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 ملخص البحث:

التأمين االلكتروني يمنحك تجربة تأمينية فريدة عبر االنترنت تساعدك على الحصول على 
 مأفضل األسعار للتغطية التأمينية األنسب لك

العالم كونه على ارتباط مباشر في تحقيق يعد من األنشطة االقتصادية المهمة في اغلب دول 

التنمية االقتصادية من خالل دعم االنشطة التجارية المتنوعة، كاالستثمار واعمال المقاوالت 

وعقود النقل المتنوعة وغيرها من االنشطة االخرى، حيث يعد التأمين عامالً مؤثراً في تلك 

التعقيدات االدارية التي تكون عائقاً أمام االنشطة، لهذا يتطلب تبسيط االجراءات والقضاء على 

إقدام المستهلكين للتزود بخدمات التأمين، وألجل تجاوز مسألة االجراءات التقليدية في عرض 

خدمات التأمين، نجد أن اغلب الدول أخذت على عاتقها ربط خدمات التأمين عن طريق التسوق 

عهم نحو التزود بتلك الخدمات الكترونيا، االلكتروني مما يحقق مزايا عديدة للمستهلكين وتشجي

ولكي نفهم عملية اجراء التأمين الكترونيا، البد من تسليط الضوء على مفهوم التأمين االلكتروني 

 .من خالل فهمه وبيان ذاتيته

وتشيرالتعريفات المتقدمة أن التأمين كعقد من العقود التجارية االحتمالية يقوم على جانبين فني 

فالجانب القانوني يقوم على فكرة أن شخص ما قد يخشى للتعرض الى خطر معين، وقانوني، 

فيسعى لتأمين نفسه ضد هذا الخطر أو للتأمين على أمواله وذلك من خالل عالقة تعاقدية اساسها 

عقد التأمين وبه يلتزم المؤمن بدفع التعويض المناسب للمؤمن له في حالة تعرضه لألخطار 

الجانب الفني فانه قائم على فكرة التعاون التي تؤدي توزيع نتائج الكوارث المؤمن ضدها، أما 

 .والخسائر بين أفراد المجموعات، وبالتالي يكون الرصيد المشترك كافيا للوفاء بالتعويضات
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ان اجرررررراء عمليرررررة الترررررأمين الكترونيررررراً يسررررراعد فررررري اختصرررررار عمليرررررات الترررررأمين التقليديرررررة 
عمليرررة معقررردة ذات اجرررراءات طويلرررة، فالترررأمين االلكترونررري يختصرررر والطويلرررة، ألن الترررأمين 

يسرررراعد علررررى انتشررررار وتوسرررريع انرررروا  معينررررة مررررن و كنررررةمهررررذع العمليررررات بأقررررل خطرررروات م
التررررررأمين، كالتررررررأمين علررررررى السرررررريارات والترررررررأمين علررررررى السرررررركن والمسررررررتلزمات المنزليرررررررة 

رنرررت، الن وضرررعها وتقررردير والمشررراريع االسرررتثمارية، ألنهرررا أكثرررر مالئمرررة للتوزيرررع عبرررر االنت
 .قيمتها يكون باستعمال عدد قليل من المقاييس 

المسررررتهلكين الوصررررول مباشرررررة الررررى يسرررراعد التررررأمين االلكترونرررري كررررذلك بررررين لنررررا البحررررث ان 
المرررردراء والمسررررؤولين فرررري شررررركات التررررأمين االلكترونرررري ويمكررررن تحقررررق ذلررررك مررررن خررررالل 

وكررررذلك االجابررررات الفوريررررة عررررن المسررررائل بررررامج الوسرررريط االلكترونرررري وفرررري أي وقررررت يشرررراء 
ان اسرررررتعمال تقنيرررررات التررررأمين االلكترونررررري يسرررراعد فررررري تقليرررررل و المتعلقررررة بالعمليرررررة التأمينيررررة

الوقرررت والكلفرررة علرررى المسرررتهلكين وتررروفير لليرررة سرررريعة فررري الوفررراء واالداء المرررالي بعيرررداً عرررن 
نجررردع فررري اللجررروء الرررى االجرررراءات التقليديرررة التررري تحتررراد الرررى جهرررد مرررادي ومرررالي وهرررو قرررد ال

 .ًخدمات التأمين الكترونيا

وتررررررم التعريرررررررا بالعديرررررررد مرررررررن المصرررررررطلحات المهمررررررره ذات العالقررررررره بموضرررررررو  الترررررررامين 
االلكترونررررري اال وهرررررو الوفررررراء االلكترونررررري حيرررررث ان الوصرررررا السرررررليم لررررره هرررررو االقترررررراض 

داد وكررذلك اسررتر الترري قرردمها للمرردين اسررتخالص الرردائن ثمررن البضرراعه او الخدمرره وكيفيرره
 للتاجر الدائن البنك من العميل لما قام بدفعه

وكيفيررره ترررامين االخطرررار االلكترونيررره والتطررررق  االشرررارع الرررى مفهررروم النقرررود االلكترونيرررهمرررع 
الرررى ذاتيرررره التررررامين االلكترونرررري وخصائصررره الترررري تميررررزع عررررن غيررررع مررررن العقررررود مررررع ذكررررر 

 .االلكتروني واثار عقد التامينالعديدمن مزايا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 المقدمه

تعد صناعة التأمين جزءا "حيويا" من االقتصاد الوطني، واليمكن لهذا االخير ان ينمو ويتطور 

تواكب التطورات الحديثة،  بمعزل عن االقتصاد العالمي، وهذا يتطلب ان تكون عملية التأمين

إلجراء عقود مما يتطلب عرض خدمات التأمين الكترونيا" واالبتعاد عن العمليات التقليدية 

التأمين وهو ما يوفر جملة من المزايا تنسجم مع السرعة والمرونة التي تتميز بها المعامالت 

التجارية، وحيث ان استخدام شبكات االنترنيت لعرض خدمات التأمين فكرة حديثة على الدول 

تحقيق النامية وتتطلب وعي وادراك اهمية التجارة االلكترونية على التنمية االقتصادية و

 .االهداا المبتغاة من قبل شركات التأمين

لذلك فإن بيان التنظيم القانوني للتأمين االلكتروني ضرورة تتطلبها واقع الحياة التجارية المليئة 

بالمخاطر وخصوصا" اصحاب الشركات االستثمارية الذين يرغبون ابرام عقود تأمين على 

الدارية التي تكون عقبة في جذب االستثمارات، استثماراتهم بعيدا" عن اجراءات التعقيدات ا

الى ذلك ان عرض خدمات التأمين الكترونيا يتطلب من الدول تهيئة التقنيات الفنية  اضافه

الحديثة ونشر الوعي االلكتروني لدى المستهلكين وموظفي شركات التأمين باستخدام الشبكة 

 .المعلوماتية للتسوق االلكتروني لخدمات التأمين
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وتكمن صعوبة البحث ان أغلب دول العالم لم تنظم التأمين االلكتروني في قانون مستقل، اال ان 

بعضها قد تبنى فكرة عرض خدمات التأمين الكترونيا" على ارض الواقع مستندا" في ذلك الى 

ي بوجه عام وكيفية قوانين التجارة االلكترونية والتوقيع االلكتروني والتي عرفت العقد االلكترون

اال أن التأمين ظل يمارس وفق الطريقة التقليدية وهو ما لمسناع واقعيا" "ابرامه وتنفيذع الكترونيا

 .فقط التي تمارس التأمين بصورته التقليدية المحليةلدى شركات التأمين 

 البحث اهداف

 و  اهمها:ضهذا الموللبحث في  هناك عدة اسباب 

االلكتروني المتولدة من انتشار العمليات التجارية االلكترونية تكاد تكون ان فكرة التأمين  -1

مجهولة من حيث خلو القانون من التأمين االلكتروني كعنوان مستقل، مما يتطلب وضع 

احكام خاصة بهذا التأمين من خالل االسترشاد بقوانين التجارة االلكترونية والقواعد العامة 

 .".إلبرام العقود الكترونيا

بزوغ تطبيقات التأمين االلكتروني السيما في ظل التعامل التجاري وبشكل قوي، مما  -2

 .دفع بعض الدول الى اصدار قرارات متعلقة بالتأمين االلكتروني

قصور القواعد العامة في التأمين التقليدي عن مواجهة النتائج التي تترتب على اجراء  -3

 .التأمين الكترونيا
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 اهميه البحث:

ان عرض خدمات التأمين فكرة حديثة عند اغلب الدول وخصوصاً النامية منها، فهي تتطلب  -1

  .ي النهوض بواقع التأمين التقليديمستلزمات مادية وفنية تساهم ف

 العمل على ايجاد تنظيم قانوني للتأمين االلكتروني. -2

 -مصطلحات البحث:

 مفهوم التأمين االلكتروني

 للتامين االلكتروني ومن ابرزها:ك عدع تعريفات هنال

المعلومات  بصفة عامة على انه استعمال شبكة االنترنت وتقنيات  ا التأمين االلكترونيويعر -
 .ذات العالقة في إنتاد وتوزيع المنتجات والخدمات التأمينية

تفاوض رض وبانه تقديم التغطيات التأمينية وما يتعلق من ع كما يعرا التامين االلكتروني -
المطالبات يكون  توصيل الوثيقه وعمليات تسويةدفع وون الت ، كدذلك يكالنترنعبر ا وتعاقد
 .االنترنت  لمن خال

كما يعرا التامين بصورته التقليدية على انه ))اتفاق بموجبه يتم التعهد لطرا سواء له  -

ايراد أو أي اداء اخر شخصياً او للغير لقاء قسط معين، انه سيحصل على مبلغ من النقود أو 

 . ((في حالة تحقق الخطر المنصوص عليه في العقد
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 :تعريف تأمين األخطار االلكترونية
وهى حماية تأمينية تستخدم لحماية   تأمين األخطار االلكترونية هى من التغطيات المستحدثة

ً معيناعن طريق شبكة االنترنت وكذلك  األفراد الشركات أو أى شخص يزاول نشاطا
المستخدمين لشبكة االنترنت من المخاطر القائمة على استخدام تلك الشبكة. وبشكل أشمل هو 

 تأمين من األخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها.

 
ويندرد هذا النو  من التأمين تحت مظلة تأمينات المسئوليات غير أنه عادة ما يتم استثناؤع 

 ائق المسئوليات النمطية ويتم تغطيته بوثيقة خاصة فى حالة طلب العميل لذلك.من وث

 

 تطبيقات الخاصة بواثائق التأمين

في زيارة شركة التأمين  الصعوبةنظرالى لغايات تسهيل الحصول على خدمات التأمين و

او اي نو  من انو  التامين و لضيق الوقت ،تم السيارات تجديد التأمين على  او لشراء

وتسديد االقساط على  باصدار وثائق تامين للعمالءاستحداث تطبيقات على الهاتا تسمح 

 "الوثائق وتجديدها دون الرجو  لمقر الشركة .

 اهميه التامين االلكتروني:

دارة الداخليررررة عررررن االعمررررال والكترونررررى سرررروا يررررؤدى الررررى تخفرررريض الالالتررررأمين ا -1
 بشكل اكتروني.ال االعمطريق اجراء 

 مستويات االدارع.عمال، وتحسين الاجراءإلتخفيض الوقت الحقيقى  -2
ع للوسررررطاء والسماسررررة والمنتجرررين عررررن طريرررق البيررررع فت التررررى تررردالض العمرررويتخفررر -3

 10للوسررررطاء أو المنتجرررردين تترررردراو  مرررردن  ترررردفع الترررريحيررررث ان العمولررررة مباشرررررة 
و  مرررن اتتررررينمرررا د، بالتجديررر ئق التأمينرررات العامرررة أو عنررردا%عنرررد بيرررع وثررر 17%الرررى 

ثيقرررة الو    مرررن عمرررر االولرررىالسرررنة  فرررياة ت الحيرررالوثرررائق تأمينررر % 50 الرررى % 15
عرررات نترنرررت هنررراك توقالوفرررى ظرررل اسرررتخدام شررربكة ا ولكرررن تكرررون اقرررل عنرررد التجديرررد
شررررركات الترررررأمين كترونرررري، واسررررتمرت العديرررررد مررررن القويررررة للغايررررة بنمررررو الترررررأمين ا

باسرررتثمار إمكاناتهرررا فررري التجررررارة إللكترونيرررة. وبينمرررا أنررره مررررن الصرررعب إعطررراء رقررررم 
 .بإطراديد ازئق التأمين عبر اإلنترنت كانت تتأن مبيعات وثابدقيق 

 

 

يسرررررراهم التررررررأمين االلكترونرررررري فرررررري توسرررررريع نطرررررراق التجررررررارة االلكترونيررررررة وتقنيررررررة  -4
االلكترونيررررررة الترررررري تنسررررررجم مررررررع المعلومررررررات، بإعتبررررررارع مررررررن وسررررررائل المبررررررادالت 

النشررراطات التجاريرررة التررري تمتررراز بالسرررررعة والمرونرررة وهرررذا اليتحقرررق إال مرررن خررررالل 
تجررراوز االجرررراءات التقليديرررة فررري ابررررام عقرررود الترررأمين، ألن اللجررروء الرررى ابررررام العقرررد 
الكترونيررررا سيشررررجع العقررررود الدوليررررة وخصوصررررا عقررررود االسررررتثمار الترررري ترغررررب فرررري 
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اراتها مرررررن المخررررراطر التجاريرررررة وغيرررررر التجاريرررررة مرررررن خرررررالل الترررررأمين علرررررى اسرررررتثم
 ً  .الدخول الى المواقع االلكترونية لشركات التأمين واجراء عقد التأمين الكترونيا

ان اجرررراء عمليرررة الترررأمين الكترونيررراً يسررراعد فررري اختصرررار عمليرررات الترررأمين التقليديرررة  -5
لتررررأمين االلكترونرررري والطويلررررة، ألن التررررأمين عمليررررة معقرررردة ذات اجررررراءات طويلررررة، فا

 .كنةميختصر هذع العمليات بأقل خطوات م
يسررررراعد الترررررأمين االلكترونررررري علرررررى انتشرررررار وتوسررررريع انررررروا  معينرررررة مرررررن الترررررأمين،  -6

كالترررأمين علرررى السررريارات والترررأمين علرررى السررركن والمسرررتلزمات المنزليرررة والمشررراريع 
وتقرررردير  االسررررتثمارية، ألنهررررا أكثررررر مالئمررررة للتوزيررررع عبررررر االنترنررررت، الن وضررررعها

 .قيمتها يكون باستعمال عدد قليل من المقاييس 
يسررررررراعد الترررررررأمين االلكترونررررررري المسرررررررتهلكين الوصرررررررول مباشررررررررة الرررررررى المررررررردراء  -7

والمسرررؤولين فررري شرررركات الترررأمين االلكترونررري ويمكرررن تحقرررق ذلرررك مرررن خرررالل بررررامج 
الوسررريط االلكترونرررري وفررري أي وقررررت يشررراء وكررررذلك االجابرررات الفوريررررة عرررن المسررررائل 

 .قة بالعملية التأمينيةالمتعل
ان اسررررتعمال تقنيررررات التررررأمين االلكترونرررري يسرررراعد فرررري تقليررررل الوقررررت والكلفررررة علررررى  -8

المسرررتهلكين وتررروفير لليرررة سرررريعة فررري الوفررراء واالداء المرررالي بعيرررداً عرررن االجرررراءات 
التقليديررررة الترررري تحترررراد الررررى جهررررد مررررادي ومررررالي وهررررو قررررد النجرررردع فرررري اللجرررروء الررررى 

 .ًياخدمات التأمين الكترون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسات واحصائيات:

تشررررير اإلحصرررراءات العالميررررة إلررررى أن نسرررربة األقسرررراط الخاصررررة بوثررررائق التررررأمين الترررري يررررتم  -
 10وارتفعرررت إلرررى  2001%مرررن إجمرررالي األقسررراط فررري 1تسرررويقها عبرررر اإلنترنرررت قرررد بلغرررت 

 2005% خالل 
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% مررررن مقرررردار أقسرررراط التررررأمين  8 - 4كمررررا أشررررارت إحصرررراءات أخرررررى إلررررى أن حرررروالي  -
تريليررررون دوالر تكتسررررب صرررفة كونهررررا تأمينررررات إلكترونيررررة، أي مررررا  2.2العالميرررة البررررالغ نحررررو 

 .مليررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار دوالر 176إلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى  يصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل
ويحسررررن الترررررأمين اإللكترونررررري مررررن عمليرررررة المنافسرررررة وتحسررررين شرررررروط تنسررررريق المعلومرررررات 

 «SWISS RE SIGMA» ويررؤدي إلررى انخفرراض األسررعار، وبحسررب وشررفافية السرروق
% مرررن  26 -12فرررإن الترررأمين اإللكترونررري يحررردث خفضررراً فررري تكررراليا التوزيرررع يترررراو  برررين 

% مرررن األقسررراط  15 - 10قيمرررة أقسررراط الترررأمين ويحررردث خفضررراً فررري التكررراليا اإلداريرررة برررين 
مرررع ذلرررك يجررررب أن سررراط. % مرررن قيمرررة األق12 - 4وتكررراليا تسررروية المطالبرررات التررري تمثرررل 

ة لكترونيررررالقررررة بررررين التجررررارة اول العالنترنررررت البحررررث حررررال، أن فكرررررة قرررردرة شرررربكة إ دنحررررد
ل محرررردودا علررررى جعررررل التررررأمين أقررررل تكلفررررة وتأثيرهررررا فرررري سرررروق التررررأمين اسررررعار مررررا يررررزالوا

ن كبيررررر فررري جرررردوة الخدمرررة المقدمررررة ا االيجررررب التعامرررل معهررر ه لزيرررادة مسرررتوى المنافسررررة فيررر
لررره  ، كمرررا ان  نترونررري أيضرررا إحرررداث تحسررراللكحقيقرررة مطلقرررة، ويمكرررن للترررأمين اعلرررى أنهرررا 

 فاعلية 

الثررررورة العالميررررة فرررري صررررناعة »حملررررت عنرررروان « EY»وبحسررررب دراسررررة أعرررردتها مؤسسررررة -
أظهرررررت البيانررررات أن قيمررررة التررررأمين علررررى المركبررررات « السرررريارات الكهربائيررررة وذاتيررررة القيررررادة

، وهرررررذا مرررررا سررررريحدث نقلرررررة نوعيرررررة وتغييرررررراً 2050مليرررررار دوالر بحلرررررول  700سرررررتتجاوز 
القادمررررة بعكررررس مررررا جرررررت العررررادة  10-5جوهريرررراً فرررري صررررناعات السرررريارات خررررالل األعرررروام 

لهرررذا السررروق التقليررردي علرررى مررردى الخمسرررين سرررنة الماضرررية، مشررريرة فررري نفرررس الوقرررت إلرررى أن 
ع إدخررررال تكنولوجيررررا الطاقررررة الكهربائيررررة والهجينررررة فرررري السرررريارات هررررو أقرررررب ممررررا يتصررررور

المسرررررتثمرون مرررررن االعتمررررراد كليررررراً علرررررى المركبرررررات ذاتيرررررة القيرررررادة خرررررالل السرررررنوات القليلرررررة 
 .القادمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

وبفضررررررل اسررررررتخدام أحرررررردث االبتكررررررارات والوسررررررائل التكنولوجيررررررة فرررررري صررررررناعة السرررررريارات 
الكهربائيرررة مثرررل الكررروابح ونظرررام تحديرررد المسرررافات األماميرررة والمجررراورة مرررن خرررالل حساسرررات 

%، وهرررذا 20نسررربته  السررريارة سررريخفا مرررن إمكانيرررة الحررروادث بمرررا عاليرررة الدقرررة ونظرررام ركرررن
 .السررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريارات التقليديرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة تفتقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردعمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 

وبحسررب الدراسرررة فإنررره يقررع علرررى كاهرررل صررنا  الترررأمين مسرررؤولية كبيرررة فررري تغييرررر توجهررراتهم 
وبرررررامجهم فرررري صررررناعة التررررأمين علررررى المركبررررات بمررررا يتطررررابق مررررع السرررريارات الكهربائيررررة 

، ومطابقررررة المنتجرررررات التأمينيررررة للمتغيرررررات الترررري تشررررهدها صرررررناعة الحديثررررة وذاتيررررة القيررررادة
السرريارات وتحديرررد الجهررة المرررراد منحهرررا وثيقررة الترررأمين حررال شررررائها سررريارة ذاتيررة القيرررادة ومرررا 
المخررراطر الجديررردة التررري ستنشرررأع ومرررا التشرررريعات والرررنظم الجديررردة التررري سرررتعزز مرررن امرررتالك 

 مثل هذع المركبات المستقبليةع
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 ية التأمين االلكترونيـذات

ان بيان معنى التأمين االلكتروني كما تقدم اليكون كافيا لبيان خصوصية اللجوء الى عرض 

خدمات التأمين الكترونياً، والتوجه نحو تبني هذع الفكرة من قبل شركات التأمين، فال بد من 

ين االلكتروني عرض ذاتية التأمين االلكتروني من خالل بيان اهم الخصائص الخاصة للتأم

مستبعدين من الخصائص العامة لعقد التأمين بوجه عام كونها اصبحت معروفة وشائعة ليكون 

 .ذلك منطلقا لبيان مزايا التأمين االلكتروني

 خصائص التأمين االلكتروني الخاصة

يتميز التأمين االلكتروني بخصائص تعكس ذاتيته الخاصة، وتميزع عن غيرع من العقود، ويمكن 

 :ان تلك الخصائص من خالل النقاط التاليةبي

1-   ً  التأمين االلكتروني عقداً الكترونيا

يتميز التأمين االلكتروني بأنه عقد يتم ابرامه عن بعد، الن عملية بيع وشراء خدمات التأمين تتم 

عبر شبكات االنترنت، حيث ان أطراا العقد غير متواجدين في مجلس العقد من حيث المكان، 

ما يتم الوفاء في تعاقد بين غائبين من حيث المكان وتعاقد بين حاضرين من حيث الزمان، كفهو 

 .العقد الكتروني
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وبناءاً على ما تقدم، فإن التأمين االلكتروني عقد يقوم على عمليات ومراحل متعددة من اهمها 

موقعها االعالن والعرض لخدمات التأمين ومن خالل ذلك تقوم شركة التأمين بعرض 

االلكتروني للمستهلكين، ثم تأتي مرحلة االختيار من قبل المستهلكين تمهيداً للتفاوض مع 

شركات التأمين وذلك بتبادل المعلومات الكترونيا وصوالً الى ابرام العقد والتزام االطراا 

 بالتنفيذ وفقاً للشروط التي تضمنها العقد االلكتروني

 :ذعانالتأمين االلكتروني من عقود اال  -2

ان مايميز التأمين االلكتروني كونه من عقود االذعان على اعتبار ان المستهلك اليملك اال أن 

يضغط في عدد من الخانات المقترحة امامه في الموقع االلكتروني لشركة التأمين، فالمستهلك 

التأمين يجد امامه طلب التأمين ثم شروط محددة مسبقاً، فهو اليملك ان يناقش أو يعارض شركة 

,  رفضحول شروط التعاقد، النه اليملك إال التوقيع في حالة القبول أو عدم التوقيع في حالة ال

لذلك ان على شركات التأمين االلكترونية إذا ارادت االقبال على التأمين على مواقعها 

واالجابة عن االلكترونية أن تجعل هناك وسيطاً الكترونيا، بعمل على التفاوض مع المستهلكين 

كل ما يتعلق بتقديم خدمات التأمين وذلك لتعزيز الثقة لدى المستهلكين وزيادة اقبالهم نحو ابرام 

 .عقود التأمين الكترونياً والعزوا عن عقود التأمين التقليدية

 التأمين االلكتروني من عقود حسن النية -3

زود بخدمة التأمين يعتمد بشكل كبير ان ابرام المستهلك عقد التأمين الكترونيا، وذلك ألجل الت

على الثقة المتبادلة بين شركة التأمين والمستهلك )المؤمن له(، وذلك لعدم التقاء الطرفين، حيث 

أن للية بيع هذع الخدمات تكون عن طريق افصا  طالب التأمين عن البيانات التي تتطلبها 

 ا، وفي ضوء ماتقدم تقوم الشركة، من خالل ملئ نموذد استمارة البيانات الكتروني
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شركة التأمين بتحديد درجة الخطر وأسعار خدماتها التأمينية المناسبة له، وفي حالة تحقق 

الخطر المؤمن ضدع، سوا تلجأ شركة التأمين بالتأكد من البيانات التي أفصح عنها المؤمن له، 

التعويضات، وهو ماينسجم فاذا تبين ان البيانات المقدمة غير صحيحة اليحصل المؤمن له على 

مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. لذلك على اطراا عقد التأمين االلكتروني مراعاة مبدأ 

حسن النية في مرحلة المفاوضات والتنفيذ واالفصا  عن جميع المعلومات والبيانات التي تساعد 

يا، وعليه فإن االلتزام االطراا على زر  الطمأنينة والثقة وأن كان العقد قد أبرم الكترون

بمراعاة مبدأ حسن النية في عقد التأمين يشكل قيداً على المستهلك وشركات التأمين التي تستمد 

 احكامها من مبدأي سلطان االرادة والعقد شريعة المتعاقدين

 كترونيـآثار عقد التأمين االل

عقد تتمثل بالحقوق  من خصائص التأمين االلكتروني أنه عقد الكتروني، وحيث أن لثار أي

 .:وااللتزامات التي تترتب على عاتق كل من طرفيه

 (التزامات المستهلك )المؤمن له -1

يلتزم المستهلك )المؤمن له( بمقتضى عقد التأمين االلكتروني باإلفصا  عن البيانات المتعلقة 

(( تقدير بالخطر المضمون عند ابرام العقد وبعد ابرامه حتى يتمكن المؤمن ))شركة التأمين

المخاطر التي يمكن ان تقع على عاتقه، وكذلك يلتزم المؤمن له بأداء قسط التأمين واخطار 

 .المؤمن بوقو  الخطر المؤمن ضدع
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 االلتزام بتقديم البيانات الخاصة بالخطر عند ابرام العقد وبعد ابرامه -2

فالمقصود من هذا االخير هو يمثل الخطر حجر الزاوية التي يقوم عليها التأمين االلكتروني، 

 تفادي أو تخفيا أثر الخطر، فالمؤمن يحرص على معرفة اكبر قدر من المعلومات عن الخطر

وفي ضوء ذلك يمكن لشركات التأمين ان تتخذ قرارها في قبول التأمين من عدمه على انه 

له، والتي يهم ))يلتزم المؤمن له بما يأتي: ان يقرر وقت ابرام العقد كل الظروا المعلومة 

المؤمن معرفتها، ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه، ويعتبر مهما في هذا 

 ((.الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل اسئلة مكتوبة

يتضح ان على المستهلك طالب التأمين االلتزام بالشفافية واالفصا  عن البيانات والمعلومات 

المحيطة بالخطر المؤمن منه، اضا الى ذلك انه يجب على المؤمن عن محل التأمين والظروا 

له االدالء بتلك البيانات اثناء سريان العقد وكل مايستجد من احوال تؤدي الى زيادة حدة الخطر 

المؤمن منه، وااللتزام المتقدم قد اصبح من االمور المسلم بها في العرا التأميني االلكتروني، 

ت التأمين عبر االنترنت تعتمد بشكل كبير على الثقة المتبادلة بين اطراا الن عملية تقديم خدما

التعاقد، حيث ان للية بيع هذع الخدمات تكون عن طريق افصا  طالب التأمين عن البيانات التي 

تتطلبها شركة التأمين من خالل ملئ نموذد خاص متا  على الموقع االلكتروني لشركة التأمين، 

انات المقدمة من قبل المستهلك الكترونيا تقوم شركة التأمين بتحديد درجة الخطر وبناءاً على البي

 .وأسعار خدماتها التأمينية المناسبة له
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 االلتزام بأداء قسط التأمين -3

يعد االلتزام بأداء قسط التأمين من ابرز االلتزامات على عاتق المستهلك )المؤمن له(، ألنه يعد 

ه نظير التزام شركة التأمين بضمان الخطر، والواقع ان هذع االقساط تكون عالمقابل الذي يدف

لشركات التأمين االلكترونية سلطة في تقديرها حسب نو  الخطر المؤمن ضدع وبناءاً على 

هنا أن  التأمين االلكترونيأن مايميز  .البيانات التي تم الحصول عليها من قبل المؤمن له 

يقة الكترونية بعيداً عن طرق الدفع التقليدية، وتعد وسائل الوفاء طريقة دفع القسط تتم بطر

االلكترونية من الوسائل الحديثة والتي تسمح للمؤمن له أن يسدد القسط عبر االنترنت سواء كان 

من خالل القيام بالدفع مباشرة أو الغير مباشر، وتتعدد وسائل الوفاء االلكترونية ومن اهمها 

 كترونية وبطاقات الوفاء المدنية وبطاقات الوفاء االئتمانيةالوفاء االلبطاقات 

لذلك يتضح مما تقدم ان التأمين االلكتروني قد أفرز لنا طريقة الدفع االلكتروني ألداء االقساط 

 .وهو ما يحقق منافع ومزايا ألطراا العالقة التأمينية

 االلتزام بأشعار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه -4

الخطر المؤمن منه التزمت شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين أو تعويض الضرر الذي إذا تحقق 

لحق بالمؤمن له، وهذا اليحدث تلقائياً ما لم يقوم المؤمن له بأعالم المؤمن بوقو  الخطر لكي 

يتخذ التدابير الالزمة لحصر نطاق الضرر والرجو  عن المسؤول عن وقو  الخطر وحيث ان 

الكترونيا، فإن بإمكان المؤمن له ارسال رسالة الكترونية يشعر فيها المؤمن بتحقق عملية التأمين 

الخطر المؤمن منه، ويتم ارسال الرسالة الى الموقع االلكتروني لشركة التأمين، وعلى هذع 

 يتضح مما  االخيرة ان ترسل رسالة الى المؤمن له تعلمه فيها بتلقي االشعار واستالمه
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مؤمن له ان يقدم تقرير مفصل عن تحقق الخطر واالضرار التي أصابت الشيء تقدم ان على ال

 .المؤمن ضدع ويمكن تقديم هذا التقرير الكترونيا بشكل ينسجم مع ابرام عقد التأمين الكترونيا

لذلك نجد أن عدم القيام بااللتزام المتقدم من قبل المؤمن له ربما يعرضه الى فقدان حقه 

 . لذلك نجد ان بعض شركات التأمين االلكترونية قد أنشأت موقعاً شبكياً بالمطالبة بالتعويض

للتعامل مع وكالئها عبر العالم، حيث ان هذا النظام يبيح امكانية  (Extra Net وقامت بإنشاء )

التحاور والتشاور بين المستهلكين وخبراء الشركة وأرسال البيانات المطلوبة وإشعار شركة 

 .الخطر التأميني أو تفاقمهالتأمين بوقو  

 التزامات المؤمن -5

يمثل االلتزام االبرز على عاتق شركة التأمين االلكترونية هو دفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر 

ً الى أجل على انه ))متى تحقق  المؤمن ضدع أو حلول أجل العقد اذا كان التزام المؤمن مضافا

المبلغ المستحق بمقتضى عقد التأمين واجب  الخطر، أو حل أجل العقد، اصبح التعويض أو

ويشترط الستحقاق مبلغ التأمين أن يكون المستهلك )المؤمن له( قد اوفى بجميع  .االداء(

 ين االلكتروني تجاع شركة التأمينالتزاماته التي فرضها عليه عقد التأم

لشركات التأمين  أضا الى ذلك ان على المؤمن له أن يقدم طلباً عن طريق الموقع االلكتروني

ضمن استمارة متاحة على موقع الشبكة وأن يرفق معها مايؤيد صحة معلوماته من مستندات 

 وأدلة تؤكد صحة طلبه. يضاا الى االلتزام المتقدم التزام شركات التأمين االلكترونية بالسرية 

 

 

 



15 
 

تسريب أو التامة وذلك بالمحافظة على اسرار العميل وعدم إفشائها ألي طرا كان وعدم 

استغالل المعلومات والبيانات المتحصلة عليها بحكم عملها، وتلزم شركات التأمين االلكترونية 

جميع موظفيها ووكالئها التابعين لها والمصارا المتعاقدة مع شركات التأمين بعدم افشاء اسرار 

جميع  العمالء، ويكون كل مسؤول مسؤولية تضامنية وتكافلية، وألجل ذلك الزمت الهيئة

الجهات المستخدمة للنظام االلكتروني بالتوقيع على نموذد سرية المعلومات والذي يعتبر جزءاً 

اليتجزأ من عملية التأمين االلكتروني، وهذا العقد كسائر العقود البد ان ينقضي، لذلك يمكن ان 

ع التعويض، ينقضي عقد التأمين االلكتروني، أما بانتهاء مدته، أو بتحقق الخطر المضمون ودف

 .أو بفسخ العقد وغيرها من االسباب االخرى لالنقضاء

 ) InsuranceCyber Risks) األخطار اإللكترونية تامين  

يتبع االنتشار الُمتزايد للتكنولوجيا الحديثة وأجهزة اإلنترنت والخدمات المرتبطة بها البحث في  

ذلك بسبب غياب البيانات التاريخية حول  كيفية توفير الحماية التأمينية الالزمة، اال انه يصعب

أخطار الهجمات اإللكترونية غير التقليدية كالحوادث الناتجة عن تحكم القراصنة في أنظمة 

 .القيادة ذاتية التحكم في السيارات واألجهزة الطبية

وبينما يختلا خبراء في تقدير الحجم الحالي لسوق التأمين اإللكتروني، يتفقون على أنه في 

 7.5للخدمات المالية" وصوله إلى  'أليانزسبيله للزيادة خالل األعوام الُمقبلة. وتتوقع شركة "

" للخدمات المهنية برايس ووتر هاوس كوبرز، بينما تُقدر شركة "2020مليار دوالر في عام 

 .عشرين مليار دوالر في العام نفسه بلوغه

نترنت لسبٍب بسيط وهو حداثتها ومعرفتنا ويصعب توفير تأمين للمنتجات الُمتصلة بشبكة اإل

بالقليل جًدا حول الخسائر االقتصادية واإلصابات الشخصية التي قد تنجم عنها. ويحتاد هذا 

النو  من التأمين إلى توفير البيانات و اإلحصاءات حول الخسائر وكيفية التسعير ، ومن 

ية القيادة وشبكات األجهزة الطبية المجاالت التى تتطلب هذا النو  من التأمين السيارات ذات

 المتصلة باإلنترنت.

 

 

 

ويتوقع خبراء أن تُؤتي المجهودات الرامية لتأسيس صناعة قوية للتأمين في هذا المجال أولى 

ثمارها مطلع العام الحالي. وبالفعل بدأت عدد من المجموعات االتفاق على معايير لحماية األمن 

، ويُؤمل أن تنجح في وضع معايير للممارسة التأمينية ومعايير اإللكتروني في أجهزة إنترنت 
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 قانونية للتعامل مع البيانات، وللمساعدة في تحديد المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن األخطاء.

أعدت   HSB ENGINEERIN INSURANCE شركة التأمين البريطانية اتش اس بي

المرتبطة بها بما في ذلك التوقا عن العمل، وما عقد تأمين ضد القرصنة االلكترونية واألخطار 

التي ال يتجاوز حجم  REPUTATIONAL  RPRISES يلحق بسمعة المؤسسة

مليون دوالر أميركي، وكذلك المؤسسات المتوسطة التي ال  TURN OVER  15 أعمالها

 مليون دوالر أميركي. 75يتجاوز رقم أعمالها 

 :لشركة األخطار الرئيسة اآلتيةويغّطي عقد التأمين الذي استحدثته ا 

نفقات التصليح التي تتحملها المؤسسة في حال تعرض قاعدة معلوماتها  -       ·

 .DATA BREACH EXPENSES لالختراق

 .CYBER CRIME االحتيال االلكتروني - 

 .CYBER LIABILITY المسؤولية المدنية الناجمة عن اختراق النظام االلكتروني للمؤسسة - 

التوقا عن العمل جراء تعرض قاعدة المعلومات لالختراق ويشمل ذلك األذى الذي يلحق 

 . LOSS OF BUSINESS بسمعة المؤسسة

 

 أهم التغطيات التأمينية

سرقة أو ضيا  أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أى بيانات ذات قيمة  ·

 للعميل.

 الخاصة بالعميل مثل الموقع االلكترونى الخاص به.تعطل وسائل االتصاالت  ·

 األموال الخاصة بالعميل عن طريق إختراق حساباته الشخصية. سرقة ·

 حجم الجرائم اإللكترونية

 وتقدر الخسائر اإلقتصادية الناتجه عن الجرائم االلكترونية على مستوى العالم بحوالى

 .2021أن يتضاعا هذا الرقم فى عام  ومن المتوقع 2015فى عام   تريليون دوالر 3 
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 اقتصاديات حول العالم 10حجم تكلفة الهجمات والجرائم االلكترونية على اكبر 

Source: Allianz Global Corporate & Specialty - A Guide to Cyber 

Risk Managing the Impact of Increasing Interconnectivity 

عن مخاطر  (2017) تقريراً جديداً مع بداية هذا العام Sweis Reنشرت شركة  وقد

 تحت عنوان: sigma االنترنت وكيفية مواجهتها ، وصدر التقرير من

Cyber: getting to grips with a complex risk 

وأشار التقرير إلي أن تهديدات اإلنترنت والهجمات اإللكترونية تتطور بسرعة بسبب التحول 

ومما ال شك فيه، فإن الهجمات اإللكترونية البارزة األخيرة تدل على أن  الرقمي المتنامي،

الخسائر الممكن حدوثها في هذا المجال تتسع أيضا، وتتزايد فيها االضرار المادية والمالية على 

حد سواء فيما يتعلق بإنتهاكات خصوصية البيانات واألصول الملموسة وغير الملموسة 

 تكلفة تعطل األعمال. للشركات بما في ذلك أيضا

 وتعد أكثر القطاعات تعرضاً لهذع الجرائم القطاعات التالية:

 الرعاية الصحية.       §

 التصنيع.       §

 الخدمات المالية.       §

 النقل والتجارة       §

مليار دوالر فى  20كما أنه من المتوقع أن تصل أقساط التأمين ضد األخطار االلكترونية إلى 

 .2026 عام
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 مقاييس جديدة لألمن اإللكتروني إلنقاذ شركات التأمين

تواجه شركات التأمين معضلة كبيرة بسبب تزايد مخاطر األمن اإللكتروني، ولذلك وجدت 

نفسها مجبرة على البحث عن مقاييس جديدة لمعرفة حجم المخاطر والتعويضات التي يمكن أن 

يةأعاصير إلكترون“تدفعها في حال حدوث    

أدت إحدى الهجمات اإللكترونية مؤخرا إلى تعطل مواقع إلكترونية كبيرة منها تويتر وصحيفة 

رك تايمز، ما سلّط الضوء على مشكلة بارزة تعاني منها شركات التأمين، بشأن كيفية نيويو

التنبؤ بإمكانية تعرض الشركات الكبيرة لهجمات إلكترونية قد تؤدي إلى سقوطها دفعة واحدة، 

 .مثلما يحدث في الدمار الذي تخلفه الكوارث الطبيعية

وترى شركة داين المتخصصة في تزويد وتسجيل أسمـاء مـواقع الشركـات الكبـرى، أن 
الشركات العالمية متعـددة التخصصات، تعتمد تقريبا على نفس البنية التحتية، مما يعني أن 

الخطر بسهولة، هذا إذا لم تتعرض  إصابة أي موقع يجعل بقية مواقع الشركات عرضة لنفس
 لضربة القراصنة في نفس الوقت

يضرب الشركات ” إعصار إلكتروني“وأصبح هذا الخطر يؤرق شركات التأمين الخائفة من 
دفعة واحدة ويعرض شركات التأمين لخسائر كبيرة ومفاجئة. لذلك بدأت شركات صغيرة يملكها 

اإلعصار “واسعة النطاق، أو ما يسمى مبدعون، في البحث عن حل لمشكلة الهجمات 
 ”اإللكتروني

وتحاول الشركات األمنية مساعدة شركات التأمين في تحليل مخاطر كتابة بوليصة األمن 
اإللكتروني لزبائنها وكيفية تقدير قيمة البوليصة وضمان تحقيق التوازن في محافظها 

ئن وشركات لديها نقاط ضعا في االستثمارية، كي ال تجد نفسها عرضة لتعويضات كبيرة، لزبا
 .دفاعاتها اإللكترونية

وتتركز المشكلة التي تعاني منها بعض المواقع اإللكترونية، في وجود ثغرات أمنية في البنية 
 التحتية لهذع المواقع مما يجعلها عرضة لخطر هجوم إلكتروني من قبل الهاكرز.

على شركات التأمين الحذر من تأمين “ويؤكد أحد المتخصصين في شؤون األمن اإللكتروني أن 
الشركات التي تعاني من ثغرات إلكترونية، تماما مثلما تحذر من تأمين العقارات المشيدة في 

 .”مناطق معرضة لألعاصير بشكل متكرر، كما هو حال المنازل في مناطق محددة من فلوريدا
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ن المساعدة لفهم هذا النو  من التهديد وتقول شركة اليانز األلمانية إن شركات التأمين تبحث ع
مليار دوالر بحلول  20إلى أكثر من ” التأمين اإللكتروني“وأن هناك توقعات بأن تنمو سوق 

. ويعتقد ستيفان بوير، مؤسس شركة بيتسات المتخصصة في تصنيا األمن 2025عام   

اإللكتروني على اإلطالق اإللكتروني، أن التأمين اإللكتروني هو أهم تطور حدث في عالم األمن 
 وسيكون نقطة تحّول في الطريقة التي تتعاطى بها شركات التأمين

حيث أسهمت شركات التأمين ” تأمين الممتلكات العينية“وأضاا أنها توازي ما حدث في قطا  
 .في وضع قوانين البناء وسالمة السيارات وغيرها من قواعد السالمة

مليون دوالر، من صندوق  40حصولها على تمويل بقيمة وأعلنت شركة بيتسات مؤخرا عن 
في وقت تتوسع فيه لتلبية احتياجات شركات التأمين لمعرفة تفاصيل نقاط ” جي.جي.في كابيتال“

 .الضعا األمنية في مواقع زبائنها اإللكترونية

وتقوم الشركة بتجميع البيانات حول الشركات، بطلب من شركات التأمين، من خالل رصدها 
وتقييم أمنها اإللكتروني، وما إذا كانت معرضة لخطر الهجمات اإللكترونية من قبل الهاكرز 

التي تضرب دفعة واحدة مواقع عديدة للشركات” العواصا اإللكترونية“وخصوصا  . 

وبعد جمع المعلومات والبيانات تقوم شركة بيتسات بوضع مقياس لتصنيا درجة أمان مواقع 
كترونية ومدى عرضتها لخروقات وهجمات الهاكرزالشركات وأنظمتها اإلل . 

وهذا المقياس الذي وضعته شركة بيتسات ساعد شركات التأمين على معرفة حجم المخاطر 
المحتملة التي تهدد زبائنها من الشركات التي تعتمد على المواقع اإللكترونية، وبالتالي تستطيع 

بوليصة تأمين للشركة وقيمتها شركات التأمين أن تقرر ما إذا كان يمكنها تقديم . 

التأمين اإللكتروني يتضمن حجم التعويضات التي ستدفعها شركة التأمين “وقال ستيفان بوير إن 
لزبائنها إذا تعرضت مواقعهم اإللكترونية لتوقا نتيجة حادث ما، وعليها أن تدرس حجم 

واقع في وقت واحد ألن الخسائر المحتملة لألعاصير اإللكترونية التي يمكن أن تضرب عدة م
 .”ذلك يمكن أن يعرض شركة التأمين لخسائر هائلة أو حتى اإلفالس

وتجري شركة سيمانتيك تجارب مع شركات التأمين لدمج برامجها مع التأمين على األمن 
اإللكتروني، وخصوصا في حال الشركات الصغيرة التي يستهدفها الهاكرز على نحو متزايد 

فاً واألقل قدرة على تحمل االختراقات اإللكترونيةباعتبارها األكثر ضع . 

وأكدت روكس نديفول مديرة أمن المواقع اإللكترونية في سيمانتيك، أن الشركة تختبر دمج 
كل “مع التأمين اإللكتروني للشركات الصغيرة في أوروبا. وذكرت أن ” نورتون“منتجها 

كبيرة المقبلة رغم المخاطر الكبيرة القائمةشركات التأمين تعتبر التأمين اإللكتروني فرصتها ال ” 
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وأضافت أن شركة سيمانتيك بدأت قبل عدة أعوام مع الشركات الكبيرة جداً معتبرة ذلك بداية 
سطة الحجم. وقامت شركة سيكيوري جديدة لتوسيع العروض إلى الشركات الصغيرة والمتو

ا للمعدالت األمنية اإللكترونية لكل تيسكور كارد المدعومة من سيكويا كابيتال بتطوير تصني
 .شركة في العالم

ويقول سامك سومة كبير اإلداريين التشغيليين في الشركة إن شركات تأمين كثيرة تضع بنودا 
في عقود التأمين طالبة من الزبائن المحافظة على تصنيفهم من قبل شركة سيكيوري تيسكور 

ة وأمن زبائنها طوال فترة البوليصةكارد، لكي تستطيع شركات التأمين معرفة سالم . 

وأوضح أن شركات التأمين في األصل تطلب من الزبائن الجدد المحافظة على تصنيا بنسبة ال 
بالمئة مما يعني أن مواقع شركاتهم لمنة بدرجة عالية جدا. وإذا انخفضت النسبة  80تقل عن 

ة التأمينبالمئة ألكثر من أسبوعين، يمكن إلغاء بوليص 80إلى أقل من  . 

 النتائج: 

تبين لنا ان فكرة التأمين االلكتروني حديثة عند أغلب الدول وخصوصا" النامية منها، فهي   -1

 .تتطلب مستلزمات تقنية وفنية تساهم في النهوض بواقع التأمين التقليدي

المؤمن توصلنا من خالل البحث الى تعريا التأمين االلكتروني بأنه )العقد الذي يلتزم به  -2

بتقديم التغطيات التأمينية وما يتعلق به من عرض أو تفاوض وتعاقد عبر االنترنيت في 

مقابل اقساط أو اي دفعة ماليه اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن عن طريق وسائل الدفع 

 (.االلكتروني

لخدمات ان التطور الهائل في واقع التجارة االلكترونية أستلزم ظهور التسوق االلكتروني  -3

التأمين، لذلك على الدول أن تسعى جاهدة نحو التحول الى اجراء عقود التأمين الكترونيا" 

 .بما يساهم في زيادة التنمية االقتصادية وجذب االستثمارات الى بلدانها

تبين لنا من ذاتية التأمين االلكتروني تميزع بجملة من الخصائص الخاصة، فهو عقدا"  -4

 .عقود االذعان، اضا الى ذلك انه يعد من عقود حسن النيةالكترونيا" وكذلك من 

وجدنا من خالل البحث ان التأمين االلكتروني يحقق لنا جملة من المزايا والتي تكون  -5

 .عامال" مشجعا" للمستهلكين نحو التوجه إلبرام عقود التأمين الكترونيا
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توصلنا من خالل البحث بيان اهم االثار التي يرتبها ابرام عقد التأمين االلكتروني فهو   -6

يفرض التزامات على المستهلك )المؤمن له( وعلى المؤمن )شركة التأمين( وهي بطبيعة 

 .الحال تمثل حقوقا" لكال الطرفين

 التوصيات

 ات التأمين الكترونيا" الى اصدار تعليمات تتعلق بتبني فكرة عرض خدمالحكومه ندعو  -1

وزارة المالية العديد من الجهات والدوائر الحكوميه والوزارات وخصوصا ندعو  -2

للنهوض بواقع شركات التأمين في وتطوير إمكانيات العاملين فيها وادخالهم في دورات 

 ."حول معرفة تسويق التأمين الكترونيا

بما يلبي طمو  التحول نحو ت نفعالية وسرعة شبكات االنترالى زيادة  الحكومهندعو  -3

 ."التجارة االلكترونية وعرض خدمات التأمين الكترونيا

ارتباطا" بفكرة التأمين االلكتروني، ندعو المصارا الى تطوير انظمتها االلكترونية  -4

وادخال وسائل الدفع االلكتروني في العمل المصرفي وهجر الوسائل التقليدية التي 

 كما هو حاصل بوقتنا الحالي. للجهد والزمن تتعامل بها وذلك اختصارا"

ان تنشأ مواقع الكترونية افتراضية تعرض من خاللها خدمات ندعو شركات التأمين  -5

التأمين بما يسهل وصول المستهلكين اليها والتعامل معها وامكانية التحاور والتشاور 

االجراءات  بين المستهلكين وخبراء الشركة وارسال البيانات المطلوبة وغيرها من

 .االخرى التي تتطلبها العملية التأمينية
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