ابرام العقد و بعد ابرامھ).١

فیة واالفصاح عن البیانات والمعلومات المتعلقة بالخطر عند ابرام العقد یجب على المؤمن لھ االلتزام بالشفا
وبعد ابرامھ مع شركة التامین ، الن المؤمن لھ ھو من یملك اكبر قدر من المعلومات عن الخطر المراد 
تأمینھ و ظروفھ المحیطة و بالخطر المؤمن علیھ ، فیتوجب علیھ االفصاح عن المعلومات بشكل دقیق 

، لتتمكن شركة التامین من تقدیر الخطر لتستطیع اتخاذ القرار في قبول التامین من عدمھ .الى ذلك وصحیح 
یجب على المؤمن لھ االدالء بجمیع المعلومات حتى اثناء فترة سریان العقد وكل ما یستجد من امور تؤدي 

الى زیادة حدة الخطر المؤمن علیھ.

ھو یعتمد على الثقة المتبادلة بین اطراف التعاقد، فمن خالل الن التامین االلكتروني عقد الكتروني ف
المعلومات المقدمة من المؤمن لھ تقوم شركة التامین بتحدید درجة الخطر وتقدیم التغطیة واالسعار المناسبة 

لھ.
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.. االلتزام بأداء قسط التأمین ٢

دفع قسط التامین ( او المقابل ) المطلوب على ھو من اھم االلتزامات الواقعة على عاتق المؤمن لھ ، الن 
التامین یعد االساس اللتزام شركة التامین بضمان الخطر و سریان الخدمة المطلوبة .

وما یمیز التامین االلكتروني ھنا بان دفع القسط یتم بطریقة الكترونیة بعیدا عن الطرق التقلیدیة سواء كان 
مباشر عن طریق استخدام بطاقات الدفع االلكترونیة ، وھذا یختصر الجھد من خالل الدفع المباشر او الغیر 

والوقت على كال الطرفین.

. االلتزام باشعار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منھ.٣

اذا تحقق الخطر المؤمن منھ التزمت شركة التأمین بدفع مبلغ التأمین أو تعویض الضرر الذي لحق بالمؤمن 
قائیا ما لم یقوم المؤمن لھ بإعالم المؤمن بوقوع الخطر لكي یتخذ التدابیر الالزمة لھ، وھذا ال یحدث تل

لحصر نطاق الضرر والرجوع الى  المسؤول عن وقوع الخطر ، وبما ان عملیة التامین الكترونیة فان 
رسال رسالة بإمكان المؤمن لھ ارسال رسالة الكترونیة ُیشعر فیھا المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منھ ، ویتم ا

فیھا بتلقي تفیدهالى الموقع االلكتروني لشركة التأمین ، وعلى شركة التأمین ان ترسل رسالة للمؤمن لھ 
االشعار واستالمھ.

وبذلك عدم التزام المؤمن لھ باشعار المؤمن بتحقق الخطر یعرضھ الى فقدان حقھ بالتعویض.

التزامات المؤمن 

بعقد التامین المبرم والتعویض في حال وقوع الخطر ، فعلى المؤمن  متى تحقق التزام المؤمن ھو االلتزام 
الخطر ان یلتزم بالتعویض ،والتزام المؤمن بالرد على المؤمن لھ في حال التبلیغ الكترونیاً عن وقوع الخطر 

زامات التي والتحرك لمساعدة المؤمن لھ بالسرعھ المطلوبھ ، بشرط ان یكون المؤمن لھ قد ادى جمیع االلت
فرضھا عقد التامین االلكتروني اتجاھھ.

عملیات ومراحل التأمین اإللكتروني

من اجل الحصول على التأمین إلكترونیا، ھناك عدة مراحل یجب المرور من خاللھا كالتالي:

-مراحل التامین االلكتروني :
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.مرحلة االعالن وعرض الخدمات .١

المعلومات إلكترونیا..مرحلة االختیار وتبادل ٢

. مرحلة ابرام العقد و شراء الخدمة .٣

١.مرحلة اإلعالن و عرض الخدمة :-

إن مرحلة اإلعالن وعرض الخدمھ ھي أولى وأھم مراحل التأمین ، حیث یجب على الشركة ان تقوم بعمل 
و ایجابیاتھ وممیزاتھ.موقع إلكتروني خاص بھا،على أن یتضمن الموقع شرح عن التأمین و أنواعھ وأھمیتھ 

-ان یتكون الموقع من عدة زوایھ أھمھا :

.زاویھ تشمل شرح عن الشركة، اعمالھا ، مشاریعھا وانجازاتھا.١

.زاویة تشرح عن التامین واالسعاروالتغطیھ ، و توفر نافذه یستطیع المؤمن من خاللھا الحصول على ٢
لومات البسیطة منھ .سعر لتامین مثال مركبتھ ، عن طریق اخذ بعض المع

-مثال:

الزامي والفریق ثالث المركبات تأمین لتأمین

-معلومات عن المركبة :

 نوع المركبة
 سنة الصنع 



قوة المحرك 
/الحمولة

االستعمال 
نعم
ال 

ھل یوجد سائق یحمل 
- رخصة جدیدة :

نعم
ال 

ھل یوجد سائق بعمر اقل 
سنة٢٤من 

-لتأمین المركبة تأمین شامل :

سعر المركبة 

٨



-.زاویة توضح الوثائق المطلوبة والمعلومات الالزمة إلتمام عملیة شراء التأمین :٣

صورة عن الھویة او الرقم الوطني .أ.

العنوان .ب.

صورة عن رخصة المركبة .ت.

صورة عن رخصة القیادة الشخصیة .ث.

جمیع الجھات .صور للمركبة منج.

رقم ھاتف او جوال للتواصل.د.

بطاقة ائتمان او سداد.ه.

المھمة قبل واثناء و بعد عملیة شراء التامین ، و.زاویة "سؤال وجواب" تشمل بعض االسئلة المتوقعة٤
اضافة لوجود نافذة تخول المؤمن لھ بطرح اي سؤال لالستفسار عنھ.

ھ ُیمكن الزبون من فتح حساب خاص بھ و یستطیع الدخول الیھ .زاویة خاصة إلنشاء حساب للمؤمن ل٥
بكلمة مرور خاصة ، من خالل الحساب الخاص یستطیع الزبون االحتفاظ بمعلوماتھ بشكل سري والتواصل 

مع شركة التامین باإلضافة الى اتمام عملیة التأمین أو تجدید التأمین .

٢.مرحلة االختیار وتبادل المعلومات :-

المرحلة "مرحلة االختیار و تبادل المعلومات إلكترونیا" یكون المؤمن لھ قد قام بعمل حساب خاص بھ بھذه
على الموقع ، وھنا تبدا مرحلة االختیار ، حیث یقوم المؤمن لھ باختیار نوع التأمین الذي یرغب بھ ( تأمین 

سفر ، تأمین منزلي ، تأمین مركبة ....) .

وھنا تبدأ مرحلة تبادل المعلومات من اجل اتمام عملیة التأمین . حیث ان المعلومات المطلوبة تنقسم الى 
. معلومات عن الشيء المراد تأمینھ.٢.معلومات عن المؤمن لھ . ١قسمین ، 

في حال طلب تأمین سفر  مثال :-

-(وھي معلومات تخص طالب التأمین ) مثل:معلومات شخصیة اوال 

.رقم ھاتف المؤمن لھ .٤.تاریخ المیالد. ٣.اإلسم حسب جواز السفر. ٢.جواز سفر المستخدم .  ١

وبعدھا تتم عملیة جمع المعلومات عن الشيء المراد تأمینھ ، وھنا تتم جمع المعلومات عن السفر ،مثل:

.المدة المراد التأمین علیھا .٣.خط السفر .٢.مكان السفر . ١
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- ض األوراق المطلوبة ، مثل:ویتم تبادل بع

.صورة عن جواز السفر .١

.صورة عن تذكرة الطیران.٢

وبعد ھذه االجراءات یتم اعطاء المؤمن لھ سعر على التأمین المطلوب ، اضافة الى توفیر نافذه یستطیع 
بتوضیح كل ما وبالمقابل تقوم شركة التأمین المؤمن لھ التواصل مع شركة التأمین من اجل اي استفسار.

یخص التأمین و التغطیات للمؤمن لھ.

بعد ذلك ننتقل الى المرحلة االخیرة و ھي مرحلة :

٣. مرحلة ابرام العقد و شراء الخدمة .

-في ھذه المرحلة یتم ما یلي :

.تقوم شركة التأمین بعمل التأمین المطلوب .١

علیھ .. یقوم المؤمن لھ باالطالع على التأمین و الموافقة ٢

.  یقوم المؤمن لھ بدفع المبلغ المطلوب إلكترونیا أو باحدى الطرق المتوفرة.*٣

.تقوم شركة التامین بارسال التأمین المطلوب إلكترونیا.٤

.عن طریق بطاقات اإلئتمان.١-*طرق الدفع في التأمین االلكتروني :

. عن طریق الحواالت البنكیة.٢

.عن طریق الدفع في احدى مكاتب أو فروع الشركة . ٣

یجب توفیر طرق متعددة للدفع في التأمین اإللكتروني لتخطي مشكلة عدم التأمین بسبب عدم توفر بطاقات 
االلكترونیة ، فلتخطي ھذه ائتمان لدى المؤمن لھ أو عدم ثقة أو وعي المؤمن لھ  باستخدام بطاقات الدفع

العقبة ان وجدت للبعض ممكن ان یقوم المؤمن لھ بالدفع بالطرق االخرى المتوفرة .

الحوالة البنكیة ، حیث یمكن للمؤمن لھ بعض اتمام عملیة التأمین إلكترونیا و الموافقة على جمیع -مثل :
ك  الى حساب شركة التأمین ، و وضع رقم الحوالة الشروط ان یقوم بتحویل المبلغ المطلوب عن طریق البن

في خانة خاصة والضغط على اتمام، إلتمام العملیة . و بدورھا تقوم شركة التأمین بالتأكد من الحوالة و 
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علیھ تقوم شركة التامین بإرسال رسالة إلكترونیة الى المؤمن لھ تفیدة بتنفیذ العملیة واستالم المبلغ المطلوب. 
م شركة التأمین بإرسال التأمین الى المؤمن لھ الكترونیا.وبعدھا تقو

وھكذا تتم عملیة ابرام العقد بالموافقة بین الطرفین و حصول المؤمن لھ على التامین المطلوب و شركة 
التأمین على المبلغ المالي المطلوب مقابل التأمین ، حیث یلتزم كال الطرفین بتنفیذ التأمین وفق الشروط التي 

التفاق علیھا.تم ا

سھلة التطبیق لتسھیل عملیة الحصول على التامین االلكتروني واستعمالھ:ارغب االن بطرح بعض االفكار

** فكرة (١)**

خاص بھا ، حیث یقوم المؤمن لھ بتحمیل ھذا التطبیق على تطبیق خلیويیمكن لشركة التأمین عمل 
جھازه الخلیوي ، ومن خاللھ یستطیع ان یتواصل مع شركة التأمین ، اضافة الن التطبیق یعطي شركة 

-التأمین مساحة اكبر في التواصل مع المؤمنین و تشجیعھم على التأمین من خالل (مثال):

ن بشكل یومي من خالل التطبیق ، و ھذا یزید من معلومات ووعي .إمكانیة إرسال معلومة تخص التأمی١
المستخدمین مما یزید من فرص التأمین .

التذكیر بمواعید انتھاء التأمین.-المزایا منھا :للمؤمنین بعض. توفر٢

. سھولة التواصل مع المؤمنین والرد على استفساراتھم واالستماع الى المشاكل التي تواجھھم و العمل٣
على التوصل لحل یرضي الطرفین ، وھذا یشجع المؤمنین على التأمین .

.إمكانیة عمل مسابقات بسیطة من خالل التطبیق لتشجیع المستخدمین على االستمرار في استخدامھ و ٤
یكون ھناك ھدایة تشجیعیة بسیطة.

بمعلومات المؤمن لھ و اوراقھ األساسیة المطلوبة بعملیة التأمین .االحتفاظ. یسھل ٥

بنسخة عن التأمین وأرشفتھا إلكترونیا ، للرجوع الیھا وقت الحاجة.االحتفاظ. سھولة ٦

-مثال للتوضیح :

-، كما یلي :( تأمینك ) للتطبیق أیقونةقمت بتصمیم 
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-جھاز المؤمن لھ لیوفر لھ :وھكذا یبقى التأمین كتطبیق على 

. عناء البحث عن برنامج التأمین على شبكات اإلنترنت .١

.سھولة أكبر في التواصل مع شركات التأمین .٢

. یبقى على اطالع دائم على التأمین وتطوراتھ و أي تطور أو انجاز تقوم بھ شركة التأمین .٣
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ص التامین وامكانیة االحتفاظ بھا..سھولة الوصول الى جمیع المعلومات التي تخ٥

األساسیة المطلوبة بعملیة التأمین و الرجوع الیھا وقت الحاجة.بأوراقھ.االحتفاظ ٦

.االطالع الدائم على جمیع تأمیناتھ وامكانیة تجدیدھا من أي مكان و بأي وقت.٧

.یسھل التطبیق فتح صورة وثیقة التامین وبالتالي تقلیل استخدام االوراق ویمكن للمؤمن لھ االحتفاظ بنسخة ٨
على ھاتفھ المحمول الستخدامھا وقت الحاجة.تأمینھعن 

-المؤمن لھ ):تأمیناتمثال للتوضیح (

تأمیناتك
تأمین مركبات

للتجدید او للتواصل
 اضغط ھنا 

لالطالع على 
الوثیقة

نھایة التأمین  بدایة التأمین  سنة 
الصنع

نوع 
المركبة

رقم 

  ٢١.٠١.٢٠٢٠ ٢٢.٠١.٢٠١٩ ٢٠١٢ اوبل  ١
  ٢٣.٠٣.٢٠١٩ ٢٤.٠٣.٢٠١٨ ٢٠١٠ مرسیدس ٢

تأمین سفر 
للتجدید او للتواصل

 اضغط ھنا
لالطالع 

على الوثیقة
نھایة التامین  بدایة التامین  خط السفر رقم

  ١٥.٠٤.٢٠١٩ ٢١.٠٣.٢٠١٩ امریكا-االردن  ١
تأمین منزلي 

للتجدید او للتواصل
 اضغط ھنا

لالطالع 
على الوثیقة

نھایة التامین  بدایة التامین  رقم المنزل  رقم

  ٢٠.١١.٢٠١٩ ٢٠.١١.٢٠١٨ ١٥/١٢٥منزل  ١
(للتذكیر على التجدید)٢٣.٠٣.٢٠١٩تأمین مركبة من نوع مرسیدس ینتھي بتاریخ -مالحظة :**

) ***٢*** فكرة (

ولمواصلة فكرة التأمین اإللكتروني و مواكبة التطور وتوفیر السھولة والسرعة على المؤمن والمؤمن لھ و 
على الدولة و المجتمع  یمكن إنشاء شكل جدید للتأمین عن طریق إعطاء كل مؤمن لتأمینھ " باركود " 

-خاص فیھ . مثال :

Barcode
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یقوم المؤمن لھ باالحتفاظ بصورة الباركود الخاص بھ على جھازه المحمول ، حیث یوفر علیھ عناء وھكذا
بأوراق التأمین والخوف علیھا من الضیاع أو التلف.ظاالحتفا

الخاص بتأمین مركبتھ على ورقة و أن یقوم المؤمن لھ بلصق الورقة على نافذه او یمكن طباعة الباركود
المركبة ( بشكل ال یعیق الرؤیة) وھذا یوفر العدید من المزایا من اھمھا انھا تسھل على رجال الشرطة 

ریظھالتعرف على المركبات المؤمنة و الغیر مؤمنھ عن طریق جھاز خاص یقوم بمسح الباركود وبالتالي 
معلومات التامین وصالحیتھ .

ألسبابالصعوبات التي ممكن ان تواجھ فكرة تطبیق الباركود ھو عدم امكانیھ توفیر أجھزة لقراءة الباركود 
مالیھ.

انشاء تطبیق خاص لشركة التامین او الموقع الكتروني یتطلب أنظمة عالیة الحمایھ و متینة للحفاظ على 
االختراق والقرصنة. وبنفس الوقت یجب ان یكون التطبیق الخلیوي او الموقع معلومات المستفیدین من 

االلكتروني سھل االستخدام والوصول ، یتناسب مع جمیع الناس بجمیع المستویات العلمیة ویتناسب مع 
احتیاجات المجتمع.

دراسات والتقاریر التي التامین االلكتروني مستخدم منذ عدة سنوات في الدول االوروبیھ وھنالك العدید من ال
توضح نسب استخدام التامین االلكتروني میزاتھ وسلبیاتھ.

دراسات و تقاریر سابقة حول نسب التسوق االلكتروني للتأمین في العالم 

COMSCORE . دراسة نشرتھا الشركة العالمیة١

لتقریر ان عدد المستھلكین ". "یبین ا٢٠١٥"تقریر حول التسوق عبر االنترنت للتامین على السیارات لعام 
في المائة .٤٦ثابتة عند ٢٠١٥الذین یقومون بالتسوق من اجل التامین على السیارات في عام 

حیث تقول الدراسة بان السعر ھو العامل االكثر اھمیة بالنسبة للمستھلكین عند التسوق لتأمین مركباتھم." 
)١(
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JD POWER . دراسة نشرتھا شركة ٢

في ٧٤دراسھ حول التامین االكترونیة" تنص الدراسة على ان ٢٠١٧"نشرت شركة جي دي باور عام 
في ٢٥على عروض اسعار للتامین، وان لتسویق للحصوللیستخدمون مواقع الویب العمالء المائة من 

یعودون للتأمین في المائة منھم ٥٠المائة فقط یقومون في الواقع بشراء التامین من خالل موقع الشركة و 
في المائة ٢٢عبر الطرق القدیمة اي من خالل التحدث بشكل مباشر الى احد الموظفین أو الوكالء بینما 

)٢,٣یتحدثون الى خدمة العمالء ." (

قصة نجاح 

TRAVELERS یوجد العدید من الشركات التي تعمل بالتأمین االلكتروني منذ سنوات عدیدة منھا شركة

عاما ١٦٠الواقعة في الوالیات المتحدة االمریكیة ،تعمل شركة ترفیلیرز بقطاع التامین منذ اكثر من 
اكتسبت سمعة كواحدة من أفضل شركات التأمین في الوالیات المتحدة االمریكیة لما تقدمھ من خدمات 

بعرض خدماتھا التامینیة تأمینیة لزبائنھا،  حیث تستعمل خدمة التسوق االلكتروني منذ عدة سنوات وتقوم 
عبر صفحتھا الخاصة على االنترنت ،و تقول ترفیلیرز بان نسبة العمالء المستخدمین التامین عبر شبكات 

).٤(االنترنت في تزاید مستمر لما توفره من الوقت والجھد على المستخدمین. 
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سلبیات (او المشاكل ) التي من الممكن ان تصاحب التأمین اإللكتروني:-

في ھذا البحث تحدثنا عن التامین االلكتروني و میزاتھ واھمیتھ و لكن یمكن ان یصاحب التامین االلكتروني 
بعض المشاكل او السلبیات منھا :

.من الممكن ان تكون عملیة التامین االلكتروني عملیة صعبة ومعقدة بالنسبة لفئة معینة من ١
...المجتمع مثل كبار السن و 

. من الممكن ان تواجھ عملیة التامین االلكتروني بعض المشاكل في بعض المناطق في مجتمعنا ٢
لعدم :

ا.توفر خدمة االنترنت في جمیع المناطق على مدارالساعة .
عدم توفر االجھزة الحدیثة التي تستطیع االتصال بخدمة االنترنت مع كافة افراد المجتمع.-ب

المدى البعید ان تقلل من عدد االیدي العاملة في قطاع التامین ، نظرا الى . من الممكن على ٣
االعتماد على التامین بواسطة استخدام التكنولوجیة الحدیثة و االبتعاد عن الطرق التقلیدیة .

.في حال عدم تحصین الموقع اإللكتروني بشكل جید ، من الممكن ان یتعرض الى اإلختراق ٤
المعلومات أو تشفیرھا أو التالعب بھا.أوالقرصنة  و سرقة

.ممكن ان تواجھ عملیة التأمین اإللكتروني بعض المشاكل من ناحیة الدفع عن طریق وسائل الدفع ٥
-اإللكترونیة وذلك :

أ. لعدم توفر بطاقات اإلئتمان لدى كافة افراد المجتمع .

، حیث تعتبر وسائل الدفع اإللكترونیة بواسطة ب.لعدم ثقة كافة أفراد المجتمع بوسائل الدفع اإللكترونیة 
بطاقات االئتمان عبر اإلنترنت من أكثر التحدیات التي ممكن ان تواجھ التسوق اإللكتروني بشكل عام.

ج.لعدم وعي االفراد باالستخدام الصحیح لبطاقات االئتمان للتسوق األلكتروني .

طریق الحوالة البنكیة أو الدفع المباشر في الدفع عن-لذلك یجب أن تتوفر طرق دفع اخرى مثل :
احدى فروع أو مكاتب الشركة.

ان ھذه المشكالت ممكن أن تواجھ عملیة التأمین اإللكتروني ولكن یمكن ایجاد حل لھا أو تجنبھا بما 
یتناسب مع المجتمع.
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الخاتمة 

إن التطور الھائل في واقع التجارة االلكترونیة استلزم ظھور التسوق االلكتروني لخدمات التأمین لما 
یوفره من مزایا للمؤمن والمؤمن لھ وللمجتمع. إن التامین االلكتروني یشكل عامال مشجعا نحو 

بعرض ركة التامین التوجھ البرام عقود التامین الكترونیا من خالل تفعیل التامین االلكتروني تقوم ش
خدماتھا عن طریق تجاوز االجراءات التقلیدیة في ابرام العقود، واتباع االجراءات االلكترونیة، 

حیث ان التامین االلكتروني عقد بین طرفین ( المؤمن والمؤمن لھ ) ولكن یتم إبرامھ عن بعد ،عن 
لھ االختیار وتبادل طریق شبكات االنترنت. منذ بدایة االعالن وعرض الخدمة مرورا بمرح

المعلومات حتى مرحلة ابرام العقد وشراء الخدمة والدفع باستخدام وسائل الدفع االلكترونیة حیث 
یلتزم بھ المؤمن بتقدیم التغطیات التامینیة وما یتعلق بھا من عرض او تفاوض وتعاقد عبر 

لخطروااللتزام بدفع االقساط االنترنت، ویلتزم المؤمن لھ  بتقدیم البیانات الصحیحة والدقیقة عن ا
المطلوبة.

ان فكرة التامین االلكتروني فكرة حدیثة في اغلب الدول وخصوصا النامیة منھا ، فھي تتطلب 
الممكن ان تواجھ فكرة مستلزمات تقنیة وفنیة تساھم في النھوض بواقع التأمین اإللكتروني ومن

منھا أو حلھا بما یتناسب مع المجتمع.التأمین إلكترونیا بعض المشاكل و لكن یمكن التقلیل

والستخدام فكرة " التطبیق" لشركات التامین او استخدام فكرة " الباركود" العدید من المزایا 
اقتصاد وتجارة الدولة نقلھ نوعیة نحو التقدم و االزدھار ، لما یقدمھ من تسھیالت نقلوسیؤدي الى 

للمؤمن و المؤمن لھ.
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