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  D. Ouahiba Abderrahim                                     عبد الرحيموهيبة  د.
wahibawahiba80@yahoo.fr 
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 الملخص:

تهددددل الدراادددة تلددد  التعريددد  بنحددداا جديدددد  ردددبا يممدددار  مددد   بددد  رواد ا عمدددا:      
وحدددركات ناحدددقة عدددي  يددداو التدددامي  وهدددو تحنولوجيدددا التدددتمي   حيددد  ترتحدددز كددد  نحدددايات 

مي  علدد  مددا  نتجتددن التحنولوجيددا مدد  تقنيددات  و ددد هددار الجددد: حددو: هدد ا القيدداو الدد   التددت
يحهد مناعاا جديدا لن وحو: ردود  ععالن اتجدا   لد   لدت لل الدراادة تلد  التيدور ال علدي 
والجد  لتحنولوجيا التدامي  عبدر  نحدال العدالم باادتقيابها لدرمو  ا مدوا: المغدامرم واهتمدام 

ي  للتحنولوجيا   ما  ياو التامي  م  الممكد ايحهد عي الماتقب  تغيرات العمالل المتعيح
 وموا   وااتراتيجيات لمواجهة مناعاين  همها التعاو  والحراحة بي  اليرعي . 

 تحنولوجيا التتمي   التحنولوجيات الجديدم   ياو التتمي  التقليد .الكلمات المفتاحية: 
Abstract : 

      The objective of this study is introducing a new activity that has 

been practiced by entrepreneurs and emerging companies in the 

insurance sector, which is insurance technology, where all the 

insurance activities are based on the technology products. The 

controversy has erupted about this sector, which is witnessing a new 

competitor and its reactions towards. The study concludes that there 

is a serious development of insurance technology around the world 

by attracting venture capital and the interest of technology-hungry 

customers. In the future, the insurance sector will certainly witness 

changes, attitudes and strategies like cooperate and Partnership. 

Key words: insurance technology, new technologies, traditional 

insurance sector 
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 المقدمة:
يدددا الماليدددة وتيدددور جديدددد لم هدددوم ال ددددمات الماليدددة  عدددي ظددد  ظهدددور حدددركات التحنولوج    

ااددددتحو ت القياعددددات الجديدددددم التابعددددة لهددددا علدددد  اهتمددددام الحددددركات الناحددددقة والماددددتهلحي  
المتعيحددي  تاددت دام مددا ت ددرز  التيددورات الجديدددم ومددا تقدمددن مدد  تحددكيلة متنوعددة ومتميددزم 

والماتحد  عي  يداو التدتمي   م  ال دمات  ويعتبر  ياو تحنولوجيا التتمي  الوجد الجديد
ونظددرا لتمكنددن مدد  ااددتقيام رمو   مددوا: وااددتهمارات مدد  جهددة واة بددا: يبقددة معتبددرم مدد  
العمددالل علدد  اتاددت ادم ممددا تقدمددن هدد   التحنولوجيددا الجديدددم  عقددد هددارت ت وعددات حددركات 

 التامي  التقليدية م  ظهور مناع  لها يقدم  دماتها بيرق  حهر تيورا وتميزا.
حدددركات التدددامي  التقليديدددة لمواجهدددة مناعاددديها الجددددد كدددا  عليهدددا لزامدددا ات دددا  تجدددرالات    

تحمددي مجددا:  عمالهددا عهنددا  مدد  تحتدد  ود دد  عددي حددراحة مددت حددركات تحنولوجيددا التددتمي   
وهندددا  مددد  وردددت تادددتراتيجية مادددتقبلية لتيدددوير تحدددكيلة  دماتدددن وتتهيلهدددا لمواجهدددة  يدددر 

 المناعاة الجديدم. 
د لددت بعددك حددركات التددتمي  التقليديدة مرحلددة النكددرا  وتعتقددد بددت  تحنولوجيددا  عدي حددي     

التتمي  ما هي تت ظداهرم مم تدة ت يمكد  لهدا مناعادة  عدرق حدركات ات ترداد  حيد  تدر  
هددد   الحدددركات بدددت  عددداملي ال بدددرم اليويلدددة و اعددددم العمدددالل الحبيدددرم التدددي بحوزتهدددا ادددول 

ي تواجن مد  جهتهدا م داير تقنيدة تجعلهدا مهدددم عدي تقري عل  ه   الحركات الناحقة الت
    لحظة للزوا:.

بدددددي  تيدددددور اادددددتهمارات حدددددركات تحنولوجيدددددا التدددددتمي  وحداهدددددة نحدددددتتها و لدددددة  برتهدددددا      
وم ايرهدددا التقنيدددة نحدددم جددددا: وقمدددوك حدددو: مادددتقب  ردددناعة التدددتمي  عدددي المادددتقب   

علدد  نجددان تحنولوجيددا التددتمي  عظهددرت نظددريتي  م اددرتي  للماددتقب   ا ولدد  ترمددي رهانهددا 
كوجدن جديدد ماددتقبلي لقيداو التدتمي   الهانيددة تدر   ندن ادديحد  زوا: للحدركات الناحدقة عددي 
مجا: تحنولوجيا التتمي   و تحت  بينها وبي  الحركات التقليدية عينتج عنهدا تحادي   ددمات 

 التامي  بوجن متيور.
تحدكالية هد ا البحد  كمدا رم  ما تم  كر  اابقا يمكد  ردياقة  إشكالية البحث: -0

 يلي  
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" في ظل تطور شركات التكنولوجيا المالية، كيف يمكن لتكنولوجيا التأأمين نن تييأر مأن 
 "مستقبل قطاع التأمين

 يرمي ه ا البح  تل  بلوغ جملة م  ا هدال  همهانهداف البحث:  -2
تاددليا الرددول علدد  م هددوم جديددد ظهددر عددي  يدداو التددتمي  يحددم   هددم مددا  عرزتددن  -
 حنولوجيا المالية؛الت
تبدددراز التيدددورات واتادددتهمارات التدددي  دددام بهدددا هددد ا القيددداو الجديدددد لمعرعدددة وا عدددن  -

 عالميا وبالتالي الحكم عل  مد  نجاحن  و عحلن؛
محاولدددة الحكدددم علددد  تحنولوجيدددا التدددتمي  مدددا ت ا ادددتحو  بديلدددة للتدددامي  التقليدددد   -

 ماتقبال  م زوالها حتمي وما هي تت عقاعة ا ترادية؛
 نهمية البحث: -3

تحمدد   هميددة البحدد  عددي  هميددة رددناعة التددتمي  كقيدداو رقياددي لال تردداد وتبددد مدد        
متابعددة مددا يجددر  مدد  تيددورات ا ترددادية تحددوم حولددن   ددد تادداعد عددي تحاددينن  و محاولددة 
حمايتن م  الظواهر الالبية التي  د تمهر عل  مردوديتن  عتحنولوجيا التامي  ظداهرم جديددم 

عرعدددة ايجابياتهدددا وادددلبياتن حتددد  يمكددد  لندددا الحكدددم حدددو: مدددد  تعادتهدددا لردددناعة تبدددد مددد  م
 التامي  وبالتالي تبنيها والعم  بها  و تجنبها نظرا لم ايرها.

 خطة البحث: -4
 المحور ا و:  ماهية تحنولوجيا التتمي  -
 المحور الهاني  وا ت تحنولوجيا التامي  -
 ليديةالمحور الهال   ردود عع  حركات التتمي  التق -
 الرينيةzhongAn المحور الرابت  درااة حالة حركة  -

 المحور األول: ماهية تكنولوجيا التأمين
 تعريف تكنولوجيا التأمين: .1

تت ق بعك التقارير المعالجة لموروو تحنولوجيا التتمي  عل   نن  ربا مريلحا        
لناحددقة للتحنولوجيددا وااددت اتنتحددار للغايددة  و ددد ظهددر كقيدداو ندداتج عدد  ااددت دام الحددركات ا

 المالية.
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وبددالرقم مدد  ااددت دام التحنولوجيددا عددي  يدداو التددتمي  مندد  عقددود تت    بددد  ااددت دام       
 يد  تدم  8302و ربا مرديلحا  اااديا ادنة  8300مريلا تحنولوجيا التتمي  عي انة 

بلنددد   وعلدد  مدددار  Startupbootcampتيددالق  و: ماددرو لتحنولوجيددا التددامي  العددالمي 
زاد اتهتمدددددام العدددددالمي بتحنولوجيدددددا التدددددامي  بحدددددك  ت رجعدددددة عيدددددن مددددد   بددددد   8301ادددددنة 

و ددد اجتهدددت هدد   التقددارير   )1(مي تالمت ررددي  واتاتحدداريي  والماددتهمري  عددي مجددا: التدد
 محاولة تعري  التحنولوجيا المالية كما يلي 

حدددرحت عددي م هدددوم   (ACTUARIAL CAREERS, INC) )2(عددي تقريددر -
التددتمي  بتنهددا عقددة مدد  التحنولوجيددا الماليددة ترتحددز علدد  اتاددت ادم مدد  التحنولوجيددا تحنولوجيددا 

الجديدم عي جوهرها تعم  عل  تحوي  نمو ج  عمدا: التدامي  التقليدد   والادمة المميدزم لهدا 
كي يدددة حلهدددا للمحددداح  المتعلقدددة بالتادددويق  الماليدددة  العمليدددات وحتددد  اتمتهدددا: مددد   دددال: 

 توظي  عهي حركات تحنولوجية.البرمجيات ومهنداي ال
تحنولوجيدا التدتمي   ) (IBM Institute for Business Value)3(فأي تقريأر -

 تقنيددة مبتحددرم هددي عددادم التحنولوجيددا التددي تتوجددن لهددا الحددركات الناحددقة التددي تاددت دم حلددو:
لتزويد نما ج  عما: تتمي  جديدم  عهم يات يدو  م  عدم ك الم  ااتبدا: جدزل  و كد  مد  

لة  يمدددة التدددامي   وقالبدددا مدددا تحرددد  بدددي  مادددير  الردددناعة التقليديدددة والعمدددالل وبدددي  الاددد
 م ايرهم.

عرفأأت تكنولوجيأأا  IAISآخأأر للمنظمأأة الدوليأأة لمشأأرفي التأأأمين  )4(فأأي تقريأأر -
مجموعة متنوعدة مد  التقنيدات الناحدقة والنمدا ج التجاريدة المبتحدرم التدي لدديها التأمين بأنها 
 ا: التتمي .تحوي   عم القدرم عل 

ععرعدددت تحنولوجيدددا التدددامي   OECD )5( مدددا منظمدددة التعددداو  ات ترددداد  والتنميدددة -
بتنهددا مردديلا يادددت دم لوردد  التقنيدددات الجديدددم مددت تمكانيدددة جلددم اتبتحدددار تلدد   يددداو 

 التامي  والتتهير عل  المماراات التنظيمية  اواق التتمي . 
تمي  بتنهدددا اادددت دام  حدددد  التقنيدددات يمكددد  تعريددد  تحنولوجيدددا التدددمدددا ادددبق مددد   دددال:     

والتيبيقددات المبتحددرم عددي التحنولوجيددا وااددتغاللها عددي  يدداو التددتمي  ممددا يحادد  مدد  رددورم 
 التتمي  التقليد  ويااعد عل  ح  المحاح  التقليدية التي يعاني منها  ياو التامي .
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 :)6(العوامل الدافعة البتكار تكنولوجيا التأمين .2
تدوعير تحنولوجيدا جديدددم تهدددل ل يددا التدامي  مجموعدة مدد  العوامد  التديابتحدار تحنولوج ادبم

 متاحة لحركات التتمي  والعمالل ال ي  ييلبو  منتجات جديدم   همها ما يلي 
اتات ادم م  النظام البيقي المتدوعر علد  التحنولوجيدا الماليدة و  ارت او اتاتهمار   -

ا عددي ال دددمات الماليددة الحبددر    يدد  التددي ركددزت علدد  القيدداو المرددرعي وااددتهمرت  عمالهدد
توجددن جددزل مدد  هدد ا اتبتحددار نحددو  يدداو التددامي   ومددت  لدد  عقددد نحددت ماددتو  مرت ددت مدد  
محاركة حركات اتاتهمار وحركات التحنولوجيا تات دام التقنيات الجديدم مما زاد مادتو  

 اتاتهمار الر امالي عي  ياو التتمي  برورم عامة؛
لرجدددا: ا عمدددا: الددد ي  يادددعو  تلددد  تواددديت عرردددهم عقدددد تدددم  زيدددادم القدددوم ال كريدددة -

تتاددي  الحددركات الناحددقة عددي نظددام التددامي  البيقددي مدد   بدد  رجددا: ا عمددا: إليجدداد عددرل 
تجاريدددة مربحدددة تبتحددداراتهم  و دددد اادددتغلوا مدددا يعتبروندددن نقددداا ردددع  عدددي نمدددا ج ا عمدددا: 

 التجارية القاقمة حاليا. 
التحليليدددة  يددد  ادددمحت اتنترندددت للحدددركات التقددداا  زيدددادم تدددواعر البياندددات وا دوات -

المزيد م  المعلومات حو: ا عراد  حهر م     و ت مر   ه ا العامد  تلد  جاندم زيدادم 
 دددوم الحوادددبة وال وارزميدددات ال كيدددة بحدددك  متزايدددد ادددما للحدددركات بتواددديت  ددددرتها التنبميدددة 

 لمجموعة وااعة م  التيبيقات بما عيها التتمي .
لمجتمعية التي تمهر علد  ندوو المندتج وكي يدة اادتهالحن  عتقدديم اليعدام التغيرات ا -

 لجي  ا ل ية يتيلم زيادم حهيتن عبر اات دام اتنترنت  تقاام ات تراد  اإلدارم ال اتية.
الميددزم التناعاددية  يدد  تتجددن الحهيددر مدد  الحددركات تلدد  التحنولوجيددا كوادديلة لتوادديت  -

م عي الانة تجديد يلباتهم للتتحدد مد  وتقهدم  كمدا يدتم نياق ت اع  الماتهل   ي  تيلم مر 
التتحد م  اادت دام التقنيدات الجديددم التدي تاداعد علد  تحادي  الادعر  ت  ديك الم داير 

 والحح  ع  اتحتيا: عي يلبات التاوية؛
ك دددالم المكتدددم ال ل دددي  عقيددداو التدددتمي  يعتبدددر ردددناعة  ات  هميدددة كبيدددرم علددد   -

ديدد مد  المادتهمري  عدي القيداو يبحهدو  عد  ت  ديك تحدالي هم  الماتو  العدالمي لد ل  الع
 كر منة عمليات معينة لتقلي  المحاركة البحرية.
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 التكنولوجيات التي تعتمد عليها تكنولوجيا التأمين: .3
هنددا  العديددد مدد  التيددورات واتبتحددارات التحنولوجيددة ا واددت نيا ددا تدددعم تحنولوجيددا        

  )7(التتمي   همها
 Mobile technology and):   (وجيأا الهأاتف النقأال وتطبيقاتأ تكنول  1.3

applications 
امحت حبكة الهوات  النقالة وتيبيقاتها الم تل ة للعديد مد  الحدركات للورد  تلد         

احبدددر عددددد مددد  العمدددالل مقارندددة بالادددابق  و دددد تاددداعد تقنيدددات الهدددات  النقدددا: عدددي مجدددا: 
عهدددي تتددديا الوردددو: تلددد  حدددبكة اتنترندددت كمدددا تعمددد  تحنولوجيدددا التدددتمي  بيدددرق م تل دددة  

بالرادداق  القردديرم التددي لهددا القدددرم علدد  ت يددار ا عددراد حددو: التغييددة التتمينيددة  و تدد كيرهم 
بقرم انتهال ردالحية العقدد  و بددعت ا  اداا  كد ل  عمليدة نقد  البياندات الحبيدرم كلدن مهدم 

 ي ت تمتل  حبكة توزيت.بحك  كبير عي ا اواق الناحقة لقياو التامي  والت
 الخوارزميات والمشورة الروبوتيةالذكاء االصطناعي،   2.3

  : (Artificial intelligence, algorithms and robo-advice)                   

الدد كال اتردديناعي هدددو  كددال تعرردددن اختت عندددما تت دد  بعدددي  اتعتبددار بيقتهدددا        
ممك  لبلوغ  هداعها  تادت دم علد  نيداق واادت عنددما وتت   تجرالات لتحقيق   ر   در 

يددددتم وردددددت بدددددرامج الحومبيدددددوتر لممارادددددة وظدددداق  المعرعدددددة كدددددالتعلم وحددددد  المحددددداح    مدددددا 
ال وارزميددددات عهددددي جددددزل مدددد  الدددد كال اتردددديناعي  حيدددد  تاددددت دم عددددي القيدددداو المددددالي 

ر التجاريدددة  وارزميدددات التجدددارم  يددد  تتبدددت مجموعدددة مددد  اإلرحدددادات الحدددريية لتن يددد  ا وامددد
المحدورم التلقاقيدة   بت ر  ارعة ممكندة والتدي ت يقدو  علد  مجاراتهدا التداجر البحدر .  مدا

عبدددر اتنترندددت بالنادددبة لقيددداو التدددامي  يدددتم تيدددوير  إلدارم اتادددتهمار واادددت دامن عدددي تزايدددد 
ماتمر  نن  حهر ععاليدة مد  حيد  التحل دة  يقددم نرداقا ويوجدن تلقاقيدا دو  ردرورم اللقدال 
وجهدددا لوجدددن  كمدددا تناادددم هددد   التقنيددددة  ردددحام الدددد و: المحددددودم الددد ي  ت ياددددتييعو  

 الحرو: عل  المحورم المالية البحرية.
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 (Smart contracts):   العقود الذكية  3.3

العقددود ال كيددة تحددير تلدد     عقددد  ددادر علدد  تن يدد  ن اددن  تحتددم علدد  حددك  بددرامج محدد رم 
مبيدوتر  و حدبكاتن  بددت مد  العقدود القانونيدة المكتوبدة والتي يمك  تحغيلها عبر  جهدزم الحو 

عل  الماتندات التقليدية  يمك     يحدد ه ا العقد القواعدد الردارمة والنتداقج التدي تحداحي 
وهيقة  انونية تقليدية  تنل عل  اتلتزامات وال واقد والعقوبات الماتحقة لليرعي   تات دم 

الغربددال بااددت دام اتنترنددت دو  الحاجددة تلدد  اددلية هدد   العقددود عددي ا عمددا: التجاريددة مددت 
 مركزية كوايا  وقاليا ما تعم  ه   العقود بالالة الحت 

   (Blochchan): تكنولوجيا سلسلة الكتل نو تكنولوجيا دفتر األستاذ  4.3
هو برونتوكو: لتباد: القيم  و البيانات عبر اتنترنت التدي ت تتيلدم وادييا  عهدي        

ل بيانات محتركة ومح رم للمعامالت والمعلومات  حي  يتم تنحال الادلة ميولدة تقنية تنحا
م  كت  البيانات وك  كتلة عيها ادج  مردغوا مد  الرد قة التدي تدم التحقدق مد  ردحتها 
مدددد   بدددد  كدددد  المحدددداركي  عددددي الاددددلة الحتدددد . تادددداعد هدددد   التقنيددددات الحددددد مدددد  العمليددددات 

 م  الهويات والوهاقق التتمينية.اتحتيالية والم اير وتاه  عملية التحقق 
هدو تقدديم  ددمات التدامي  مد   دال: : Digital Insuranceالتأمين الرقمي   3.3

منرددات ر ميددة كحددبة اتنترنددت  الهددات  المحمددو:   جهددزم انترنددت ا حدديال مترددمنة موا ددت 
 )8(التوار  اتجتماعي

 بدديور  ا تحددادإلعددرل ا: Internet of Things (IoT)انترنأأت األشأأياء   3.3
المعلومات تمك  م  تقدديم  مجتمتبور ها بنية تحتية عالمية لا حيال انترنت  لالتراتت

لددد  تقنيدددة تاادددتنادا   ا حددديالال ددددمات المتقدمدددة عددد  يريدددق الدددربا المددداد  وال علدددي بدددي  
 .)9(الحالية والمتيورم القابلة للتحغي  البيني اتتراتتالمعلومات و 

ترونددي يمكدد  تعري ددن علدد  حددبكة اإلنترنددت مدد   ددال: "ا حدديال" تمهدد     جهدداز الحعكلمددة 
حديال التدي نادت دمها مد  الممكد  اليدوم ربدا ا  ردبا حيد    لدن ت ريل عنوا  انترندت

التل زيدددو   الهالجدددة  عدددي حياتندددا اليوميدددة بحدددبكة اتنترندددت مهددد  الاددديارم  الغادددالة  الهالجدددة 
و بمحييددن  ا  رددل لددن   يرددبا اإلناددا  ن اددن حدديقا  ت ا مدد مدد  الممكدد  كدد ل    وقيرهددا

 و لادددداعتن  و لاددددوار   و  عنددددوا  تنترنددددت معددددي   كددددت  ي رددددل عنددددوا  انترنددددت لنظارتددددن
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حيال التي يمكد  كما تتوات ا   و دا   جامن  و  جهزم  و لمعدات يبية عل   نلمالبا
ربيها بالحبكات لتحم   يواق الحيوانات وحت  ا حجار وعنارر الغابات والقاقمة تيدو: 

تعم  العديد م  حركات تحنولوجيا المعلومات اليدوم     حيل م  ا حيال ا  ر  لتحم  ك
 .حديالحديال مد   ددرم الدربا بحدبكة انترندت ا لدتمك  ا   علد  تيدوير بيقدات دعدم متحاملدة

حددد  التقنيددات الحديهددة للددربا تحدديال" بحددبكة اتنترنددت مدد   ددال: ااددت دام يمك  ربددا "ا عدد
   يمكدد  حيدد   قيرهددا   و Wifi  تقنيددة  ZigBee  تقنيددةبالحددبكات كتقنيددة البلوتددو   

 ددر  لتتدديا بدد ل   ناددا  مدد  جهددة حدديال مددت بعرددها الددبعك مدد  جهددة ومددت اإلتت اعدد  ا 
العديدد مدد  التيبيقدات الجديدددم عدي المجدداتت اليبيدة  والرددناعية  وات تردادية  والتربويددة  

الموردوو يعتمدد علد  اديناريو  ادا تعل  ماتو  الحيام اليومية لل درد. ع والريارية وحت 
 )10(ناا عر  ال دمات لإل حيال عبر اتنترنت لتوعير ت اع  ا 

 1.6ادديبل  تددن نهايمددت و باإلنترنددت بليددو  حدديل جديددد  2.2تم ربددا اددي 8301عمددت بدايددة 
 .)11( 8383بليو   ال:  83.2بليو   ويتو ت    ير  تل  

 :Big Data and Data Analyticsالبيانات الضخمة وتحليلها   3.3
 تمهدد  البيانددات الردد مة مرحلددة هامددة مدد  مراحدد  تيددور نظددم وتقنيددة المعلومددات      
ترداتت  وهددي تعبددر عدي م هومهددا المباددا عد  كميددة هاقلددة مد  البيانددات المعقدددم التددي وات
حجمهدددا  دددددرم البرمجيدددات واخليدددات الحاادددوبية التقليديددددة علددد   زنهدددا ومعالجتهددددا  ي دددوق 

حدا با  راقيي  تلد  وردت حلدو: بديلدة متيدورم تمكد  مد  الدتحكم ال    وتوزيعها  ا مر
كما تمتل  تقنية البيانات الر مة تمكانية تحليد  بياندات موا دت   عليها عي تدعقها والاييرم
حيدد     تحليددد  هددد    يجتمددداعوبياندددات حدددبكات التواردد  اتار اتحددعاإلنترنددت و جهدددزم ات

وعددة مدد  البياندات الماددتقلة لححدد  جوانددم بدي  مجم البياندات ياددما بااتححددال ارتبايدات
كاعحددددددة ومتجاهددددددات التجاريددددددة للحددددددركات لال عديدددددددم  ومنهددددددا علدددددد  اددددددبي  المهددددددا: التنبددددددم

 .)12(الجريمة
عاادت دام هد   التحنولوجيدا مد  حدانها تقدديم العديدد مد  المزايدا وتاداعد الحدركات علد       

مي  بناددبة كبيددرم علدد  هدد   ات ددا   ددرارات  حهددر  كددال  لدد ل  تعتمددد حددركات تحنولوجيددا التددا
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التحنولوجيدددا عدددي العديدددد مددد  المجدددالت كتادددويق المنتدددوج وبيعدددن  تقددددير الم ددداير وتجنبهدددا  
 تحاي  ررا الزبو .....الخ.

 : كيفية استفادة شركات التامين من التكنولوجيا المتطورة11الشكل رقم 

Source: Kurt Rosander & Bjørn Garmann, “Digital Insurance 

powered by Big Data”, assenture, 31January 2015, p 9, date of 

view: 15/10/2018, online: http://www.forsikringsforeningen.no/wp-

content/uploads/2015/01/Presentasjon-Accenture.pdf 
 ما عملية التحلي  للبيانات عهي تااعد علد  وجدن ال ردول بتحليد  ادلو  العمدالل      

وجمددت المرددادر الم تل ددة للبيانددات  لدد ل  هندددا  العديددد مدد  اتمتيددازات التددي تقدددمها هددد   
 التحنولوجيا وتجع  الحركات بتنواعها تلجت له   التحنولوجيا.

 : نثر استخدام البيانات الضخمة على المؤسسات12الشكل رقم 
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Source: Kurt Rosander & Bjørn Garmann, op.cit, p 6. 

 

 الرعاية الصحية:   3.3
يمكدد  لتحنولوجيددا التددتمي  تادد ير الوادداق  التحنولوجيددة المتقدمددة لتغييددر ايااددات التددامي    

تيبيدددق  012333الردددحي  عالردددحة الر ميدددة تتيلدددم تتميندددا ر ميدددا  عهندددا  حاليدددا حدددوالي 
دوتر ادددنة  مليدددار 80متعلدددق بالردددحة  واإليدددرادات العالميدددة مددد  هددد   المنتجدددات اترددد  

  لددد ل   يلددددق رواد ا عمددددا: عددددي تحنولوجيددددا التدددامي   نددددواو م تل ددددة مدددد  المنتجددددات 8302
ي  كددددالموظ  الجديددددد القدددداقم علدددد  الر ميددددة  نمددددا ج الوادددداية للتددددامي  الرددددحي الح ردددد

. عهندا  والندا الت الجديددم التدي تددعم التقنيدة منرات للحركات المممنة  اتيدا إلدارم ال واقدد
 .)13(اتهلحي  م   ب  مقدمي  دمات التتمي  الرحيعرل جديدم للم

  تأمين االنترنت:  3.3
ا جهددزم  و البددرامج  و المعلومددات  وكدد ل   حمايددة  نظمددة الحمبيددوتر مدد  اددر ة  و رددرر  
  عالتتمي  اتلحتروني  ربا جزلا مد  تعيي   و توجين  ايئ لل دمات التي يقدمونها م 

ية يولددد هلهددي مدد  تجمددالي   ادداا التددامي  عبددر اددوق التددامي   عمددهال  يدداو الرعايددة الرددح
اتنترنت  لد ل   يدورم الهجمدات اتلحترونيدة وتزايددها ولدد ظهدور  ندواو جديددم مد  التدتمي  
وهددو تددتمي  اتنترنددت  ععلدد  حددركات التددامي  مواجهددة تقيدديم الم دداير المحتملددة للهجمددات 

 ا الندوو مد  الم داير  وعليدن اتلحترونية  ب  و وعها  عهي تتمتدت ب بدرم  ليلدة نادبيا عدي هد
عدي تيدار تزايدد الهجمدات اتلحترونيددة عليهدا  دد تحدو  النتدداقج كارهيدة  اردة  يداو الرعايددة 
الرددحية ا حهددر ااددتهداعا  لدد ل  بددد ت حددركات التددامي  عددي ااددت دام درجددات ا مددا  التددي 

ت   يبيعددددة وحجددددم الاددددجالت  و البياندددداتاددددتند تلدددد  علي ددددة قدددددارم الم دددداير عددددي الممااددددة
الم زندددة  ا تبدددارات ا مدددا  والتدددد يق  تحدددديهات  مدددا  الحدددبكة / جددددار الحمايدددة   ددددمات 
تحنولوجيددددا المعلومددددات الدا ليددددة  و اتاددددتعانة بمرددددادر  ارجيددددة  و ددددد  لددددق هدددد ا عررددددا 

لتقددددديم منتجددددات لحددددركات التددددتمي . تددددوعر هدددد   عددددي تحنولوجيددددا التددددامي  للحددددركات الناحددددقة 
د التهديدددات والم دداير  مهدد  بددرامج ا تبددار ات تددراق عبددر المنتجددات  دوات مرا بددة لتحديدد

 .)14(اإلنترنت( ومنرات الترني  ا مني و دوات  يا  ا دال والتحليالت
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عحركات ال دمات الماليدة بمدا عيهدا حدركات التدتمي  الغنيدة بالمعلومدات والبياندات هدي  حبدر 
 Ponemo )15( التقريددددر الرددددادر عدددد ماددددتهدل للهجمددددات اتلحترونيددددة وهددددو مددددا يبينددددن

Institute   ياو ال دمات المالية ا حهر تحل ة بادبم الجدراقم حي   ربا   8302لانة 
 مليو  دوتر م  ال ااقر جدرال الجدراقم اتلحترونيدة  02.82 ي  كل  القياو  اتلحترونية

  نن ا حهر ااتهداعا.
قطاع لسنة : متوسط التكلفة السنوية للجرائم االلكترونية حسب ال13الشكل رقم 

 )مليون دوالر( 2113

 Source: Ponemon Institute, “2017 cost of cyber crime study”, 

op.cit, p20. 
تبي     التامي  الر مي عي العالم  8302وحام البوابة العالمية لإلحراقيات لانة       
لهدددا  للبياندددات الرددد مة وتحلي %88مددد  اهتمدددام حدددركات تحنولوجيدددا التدددامي  و %02يمهددد  
 تنترنت ا حيال  حام الحك  الموالي. %2لقياو الرعاية الرحية و 02%

 شركات تكنولوجيا التامين حول العالم حسب القطاع: توزيع 14الشكل رقم 

 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
 9891السنة  89العدد: 80المجلد:  91:الرقم التسلسلي          

 

474 

 

Source: the statistics portal, “Distribution of Insurtech startups 

worldwide in 2016, by segment”, date of view: 15/10/2018, online: 

https://www.statista.com/statistics/753205/share-of-insurtech-

startups-worldwide-by-segment/ 

 المحور الثاني: واقع تكنولوجيا التأمين 
عدد    قلددم ردد قات تحنولوجيددا التددامي  تددتم عددي  مريكددا  aecunture )16(حاددم تقريددر     
 8302ادنة  %61تلد   8306ادنة  %23ة بالرقم م  ان  اك نادبة العددد مد  الحمالي

عهددي تبقددد  تاددديير علددد  حرددة ا ادددد مددد  هددد   الرددد قات  هددم تدددتتي منيقدددة  وروبدددا التدددي 
تلددد   8306ادددنة  %08تادددج  نمدددوا متادددارعا عدددي تبدددرام رددد قات تحنولوجيدددا التدددامي  مددد  

يا الهددداد  مددد  ادددنة   كمدددا ترددداع ت النادددبة عدددي منيقدددة  اددديا والمحددد8302ادددنة  08%
عريقيددا روادديا وتركيددا عتاددج  8302تلدد  قايددة عددام  8306    مددا منيقددة الحددرق ا واددا واة

 .8302انة  %2.1تل   8306عام  2..3نموا متبايقا  در بد 
 : عدد صفقات تكنولوجيا التأمين حسب المنطقة13الشكل رقم 

 
Source: Accenture, “FEARLESS INNOVATION INSURTECH 

AS THE CATALYST FOR CHANGE WITHIN 
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INSURANCE”, 2018, p 8, online: 

https://insuranceblog.accenture.com/wp-

content/uploads/2018/03/Fearless-Innovation-Insurtech-Report.pdf 

هد   الادوق عدي   ما م  حي  الددو: عتبقد  الوتيدات المتحددم ا مريكيدة تاديير علد       
تعتبدر الوتيدات المتحددم ا مريكيدة  حهدر الددو:  INSIGHTSCB )17(العالم  عحام تقريدر

العالمية التي تتم عيها المعامالت رم  تحنولوجيا التتمي   حيد  حادم التقريدر عد   المددم 
معاملددددة عدددددي تيدددددار  282تددددم تادددددجي   8302والربددددت ا و: مددددد  ادددددنة  8300بددددي  ادددددنة 

مدد  هدد   المعددامالت تمددت عددي الوتيددات المتحدددم ا مريكيددة  % 13منهددا  تحنولوجيددا التددامي 
ب رناا   ما ت ا    نا  %0بالري  والهند و %6بتلمانيا و %2ببرييانيا و  % 2عي حي  

ر قة عالمية عي تيار العم  بتحنولوجيدا  11تم تاجي   8302الربت ا و: عقا م  انة 
تليهدددا  %20يكيدددة علددد   حبدددر حردددة منهدددا بنادددبة التدددامي  لتادددتحو  الوتيدددات المتحددددم ا مر 

  ممدا يبدي  لندا تركدز هد   التحنولوجيدا بحدك   وادت بالوتيدات المتحددم %08برييانيا بنادبة 
ا مريكيددة وبدايددة انتحددار نحددايها بناددم من  رددة عددي كدد  مدد  برييانيددا   لمانيددا  الرددي   

 الهند  اليابا   عرناا  كندا  انغاعورم.
 امالت الفصلية لتكنولوجيا التامين حسب البلد المستهدف: المع13الشكل رقم 
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Source: CBINSIGHTS and Willis Towers Watson 

Securities, “Quarterly InsurTech Briefing Q1 2018”, May 2018, 

p 48, online:  

https://www.willistowerswatson.com/media/WTW/PDF/Insights/20

18/05/quarterly-insurtech-briefing-q1-2018.pdf 

 مددا حجددم التمويدد  ال ددال بمعددامالت وردد قات تحنولوجيددا التددتمي  عقددد بلغددت  روتهددا      
 8306 ي  تجاوزت هالهة مليدار دوتر  حيد  حدهدت زيدادم مادتمرم مند  ادنة  8302انة 

تحد  حتد  اندن ترادية والماليدة التدي احتادبها هد ا القيداو المادمما يد: عل  ا همية ات 
تجاور المليار كما يحهد عددد الرد قات والمعدامالت  8302عي الربت الهاني عقا م  انة 

ردد قة  831ردد قة لتردد  تلدد   68 يدد  اددج   8308هددو اخ ددر تزايدددا ماددتمرا مندد  اددنة 
رد قة  وهدو يمكدد اإل بدا:  033ورلت تل   8302 نا الربت الهاني م  انة  8302انة 

 او تحنولوجيا التتمي  بالرقم م  حداهتن والجد: القاقم حولن.الماتمر للتعام  مت  ي
 : عدد وحجم تمويل صفقات تكنولوجيا التأمين )مليون دوالر(13الشكل رقم 

Source: GCA, “Insurance Technology Sector Summary”, Q2 

2018, p 7, online: https://gcaglobal.com/wp-

content/uploads/2018/07/InsurTech-Sector-Report_Q2-2018.pdf 
حدركات تعدادم التدتمي  هدي ا  در  زادت مدد  نادم اادتهماراتها عدي مجموعدة وااددعة       

مددد  التقنيدددات  ات التيبيقدددات التابعدددة للحدددركات الناحدددقة والتحنولوجيدددا  حيددد  ادددج  تقريدددر 
CBINSIGHTS ااتهمار  عل  م     و ت كا  عدي التحنولوجيدا ال اردة  083والي ح

https://gcaglobal/
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حتدد  تادديير نوعددا مددا علدد  هددورم تحنولوجيددا  8302مدد   بدد  حددركات تعددادم التددتمي  اددنة 
هارتها لت وعات مناعايها.  التتمي   مما يد: عل  نجان ه   الهورم واة

 التامين : استثمارات التكنولوجيا الخاصة من قبل شركات إعادة13الشكل رقم 

 
Source: CBINSIGHTS and Willis Towers Watson 

Securities, “Quarterly InsurTech Briefing Q4 2017”, January 

2018, p 56, online:  

https://www.willistowerswatson.com/-

/media/WTW/PDF/Insights/2018/01/quarterly-insurtech-briefing-

q4-2017.pdf 

 المحور الثالث: ردود فعل شركات التأمين التقليدية
الاويادددرية عدددي   st.Gallenلمعهدددد ا ترددداديات التدددتمي  بجامعدددة  )18( كدددر تقريدددر     

تحردداقية حددملت حددركات التددتمي  التقليديددة وحددركات تعددادم التددتمي  ووادديال التددتمي  حددو: 
  علم رددت اإلحردداقية عددي الحددك  التددالي  يدد  انيباعدداتهم ا وليددة اتجددا  تحنولوجيددا التددتمي 

 نهدم  داموا بتعيدي  رقدي  للحددمو   %03.2ردرن مادقولي حدركات التدتمي  التقليديدة بنادبة 
   لدم يت د وا هد ا  %3والوايال بنادبة   %82الر مية بينما حركات تعادم التتمي  بنابة 

تدامي  ردرحت الحدركات اإلجرال  بينما ما ت ا كانت لديهم ااترتيجية تركز علد  حدركات ال
والواددديال  %82  حدددركات تعدددادم التدددتمي  بنادددبة %20.2التقليديدددة بهددد ا اإلجدددرال بنادددبة 

   ا  ا قلبية لي  لديهم ااتراتيجية واردحة لحدد اخ   بينمدا اإلجدرال المتعلدق  00.0%
 %10.2بتحدددوي  عريدددق مددد  ال بدددرال للتحنولوجيدددا التدددتمي  ردددرحت حدددركات التدددامي  بنادددبة 
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مما يدد: علد     كد  متعداملي  %11.2والوايال بنابة  %033لتتمي  بنابة وحركات ا
 اوق التامي  عل  دراية با همية العامة واتجا  حركات تحنولوجيا التتمي .

عحاددم هدد   اإلحردداقية    متعدداملي اددوق التددتمي   دداموا بتجميددت مددواردهم عددي عددرق      
 تن ي  ممجلة ل ترات زمنية تحقة.رغيرم لورت اتاتراتيجيات المناابة لح  عملية ال

 : مواقف متعاملوا سوق التأمين اتجاه تكنولوجيا التامين13الشكل رقم 

Source: Alexander Braun and Florian Schreiber, “The Current 

InsurTech Landscape: Business Models and Disruptive 

Potential”, Institute of Insurance Economics, university of 

St.Gallen,  2017, p 111, online:  

https://www.ivw.unisg.ch/~/media/internet/content/dateien/institute

undcenters/ivw/studien/ab-insurtech_2017.pdf 

هنا  العدية م  اتحتماتت للمتعاملي  عي اوق التتمي  التقليد  اتجا  حركات      
تحنولوجيا التتمي  بي  مرا بتها  تجاهلها  مناعاتها  الد و: عي حراحة معها  و اتاتهمار 

 عيها.
حدددركة ناحدددقة عدددي تحنولوجيدددا التدددتمي  عبدددر  0023 عحادددم ن ددد  اإلحرددداقية مادددت      

العالم  حدركات ادوق التدتمي  لهدا القابليدة للتعداو  مدت حدركات تحنولوجيدا التدتمي   حبدر مد  
   تعتبرهدددا مناعادددا لهدددا  ويظهدددر  لددد  بحدددك  واردددا جددددا عدددي  يددداو الردددحة والممتلحدددات 

حددركات تعددادم  لحددركات التددتمي  الحددام    مددا %11.2وناددبة  %22.2واإلرددابات بناددبة 
مددنهم يعتبددرو  حددركال محتملددي  عددي الماددتقب  وت مجددا: لمناعاددتهم   مددا  %23.6التددتمي  

https://www.ivw.unisg.ch/~/media/internet/content/dateien/instituteundcenters/ivw/studien/ab-insurtech_2017.pdf
https://www.ivw.unisg.ch/~/media/internet/content/dateien/instituteundcenters/ivw/studien/ab-insurtech_2017.pdf
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وادديال التدددتمي  عالردددورم ت تلدد  حيددد    ددد  مدد  نرددد  الحدددركات الناحددقة عدددي تحنولوجيدددا 
 التتمي  تعتبرهم حري  محتم  للتعاو  وهلههم يعتبرهم مناع  يبيعي لهم.

ئة في تكنولوجيا التأمين ومواقف اتجاه مؤسسات : الشركات الناش11الشكل رقم 
 التامين التقليدي

 
Source: Alexander Braun and Florian Schreiber, p 113, op.cit 

لقددد تغيددرت النظددرم نحددو تحنولوجيددا التددامي  عقددد كددا  يمنظددر لهددا بتنهددا  ددوم ت ريبيددة لحدد       
عدي جميددت  نحدال القيدداو  لد ل  بددد  العديدد بت دد  الترتيبدات الالزمددة  اخ  هدي تقدود اتبتحددار

للرد عل  ه   التحديات واقتندام ال درل  تيدوير منتجدات و ددمات جديددم تلبدي احتياجدات 
 اعدددم العمددالل المتغيدددرم  هدد ا حتمدددا ادديمد  تلدد  ت  ددديك تحددالي  القيددداو وتيددوير يدددرق 

لناحددقة  مهدد  الددد كال اتردديناعي وانترندددت جديدددم للمماراددة ا عمدددا: التجاريددة والتقنيدددات ا
 .)19(ا حيال  عتحنولوجيا التامي  هو تعادم تحكي  رناعة التامي 

مد  كبدار  .02الد   اعتمدد علد  ردود  ععدا:  PWCلدد  )20(ل ل  حام ن   التقرير     
  حيدد  جددال 8302دولددة حدداركت عددي اتاددتيالو لعددام  63مدددير   يدداو التددامي  لحددوالي 

مددد  حيددد  تو عدددات المدددديري  التن يدددد يي   8302و 8301قارندددة بدددي  اددددنتي عدددي التقريدددر م
لحددركات  يدداو التددامي  عددي دو: م تددارم مدد  العددالم حددو: ال ادداقر المحتملددة لحددركاتهم بعددد 
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 ي  كانت هورم وموجة قير واردحة لتحنولوجيدا  8301ظهور تحنولوجيا التامي   ع ي انة 
مدددد  تيددددرادات  %83تلددد   %0در بددددي  مددد  الماددددتجيبي  ب ادددداقر تقددد %62التدددامي  تو ددددت 

 يد   ردبحت تحنولوجيدا التدامي   8302انة  %21حركاتهم بينما ارت عت ه   النابة تل  
 حهر وردوحا وحداقعة اتادت دام بحدك   حبدر  لد ل   ردبحت حدركات  يداو التدتمي   حهدر 

 ااتبا ية تقتنام ال رل التي توعرها تحنولوجيا التامي .
يرادات المعرضة للخطر بسبب شركات تكنولوجيا التامين : نسبة اإل11الشكل رقم 

2113 

 
Source:  PWC, ”Insurance’s new normal Driving innovation 

with InsurTech”, Global InsurTech Report – 2017, date of view: 

8/10/2018, p 03, online: 

https://www.pwc.dk/da/publikationer/2017/pwc-fintech-2-0.pdf 

مدد  المحدداركي  عددي اإلحردداقية بددتنهم علدد  حددراحة ععليددة حاليددا مددت  %62لدد ل  رددرن     
مددددددنهم يعملددددددو  علدددددد  تد ددددددا: الاددددددلة الحتدددددد   %12حددددددركات تحنولوجيددددددا التددددددتمي  بينمددددددا 

blockchain  عهددم يعيددو   ولويددة  %6.   مددا 8302رددم  مجددا: عملهددم  ددال: اددنة
  اير والعم  عل  زيادم الروابا مت العمالل. عر  لرمية الم
مد  المادتجيبي   0833مد    IBM Institute for Business Value )21( مدا عدي تقريدر

لالاتبيا  يرم  حبر المديري  التن ي يي  لحركات التامي  التقليدية عي العالم وحت  حركات 
ولوجيدددا التدددامي  واحتردددا  تحنولوجيدددا التدددامي   قدددالبيتهم يعتقدددد    الحدددراحة مدددت حدددركات تحن

حلولهم المبتحرم اتجلم عواقد  حهر للجميت  بينما حركات التدامي  التدي ت تحترد  الحلدو: 
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وتحددو  مناعاددة لتحنولوجيددا التددتمي   ددد تجددد ن اددها تحددت تهديددد متزايددد  هدد ا التهديددد ت يددتتي 
تحتردددد  عقدددا مدددد  تحنولوجيددددا التدددتمي  بدددد   يرددددا مددد  الحددددركات الراقدددددم عدددي العددددالم والتددددي 

 التحنولوجيا المالية وتد   معها عي حراحة وتعاو . 
 : ردود فعل شركات التامين التقليدية إزاء شركات تكنولوجيا التامين12الشكل رقم 

 
Source: IBM Institute for Business Value, “Friend or foe? 

Insurtechs and the global insurance industry”, 2017, p 17, 

online: http://www.motion-s.com/wp-

content/uploads/2018/02/Friend-or-foe-EXEC-REPORT-v2.pdf 

عتقلدددم  رال المدددديري  التن يددد يي  لحدددركات التدددتمي  التقليديدددة يممندددو  بحدددراحة  حبدددر  و     
تحنولوجيدا التدامي  ون د  الدر   لحدركات  %22تعاو  مت حركات تحنولوجيا التتمي  بنادبة 

مددد  مددددرال حدددركات التدددامي   %60   مدددا عكدددرم اتادددتحوا  علددديهم يدددمم  بهدددا %16بنادددبة 
 التقليدية.

   كال م  حركات التامي  التقليدية وحدركات  Efmaو Capgemini )22(عقد بي  تقرير  
 تحنولوجيددا التددامي  لددديهما نقدداا  ددوم ورددع  ممددا يجعدد  تمكانيددة الحددراحة والتعدداو  بينهمددا
 ارددددية مكملددددة لحليهمددددا  عالتحامدددد  بينهمددددا ادددديجلم نقدددداا  ددددوم ومندددداعت للجميددددت  حهددددر مدددد  
تاددددتراتيجية المناعاددددة  عحددددركات تحنولوجيددددا التددددتمي  تمتلدددد   يمددددة  عردددد  ل مددددوا: مقارنددددة 
بالحركات القاقمة ك ل  القدرم علد  دمدج الحدبكات اتجتماعيدة والماليدة  تدوعير ال دمدة عدي 

عالية.  ما الحدركات التقليديدة باإلرداعة تلد  ميدزم هقدة العمدالل بهدا الو ت المناام وبك الم 
تت وق عي ا م  والحماية م  اتحتال:  واتعترال القو  بالعالمة التجارية والورو: تلد  
المنتجدددات وال ددددمات. عالتعددداو  بينهمدددا اياددداعد حدددركات التدددامي  التقليديدددة علددد  مواجهدددة 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
 9891السنة  89العدد: 80المجلد:  91:الرقم التسلسلي          

 

482 

 

لبييقدددة والعمليدددات الور يدددة التدددي تعمددد  علددد  تبيددددال التحدددديات التحدددغيلية  مهددد  ا نظمدددة ا
دارم الميالم والتعام  مت العمدالل مد  جهدة   در  اياداعد حدركات تحنولوجيدا  اتحتتام واة
التامي  عل  احتاام المعرعة عي مهام البقال عل   يد الحيام  كاحتاام عمالل جدد وبنال 

 ية.الوعي بالعالمة التجارية وبنال نياق القواعد التنظيم
 : نقاط قوة شركات التامين التقليدية وشركات تكنولوجيا التأمين13الشكل رقم 

 
Source: Capgemini and Efma, “world insurance report 2017”, 

date of view: 8/10/2018, p 11, online: 

https://www.worldinsurancereport.com/download 
عدددي عمليدددات اتنددددماج واتادددتحوا   اتنددددماج هدددو  نتيجدددة لمدددا ادددبق  كدددر  نالحددد  ارت ددداو  

اتاتيالل الحلي عل  الحركة واندماجهما معا ليظهر كيا  جديد واتاتحوا  يتم ع  يريق 
الاددييرم الحليددة علدد  الجانددم المددالي واإلدار  للحددركة(  حيدد  اددج  القيدداو زيددادم معتدلددة 

يدددادم اإلدرا  لحدددركات ممدددا يدددد: علددد  ز  8301تلددد  قايدددة  8308عدددي هددد   العمليدددات منددد  
 يدداو التددامي  ب يددورم و هميددة تحنولوجيددا التددامي  ورددرورم اتاددتحوا  علدد  تحنولوجيدداتهم  

 8302ويتبي  م  الحك  المدوالي     حبدر عمليدات اتادتحوا  واتنددماج تدم تادجيلها عدام 
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 22بحدوالي  8302م  حي  مبل  العملية  مدا مد  حيد  عددد الرد قات عدتم تادجيلن ادنة 
 لة. معام

: نشاطات االندماج واالستحواذ على شركات تكنولوجيا التامين )معامالت 14الشكل رقم 
 مختارة(

 
Source: GCA, op.cit, p 31. 

 23الصينية nzhongA المحور الرابع: دراسة حالة شركة
  التعريف بالشركة ومؤسسوها:  .1

بعدددد  8300 ندددوعمبر 1عدددي بالردددي  تتاادددت  تعلددد  اتنترنددد هدددي  و: حدددركة تدددامي     
 يددد  مقرهدددا الرقيادددي حدددنغها    مددد  هيقدددة تنظددديم التدددتمي  الردددينية ردددولها علددد  ر ردددةح

 zhongAnإليدالق محدروو  Tencentو Alibaba و PingAnاحتركت ك  م  حركة 
   مددددا ر   مالهددددا قددددم منتجددددات حددداملة للتددددتمي  علددد  الممتلحددددات والتدددتمي  رددددد الحدددواد ت

التددتمي  علدد  هددي  نيدداق ا عمددا: مليددار يددوا  14.698129 قدددر بحددوالي الماددج  ي
الممتلحددددات / العاقلددددة  التددددتمي  علدددد  البردددداقت  التددددتمي  رددددد الماددددمولية  التددددتمي  علدددد  
اتقتما   التتمي  رد الحواد /الحواد  علد  المدد  القردير المرتبيدة مباحدرم بمعدامالت 

  تددددتمي  تددددتمي ؛  دددددمات معلومددددات التددددتمي اإلنترنددددت  التددددتمي  علدددد  المركبددددات؛ تعددددادم ال
 ل عما: التجارية والموظ ي .
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 التكنولوجيات التي تعتمد عليها: .2
التحاددد  الحدددام  عدددي التادددويق وتدددوعير ال ددددمات مددد   جددد   صأأأطناعي:. الأأأذكاء اال2-1

جرالات مرا بة الم اير  .ومحاربة اتحتيا: واة
2-2 .Blockchain : حددد اعية واإلنردددال والهقدددة لالمركزيدددة لتعزيدددز الا سلسللللة ال:تللل

 .المتبادلة عي  دمة التتمي 

التتمي  عبر اإلنترنت مدعومدة مد   بد   عيالقدرم عل  اتحتتام : حوسبة سحابية. 2-3
 .منرة تحنولوجيا موهو ة وععالة  منة

تحاددي  تجربددة الماددت دم مددت المنتجددات الم ررددة واإلجددرالات   البيانأأات الكبيأأرة. 2-4
 .ال عالة

 لمقدمة:المنتجات ا .3
 نددواو وهددي تددتمي  عقدددا  الادديارم   كددالحواد  يرددم عدددم   . التأأامين علأأى السأأيارات3-1

والرواعق...الخ(  تامي  مامولية الايارم  اترابة التي يتعرك لها راحبو الايارم  تتمي  
المادددمولية عددد  الغيدددر  عدددي حدددا: تردددابة الغيدددر  دددارج المركبدددة كدددالموت(  تدددتمي  م ددداير 

م اير مت العي  وعي نهاية اتابوو ل ل  تقدم ت  يرات له ا النوو مد  العي   ترت ت ال
 ي جميددت انددواو التددامي  بمددا عيهددا الحددوار  اليبيعيددة(  (  تددامي  حددام  للادديارم  يغيددالتددامي

ارم  تددتمي  يو كلهددا(  تددامي  كادر زجدداج الاددتدتمي  اددر ة الادديارم  ادوال اددر ة  جددزال منهدا  
يددار الادديارم  تددتمي  اترددابة المباحددرم لمحددر  الادديارم    تددتمي  تلدد   يددت ق دددا الادديارم

   ا كانت الايارم مامولة ع  وعاتن.تتمي  عقدا  عجالت الايارم  تتمي  وعام الااقق ت
تقددددم تغييدددة حددداملة للم ددداير الردددحية  تدددتمي  ردددد م ددداير  . التأأأأمين الصأأأحي:3-2

التدتمي  اتي دا:   رمال ييد مدراكا الاريا   تامي  رد اتمدراك ال ييدرم  تدتمي  ردد 
 لدراجات.رد اتمراك النااقية  التامي  رد حواد  ا

  العاقلة.، تتمي  رد الحواد  التي تقت للناال . التامين ضد الحوادث:3-3
تددتمي   ددال لاددكا  جنددوم حددرق  ادديا  تددامي  حددام  للادد ر مدددم  . تأأأمين السأأفر:3-4

ج كدونج  تدتمي  الدرحالت القرديرم  ل  تايوا  واليابا  وهدونتتمي   ال عند الا ر ت انة 
 تتمي  الحواد  عند الا ر.
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كتددامي  ترددابة الحيوانددات ا لي ددة  ترددابة حاحددة الهواتدد  ال كيددة   . تأأأمين متميأأز:3-3
 تتمي  عقدا  البيا ات اتقتمانية  عقدا  اتي ا:  تتمي  القرايا عي المحاحم...الخ

 :2113المنجزات المحققة لياية  .4
  مدنهم  موظد  بددوام كامد  8233 حهر مد   بل  عدد موظ يها  8302 جوا عي نهاية  -

 ؛م  تجمالي موظ ينا ٪20.8مهند  وعني  يمهلو  حوالي  0201
عددي  حيدد  تحظدد  بحددعبية كبيددرم مددت جيدد  الحددبام ها  رددبحتو دددمات الحددركة منتجددات -

مددت وجددود  مليددو  ماددت دم 033  دددمت  دددمات لحددوالي  8302النردد  ا و: مدد  عددام 
 ؛٪ 22.2تمه   .0-02تتراون  عمارهم بي   الحبام م  منهرة تتمي  لح  عردبولي
حدددري  مددد  حدددركال اإلنترندددت عدددي مجدددا:  نظمدددة اإلنترندددت   033 حهدددر مددد   يهددداانردددم تل -
  التحنولوجيددة  بهدددل محددتر  لبنددال نظددام تددتمي  يعتمددد علدد  هددابتردددير حلول تمدداو 

ZhongAn   ؛ 8302عي النر  ا و: م  عام 
ي تركدز   التدZhongAn Technology ع  تتاي  حركة ت   علن8301وعمبر عي ن -

  وكد ل  ماداعدم ر ية المعلوماتيدة لردناعة التدتمي   وتعزيز التعل  تردير الحلو: التقنية
 ZhongAn  ااددت  حددركاقها الدددا ليي  وال ددارجيي  عددي اتبتحددار واحترددا  ا عمددا:

Technology ي الالة  وه ماة  يوا منتجات تحنولوجية Sلمنتجات Insuretech 
  ال كيدة تلمنتجات البياندا X   والالةتجات تحنولوجيا التتمي  التجاريةم  من H والالة 

 .blockchain.  م  منتجات T والالة  للمنتجات المالية F والالة
  8302ادددبتمبر  82عدددي المجلددد  الرقيادددي لبورردددة هدددونج كدددونج عدددي  ا ادددهم ت درجددد -

 التحنولوجيا المالية  اقمة عي اق ال ماة ا و  رم  اهتم ترني و   1313ورمز الاهم هو 
 اإلادتهمارية ا ادترالية لحدركة Ventures باتحدترا  مدت حدركة KPMG التدي نحدرتها 

FINTECH   ؛8302هال  انوات متتالية حت  عام 
 وتيددوير حنولوجيددا عددي رددناعة التددتمي لدددعم الت Zhongan ةالعالمددة التجاريدد ت يلقدد -

blockchain  وال كال اتريناعي وقيرها م  التقنيات الجديدم عي رناعة التتمي. 
للتادوق  ورد  تجمدالي عددد منتجدات التدتمي  التدي  Double Eleven عدي مهرجدا  -
 .مليو   833ببيعها عي  ابوو تل  ر م  يااي بل  حوالي  امت 
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و مدددا   blockchain  م تبدددر محدددتر  لالادددلة تبالتعددداو  مدددت جامعدددة عدددودا    نحدددت -
 .المعلومات

ا ولدد  و الجديددم علد  "جداقزم التدتمي  علد  اإلنترنددت الادنوية" عدي القمدة الماليدة  تحردل -
 .8301عام 
مليدو  حامد   6.8حهدر مد    ة ددمات تراحميد ت   ددم8301ديادمبر  00اعتبار ا مد   -

دا مد  منتجدات التدتمي  التد 862بحك  تراحمدي  تاند بوليرة وممم   و دم ي واعقدت منتج 
 .عليها هيقة تنظيم التتمي  الرينية

 نيلقدت  واZhongan كمنردة تيدوير دوليدة لدد "Zhongan International" ت نحدت -
تيددوير ا عمددا: الدوليددة  والتعدداو  وعددرل اتاددتهمار عددي التحنولوجيددا الماليددة وتحنولوجيددا ل

 .التتمي  عي ا اواق ال ارجية
  التدددددي تحدددددر  جهودهدددددا "ZhonganLife"ر  برددددددد تيدددددالق العالمدددددة التجددددداهدددددي ات  -

تاتححددددددال تيبيددددددق التقنيددددددات المتيددددددورم مهدددددد  تحنولوجيددددددا الححدددددد  والتحنولوجيددددددا الوراهيددددددة 
 .نا  عل  تدارم الرحة بد ة  مما يااعد اليا ال اليا عي مجا: الرحة العامةوتحنولوج

جيدا لتعزيدز ترددير تحنولو  Softbank Vision ات ا يدة مدت ردندوق  تو ع 8302عي   -
والتحنولوجيدا الماليددة وقيرهددا مد  حلددو: تقنيددات التحنولوجيددا  Zhong An التدتمي  لحددركة
 . ارج الري 

 الخاتمة:
تحنولوجيددا التددتمي  مددا هددي تت تحرددي  حاردد  لتيددور التحنولوجيددا ومددا تم ددرز  مدد  تقنيددات  
و يدداو ال دددمات الماليددة ت ي تلدد  عدد  بددا ي القياعددات عددي رددرورم التحيدد  مددت م ددرزات 
العرددددر وتغيددددر  وق الماددددتهل  وتوجهددددن لالحترونيددددات عددددي حددددت  مجدددداتت حياتددددن  ععلدددد  
درا   هميدددة و يدددورم ظهدددور مماادددات تنحدددا عددددي  المماادددات التقليديدددة مواجهدددة الوا دددت واة
مجاتتها بيرق جديدم ومبتحرم  وهو ما حد  ععال عي   ر الميال  ندن عدي البدايدة كدا  

لتحنولوجيدددا الماليدددة وتحنولوجيدددا التدددامي  هدددي عقاعدددة عيدددن ندددوو مددد  النكدددرا  واتعتقددداد بدددت  ا
 واتندهر عي    و ت.
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وبعد التتحد مد  تيدور نحدايات تحنولوجيدا التدامي  وحردولها علد  الددعم المدالي مد   حبدر 
كا  م  اليبيعي ات ا  تجرالات واادتراتيجيات لمواجهدة  googleممولي العالم حهرم مه  

 م مدد   بدد  ممااددات التددتمي  التقليديددة عبددر  نحددال الورددت  و ددد ا تل ددت اإلجددرالات المت دد
العددددالم لحدددد  يبدددددو اتتجددددا  الماددددتقبلي ادددديكو  واحددددد حاددددم التو عددددات وهددددو التعدددداو  بددددي  

 القياعي .
  هم ما تورلت تلين ه   الدرااة ما يلي النتائج: 

 نهايدددة الجدددد: القددداقم حدددو: تحنولوجيدددا التدددتمي  كونهدددا ظددداهرم مم تدددة بعدددد اادددتمراريتها عدددي -
التيدددور وحردددد رمو  ا مدددوا: الممولدددة لهدددا واحتادددام  اعددددم مددد  العمدددالل الدددراقبي  عدددي 

 التعامالت المالية اتلحترونية؛
ت يمك  بت  حك  م  ا حكا: تجاه  التحنولوجيات الحديهة التي تعتمد عليها حدركات  -

لتددي تردد يها علدد  تحنولوجيددا التددامي  نظددرا لل واقددد الحبيددرم التددي توعرهددا للقيدداو واتمتيددازات ا
 تحنواوجبا التامي ؛

حدك  هد ا تحنولوجيا التامي  اتحو  جزلا ت يتجز  م  ماتقب   ياو التدامي  مهمدا كدا   -
الجزل نظرا تحتاابن  اعدم ردلبة مد  التحنولوجيدات  العمدالل والدداعمي  المداليي   وهدو مدا 

 يحتاجن     ياو للرمود؛
نحدددو التعددداو  والحدددراحة  و اتنددددماج واتادددتحوا  توجدددن حدددركات  يددداو التدددامي  التقليديدددة  -

عل  الحركات الناحقة عي تحنولوجيا التامي   حهر م  تاتراتيجية اعتبارها مناعاا وندا لهدا  
إلدراحهددا  هميددة التقنيددات التحنولوجيددة الماددت دمة مدد  يرعهددا والقددادرم علدد  تيددوير القيدداو 

 بحك   حا  مما كا  علين. 
 عتمدةالمالهوامش المراجع و 
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