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تتملنلل ذهلالولقبلالتحوللال ق يلالذيليؤث ل صإل لكب  لعنيل ملعبلالت   ولنيف ضلتغ  ا لل   ملخص:ال

نالعالقل ل عل ختنفلل الع الءل نعالقبل نع ن لتهلل ن متجلتهلل الص كبل ثال بل عنيل ال مل   ول يل ذاللجذليل ل

أ ملتام ل لتإلمولوج للال عنو ل لل فهوسلالتحوللال ق يلنللالتع  لعن إليللللالولقب ذهللللهد تللالاطلع.لح ث

،ل لوضل بلإليللت ث  لااتخداسل ذهلالتام ل لعن لان نبلق  بلش كل لالت   وللنلللالتيلتؤث لعن ل ملعبلالت   و

أ م التحديللل ع ضل نل ال ق يل التحولل نع وبل لنتحولل هايلل تطب اهلل الت   ول يل ش كل ل تواجهل التيل  ل

كذلكلل نال ق ي،ل الملشئبل الت   ول تإلمولوج لل عنيلش كل ل الضوءل ن  وللت ن طل ال ختنفبل  مهلل التعلنكل أشإلللل

التان ديب،لن لل يلل الت   ول تعلنكل صت كل عل ذهلش كل ل الت   ول ولاخولهلل يل ال تلحبلل ملعبل الف صل

لالص كل .

Abstract: This paper focuses on the digital transformation that significantly 

affect the insurance industry and imposes a fundamental change on the company`s 

culture, products, operations, customers relationship and relations with other 

competitors in this sector. Where this paper aims to identify the concept of digital 

transformation and the most important technologies that affect the insurance 

industry and the impact of the usage of these technologies on insurance 

companies. Also, presenting the most important advantages and disadvantages of 

digital transformation and the main challenges facing insurance companies in its 

application of digital transformation. Finally, it sheds light on emerging Insurtech 

companies and the various forms of cooperation with traditional insurance 

companies, and the main opportunities from entering into a collaboration with 

each other. 
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 -مقدمة: ال

ال ت رنبل  ل جللل ال ق  بل الرولصل إليل ااتملاا ل لا عب"ل "ثولصل ملع بل األخ  صل الفت صل العللمل  ل يصهدل

عول عدلل ناوت للل ال حل  بل نالحواببل اال طملعيل الذكلءل الحديربل ول نالتام ل ل ناالت للل التإلمولوج لل

الذك بل  الهواتفل نتطب ال ل الضخ بل نالب لنل ل األش لءل نإنت نتل تص ولنال  وتل ل البنوكل إليل لوضل بل

نالتيلت ر لاتجل ل لجديدا لت بحل  هلالتإلمولوج للجهءا لالليتجهءل ولال جت عل لنالمظملاالقت لايبلنغ   ل،لل

الت   ولل ول لن الاطلعل ل  لل يلذلكلقطلعل التإلمولوج لللللح ثلأا .للكلكللهلت ث  لكب  لعن لج  عل إل لل ذهل

ال مل  بل  ول مظ ل لاألع الت لتوا علنطل ل الخد ل لاولإلت نن هل ال تهايدل تطوي ل  للل ولخالللاو ت لسل

نل واجهبل ذهلل الت   و.ل تت ر ل متجلتهلل  لشإل لخد ل لكص كل ل الت ل تنكل ال مظ ل ،لخل بل تاد هلل ذهل

التغ  ا لالجذليبلالت لت  هلال  ملليولالتمل  يل دأ لتتجهل ملعبلالت   ولإل لالتحوللال ق يلالذيلكلكللهلل

لللكب  ل  لتغ  لتوجهل لش كل لالت   ول  ل خلطبتهلللع الء لل ولخالل:لان

تغ   لط يابلالتفلع ل  ولش كل لالت   ولنع الء لل)عن لاب  لال رللل: ولخالللنالئ لالتوا  لل .1

ن ول لل ال ح ولب....إلخ(ل الهواتفل نتطب ال ل اآللي،ل ال  تصللل الدلاشب،ل نلن وتل ل اوجت لعي،ل

 ت ويقلنتوزيعلجديدصل.لأايلإليل تحلقموا 

اولإلت نني،للللق مب .2 ناو دالل )كلوكتتلبل التجلليبل الع ن ل ل نكفلءصل نتح  ول علل بل نتوح دل

تح   لاألق لطلإلإلت نن ل ،لت ويبلال طللبل لال ق  ب،ل   لالتعويضل لإلإلت نن ل للنع الء(لن ولل

 تلنالجهد. للال مل صإل لكب  ل  لت    لإج اءا لالع  ل للص كل لنتو   لالوق

الحلل بل)كللت   ول .3 ال متجل ل لتعدي ل الت   ولااللإلت نني(لنخنقل  صل تطوي ل متجل لجديدصل) ر ل

لعول عد(.

عنيلال غمل ولنجوال ؤش ا لتوحيل بدايبلتغ  ا لجذليبل يل ملعبلالت   ولإاللأنهللاللتهالل ت خ هل يلن

الملشئبلحديل التإلمولوج لل ال ت للعبلنتبميل التغ  ا ل التمظ مل واكببل لطب عبل نظ ا ل رل ،ل  ببلتحفظهللنتعاد لل

ال للسلالذيليحإلمل ذهلال ملعب،ل ضاللعول هوللش كل لجديدصلنلشئبل يل جلللتإلمولوج للالت   ولنالتيل

أعطتلنجهل لجديدا لألع لللالت   وللتو    للل مل جلا تإللليبلنأانا للق  بلتد عل ولخاللهلل ملعبلالت   ول

ل-:إليلالولقب ذهللهد تلذلكلل نهللالتان دي.لنحولتغ   لن وذجلع

ال ق يلنللالتع  لعن  (1 التحولل ال عنو ل ل"ال ق مب"لنالتيلتؤث ل فهوسل أ ملتام ل لتإلمولوج لل

 عن ل ملعبلالت   و.ل

 تحديدلت ث  لااتخداسل ذهلالتام ل لعن لان نبلق  بلش كل لالت   و. (2

 هايللنع وبلالتحوللال ق يلنأ ملالتحديل لالتيلتواجهلش كل لالت   ول يلتطب اهللللل ع ض (3

 لنتحوللال ق ي.ل

ن (4 الملشئبل الت   ول تإلمولوج لل ش كل ل عنيل الضوءل ن  وللت ن طل ال ختنفبل  مهلل التعلنكل أشإلللل

ن لل يلل ،ل التان ديبل الت   ول تعلنكلش كل ل اخولهلل يل الت   ول ول ل ملعبل ال تلحبل الف صل

  صت كل عل ذهلالص كل .ل

 -:مفهوم التحول الرقمي "الرقمنة"

يا دل لل ق مبل يل ولتهللالب  طبلتحوي لال عنو ل لالتمل  يبلإليل عنو ل للق  ب،لح ثليتملالتالطلك ل

ال تعداصل األجههصل ال عنو ل ل  ول ت  حل تبلالل ذهل لق  هل نتخهيمهل يل ولهل الح لصل جوانبل جلنبل ول

الصبإليلل)الرل تبلنال تمان ال  طل الحديربلالتام ل للللعولط يقللنذلكل يلأيلنقتلنأيل إللك  مهلللب(ل ولخاللل

الت م علنالتصغ  لاآلليللنع ن ل ل غ ضلل علالإلفلءصلنتح  ولالجواصلنا عبلاألااءلنخفضللال  تخد بل ي

نإنص نع الء لل الت   ول ش كل ل اوت للل  ول ط  ل تغ   ل إليل الوقتل لوضل بل نفسل نتا  مللالتإلنفبل يل لءل

ل  لنل لجديدصل غ ضلاالاتجل بلل تطنبلتهملال تغ  ص.لل
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لن ملكلاتبلأ علاللنتحوللال ق يلتت ر ل يل:

رقميًا: .1 المحّسنة  العمالء  لنع الءلللتجربة  ال ق  بل ال نوك ل ل إل ل همل الت   ول ش كل ل تحتلجل ح ثل

لنأنلويلتهمل ولأج لت   ملالع نضلنالتجللبلال ملابب.لل

ح ثليتوقعلالع الءل صإل ل تهايدلأكليإلوكللد لش كل لالت   ولنموذج مبيعات وتوزيع متعدد القنوات:   .2

لالخل بل هملقموا لقويبلعن لاونت نتلنأجههصلال ح ول.ل

ال يلتب  طلالع ن ل ل ولللعمليات محّسنة باستخدام التقنيات الرقمية: .3 الكب    ي إلولأكلتنعبلال ق مبلانل 

ل.ل لالهائدصلنال دنيبل علت  يعلأنقل لالت ن ملنتان  ل عدال لالخط خالللتان صلالع ن ل

األعمال:   .4 أنحاء  جميع  في  المطبقة  الضخمة  والبيانات  المتقدمة  الضخ بلالتحليالت  الب لنل ل تح  ل

االحت للل نكصفل ال خلط ل نح لبل الع الءل تا  مل ل التغ   ل يل عن لخطوا ل تح  مل ل إاخللل إ إللن بل

لنغ   لل ولال جلال .ل

الرقمي: .5 التحول  لتمكين  التكنولوجيا  لتإلمولوج لللللتنشيط  التحت بل البم بل تعهيهل التحديل يل يت ر ل

لال عنو ل لنقدلاتهلل ط يابل عللبل ولح ثلالتإلنفبل،لإ للااخن  للأنل ولخالللأنظ بلجل هصل

اللق   لليتطنبلخنقل  ئبلتعهزلاال تإلللل دال ل وللمنظمة جاهزة لالبتكار: .6 خماهل،لنتصجعلللأكلت بحل بتإل  

لالتعلنكلالمصطلعب لالو لئفلنالوحدا لالتجلليب.ل

 -التي تؤثر على صناعة التأمين: تحول الرقميأهم تقنيات ال

غللب دبلالع ن دل للللق مدبت تف دل ملعبلالت   ول ولالتإلمولوج للالجديدصلالملشئبل يلخفضلتإللل فهلل ولل

نتح  ول متجلتهللنخنقل متجل لجديدصلت إلمهلل ولجدذبلشد ائحلأكبد ل دولالع دالءل دعلل دعلكفدلءصل

ن لعن بلالعديدل ولالخد ل ل لوضل بلإل لا عبلإتخلذلالا الا لناواتجل بلالفوليدبلنتدو   لحندولل

نو دل لأنلالتام دل لال ق  دبل   ج بل ولخالللأالل بلتعنملاآللبل.ني إلولتا  ملأانا لتإلمولوج دللال ع

لإل لثالثل ج وعل للئ   بل:

ل ج وعبلالتام ل لال  تخد بل يلالح وللعن لالب لنل لنتحن نهل .1

ل ج وعبلالتام ل لال  تخد بل يلتخهيولالب لنل  .2

  ج وعبلالتام ل لال  تخد بل يلاالت لللنال ب عل ل. .3

ل-ن : وعل ل صإل لتف  نيلك لليجنالجدانللالتلل بلتف  ل ذهلال 

لل

ل
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 ( مجموعة التقنيات المستخدمة في الحصول علي البيانات وتحليلها1جدول )

 الشركات المستخدمة  أوجه االستخدام في شركات التأمين  المزايا والفرص  الوصف  التقنية 

 

الذكاء  

 اإلصطناعي

Artificial 

Intelligence 

الذك ب،ل اآلال ل ن مدابل ملعبل عنمل  ول

ح ثليتملتطوي ل  ا جلالحلابلاآلل للنا لسل

التنالئ لنتحن  لل ال ع   بلكللتعنمل  للو لئفل

ال صإلال لل نح ل الضخ بل الب لنل ل

قلالصل الإل ب وت ل أجههصل لت بحل نتب ي  ل،ل

أتو لت إل ل لل الا الا ل إتخلذل أ للعنيل  دنكل

لتدخ ل ص يلأنل   جبل  بابللإل لحللب.ل

الإلفلءصلنالفلعن بل فض لأالل بل زيلاصل

الع  ق،لح ثلح ثلل تعنملاآللبلنالتعنمل

نف هللل الإل ب وت ل تح  ول أجههصل تاوسل

عن ل   وعبللج صإل ل  ت  ل ملءا ل

عن هلل الح ولل يتمل   لنل ل حداصل

ت ث  ا ل لهلل ) رلل:انعبل أتو لت إل ل ل

إ نخفلضل  تويل للإيجل  بل فض ل

لال   ن ل لنتإللل فلال عل ال (

لن متجل لل ،ع نضل الع الءل ش ائحل تح  ول

،لالت ع  لناالكتتلبل،كصفلاالحت لل،لزيلاصل

ال ب عل لل يخصل الع الءل   لل خب صل جواصل

نتح  ولل ت  يعل ) ول نالع ن ل ل نالخد ل ل

ال طللبل لل نت ويبل الخد ل ل شفل  بل

ال صولا  تاديمل االكتتلب(،ل لنع ن ل ل

نالم لئحل ال ق  بل نال  لعدا ل ال ن وت بل

لال ؤت تب.ل

Fukuko 

Mutual Life 

(Japan) 

Tractable 

Insurefy (UK) 

 

 

البيانات  

 الضخمة

Big Data 

ت  حلل التيل الب لنل ل  يل ج وعل ل ول

ك  ل ل لئنبل ولل نتحن  ل ن عللجبل  ج عل

غ  ل أنل ال ه إلنبل شبهل أنل ال ه إلنبل الب لنل ل

 ه إلنبلتملتول د لل ول)أجههصلاالت لللعولل

أنل  لالل االجت لع بل الصبإلل ل أنل  عدل

تإلوكل يل ولصل نقدل االخ ي(ل االنت نتل

نتت  هلل أنل  ديو(ل أنل ولل  ذهل)ن وصل

لالب لنل ل   ل لالحجم

لتد ال ل- ال  يعل التحديثل ت إلول ول

لال عنو ل للإل لتفلع ل علالع   .

حنولل   ج بل يل ختنفل- تو  ل

لالع ن ل .ل

 هملأ ض للنع   لح ثلتإلوكلش كبل-

انوكل عنيل  اقببل قلالصل الت   ول

ت   ول نتاديمل متجل ل الع   ل

ل خ  بل

لاالكتتلبلنالت ع  لل-

لال خلط لانتالءل-

لكصفلاالحت لل-

لالتمبؤل لل طللبل ل-

لع نضلال متجل ل-

لااتهدا لالع الءلنتح  ولش ائحلتا   هم-

Velocity 

(USA) 

Logical Glue 

(UK) 

Ping An 

(China) 
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 ( مجموعة التقنيات المستخدمة في الحصول علي البيانات وتحليلها 1تابع جدول ) 

 االستخدام في شركات التأمين أوجه  المزايا والفرص  الوصف  التقنية 
الشركات  

 المستخدمة 

البيانات  

 الضخمة

Big Data 

نال د لل اال تداال نقل ن بل نالتموعل نال  عبل

لنالربل لنالا  ب.ل

الضخ بل- الب لنل ل تحن ال ل تت حل

ال تغ  ا ل العديدل ول التحا قل يل

الط  ل تفص ل  هلل نالتيل ال  تبطبل

لالتان ديب.

 ولش كل للل%46ل

لالت   ولاألل لن ب.ل

 

 

 

 إنترنت األشياء

Internet 

Of Things 

(IOT) 

يا دل هللخنقلعللمل ت  ليت حلإ إللن بل

ج علالب لنل لعب لأجههصلااتصعلللذك بل

) رلل:لأجههصلالتحإلملعول عدل،لال ملزلل

لالذك ب،لال  للا لالذك ب،لطلئ ا لالدلنك(للل

عولل- شل نبل ج عل عنو ل ل إ إللن بل

اب  لل )عنيل الع   ل انوكل

ت   ول الا لاصل يل ال رلل:انوكل

ال ح بلل الحللبل الت   ولال  للا ،ل  يل

لعنيلالح لصلنالت   ولال حي(.

)كللت   ول- ال متجل ل نطل ل توا عل

عنيلل االاتخداس،أنالت   ول أال ل عنيل

ت م فل عوا  ل الطنب( عل ح بل

لجديدصللن خلط للتا  ملأكر لاقب.

ط يقلل عول ال طللبل ل اهولبل عللجل

ال طللبل ل تا  مل ع ن بل إث اءل

اوضل  ب. عدالل- لل عنو ل ل زيلاصل

ال ؤ وللللالتدا    انوكل لتوج هل لتوج هل

لعن هلن معل/تان  لالخ للصل.

لاالكتتلبلنالت ع  ل-

عنيل- الالئمل نالت   ول ال ق  بل ال  اقببل

لاالاتخداسل

لااتهدا لالع الء.ل-

)ك- شل نبل ت   ول  م ل لللل م ل ل

لاالاتصلليبلل معلال خلط (ل

لع نضلنتو  ل للن متجل .ل-

االحت لل- ل—كصفل لق يل  للخ للصلإعالسل

لالحلاثبل   لعدصلالخد ل لاآلل ب.ل

Octo, Cocoon 

(UK) 

Sureify (USA)  

ل(Eling and Lehmann 2018, Eckert and Osterrieder 2020 )ال  دل:ل ولاعداالالبلحربلإاتملاالإليل
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 ( مجموعة التقنيات المستخدمة في تخزين البيانات 2جدول )

 الشركات المستخدمة  أوجه االستخدام في شركات التأمين  المزايا والفرص  الوصف  التقنية 

 

 

 سلسلة الكتل  

Blockchain 

لج  عل الل  كهيبل قواعدل  لنل ل  يل

لتخهيولل تإلمولوج لل ،لن يل ال ق  بل ال عل ال ل

ل إاتخداسلالتصف  لنالخوالز  ل ال عنو ل ل

قواعدل  لنل لالل  كهيبلي إلولالرابل هلل-

للت  ه لل  الن تهللالعلل بللنتالعبل

ال عنو ل ل  ولل- لتد ال ل الفعللل التمظ مل

لعدالكب  ل ولاألط ا لال عم بل

قواعدل- ت  حل إنصلءل الصفل  بل زيلاصل

ال عنو ل لل لإل ل نشل نبل   لنل ل ج عبل

ل علك لع   لال تعنابل للتفلعال 

لالعاوالالذك ب:ن يلعاوالذات بلالتمف ذ.-

الت   ولل- ن ول هيجل  ول المدل للمد:ل ت   ول

لال تبلاللالتان د لنالحنوللالتإلمولوج للالحديرب.ل

لتغط بل خلط لل- ن وذجل ن ول الت   ول للطنب:ل

خالللل لحظبل ع مب،ل ول الع   ل يل يواجههلل

ز م بلل لتغط بل ت ا ل ت   مبل ع نضل تاديمل

لللص. ختل

ت   ول- ع ضل متجل ل ن ول ال ق ي:ل الت   ول

عب لل إل هلل اطل الو ولل ي إلول لق  بل للإلل  ل

لشبإلبلاالنت نتل

Spark (UK), Monax 

(USA), Helperbit 

(Italy),Friendsurance 

(Germany), Inspeer 

(France), Lemonade 

(USA), Trove,Slice 

(USA), Cuva (UK), 

Tikkr (Sweden), 

Oscar(USA), Zhong 

An(China), Allianz, 

AXA, Munich Re, 

Swiss Re, Aegon. 

الحوسبة  

 السحابية 

Cloud 

Computing 

 يلتإلمولوج لللتخهيولال نفل لعنيلاالنت نت،ل

التخهيول طلقل ل توا عل ت إلول ول  ح ثل

ال ج عبل عل الحواببل ط يقل عول التان ديبل

نقتلل أيل إل هلل يل الو ولل ا عبل إ إللن بل

لنأيل إللكل إاتخداسلخد ل لالب  ج ل لل

الع ن ل :ل ولل- ن  ننبل كفلءصل زيلاصل

زيلاصل ال ص نعل  ببل لفت ا ل تا   ل

ال لتإل ولوج لل  ننبل التحت بل بم بل

ال رلل:ل   لل اب  ل )عنيل ال عنو ل ل

يخصلإطال ل متجل لت   ولجديدصلتان ل

لالوقتل

زيلاصلجواصلتج  بلالع الءل)ل ولخالللل-

لتح  ولع ن ل لاالت للل(ل

 متجل لالت   ولالالئ بلعنيلال حل بلنالتيلل-

لتإلوكل وجههل صإل ل تهايدلنحولالع الء.

لتطب قلن لذجلش اكبللتعهيهلالتعلنكل-

Ping An (China) 

Zhong An (China) 



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

  
1489 

 
 

2022مارس   –العدد الثالث  –المجلد الثالث عشر  –المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

 

ل( مجموعة التقنيات المستخدمة في تخزين البيانات  2جدول ) تابع 

 أوجه االستخدام في شركات التأمين المزايا والفرص  الوصف التقنية 
الشركات  

 المستخدمة 

 

 

الحوسبة 

 السحابية 

Cloud 

Computingل

تإللل فللنال م ل لنالبم بلالتحت بلنقواعدلالب لنل ل نانخفلضل ،ل لنت ويقل الالزسل

التواعل قل ن بل نالتطوي ل عل االنصلءل

نخفبل العلل بل التح   ل ناعل ل

لالح كب(ل

تو   ل- التصغ  :ل تإللل فل خفضل

التإلنفبللال حت نبل   لليتعنقل لألجههصل

لنالت اخ صلن  لنبلاألنظ بلالادي ب

الو وللل- الب لنل ل صإل لإ إللن بل إل ل

ل  تا .ل

لل

ل(Eling and Lehmann 2018, Eckert and Osterrieder 2020 )ال  دل:ل ولاعداالالبلحربلإاتملاالإليل

ل

ل

ل

ل
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 االتصال والمبيعات ( مجموعة تقنيات 3جدول )

 الوصف التقنيات

المزايا 

واستخداماتها في 

 شركات التأمين

الشركات 

 المستخدمة 

 

 

 

 

 

الهواتف المحمولة 

 وتطبيقاتها 

الذك بلل الهواتفل

النوح بل عل ناألجههصل

تح ل أكل ي إلول تطب التهلل

الإل ب وت ل أجههصل  ح ل

لنع الءل لنو ولل

ج  لل عنيل إعت لاا ل

التيل ال ح ولل شبإلل ل

الد علل إ إللن بل تت حل

الهلتفل ال  بقل ول

لالئ ل نت  حل إلاللل

لنغ   ل ق   ص

تطب ال للي إلولل ااتخداسل

ال ح ولبل يل الهواتفل

ال طللبل ،لل عول اال الغل

خد بلل التعلقدا ،ل ااالصل

ع ضل ،ل الع الءل

كفلءصلل نل عل ال متجل ل

ن  لعدصلل الب عل ع ن ل ل

نالوكالءلل الواطلءل

ال ختنفبلل األانا ل  تو   ل

اوج اءا لل لت ه  ل

لكللتوق عل لاولإلت نن بل

Allianz 

Debeka 

Policy Bazaar 

(India) 

Root (Italy) 

Dinghy (UK)ل

 

 

 

 ربوتات الدردشة 

Chatbots 

ت تخدسل  يل   ج ل ل

تام بلالذكلءلاال طملعيلل

نتاديمل الع الءل لدعمل

نيإلوكل ال صولصل

خالللل التوا  ل  هلل ول

أنل االنت نتل  فحل ل

ذا ل  ا جل التطب ال ل

لالدلاشبلالض م ب

خد بل- ت تخدسل يل

لاالاتعال ل ل

ال -  تخدسللت خذل  لنل ل

وج اءل حلاثل ل حداصلل

الت   ولل لب عل متجل ل

لتنالئ ل ل

ل

 

 

 االستشارات الربوتية

Robo-Advisor 

ت إلول  يل   ج ل ل

ااالصل ال  تخد  ول ول

آل ل ،ل لوضل بلل أ ولهمل

تحديدل خلط ل ذهلل إليل

نتدانللل األ ولل

لالخوالز  ل لتنالئ ل ل

االاتصللا لل- ت تخدسل

تجللا ل ال  وت بل يل

لالتجهئبلنإاالصلاأل ولل

ل

 

 

 

وسائل التواصل  

اإلجتماعي )فيسبوك،  

وتساب، ماسنجر،  

 منصات اإلنترنت(

لألشخلصل  يل م ل ل

ال مظ ل لل أنل العلاي ول

نتبلالل ل صللكبل

)كللب لنل لل ال عنو ل ل

ن الطعل نال ولل

كذلكل متديل لل الف ديو(،ل

تو  ل التيل اونت نتل

لنح وللل اهنبل ط  ل

عنيل  لعدا ل ص كلل

يتملال التيل  وضوعل ل

لط حهلل صإل ل تإل لل

ش كل لل ت تخدسل عضل

التوا  ل نالئ ل الت   ول

ك فحل لل اوجت لعيل

الوات لبلل أنل الف  بوكل

أنلال لامج  يلالتوا  لل

نالتدخ ل ع الء لل  عل

ح ل ال  يعل يل

نا عبل ال صإلال ل

حللل ل يل االاتجل بل

لنجوالااتف للا ل

ل
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 االتصال والمبيعات ( مجموعة تقنيات 4جدول ) تابع 

 الوصف التقنيات

المزايا 

واستخداماتها في 

 شركات التأمين

الشركات 

 المستخدمة 

 

 

 

 صفحات اإلنترنت 

الت   ول ش كل ل ت تخدسل

لع ضلل الويبل  فحل ل

ن لل ال ختنفبل  متجلتهلل

يخ هلل ول عنو ل ،ل

إ إللن بل تت حل ك لل

الوثلئقل ول االكتتلبل يل

ل عنيلخاللل  فحلتهلل

لاونت نتل

الت   ول ش كل ل غللب بل

األاوا ل العل نبل يل

خل بلل لديهلل فحل ل

ت تخد هللل الويبل عنيل

لنتع يفل مف هللل

العديدل نتو   ل ن متجلتهلل

ل ولالخد ل ل

ل

 

 

 منصات الفيديو 

(You tube) 

الت   ول ش كل ل تادسل

حولل  عنو ل ل ختنفبل

 وضوعل ل تموعبلعولل

ط يقل الطعلل

الف ديو ل ل خ وصل

تعن  ل لل أنل  متجلتهلل

ل تعنابل هذهلال متجل ل

الت   ول ش كل ل غللب بل

قموا ل لديهلل الإلب يل

ال وت وبلل عنيل خل بل

عولل لإلعالكل ت تخد هلل

ل متجلتهللنش حهل

Allianz 

AXA 

All State 

Swiss Re 

 

ل(Eling and Lehmann 2018, Eckert and Osterrieder 2020 )ال  دل:ل ولاعداالالبلحربلإاتملاالإليل

ال ق يل التحولل تدعمل التيل التام ل ل أ مل ال ختنفبل يل التام ل ل أكل ذهل ال ل ابل الجدانلل يتب ول ول

ن ول للل الا  ب،ل تول دل ن لعن بل يل قدلصل األكر ل العمل  ل نتعتب ل التان ديبل الت   ول ل ملعبل نتطوي هل

لالتإلمولوج لل)تام ل لالتحوللال ق ي(.لا علش كل لالت   ول يل ضلعفبلااتر للاتهلل يل ذهل

  -سلسلة القيمة في شركات التأمين:على   رقمنةأثر تقنيات ال

لل يلل الحلا   أحدثلاال تإللللالتإلمولوجيلثولصل يلن وذجلالع  ل  ك نهلإل لحدلكب  ،ألنهلينعبلانل 

ك ل جللل ول جلال لالمصلطل،لح ثلتؤث لع ن بلال ق مبلال  ت  صللت ث  ا ل لئال لعن لج  علاألنصطبلل

ج  علاألنصطبلالتيلللفحصللللPorterالتيلتصإل لان نبلق  بلالت   ول)ن يلاألااصلاألالا بلالتيلقد هللل

نالصإل لل تمل   ب(،ل خنقل  هصل أنل تمل   بل لتو   ل  هصل األنصطبل تتفلع ل ذهل نك فل ال مظ بل تؤايهلل

كتطوي لل ن نبل ولت لنالتيلقد هلللللRahlfsالتلليليوضحلان نبلق  بل ملعبلالت   ولالت لقد هللل

للن ملعبل صإل لعلس.ل

ل

ل

ل

ل
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 ( سلسلة قيمة شركات التأمين 1شكل )

 
ل(لEling and Lehmann 2018)لل لل جوعلإليلبال  دل:ل ولاعداالالبلحرل        

اال طملعي،لل )الذكلءل ال ق  بل ت رنبل يل التام ل ل أنل التإلمولوج لل تؤث ل ك فل ال ؤالل ملل نيبايل

الب لنل لالضخ ب،لإنت نتلاألش لءل،الحواببلال حل  ب،لنالبنوكلتص و(لعنيلان نبلق  بلالت   ول دءا لل

)ت ،لل ول نال طللبل ل الوثلئقل نااالصل نالت ع  ،ل االكتتلبل ،ل نالتوزيعل الب عل نت ع  ه،ل ال متجل طوي ل

التلليلل الجدنلل ن تع ضل يل ل ال ؤالل عنيل ذال نلإلجل بل نال خلط (؟،ل اال ولل الاالصل ن وال ل

ل-تام ل لالتحوللال ق يلعن لأنصطبلان نبلق  بلش كل لالت   و:ل نخصلأل ملت ث  ا 

                          

 ( أثر تقنيات الرقمنة علي سلسلة قيمة التأمين 5الجدول )

نشاط سلسلة  

 القيمة 

التقنيات   مهام األداء 

 المؤثرة 

 أوجه التأثير علي النشاط 

 

 

 

 

 التسويق   

الت ويقلل ق مل حوثل ياوسل

جديدصل أ إلللل عول  للبحثل

تحن  لل ،ل ال متجل لتطوي ل

ال ج وعل لل  تطنبل ل

الع الء،لل ال  تهد بل ول

اات ات ج ل لل تطوي ل

ال بلعب،ل لن متجل ل الت ع  ل

اوعالنل لل ت   مل تح  ول

لنإات ات ج ل لالتوا  

Big Data 

Video 

Platforms 

الع الءل- لب لنل ل أكر ل تو   ل والال

لهم،لنح لبل أ ض ل تا  مل أج ل  ول

لال دصلاله م بلالات  اللالع   .ل

ل- ن فحل لااتخداسل الف ديو ل ل

التوا  لل ن واقعل االنت نتل

أ ض لل ش حل االجت لعيل يل

الع الءل أج ل لن متجل ل ول

الص كبل أخبللل ننص ل ،ل ال  تابن  ول

ناأل ولل ،ل ال مظ بل ،نالاوان ول

لال  نوكب.

 تصميم      

 وتطوير    

 المنتج  

تاديمل متجل لت   م بلحديربلل

ن بتإل صل يلضوءلل

لال تطنبل لالالنون ب

Big Data 

IOT 

Blockchain 

أكب لل الع الءل صإل ل تج  عل  لنل ل

ت م فل خلط ل ي لعدل يل   لل

ن للتلليلل أ ض ل ال حل ظل صإل ل

الت   ول كعاوال ال اد بل الخد ل ل

لالذك ب،لنالت   ول للطنب.

لت ع  لأح وليحاقلالتمل   بل يل

ل
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 ( أثر تقنيات الرقمنة علي سلسلة قيمة التأمين 5الجدول )تابع  

نشاط  

سلسلة  

 القيمة 

مهام 

 األداء 

التقنيات  

 المؤثرة 

 أوجه التأثير علي النشاط 

تصميم 

وتطوير  

 المنتج

ل يلالخد ل لال اد بلكعاوالالت   ولالذك بلنالت   ول للطنب. ل

نج علال عنو ل لعولالع الءل ولخالللال ملزللاهولبلال  طلل-

ك ل ،ل لنع   ل ال ح بل الحللبل ن تل عبل الذك بل نال  للا ل الذك بل

ج دصلل ع نضل نتاديمل لنخد ل ل أ ض ل تاديمل ي ل مل يل ذلكل

الخ للصلل نتخف ضل حدنثهلل قب ل ال خلط ل أح ول يل نتحإلمل

لنالتإللل فلنتان  لاحت لال لاالحت لل.

المبيعات 

 والتوزيع 

  علل-

لال متجل ل

-

االاتصللا لل

لالب ع هل

االاتحواذلل-

عنيلل

لالع الءل

خد ل ل للل-

ل عدلالب عل

Big Data 

Cloud 

Computing 

Chatbots 

AI 

Social 

networks 

Mobile 

apps 

لانتصلللال عنو ل ل صإل لأكب للن و .-

ات تبلتغذيبلااالصلال خلط ل يلالص كل ل للب لنل ل ولأ لكول-

ل ختنفب.

لت ج  ل  لنل لالتعلقدا للق  ل .-

لأت تبلع ن بل  علال متجل ل ولخاللللن وتل لالدلاشبل.-

لزيلاصلعدالالوثلئقلال تعلقدلعن هللالإلت نن ل .ل-

لزيلاصلعدالالع الءلال صت ك ول يلع ن للالب علااللإلت نني.ل-

لاالاتحواذلعنيلقموا ل  ع بلجديدصل تموعبلن بتإل ص.ل-

االكتتاب 

 والتسعير 

التعل  ل علل-

الطنبل ل

لال اد ب

تا  ملل-

لال خلط 

تا  ملل-

العاوال

لالمهلئ بل

Big Data 

AI 

IOT 

Blockchain 

Cloud 

computing 

لتا  ملأ ض لنأكر لاقبللن خلط .-

لتان  لعدسلتجلنسلالب لنل .ل-

لزيلاصلإحت لل بل معلالخط .ل-

ن للتلليللت م فلأ ض للن خلط  فض لتح  ول ادلصلالع ن ل -

لت ع  لأ ض .

لات تبلت ج  ل  لنل لع ن ل لاالكتتلبلنالتعلقدا .-
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 ( أثر تقنيات الرقمنة علي سلسلة قيمة التأمين 5الجدول )تابع  

 Eling and Lehmann 2018,  Cappiello)لل (2020ال  دل: ولاعداالالبلحربلااتملاا لإلي

 -مزايا وعيوب التحول الرقمي في صناعة التأمين:

ي إلولتملنلل هايللنع وبلالتحوللال ق يل يل ملعبلالت   ول ول حوليولأالا  ول  ل:لال حولل

لاألنللنجهبلنظ لش كبلالت   ولنال حوللالرلنيلنجهبلنظ لال ؤ ولله.

 أوالً:مزايا التحول الرقمي 

 المحور الثاني: من وجهة نظر المؤمن له  المحور األول :من وجهة نظر شركات التأمين 

 إنخفلضلالوقتلنالجهدلنالتإللل ف.ل .1

 التان  ل ولال  تمدا لالولق ب.لل .2

 اهولبلالو ولللنع الء. .3

حجملل .4 نزيلاصل جديدصل أاوا ل اخولل إ إللن بل

 ال ب عل ..ل

 ت نيجلتفلعن بل علالع الءااتخداسلأالل بل .5

ال وق بل .6 لنتغ  ا ل ال  يعبل اواتجل بل

 التوا  لالفعللل علالص كل ل .1

 تخف ضلالوقتلنالجهد.ل .2

ال متجل لل .3 عنيل ال تلحبل لألاوا للالتع  ل

الخ للا لل لإلر صل نال فلضنبل  مهلل

 ال وجواص.ل

ال تلحبل خ وصلل .4 ال عنو ل ل كرل بل

 ال متجل لنأاعلل ل.

نشاط  

سلسلة  

 القيمة 

التقنيات   مهام األداء 

 المؤثرة 

 أوجه التأثير علي النشاط 

ادارة 

العقود  

وخدمة 

 العمالء

ت ج  لل-

نتحديثلنتغ  ل

ل  لنل لالعاوال

االجل بلعنيلل-

ت لؤال لل

الع الءلل

 خ وصل

لالعاوالنغ   ل.

IOT 

Cloud 

Computing 

AI 

Chatbots 

تعدينهلل وااطبلل- إ إللن بل لق  ل ل عل التعلقدا ل تخهيول  لنل ل

لالع   

لأت تبلاالجل بلعنيلاالاتف للا .ل-

ل

ادارة 

 المطالبات 

ت ويبلل

ال طللبل ل

نكصفلل

لاالحت للل

Big Data 

AIل

Blockchain 

لالب لنل .ل معلاالحت للل ولخالللتحن ال ل-

لأت تبلع ن ل لح لبلنا علال طللبل .-

لتخهيولالب لنل لالالز بلألت تبلال د وعل .-

لإ إللن بلتاديملالع الءلل طللبلتهمل ولخاللل واتفهملالذك ب.-

لخفضلالوقتلالالزسلوج اءلالع ن ل .ل-

ادارة 

 األصول

تخ  صلل-

لاأل ول

ااالصلاال وللل-

لنااللتها ل ل

Blockchain 

Robo- 

Advisor 

لأت تبلااالصلاأل ول-

لخفضلتإللل فلالع ن ل ل  ببلقواعدلالب لنل لالال  كهيب.-

ل

ادارة 

 المخاطر 

ااالصلنتحن  ل

لال خلط 

Big Data 

AI 

لات تبلع ن ل لاتخلذلالا ال-
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 نتنب بلاحت لجل لالع الءلال تغ  ص.ل

 تح  وللضللالع   لنزيلاصلنالءه. .7

ال متجل لل .8 نتح  ول التمل   بل الادلصل زيلاصل

لنالخد ل لال اد ب.ل

 حنوللت   م بلا يعب. .5

 أاعلللأق .ل .6

7. ( الخد ل ل تاديمل ل7العب/24إات  اليبل

عنيل الح ولل إ إللن بل أابوع ل (ل عل أيلسل

لإاتجل بلا يعب.

لثانياً:عيوب التحول الرقمي  

 المحور الثاني: من وجهة نظر المؤمن له  ور األول :من وجهة نظر شركات التأمين المح

التوق عل لل .1 الت كدل ول حبل عدسل

 اولإلت نن ب.

عدسلالت كدل ول حبلال عنو ل لنالب لنل لل .2

 ال اد بل ولالع   .

إ إللن بلإخت ا ل واقعلاونت نتل ولجلنبلل .3

ال  يبلل الب لنل ل الا ا مبلنالح وللعنيل

 لنع الءلنح ل لتهملالبمإل ب.

 إلتفلعل عدللالبطللب. .4

ل

الت   م بلل .1 ال فال ل الت كدل ول حبل عدسل

 اولإلت نن بلأنل د لحج بلنثلئقلالت   و.ل

ناوحت لللل .2 لنغشل التع ضل إحت للل زيلاصل

 اولإلت نني.ل

اولإلت ننيلل .3 الد عل نالئ ل الرابل يل عدسل

 نعدسلالت كدل ولحا ابلاألع لل.

ل .4 الاوان ول كفليبل الخل بل لأل ولعدسل

لنال وثوق ب.ل

 

 -التحديات التي تواجه صناعة التأمين في تطبيقها للتحول الرقمي:

عنيلال غمل ولاأل   بلال تهايدصلنحولالت   ولال ق يلنكونهلاالتجلهلاألكر لحداثبلناخوال لاليلعللملل

تحديل لتتطنبلال هيدل ولالتخط طلللعن ال  تاب لااللأكلذلكلاللي معل ولالاولل  كلاأل  ليمطويل

ل-ل :.لنأ مل ذهلالتحدينالتفإل  لالدق قلقب لتطب قلالت   ولال ق يل يلش كل لالت   و

جو  يبل يلالبم بلالتحت بل يلاله إل لنال  لللنالفن فبللالتغ   ا للالللل ولخاللللتحديل لتمظ   ب .1

 .لالتمظ   بللص كل لالت   و

 إلتفلعلتإللل فلإقل بلال واقعلاولإلت نن ب.ل .2

 التطوللال  ت  للتإلمولوج للشبإلل لالتوا  لاوجت لعي.ل .3

نالرال بلل .4 النغبل التيللعوائقل التحديل ل أ مل العديدل ول ول ن  ول الع الءل التفلع ل  ول ول تعو ل

الع الء،ل يفه هلل عل  بل لغبل اليل الت   م بل ال  طنحل ل يتعنقل ت ج بل االلإلت نن بل   لل ال واقعل

 .ل ح ثلتإلوكل ا نءصل صإل لاه لن   ط

 الخ و  بلناأل لك. .5

تمطوي .6 ح ثل ال عنو ل ،ل كفليبل خاللللعدسل نالخد ل ل ول لن نعل نالص اءل الب عل شبإلبلللع ن ل ل

اونت نتلخل ب لخد ل لالت   ولعنيل عضلال عنو ل لغ  الإلل  بللن ؤ ولله،لأنل عضلالمالطل

التيلقدلاللتفهمل يلعادلالت   ولنالتيلقدلتحتلجلاليلش حل بلش ل علال ؤ وللهل ولقب لش كبل

 الت   و.ل
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الالنون ب .7 الض لنل ل توا  ل ال ق  للعدسل الت   ول نثلئقل لتمف ذل ض لنل ل ا لصل نإنهلءللن يل بل

ال طللبل لالملشئبلعولتحاقلالخ للصلال م وصلعن هلل يلالعاد،لنإنهلءلال ملزعل لالملتجبلعول

 عدسلتمف ذل ذهلالعاوا.ل

لضعفلالبم بلالتحت بلالالز بلل ر ل ذالالموعل ولالتجللصلالح رب. .8

 مفهوم شركات تكنولوجيا التأمين: 

 ج وعبل ولن لذجلاألع لللأنلال م ل لللللو فلل(Insurtech)  طنحلتإلمولوج للالت   ولللل تخدسلي

التيلتخنقلتج  بلع الءل ح مبل ولخالللتطب قلتإلمولوج ل ل بتإل صل يل ملعبلالت   ولتؤايلإليلل

 هوللع ن ل لن متجل ل  تحدثبل هد لخفضلالتإلنفبلنتح  ولالإلفلءصلنتعهيهللضللالع الءلنذلكل

ت ك هلل ذا ل نلشئبل غ  صل نش كل ل لق  بل خاللل مظ ل ل نثال بل ول نقدلا ل م بل  تلزصل كب  ل

للش ابل ملاببلت ل ل للإل تإللللنا علالتغ   لتع  ل ص كل لتإلمولوج للالت   و.لل

التان ديب،لل الت   ول أااءلش كل ل الت   ولنتح  ول لتطوي ل ملعبل الت   ول تإلمولوج لل  ه  لش كل ل

ال ملعب توجهل التيل الذك بل نالتطب ال ل الحنولل ال ق يلللل ولخالللنضعل ج وعبل ول التحولل نحول

ناال تإللللالتإلمولوجي.لن ذهلالص كل لغللبل ل للتإلوكل غ  صلالحجملحديربلالمص صل،لت تخدسل هللاتهلل

نخب اتهلل يل جلللالتإلمولوج للال ق  بللالاتحواذلعنيلح صلاوق بل يلالف نعلالتيلت تهد هل.لل

تصإل  ل مل إعلاصل انلل يل الص كل ل الموعل ول لظهولل ذال كلكل تحوال للنلادل نإاخللل الت   ول عبل

ال و :لع الءل،لل الفلعنبل يل الجهل ل تعدي لانوكلج  عل الادلصلعنيل لهلل ع  اب،لنإج اءلتح  مل ل

نت مفلل أق .ل ن تإلنفبل الوثلئقل لح نبل ال اد بل الخد ل ل نإث اءل ،ل ت   و،ل ع ديول ش كل ل ناطلء،ل

لش كل لتإلمولوج للالت   ولإليلثالثل ئل ل ي:

ك ل  حنبل ولالمتخصصين:   .1 التان ديبل يل الت   ول لص كل ل خد ل ل تخ  بل تادسل ش كل ل

ل  اح لان نبلالا  ب.

 ش كل لت لعدلش كل لالت   ولالتان ديبللب عل متجل لالت   ولعب لاونت نت.لالموزعين:   .2

لش كل لتع  لعنيلإاخلللن لذجللأع لللجديدصل يلقطلعلالت   و.لالمبتكرين:  .3

ش كل لتإلمولوج للالت   ولحنوال ل عللبل يل  علت   مل لالحوااثل صإل لأكب لنظ ا للإلب لحجمللنتادسلل

ت   ولل ك لل يل عول عدل لنا ل ل الاويل الحضولل الف عل  ببل تف ذ لل يل ذال يتمل التيل االاتر للا ل

ت   م يبايل  عل ح ول الذك ب(،ل يل )ال ملزلل ال  تنإلل ل نت   مل ل ال حي،ل نالت   ول ،ل ل للال  للا ل

أ مل جلال لل ينخصل التلليل نالصإل ل الت   و.ل تإلمولوج لل ش كل ل الاتر للا ل إاتاطل ل ل األق ل الح لصل

لنصلطل ذهلالص كل :ل
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 ( مصفوفة نشاطات شركات تكنولوجيا التأمين العالمية 2شكل )

 

 

 

 

 

 (ل (Mckinsey, 2017ال  دل:ل ولاعداالالبلحربل لل جوعلإليللل       

نالتيلليوضحلالصإل لال ل قلأ مل جلال لالمصلطل يلان نبلق  بلش كل لالت   ول يلالف نعلال ختنفبلل

تتدخ ل  هللش كل لتإلمولوج للالت   و،لح ثليظه لالت ك هلالإلب  للهذهلالص كل لعنيلجلنبلالب علل

،ل يلح ولكلنتلللل%9ناألق لت ك هلكلكلنصلطلالت ويقل م ببللللل%37نالتوزيعل يلان نبلالا  بل م ببلل

الف نعل م ببلل ت ك ها ل  ول األكر ل نال  ئول بل ال  تنإلل ل اللل%46ت   مل ل ح بل نكلنتل ول ل و ل

 .لل%21ت   مل لالح لصلاألق لت ك ها ل م ببل

 -طبيعة العالقة بين شركات تكنولوجيا التأمين وشركات التأمين التقليدية:

قن  ل ولل أنصئتلحديرل ل عدال ن ب ل ل الت   ولش كل ل غ  صل تإلمولوج لل ال غمل ولكوكلش كل ل عنيل

نج هصلنجد لنف هلل يلنضع بلال مل سلأنلالص يكللال و ف ولنال والالال تلحبلإاللأنهللنخاللل ت صل

ال غمل ولل نعنيل العلل ي.ل ال و ل التان ديبل يل الت   ول لإلب يلش كل ل العلل  بل ال  عبل ذنل الع ال ل

نتمل  هلل يل التان ديبل الت   ول لص كل ل كب  ل نتهديدل قنقل يصإل ل  دلل الص كل ل كوكل هولل ذهل

جوانبلح لابل يل ملعبل مظ بل صدصلنتمف ل ولأيلح تهلل يلال و لالعلل  بلنذلكلألنهللت سلل

التدخ ل يل الب لنل ل ضال لعول التصغ  لنإاالصل التغ   ل يلعالقتهلل للع الءلنأنظ بل أنواعل نوعل ول

ك ل  حنبل ول  اح لان نبلالا  بلا تداءا ل ولتطوي لال متجلنن وال لإليلت ويبلنااالصلال طللبل لل

جدا للدعملاأل إللللال بتإل صلن جللللإل داعلنال هايللالتمل   بلن فتلحل للل،لإاللأنهلل يلالواقعل   بلج دصل

نالتعلنكلل التاللبل نحول  لعيل الط   ول ا د عل دنلهل ن ول لل ال  يع،ل نالم ول لنتواعل أالا ل ل

ال صت كل  مهملكح لجديدلننهجلأ ض ل دال ل ولالتطنعلإليلإات ات ج بلاواتحواذ،لن ول لللولتت االل

لت   ولالتان ديبلواتفلاتهللالإلب  صل ول هايلل ذالالتعلنكلنإعلاصلتاديملنف هلل ولجديدل يلل  هلش كل لال

ل ولصل بتإل هلأالاهللإاتخداسلالتإلمولوج للالحديربل.ل

 -أشكال التعاون بين شركات التأمين التقليدية وشركات تكنولوجيا التأمين:

ثنريلكب  لش كل لالت   ولالعلل  بلت تر  للأشلل لالعدايدل ولاأل حلثلالجديدصلإليلأكل لليا بل ولل

لتحا قللل الت   ول تإلمولوج لل ااتر للل ل بل يلش كل ل نت تنكل ملايقل الت   ول تإلمولوج لل قطلعل  يل

 , AXA, Allianz, Avivaعدصلأ دا لكتان  لالتإلنفبلنالدخوللإليلأاوا لجديدصل ر لش كل ل)

Munich Reالتعل أشإللللالات ات ج ل ل التان ديبلنش كل ل(.لن ملكلعدصل الت   ول نكل  ولش كل ل

لتإلمولوج للالت   ولن ي:

 النشاط

 الفرع 

تطوير 

 المنتج 
 التسويق 

البيع     

 والتوزيع 
 المطالبات  التسعير  

 %7 %10 %17 %4 %8 تأمينات الممتلكات والمسئولية

 %6 %8 %11 %3 %5 التأمين الصحي 

 %2 %5 %9 %2 %3 تأمينات الحياة 
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ش اكبلاات ات ج بل  ولنوعيلالص كل ل هد لتعهيهلعم  لاال داعلنتح  ولأجهاءل ولان نبلل .1

 الا  بلن عللجبلن لذجلأع لللجديدصلكللت   ول للطنبلنالت   ولن الللالاتخداس.ل

االند لجلل .2 يتمل نل  هلل االاتحواذل لت إل ولاات ات ج بل الملشئبل الص كبل عنيل الإلنيل االاتحواذل أنل

 الص كل لال  تحوذهل ولال  ط صلعنيلاال تإللللالتإلمولوجيلال طنوبلنااتبل لال مل   و.ل

المتاحة   الفرص  من  أمام  أهم  التأمين  تكنولوجيا التعاون  الصناعة  شركات  مع  مشترك 

 -:التأمين

ال ق مبلناو تإلللا لالحديربل،لغ  لأكل هوللش كل للتت مل ملعبلالت   ول بطءلخطواتهللنحولعللملل

ن علال ل جذا ل ل ش يإلل ل نجعنهلل ال عادصل ال ق  بل نالتج  بل التإلمولوجيل التادسل ذا ل الت   ول تإلمولوج لل

لص كل لالتل  ولالتان ديب،لنذلكللتادي هلللف صلن هايللعديدصل يل  لالتوجهلالجديدلنحولال ق مب،لل

 أ  هلل لليني:

تُحدثلالتطولا لال ت للعبل يلعللملالتإلمولوج للت ث  ا لناضحل للللتغيرات التكنولوجية: مواكبة ال .1

 يلانوك ل لالع الءلناحت لجلتهم،ل  لليف ضلعنيلش كل لالت   ولال تل عبلال  ت  صللنتغ  ا لل

الطللئبلنأكلتإلوكل يل  تويلتطنعل لع الء لل تبميلالتإلمولوج لل يلأنصطتهل،للخنقل متجل لل

تإلوكلأكر لت لش ل ل علاحت لجلتهمل إعتبلللأكلالوثلئقلالحلل بل لل يلإالل متجل لن ط بل بتإل صلل

كذلكلجع لعالقتهلل للع الءل بلش صلانكلأيلنالطبل لوعت لالل لنج  ع.ل ناحدل     بل  ال ل

إقتملءلل الع الءل ول ت إلول التوج هل نذات بل جديدصل ؤت تهل للإلل  ل توزيعل إطال ل م ل ل عنيل

ل واتفهملالذك بلانكلأيلتدخ ل ص ي.لل متجلتهملعب 

المخاطر: .2 وتقييم  االكتتاب  عمليات  اكتتلبللللتحسين  أالل بل الت   ول تإلمولوج لل حنولل طول ل

الذك بل األجههصل ذلكل األش لءل  لل يل نإنت نتل االاتصعللل أجههصل ال ج عبل ول جديدص،ل للب لنل ل

غلق الا لاالكتتلبلالدق ابلنتا  مللإليلجلنبلااتخداسلالب لنل لالضخ بلنتحن ال لالب لنل لو ال

لن ؤ م ول تاديملل ي  حل الذيل ن للصإل ل الحا ايل الوقتل يإلوكل يل غللبل ل لل ال خلط ل نت ع  ل

ق لايلاه ل الت   ول يلز ول لص كل ل ال تلحبل الب لنل ل الهلئ ل ول الإلمل كذلكل أ ض .ل تغط ل ل

اوحلطبل لل يت حل ن لعن بل  لل االابل ال عنو ل ل إل ل تبلالل نت ع   للع ن بل نتادي  لل  خلط ل

ل دقبلأكر .ل

تعت دلتإلمولوج للالت   ول يلت    ل طللبل لالت   ولعنيلتام بلتسيير أفضل لمطالبات التأمين:   .3

الذكلءل أجههصل تنالئ ل ل وااطبل ال صغنبل ال طللبل ل ن عللجبل االحت للل ل معل  صل تص ول البنوكل

ل.اال طملعيلن و للاه لنا علا  لاوج اءا 

خدم .4 العمالء:  عروض  تجربة  وتحسين  جديدة  تأمين  إليللات  التإلمولوج لل ااتخداسل انتصللل أايل

لنتخف فلل نذلكل نالت   ول للطنب،ل االاتخداسل اال ل عنيل كللت   ول ت   ولجديدصل ع ضلخد ل ل

  ولال خلط لال حت نبل يلالعللملال ق يل.

 -التوصيات:

علي االبتكار واالبداع وتركيزها أهمية ادراك شركات التأمين لضرورة التحول الرقمي القائم   .1

 علي نهج العميل واحتياجاته. 
لقبول  .2 وتحفيزهم  التقليدي  التأمين  بشركات  العاملين  لدي  وابداعية  رقمية  ثقافة  خلق  ضرورة 

 فكرة التغيير. 
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تبني فلسفة عمل جديدة بحيث تصبح االبتكارات والتكنولوجيا جزء ال يتجزأ من نموذج أعمال  .3

بدوره يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين تقييم    شركة التأمين والذي

المخاطر واالرتقاء بتجربة العمالء وتحسين ادارة مطالبات التأمين ومنع االحتيال وخلق طرق 

 جذابة لشراء التأمين. 

الذكي   .4 االستخدام  من خالل  أولوياتها  في صميم  العميل  تضع  أن  التأمين  شركات  علي  يجب 

المستهلكين  للبيا احتياجات  لفهم  وغيرها  المتصلة  واألجهزة  األشياء  انترنت  طريق  عن  نات 

 وتقديم عروض مشخصنة وبأسعار مناسبة. 

التأمين .5 تكنولوجيا  شركات  مع  شراكات  قدرات  (للInsurtech)للعقد  توفير  يضمن  والذي 

منتجات  نطاق  وتوسيع  األسواق  في  هائلة  نمو  فرص  ويجلب  عالية  ومهارات  تكنولوجية 

 التأمين.  
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