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 فوائد وتحديات العمل عن بعد بقطاع التأمين
 التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التأمين

 ةــمقدم

هم مظاهر هو أ ،يعتبر التطور بشكل عام والتطور التكنولوجي اإللكتروني بشكل خاص
ما هو نة واحدة وا  التطور على رؤية أو فكر رقي العقل البشررررررررررررر عبر العقرررررررررررور، و  يتوق  ه ا 

تابار  لك جليًا في الكسرررر فنا القدماظ ويظ ر ار متتابعة اسررررتمدر عبر المم  م  أتسررررلسررررل  فك
 ثرية المنقوشة على جدرا  المتاح  والمقابر، فما نح  إ  تكرار لتعاقب ا ممنة.والقور ا 

جدًا ويمك  أ  يشرررررررررررررمل الكثير م  الرؤ  لد     شرررررررررررررك أ  مو رررررررررررررو  ه ا البح  م م
الباحثي ، ولك  ما ي منا هو بح  وبيا  أهمية واقعية لرؤية بحثية ت ررري  إلى قرررناعة الت مي  
في وطننا العربي، وم  ثم رأينا طرح رؤيتنا البحثية ع  التحول اإللكتروني الكامل في قررررررررناعة 

  التر مي  والووادرد والتحرديرار ل ر ا التحول حتى نتمك  م  تطبيم العمرل ع  بعرد، و لرك  ننا نر 
 يقوم علي ا ه ا العمل، وما قاعدة ثابتة  يمك  أ  نناق  العمل ع  بعد في ظل عدم وجودأنه  

 طبيم؟الكامل بشكل واقعي قابل للت يثير ال ه  هو كي  يمك  بح  ومناقشة التحول اإللكتروني

تتمثل أهمية ه ا البح  في العمل على ت سرررريي وقيام نظام إلكتروني كامل داخل قطا  
  يمك  لشررررررررررررررركرار الت مي  ا عتماد عليه بما يتماشرررررررررررررري م  مت يرار العقررررررررررررررر والتطور التر مي

لى حررد يسررررررررررررررراعررد عالتكنولوجي، وكرر لررك يطرح رؤيررة لقيررام نظررام ترر مي  إلكتروني عربي ودولي مو 
دو  التقيد بحدود المكا  أو المما ، وك لك فإ  إقرار نظام  يةسرررررررررررروام والرقعة الت ميناتسررررررررررررا  ا 

ا يسررراعد في سررررعة ا كتتاب و سررراعد على خول التكالي  التقليت مي  إلكتروني ي ن اظ ا  دية وأي رررً
 قر  ا ستحقاقار، وظ ور نو  جديد م  التعاقد وهو التعاقد الكامل ع  بعد.

تتمحور إشكالية ه ا البح  في كيوية مناقشة العمل ع  بعد في قطا  الت مي  وما مد  
ت مي  ور يدف  قطا  الت د  إلى قيام نظام جديد قإمكانية تطبيم  لك وفم قواعد وأسررري جديدة 

وك لك ما مد  إمكانية تثبير أسي ومقطلحار ومواهيم جديدة تخدم قطا  الت مي   إلى ا مام؟
نا أ  ن رررر  ع لك وجدنا قررررعوبة كبيرة حتي اسررررتط وفي سرررربيل ة المسررررتقبلية الم مولة؟وفم الرؤي

 قابً   احقيقيً  اطور ه ه الوكرة وتجعل من ا نظامً لبحو  مسررتقبلية قد ت اب رة يمك  أ  تكو  أسرراسررً 
 رادة تتحقم.ق  ف ي ليسر بالمستحيلة ولك  باإلللظ ور والتطبيم على أرل الوا
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نونية داخل ااستخدم الباح  المن ج التحليلي المقار  في بح  وتحليل ا سي الونية والق
اك  تطبيق ا على القرررررناعة، وأيم سررررراليب التكنولوجية الحديثة التيا قطا  الت مي  وك لك   ي رررررً

ار لى تركيب المواهيم ودمج النظريالتحليلي ا سرررررررتنباطي ال ر ي د  إ المن جالباح  اسرررررررتخدم 
 بشكل جمدي وكلي ب رل  الوقول إلى نتادج جديدة تساعد البح .

هناك الكثير م  ا سرردلة التي يجب أ  نق  أمام ا ونبحث ا حتى نقررل إلى فكرة بحثية 
حول مققرررررررود بالتما الو  أهم ه ه ا سررررررردلة ما العمل ع  بعد؟وعملية قابلة للتطبيم، وم  واقعية 

ما التوقي  اإللكتروني الشررررررررررررررمولي و  أهميرة هر ا التحول لقطا  الت مي ؟ مراو  اإللكتروني الكرامرل؟
 مرررا تررر ثير هررر ا التحول علىو  اإللكتروني الكرررامرررل لقطرررا  التررر مي ؟وأهميتررره في تحقيم التحول 

 نة؟لمواكبة الظرو  العالمية الراهما مد  أهميته و  ياتية وا جتماعية للعالم البشرر؟لحالمناحي ا
المسررررتخدمة  ارما الشرررربكو  تقنية المقترح تطبيق ا ومناقشررررت ا؟ما أهم الجوانب القانونية والونية والو 

لثم  اما أنظمة الوفاظ بو  التحول اإللكتروني لقطا  الت مي ؟ما قررررررور و  في التحول اإللكتروني؟
مرررا دور الرقرررابرررة اإللكتروني في هررر ا التحول ومرررا هي و  مرررة لتنويررر  هررر ا التحول اإللكتروني؟ال م 

كامل لقطا  لالرقابة الوقادية ومشرررررررررررررروعيت ا ل  ا التحول، ثم بحثنا ع  فوادد التحول اإللكتروني ا
المجتم  و  ى)بالنسررررربة للقرررررناعة واسرررررتمراريت ا و وبالنسررررربة لت ثير  لك عل الت مي  م  عدة مناح

بالنسررربة للعاملي  ودور الشرررركار في الحواظ على رأي المال البشررررر و بالنسررربة للعالم العربي ، 
 حديار ه ا التحول وم   رررم  ه ه ا سررردلة ما التحديار التقنية؟وظ رر أسررردلة اخر  تتعلم بت

دلة وغيرها ه ا سكل ه  وما التحديار السرياسية؟ وما التحديار القانونية؟ وما التحديار البشررية؟
 ،بررراحررر مرررا هي إ  غيل م  فيل وقطرة م  بحر ا سرررررررررررررردلرررة التي هجمرررر بقوة على فكر ال

 .ه ا البح وبالت كيد سيطرر على مجريار 

مية أه بهمفي مبحثين  تمهيدي وأوضحناه :األول :قد ناقشنا هذا البحث من خالل أربعة فصول
 نا وسياسات األغالق؟ووركفيروس هنة ووما مدى مواكبته لألوضاع الرا ،موضوع هذا البحث

 لى المناحيما مدى تأثيره عو حدي استمرار العمل وخدمة العمالء؟كيف يمكن التغلب على تو
باإلضافة إلى بيان العديد من المصطلحات والمفاهيم الرئيسة التي يشملها  الحياتية واالجتماعية؟

 روني الشمولي.والتوقيع اإللكتالبحث وهي العمل عن بعد والتحول اإللكتروني الكامل 

 نبين :التأمين وذلك من خالل مبحثينالتحول اإللكتروني الكامل لقطاع  الفصل األولفي  أوضحنا
ول منه الشبكات المستخدمة في التحول اإللكتروني لقطاع التأمين وصور هذا التحول في األ

ور فاء بالثمن اإللكترونية وداإللكتروني لقطاع التأمين، ونوضح في المبحث الثاني أنظمة الو
ي ، وفي الفصل الثانالمراقبة الوقائية في هذا التحول اإللكتروني الكامل وما مدى مشروعيتها

الفوائد التي قد يجنيها قطاع التأمين في حال تنفيذ التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التأمين  ناناقش
اعة واستمراريتها وتقدمها، وتأثير ذلك على صنلوذلك من خالل بيان فائدة هذا التحول بالنسبة ل

المجتمع من حيث سرعة وسهولة التعاقد وكيفية االستفاده من هذا التحول، وكذلك تأثير هذا 
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ري على  رأس المال البشالتحول وفائدته على العاملين داخل الصناعة ودور الشركات في الحفاظ 
ن لى العالم العربي وحلم تأسيس منظومة التأميستمرار، وانتهينا بتأثير هذا التحول عوتطويره با

تروني الكامل التحول اإللك التحديات التي قد يواجهها بينااإللكترونية العربية، وفي الفصل الثالث 
لقطاع التأمين وذلك من خالل بيان التحديات التقنية، والتحديات البشرية، والتحديات القانونية، 

 والتحديات السياسية.
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 يديـل تمهــفص

 ة للبحثمهممصطلحات  -أهمية موضوع البحث 

أهمية موضوع هذا البحث وما مدى مواكبته لألوضاع  الفصل في مبحثين:هذا  نبحث ونوضح

حدي استمرار العمل تكيف يمكن التغلب على ونا وسياسات األغالق، وكورفيروس الراهنة و

باإلضافة إلى بيان العديد  لى المناحي الحياتية واالجتماعية؟ما مدى تأثيره عو وخدمة العمالء؟

من المصطلحات والمفاهيم الرئيسة التي يشملها البحث وهي العمل عن بعد والتحول اإللكتروني 

 الكامل والتوقيع اإللكتروني الشمولي.

 المبحث األول

 بحثأهمية موضوع ال

العمل عن بعد هو التوجه الحديث الذي تسلكه جميع الدول حول العالم، وهو يوفر فرص عمل 

كثيرة بشكل جديد وقد ساعد على انتشار هذا التوجه التطور التكنولوجي في االتصاالت 

عمال بطريقة غير مباشرة عبر الوسائل ، يقوم العمل عن بعد على أداء األ1وتكنولوجيا المعلومات

كونه يساعد وسطاء ل، وتظهر أهمية العمل عن بعد في صناعة التأمين 2ترونية المختلفةاإللك

التأمين على تسويق المنتجات بشكل سريع مما يساعدهم على فتح أسواق جديدة في مناطق مختلفة 

ن وبالنسبة للعمالء تسهل عليهم فرص التعاقد ع ،وكذلك يوفر الكثير من النفقات على الشركات

عرف على المنتجات الجديدة لدي شركات التأمين، وقد ظهرت هذه األهمية جلياً فيما بعد والت

)كورونا( والتي أجبرت العالم على الحجز  11شهده العالم مؤخراً من جائحة فيروس كوفيد 

عتمد ناعة التأمين تن صخل صناعة التأمين عالمياً وذلك ألالمنزلي مما تسبب في كساد كبير دا

ولي في وطننا العربي على التسويق المباشر لمنتجات التأمين، فإذا كانت لدينا من الدرجة األ

التكنولوجيا اإللكترونية والفنية والقانونية للعمل عن بعد كان بإمكان قطاع التأمين عبور تلك 

 األزمة بكل سهولة ويسر.

التوقيع  ال شك في أن التحول اإللكتروني الكامل داخل صناعة التأمين والذي يعتمد على

اإللكتروني عبر الوسائل اإللكترونية المتعددة وحجيته في اإلثبات وأيضاً وسائل الدفع اإللكترونية 

والمحاور الرئيسية لتطبيق منظومة العمل عن بعد بشكل  ة المهمةدعموالحفظ والديمومة هما األ

نولوجيا معيار التك سليم يضمن حقوق جميع األطراف في التعاقد، حيث أكدت الدراسات العلمية أن

اإللكترونية هو من أهم المعايير في تقييم ما مدى اعتبار عمل معين كعمل عن بعد ألنه يعبر عن 

 .3مدى ارتباط هذا العمل بالمعلومات والوسائل اإللكترونية وأساليب معالجتها

                                                           

مل عن بعد كتوجه حديث  1 بد هللا: الع دراســــة من منظور تقني، جامعة نايف العربية للعلوم  –عبد هللا بن ع

 .31، ص2112األمنية، 

، 2211احمد الحسين السيد: العمل عن بعد، المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثالث، العدد الثامن،  2

 .22ص 

 .22المرجع السابق، ص  3
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 اً جهود لتسبانيا التي بذلعمل عن بعد واالهتمام به ومنها إلى تطبيق اسعت الكثير من الدول إ

كبيرة للحاق بركب الدول المتقدمة في مجال العمل عن بعد، فقد عملت على إنشاء العديد من 

بانية سبعد هذا وقد استعانت الحكومة اإل صفحات االنترنت بدعم من الحكومة للتعريف بالعمل عن

اً وضعت ضبخبراء في العالقات العامة وتعاقدت مع شركات عالمية لنشر فكرة العمل عن بعد وأي

مواد دراسية باسم العمل عن بعد، وكذلك هناك أيضاً العديد من الدول التي تعمل على تطبيق 

ا ومن يرلنديكية وأستراليا وكندا واليابان وإمنظومة العمل عن بعد ومنها الواليات المتحدة االمر

 .1الدول النامية ماليزيا والفلبين وسنغافورة

لكتروني الكامل لقطاع التأمين لمتمثل في صورة التحول اإلمواكبة العمل عن بعد واما مدى 

 )كورنا( وسياسات االغالق؟ 11وفيد وضاع الراهنة وتحدى فيروس كلأل

( )كورونا 11فقد أوضحنا أن العمل عن بعد هو أحد الصور المتطورة لمواجهة فيروس كوفيد 

أو الكامل، وكذلك نرى أن غالق الجزئي أو ما قد يستجد من فيروسات أو أحداث تدعو إلى اإل

العمل عن بعد هو الصورة المستقبلية المثلى التي يجب أن يعتمد عليها قطاع التأمين تسهيالً على 

اب إلى فروع الشركات للتعاقد رهاق العميل في الذه، فال حاجة إلالعمالء وأيضاً مسوقي التأمين

لمطالبات أو صرفها وهو قادر ضات وانهاء إجراءات التعاقد أو تقديم طلبات استحقاق التعويأو إ

 ك وهو في بيته أو جالس على مكتبه.نهاء كل ذلعلى إ

يعني تحدي استمرار العمل في كل الظروف لقطاع التأمين تطبيق التحول اإللكتروني الكامل 

 .سبوعطوال أيام األ تقديم خدمة مميزة للعمالء ساعة ويعني أيًضا 22ك على مدار اليوم وكذل

حول اإللكتروني الكامل داخل قطاع التأمين على المناحي الحياتية واالجتماعية فمن يؤثر الت

الناحية الحياتية يجعل الحياة أسرع وأسهل ويقرب المسافات، ومن الناحية االجتماعية يصل 

طالع المجتمع على تفاصيل التأمين والسؤال عن إلى أكبر شرائح اجتماعية ويسهل إ التأمين

مما يساعد على انتشار الدور المجتمعي الغائب  ول على اإلجابة بكل سهولة،والحص التفاصيل

 يضاً.ي السامي لها واالقتصادي القومي ألهذه الصناعة وتحقيق الهدف االجتماع

 

 المبحث الثاني

 لبحثمصطلحات مهمة ل

ع يتية: العمل عن بعد، التحول اإللكتروني الكامل، التوقسوف نوضح فيما يلي المصطلحات اآل

 اإللكتروني الشمولي.

 العمل عن بعدأوالً: 

بدأ ظهور العمل عن بعد منذ سبعينيات القرن العشرين وكان تحت مسمي االتصال عن بعد، ومع 

التطور التكنولوجي واإللكتروني واستخدام التقنيات واألدوات والوسائل اإللكترونية في تنفيذ 
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لمنظمة لتلك العمليات وظهور وظائف جديدة تنظم وأيضاً مع تعدد التشريعات ا ،األنشطة والمهام

 1أسلوب االتصال عن بعد بدأ التحول تدريجياً إلى مفهوم أشمل وأوسع وهو العمل عن بعد.

يوجد العديد من التعريفات للعمل عن بعد فقد عرفه البعض بأنه وسيلة للعمل باستخدام تقنية 

 لعمل بعيداً عن المقر الرئيسي للشركة منتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات حتى يتم تنفيذ ا

، وقد عرفه فرانسس كينسمان بأنه "هو ذلك العمل الذي يستلزم 2خالل المنزل أو المكاتب الخاصة

أن يؤدى في مكان ما بعيداً عن المكتب سواء كانت طبيعية العمل دوام كلي أو جزئي أو في أيام 

 .3ن االنتقال إليه شخصياً"معينة واالتصال عادة يكون إلكترونياً بدالً م

 التحول اإللكتروني الكاملثانياً: 

نقصد به صناعة التأمين، ونعرفه بأنه هو ذلك التحول  يعتبر هذا المصطلح حديث خاصة عندما

الخاص بعملية التأمين والذي يهدف إلى تحول إلكتروني لكل عملية من عمليات التأمين لتتم بشكل 

 كامل عن بعد.

سة كل عملية داخل صناعة التأمين ابتداء من التسويق حتى إنهاء التعاقد وصرف وذلك يعني درا

االستحقاق أو التعويض )المطالبة(، وال شك أن هذه العملية بالغة الصعوبة خاصة عند تطبيقها 

على كل فرع من فروع التأمين وكل صورة داخل كل فرع ألنها تتطلب دراسة كل القواعد الفنية 

 وب نقلها إلى صورة إلكترونية وإضفاء عنصر األمان والرقابة عليها.والقوانين وأسل

سابًقا وهم ال شك ذات أهمية كبيرة  اوفي هذا الصدد نتعرض لمصطلح وتعريف وضعناهم

صناعة وهو مصطلح التأمين اإللكتروني ونعرفه بأنه هو ذلك الللتحول اإللكتروني الكامل داخل 

ت المنطقية اإللكترونية، وذكرنا في هذا التعريف األدوات التأمين الذي يتم عن طريق األدوا

 يعخدم لما لها من تعدد وتطور سرالمنطقية اإللكترونية ألنه ال يمكن الجزم بتحديد األدوات المست

ال يمكن أن يقف أمامه تعريف محدد وكذلك لكي نطلق يد المشرع وفني التأمين في استخدام 

 ديثة لما يتوافق مع أنظمة التأمين المختلفة.  وتكييف األدوات اإللكترونية الح

 التوقيع اإللكتروني الشموليثالثاً: 

كذلك هذا المصلح حديث فالمقصود بالتوقيع اإللكتروني الشمولي هو أن يكون لكل مواطن تتوافر 

 به أهلية التعاقد القانونية توقيع إلكتروني، ويصبح هذا التوقيع كالتوقيع التقليدي تماماً.

شك في أن تطبيق التوقيع اإللكتروني الشمولي بوجه عام سيكون له األثر البالغ في سرعة ال 

 التحول اإللكتروني داخل صناعة التأمين، فلم تصبح منظومة التوقيع اإللكتروني رفاهية ودلياًل 

 على تقدم األمم ولكن هي أداة لواقع عملي يجب اإلسراع في تنفيذه داخل كل الدول.

                                                           

سلوب العمل عن بعد في المنظمات العامة )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه،  1 عبير محمود: متطلبات تطبيق أ

 .21، ص 2121كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

 .22المرجع السابق، ص  2
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ثار اإليجابية التي سوف يوفرها التوقيع اإللكتروني الشمولي لصناعة التأمين، هو ومن أهم اآل

تيسير اإلجراءات التعاقدية وتسهيل مهمة الجهاز التسويقي لدي الشركات في االعتماد على 

المعامالت اإللكترونية والتعاقد عن بعد، وتوفير الجهد في شرح هذه المنظومة للعمالء ومدى 

ء طابع نفسي قوي لدي الجمهور باألمان والثقة في المعامالت اإللكترونية أمانها، وإضفا

 والتوقيعات اإللكترونية ألنها سوف تكون أداة جديدة التجاه الدولة نحو تطبيقها.

وألن عقود التأمين من العقود المعقدة فنياً وباألخص عقود التأمين على الحياة وتتعدد بها 

مؤمن عليه ومستفيد ووسيط تأمين وغير ذلك على اختالف مراحل التوقيعات من مؤمن ومتعاقد و

العملية التعاقدية، مما قد يصعب األمر نحو التحول اإللكتروني الكامل في صناعة التأمين لذلك 

كانت الحاجة الشديدة إلى تطبيق منظومة التوقيع اإللكتروني الشمولي إلنهاء الخوف لدي 

 كامل لقطاع التأمين.الشركات من التحول اإللكتروني ال

وال مرية في أن لتطبيق هذه المنظومة آليه تقنية وقانونية يجب أن تستند عليها وباألخص في 

 وقواعد خاصة تنظمها في معظم التشريعات العربية. اعقود التأمين الذي أفرد المشرع لها نصوصً 

لدولة ، ولكن يساعد اتطبيق التوقيع اإللكتروني الشمولي ال يساعد الشركات أو الصناعة فقط

أيضاً في ضبط األسعار وسوق المنافسة، فعند تطبيق نظام التوقيع اإللكتروني في عقود التأمين 

اإللكترونية، يجب على الدولة ممثلة في الهيئة المختصة برمجة نظام إلكتروني تلقائي يتصل 

تأمين أرشفة كل وثائق ال بنظام الحفظ واألرشفة اإللكترونية داخل الشركات يعمل هذا النظام على

المبرمة في السوق ويجري الحسابات االستقصائية الالزمة وكشف أي خلل، وتقنين هذا النظام 

ليصبح أداة رقابية إلكترونية سهلة له حجيته العقابية الرادعة في حالة اإلخالل بالقواعد والتجاوز، 

بسهولة ويسر أي خلل بضوابط فالهدف من هذا النظام مراقبة السوق من حيث األسعار ويكشف 

المنافسة قد يحدث من أحدى شركات التأمين، وهذا األمر يضمن تطبيق مبدأ المساواة والمنافسة 

 العادلة.

ال شك في أن التوقيع اإللكتروني الشمولي هو الوسيلة الحتمية للنهوض بالعالقات التعاقدية داخل 

ويات، نتمنى أن يتم النظر إليها وتطبيقها على صناعة التأمين، وأداة حوكمة لها على كافة المست

 المستوي العربي.
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 األول فصلال

 لقطاع التأمين وأسلوب تطبيقه الكامل اإللكتروني حولالت

و لك م  خ ل  ت مي نو رررررررررررررر  في هر ا الوقررررررررررررررل التحول اإللكتروني الكرامرل لقطرا  ال
ول منه الشررررررررررربكار المسرررررررررررتخدمة في التحول اإللكتروني لقطا  الت مي  مبحثي  نو ررررررررررر  في ا 

وقرور ه ا التحول اإللكتروني لقطا  الت مي ، ونو   في المبح  الثاني أنظمة الوفاظ بالثم  
 ت ا.مشروعي اإللكترونية ودور المراقبة الوقادية في ه ا التحول اإللكتروني الكامل وما مد 

 المبحث األول
 التحول اإللكتروني لقطاع التأمين أسلوب تطبيق 

 المطلب األول: الشبكات المستخدمة في التحول اإللكتروني
  شرررررك أ  أسرررررلوب التحول اإللكتروني يحتاج إلى عدة مراحل وقرررررور  بد أ  يمر ب ا 

ة مة العملية وتعبر دراسرررررو بد أ  ت خ  الشررررركل القانوني السرررررليم والمحكم ل ا حتى ن رررررم  سررررر 
الشرربكار المسررتخدم في التحول اإللكتروني الكامل لقطا  الت مي  هو أول اتجاه  بد أ  نسررلكه، 

داريار الشررررررركة ونظام ا الداخلي أو كار إلى شرررررربكار داخلية م لقة تخص إوتنقسررررررم تلك الشررررررب
تبر ه ه مة الدولية، وتعج ة الرقابة أو الج ة المختقة، وشبكة موتوحة وهي شبكة البيانار العا

التقسررررررررررررريمار هي التطور الطبيعي لثورة تكنولوجيا المعلومار وا تقرررررررررررررا ر وتطور شررررررررررررربكار 
 ا تقال السلكية وال سلكية.

أوً : الشرررربكار الداخلية: تعتبر ه ه الشرررربكار أحد عوامل نجاح اإلدارة داخل الشررررركة أو 
نًا م  الشررررررربكار الموتوحة، تسرررررررتخدم ماتسرررررررتخدم ا وهي تعتبر أكثر حوكمة وأالمؤسرررررررسرررررررة التي 

الشرررربكار الم لقة ل تقررررال بي  شررررركار ا عمال أو المؤسررررسررررار  ار ا ختقرررراص الواحد أو 
 قاً  تنوي الشركة أو المؤسسة سواظ كا  اللتواقل وا تقال بي  مجموعة م  الورو  التابعة ل

إلى سرررررررعة  د  ، وهي عبارة ع  شرررررربكة داخلية ت1على مسررررررتو  محلي أو على مسررررررتو  دولي
ما  التواقرررل بي  المجموعار داخل المؤسررررسررررة ول ا حجيت ا اإلدارية الداخلية في اإلثبار إ ا وأ

كانر المؤسرررررسرررررة غير حكومية ول ا الحجية القانونية في اإلثبار إ ا كانر المؤسرررررسرررررة حكومية، 
سل له ر والقرارار التي ترسرل ع  طريق ا هي  ار حجية ودليل على مقدرها وعلى المستلم الم

 أي ًا حي  يمك  الرجو  إلي ا كدليل قطعي في حالة نشوظ نما  داخلي.

                                                           

 .22، ص 2111رمضان على: التجارة اإللكترونية في اليابان، القاهرة، مكتبة جزيرة الورد،  1
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ار الموتوحررة هي الجمظ ا كبر ثرانيررًا: الشرررررررررررررربكررار الخررارجيررة )الموتوحررة : تعتبر الشرررررررررررررربكر
 كار تعتمد علىشررمل وا كثر خطورة في مجال الشرربكار وهي عبارة ع  مجموعة م  الشرربوا 

 تي:آلار اور ه ه الشبكبع  ا البعل، وم  ق
شرررربكة البيانار: تعتبر شرررربكة البيانار هي الشرررربكة المسررررتخدمة وفي بروتوكو ر محددة  -1

 وتشكل العنقر ا ساسي في عملية نقل وتوجيه البيانار خ ل الشبكة بقوة فنية.
تعتبر الشربكار القروتية هي العنقرر ا سراسري ال ر يتم عليه بناظ الشربكار القروتية:  -2

ي ة بشبكة التليوو  تتكو  م  خطوط اتقال ومحطار تحويل شربكار البيانار وهي شب
 قمار قناعية وبرامج.أفرعية و 

شرربكار الويديو: وتعتمد ه ه الشررربكار على شررربكار البيانار والشررربكار القررروتية، و لك  -3
 ن ا تختل  ع  الشرربكار السررابقةأقل القررور والقررورة عبر الدول إ  حتى تتمك  م  ن

 في طريقة التش يل.
لوسررررررادط المتعددة: وتعتمد ه ه الشرررررربكار على الث   شرررررربكار السررررررابقة، ف ي شرررررربكار ا -4

تاحة مكا  إدخرال ووحدة تخمي  مؤقتة أو دادمة، م  إتتطلرب وجود شرررررررررررررراشررررررررررررررة وج رام 
إلكتروني لتخمي  البيانار، وتتميم بإمكانية عقد المؤتمرار المردية والتواعلية واسرررررررررررتعادة 

  البيانار المخمنة.
أدر  دوار التيا وأهم  عمدرتبر شرربكة الوسررادط المتعددة هي أحد أنترنر: تعشرربكة اإل -5

نترنر، و لك  ن ا تتي  للمستخدم مشاهدة القور والقورة والويديو إلى تطور شبكة اإل
ال رسرررررررررررإي ه ه المرحلة لم تعد تقتقرررررررررررر على نترنر فمعًا في  ار الوقر، وشررررررررررربكة اإل

ي رررررًا إلى أالحاسرررررب اآللي، وقد تطورر  واسرررررتقبال البريد اإللكتروني ونقل البيانار عبر
مرحلة الواق  ا فترا ررري وهو يمتام ع  الب  العادر بخاقرررية التواعل ع  بعد وهو ما 
أدر إلى ظ ور نشرررررررراط التجارة اإللكترونية ال ر   يعتمد علي ال يكل المادر، وفي ه ا 

على  اعدالقررررررردد قد قامر شرررررررربكة ا تقررررررررا ر الدولية بعقد اتواقيار وبروتوكو ر تسرررررررر
ر مثلة بروتوكو أانتشررررررررررررررار تكنولوجيرا المعلومرار الردوليرة بي  مختل  دول العرالم، وم  

 Transportوهو اختقررررررررررررررار  TCPنترنر هو بروتوكول التحكم في النقل شرررررررررررررربكة اإل
Control Protocol  بي   نترنر والوقلوتوكول يستخدم للوقل بي  شبكة اإلوه ا البر

 Internet Protocolوهو اختقار  IP ًا بروتوكول يأشبكار الحاسب اآللي، وهناك 
 نترنر الخاقرررررررررة، وقد تم دمجوه ا البروتوكول يسرررررررررتخدم لتسررررررررر يل التعري  بشررررررررربكة اإل

توم علي ررررا عررررالميررررًا ومن ررررا ا  خر أ رررررررررررررريوررررر بروتوكو ر أالبروتوكولي  السرررررررررررررررررابقي  و 
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HTTP/HTTPS  وهو اختقررررررررررارHyper Text Transfer  وه ا البروتوكول خاص
نترنر، نترنر ويعمل على نشرر نظم التقرو  على شبكة اإلبيانار على شربكة اإلبنقل ال

أو  Internet explorerنترنرررر ويسررررررررررررررتخررردم هررر ا البروتوكول م  قبرررل متقررررررررررررررو  اإل
Netscape navigator 1نترنر.للدخول وتقو  مواق  اإل 

 
 المطلب الثاني: صور التحول اإللكتروني لقطاع التأمين

ار  أر قررررررررررررررور للتحول اإللكتروني لقطرررا  التررر مي  و لرررك لكو  لم نجرررد في الوقررره المقررر
المنظومة جديدة وتحتاج إلى البح  المتعمم المستمر حتى نقل إلى شكل كامل لتلك القور، 
ه ا   يعني عدم وجود قررررررررررررور ل  ا التحول ولك  رأينا أ  نبح  ونناق  قررررررررررررور التحول م  

 لتحول اإللكتروني علي ا وهي طلب الت مي خ ل العناقررررررر ا سرررررراسررررررية لوثيقة الت مي  وت ثير ا
حم عقد الت مي  ثم مل اإللكترونية ووثيقة الت مي  اإللكترونية ومر كرة الت طية المؤقتة اإللكتروني
 اإللكتروني.

 : طلب التأمين اإللكترونيةاألولالفرع 
المتعرار  عليرره داخرل قطررا  التر مي  أ  يسررررررررررررررعى منردوبو التر مي  إلى الجم ور وعرل 

 مي  وتبقررررررريرهم ب همية الت مي  وفوادده م  تو ررررررري  أنسرررررررب ا نظمة التي تتوافم م  أنظمة الت
 امطبوعً  ا، فإ ا لقر دعواهم قبوً  م  أحدهم قدموا له نمو جً 2حيات م الشخقية أو طبيعة عمل م

به العديد م  ا سررررردلة المحددة والتي ب  شرررررك ل ا عامل رديسررررري في ا كتتاب ل لك وجب على 
 جيب على تلك ا سدلة بكل و وح وأمانة.المجيب أ  ي

وقبل الولوج إلى بيا  التحول اإللكتروني لطلب الت مي  يجب علينا أوً  تو رررررررررررررري  مد  
القوة اإللمامية ل  ا الطلب، لقد أو   التقني  المدني الورنسي أ  طلب الت مي    يلمم المست م  

م مقدمه ومتلقيه أي رررًا أ  يعدل عنه و  المؤم  وما هو إ  بمثابة عرل تم يدر يكو  م  ح
، وحتى نو رررررررررررر  القوة اإللمامية يجب أ  نو رررررررررررر  الطبيعة القانونية لعقد 3في أر وقر يشرررررررررررراظ

 .4الت مي 

                                                           

 .03سابق، ص مرجع رمضان على:  1

2 120.-rochex, précis, op. cit, no.151 pp.119-Margeat et favre 

 من التقنين الجديد. L 11212والمقابلة للمادة  1131ة السابعة من التقنين المدني الفرنسي من قانون عام الماد 3

 .112، ص 1111محمد حسام لطفي: األحكام العامة لعقد التأمين، دراسة مقارنة، الطبيعة الثانية  2
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الطبيعة القانونية لعقد الت مي  تتحدد بتحديد م ررررررمو  الطلب فإ ا كا  الطلب مت ررررررمنًا 
ر  لك مي  ومدة العقد اعتببلغ الت كل العناقرر ا ساسية إلبرام العقد كالخطر ومقدار القسط وم

، ولك   هب الق اظ 1نعقد العقد مي ، فإ ا لحقه قبول م  المؤم  ايجابًا كامً  ملممًا لطالب التإ
إلى أ  التكيي  القانوني السررليم لطلب الت مي  في حالة تقا رري الوسرريط قيمة القسررط م  طالب 

الطلب مجرد استع م م  طالب الت مي  ع   ، وا  ا كا  ه ا2الت مي  هو أنه م كرة ت طية مؤقتة
القسررررررط وشررررررروط التعاقد أو ع  بيانار الخطر الم طى أو مد  قبول الشررررررركة للت مي  ولم يتب  

  لك دف  أقساط فإ  ه ا ا ستع م يتجرد م  أر أثر قانوني.
 ما قررررل أ  القوة اإللمامية لطلب الت مي  بالنسرررربة للمؤم  غير موجودة ما لم يوجد اتوا

مخال  ل لك، بينما القوة اإللمامية للمست م  تقوم في حالة توافر العناقر ا ساسية لعقد الت مي  
له في حالة  اأر أنه يعتبر إلماميً  3للقبول خطر ومبلغ الت مي  وت رررررررررررررمي  ميعاد قررررررررررررررري م  ال

 قدور الوثيقة وسداد القسط ا ول واعتماد المؤم  على البيانار المو حة في ه ا الطلب.
يط البيانار إلكترونيًا عبر أر وسرررر ني لطلب الت مي  يتم ع  طريم ملظالتحول اإللكترو 

إلكتروني منطقي ويعتبر طلررب الترر مي  المطروح عبر الشرررررررررررررربكررة العنكبوتيررة الرردوليررة هو بمثررابررة 
إيجاب م  المؤم ، ويختل  الو رررر  في المجال اإللكتروني ع  التقليدر في أ  المؤم  سررررواظ 

الشررركة اإللكتروني أو وسررطاظ الت مي  اإللكترونيي  يقوم بشرررح وبيا  تواقرريل ع  طريم موق  
الوثيقة وبالتالي فإ  المسرررررت م    يرر م  م  يتعامل ف و يتعامل م  كيا  بقررررروته وبناظ على 

  القسرررررررط المحدد، ولك  لك يقوم المسررررررت م  بمليظ طلب الت مي  اإللكتروني المعد ل لك وسرررررررداد
 لمكانية لطلب الت مي  اإللكتروني؟ي الحدود الممانية واما ه السؤال الم م

م  دولرة أخر    تشررررررررررررررمرل الت طية الت مينية بينما  افقرد يكو  قبول المؤم  لره قررررررررررررررادرً 
 ا المقدم، فوي ه ه الحالة إالبيانار المقدمة مسررررررررررررتوفية كافة شررررررررررررروط طلب الت مي  اإللكتروني 

إدراك المسرررررررررت م  بشرررررررررروط طلب الت مي    رررررررررنا مبدأ منت ي حسررررررررر  النية م  ج ل أو عدمافتر 

                                                           

 .112سابق، ص مرجع محمد حسام لطفي:  1

تقدم المســتأمن إلى مندوب الشــركة بطلب التأمين مصــحوباً بشــيك على حكمت محكمة النقض الفرنســية بأن  2

 شهادة تأمين من المندوب يعد كافياً للقول بانعقاد عقد التأمين ولو تبين بعد ذلك أن الشيك بدون رصيد كاف.

CASS. Civ. Lere Ch. 23 janv. 1980. Gaz pal. 2 . somm. P . 316.  
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والت طية المكانية ال ممة، فإ  ه ا   يعوي م  كو  عقد الت مي  باطً  م  ا سرررررررررررراي ويترتب 
 على  لك شروط البط   وليي شروط الوسخ.

ولكي نتواد  التعقيدار المرتبطة بالعنقرر المكاني فإ  الموجب يو   الحدود المكانية 
، هللشررك في إغوال المسررت م  ع  رؤيت ط اإللكتروني بما   يد  مجاً  بشرركل ظاهر على الوسرري

يجرابره بمرا بتنراسررررررررررررررب م  قردرتره على تنوير  التمامه وفم و لرك حتي يتمك  المؤم  م  م ظمرة إ
شرررررررررررروط العقد، وم  ثم فإ  المؤم  قد يعلم إيجابه على شررررررررررررط قررررررررررردور القبول في المناطم 

 .1المحددة
للمؤم  قاحب الموق  اإللكتروني أ  يحتوظ لنوسه بالحم  نر  في  لك أنه أي ًا يمك 

ول  للشررررررررررررررك مكا  قبفي الرجو  ع  إيجرابره ورفل طلرب التر مي  إ ا تبي  لره بما   يد  مجاً  
كنه م يشرررررررررررمل حدود الت طية أو عند عدم تالتوقي  اإللكتروني لطالب طلب الت مي ، وا  ا كا   

لمؤم  لم أ  أو رررررحناه ب   طلب الت مي  غير إلمامي م  تنوي  تع داته وه ا يتوافم م  ما سرررررب
قرررردار وثيقة الت مي ، وبالنسرررربة للمسررررت م  ف و إلمامي بمجرد توقيعه إ  في حالة موافقته على إ

 اإللكتروني على طلب الت مي  اإللكتروني وسداد القسط ا ول.
 2في  ررر القادوبالنسربة للمواعيد المقررة فقد نقرر المادة ا ولي م  القانو  السويس

ومًا، ة عشر ييجابه مدة أربعلت مي  يبقي ملممًا بالبقاظ على إعلى أ  طالب ا 1998بريل سنة إ
أققررر أو مدة أربعة أسررابي  إ ا كا  الت مي  بكشرر  طبي ويتحلل م  إيجابه  إ  إ ا حدد ميعاًدا

قرررررررر الكويتي أو المإ ا لم يقرررررله القبول قبل انق ررررراظ الميعاد، ولم يحدد القانو  الورنسررررري أو 
للقبول ولك  جر  العر  في مقر على أ  ميعاد القبول خمسة عشر يومًا كحد أققي  اميعادً 

 .2إ ا كا  بدو  كش  طبي وث ثو  يومًا بحد أققي في حالة إ ا كا  بكش  طبي
  شرك في أ  لطلب الت مي  اإللكتروني والتقليدر أي ًا أهمية كبيرة فعلى الرغم م  أنه 

الن ادي  الت مي  ملمم   للمؤم  و  للمسررررررررررت م  ابتداًظ، إ  أنه يعتبر جمظ   يتجمأ م  عقدغير 
 الة تحقم الخطر أو أر نما  قد ينش  بعد  لك. عند الرجو  في ح

 

                                                           

، 2112عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، أثر الشرط على اإليجاب، تنقيح المراغي  1
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 ة: مذكرة التغطية المؤقتة اإللكترونييثانالالفرع 
ؤم  أو عر  الوقرره مرر كرة الت طيررة المؤقتررة برر ن ررا عقررد م  نو  خرراص يوقعرره عررادة الم

، وتعبر م كرة الت طية المؤقتة ع  1وسرررررررررررررريطره ب رل دراسررررررررررررررة طلرب التر مي  أو إعرداد الوثيقة
د لتي  ا ولي هي أ  المؤم  يقدم ا للمسرررت م  ب د  ت طية مدة دراسررررة طلب الت مي  وتنت ي 

، ينت ي ببيا  المؤم  قبوله أو رف ررره طلب الت مي  دراسرررة الطلب أر هي اتوام مسرررتقل بانت اظ
لد لة الثانية هي أ  تكو  بمثابة اتوام مؤقر لحي  إقرردار الوثيقة ووقررول ا للمسررت م  وهي وا

 .2تكمل الوثيقة ا قلية والمرج  في بيا  ه ي  الد لتي  هو ظرو  وشروط التعاقد
ات ررا بررثم  حيرر  إمكررا  اإلثبررار، ف  يجوم إمرر كرة الت طيررة المؤقتررة ترر خرر  حكم الوثيقررة 

، وه ا هو عند تطبيم التحول 3ثبات ا باليمي  واإلقرار ليي محل شرررررررركا   كا  إبالبينة والقراد  و 
اإللكتروني علي ا  ن ا بالطب  سررررو  ت خ  نوي الحكم م  اخت   ا دلة كون ا أقرررربحر أدلة 

 إلكترونية.
ركار لم كرة الت طية المؤقتة بي  ش اواسعً  انر  في  لك أ  الواق  العملي لم يش د انتشارً 

وبا خص شركار الت مي  على الحياة، ولك  في حال تطبيم التحول اإللكتروني الكامل  الت مي 
سرررررررريظ ر الجانب الحقيقي ل ا و لك لعديد م  ا سررررررررباب من ا وجوب الت طية المباشرررررررررة للخطر 
المؤم  منه سرررررررررررواظ جمديًا أو كليًا بمجرد توقي  المؤم  إلكترونيًا على طلب الت مي  وال ر يعبر 

ك الطلب قيد الدراسررة حتي يتحدد مقررير طلب الت مي ، تحقرررل ثمار الت مي  خ ل على أ   ل
فترة ا نتظار التي تسبم وثيقة الت مي  الن ادية وحماية المست م  شكً  وم مونًا م  أر مشكلة 

مل ثبور تع د المؤم  بتحو نترنر، ام ا دوار اإللكترونية وشررررررررررربكة اإلقد تحد  نتيجة اسرررررررررررتخد
  ثر فورر مباشر وبقوة مؤقتة.أعباظ الخطر ب

يبدأ سريا  م كرة الت مي  المؤقتة م  ساعة وتاريخ توقي  المؤم  علي ا إلكترونيا وتنت ي 
  الن ادية، الت مي خر  وتنت ي بقررررررررررردور وثيقةكورة إ  إ ا تم تجديدها بم كرة أبن اية مدت ا الم 

ا م   ًدايوثيقة إلكترونيًا   ي ير شررأ  علم أو عدم علم المؤم  له بقرردور ال ونر  في  لك أي ررً
كو  الخطر المؤم  منرره قررد تم ت طيترره فعليررًا، وم  ثم فررإ  سررررررررررررررريررا  الت طيررة الترر مينيررة تجرراه 
المسرت م  يبدأ م  سراعة وتاريخ إقدار الوثيقة إلكترونية وتوقي  المؤم  علي ا إلكترونيًا، و لك 

                                                           

1 p.55.JACOB, traite, op. cit, no. 59  

 .323يحيي عبد الودود: العقود المسماة، ص  2

 .112سابق، ص مرجع محمد حسام لطفي:  3
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على العكي م   لك   يبدأ السررررريا  بشرررررط أ  يكو  المؤم  له قد قام بسررررداد القسررررط ا ول، و 
تجاه المؤم  له إ  م  سرررررراعة وتاريخ توقي  المسرررررررت م  إلكترونيًا علي ا بقبوله الن ادي ل ا، فإ ا 
تحقم الخطر قبل توقي  المست م  وكا  هناك خط  في بيانار م كرة الت طية المؤقتة فإنه يحم 

 البة بتقررحي   لك الخط  وفي حالة رفلللمسررت م  أو المسررتويد في الرجو  على الشررركة والمط
المؤم  التقررحي  يحم للمسررت م  الرجو  إلى الق رراظ و لك كله طبقًا لمل  الت مي  اإللكتروني 
الكامل )طلب ت مي ، مراسررر ر إلكترونية، مسرررتند سرررداد القسرررط ا ول، وغير  لك مما يكو  قد 

لت مي  لت مي  المؤقتة بقرررررررردور وثيقة اتم أرشرررررررروته إلكترونيًا ، وفي جمي  ا حوال تنت ي م كرة ا
 الن ادية أو رف  ا إلكترونيًا.

 بد أ  تشررتمل م كرة الت طية المؤقتة اإللكترونية القواعد ا سرراسررية للتعاقد م  مثل نو  
الت مي  ونو  الخطر المؤم  منه ومبلغ الت مي  والقسررررررررط والمدة المقررة لسررررررررريا  الم كرة وتاريخ 

 1والتمامار كل م  الطرفي  والشروط الخاص ب ا. بدظ سريا  ه ه المدة
 : وثيقة التأمين اإللكترونية ثالثالالفرع 

وثيقرة التر مي  هي أحرد أهم مراحرل العمليررة التر مينيرة و لرك لكون ررا عقرد الترر مي   اتره، و  
شك في كون ا نقطة التحول اإللكتروني الرديسية في عقود الت مي  فقياغة شكل وتشري  قانو  

م بي  جمي  أطرا  العملية الت مينية اإللكترونية ينتج عنه الشكل الن ادي وهو وثيقة محكم ودقي
 الت مي  اإللكترونية.

، فيمك  أ  تكو  2لم يتطلب المشررررررررر  شرررررررركً  خاقررررررررًا في وثيقة الت مي  .شرررررررركل الوثيقة
مطبوعررة أو مكتوبررة على اآللررة الكرراتبررة أو محررة برراليررد في قررررررررررررررورة خطرراب متبررادل برراليررد بي  

وتطبيقًا ل لك ف ي ممك  أ  تكو  إلكترونيًا عبر وسرررررريط إلكتروني أي ررررررًا، ولك     ،3 طرا ا
 .4يمك  إثبات ا بش ادة الش ود

                                                           

 .222، ص 2112عصام أنور سليم: أصول عقد التأمين، منشأة المعارف باإلسكندرية،  1

 .113سابق، ص محمد حسام لطفي: مرجع  2

3 PICARD et BESSON, traite, op.cit. no. 49 p. 80. 

مة القاهرة التجارية بأنه "وإن خال القانون المصــري من ذكر شــيء عن عقد التأمين عموماً اال حكمت محك 2
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تت ررررررررررم  الوثيقة نوعي  م  الشررررررررررروط شررررررررررروط عامة مطبوعة على النمو ج ال ر يعده 
روني على  لك ، وبتطبيم التحول اإللكت1المؤم  وتكو  موحدة بالنسررربة للنو  الواحد م  الت مي 

فإ  الشرررروط سرررو  تكو  مدمجة على الوسررريط اإللكتروني في شررركل وا ررر  وثابر م  إ رررافة 
إمكانية طباعت ا في أر وقر إ ا رغب المست م  في  لك، وشروط خاقة تختل  باخت   كل 

والقسررررررررررط ومبلغ الت مي  ومدته وأطرافه ل ا يقترح عند تطبيم  ،عقد بحسررررررررررب الخطر المؤم  منه
اإللكتروني أ  تكتب ه ه الشررررروط في قرررروحة مسررررتقلة على الوسرررريط اإللكتروني وبخط التحول 

 ولو  مختلوي  وبحجم أكبر حتي يتمك  المؤم  م  أ  يميمها ع  الشروط العامة.
يتم تحرير وثيقة الت مي  م  عدة نسرخ بعدد أقرحاب المقال  في ا و  يشترط أ  تكو  

، 2خرقعة م  الطر  اآلأ  تكو  كل نسررررررررررررررخة مو كل نسررررررررررررررخة موقعة م  الطرفي  ولك  يكوي 
ويختل   لك ع  تطبيم التحول اإللكتروني  ننا نقترح أ  يتم حوظ جمي  المراسرررر ر والوثادم 
إلكترونيًا في أكثر م  ج ة من ا الشررررررررررررركة المؤمنة وج ة الرقابة على قررررررررررررناعة الت مي  واتحاد 

    على تلك الوثادم في أر ج ة بالرقمالت مي  الخاص بالدولة المقرررررررررررررردرة للوثيقة ويتاح ا ط
القومي للمست م ، وفي  لك حوظ لحقوم جمي  ا طرا  وك لك الحواظ على الوثادم م  التل  

 أو ال يا  أو ا خترام.
د حوالة عوم  حي  تداول الوثيقة فيمك  أ  تنتقل الوثيقة م  شخص إلى آخر طبقًا لقوا

حي  يمك  التقر  في ا ع  طريم التظ ير ويكو   لك   نية أو  مرالحم فقد تكو  الوثيقة إ
ع  طريم شرراشررة مسررتقلة على الوسرريط اإللكتروني يمك  م  خ ل ا إ ررافة التوقي  اإللكتروني 

 الخاص بالتظ ير ونقل الق حيار للتوقي  الجديد. 
وم ع  طريم التسررررررررررررليم ك   تنتقل الحق ؟ما ا إ ا كانر الوثيقة لحامل ا : والسررررررررررررؤال اآل

 اخر أو المنرراولررة ويقترح في هرر ه الحررالررة أ  تكو  الوثيقررة اإللكترونيررة تحمررل رممً لوعلي لطر  آا
 يقر  ا ستحقام لحامل م. اسريً  اورقمً 

   في حرالرة التر مي  على الحيراة   يمك  أ  تكو  الوثيقرة لحرامل را وفي حالة تظ يرها 
 توقي  إلكتروني للمؤم  عليررهيشررررررررررررررترط موافقررة المؤم  عليرره، فوي هرر ه الحررالررة يشررررررررررررررترط وجود 

 باإل افة إلى التوقي  اإللكتروني الخاص بالمتعاقد.
 

                                                           

 .131، ص 2111محمد حسين منصور: أحكام التأمين، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  1

 .132المرجع السابق، ص  2



  :لقطاع التأمين وأسلوب تطبيقه الكامل اإللكتروني حولالتالفصل األول  
 

 

 

- 13 - 

 : ملحق عقد التأمين اإللكترونيرابعالالفرع 
شرررررررررررررروط الوثيقة العامة أو الخاقرررررررررررررة  ىملحم الوثيقة هو عبارة ع  بعل التعدي ر ف

 م ، فقد والمسرررررت التعاقد المؤم  يشرررررترط في ه ا الملحم موافقة طرفىالواردة في عقد الت مي ، و 
يتعلم هر ا الملحم بتعرديررل مبلغ الترر مي  أو مرردة العقررد أو ت يير المخرراطر المؤم  من ررا أو إدراج 
شرررررروط جديدة بالوثيقة أو ت يير المسرررررتويدي ، وقد يت رررررم  ك لك تقرررررحي  خط  مادر وق  في 

 الوثيقة ا قلية أو توسير بعل شروط ا ال ام ة.
وثيقة ا قررررررلية ويسرررررررر علي ا ما يسرررررررر على الوثيقة م  ال ملحم عقد الت مي  هو جمظ

ا قرررلية م  أحكام مو ررروعية وشررركلية، خاقرررة فيما يتعلم بالقرررحة والبط   والتوسرررير حي  
، وبتطبيم  لك 1يشررترط كتابة الشررروط الخاقررة بالسررقوط والبط   والتحكيم بشرركل ظاهر وبارم

خط حار إلكترونية مسررررتقلة وبفي التحول اإللكتروني فيمك  و رررر  الشررررروط الخاقررررة في قررررو
 ولو  مختل  على الوسيط اإللكتروني.

في  ي  خثيقة ا قلية وما جاظ في الملحم آفوي حالة وجود تعارل بي  ما ورد في الو 
، 2ا عتبار شروط الملحم    أحكامه تعبر ع  نية ا طرا  في تعديل شروط الوثيقة ا قلية

كترونية فعند وجود ملحم وثيقة إلكتروني اعتد ما جاظ به وهو أي ًا ما ينطبم على الوثادم اإلل
 م  أحكام.

ى جراظ تعديل علثيقة ت مي  جديدة فال رل منه هو إيشررررررررترط أ  ي خ  الملحم شررررررررركل و 
 التم يدر للقانو  المدني المقررررر فىا قرررل وليي إنشررراظ أقرررل جديد فقد جاظ في المشررررو  

لت مي  ا قرررلي يجب إثباته في ملحم يوق  عليه كل إ رررافة أو تعديل في عقد ا -1مادته أنه "
يسررررررررررر على ه ا الملحم ا حكام التي تسررررررررررر على الوثيقة ا قرررررررررلية م  حي   -2الطرفا . 

 3الشكل وم  حي  ما يعتبر ممنوعًا أو باطً  م  الشروط".
يبدأ سرررررررريا  ملحم وثيقة الت مي  اإللكترونية م  سررررررراعة وتاريخ إقرررررررداره على الوسررررررريط 

 وني وقبول المست م  له بتوقيعه عليه إلكترونيًا.اإللكتر 
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 المبحث الثاني
 أنظمة الوفاء بالثمن اإللكترونية والمراقبة الوقائية اإللكترونية

 المطلب األول: أنظمة الوفاء بالثمن للتحول اإللكتروني لقطاع التأمين
آمنة  إلكتروني  شرررررررررك في أ  التحول اإللكتروني لقطا  الت مي  يحتاج إلى أنظمة دف  

ترردعم  لررك التحول، فرر نظمررة الرردف  اإللكترونيررة هي الجنرراح الثررالرر  لرر لررك التحول، فكو  عمليررة 
ى يجب أ  ت خ  الشرركل اإللكتروني حتالدف  مقابل الخدمة هي أحد أسرراسرريار العملية الت مينية ف

 لعقد الت مي  بالكامل ع  بعد. يمك  إتمام العملية التعاقدية
ة اإللكترونيررة إلى ظ ور فكرة النقود اإللكترونيررة فيتم الرردف  م  خ ل أدر ظ ور التجررار 

أدوار ووسررررررررررررادط إلكترونية مختلوة ما بي  حاسررررررررررررب آلي وتابلر وهات  محمول وغير  لك م  
، ه ا باإل ررافة إلى اتجاه المنظمار ا قتقرررادية 1وسررادل مسرررتحدثة موجودة بالوعل أو قد تبتكر

إلكترونيرًا عبر اسررررررررررررررتخدام النقود اإللكترونية وم  أحدث ا عملة  العرالميرة إلى تحويرل المردفوعرار
 البر كوي  التي تتم عبر منظومة البلوك تشي  والتي قد أشرنا إلي ا في بح  سابم.

عرفرر شررررررررررررررركرة ايرنسررررررررررررررر آنرد يونغ النقود اإللكترونيرة ب ن ا مجموعة م  البروتوكو ر 
ديررة أ  تحررل فعليررًا محررل تبررادل العم ر النقرر والتواقي  الرقميررة التي تتي  للرسرررررررررررررررالررة اإللكترونيررة

التقليررديررة، وقررد عرف ررا البعل أي رررررررررررررررًا برر ن ررا طريقررة دف  أو تحويررل الوداد  المرردخلررة والمعررالجررة 
إلكترونيرًا  ررررررررررررررم  أنظمرة البنوك اإللكترونيرة فرالنقود اإللكترونيرة هي المكاف  اإللكتروني للنقود 

 .   2التقليدية
إللكترونيررررة بررر ن ررررا "هي بطرررراقررررار تحتور على مخمو  خر النقود اقرررد عر  البعل اآل

إلكتروني أو أرقرررررررررررررردة نقدية محملة إلكترونيًا على بطاقة تخمي  القيمة، أو هي عبارة ع  قيمة 
نقدية بعملة محددة تقرردر في قررورة بيانار إلكترونية مخمنة على كارر  كي أو قرص قررلب 

 3خل شخص ثال ".بحي  يستطي  قاحب ا نقل ملكيت ا إلى م  يشاظ دو  تد
 
 
 

                                                           

خة األولي، دار الفكر الجـامعي  1 ية، النســــ جارة اإللكترون ية الت ما قانوني لح ظام ال تاح بيومي: الن بد الف ع

 .112، ص 2112باإلسكندرية، 

 .123، ص 2111شريف غانم: محفظة النقود اإللكترونية، دار القاهرة للطباعة والنشر، القاهرة،  2

 .21، ص 2111يسوي: التجارة اإللكترونية، دار الفنون للطباعة، الطبعة االولي، إبراهيم ع 3



  :لقطاع التأمين وأسلوب تطبيقه الكامل اإللكتروني حولالتالفصل األول  
 

 

 

- 15 - 

 الطبيعة القانونية للنقود اإللكترونيةاألول: الفرع 
يتم إقدار النقود الورقية عبر نقوص قانونية تقنن ا المنظومة التشريعية للدولة وتقدر 
بشكل ا الن ادي م  خ ل البنك المركمر، وهو ما يجعل ا ملممة القبول لدر جمي  أفراد المجتم  

  ا.بحي    يستطي  أحد رفل التعامل ب
ي ما الطبيعة القانونية للنقود اإللكترونية؟ و لك ف :ولك  السؤال ال ر يطرح  اته بقوة هو

ظل واقعيت ا ال ير ملموسررررررررررررررة وكي  يمك  للبنك المركمر أ  ي رررررررررررررروي علي ا الحجية القانونية 
 ملممة القبول لدر أفراد المجتم ؟ ويجعل ا

تحدة ا مريكية ه ا المو ررررررررررررو  م  عالج ا تحاد ا وروبي با شررررررررررررتراك م  الو يار الم
خ ل من  إقررررردار أر نقود إلكترونية إ  بتقرررررري  مسررررربم م  البنك المركمر أو المؤسرررررسررررررار 

، وه ا النظام قد 1للنقود اإللكترونية االمالية ا دتمانية وتحر إشراف ا وهما ب لك قد و عوا حدودً 
  نظام ونية ب  ا الشكل لم تخرج عأخ  به أي ًا في مقر وبعل الدول العربية فالنقود اإللكتر 

اب  ننا نر  أ  النقود اإللكترونية التي تتسم بالطوأ  اتسمر بالطاب  الدولي، إ  إ المركمية حتى
 .تطبيق ا عبر نظام   مركمر دولي ال مركمر سو  ت خ  سبيل ا ل نتشار ويتم

 وسائل الدفع والسداد اإللكترونيةالثاني: الفرع 
  معقد وبالت كيد ينعكي  لك على أسلوب الدف  ف ناك ما أسلوب التعاقد في عقود الت مي

يسمي بالقسط المقدم أو العربو  ثم استكمال باقي القسط المقدم أو العربو  ثم القسط الدورر ثم 
اسررررررررررررررتحقام مبلغ الت مي  عند تحقم الخطر أو انت اظ أجل الت مي ، كل ه ه ا مور وغيرها مما 

ج إلى وسررررررررريلة دف  إلكترونية قوية تدعمه وتسررررررررر ل التعاقد يمك  أ  يدخل في  ار النطام يحتا
 الكامل ع  بعد أو تدعم تكوي  شركار ت مي  إلكترونية كاملة.

هناك العديد م  طرم ووسرررادل الدف  والسرررداد اإللكترونية التي يمك  اسرررتخدام ا في كل 
ار ال كية مية والبطاقمراحل عقد الت مي  اإللكتروني وم  أهم ا النقود الب سرررررررررررتيكية والنقود الرق

 تالي:سو  نو ح ا على النحو ال الدف  عبر تطبيقار ال ات  الجوال،والشيكار اإللكترونية و 
 : النقود البالستيكية الممغنطة:أوًل 
النقود الب سرررررررتيكية المم نطة هي البطاقار الب سرررررررتيكية الم ناطيسرررررررية مثل الكارر     

رها، ويمك  لحامل ا اسررررتخدام ه ه البطاقار في الدف  الشررررخقرررري أو الويما أو الماسررررتر كارد وغي
اإللكتروني وشرررررررررررراظ احتياجاته وسرررررررررررداد مقابل الخدمار المقدمة له دو  حمل أر نقود ورقية قد 
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ار بطاقار الدف  والبطاق :ربعة أنوا ة أو ال رررررررررريا ، وتنقسررررررررررم ه ه النقود إلى أتتعرل للسرررررررررررق
  ما  الشيكار.وبطاقار  ر،وبطاقار القر  الش ر  ،ا دتمانية

  بطاقات الدفع
وه ه البطاقار تقررررررررررررردرها البنوك وتعتمد على وجود أرقررررررررررررردة فعلية للعميل لدر البنك، 
وتكو  ه ه ا رقررررررردة في قرررررررورة حسرررررررابار جارية حتى يمك  لقررررررراحب ا اسرررررررتخدام ا لمواج ة 

لبطاقة ، ومثال  لك ا1احتياجاته الشررررررررادية والخدمية اليومية وك لك يمكنه سرررررررحب نقود ورقية ب ا
المرقاظ في فرنسا وبطاقة فيما اليكترو  في مقر وبموجب اتوام م  البنك المقدر للبطاقة يتم 

، وعملية التحويل تعتمد على 2تحويل ثم  السرررلعة أو الخدمة الي حسررراب الباد  أو مقدم الخدمة
 ولي مباشرة والثانية غير مباشرة.: ا حدر الطريقتي إ

  أو مقدم الباد ريقة يقوم العميل بتسررررررررررررررليم بطاقته إلىلطالطريقرة المبراشرررررررررررررررة وفي ه ه ا 
الخدمة ال ر يقوم بدوره بتمريرها م  خ ل ج ام إلكتروني مخقرررررررررررررص ويطلب الرقم السررررررررررررررر 

الباد  الحساب الخاص ب بالعميل للت كد م  وجود رقيد كا  ثم تتم عملية التحويل إلىالخاص 
 3مباشرًة.

باد  أو مقدم لى اليقة يقوم العميل بتسرررررررليم بطاقته إر الطريقة ال ير مباشررررررررة وفي ه ه الط
الخدمة التي تحتور على بياناته وبيانار البنك مقرررررررررررردر البطاقة ويقوم التاجر بدوره بإقرررررررررررردار 

مقررردر  البنك   نسرررخ يوقع ا العميل وترسرررل نسرررخة إلىفاتورة بقيمة السرررلعة أو الخدمة م  ث 
  4توظ الباد  بنسخة لديه.البطاقة لسداد القيمة وي خ  العميل نسخة ويح

  البطاقات الئتمانية
  هي بطاقار تقررررررررردرها البنوك والشرررررررررركار المقررررررررررفية وتكو  ل ا مبالغ محددة   يمك

مثلت ررا بطرراقررة الويما والمرراسررررررررررررررتر كررارد وبطرراقررار بريميم لقررررررررررررررراحب ررا تجرراوم هرر ه الحرردود وم  أ
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premium1 ل جظ الوورر والدف  اآلإمكانية الشرررررررا، وتتميم ه ه البطاقار بعدة خقررررررادص من ا
 ويتم السداد خ ل مدة محددة طبقًا لشروط اإلقدار وا ستخدام.

تشررار واسرر  في مجال الشررراظ عبر اإلنترنر، وأقرربحر ه ه البطاقار ل ا شرر رة كبيرة وان
م  حجم التجارة اإللكترونية تتم ببطاقار ا دتما  كوسررريلة  %85شرررارر اإلحقررراظار أ  وقد أ

 أو الخدمة لسداد ثم  السلعة
 بطاقات الصرف الشهري

حكررام، وتختل  ع  بطرراقررار ا دتمررانيررة في الشررررررررررررررروط وا وتتوم هرر ه البطرراقررار م  ال
م فيه  ر ال ر تالبطاقار ا دتمانية في أ  السررداد يجب أ  يتم بالكامل م  قررراحب ا خ ل الشررر

 2.تما  ه ه البطاقة   تتجاوم ش ًرا  فترة ادالسحب وبالتالي فإ
 ضمان الشيكاتبطاقات 

ه ه النوعية م  البطاقار قليلة الظ ور وتعتمد على قيام البنك بإقدار بطاقار لعم ده 
م  حاملي الشيكار، وبمقت ي ه ه البطاقة يتع د البنك لعميله حامل البطاقة ب   ي م  سداد 

د يقررررررردار البطاقة، ويبرم العميل البطاقة للمسرررررررتوار التي يحررها العميل وفم شرررررررروط إالشررررررريك
  مامه وبمجرد توافر الشررررروط قررررحة البطاقة والتوقييوق  أ لتدوي  بيانات ا على ظ ر الشرررريك ثم

 3يلتمم البنك دف  قيمة الشيك للمستويد بقر  النظر ع  وجود رقيد كا  م  عدمه.
 : النقود الرقمية اإللكترونيةايً ثان

نيررة التجررارة اإللكترو  تعتبر هرر ه النقود م  أكثر طرم وسرررررررررررررررادررل الرردف  توافقررًا م  منظومررة
عمومًا وعقود الت مي  على الحياة خقرررروقررررًا، وعلى الرغم م   لك ف ي غير منتشرررررة بالمقارنة 

ود نقن ررا تلررك الكيررة المم نطررة، وقررد عرف ررا البعل برر م  انتشرررررررررررررررار الرردف  بررالبطرراقررار الب سررررررررررررررتي
 .4رقام تعبر ب ا ع  قيم نقدية حقيقيةاإللكترونية تتكو  م  مجموعة أ

ة ع  برنررامج ر يو را، و لررك لكون ررا عبررايالرقميررة هي نقود قرابلررة للتخمي  و  يمك  تم  النقود
لي مكو  م  أرقام متتابعة تنظم ا خوارمميار حسرررررررررررررابية معقدة تعالج م  برامج الحاسرررررررررررررب اآل
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شررركال ، وت خ  الكثير م  ا 1القيمة النقدية التي تمثل ا والمقرردم علي ا م  الج ة المقرردرة ل ا
والتي يمك  م  خ ل ا سرررررررداد الوواتير  cash walletلمحافظ اإللكترونية للبنوك م  أشررررررر رها ا

 والمشتريار ا خر .
 : البطاقات الذكيةاالثً ث
دراج ررا تحررر مظلررة يعررة البطرراقررار الرر كيررة فرر هررب البعل إلى إاختلوررر اآلراظ حول طب 

عل تيكية، و هب الباقار الب سررررررررررررررم  البط اجديدً  ا موال الب سررررررررررررررتيكية و لك  عتبارها جيً  
دراج را تحرر مظلرة النقود الرقميرة اإللكترونيرة و لرك  عتبرارها وسرررررررررررررريلة لتخمي  قيم اآلخر إلى إ

 2النقود الوعلية علي ا.
تحتور البطاقة ال كية على رقاقة إلكترونية تعمل كحاسررررررروب حي  يمك  تخمي  البيانار 

 لبيانار الخاقررة بحامل ا مثل ا سررمي ررًا جمي  اترجاع ا عند الحاجة ويخم  علي ا أعلي ا واسرر
والعنوا  وأسررررلوب القررررر  والمبلغ المنقررررر  وتواريخ القررررر  واسررررم المقررررر  المقرررردر ل ا 
وتاريخ حياة العميل المقرررررررفية، ه ا وقد شررررررب  ا البعل بالكمبيوتر المتنقل نظرًا لكون ا تحتور 

ار وحدود وقيود المقروفرقردة القادمة لقاحب البطاقة، لى سرجل بالبيانار والمعلومار وا ع
ة نرره يحتور على عرردومررا يميم هرر ا النو  م  البطرراقررار أالمرراليررة التي يقوم ب ررا والرقم السرررررررررررررررر 

 3مرجعيار تتعلم بالحماية  د عمليار التموير والتميي  والسرقة وسوظ ا ستخدام.
ر اتتووم ه ه البطاقار بسررررررعة تخمين ا العالية التي تمكن ا م  تخمي  بعل م  المت ير 

البيولوجية، أو ما يطلم عليه نظم المدخل البيولوجي وهو عبارة وسررررررررررادل تسررررررررررتخدم في التعر  
قب  أو هندسة اليد أو بقمة الك  أو مس  مميماته البيولوجية مثل بقمة ا  على ع  طريم

كثر ًا التوقيعار وه ه البطاقة أشربكية العي  أو بقرمة القرور أو قرورة مستخدم البطاقة واي 
وتخلقررررررررررررررنا م  عيوب البطاقار المم نطة، وم  أشرررررررررررررر ر ه ه البطاقار في العالم بطاقة  أمًنا

Mondex  التابعة لشركةMaster Card.4 
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 : الشيكات اإللكترونيةارابعً 
هي عبررارة ع  رسرررررررررررررررادررل إلكترونيررة تحتور على جمي  البيررانررار التي يمك  أ  يحتوي ررا 

دل الي الباد  أو مقدم الخدمة وارسرررررررال ا له الشررررررريك الورقي، يقوم قررررررراحب ا بتحريرها ه ه الرسرررررررا
إلكترونيررًا كررالبريررد اإللكتروني وتكو  جمي  التوقيعررار التي يت ررررررررررررررمن ررا هرر ا الشرررررررررررررريررك توقيعررار 

 1إلكترونية أو رقمية.
في نظام الشررريكار اإللكترونية  بد م  وجود وسررريط يقوم بإجراظ عملية المقاقرررة وغالبًا 

تقديق ا، ويعتمد الشيك اإللكتروني على قيام المشترر  ما يكو  ه ا الوسريط هو البنك قاحب
بوت  حسررررررررررراب لدر أحد البنوك ويقوم البنك بتحديد التوقي  اإللكتروني له وتسرررررررررررجيل ا في قاعدة 
البيانار الخاقرررررة بالبنك، ويشرررررترط أ  يكو  للباد  أو مقدم الخدمة حسررررراب أي رررررًا ب ار البنك 

 اإلكترونيً  ام عملية البي  بتحرير المشرررررررررررترر للباد  شررررررررررريكً خر، وتتا هو اآلإلكترونيً  اويحمل توقيعً 
بتوقيعه اإللكتروني المشرور ويرسرله له عبر البريد اإللكتروني المؤم ، وعند است م الباد   اموقعً 

نك، ويقوم البنك الب اإللكتروني عليه كمسررررتويد ويرسررررله إلىأو مقدم الخدمة للشرررريك يقوم بالتوقي  
بمراجعة البيانار والتحقم م  مدر قرررررررحة ا رقررررررردة والتوقيعار ثم بدوره بعد تسرررررررلمه الشررررررريك 

 2يخطر كل م  المشترر والباد  بإتمام العملية بنجاح.
 الهاتف الجوال: الدفع عن طريق اخامسً 

م   م  وسادل التقدم العلمي والتكنولوجي ال ر ساعد على انتشار التجارة اإللكترونية 
ترنر نهم ه ه الطرم ال ات  المقررررررفي واإلوم  أ الجوال ال ات وتطورها هو الدف  ع  طريم 

 المقرفي.
: هو نو  م  أنوا  الخدمار المقررررفية التي تقدم على مدار السررراعة الهاتف المصرررفي

لكترونية ع  طريم ال ات  ، وهناك العديد م  طرم الدف  اإل3طوال أيام ا سرررربو  بدو  اجامار
 العميل با تقررررال بالبنك الخاص به ويطلب منه تمويلوفي ا يقوم  :وليالمقرررررفي: الطريقة ا 

نترنر، ويتم تحويل المبلغ المطلوب للباد  أو مقدم ا اشرررررتراه م  سرررررل  أو خدمار عبر اإلثم  م
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الخدمة بعد الت كد م  شررررررخقررررررية العميل ع  طريم رقم سرررررررر أو رقم الحسرررررراب أو رقم بطاقته 
 1اإللكترونية.

يطلب  البنك الخاص به ميل بإرسررررررال رسررررررالة ققرررررريرة إلىوفي ا يقوم الع :الطريقة الثانية
في ا تحويل المبلغ المطلوب للباد  أو مقدم الخدمة ويقوم البنك بالتحويل بعد الت كد م  شخقية 

دخال رقم سرر خاص به.  2العميل ع  طريم رقم ال ات  وا 
شرررررررررررررربكة  ىيوو  المحمول للدخول علوفي ا يقوم العميل باسررررررررررررررتخدام التل :الطريقرة الثرالثة

نترنر ويقوم بإجراظ المعاملة التجارية أو عملية الشراظ ويدف  الثم  بواسطة التليوو  المحمول اإل
 ع  طريم بطاقة الدف  اإللكترونية أو ما يسمي بالمحوظة اإللكترونية.

 المحفظة اإللكترونية
د اهي عبارة ع  برنامج يؤسررررررررسرررررررره البنك يتي  للعميل م  خ له الدف  اإللكتروني وسررررررررد

الوواتير ويمك  أ  يقوم بر كثر م  طريقة للدف  اإللكتروني كالدف  باسررررررررررررررتخدام النقود الرقمية أو 
ة قررراحبه نه يحدد هويم الشررريكار اإللكترونية، ويتميم ب باسررتخدام بطاقار ا دتما  أو باسرررتخدا

ة ، وقد انتشرررررررررررر المحوظ3ويسررررررررررتخدم أسررررررررررلوب التشرررررررررروير لحماية المعام ر المالية اإللكترونية
اإللكترونية مؤخرًا في معظم البنوك المقررررررررية لتيسرررررررير عملية الشرررررررراظ وسرررررررداد الوواتير وتحويل 

 ا موال إلكترونيًا ويمك  استخدام ا ع  طريم التليوو  المحمول أو الحاسب المنملي.
 توجه البنوك نحو توفير خدمار : أدر انتشرررار اإلنترنر الواسرررر  إلىنترنت المصررررفياإل 

م  خ ل المقر  المنملي، ويكو   لك م  خ ل ج ام الكمبيوتر المنملي أو  متعددة للعم ظ
له ويمكنه نترنر وهو في منم العميل التعامل م  البنك عبر اإل الكمبيوتر المحمول حي  يستطي 

موظ  البنك أو ا سررررتعانة بوسررررادل الدف   ة مباشرررررة دو  الرجو  إلىدف  ثم  السررررلعة أو الخدم
فة إلى باإل ررررراة الدف  بواسرررررطة الرقم القومي للعميل أو رقم حسرررررابه الخاص ا خر ، وتتم عملي

 4وقيعه اإللكتروني المسجل لدر البنك.
 
 

                                                           

 .12سابق، ص مرجع ميد: عاطف عبد الح 1

 .221سابق، ص مرجع ي عبد الفتاح: قدر 2

 .222المرجع السابق، ص  3

 .122سابق، ص مرجع مسئولية اإللكترونية، منصور: ال محمد حسين 2



  :لقطاع التأمين وأسلوب تطبيقه الكامل اإللكتروني حولالتالفصل األول  
 

 

 

- 21 - 

 
للتحول اإللكتروني في شرررررررررركات التأمين اإللكترونية : دور المراقبرة الوقرائيرة المطلرب الثراني

 ومشروعيتها
 : شركات التأمين اإللكترونيةاألولالفرع 

   ار طاب ةالكامل لقررررناعة الت مي  يؤدر إلى ظ ور شررررركار جديد التحول اإللكتروني
خاص وهو شرركار الت مي  اإللكترونية التي   تتعامل م  الجم ور بشركل مباشرر، و  شك في 
أنه سررررررررريتب   لك التحول نظام جديد كامل قد   يكو  يمي جوهر قرررررررررناعة الت مي  إ  أنه ب  

داخل القرررررناعة بشرررررركل رديسررررري، شررررررركار الت مي  شرررررك يمي ال يكل العام وعنقرررررر التسررررررويم 
اإللكترونية هي المشرررررررو  الطبيعي المتمم للتحول اإللكتروني الكامل داخل قطا  الت مي  وال ر 

مامنا جانب جديد م  البح  مل ع  بعد، وفي ه ا السررررررررررررريام يظ ر أيجعل التعاقد هو تعاقد كا
ة قريب العاجل وهو ما الطبيعة القانونيالمتعمم ال ر يجب أ  يكو  محل دراسررة الباحثي  في ال

لعقود الت مي  اإللكترونية و لك    دراسة الطبيعة القانونية لعقود الت مي  اإللكترونية يؤدر إلى 
ي تحديد وني وك لك تويد فمعرفة القيمة الوعلية لكل جمظ وكل حركة تحد  عبر الوسرريط اإللكتر 

تلك  مك  لشركار الت مي  ت مي لكتروني وم  ثم يخطار التي قد تحد  في الوسادط اإلقيمة ا 
 خطار وك لك معرفة قدر الجريمة وم  ثم تحديد العقاب الراد  المناسب.ا 

 ومشروعيتها : المراقبة الوقائية اإللكترونيةالثانيالفرع 
المراقبة تعني و ر  شريظ أو شخص أو كيا  أو مكا  تحر الم حظة الدادمة لتسجيل 

واظ كانر تقليدية أو غير تقليدية و لك كله يحد  في كل ما يحد  م  تقرررررفار أو ت يرار سرررر
 سرية ب د  العمل على من  وقو  الجريمة أو الوقاية م  ارتكاب الجريمة.

المراقبة اإللكترونية تعني وقرول المعلومار بشرركل سررري  للكشرر  ع  الجرادم ومرتكبي ا 
جرامية، ر في ا سرررررررررررررراليب اإلورة نظرًا للتطو وتعتمرد في أنظمت را على التكنولوجيرا الحرديثة المتط

م  ويسرررررررررررررر م في من  اشرررررررررررررركال عديدة م  يرة درجرة كبيرة م  ا ويحقم نظرام المراقبرة اإللكترون
كشرررررر  ع  المجرمي  م  خ ل العودة الجرادم، ف ي ب لك تمك  ج ار ا م  المختقررررررة م  ال

 1لى تسجي ر النظام إ ا ما اقت ر الحاجة إلى  لك.إ
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ترونية ب ن ا "البقاظ على اتقرال دادم، مباشرر أو غير مباشر عر  البعل المراقبة اإللك
ومار المعل يعية والونية بققرررررررد الحقرررررررول علىبال د  ع  طريم إحد  أو جمي  الحواي الطب

المتعلقة بال د ، والتي م  شرررررررررررررر ن ا أ  تؤدر إلى من  وقو  الجريمة أو اكتشرررررررررررررراف ا أو تحقيم 
مثلة  لك مراقبة ا قمار القرررررناعية للمناف  ، وم  أ1"العدالة الجنادية أو درظ مخاطر أمنية أخر 

الحرردوديررة ومراقبررة حمم البيررانررار اإللكترونيررة ومراقبررة المعلومررار المتررداولررة ع  طريم ا قمررار 
لمراقبة ا لتواقررررل ا جتماعية، ه ا وقد أسرررر مرالقررررناعية ومراقبة الرسررررادل اإللكترونية ومواق  ا

الق ررررايا وم  أشرررر رها ق ررررية سرررروما  تميم وق ررررية قتل اإللكترونية في حل غمول الكثير م  
 المبحوح بإمارة دبي.

تعتبر المراقبة اإللكترونية م  أهم الوسررررررررررادل المسرررررررررراعدة للبح  الجنادي، و لك بسرررررررررربب 
اخت   سمار الجريمة اإللكترونية المعاقرة بشكل يثقل العبظ على فريم البح  الجنادي في 

 2اد  لمعرفة الحقيقة.تعقب الجريمة والكش  ع  غمول الوق
المراقبة اإللكترونية الوقادية هي شرركل م  أشرركال المراقبة ا لكترونية التي تسررتعمل علنًا 

المشر    ب د  حوظ النظام العام وسرير منظومة الكيا  الخا ر  للمراقبة، وفي  لك السريام سر
ية خقرررررررررررروقررررررررررررمريكية بعل القواني  التي تحمي حم الشررررررررررررخص في الفي الو يار المتحدة ا 

وبالتالي اسررررررررررررتخدام جمي  وسررررررررررررادل المراقبة اإللكترونية العلنية حتى يتمك  م  رقررررررررررررد الجرادم 
 3والمخالوار.

يجب لمشرروعية المراقبة اختيار الطرم وا سرراليب والوسررادل القانونية إلعمال ا، فالمراقبة 
مًا ع  دة تما  يمك  وقررررررررررررو ا بالقانونية إ  إ ا كانر قد تمر بطريقة طبيعية ومشررررررررررررروعة بعي

التجسرري أو التقررنر، ويشررترط ل لك أ  تمي بحرية ا فراد و  تمي حرية مسرراكن م وأي ررًا   
تخررل بررا خ م واآلداب العررامررة، كرر لررك يجررب أ  تترردخررل في خلم الجريمررة بررالتحريل والخرردا  

 4وال   وأ  يكو  ال د  من ا الحواظ على النظام العام.

                                                           

شر والتوزيع، الطبعة األولي، لطان عبيد: المرس 1 ، 2113اقبة اإللكترونية وحجيتها في االثبات، دار الفكر للن
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رونية الوقادية هي أحد أعمدة التحول اإللكتروني الكامل   شررررررررك في كو  المراقبة اإللكت
داخررل قطررا  الترر مي  والتي ب ررا يتمك  متررابعررة  لررك التحول وحمررايترره وحوظ حقوم جمي  أطرا  

 العملية التعاقدية.
فالمراقبة اإللكترونية هي وظيوة تحقم المتابعة المسررررتمرة للعمل حي  تعمل على تخطي 

تمك  ج ة اإلدارة م  تحديد أماك  نقاط القوة وال ررررررررررررررع  والخلل  عراقيرل الوقر والمكا ، ف ي
ال ر قد يحد  وتقرحيحه بشركل يسررير وسرري ، م  التقييم المو رروعي والدقيم  داظ الموظوي  
داخل الشررركة، مما يحسرر  النتادج المتوقعة ويميد م  مسررتو  المنافسررة على ا داظ ا مثل، ه ا 

 وهي:" 1تية للمراقبة اإللكترونيةحس  النتادج اآلكتور حسي  محمد الوقد استخلص الد
تقليص الوجوة بي  التنويرر  والرقررابررة، م  تمكي  اإلدارة اإللكترونيررة على المتررابعررة الرردقيقررة  -1

 والمستمرة لجمي  مراحل التنوي .
 وتداركه حتى   يؤثر على سير العمل. لال بط المبكر للخل -2
ما يقلل م  احتمال مواج ة مخاطر غير تحقيم مستو  أعلى م  السيطرة على العمل م -3

 متوقعة.
توسررررري  نطام الرقابة يمكن ا م  رقرررررد مسرررررتور ر رررررا مبادن ا في أسررررروام أوسررررر  وأكثر  -4

 انتشارًا.
 رررررررررما  كواظة عالية للنظام اإلدارر عبر تقرررررررررحي  الخلل فور وقوعه أو قبل  لك، بما  -5

 ي م  تقديم منتجار تحظى بر ا عم د ا.
مشررراركة في اإلدارة اإللكترونية، يدف  ا فراد إلى السرررعي لتحسررري  سررريادة جو الشررروافية وال -6

 مستو  أداد م، لتوادر الوقو  في أخطاظ يس ل كشو ا." 
 

                                                           

ش 1 سة الوراق للن س سن: اإلدارة اإللكترونية، الطبعة االولي، مؤ سين محمد الح ر والتوزيع، عمان األردن، ح

 .111، ص 2111
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 يـــالثان فصلال

 فوائد التحول اإللكتروني لقطاع التأمين

ننرراق  في هرر ا الوقرررررررررررررررل الووادررد التي قررد يجني ررا قطررا  الترر مي  في حررال تنويرر  التحول 
اإللكتروني الكرامرل لقطرا  التر مي  و لك م  خ ل بيا  فاددة ه ا التحول بالنسرررررررررررررربة لقررررررررررررررناعة 

  ستوادةوس ولة التعاقد وكيوية ا واستمراريت ا وتقدم ا، وت ثير  لك على المجتم  م  حي  سرعة
حول، وك لك ت ثير ه ا التحول وفاددته على العاملي  داخل القرررناعة ودور الشرررركار م  ه ا الت
الم سررررررتمرار، وانت ينا بت ثير ه ا التحول على الععلى  رأي المال البشرررررررر وتطويره بافي الحواظ 

 العربي وحلم ت سيي منظومة الت مي  اإللكترونية العربية.
 المبحث األول
 ها وتقدمهابالنسبة للصناعة واستمرار 

عند التحد  ع  فوادد التحول اإللكتروني بالنسرربة للقررناعة واسررتمراريت ا فإننا نركم أوً  
على ت ثير ه ا التحول اإللكتروني على اإلدارة، فقد عملر الكثير م  المؤسرررررررررسرررررررررار والمنظمار 

ول المتقدمة دعلى تبني مو وم اإلدارة اإللكترونية في جمي  أنحاظ العالم ف  يتوق  ا مر على ال
خ ل عرل المعلومار على شبكار فقط ولك   هبر إليه الدول النامية اي ًا، وحد   لك م  

نترنررر وكرر لررك م  خ ل المعررام ر على شرررررررررررررربكررار اإلنترنررر الررداخليررة، وم  ثم أعطررر هرر ه اإل
الشررررربكار للمؤسرررررسرررررار والمنظمار وعم د ا فرقرررررًا للتواقرررررل بعيدًا ع  اإلجراظار البيروقراطية 

 1لمعقدة.ا
في و يررة فلوريرردا ا مريكيررة في هيدررة  1995ظ رر اإلدارة اإللكترونيررة في أواخر عررام 

البريد المركمر ومو وم اإلدارة اإللكترونية في  لك الوقر يشرررررررررير إلى الشرررررررررخص ال ر يسرررررررررتطي  
 2الحقول على الخدمار م  خ ل الحاسوب دو  ال هاب إلى المؤسسة.

سرريلة ن ا تعد و مؤسررسررار هي ا رتقاظ با داظ حي  إية داخل الأهم فوادد اإلدارة اإللكترون
لرف  كواظة اإلدارار والعاملي  وتطوير ا داظ، وتخوي  ا عباظ اإلدارية عن ا فاإلدارة اإللكترونية 
تعمل على تحسرررررري  جودة أداظ العمل بالمنظمار ع  طريم اسررررررتخدام أسرررررراليب إلكترونية حديثة 

                                                           

ــــرية  1 ــــطفي محمود: اإلدارة اإللكترونية بين الواقع والتطبيق، مجلة الخدمة االجتماعية، الجمعية المص مص

 .222، ص 2112لألخصائيين اإلجتماعيين، مصر، 

 .222المرجع السابق، ص  2
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لوعالية والمرونة والسرررررررررررعة، باإل ررررررررررافة إلى قدرت ا على مواج ة كل تتسررررررررررم بالتطوير والكواظة وا
 1مشك ر اإلدارة التقليدية في قن  القرار.

 وم  أهم انعكاسار تحول اإلدارة اإللكتروني داخل شركار الت مي 
تبسرررريط وتيسررررير اإلجراظار داخل شررررركار الت مي  وبالتالي يؤثر على مسررررتو  الخدمار  -1

 يؤثر على جودة تلك الخدمار وسرعت ا. المقدمة للعم ظ وك لك
 تقليل الوقر في إنجام المعام ر اإلدارية المختلوة. -2
دة، اخل الشركة الواحالدقة والسرعة في إن اظ المعام ر اإلدارية المختلوة بي  اإلدارار د -3

 وشركار إعادة الت مي . الت مي  شركاروك لك بي  
الورقيررة وا عتمرراد الكررامررل على الوسرررررررررررررررادط تقليررل وتوفير اسررررررررررررررتخرردام ا دوار المكتبيررة و  -4

 اإللكترونية.
ن اظ ا رشرررري  الورقي والتحول إلى ا رشرررري  اإللكتروني في حوظ المسررررتندار والرجو  إ -5

 إلي ا بكل س ولة ويسر.
 عاملة الماددة ع  الحاجة إلى أيداإلدارة اإللكترونيرة سررررررررررررررو  تؤدر إلى تحويل ا يدر ال -6

  ه ه اإلدارة، و لك ع  طريم إعادة الت هيل ل رل عاملة ل ا دور أسررررررررررراسررررررررررري في تنوي
مواكبة التطورار الجديدة التي طرأر على شرررررررررررركار الت مي ، وأي رررررررررررًا ا سرررررررررررت ناظ ع  
الموظوي  غير ا كوراظ وغير القرادري  ع  التكي  م  الو رررررررررررررر  والتطورار التكنولوجية 

 الجديدة.
 مة للجم ور.دار المقاستخدام أحد  ا ساليب والتقنيار لتحسي  وتطوير الخدم -7
الق راظ على البيروقراطية والوساد والتعقيد والروتي  والواسطة والمحسوبية التي يمك  أ   -8

 تحد  بالطرم التقليدية، و لك بسبب ا نتقال للعمل ع  بعد والتعاقد الكامل ع  بعد.
رية اتحقيم ا سررتوادة الققررو  م  ثورة ا تقررا ر وتقنية المعلومار في المنظمار اإلد -9

 وا جتماعية.
 إدارة ومتابعة اإلدارار المختلوة للشركة وك ن ا وحدة مركمية واحدة.  -19

  شرك أ  كل ه ه العوامل تؤدر إلى اسرتمرارية القناعة وتقدم ا فت ثر اإلدارة بالتحول 
اإللكتروني يؤثر على القرررررناعة وقطا  الت مي  بشرررررركل عام ف ي منظومة تكتمل باكتمال الرؤية 

ة حول التحول اإللكتروني في كررل ا وجرره، وأ  كررل شررررررررررررررركررة تعمررل على سرررررررررررررررعررة التحول كرراملرر
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اإللكتروني داخليا وخارجيًا يؤدر  لك إلى تووق ا وتميمها وتحقيم اسررررررررررتراتيجيت ا نحو ا نتشررررررررررار 
 وتوسي  أسواق ا في الدول المختلوة.

 
 المبحث الثاني

 ترونيكإللا اقد والستفادة من هذا التحولتأثيره بالنسبة للمجتمع ودوره في سرعة وسهولة التع
للتحول اإللكتروني الكامل داخل قطا  الت مي  ت ثير مباشرررررررر على المجتم  ويظ ر  لك 
م  خ ل تس يل تقديم خدمار الت مي  المباشرة عبر الوسادل اإللكترونية المتعددة لتحقيم التعاقد 

 تعددة.  اإللكترونية المستحقاقار والتعوي ار عبر وسادل الدف الكامل ع  بعد، وك لك قر 
نما هناك أهدا  أ يعتبر السرررررررررررعي إلى التحول اإللكتروني ليي ر  خغاية في حد  اته وا 
، وم  أهم مظاهر الواددة ما حققته الشرررركار 1تحقم فوادد ومكتسررربار على المسرررتور ا جتماعي

بيعات ا م التي عملر على التحول اإللكتروني حتى ولو بشكل جمدي م  طورة في المحافظة على
)كورونا ، فسرررررررعي الشرررررررركار إلى التحول  19رغم ما شررررررر ده العالم م  جراظ وباظ فيروي كوفيد 

 تي:ثر اجتماعيًا م  عدة مستويار كاآلاإللكتروني يؤ 
تسررررررر ل على الجم ور الحقرررررررول على الخدمار والمعلومار حول الخدمار التي تقدم ا  -1

سرررررري  مسررررررتو  أداظ الخدمار سرررررراعة، وتح 24شررررررركار الت مي  في أر وقر على مدار 
 المقدمة للجم ور.

س ولة انسياب المعلومار المقدمة للجم ور وا ستوسار ع  أر معلومار أو تو يحار  -2
على مدار السررررررررراعة، التخلص م  مركمية المعلومار المقدمة م  وسرررررررررطاظ الت مي  فقط 

تاحة الورقة للتقحي  أمام الجم ور، والتخلص م  التعقيدار الروتينية ا  دارية.إلوا 
وقررررررررررررررول الخردمار والمعلومار على أكبر عدد م  الجم ور واتسررررررررررررررا  الرقعة المكانية  -3

الم طاة، فل  يحتاج المواط  إلى ا نتقال إلى فرو  الشررررررررركار المتعددة أو البح  عن ا 
للتعاقد أو ا سررتوسررار ع  أر معلومار، وك لك فرقررة كبيرة لت يير المحيط ال ر تعمل 

بدا  والمشاركة وا بتكار، وفت  قنوار جديدة غير ة وميادة مساحة اإل ج مة اإلداريفيه ا
 تقليدية لتقديم الخدمار للجم ور.

 م التحول اإللكتروني في ميادة وتعميم القدرة التنافسرررية بي  الشرررركار مما يؤثر على يسرر -4
 تقديم خدمار أف ل للجم ور وب سعار مناسبة جدًا.

                                                           

سعودية، مكتبة العبيكان،  1 يحيي بن محمد: اإلدارة اإللكترونية ثورة على العمل اإلداري التقليدي، الرياض، ال

 .111، ص 2112
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ى تكامل أجماظ التنظيم داخل قطا  الت مي ، وتوحيده التحول اإللكتروني الكرامل يؤدر إل -5
 كنظام مترابط متكامل م  خ ل تكنولوجيا ا تقا ر والمعلومار.

نشر ثقافة اجتماعية جديدة خاقة في الدول العربية والدول النامية وهي التعامل والتعاقد  -6
 عبر الوسادل اإللكترونية بشكل آم  وسليم يحوظ حقوم جمي  ا طرا .

قليرل معوقرار اتخرا  القرار لردر الجم ور، حي  أ  المعلومار تقدم إلي م داخل منامل م ت -7
 تخا  القرار.ك لك التاني في إخبرة و المما يسم  ل م با ستشارة بم  هم أهل 

 
 المبحث الثالث

 في الحفاظ على رأس المال البشري التأمين ودور الشركات شركات  فىبالنسبة للعاملين 
للعاملي  بقطا  الت مي  الدور الرديسرررررررري في تحقيم ه ا التحول اإللكتروني الكامل، فب م 

رعاية والعاملي  والمحافظة علي م ودعم م  وشرررررررل، وإلدارة الشرررررررركار الدور الم م فىينج  وب م ي
المستويد مسرتعمل و بالشركل ال ر يدعم القطا  وينجحه، فالعنقرر البشررر أهم عنقرر  نه هو ال

م  الوسرررررادط اإللكترونية المتعددة، ل لك يجب ت هيل م وتدريب م لكي   نجد قرررررعوبة في تحقيم 
ه ا التحول، وأي رررررررررًا يجب الحواظ علي م ف م رأي مال ا البشررررررررررر وال ر يجب على الشررررررررررركار 

  ما سرررررررررررتثمار في تطويرهم، ولكي يتم ت قلم م بطريقة سررررررررررر لة وسرررررررررررليمة يجب تحديد مجموعة 
 :1المتطلبار وهي

 رفراد المؤهلي  في نظم المعلومررايرراجررار الحرراليررة والمسررررررررررررررتقبليررة م  ا تحررديررد كم ا حت -1
 م داد م وتجديد معلوماتوالبرمجيرار والعمرل على شرررررررررررررربكرة اإلنترنرر، وتدريب م وتطوير أ

 باستمرار وفم أحد  ا ساليب.
وا تقررررررررررررررا ر جي  المؤهلي  في مجررا ر نظم المعلومررار ياسررررررررررررررتقطراب أف ررررررررررررررل الخر  -2

 والبرمجيار.
 إيجاد نظم فعالة للمحافظة على اإلداريي  وتطويرهم وتحويمهم. -3
التمكي  اإلدارر للعاملي  م  أجل اتاحة الورقرررررة أمام م للتعامل السرررررري  م  المت يرار  -4

 في البيدة التكنولوجية.
ير و ا هتمام بكل طلبار العاملي  والعمل على تحقيق ا لما في  لك قرررررررررررررال  للعمل وتط -5

 المنظومة التكنولوجية والتحدي .

                                                           

سات  1 ستير في الدرا سالة ماج سطينية، ر ساري عوين: معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفل

 .22، ص 2111ل العربية، التربوية، جامعة الدو
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 نشاظ المواق  وربط الشبكار.شراظ ا ج مة وا  توفير البنية التحتية فيما يتعلم ب -6
تقررررررررررررررميم وتطوير البرامج اإللكترونيرررة ال ممرررة لتطبيقرررار اإلدارة اإللكترونيرررة في إدارة  -7

 الشركار.
 ا ستعانة بالمدربي  المؤهلي  لتدريب العاملي  باستمرار. -8
ير القررريانة الدورية لزج مة والبرامج اإللكترونية، وأي رررًا تحدي  ا ج مة والبرمجيار توف -9

 وفقط أحد  التطورار العالمية.
باإل ررررررافة إلى ما سرررررربم يجب العمل على تطوير التشررررررريعار واللواد  الداخلية المنظمة 

لت مي ، وه ا ا للعمل، ب رل تبسررريط ا وتوفيق ا م  مقت ررريار التحول اإللكتروني الكامل لقطا 
يحتاج إلى ثورة تشررريعية تسررتبعد كل أشرركال التعقيد، م  اسررتخدام كافة سرربل ا ما  التي ت ررم  
حماية المعام ر اإللكترونية م  التموير، وك لك العمل على و رررررررر  اسررررررررتراتيجية شرررررررراملة على 

ارة   أو إدهدا  المرجوة، والبعد التام ع  انوراد أر قطامسررررررررررررتو  الشررررررررررررركار لتحقيم ال اية وا 
بإعداد المشرررررررررررررررو  الخاص ب  ا التحول، و لك أ  ا نوراد يؤدر إلى توتير الج ود وتبديد المواد 

 وربما فشل المنظومة بالكامل فيما بعد.
 

 المبحث الرابع
 بالنسبة للعالم العربي

منظومة الت مي  العربية اإللكترونية هو حلم الت رررررررام  العربي م  خ ل قرررررررناعة قادرة 
الشرررمل في ملحمة ت مي  اجتماعية واقتقرررادية قوية، وهي ب  شرررك بداية ل نط م نحو على لم 

 منظومة ت مي  إلكترونية عالمية موحدة.
ل ا في دول مختلوة وتخ رر  ه ه الورو  للقواعد القانونية  االشررركار الدولية تنشرر  فروعً 

لتحول اإللكتروني ال ر   وا، ولك  م  التطور السرررررررررررررررينيرة المنظمة داخل كل دولة على حدةوالو
كترونية لي  سو  تقب  منظومة الت مي  اإللى ت سريسره قانونيًا وفنيًا داخل قرناعة الت منسرعى إ

 عالمية ونتخطى حاجم الخو  التشريعي م  ا قتراب ل ا.
هنرراك تطررابم كبير بي  التشررررررررررررررريعررار العربيررة القررانونيررة م  حيرر  قررانو  الترر مي  وقررانو  

طابم يلور سرررررررري الونية، وه ا التاإللكترونية، وك لك تطابم في ا  أو التجارةالتوقي  اإللكترونية 
 النظر حول أهمية ومد  إمكانية وجود منظومة ت مي  عربية إلكترونية موحدة.

ال د  م  المنظومة العربية هو انتشرررررار المؤسرررررسرررررار الت مينية إلكترونيًا داخل مجموعة 
ة، ف  يكو  قيود كالحدود والسررررررررياسررررررررار، ويمك   ر الدول العربية المشررررررررتركة في ه ه المنظوم
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شررررررررررررررركرة أ  تسرررررررررررررروم أنظمت را التر مينيرة إلكترونيرًا وتبرم وثرادق را إلكترونيًا داخل أر دولة عربية، 
سررب م  يتنا اوالمواط  العربي يمكنه أ  يبرم وثيقة الت مي  في أر شررركة ت مي  عربية تقدم منتجً 

 قواعد المنظمة.حكام والاحتياجاته ب ار الشروط وا 
يت رررررررررر  م  ه ا أ  السرررررررررروم الت ميني يتسرررررررررر  وينوت  أمام الجمي  و  حاجة للشررررررررررركار 
ل نتشار المكاني ولك  يمكن ا ا نتشار اإللكتروني عبر شبكة وسطاظ إلكترونيي  معتمدي  على 

 المستور العربي.
 ما ا نحتاج حتى نؤسي منظومة الت مي  العربية اإللكترونية؟ :والسؤال

ر أنه يمك   لك م  خ ل ت سرررررريي منظمة ت مي  عربية إلكترونية بإدارة مركمية  ار نر 
 تي:عربية، تعمل ه ه المنظمة على اآل ق حيار واسعة بإرادة سياسية

 تحديد سياسار وأهدا  المنظمة ا جتماعية وا قتقادية والعلمية.  -1
ربية اخل كل الدول العالعمل على تشرررررري  قانو  عربي ت ميني موحد يمك  تنوي ه على د -2

المشرتركة في المنظمة، وه ا ليي بالقرعب فالتقارب التشريعي بي  قواني  الدول العربية 
 المختلوة سو  يساعد على سرعة وس ولة إقرار قانو  موحد.

ا -3 تشررررررررري  قانو  توقي  إلكتروني وتجارة إلكترونية موحد  تطبيقًا على ما سرررررررربم يتم أي ررررررررً
 ثبار وت ليظ العقوبار حماية للمنظومة.لحجية في اإلبالت مي ، م  إقرار اخاص 

دل االعمل على تحديد آلية التنوي  اإللكتروني وال ررررررررررررربط التقني اإللكتروني ب على وسرررررررررررررر -4
 محددة تنو  على الدول ا ع اظ. ا ما  والحماية بقواعد ثابتة

ط بالعمل على ال رررررربط الوني للقواعد الت مينية وتعميم ا بشررررررروط تحمي المنافسررررررة و رررررر -5
ا سرروام، م  مراعاة الووارم الثقافية وا جتماعية وا قتقررادية داخل كل دولة م  الدول 

 ا ع اظ.
ت سررريي محكمة إلكترونية مسرررتقلة تابعة للمنظمة للنظر في أر نما  قد ينشررر  ع  العقود  -6

الت مينية داخل ا، وسررررررررعة الوقرررررررل في ا وتكو  قرارات ا وعقوبت ا المدنية والجنادية ملممة 
 لتنوي  على جمي  الدول ا ع اظ. ا

نشررررررررررراظ هيدة وسررررررررررراطة إلكترونية تابعة للمنظمة، ال د  من ا من  تراخيص الوسررررررررررراطة إ -7
الت مينية اإللكترونية لوسطاظ ت مي  الدول ا ع اظ وفم شروط و وابط ت هيلية محددة 

ا  متابعة سرررير عملية الوسررراطة باسرررتمرار، وسرررحب التراخيص والمعاقبة وقرررارمة، وأي رررً
 خ ل بالقواعد المنظمة.ديبية لوسطاظ الت مي  في حالة اإلالت 
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 الفصل الثالث

 امل لقطاع التأمينالك تحديات التحول اإللكتروني

نبي  في ه ا الوقررررررررررررررل التحديار التي قد يواج  ا ه ا التحول اإللكتروني الكامل لقطا  
تحررديررار التقنيررة، والتحررديررار البشررررررررررررررريررة، والتحررديررار القررانونيررة، الترر مي  و لررك م  خ ل بيررا  ال

 والتحديار السياسية.

 المبحث األول

 تحديات تقنية

هنرراك العررديررد م  المخرراطر والتحررديررار التقنيررة التي قررد تواجرره هرر ا التحول، حيرر  يجررب 
تى ح عام نترنر بشرركلل ا، تلتقررم ه ه المخاطر بشرربكة اإلأخ ها في ا عتبار والعمل على ت لي
 ، وم  أهم ه ه المخاطر:1نترنرأ  البعل أطلم علي ا مخاطر اإل

   ا خترام:1

تقوم فكرة ا خترام في ا سرررراي على قدرة ال اكر في كسررررر الحواجم البرمجية الخاقررررة 
بمن  ا تقرررررال بج ام الحاسررررروب م  خ ل شررررربكة ا نترنر إ  لزشرررررخاص المقررررررح ل م فقط، 

لى البيانار الموجودة داخل ه ه الحواسرررررررريب، وحتى يتمك  م  و لك حتى يتمك  م  ا ط   ع
 2سرقت ا أو إت ف ا أو تعديل البيانار ب ا إ ا أراد  لك.

راقرررررررررررنة اإلنترنر ال اكرم، فقد تم تعرل موق  ا مم المتحدة مؤخرًا ل خترام م  قبل ق
ت م شررعارار تغ م بعل ا قسررام وتم التشرروي  على القرروحة الخاقررة با مي  العام وظ رر إ

يقا  ا طوال والمدنيي ، باإل رررافة إلى الو يار المتحدة بقتل لحروب ا المطالبة بنشرررر السرررر م وا 
 ح إقررررررررولي ل خترام، فقد حد   لك م  قبل وقامر ا مم المتحدة بولم تك  ه ه هي المرة ا 

 ق ح.م ه ه القوحار لحي  المعالجة واإلغ قوحة ا مي  العام وا طرر إلى إ

   تدمير البيانار الحاسوبية:2

                                                           

محمد بن حسن: األساليب الحديثة والمهارات المتقدمة في تحقيق الجرائم اإللكترونية، مركز بحوث الشرطة،  1

 .22، ص 2112القيادة العامة لشرطة الشارقة، 

2 Denning, D. & Baugh, E. (1999). Hiding crime in Cyberspace. P 51 



 الفصل الثالث: تحديات التحول اإللكتروني. 
 

 

- 32 - 

تعر  ه ه العملية ب ن ا تقوم على التدخل في العمليار الحاسررررروبية للتسرررررربب في  رررررررر 
، فقد قال سرررررررتيو  سرررررررو  أ  ال اكرم ال واة غالبًا ما يخترقو  1متعمد لدادرة الحوسررررررربة أو لزج مة

ا عمال  وغير  لك م  بتدمير البيانار الحواسريب بداف  الو ول وحب التعلم، ل لك م  يقومو 
   2 .ا حترافية هم المجرمو  المحترفو 

   استخدام الشورة الخبيثة:3

  برمجيار قممر لتنتقل م  حاسوب إلى آخر وم  شبكة الشورة الخبيثة هي عبارة ع
خر  ب د  إجراظ تعدي ر في أنظمة الحاسروب عمدًا وبدو  موافقة مالكي أو مشرر لي ه ه إلى أ

 3نحاظ العالم.البرمجيار تستخدم يوميًا في كل أ الكثير م  ه ها نظمة، ويوجد 

   ا حتيال:4

رويج نترنر وب شكال متعددة من ا التعة تستخدم بشكل كبير على شبكة اإلهو طريقة شاد
لخدمار وسرررل  ويقوم المشرررترر بإرسرررال المال و  تقرررله الب ررراعة أو يقرررله منتج سررريظ جدًا   

رنر، ا  يروج له على اإلنتمدفو ، أو يقررله شرريظ م اير ع  ما قد كيتناسررب قيمته م  المبلغ ال
خر  أي ررا من ا اسررت  ل البيانار الحاسرروبية كالت عب في السررج ر ال ررريبية وهناك أشرركال أ

 4لقال  بعل أقحاب ا موال.

 نترنر:  جرادم النقب عبر اإل5

 ، ف  ه الجرادم   هي م  أخطر أنوا  الجرادم التي يخشررررررررراها المشررررررررررعو  ورجال القانو 
ير ومقاييي معينة ويقرررررررررررعب التعر  علي ا وف م أبعادها وحيثيات ا، وم  أخطر يتخ ررررررررررر  لمعا

جرادم ا تلك الجرادم التي ترتكب على الحاسب ويت عب الموظوو  بالبيانار وا رقام مما يتسبب 
و الطريقة ه نترنر ، ويعتبر الحاسرررب اآللي وشررربكة اإلفي خسرررادر فادحة و ررريا  حقوم الكثيري

 الشادعة التي ترتكب الجريمة م  خ ل ا أو هي التي توفر بيدة الجريمة.

                                                           

1 Cybercrime: Vandalizing the information society Boston:  Furnell, Steven (2002).
Addison-Wesley. 

2 Related Crime. Boca Raton, -Stephenson, Peter (2000). Investigating Computer
Florida: CRC Press. 

3 Grimes, Roger (2001). Malicious Mobile Code. Sebastopol, California: O'Reilly & 
Associates. 

 .22سابق، ص مرجع محمد بن حسن:  2
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جريمرة نقررررررررررررررب ع  طريم  168  تم اكتشررررررررررررررا  1987-1984خ ل الوترة مررا بي  )
مليو   2.5الحاسرررررب اآللي في إنجلترا وويلم وقد قدرر الخسرررررادر الناجمة ع  تلك الجرادم بنحو 

الشررررررررطة أ  كشررررررر  جريمة النقرررررررب اإللكترونية هو أمر بالغ جنيه إسرررررررترليني، ه ا وير  رجال 
، وقد تدخل ه ه الجريمة في عقود الت مي  اإللكترونية بشرررررررررررررركل كبير فقد يسررررررررررررررت ل 1القررررررررررررررعوبة

ينا أالعم ظ  هدا  إجرامية، ل  ا ر  الموظوو  ووسرررررررررررطاظ الت مي  اإللكترونيي  الوقر الثقافي لدر
 كترونية في أكثر م  ج ة.  أ  يتم أرشوة جمي  عمليار الت مي  اإلل

   غسل ا موال:6

شررررررركار الت مي  هي شررررررركار مالية غير مقرررررررفية وفي الطبيعي قد تتعدد طرم غسررررررل 
رج عقود شخاص م  الخالكترونية في تس يل ه ه ك   يعقد أا موال ب ا، وقد تس م العمليار اإل

 وا  غسررررل ا موال، ولك ت مي  بمبالغ خرافية لقررررال  أشررررخاص في الداخل والعكي كنو  م  أن
  خطار، يمك  أبار ه ه ا نوا  م  ا خ  في ا عتنا إقامة نظام إلكتروني دقيم وا إ ا اسررررتطع

نعبر ه ه المشرررررررررررراكل ب قل الخسررررررررررررادر، وه ا   يعني الق رررررررررررراظ على ه ه الظاهرة أو غيرها ف ي 
 د    الأي رررررًا، ولك موجودة بالوعل بالطرم التقليدية، وسرررررو  تظل موجودة بالطرم اإللكترونية

 مكا .هو فرل حوكمة وسيطرة بقدر اإل

   انتحال شخقية المواق :7

هرر ه الجريمررة م  أخطر ا نوا  على عقود الترر مي  اإللكترونيررة عمومررًا،  نرره يمك  م  
قررررررررية موق  شررررررررركة ت مي  على شرررررررربكة خ ل ا أ  يقوم مجموعة م  ا شررررررررخاص بانتحال شررررررررخ

قنا  العماإل روا في ا قسررراط منه بل ويمك  أ  يسرررتم ام وثيقة الت مي  ويتقا رررو يل بإبر نترنر، وا 
تقا ي ا قساط لوترة طويلة م  المم  دو  أ  يكتش  العميل الخدعة والك ب وعملية النقب، 
وتتم ه ه العملية ع  طريم أر كمبيوتر يمك  أ  يدخل نوسررره على موق  بيني أر بي  البرنامج 

 ، webنترنر وبي  الموق  ويب )خاص ب حد مستخدمي اإل  للحاسب الbrowserالمسرتعرل )
وم  ه ا الموق  البيني يسررررررتطي  حاسررررررب المجرم أ  يتقررررررر  وك نه قرررررراحب الموق  الحقيقي، 
ويسرررررررتطي  مراقبة أر معلومار متبادلة بي  ال رررررررحية ال ر يمور الموق  وبي  الموق  نوسررررررره كما 

لحالية لى برامج اسرررتعرال المواق  اث رار إمار وت يرها، وتمتد ه ه اليسرررتطي  سررررقة ه ه المعلو 
 2الش يرة.

                                                           

 .22سابق، ص مرجع محمد بن حسن:  1

 .21المرجع السابق، ص  2
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نتوق  أ  تكثر ه ه الطريقة م  الجرادم في شرررررررررررررركار الت مي  وعقود الت مي  اإللكترونية 
ا مر ال ر يحتاج م  المتخقرقي  الونيي  البح  حول كيوية تحجيم ه ه الث رة بقدر اإلمكا ، 

نترنر لكي تسررررررررررررم  ب اآللي وشرررررررررررربكار اإلعديل نظم الحاسررررررررررررويمك  أ  يكو   لك ع  طريم ت
 ساليب التقنية مداد القانونيي  باسي لمسار مخرجات ا، وا  للمراجعي  والونيي  والخبراظ بالتتاب  العك

ال ممة حتى يتم تقنين ا، وأي رررررررررررًا يمك  أ  يتاح رقم هات  خاقرررررررررررة بال يدة العامة للرقابة على 
ة مجمعة للوثادم على مسرررتور جمي  الشررررركار، الت مي  أو اتحادار الت مي  متقرررل بشرررربكة عام

 يستطي  العميل م  خ ل ا الت كد م  بيانار الوثيقة وقحت ا.

مارة تقرررني  آخر أقرته و  و  يوجد شررركل محدد  نوا  المخاطر والجرادم اإللكترونية فوي
الو يار لي بفي إطار تحديدها للمكاتب المحلية إلنوا  القانو  الويدرا 2999مريكية عام العدل ا 

السررررررررررررررطو على بيررانررار -1المتحرردة ا مريكيررة، فقررد حررددر ا نوا  الترراليررة لجرادم الكمبيوتر وهي" 
حقوم الطب  )البرامج وا ف م، والتسرررررررررجيل القررررررررروتي  -3ا تجار بكلمة السرررررررررر. -2الكمبيوتر. 

ير تمو -5سررررررررررررقة ا سررررررررررررار التجارية باسرررررررررررتخدام الكمبيوتر. -4وعمليار ال اكر )القرقرررررررررررنة .  
القررررررررررررور -7تموير العملة باسررررررررررررتخدام الكمبيوتر. -6الماركار التجارية باسررررررررررررتخدام الكمبيوتر. 

اإلمعاج ع  -9نترنر. ا حتيال بواسررررطة شررررربكة اإل-8طوال. الوا ررررحة الجنسررررية واسررررت  ل ا 
ا تجار بالمتوجرار -11نترنر. ت ديدار القنابل بواسرررطة شررربكة اإل-19طريم شررربكة اإلنترنر. 

 .1نترنر"مخدرار وغسل ا موال عبر شبكة اإلة النارية أو الأو ا سلح

 

 المبحث الثاني

 تحديات بشرية

لت مي ، ايمك  أ  يواجه التحول اإللكتروني الكامل لقطا   العنقر البشرر هو أكبر تحد
إلى قسررمي  ا ول سررلبي وهو ال ر يعمل على تدمير المنظومة م  أجل  ونقسرم العنقررر البشرررر

به  تمامم   رررورة ا ه يجابي وهو ال ر تحدثنا عنه سررابًقاشررخقررية، والثاني اإل تحقيم مكاسررب
ر السلبي  نه العنقر البشر هو رأي المال الحقيقي للشركار، وفيما يلي نو    وت هيله بقوته

مواج ته و لك عبر اكتشرررررا  أسررررراليبه ا حتيالية هو ا جدر بالبيا  والتو ررررري  حتي نتمك  م  
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لخطر ال ر ي دد قطا  الت مي  في حالة تنوي  التحول اإللكتروني الكامل، يتميم المتعددة ومد  ا
 :1مقدر الخطر اإللكتروني البشرر ب نه

م ارار تقنية  ا يتميم بال كاظ والدهاظ  ايكو  مقررررررررردر الخطر في ال الب شرررررررررخقرررررررررً -1
 والحاسررررررررررب عالية ودراية با سرررررررررراليب الحديثة المسررررررررررتخدمة في مجال المعالجة اآللية للمعلومار

 اآللي.

قادرًا ماديًا متكيوًا اجتماعيًا، باعثه في  ايكو  مقررررررررردر الخطر في ال الب شرررررررررخقرررررررررً -2
ارتكرراب الجريمررة هو اللرر ة أو ق ر النظررام أكثر م  الرغبررة في الحقررررررررررررررول على الرب  أو النو  

 المادر.

اظ المعنوية وليسررررررررررر يسرررررررررت د  الخطر في مجال المعالجة اآللية للمعلومار ا شررررررررري-3
وأكثر خطورة وقررررعوبة في اإلثبار وا كتشررررا ، وحرفية الجاني مقرررردر  مادية، وهي أقل عنًواال

ثر للجريمرة، والردليل على  لك أ  معظم الجرادم اإللكترونية ًا على إخوراظ أر أالخطر تجعلره قرادر 
 يتم اكتشاف ا قدفة أو نتيجة بح  المجني عليه وليي لحظة الحدو .

دولي ف و عابر للحدود أر يمك  أ  يكو  مقدر الخطر  الخطر اإللكتروني  و بعد-4
ثير م  نترنر وه ا يثير الكشبكة المعلوماتية اإلخر ، و لك  نه يحد  عبر الا في دولة أشخقً 
حيانًا السررررررررررياسررررررررررية خاقررررررررررة فيما يتعلم بإجراظار الم حقة ر القانونية واإلدارية والونية وأالتحديا

 الجنادية.

 ة هو م  أقررررررحابال ير تقليدر في عقود الت مي  اإللكترونيالجاني أو مقرررررردر الخطر 
في شرررركة كخبير أو مدير أو موظ  أو حتى  امؤثرً  احيا ، فقد يكو  ع ررروً الم نة في أغلب ا 

وسرريط ت مي  يعلم جيدًا ال د  المققررود الوقررول إليه وكيوية تحقيم أكبر قدر م  ا موال، وقد 
متخقررص إلكترونيًا أو شرربكة متخقررقررة في ه ا  خريقوم ب لك بشررخقرره أو بمعاونة شررخص آ

 النو  م  الجرادم.

 :"2الودار التالية ويمك  تقني  الجناة الباقي  إلى

 القراقنة-1
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 هناك قنوا  م  القراقنة، ا ول: ال واة

  ال ي  يسرررررررررعو  للتسرررررررررلية و  يشررررررررركلو  خطورة كبيرة على هؤ ظ هم ال واة والو ررررررررروليو 
 القناعة وأنظمة المعلومار.

 الثاني: المحترفو 

هؤ ظ هم أكثر خطورة م  القرررررررررن  ا ول وقد يحدثو  أ ررررررررررارًا كبيرة وقد يؤلوو  أندية 
 لتبادل المعلومار فيما بين م.

 المخادعو -2

ار المعلوم ، وهم عادة ما يكونوا م  اخقرررررررررررررراديىهؤ ظ يتمتعو  بقردرار فنية عالية جداً 
 ن مموال ويمكادم م على شرربكار تحويل ا معظم جر وم  أقررحاب الكواظار والخبراظ، وتنقررب 

الت عب بحسرررررررررررابار المقرررررررررررار  أو فواتير الك رباظ وال ات  أو تموير بطاقار ا عتماد أو  م 
 التوقيعار اإللكترونية أو ما شابه  لك.

 الجواسيي -3

هؤ ظ هدف م هو جم  المعلومار لمقرررررررررلحة دول م أو مقرررررررررلحة بعل ا شرررررررررخاص أو 
افة مار خطير جدًا  ن م باإل رررررررفيما بين م، وه ا النو  م  جرادم المعلو الشرررررررركار التي تتنافي 
ا يتم إ  وخبراظ في مجإلى أن م متخقررررررررقررررررررو  مدادهم ب حد  الطرم وا سرررررررراليب ال م ف م أي ررررررررً

وشرررركار  خررعلى اقتحام أج مة مخابرار لدول ا العالمية وتدريب م علي ا، ومن م م  لديه القدرة
 الرديسية لشبكة البيانار والمعلومار داخل ه ه ا ج مة والشركار."كبرر وت ير في البيانار 

 
 المبحث الثالث

 تحديات قانونية

أحد أهم المخاطر التي يمك  أ  تدمر تطبيم منظومة الت مي  اإللكترونية، هي قعوبة 
  و إثبررار الجريمررة اإللكترونيررة والتي يجررب أ  ترر خرر  بعنررايررة شرررررررررررررررديرردة، فررإ  إقررامررة الرردليررل على وق

لى مت م معي  تثير إشرررررررركاليار وقررررررررعوبار   تتعلم فقط بتقديم جريمة اإللكترونية ونسرررررررربت ا إال
، ولك  تتعلم أي ًا بقعوبة الحقول 1ا دلة غير المادية وقانونيت ا ومدر حجيت ا أمام الق اظ
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يمة لى كون ا جر م  ا سرررررباب ل لك فقد يرج  بع ررررر ا إعلى ه ا النو  م  ا دلة، وهناك العديد 
تترك أثرًا ماديًا ملموسرررررررًا، جريمة يقرررررررعب فنيًا ا حتواظ ب ا وبطثارها لوترار طويلة ويقرررررررعب   

اكتشرررررررررررررراف را، جريمرة تعتمرد على الخردا  في أركران ا وتعتمد على ال كاظ المتناهي والحرفية الونية 
ه م  والعالية، جريمة يقعب على ا ج مة ا منية أ  تتو م حدودها وتكيو ا القانوني وما قد تخل

 ، وم  أهم ه ه القعوبار:1آثار مردية أو ملموسة

 إخواظ الدليل ومحوه أو تدميره -1

  لرقابية، وتعتمد على قيام المجرميتحد  ه ه الجريمة عادًة نتيجة ل رررررررررررررع  ا نظمة ا
بالتسررررلل والعب  في النب ررررار وال ب بار اإللكترونية الك روم ناطيسررررية التي تسررررجل ع  طريق ا 

معلومار، و لك ب رل إحدا  خلل في المنظومة اإللكترونية يسرررررررتطيعو  م  خ ل البيانار وال
ه ا الخلل ت ير البيانار والمعلومار أو الت عب ب ا، أو مر  برامج خاقررررة  ررررم  برامج القادم 
بالتشررررررررر يل ب رل التجسررررررررري ونقل البيانار والمعلومار، ويمك  أي رررررررررًا نقل الويروسرررررررررار لمحو 

تدمير الج ام اإللكتروني بالكامل م  خ ل تدمير العقل الموكر للج ام  البيرانار والمعلومار أو
اإللكتروني البروسرررررررريسررررررررور، ويحد  كل ه ا ع  بعد وقد يكو  م  مجرمي  خارج حدود الدولة، 

عيم تمر ال ر يؤدر الي قعوبار ميره وطمي آثاره في وقر قياسي ا فيمك  محو الدليل أو تد
 الدليل. ى الوقول إلىإجراظار التحقيم الرامية إل

ثناظ محاكمة المسرررردولي  ع  أحد المشررررروعار ب لمانيا، وم  ا مثلة على  لك ما حد  أ
وقد طلبر سرلطار التحقيم المساعدة الق ادية م  السلطار السويسرية م  أجل  بط البيانار 

مك  ت ثناظ سرررررررير اإلجراظارماتي  حدر الشرررررررركار السرررررررويسررررررررية، وأالتي توجد في النظام المعلو 
المجرمو  م  محو البيررانرررار التي كرررانررر م  الممك  أ  تسررررررررررررررتخرردم كررردليررل قرراط  على إثبرررار 

قرررة والخبراظ م   ررربط الدعامار الجريمة، وبعد العديد م  المحاو ر تمكنر الج ار المتخقررر
 اسرررررررررتعادة البيانار التي كانر مسرررررررررجلةسرررررررررطوانار الليمر، وبطرم فنية تم وا قراص القرررررررررلبة وأ

 2علي ا.

 عوبة الدليل  د مت م معي ق -2

وتتمثل ه ه القرررعوبار في قيام الجاني بعد الجريمة بإعاقة وقرررول ج ار التحقيم إلى 
مركم البيانار والمعلومار المشررررتمل على الدليل ع  طريم و رررر  منظومار حماية تمن  دخول 
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ة حديث منيرة على ا نظمرة والبرمجيرار والملورار، ويسررررررررررررررتخردم المجرم في  لرك أنظمرةالج رار ا 
الملوار  ت  كلمار سر دقيقة وفي حالة الوقول إلى كلمار السر ي   تعليمار إتعتمد على 

مام الج ار ا منية والخبراظ المتخقرررررررررقررررررررري  إ  العمل على ، و  يكو  أ1والبيانار والمعلومار
 ترنر.نمل أر شيظ على الحاسب أو شبكة اإلاكتشا  المعاد ر وتحليل ا وفك رمومها قبل ع

لى نوقار عالية جدًا قد   تتناسررررررب م  قيمة ر بالت كيد بالغ القرررررعوبة ويحتاج إم ا ا ه
خر يسررررررررررررررتدعي البح  والنقا  م  حي  مقارنة تكالي  الوقررررررررررررررول وهو أمر آومقدار الجريمة، 

كلوة الوقررررررول لي ا أقل بكثير م  تللدليل وتكلوة الوعل الجنادي  اته، فقد تكو  القيمة المعتدر ع
لن اية الوعل الراد  وهو الوقرررررررول إلى الجاني وعقابه،    الوقرررررررول ل و  يتحقم في الى الدليإ
 وتنوي  العقاب الراد  عليه. لة ا ولي للوقول إلي الجانيلى الدليل هو المرحإ

حي  اكتشرررور شرررركة طلبيار  1971لمانيا ا تحادية عام مثال على  لك ما حد  في أ
الق ررررررررراظ  عنوانًا لعم د ا وباللجوظ إلى 399999لى بريدية سررررررررررقة أشررررررررررطة مم نطة تحتور ع

مر باسرررتعادة كل ه ه العناوي  ا  اسرررتقررردرر المحكمة أمرًا يسرررمي وق  اإلعمال، ويق ررري ه ا
م  شررررركة منافسررررة كانر قد حقررررلر على ه ه العناوي  م  ال ي  ارتكبوا السرررررقة، وتنوي ا لقرار 

تنوي  أ  يدخل مقر الحاسرررب اآللي الخاص المحكمة سرررمحر الشرررركة المنافسرررة لمسررراعد م مور ال
سه أمام وشررطة المم نطة، فوجد  م مور ال ربط الق رادي نب ا للحقرول على تلك العناوي  وا 

 ا و  يمكنه فحص محتويات ص المم نطة التي   يدرر عن ا شرررريًداقراكم هادل م  ا شرررررطة وا 
مر الق ادي، وقد قامر الشركة ي  ا و  أية معلومار وعجم ع  تنوجميعًا ف ادر مقر الشركة د

ه ه ا شرررررررررطة قبل بتسررررررررليم ا شرررررررررطة للشررررررررركة المعتدر علي ا إ  أ  ه ا لم يمنع ا م  نسررررررررخ 
 2مر ال ر أفرغ أمر المحكمة م  م مونه.تسليم ا، ا 

 عداد م مورر ال رررررربطا نسرررررربًيا، إ  أنه نظرًيا كا  يمك  ميادة أفإ  كا  ه ا المثال قديمً 
 بنجاح، وهو ا مر ال ر قد يسررررررتحيل تمام اسرررررربة التي تتناسررررررب م  قدر الم مة وا  لنالق ررررررادي با

تنوي ه عمليًا، ه ا وم  التطور التكنولوجي المت حم والسري  وتطور ا ساليب ا حتيالية ماد مثل 
 ه ه الجرادم قعوبة في ا كتشا  والتدليل والتنوي .

 قعوبار تتعلم بالجانب الوني -3
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المعرفررة التقنيررة العررالميررة الحررديثررة والمتجررددة لرردر القررادمي  بررالبحرر     شرررررررررررررررك أ  نقص
م يجررب ا عتنرراظ برره حتى يسررررررررررررررتطيعوا القيررام أمر م  والتحقيم وكرر لررك نقص الخبرة والكورراظار،

، وعليرررررره فعلي الرررررردول 1بواجب م وأ  يكونوا قررررررادري  على أداظ واجب م على الوجرررررره المطلوب
  هيل للمتخقررقرري  بقرروة دورية ومتجددة وأي ررًا التدريبوالمسرردولي  أ  ت رر  برامج تدريب وت

على أساليب الوقاية وو   التدابير ال ممة المانعة لوقوع ا والقيام المستمر بالتحرر عما ارتكب 
من ا وكشرررررررو ا، وا سرررررررتعانة بالخبراظ م   ور التخقرررررررقرررررررار الدقيقة في أنظمة الحاسرررررررب اآللي 

 وشبكار ا تقال ا خر .

 
 المبحث الرابع

 تحديات سياسية

سياسي يمك  أ  يواجه التحول اإللكتروني الكامل لقطا  الت مي  هو  نعتقد أ  أكبر تحد
مرا مرد  التعراقد وتنوي  ا لتمامار خارج حدود الدولة، وهو ما يجعلنا نرج  قلي  منظومة الت مي  

ه يجعررل م  روني فررإنررالعربيررة اإللكترونيررة وأهميت ررا، فررإ  توافر قررانو  دولي ينظم الترر مي  اإللكت
منظومة الت مي  اإللكترونية منظومة عالمية ويوت  سرررررررررررروم المنافسررررررررررررة على مقررررررررررررراعي ا، ول  ا 

 ثار إيجابية كبيرة من ا: نوتاح آا

 الق اظ على الشركار ال عيوة لعدم قدرت ا على المنافسة العالمية. -1

ة وفم ونية دولير تاحة الورقرررررررررة للمجتم  الدولي في التعاقد عبر أر شررررررررررركة ت مي  إلكتإ -2
 سعار.أف ل العرول وا 

 ان مام الكيانار الت مينية المتوسطة في كيا  واحد لتحقيم القمود والمنافسة القوية. -3

اتجاه الشرررركار إلى التحول اإللكتروني الكامل سرررريًعا وفم أحد  ا سررراليب التكنولوجية  -4
 لتحقيم أكبر استوادة ممكنة ولدعم منافست ا وتووق ا.

لتعاقد م  أر شرررركة ت مي  حول العالم يعظم دور شرررركار الت مي  في وقرررول ا إمكانية ا -5
 إلى الدول النامية والوقيرة وي م  ا نتشار السري  وجودة الخدمار.
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قرار الردوليررة تحترراج إلى مج ود شررررررررررررررام م  إ  شررررررررررررررك أ  منظومررة الترر مي  اإللكترونيررة 
   اإللكترونية بدراسررررررة كل ا سرررررروامتشررررررريعار وأسرررررراليب فنية جديدة، وك لك قيام شررررررركار الت مي

العالمية حتى تحقم أكبر انتشرررار وتقدم أف رررل الخدمار التي تتناسرررب م  المجتم  المسرررت د ، 
 وه ا يحتاج إلى مج ود سياسي دولي  خم لتحقيم ه ا الحلم.

اإلرهاب خطار السرررررررررياسرررررررررية التي قد تواجه ه ا التحول اإللكتروني هو وم   رررررررررم  ا  
اختراقررررار لزنظمررررة ا منيررررة الحيويررررة على مواق  اإلنترنررررر، تكو  جمظا م   يويعن اإللكتروني

منظم لمجوعررة م  اإلرهررابيي  اإللكترونيي  أو وكررا ر مخررابرار دوليررة، أو أر جمرراعررار  دمج و 
ية ، وتعمل على ان يار شركار الت مي  اإللكترونَتسعى ل ستوادة م  ث رار ه ه المواق  وا نظمة

 .الدولية



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 والمراجع
 

 



- 21 - 

  الفهرس - اجعالمر -التوصيات  -النتائج  -الخاتمة 

 

 الخاتمة
الء خيرة ألننا كما تعلمنا من علمائنا األج، بالطبع ليست باألفي الختام نود أن نكون قدمنا رؤية بحثية مثمرة

 وأبحاث، وأن أي بحث ما همتداد لما سبق وإثراء لما يلحقه من  يتوقف عند بحث بذاته وإنما هو اأن العلم ال

مجتمع جديدة تهدف إلى إثراء ال الرؤى بحثية جديدة قد تنتقده أو تعدله أو تطوره، أو حتى تبتكر أفكارً  إال نواة

 علمياً وفكرياً وتساعد على تقدمه.

م ساس الذي يقوالعمل عن بعد لقطاع التأمين واأل ألن التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التأمين هو جوهر

التي قد تؤثر بشكل مباشر على هذا التحول اإللكتروني وتحافظ  ح بعض النقاط المهمةهبنا إلى إيضاعليه، ذ

 ة نظر الباحث.هوج من ، بالتأكيد ليس كل النقاط أو المحاور ولكن الجزء المهم منهاعليه

وفي سبيل تطبيق رؤية هذا البحث واجه الباحث الكثير من الصعاب منها تعدد الفروع والنظريات وأسلوب 

كيب والتطبيق واستنتاج المصطلحات والمفاهيم الجديدة، هذا إلى جانب صعوبة إيجاد مراجع أو بحوث التر

عض عتمدت في معالجة باضافة إلى أن غالبية المراجع ية فهي مازالت بالجديدة، هذا باإلسابقة تناقش هذه الرؤ

 .المقصود منهاالفروع على سرد النصوص القانونية والفنية دون شرحها ومناقشتها وبيان 

ية موضوع أهم في مبحثين منفصلينه من خالل أربعة فصول األول تمهيدي وأوضحناهذا البحث في فقد بينا 

وكيف يمكن التغلب على تحد  الراهنة وكورنا وسياسات األغالق؟ هذا البحث وما مدى مواكبته لألوضاع

ديد باإلضافة إلى بيان الع حياتية واالجتماعية؟لى المناحي الما مدى تأثيره عو استمرار العمل وخدمة العمالء؟

من المصطلحات والمفاهيم الرئيسة التي يشملها البحث وهي العمل عن بعد والتحول اإللكتروني الكامل 

 والتوقيع اإللكتروني الشمولي.

وذلك من خالل مبحثين نوضح في  وفي الفصل األول أوضحنا التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التأمين

ول منه الشبكات المستخدمة في التحول اإللكتروني لقطاع التأمين وصور هذا التحول اإللكتروني المبحث األ

لقطاع التأمين، ونوضح في المبحث الثاني أنظمة الوفاء بالثمن اإللكترونية ودور المراقبة الوقائية في هذا 

تأمين ي ناقشنا الفوائد التي قد يجنيها قطاع الوفي الفصل الثان كتروني الكامل وما مدى مشروعيتها؟التحول اإلل

في حال تنفيذ التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التأمين وذلك من خالل بيان فائدة هذا التحول بالنسبة لصناعة 

واستمراريتها وتقدمها، وتأثير ذلك على المجتمع من حيث سرعة وسهولة التعاقد وكيفية االستفاده من هذا 

تأثير هذا التحول وفائدته على العاملين داخل الصناعة ودور الشركات في الحفاظ على  رأس  التحول، وكذلك

المال البشري وتطويره بأستمرار، وانتهينا بتأثير هذا التحول على العالم العربي وحلم تأسيس منظومة التأمين 

مل لقطاع ا التحول اإللكتروني الكااإللكترونية العربية، وفي الفصل الثالث بينا التحديات التي قد يواجهها هذ

 التأمين وذلك من خالل بيان التحديات التقنية، والتحديات البشرية، والتحديات القانونية، والتحديات السياسية.

 هذا وقد توصلنا في نهاية هذا البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات على النحو التالي:
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 أوالً: النتائج

 إللكتروني الكامل لقطاع التأمين هو الصورة المثلي لتنفيذ العمل عن بعد داخل قطاع التأمين.التحول ا -1
ي وقيع اإللكتروني الشمولتوضيح مصطلحات ومفاهيم العمل عن بعد والتحول اإللكتروني الكامل والت -2

 مدى أهميتهم لتطبيق العمل عن بعد في قطاع التأمين.يحدد اإلطار البحثي و
،  ظهر جلياً في وقتنا التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التأمين والتعاقد الكامل عن بعدالحاجة إلى  -3

)كورونا(، وهذا أثر بالتأكيد بشكل مباشر  11الحاضر نظرا لما يشهده العالم من جائحة فيروس كوفيد 
لتأمين ناعة ااالنعكاس على ص لكانعلى صناعة التأمين، فإذا كان قد طبق هذا التحول من قبل بالتأكيد 

 .اتمامً  امختلفً 
 تحديد دور العاملين وحوكمة القطاع والتعامالت داخله.فى لتحديد الشبكات المستخدمة دور مهم   -2
بيان صور التحول اإللكتروني لقطاع التأمين يوضح أسلوب تطبيق هذا التحول وتأثيره المباشر على  -2

 مراحل التعاقد.
لدفع والسداد اإللكتروني الرقمية هي السبيل العملي لتطبيقه على خص وسائل اأنظمة الوفاء بالثمن وباأل -2

 التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التأمين.
المراقبة اإللكترونية هي السبيل لحماية جميع أطراف التعاقد عند التحول اإللكتروني الكامل لقطاع  -2

 التأمين.
 وكشفهم، وكذلك هي وسيلة أمان في حالة الرجوعالرقابة اإللكترونية الوقائية هي السبيل لردع المحتالين  -2

 إليها كأرشيف إلكتروني وقائي.
 ساليب والوسائل القانونية إلعمالها.اختيار الطرق واأليجب لمشروعية الرقابة الوقائية  -1
للتحول اإللكتروني الكامل داخل قطاع التأمين فوائد كثيرة وانعاكستها تكون على الصناعة  -11

ساعة  22ر على مدار ا، وكذلك على المجتمع من تيسير وتسهيل التعامالت للجموهواستمراريتها وتقدمه
 سبوع.طوال أيام األ

التحول اإللكتروني الكامل داخل قطاع التأمين  يسهل على التعاقد الكامل عن بعد واالستفسار وصرف  -11
 االستحقاقات بدون التوجه إلى فروع الشركة.

 اسي والجوهري لتحقيق التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التأمين.التوقيع اإللكتروني هو العنصر االس -12
العنصر البشري المدرب على التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التأمين هو رأس مال الشركات  -13

ة والطرق نظممحافظة عليه وتدريبه وفق أحدث األالحقيقي في المستقبل القريب، فيجب االهتمام به وال
 العالمية.

تأمين اإللكترونية العربية هو حلم التضامن العربي من خالل صناعة قادرة على لم الشمل منظومة ال   -12
 في ملحمة اجتماعية واقتصادية قوية.

يواجه التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التأمين الكثير من التحديات يجب العمل على تذليلها ومن هذه  -12
 بشرية وقانونية وسياسية.التحديات تحديات تقنية و

التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التامين، يفتح المجال لقيام نظام تأمين إلكتروني دولي، مما يساعد  -12
على التحرر من قيود المكان والزمان، ويفتح المجال أيضاً للمنافسة القوية ويقضي على الشركات 

 الضعيفة، ويعمل على اندماج الشركات في كيانات قوية.
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 ثانياً: التوصيات

 ي بسرعة العمل على تطبيق منظومة التحول اإللكتروني الكامل داخل الشركات.نوص -1
كامل لية لتنفيذ التحول اإللكتروني الدات دوقحتياجات الالزمة من تشريعات ولوائح وتعااللتوفير الدول  -2

 لقطاع التأمين.
دم الكثير لهذا ف تقألنها سووتقنينها العمل على دراسة الطبيعة المالية المعنوية لعقود التأمين اإللكترونية  -3

دوات اإللكترونية المستخدمة، حتي نتمكن من وتوضح القيمة الفعلية للعقود واألالتحول اإللكتروني، 
 تحديد العقاب الرادع المناسب وكذلك قيمة إعادة التأمين على هذه العقود اإللكترونية.

 نوصي بتشريع قوانين تنظم منظومة التحول اإللكتروني لقطاع التأمين. -2
 نشاء منظومة تأمين عربية إلكترونية.نوصي بإ -2
 نوصي بالسعي على تنفيذ منظومة التأمين اإللكتروني الدولي. -2
 لعالمية والمحافظة عليهم.ساليب ادث األحنوصي برفع كفاءة العاملين وتدريبهم وفق أ -2
روح  ة ويشجعنشاء منظومة احترافية للعاملين داخل المجال مما ينمي قدراتهم الفنية والتقنينوصي بإ -2

 المنافسة لديهم.
نوصي باستقطاب أفضل العناصر والخبرات التكنولوجية داخل الصناعة والعمل على اكتشاف الصغرات  -1

ن جهة معتمدة في أكثر ملكتروني ونوصي بحفظ وثائق التأمين اإل التقنية اإللكترونية أول بأول ومعالجتها
 ها من التلف أو الضياع.للجفاظ علي

 قوانين جديدة تنظم عملية التقادم لعقود التأمين اإللكترونية. نوصي بتشريع -11
نوصي بسرعة تطبيق التوقيع اإللكتروني الشمولي ألنه هو أساس أي تحول إلكتروني داخل أي قطاع  -11

 وليس قطاع التأمين فقط.
 

ن تلك القطرات وأ لبحثيةوتعالى الذي وفقنا إلى تقديم هذه الورقة ا ال أن نحمد هللا سبحانهإوفي النهاية ال يسعنا 
األخيرة في تلك الدراسة المعنونة بــ )التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التأمين( ما هي إال ثمرة جهد بحثي 

 شاق فلم يكن بالجهد اليسير.
رتقت بدرجات العقل القراءة، وكذلك نرجو أن تكون قد الة ممتعة وشيقة في حلذا نرجو من هللا أن تكون ر

 قد نال تقديركم وأعجابكم.حثي، وأخيراً أن يكون هذا البحث والفكر الب
 

 وهللا ولي التوفيق ،،،،
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بية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثال ، العدد احمد الحسي  السيد: العمل ع  بعد، المجلة العر  -2

 .2915الثام ، 
جميل عبد الباقي الق ير: الحماية الجنادية والمدنية لبطاقار ا دتما  المم نطة، دراسة تطبيقية في  -3

 .2993الق اظ الورنسي والمقرر، دار الن  ة العربية، 
مؤسسة الورام للنشر والتومي ، عما   حسي  محمد الحس : اإلدارة اإللكترونية، الطبعة ا ولي، -4
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 .2911الدراسار التربوية، جامعة الدول العربية، 
المراقبة اإللكترونية وحجيت ا في اإلثبار، دار الوكر للنشر والتومي ، الطبعة ا ولي،  سلطا  عبيد: -8

2913. 
 .2919شري  غانم: محوظة النقود اإللكترونية، دار القاهرة للطباعة والنشر، القاهرة،  -9

وجود الر ا في العقد اإللكتروني عبر شبكة ا نترنر، دار الن  ة عاط  عبد الحميد:  -19
 .2998العربية، 

عبد الرمام السن ورر: الوسيط في شرح القانو  المدني، أثر الشرط على اإليجاب، تنقي   -11
 .2997المراغي 

وكر خة ا ولي، دار العبد الوتاح بيومي: النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية، النس -12
 .2992الجامعي باإلسكندرية، 

دراسة م  منظور تقني، جامعة ناي   –عبد اهلل ب  عبد اهلل: العمل ع  بعد كتوجه حدي   -13
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عامة لعقد الت مي ، منش ة فتحي عبد الرحيم: الت مي  أسسه وقواعده الونية والمبادئ ال -16
 .2992، القاهرة، المعار 

عده الونية والمبادئ العامة لعقد الت مي ، منش ة المعارة، فتحي عبد الرحيم: الت مي  أسسه وقوا -17
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 .2919المقرر العربي ا جنبي، دراسة مقارنة، دار الن  ة العربية، القاهرة، 

م الجرادم اإللكترونية، مركمحمد ب  حس : ا ساليب الحديثة والم ارار المتقدمة في تحقيم  -22
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 .1999محمد حسام لطوي: ا حكام العامة لعقد الت مي ، دراسة مقارنة، الطبيعة الثانية  -23
 .2919محمد حسي  منقور: أحكام الت مي ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -24
لكترونية، دار الجامعة الجديدة، مؤسسة دار الكتب، محمد حسي  منقور: المسدولية اإل -25

2995. 
محمد عبد ال وار: المراقبة اإللكترونية وحجيت ا في اإلثبار، دار الوكر للنشر والتومي ،  -26

 .2913الطبعة ا ولي، 
 .2919محمد فتحي: علم المعلومار، الدار المقرية اللبنانية، القاهرة،  -27
ية بي  الواق  والتطبيم، مجلة الخدمة ا جتماعية، مقطوي محمود: اإلدارة اإللكترون -28

 .2916الجمعية المقرية لزخقاديي  اإلجتماعيي ، مقر، 
ممدوح عبد الحميد عبد المطلب: مؤتمر القانو  والكمبيوتر وا نترنر، كلية الشريعة  -29

 .2994والقانو ، جامعة ا مارار العربية المتحدة، الطبعة الثالثة، 
 .2995ارة العامة )ا سي والوظاد  ، مكتبة الشقرر، الريال، هاني يوس : اإلد -39
وليد العاكوم: مؤتمر القانو  والكمبيوتر، كلية الشريعة والقانو ، جامعة ا مارار العربية  -31

 .2994المتحدة، 
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 الفهــــرس 

 الصفحة الموضـــــوع

  مقدمة
 يديـل تمهــفص

 مطلحات مهمة للبحث –أهمية موضوع البحث 
 

 1 أهمية مو و  البح : ث األولررالمبح
 2 حار م مة للبح مقطل: يرث الثانرالمبح
 2 العمل ع  بعدأوًل: 
 3 التحول اإللكتروني الكاملثانيًا: 

 3 التوقي  اإللكتروني الشمولي: ثالثاً 

  األول الفصل
 التحول اإللكتروني الكامل لقطاع التأمين وأسلوب تطبيقه

 

 5 أسلوب تطبيم التحول اإللكتروني الكامل لقطا  الت مي : األول مبحثال
 5 حول اإللكترونيخدمة في التالشبكار المست: األول بطلالم

 7 قور التحول اإللكتروني لقطا  الت مي : المطلب الثاني
 7 طلب الت مي  اإللكتروني: ولاأل الفرع 
 11 م كرة الت طية المؤقتة اإللكترونية: ثانيالالفرع 
 11 وثيقة الت مي  اإللكترونية: ثالثالالفرع 
 13 لكترونيملحم عقد الت مي  اإل: رابعالالفرع 

 11 كترونيةاإلل الوقاديةأنظمة الوفاظ بالثم  اإللكترونية والمراقبة : المبحث الثاني
 11 أنظمة الوفاظ بالثم  للتحول اإللكتروني لقطا  الت مي : مطلب األولال

 15 الطبيعة القانونية للنقود اإللكترونية: ولالفرع األ 
 15 لكترونيةوسادل الدف  والسداد اإل: يرالثان فرعال

 15 النقود الب ستيكية المم نطة: أوًل 
 17 النقود الرقمية اإللكترونية: اثانيً 
 11 البطاقار ال كية: اثالثً 
 11 الشيكار اإللكترونية: ارابعً 

 11 الدف  ع  طريم ال ات  الجوال: اخامسً 
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  الفهرس - اجعالمر -التوصيات  -النتائج  -الخاتمة 

 

 الصفحة الموضـــــوع

ي شررررررررركار ني فدور المراقبة الوقادية اإللكترونية للتحول اإللكترو : المطلب الثاني
 الت مي  ومشروعيت ا

21 

 21 شركار الت مي  اإللكترونية: األولالفرع 
 21 المراقبة الوقادية اإللكترونية ومشروعيت ا: ثانيالالفرع 

 يـــالثان فصلال
 فوائد التحول اإللكتروني لقطاع التأمين

 

 21 بالنسبة للقناعة واستمرارها وتقدم ا: المبحث األول
ادة ه بالنسبة للمجتم  ودوره في سرعة وس ولة التعاقد وا ستوت ثير : ثانيث الررالمبح

 م  التحول اإللكتروني
22 

بالنسررربة للعاملي  في شرررركار الت مي  ودور الشرررركار في الحواظ : المبحث الثالث
 على رأي المال البشرر

27 

 21 بالنسبة للعالم العربي: المبحث الرابع
 الفصل الثالث

 ني الكامل لقطاع التأمينتحديات التحول اإللكترو 
 

 31 تحديار تقنيةاألول:  مبحثال
 31 تحديار بشريةالثاني:  مبحثال
 32 تحديار قانونيةالثالث:  مبحثال

 31 تحديار سياسية: عررالراب بحثالم

 المصادر والمراجع – التوصيـات -النتائـج  - ةـالخاتم
 

 11 ةررالخاتم
 12 جرالنتاد

 13 اررالتوقي
 11 عرررادر والمراجرررالمص

 11 الفهرس

 


