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 الملخص

في عصر االنترنت أصبح بمقدور المؤسسات التفاعل مباشرة مع التغيرات في األسواق خالل دقائق 
معدودة، بل لقد فرض هذا أيضا عليها تبنى استراتيجيات تسويقية تتسم بالمرونة للتغير والتفاعل بسرعة 

ن القابلية على التفاعل مع تقلبات واقع السوق بفضل شبكه ا النترنت هي واحدة من مع هذه المتغيرات، وا 
ن الصعود الحذر والبطي والناجح لألعمال  ءابرز عوامل التغيير في بيئة األعمال فى المنطقة العربية، وا 

االلكترونية هي من المرجح التغيير األبرز بحد ذاته فى مجال األعمال في العالم العربي ، والشركات 
بديهي أن يكون النجاح على المدى البعيد من يمكنها تطويع قوة االنترنت لصالحهم حيث انه من ال

نصيب الشركات التى لديها فطنة بأهمية األعمال االلكترونية، ويمكن القول أن األعمال االلكترونية هى 
السبيل األمثل لخفض التكاليف وزيادة الفاعلية وبناء عالقات متينة وطويلة األجل مع العمالء وزيادة 

 القدرة التنافسية.

االنترنت قد احدثت ثورة فى صناعة التمويل من خالل النمو المتزايد فى مجال التمويل ان شبكة 
والذى يتضمن جميع انشطة التمويل التى يمكن تنفيذها من خالل شبكة    E- Financeاإللكتروني 

المالية االنترنت او الشبكات العامة، وقد ادى التمويل االلكترونى ايضا الى ازالة الحواجز بين المؤسسات 
، واتاحة تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة من حهة اخرى، وتقديم المنتجات والخدمات المالية  من جهة

، كما ادى ايضا الى تغيير أساسي فى بيئة االعمال فمن خالله اتيح  فى حزم مختلفة من جهة ثالثة
ى الثورة التى احدثتها من قبل الوصول الى شخص فلم يعد البعد الجغرافى محددا للمنافسة، باالضافة ال

      فى مجال السلع والخدمات المختلفة.   E- Marketingفى مجال التسويق االلكترونى 

شهدت السنوات القليلة األخيرة تحوال جذريا فى طبيعة أداء الشركات ألعمالها وتجلى ذلك فيما يعرف 
،  ن األعمال التقليدية إلى األعمال االلكترونيةبالتجارة االلكترونية، اذ حققت الكثير من الشركات تحوال م



أن ازدياد  وبمكن القولولكن صناعة التأمين تخطوا بحذر نحو االستفادة من تطورات شبكة االنترنت، 
الطلب على شراء البضائع من خالل االنترنت مؤشرا على أن عمليات التأمين ستكون الموجه القادمة 
على االنترنت، وهكذا يبدو أن صناعة التأمين مقبلة على تغيرات جوهرية في أساليب أداء العمل بصورة 

وض، أو إجراء عقود التأمين، أو المختلفة سواء أكان ذلك يتعلق بالبحث عن المعلومات، أو تقديم العر 
، ومما الشك فيه أن ذلك يتطلب إعادة هندسة  ، أو تسوية المطالبات متابعة التغيرات بعد التعاقد

 العمليات بما ينسجم مع الوضع الجديد الذي تسعى صناعة التامين لتحقيقه.

سابات البنوك أو شراء يبدو أن إجراء عمليات التأمين من خالل االنترنت أكثر تعقيدا من إدارة ح
السلع والخدمات من خالل االنترنت، فعندما يتعامل العمالء مع البنك أو شراء االحتياجات بشكل يومي 
تقريبا فان ذلك يجعله يشعر بالراحة واالعتياد، بينما يعد إجراء التأمين صفقة غير متكررة الن معظم 

، ونادرا ما يحدث مطالبات، هذا  لهم مرة واحدةالعمالء يشترون وثائق التامين على سيارتهم أو مناز 
 باإلضافة إلى أن معظم شركات التأمين ال تتوافر لديها اإلمكانيات إلجراء الصفقات عبر االنترنت.

وفى الوقت الذى تسعى فيه شركات التأمين التي تعمل في الدول المتقدمة الى االهتمام بكيفية 
رونية عبر الشبكة ، هناك العديد من شركات التأمين التي تعمل امتالك واستخدام نظم الحاسبات االلكت

حث شركات التأمين في البدء في تبنى  تعمل بالنظام الورقي ، وحتى يمكنفي الدول النامية مازالت 
 :  واستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات هناك ثالثة اسباب هي

 شركات التأمين على زيادة االنتاجية والكفاءة.اتجاه االسواق نحو التحرر، والضغوط التنافسية تحث  -1

استكمال التطور فى الدول النامية يحتاج الى التغير الى العمليات االلكترونية على اساس االنترنت  -2
 فى العمليات المتنازل عنها ، وفى قبول عمليات إعادة التأمين.

ن تكنولوجيا المعلومات حتى ان اى تصور لسياسة التجارة االلكترونية يحتاج الى مكاتب خلفية ع -3
 يتم التواصل مع المواقع عبر شبكة االنترنت.     

اإلنترنددت مددن كونهددا وسددطا  خالصددا  للمعلومددات واالتصدداالت إلددى أن أصددبحت قندداة  شددبكة لقددد تطددورت
وقددد أثددر هددذا فددي النهايددة علددى مجمددل العمليددات التجاريددة لدددى الشددركات  فكلمددا كددان اعتمدداد  ،توزيددع هامددة

، يمكدددن فهدددم كنتيجدددة لدددذلك ،اإلنتددداج علدددى معالجدددة المعلومدددات أكثدددر، كاندددت إمكانيدددة التغييدددر أكبدددرعمليدددة 
التجددددارة اإللكترونيددددة كمددددا اسددددتخدمت فددددي هددددذه الدراسددددة علددددى انهددددا تعنددددي اسددددتخدام تقنيددددات المعلومددددات 

 لتفعيل العمليات التجارية لدى المؤسسة باستمرار.  –وشبكة اإلنترنت بشكل خاص  –واالتصاالت 
ف التأمين اإللكتروني بصفة عامة علدى أنده ساسدتعمال شدبكة اإلنترندت وتقنيدات المعلومدات ذات ويعر 

  العالقة في إنتاج وتوزيع المنتجات والخدمات التأمينيةس.
بانه س تقديم التغطيات التأمينية وما يتعلق بهدا مدن عدرض ، تفداوض ،  كما يعرف التأمين االلكترونى

تعاقددد عبددر االنترنددت ، كددذلك يكددون الدددفع وتوصدديل الوثيقددة وعمليددات تسددوية المطالبددات يكددون مددن خددالل 
 االنترنتس. 



وبناء على ذلك التعريف  تشير االحصاءات العالميدة الدى أن نسدبة االقسداط الخاصدة بوثدائق التدأمين 
وارتفعدت الدى أن وصدلت الدى  2001من إجمدالي االقسداط عدام %1تى يتم تسويقها عبر االنترنت بلغت ال

مددن مقدددار أقسدداط التددأمين  %8-%4، كمددا اشددارت احصدداءات اخددرى الددى أن حددوالي  2002عددام  10%
 .سب صفة كونها تأمينات إلكترونيةتكت 2002تريليون دوالر أمريكي في عام  2.2العالمية البالغ نحو 

ددن مدن شددروط تنسديق المعلومدات وشددفافية السدوق وقددد يعدزز أيضددا   هكدذا فد ن التددأمين اإللكتروندي يحس 
فددد ن التدددأمين  Swiss Re's sigmaعمليدددة المنافسدددة مدددا قدددد يدددؤدي إلدددى انخفددداض األسدددعار، وبحسدددب 

ط مددن قيمددة أقسددا %22-%12اإللكترونددي يدحدددث تخفضددا  مباشددرا  فددي تكدداليف التوزيددع ، يتددراوح مددا بددين 
التددأمين، كمددا أن هندداك اسددتثناءات إضددافية تتددأتى مددن اسددتخدام التجددارة اإللكترونيددة، وهددذا بدددوره يددؤدي الددى 

مدددن أاقسددداط التدددأمين،  %12-%9حددددوث تخفيضدددات فدددي التكددداليف اإلداريدددة، التدددي تقددددر قيمتهدددا مدددا بدددين 
ن نالحددأ أن مددن األقسدداط ، مددع ذلددك يجددب أ %12-%4وتكدداليف تسددوية المطالبددات، التددي تمثددل حددوالي 

البحددث حددول العالقددة بددين التجددارة اإللكترونيددة واألسددعار مددا يددزال محدددودا ، وأن فكددرة قدددرة شددبكة اإلنترنددت 
على جعل التأمين أقل تكلفة وتأثيرها في سوق التأمين لزيادة مسدتوى المنافسدة فيده ال يجدب التعامدل معهدا 

دن كبيدر فدي جدودة الخدمدة المقدمدةأيضدا   يعلى أنها حقيقة مطلقة، ويمكن للتأمين اإللكتروند ، إحدداث تحس 
 ان فاعلية التأثير المتوقع للتأمين االلكترونى تظهر من خالل: كما

التأمين االلكترونى سوف يؤدى الى تخفيض االعمال واالدارة الداخلية عدن طريدق اجدراء االعمدال  -أ
 الكترونيا، وتخفيض الوقت الحقيقى إلجراء االعمال، وتحسين االدارة.

تخفدديض العمددوالت التددى تددددفع للوسددطاء والسماسددرة والمنتجددين عدددن طريددق البيددع مباشددرة للعمدددالء ،  -ب
عنددد بيددع وثددائق  %12الددى  %10حيددث ان العمولددة التددى تدددفع التددى تدددفع للوسددطاء أو المنتجددين تتددراوح مددن 

لحيددداة فدددى السدددنة لوثدددائق تأميندددات ا %100الدددى  %32التأميندددات العامدددة أو عندددد التجديدددد، بينمدددا تتدددروح مدددن 
 ثيقة ولكن تكون اقل عند التجديد.االولى من عمر الو 

التأمين اإللكتروني، واستمرت  بنموتوقعات قوية للغاية  وفى ظل استخدام شبكة االنترنت هناك
وبينما أنه من الصعب إعطاء رقم  كاناتها في التجارة اإللكترونية.العديد من شركات التأمين باستثمار إم

 التأمين عبر اإلنترنت كانت تتزايد باط راد. وثائقأن مبيعات دقيق إال 

أصبح لإلنترنت أثر بالغ االهمية على البيئة المحيطة بشركات التأمين، ويجب على شركات التأمين 
أن تدرك وجود نوعية جديدة من العمالء ذوى صفات خاصة وعلى قدر كبير من التعليم والمعرفة 

، )الخدمات التأمينية(  رة على استخدام شبكة االنترنت في شراء السلع والخدماتالتكنولوجية، ولديهم المقد
وان ذلك يعتبر بمثابة فرصة كبيرة أمام شركات التأمين لكى يساعدها على االكتتاب في عمليات تأمينية 

، وتخفيض التكاليف  ، ووجود قاعدة كبيرة من البيانات جديدة والتعامل مع نوعية جديدة من العمالء
 اإلدارية.   

في ظل التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعاظم دور شبكة االنترنت في 
المجاالت االقتصادية والمالية والخدمية والذي يتوقع معه حدوث تغيرات جذرية في الهياكل األساسية 



ن الذي لن يكون بمنأى أو بمعزل عن تلك للقطاعات االقتصادية المختلفة بما في ذلك قطاع التأمي
وبالرغم من الزيادة الكبيرة في استعمال شبكة االنترنت في السنوات القليلة الماضية في جميع  التطورات،

شبكة  ا، واستطاعت العديد من القطاعات االقتصادية أن تستفيد من استخدامه األنشطة االقتصادية
ذات االستفادة من شبكة االنترنت في تسويق  -حتى أالن –تحقق االنترنت، إال أن شركات التأمين لم 

وثائقها عن طريق التأمين االلكتروني كما فعلت القطاعات االقتصادية األخرى مثل البنوك والمؤسسات 
، حيث الزال تطور استخدام شبكة االنترنت في شركات التأمين يسير بصورة أبطأ من  المالية االخرى 

، ولم تستطيع شركات التأمين أن تستغل اإلمكانيات الهائلة التي تنتجها  ية األخرى القطاعات االقتصاد
 شبكة االنترنت. 

الكافية وا عداد الخطط المناسبة  ةف ن عدم استجابة شركات التأمين لمثل هذه التطورات بالسرع
لمحتمل أن لمواجهتها، من شأنه أن يجعلها في موقف يصعب معه تحقيق اى ميزة تنافسية، بل ومن ا

تفقد هذه الشركات القدرة على المنافسة والخروج من سوق التأمين كليا، أو أن تتحول إلى مجرد وسيط 
يعمل لحساب شركات التأمين األجنبية، وبالتالي حرمان االقتصاد القومي من الدور الحيوي لقطاع 

سهاماته في مجال خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في ال مجتمع، وفى ظل ما تعانيه التأمين وا 
الدول النامية من ضعف الكيانات االقتصادية وافتقارها إلى المقومات المادية والبشرية والتكنولوجية في 

وذلك بالمقارنة بالدول المتقدمة، فانه  –بما في ذلك قطاع التأمين  –مختلف القطاعات االقتصادية 
لتي تكفل لشركات التأمين أن يكون لها دورا رياديا في باألهمية بمكان إعداد االستراتيجية المناسبة ا

 تحقيق اكبر استفادة ممكنة من شبكة االنترنت لتدعيم قدرتها التنافسية.

على سبيل -إن التقدم المتواضع للتأمين اإللكتروني مقارنة بقطاع التداوالت المصرفية اإللكترونية
التأمين تعتبر استخدام شبكة االنترنت استراتيجية يمكن عزوه إلى الفكرة السائدة بأن شركات  -المثال

محفوفة بالمخاطر، وباستعراض شركات التأمين العربية على شبكة االنترنت تبين لنا ان جميع شركات 
التأمين لديها صفحات على االنترنت تستعرض من خاللها الخدمات التأمينية التي تقدمها والتعرف 

من خالل شبكة  مفي مراحلة االولية، حيث ان التعاقد الفعلي ال يت بالشركة ونشاطها، ولكن مازال ذلك
 االنترنت ولكن يتم بالطرق التقليدية العادية حتى االن.

مما سبق يعتبر االتجاه نحو زيادة االعتماد على التكنولوجيا الحديثة من اهم سمات العصر الحديث 
لكترونية فى مجال تسويق السلع والخدمات عبر ، وخاصة فى اآلونة االخيرة ، ويتعاظم دور التجارة اال

شبكة االنترنت كأحد مظاهر العولمة ، ومن المتوقع ان تؤثر التطورات التكنولوجيا السريعة التى نشهدها 
وعدم استجابة  –ومنها قطاع التأمين  –حاليا على الهياكل االساسية للقطاعات االقتصادية المختلفة 

الدول النامية، لمثل هذه التطورات يجعلها فى موقف تنافسى ضعيف امام  شركات التأمين ، وخاصة فى
الشركات االجنبية التى تعتمد على المفاهيم التكنولوجيا الحديثة ، وخاصة ان الدول النامية ماتزال تفتقر 

 الحديثة. الى المقومات المادية والبشرية والتكنولوجيا الالزمة الستيعاب التطورات التكنولوجيا والتقنيات 



وتتمثل مشكلة البحث هل استفادة )استغلت( شركات التأمين من شبكة االنترنت أفضل استفادة 
)استغالل( ممكنة؟، وما هي المزايا التي تتيحها شبكة االنترنت لشركات التأمين؟، وما هي المشاكل التي 

لتأمين يمكن تداولها عبر تعيق )معوقات( استخدام شركات التأمين لشبكة االنترنت؟، وهل كل وثائق ا
 االنترنت؟، وهل سوف يحقق التأمين االلكتروني لشركات التأمين التي تتبناه ميزة تنافسية؟. 

 من خالل ما يلى:لدراسة ا هتبرز أهمية هذ
تددوفر الدراسددة إطددار نظدددرى لسددد الفجددوة المعرفيدددة المتعلقددة بشددبكة االنترندددت وتطبيقاتهددا المختلفددة فدددى  -1

والددذى يمكددن أن يشددكل األسدداس أليددة جهددود مسددتقبليه لدراسددة مسددتوى تبنددى تطبيقددات شددركات التددأمين 
 شبكة االنترنت والمزايا من استخدامها والمعوقات المؤثرة فيها.

بين مستوى تبنى تطبيقات شبكة االنترندت وبدين المزايدا  –من الناحية العملية  –تحاول الدراسة الربط  -2
 رنت والمعوقات التى تؤثر فى مستوى تبنى هذه التطبيقات.من استخدام تطبيقات شبكة االنت

تقديم معلومات مفيدة لشركات التأمين التدى تتبندى تطبيقدات شدبكة االنترندت عدن مزايدا اسدتخدام شدبكة  -3
االنترندت وكددذلك عددن المعوقددات التددى تحددول دون التوسدع فددى اسددتخدام هددذه التطبيقددات وكيفيددة التغلددب 

 عليها.
 
 

 


