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 *اسراء صالح داؤد
أثر وسائل االتصال االلكتروني في مجال 

 التأمين
  

 
 

لدددددم تقددددد ل الت ددددديات    ددددد   الولا دددددي  الحددددد     لددددد     التقددددد ل الوالددددد   الت   لقددددد     
  ت فددددددو ا ددددددا  ادددددديي، امت ددددددي، امل تا  دددددد   للددددددي   دددددد   ددددددا ي   الت يا دددددد  ت ددددددال 

 يللوا دددددي  ال   ددددد ت التددددد   خاددددد  خدددددو التدددددإل    لدددددم ل ا  ددددد  التاددددد اا  الح   ددددد   اأ
اددددددد ام الويلل ددددددد  لتل اددددددد   يادددددددتخ ال ال اددددددديي، امل تا   ددددددد   لددددددد  خددددددد ، ادددددددا  اأ

  ام توي  ا  الولا ي  التقا    . خ لي  التإل   ال تا   ي  
 
  اادددددتخ ال  ددددد  ي  ام تا  ددددد  لودددددا  خددددد لي  التدددددإل     دددددات ح   ددددد  اادددددم الددددد  ،  

 ددددددددديات امل تا   ددددددددد  اادددددددددم الت ل ددددددددد  هل ددددددددد  الت    ااك  ال يل ددددددددد   تتااددددددددد   اددددددددد   
امقت دددددي     ل ادددددي قادددددير التدددددإل   امل تا  ددددد  الدددددو   حددددد     قاددددد    ا ددددد   ددددد  الددددد، 

لددددددل  اددددددم التددددددإل   القدددددد ا    ل ا  دددددد  تادددددد اا  الو ددددددا.   دددددد  الودددددداام ا القادددددديرهددددددو
 إاددددددا   تقا دددددد   لحدددددد    لدددددديا  مزا، التددددددإل     و دددددد    ال ددددددي   لدددددد  امهتلدددددديل 

يل  دددددا ي  التدددددإل    تا  دددددم التدددددإل   امل تا  ددددد   هدددددوا ق ددددد ا  اتددددد   وددددد ل اهتلددددد
    تا  م خ لي  التإل  .

 

( لادددددد   78  قددددددي    الت ق دددددد  امل تا  دددددد   اللودددددديل   امل تا   دددددد  اقددددددل     حدددددد  

ـددددد حدددددي   ا دددددا( ادددددا   1ح ددددديل الوقددددد  امل تا  ددددد   ددددد  اللدددددي ت   الدددددو    دددددل  2012

  دددددددي  ال دددددددي ا لددددددد   حددددددد  هدددددددوا الوقددددددد   يلتددددددديل ر بالوقددددددد  امل تا  ددددددد ر اات ددددددديا اإ
خدددددا اادددددم   دددددا    ددددد    دددددات  ددددد  اللوقددددد   اا دددددا  الدددددو   دددددتل اللتويقددددد     ق ددددد ، اآ

ادددددد ت  ل دددددد  تا  قددددددا ااددددددم التددددددإل    أح دددددديل اللددددددي ت    ادددددد ا  ال تا   دددددد .ب   ااددددددت ي ا  
امل تا  دددددد   يات دددددديات اقدددددد   اتددددددزل اللددددددألي   ل   ددددددا  تقدددددد  ل الت ا دددددد  التإل   دددددد   لددددددي 

قاددددديا      وددددد  ليل ددددد   قددددد  ا دددددا ام تا ددددد   ددددد  لقي ددددد،   توي  توادددددم  دددددا لددددد  ادددددا  
  أ  اي اللأل  لا لالأل  ا  اا م  ايي، ال    امل تا   .

 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
 3من  2 صفحة أثر وسائل االتصال االلكتروني في مجال التأمين اسراء صالح داؤد

 

  اقدددددد  التددددددإل   امل تا  دددددد  م  فقدددددد  خ يي ددددددا  وقدددددد  تددددددإل      ات دددددد  لدددددد  هددددددوا 
 ددددا تويقدددد   دددد    و  ودددد  ا ددددا  دددد    ام تا  دددد    االددددا ادددد       ددددا  ددددتل  ااددددم الددددا ل لدددد  

 ددددديي    لددددد  ح ددددد  الل دددددي  ل ددددد    اددددداا  الوقددددد    دددددا ل  ددددد      ددددد  ل اددددد  الوقددددد  
 دددديز قددددي      تويقدددد   دددد   حيتددددا   لدددد  ح دددد  الزلددددي    ددددتل ال  ددددي  ال تا   ددددي .   لددددي 

اادددددتخ ال ال  ي دددددي   لدددددي  توادددددم  إالدددددي،  2005لاددددد    10الدددددي، التدددددإل   اقدددددل  ت  ددددد ل 

   لاددددددددددي ح  دددددددددد   دددددددددداا  الت ا  ددددددددددي    ادددددددددديي، امت ددددددددددي، امل تا  دددددددددد التددددددددددإل    
اادددددم ال قددددد  اللت ي لددددد   ددددد    دددددا   التدددددإل    اللادددددتااك التويقددددد  (.    وتلددددد  1ام  دددددي  

ا دددددا ام تا  ددددد  لددددد  خددددد ، لددددد،   لددددد وي اادددددتليات ااددددد  التدددددإل   امل تا   ددددد   لددددد  
 ددددددل تقدددددد ل  ددددددا   التددددددإل     ااادددددد  الاادددددد   تح  دددددد  اددددددوا التددددددإل    التإ دددددد  لدددددد  

لددددددأل  لددددددا   دددددديوا   دددددد  الو دددددد   دددددد   اللوا لددددددي   ال  ي ددددددي  التدددددد     دددددد  ا اددددددي ال
  ل ادددد  التودددد   .   هددددوا   ادددد ل لدددد   اللددددأل  لددددا  اددددقا حقددددا  اادددد  ل ادددد  التددددإل   

  اقددددد  التدددددإل   لددددد  اقددددد   اللوي تددددد  التددددد   ل ددددد   حاددددد  ال  ددددد  ال لت ددددديه  ح ددددد  

فييييييل قياميييييين بدييييييا  لتقيييييي ق  ميييييي ف  قم يييييي  لت يييييي قد  تاددددددزل اللددددددأل  لددددددا تادددددد    قاددددددا التددددددإل   
 و لت عودض. أ
 
اا قدددددد    دددددد  القاددددددا التدددددد  تددددددتل  اا قدددددد    تددددددي    ل ددددددز التددددددإل   امل تا  دددددد    لددددددي  

ال تا   ددددددد   و ددددددد ا  اددددددد  ادددددددام الددددددد    التقا   ددددددد  اللوا  ددددددد    توددددددد   اددددددديي، ال  دددددددي  
 ايقدددددددي  اميتلدددددددي ب    اهدددددددي لددددددد  ال اددددددديي، الح   ددددددد  التددددددد  تادددددددل   امل تا   ددددددد  ب

لالدددددأل  لدددددا     اددددد   القادددددا ا دددددا ام تا ددددد  اددددد ا   دددددي  لددددد  خددددد ، الق ددددديل  يلددددد    
الل ي دددددا      دددددا الل ي دددددا.   هدددددوا  حقدددددم  لاددددد  لزا دددددي أاددددداا  الو قددددد  التإل   ددددد   

  لدددددد ا،   ادددددديي، ال تا   ددددددد  الل ددددددار الوااقدددددد  قدددددد    دددددديز تح  دددددد، اأ  خ   ددددددي  
  التدددددإل   امل تا  ددددد   قددددد ل ل دددددي   أ ددددد، تحق دددددم هدددددوا الاددددد  .   للدددددي تقددددد ل   حددددد  

 (ر2 لا  ل  اللزا ي  الف اي   ل   ا اا اي  لي  ا  
 

    دددددداا ا  التددددددإل    ال ادددددد   ال قدددددد   ااتددددددي  الز دددددديي    ادددددديهل  دددددد  تقادددددد 
للددددددي  ددددددأ   الددددددم ز ددددددي ت امق ددددددي، ااددددددم التددددددإل     يلتدددددديل  تادددددد  ا  دددددد يا  

 .التإل  

 هل  ددددد  ت اددددد    اددددديم الت ددددديات امل تا   ددددد   تق  ددددد  اللوا لدددددي   يات ددددديات  ادددددي
  ا ا  ل   ايي، الل ي م  الت يا   امل تا    .

                                                 
  2005لا    10ل  قي    ت   ل االي، التإل   اقل  89 اللي ت  85( ا  ا اللي ت  1
 ل  إ تح  يتا/امتحي  الل ا  لاتالتا  م اإل تا    ل  ييم التإل   (  2

http://www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx?Page_ID=1244&PageDetailID=1256   

http://www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx?Page_ID=1244&PageDetailID=1256
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   اددددديا   ددددد  ا ت ددددديا   دددددييم التددددددإل    تاددددد  قاي  ل تا   دددددي   يادددددتخ ال التق  ددددددي 
الح   دددددد   دددددد م  لدددددد  اأادددددديل   التقا   دددددد    و ت  دددددد  ال   ددددددا لدددددد  ال ال  ددددددي  

 . ا  لل ، هوت الخ لي  التإل    ال يهزت  اللف

   الح دددددد ، اادددددددم لوا لدددددددي    ا ددددددد  ادددددد  لادددددددت   الخددددددد لي  التإل   ددددددد   ددددددد
الادددددددد م التددددددددإل     الح دددددددد  التادددددددد  ق    ولددددددددك ادددددددد  اا ددددددددم  دددددددد  ي  

 امت يم  اللتا ات.
 

     اللقي ،  أخو اام التإل   امل تا     و  الو     لي  ا ر

 
 اهي  ددددددد   الا دددددددي  القا ددددددد   ال ددددددد اا  الا  و ددددددد   الحدددددددا    امالدددددددي، ام

  تدددددأ ا اادددددم  امل تا   ددددد   ال ددددداايل التددددد  م  ل ددددد  الت  دددددأ  ادددددي لددددد   دددددإ اي 
 .  يا  ا ي  التإل  

 لدددددددد  الت دددددددد  ،   خددددددددي، اللوا لددددددددي     دددددددد،  خاددددددددي  امل تا   دددددددد   دددددددد  اأ  
 .  تاحم تااا   ي حي    ال ال   ل   إ اي 

 
وع يييييييييييييي  لتيييييييييييييي ص  قيييييييييييييي  عيييييييييييييي   و ييييييييييييييو    ييييييييييييييو  با و ديييييييييييييي   يييييييييييييي ل    عييييييييييييييات  لت يييييييييييييي قد  

خيييييييييييييييي  مات يييييييييييييييي قد  تييييييييييييييي  لأإ  ييييييييييييييييا   قيييييييييييييييي   و ييييييييييييييي  لتق يييييييييييييييي   لتع لبييييييييييييييييل أال إلالتك  و يييييييييييييييل  
وبييييييييييييييا و   2012تسيييييييييييييي    78لالتك  و ييييييييييييييل مقو ييييييييييييييم بييييييييييييييا و  لت وبديييييييييييييي  لالتك  و ييييييييييييييل  بيييييييييييييي  

.  وت يييييييييوخل  تييييييييين د م ييييييييييل  عييييييييي دن بييييييييييا و  2005تسيييييييييي    10عقيييييييييان لت يييييييييي قد   بييييييييي  أ  ظيييييييييد  
 عيييييييييييات  لت ييييييييييي قد  لالتك  و يييييييييييل قييييييييييي   دييييييييييي   ا   كاقيييييييييييأ  عقيييييييييييان لت ييييييييييي قد  م  يييييييييييقد أ ظيييييييييييد   

 لتقخاتف  أ كاق .لت  ظد  ولال  ل  وف ض لتعيومات ع     كات لت  قد  
 

  ا   التإل   ال ا    /  ار      *( )
 

إت   لإل ا ة م  ط لت    مإعا ة لتع لبدد .  دسقح لالب  ا دد  ت مك  ق فوظ  لت     يوق
  2020كا و  لتثا ل  12   .لتق   
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