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 شكر وعرف ان

قني إلخراج ىذا العمل األكاديمي  الحمد هلل الذي وف  
قدم  إلى النور، وال يسعني في ىذه المناسبة إال  أن أت

الف اضل بودرامة    مشرفبجزيل الشكر والعرف ان لل
مصطفى على قبولو اإلشراف على ىذه الرسالة، وعلى  

، وأيضاً تفي مو للظروف الصحية  نصائحو وإرشاداتو القيمة
 .العمل  خالل فترة إنجاز  التي واجيتني

كما أتقد م بالشكر الجزيل إلى كل من ساىم في إنجاز  
 ىذه الرسالة العلمية من قريب أو بعيد.
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موذ نشأته، سياًء كانت أخطار ناذب  عن الطبان  ددد يااة الررد اؼبادة  ااؼبنوية  إف كثرة األخطار اليت هت
اراء السني ةددفنه للبحث ا  كبرياً   تنترب هاجسابصيرها اؼبختلر  أا أخطار أخرى اجتماعا  ااقتصادة  اسااسا ، 

الطاؼبا يااؿ الررد أف ةياجه تلك األخطار بالتخطاط  ،اليت من شأهنا أف تيفر له اغبماة  ااألمافـبتلف اليسائل 
ابسبب عجز اػباص ، على مددخراته  يف بادئ األمر الررد ياث اعتمددؽبا مسبقًا ااالستندداد للددفاع عن نرسه؛ 

 اؼبادة  ااؼبنوية  له الراي إذل اسال  أقبع هي التأمني الذي ةيفر  ه، ارتقى فكر هذه األخرية عن تغطا  األخطار
اةطرد عوه اػبيؼ ااإليساس باػبطر الواتج من يال  عددـ التأكدد فبّا ساحددث مستقببًل. فالتأمني إذف ةنترب 

اسّاًا يف بواء اجملتمنات مصددر الضماف ااألماف للررد اةيفر له االستقرار يف شىت ؾباالت اغبااة، اةلنب دارًا أس
  .اؼبتمثل  يف شركات التأمنيا اذلك بوقل األخطار اربيةلها بياسط  عقيد إذل اعبهات اؼبختص  اضباة  ثرااهتا، 

ةندّد قطاع التأمني من أهم قطاعات اػبددمات اؼبالا  يف النادل، اةلنب دارًا هاّمًا يف اجملتمنات اغبددةث ، 
اليت ةيفرها للكثري من اؼبشارةع، فهي ةساهم يف ذبماع اؼبددّخرات ااالستثمار يف  فباإلضاف  للحماة  االقتصادة 

أاعا  اقتصادة  متندددة، اةندّد عوصر هاـ ايايي يف دفع عجل  التوما  االقتصادة  ااالجتماعا  يف الدداؿ، الكن 
تكيف مندّدالت الوراذة  ىبددـ التأمني التقلاددي بشكل أكرب أسياؽ األثرةاء اخاّص  يف البلدداف الصواعا  ياث 

األقل؛ الددخل مرترن  اغالباً ما تبددا األسياؽ مشّبن ، باوما ةكيف هذا السيؽ أصغر إذل يدّد كبري يف البلدداف ذات 
 %02أثبتت اإليصاءات أف  اقددخارج غطاء التأمني؛  داؿ شرائح من اجملتمعتلك النددةدد من  ياث تبقى يف

موهم ال  %02فقط من سكاف النادل ةسترادداف من ضباة  اجتماعا  اتغطا  تأماوا  مواسب ، يف يني أف أكثر من 
تياجه صنيبات امشاكل يف رفع مستيةات الددخل، اعددـ  الدداؿ الواما  فمنظم .ةتمتنيف بأي نيع من اغبماة 

ابئ ، ااؼبشاكل االجتماعا  كالبطال  االنجز القددرة على التددااي، اافاات األطراؿ ااغبيامل بسبب األمراض ااأل
اخارج التغطا   أدىن من مستيى الرقرااليفاة؛ فبا جنل الطبقات الددناا يف النددةدد من اجملتمنات تناش يف اضنا  

أا التأمني االجتماعي، لذا تسنى الكثري من هذه الدداؿ إلهباد برامج اهااكل تيفر  التجاريالتأماوا  سياء التأمني 
   الرقرية.ؽبذه الطبق بلؽبا ضباة  اجتماعا من خ

أصبح مرهـي الرقر ال ةقتصر فقط على ؾبرد البراض يف مستيى الددخل، بل يبكن القيؿ أنه ظاهرة منقددة 
امتندددة األاجه من مظاهرها البراض الددخل، قل  االستهبلؾ، سيء التغذة  ااعبيع، تددهير اغبال  الصحا  إضاف  

لامي ابالتارل عددـ قددرة الررد على تيفري يااة الئق ، اقدد سانبت يف ذلك عددة عيامل موها إذل تددين اؼبستيى التن
ضنف برامج الرعاة  الصحا  اعددـ كراة  برامج اغبماة  االجتماعا  االضماف االجتماعي، عددـ قددرة الررد على 
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ستقرار ااألماف. إف أكرب إكماؿ التنلام، عددـ تيّفر مواصب شغل، باإلضاف  إذل أسباب سااسا  مثل فقدداف اال
التحددةات اليت تياجهها الدداؿ الاـي هي كارا  التخراف من ظاهرة الرقر االتصدّدي ؽبا بشىت الطرؽ االيسائل نظراً 
للنددد اؼبتزاةدد للرقراء، اقدد ياالت النددةدد من الدداؿ انتهاج عدّدة برامج اسااسات من شأهنا ربسني األاضاع 

ن خبلؿ سبكاوها من اغبصيؿ على مصددر رزؽ دائم امساعددهتا للخراج من دائرة اؼبناشا  للنائبلت الرقرية م
الرقر، امن بني تلك السااسات ما ةرّكز على اعبانب االجتماعي كوظاـ التقاعدد أا تقددًن منينات يف شكلاها 

فري التنلام الناين االوقددي، اموها ما ةرّكز على اعبانب البشري من خبلؿ توما  القددرات البشرة  عن طرةق تي 
االتددرةب االتكيةن اعبادد اكل ما من شأنه تطيةر مهارات الررد، اموها ما ةرّكز على اعبانب االقتصادي كإيدداث 
توما  رةرا  من خبلؿ االستثمار يف مواطق نائا  أا من خبلؿ تيفري خددمات التميةل اؼبصّغر للرئات الرقرية 

 ااؼبهمش .
رية يف التخراف من مناناة الرقراء من خبلؿ اػبددمات اؼبالا  اليت تقددمها لقدد ساهم التميةل اؼبصغر مسانب  كب

مؤسسات التميةل اؼبصغر كاإلقراض اربيةل األمياؿ ااالدخار، ابالتارل مساعددة تلك الرئات احملرام  من 
تساهم يف زةادة دخل  مصّغرةاالسترادة من خددمات اؼبؤسسات اؼبالا  التقلاددة  على القااـ دبشارةع اقتصادة  

األسر اخلق فرص تيظاف جددةددة فبا ةؤدي إذل البراض مندّدالت البطال  ابالتارل ربّسن اليضنا  اؼبناشا  لتلك 
 أصبحت قادرة على تيفري الغذاء إضاف  إذل اػبددمات الصحا  االتنلام. ، ياثاألسر

كأداة للتخراف من ظاهرة الرقر يف النددةدد من   تنترب برامج التميةل اؼبصغر من بني الربامج اليت أثبتت فنالاتها
الدداؿ الواما  من خبلؿ تيفري التميةل للرقراء، اقدد تزاةدد االهتماـ الددارل بصواع  التميةل اؼبصغر موذ شباناوات 
القرف اؼباضي ياث ظهر النددةدد من اؼبؤسسات اؼبتخصص  يف تقددًن خددمات التميةل اؼبصغر، ايف السويات 

 .اع  التميةل اؼبصغر مبّياً جّادداً اتقدّدماً ملحيظاً خاّص  مع بدداة  األلرا  الثالث األخرية يققت صو
لقدد أاضح التميةل اؼبصغر على اؼبستيى الناؼبي أف األشخاص ذاي الددخل اؼبوخرض يبثليف سيقًا ؿبقق  

  كانت اػبددمات اؼبقددم  للخددمات اؼبالا  امستهلكني فّنالني إذا ما مت تزاةددهم باؼبوتجات اؼبواسب ؛ فري البدداة
باإلضاف  إذل تلك  -للرقراء تقتصر على موح القراض اؼبصّغرة، لكن مع اليقت تبني أف تلك الرئات ربتاج 

 إذل خددمات أخرى مثل االدخار، ربيةل األمياؿ االتأمني اؼبصغر.  -القراض
 تساعدد اؼبخاطر ؼبياجه  كأداة صغراؼب التأمني موتجات اعتبار يبكن صغر،اؼب التميةل مؤسسات نظر اجه  من

 الطبانا ، االكيارث اليفاة، أا ااغبيادث اؼبرض،)  متيقن  غري أيدداث مياجه  على الصغرية اؼبشارةع أصحاب
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اذبددر  .الصغرية اؼبشراعات قراض اتسددةددهتم عائبل إطناـ على هتمقددر  على تؤثر االيت (اخل ، احملاصال ادمار
اإلشارة إذل أف تقددًن خددمات التأمني اؼبصغر ال ةقتصر على مؤسسات التميةل اؼبصغر اإمبا تتشارؾ يف ذلك 

 Muinch Réا  AIGؾبميع  من اؼبوظمات االشركات ابأسالاب متويع ، اتقـي كربى شركات التأمني مثل 

رل يف النددةدد من الشراكات من أجل ربقاق باالستثمار يف ؾباؿ التأمني اؼبصغر، كما تشارؾ ؾبميع  البوك الددا 
 أهدداؼ فباثل .

ألهم األخطار اليت ااؽبددؼ من التأمني اؼبصغر هي موح الطبقات الددناا من اجملتمع فرص تغطا  تأماوا   
؛ ياث ال وبظى النددةدد من األفراد ذاي الددخل اؼبوخرض خبددمات التأمني رغم أهنم يبلكيف أصياًل تتنرض ؽبا

ةتنني علاهم ضباةتها، كما أهنم ةتنرضيف لؤلمراض ااألخطار أكثر من غريهم، ابالتارل فإهنم األكثر ياج  إذل 
م من هائات ألقساط احملدداد اذلك بددعمبلئم  غبجم ا اؼبمويي  ؽبم اتكيف التغطا األماف الذي ةيفره التأمني، 

  .مدد مظل  اغبماة  االجتماعا  للرقراء يفخاص  من أجل اؼبساعددة االتنااف أا  امؤسسات سياء عام 
إف اسًتاتاجا  التيسع يف األنشط  التجارة  يف أسياؽ جددةددة بيجيد ـباطر جددةددة اموتجات جددةددة ةنترب أمراً 

الستثمارة ، اةوطبق ذلك على استثمارات شركات التأمني التقلاددي يف ؾباؿ ضرارةًّا من أجل تويةع احملرظ  ا
التأمني اؼبصّغر، ايبكن التوبؤ بأف التأمني اؼبصغر قدد ةشكل أساسًا سلامًا للومي اؼبستقبلي ياث من خبلله ةتم 

هااكل ديبغرافا   الددخيؿ إذل أقالام جددةددة ذات مندّدالت تنّرض ـبتلر  للكيارث الطبانا  اإذل اقتصادةات ذات
 ـبتلر .

دال  يف النادل، اقدد مت تقسام تلك الدداؿ إذل  022بددراس  مسحا  يف أفقر  0222قاـ مركز التأمني اؼبصغر سو  
مواطق رئاسا  اهي األمرةكاتني اإفرةقاا اآساا، يىت يبكن ربددةدد األنشط  االرجيات اخددمات التأمني اؼبصغر 

مرةكاتني قددّدر عددد األشخاص الذي ةتمتنيف بغطاء تأمني يف ظل التأمني اليت وبصل علاها النمبلء. فري األ
من إصبارل الذي وبصليف على خددمات التأمني اؼبصغر يف  %02ملايف شخص أي ما ةقارب  2.3اؼبصغر بػ: 

  آلساا الدداؿ ؿبّل الددراس ، اهذا اغبجم من التغطا  ةأيت بشكل أساسي من دالتني نبا بريا اكيليمباا، أما بالوسب
اإفرةقاا فوجدد أف أبرز ذبربتني عن التأمني اؼبصغر نبا دال  اؽبودد يف آساا ادال  جويب إفرةقاا يف القارة اإلفرةقا ، 
ياث كلتا الددالتني كانتا من بني الدداؿ الواما  السّباق  يف دخيؿ أسياؽ التأمني اؼبصغر، كما أف اغبكيمات قدد 

من  0220تأمني اؼبصغر، فري اؽبودد مت إصددار ليائح توظاما  ابتدداًء من سو  بذلت جهيداً يف سبال تطيةر صواع  ال
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، كما قامت جويب إفرةقاا دببادرة فباثل  من خبلؿ ماثاؽ القطاع اؼبارل الذي إجبارة  تيفري التأمني للرقراءأجل 
 .0222دخل ياز التوراذ سو  

 مشكلة البحث:
التأمني اؼبصغر يف كل من اؽبودد اجويب إفرةقاا ادارها يف بواًء على ما تقددـ، الليقيؼ على ااقع صواع  

 التخراف من الرقر، يبكن صااغ  إشكالا  حبثوا على الوحي التارل:

في  نظام التأمين المصغر في التخفيف من ظاهرة الفقر في كل من الهند وجنوب إفريقياما مدى مساهمة 
لتخفيف من ظاهرة الفقر في ا من أجلتين بمن التجر  االستفادة، وكيف يمكن ظل التحديات التي تواجهه

  الجزائر؟

 انطبلقا من السؤاؿ الرئاسي يبكن طرح التساؤالت الررعا  التالا :   

  يف الدداؿ ؿبل الددراس ؟ بالوسب  للرئات الرقرية ااحملرام  التأمني اؼبصغر فيائددفاما تتجلى  -
  التأمني اؼبصغر من أجل ترنال دار نظاـ ؿبل الددراس الدداؿ  تأثري اعبهيد اليت بذلتها يكيمات مددىما  -

 ؟كأداة للتخراف من الرقر
 الرقر؟   إطار ؿبارب يف  يف الدداؿ ؿبل الددراس  التحددةات اليت تياجهها صواع  التأمني اؼبصغرأبرز ما هي  -

 امن أجل اإلجاب  على التساؤالت السابق  يبكن صااغ  الررضاات التالا :  
درء األخطار وتحقيق ارتقاء في الوضعية االقتصادية واالجتماعية يساعد التأمين المصغر على  -

 ؛في الدول محّل الدراسة للطبقات الفقيرة في المجتمع
في الدول  التأمين المصغر وخدماتتوسيع نطاق  في ساهمت الجهود التي بذلتها الحكومات -

 ؛ليشمل أكبر عدد ممكن من الفقراء وبخدمات تستجيب الحتياجاتهم محل الدراسة
نقص الوعي بمزايا التأمين هو  في الدول محل الدراسةالتأمين المصغر صناعة واجهه ت أكبر تحدّ  -

 في أوساط الفقراء.
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 أسباب اختيار الموضوع:

 لؤلسباب التالا : اختري هذا اؼبيضيع نظراً      

لقدد يظات ظاهرة الرقر باهتماـ دارل كبري نظراً ػبطيرة اننكاساهتا على الشنيب، فرغم التقددـ اؼبتسارع الذي  -
ةشهدده النادل الاـي يف شىّت اجملاالت، ةبقى هواؾ تراات كبري يف تيزةع الثراة اعددـ تكافؤ الررص سياء يف البلدد 

ها أساساات اغبااة من سكن اصح  اتنلام، قبدد أغلبا  تناين ابالتارل مقابل أقلا  تتيفر لددةسه أا بني الدداؿ، نر
من فقر ابطال  اجيع ايرماف من التنلام االرعاة  الصحا ، لذلك أصبحت مسأل  مكافح  ظاهرة الرقر ضرارة 

 ملّح  تستددعي السني الددائم إذل إهباد سااسات اآلاات جددةددة من شأهنا اغبدد أا التخراف من مناناة الرقراء؛

كما أف ،  اً اؼبوافع االريائدد اليت تقددمها اػبددمات اؼبالا  للرقراء قدد أصبحت من األمير اؼبتنارؼ علاها عاؼباّ إف  -
اةنترب إعبلف هائ  األمم  ،نظراً للوجاح الذي يققته اؼبصغر قدد أصبحت شائن  يف الدداؿ الواما  تميةلفبارسات ال

السو  الددالا  للتميةل اؼبصغر دبثاب  االعًتاؼ الددارل بأنبا  الددار الذي يبكن أف تلنبه برامج  0220اؼبتحددة لسو  
أف ةساعدد اؼببلةني من الرقراء  يبكنالكن على الوقاض من ذلك فإف التأمني اؼبصغر االذي التميةل اؼبصغر، 

 بشكل كبري دل ةستحيذ إال على قددر ضئال من االهتماـ؛

اقدد ياف اليقت الستكشافه أكثر بالددراس  االتحلال، فتيفري التأمني إذل الرئات  أمني اؼبصغريدداث  ميضيع الت -
ذات الددخل اؼبوخرض االيت لطاؼبا استبنددت من أنظم  التأمني التقلاددة  لاس باألمر اؽبنّي، اال شك أف اػبيض 

 0220عاـ   (The Economist)  يف هذا اجملاؿ تكتوره النددةدد من التحددةات، اقدد ذكرت دراس  صادرة عن ؾبلّ 

إذل اجملتمنات ذات الددخل اؼبوخرض إما صنيب   اػبددمات اؼبالا من بني النقبات اليت تياجهها عملا  تقددًن أف 
 اليصيؿ إذل هذه اجملتمنات أا أف اػبددمات اؼبقدّدم  تكيف سائ  اعبيدة إذل يدّد كبري؛

اؼبياضاع؛ ياث ال تيجدد باؼبكتب  أي دراس  تواالت ميضيع التأمني ؿباال  إثراء اؼبكتب  اعبامنا  دبثل هذه  -
 ، اؿباال  فتح اجملاؿ لبحيث أخرى ذات صل  باؼبيضيع؛بشكل أساسي اؼبصغر

أما الددافع الذايت، فريجع إذل اؼبايؿ ؼبثل هذه اؼبياضاع اليت تناجل قضاةا إنسانا  من أجل البحث عن الطرؽ  -
 لؤلفراد ااألسر الناش الكرًن. االيسائل االوظم اليت تضمن
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 أهمية الموضوع:

تتمثل أنبا  هذه الددراس  يف:       

تياجه الكثري من الدداؿ الواما  مشكل  عددـ فنالا  اغبكيمات اشركات التأمني يف تيفري التغطا  التأماوا   -
ستددعي خلق آلا  جددةددة ا، األمر الذي برامج التأمني االجتماعي االتجاري السائددة لؤلشخاص الذةن ذباازهتم

، ابطبان  اغباؿ، تنترب أشدد الرئات فقراً يف تراعي إمكانااهتم احملددادةا  ؤالء األشخاص  مواسب  ؽبتيفر تغطا  تأماوا
النادل هي األكثر ياج  إذل الضماف ااألماف الذي ةيّفره التأمني؛ ياث ال ربظى تلك الرئات بإمكانا  اليصيؿ 

ددي كما أف أغلب الرقراء ةناشيف يف اؼبواطق األكثر عرض  للراضانات اـبتلف إذل خددمات التأمني التقلا
الكيارث الطبانا  اتزداد هذه اليضنا  تراقماً نتاج  تغري اؼبواخ، ابالتارل مت تصمام نظاـ التأمني اؼبصغر كخددمات 

                   ؛                                          مالا  تساعدد على إدارة ـباطر الرقراء

غااب ظل يف تيفري اغبماة  االجتماعا  للرئ  الرقرية من اجملتمع يف إذل اؼبسانب   ةسنى نظاـ التأمني اؼبصغر -
  فرص  اكتشاؼ شركات التأمني التجارةهي ةتاح لالربامج اغبكيما  اؼبواسب  ؽبا من جه ، امن جه  أخرى 

 قطاعات جددةددة؛

أيدد أداات إدارة ـباطر اػبددمات اؼبالا ، اهي اػبددمات اؼبالا  اليت زبرف من تنرض األسر يبثل التأمني اؼبصغر  -
ذات الددخل اؼبوخرض إذل ضغيط اقتصادة  غري متيقن ، االيت تقددمها مؤسسات التميةل اؼبصغر، عن طرةق القااـ 

قراء ثراة جددةددة فإف التأمني ، فإذا كاف اإلقراض اؼبصغر ةدكسب الربشراكات بني هذه اؼبؤسسات اشركات التأمني
                 اؼبصغر ةساعددهم على االيتراظ بتلك الثراة.

:أهداف الدراسة  

 :إذل بليغ ؾبميع  من األهدداؼ موهاهذه الددراس   نسنى من خبلؿ إجراء     

تيفري خددمات تسلاط الضيء على ميضيع التأمني اؼبصغر الذي يظي مؤخرًا باهتماـ دارل متزاةدد نظرًا ألف  -
التأمني للرقراء، من خبلؿ تغطا  ؾبميع  متويع  من األخطار، من اؼبمكن أف ةكيف منلمًا رئاسّاًا يف مكافح  

 الرقر؛
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لرئ  الرقرية ل لتيفري اػبددمات اؼبواسب  كأداةالتأمني اؼبصغر   نقاط القية انقاط الضنف لوظاـ ؿباال  استكشاؼ -
اتساع ايتااجات اجملتمنات ذات اؼبدداخال اؼبوخرض ، اباؼبقارن  مع الوجاح ؛ ياث لييظ مؤخرًا من اجملتمع

 ؛الكبري الذي يققه قطاع التميةل اؼبصغر ةبقى التأمني اؼبصغر ةسّجل تأخراً 

التأمني اؼبصغر يف إدارة ـباطر اػبددمات اؼبالا   النبلق  بني التأمني اؼبصّغر االتميةل اؼبصغر امددى مسانب  دراس  -
زةادة اليصيؿ إذل اؼبستهددفني بالتميةل اؼبصغر اتيساع دائرة النمبلء  امددى قددرته علىت التميةل اؼبصغر، ؼبؤسسا

؛ ياث أظهرت مؤخراً تلك اؼبؤسسات اهتماماً كبرياً دبوتجات التأمني اؼبصغر، كما سدّجل طلب من الطبق  الرقرية
                ؛               متزاةدد على تلك اؼبوتجات من جانب الرقراء

يف فبارس  التأمني اؼبصغر بني مددى قباح براؾبه يف التخراف من  رب  كل من اؽبودد اجويب إفرةقااتقاام ذبدراس  ا  -
، فكلتا الددالتني كانتا من بني الدداؿ السباق  طرةقه ابالتارل ربدد من فنالاته ظاهرة الرقر ابني اؼبنيقات اليت تنًتض

 ؛                                                        غر، مث ؿباال  استوتاج أهم الرراقات بني التجربتنيلددخيؿ أسياؽ التأمني اؼبص

يف فبارس  التأمني اؼبصغر، بتقددًن بنض اؼبقًتيات بغرض  ؿباال  االسترادة من التجارب اليت يققت قباياً  -
سكاف ةرتقراف ألي ضباة  اجتماعا  أا مالا  فبا من نسب  كبرية التخراف من يددة الرقر يف اعبزائر؛ ياث أف 

ارة إنشاء هذا الويع هبنل اضناتهم هش  أماـ األخطار اؿبددادة  القددرة على التسددةدد لددى البويؾ امن شب  ضر 
 ؛من التأمني

تقددًن اقًتايات إبراز أهم اؼبشاكل ااؼبنيقات اليت قدد ربيؿ داف ربقاق التأمني اؼبصغر للددار اؼبويط به، اؿباال   -
 اتيجاهات من أجل اليصيؿ إذل دار أكثر فنالا .

 منهج الدراسة:

من خبلؿ صبع  اؼبستنمل يف الددراسات االقتصادة  عميماً  التحلالي اؼبوهج اليصري ، مّت اتباعهذه الددراس      
اليت  ـبتلف اؼبوتجات دراس اليت تزااؿ هذا الوشاط، ا  ائات ااؼبوظماتاؼبنليمات اؼبتنلق  بالتأمني اؼبصغر ااؽب

تقددمها هذه الشركات اكذا قويات التيزةع امددى فنالاتها يف اليصيؿ إذل الشروب  اؼبستهددف  هبذا الويع من التأمني، 
إضاف  إذل ربلال ـبتلف آلاات ابرامج التأمني اؼبصغر ادارها يف التخراف من ظاهرة الرقر، اكذا أهم اؼبنيقات 
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اؼبوهج . اباإلضاف  إذل اؼبوهج اليصري التحلالي، مت اعتماد طير نشاط التأمني اؼبصغر تناق تاالتحددةات اليت
من أجل اؼبقارن  بني دار نظاـ التأمني اؼبصغر يف التخراف من ظاهرة الرقر يف كل من اؽبودد اجويب إفرةقاا  اؼبقارف

ات تتنلق باعبزائر، اقدد استنّوا ببنض ا إبراز مددى االسترادة من الددراس  اؼبقارن  من أجل تقددًن مقًتيات اتيجاه
 أداات صبع الباانات مثل اإليصاءات االتقارةر، امن أجل التحلال استنّوا باعبددااؿ ااألشكاؿ الباانا .     

 حدود الدراسة:

 من الدداؿ السّباق  يف اػبيض يفباعتبارنبا  ااؽبودد الًتكاز على دالتني نبا جويب إفرةقااب قموامن خبلؿ حبثوا، 
اتظل مندّدالت الرقر مرترن  يف كلتا الددالتني كما تظل فئات الددخل اؼبوخرض تياجه ؾباؿ التأمني اؼبصغر، 

قطاع التأمني اؼبصغر ب اهتماـ متزاةدداقدد شهددت النشرة  األخرية صنيبات كثرية يف اغبصيؿ على اػبددمات اؼبالا ، 
 .يف كلتا الددالتني

هذه  تتماز؛ يف قارة إفرةقاا صواع  التأمني اؼبصغر النتشار األمثل  من أبرز ا تنددّ بالوسب  عبويب إفرةقاا، فإهن
انظرًا الهتماـ اغبكيم  هبذا اجملاؿ فقدد قامت بصااغ  ، هائل من جهات تقددًن اػبددماتالسيؽ بيجيد عددد 

، اةهددؼ هذا اؼباثاؽ إذل تسلاط الضيء على أسياؽ 0222ماثاؽ القطاع اؼبارل الذي دخل ياز التوراذ سو  
 الددخل اؼبوخرض اتطيةرها اقدد كاف تيفري التأمني لذاي الددخل اؼبوخرض من أهم احملاار اليت تضّموها. 

؛ ياث أثبتت دراس  أجراها تضّم أكرب عددد من خددمات التأمني اؼبصغرودد اؽب فإفّ ، قارة آسااب أّما فاما ةتنلق
األكثر فقرا تتياجدد باؽبودد،  من خددمات التأمني اؼبصغر يف الدداؿ اؼبائ  %83أف  0222صغر سو  مركز التأمني اؼب

أصددر اعبهاز التوظامي للتأماوات اؽبوددي ليائح توظاما  ربت عوياف: "التزامات اؼبؤسسات التأماوا  ذباه قدد ا 
ياث مت فرض هذه الليائح مباشرة على اؼبؤسسات التأماوا  اعبددةددة اليت دخلت  االجتماعا  الرةرا "؛القطاعات 

اتنترب تلك اؼببادرة اليت قامت هبا اؽبودد دلال على اهتماـ ، 0220لسيؽ التأماوات يف اؽبودد بندد ربرةرها عاـ 
 .اغبكيم  هبذا اجملاؿ

غرض لزائر بتقددًن بنض اؼبقًتيات االتيجاهات اعبيال  إذل  تطرقواابندد إجراء الددراس  اؼبقارن  بني الددالتني، 
نقص تيفر اػبددمات  باعتبارها دال  ناما  اتناين نسب  كبرية من السكاف من التخراف من يددة الرقر يف اعبزائر
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ةرتقراف ألي ضباة  اجتماعا  أا مالا  فبا هبنل سكاف األرةاؼ أغلب ؛ ياث أف اؼبالا  االرعاة  الصحا  االتنلام
 .هش  أماـ األخطاراضناتهم 

دداة  ظهير اهتماـ يكيمات الدداؿ ؿبل الددراس  موذ بفقدد امتددت فًتة الددراس  أما بالوسب  للحدداد الزموا  
إذل ما أمكن تيافره من منليمات  -0222فرةقاا موذ ايف جويب إ 0220يف اؽبودد موذ  –بصواع  التأمني اؼبصغر 

 .اتقارةر سوية 

 نتائج الدراسات السابقة:

 the landscape of): تحت عنوان 2002دراسة قام بها مركز التأمين المصغر سنة   -1

microinsurance in the world’s poorest 100 countries)  اهي دراس  مسحا  قاـ هبا فرةق مسح تابع
ؼبركز التأمني اؼبصغر بقاادة كل من جام راث، ماةكل جاه ماكيرد اداماواك لارب )اهم أعضاء تابنني ؼبركز 

خبري يف ؾباؿ  00التأمني  اؼبصغر(؛ ياث مت ذبماع الباانات من أحباث أالا  اثانية  قاـ هبا فرةق مكيف من 
دال  يف النادل، اقدد  022اال  لتغطا  صباع خددمات التأمني اؼبصغر اليت ةتم تقدديبها يف أفقر التأمني اؼبصغر يف ؿب

اليت تقددمها هذه الصواع . اقدد مت  وتجاتاؼبصغر ااؼب أمنييااؿ الررةق ربددةدد أكرب عددد فبكن من مؤسسات الت
تيصل ، ا للخددم  اكذا قويات التيزةعاؼبقددم  هات اعبربددةدد اتقاام خددمات التأمني اؼبصغر ااؼبؤسسات التأماوا  ا 

 البحث يف هناة  الددراس  إذل الوتائج التالا :فرةق 
مصددر من مصادر الباانات ااؼبنليمات كاف من تقارةر غري موشيرة إضاف  إذل عقدد لقاءات شخصا  مع  024 -

 مسؤارل شركات التأمني؛

 موتج تأمني مصغر؛ 802اجيد  -
 برنامج ضماف اجتماعي؛ 001 -
 مؤسس  تأمني مصغر؛ 021 -
 ؛ ةتمتنيف بغطاء التأمني اؼبصغردال  يف النادل 022ملايف شخص يف أفقر  23 -
 اجيد مكثف للتأمني اؼبصغر يف ؾباؿ الصح  يف غرب ااسط إفرةقاا؛ -
 نقص ملحيظ يف التأمني اؼبصغر يف مشاؿ إفرةقاا االشرؽ األاسط؛ -
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  أنياع رئاسا  من مؤسسات التأمني اؼبصغر اهي: شركات التأمني من خبلؿ عملا  اؼبسح، اتضح اجيد أربن -
ملايف شخص، التنااناات االيت  4.3ملايف شخص، اؼبوظمات غري اغبكيما  اتغطي  83التجاري االيت تغطي 

 ملايف شخص. 2.2ملايف شخص، اأخرياً اؼبوظمات اجملتمنا  االيت غّطت  0.0مشلت 

مستمر؛  هذه الددراس  هي أف التأمني اؼبصغر اؼبقددـ لصاحل فقراء النادل يف مبيااعبانب اإلهبايب الذي أفرزته 
ياث تأيت منظم أشكاؿ الومي االتطير من القطاع اػباص. اقدد كاف ميقف مؤسسات التأمني اؼبصغر إهباباا ذباه 

  اؼبستقبل ياث توبأت دبنددالت مبي جدد مرترن .

تحت  2002االشتراك مع مركز التأمين المصغر سنة دراسة قامت بها مجموعة لويدز العالمية ب -0
 ،(Insurance in developing countries: exploring opportunities in microinsurance):عنوان

تنترب سيؽ التأمني اؼبتخصص الرائدد ييؿ النادل اغالبا  االيت -  صبنت ؾبميع  الليةددز الناؼبا  مشًتك اهي دراس 
مع مركز التأمني اؼبصغر، الذي مت  -ما تنترب أاؿ سيؽ للتأمني ضدد اؼبخاطر اعبددةددة أا االستثوائا  أا اؼبقنددة 

، االذي ةسنى موذ تأساسه إذل التيسع من أجل تسهال اصيؿ ذاي الددخل اؼبوخرض يف 0222تأساسه عاـ 
  إذل التأمني اؼبصغر الذي ةّتسم باعبيدة، امن خبلؿ ؾبميع  من اػبددمات االستشارة  يف ؾباؿ تطيةر الدداؿ الواما

اؼبوتجات االنملاات االبحيث االددعاة ، ةياصل مركز التأمني اؼبصغر السني كبي ربقاق اؽبددؼ اؼبتمثل يف اصيؿ 
 ا شركات التأمني الواجح .ببلةني األشخاص إذل موتجات التأمني اؼبصغر ذات القام  اليت تيفره

اقدد يددد تقرةر هذه الددراس  ـبتلف اآللاات االشراكات البلزم  لتيفري التأمني إذل ثبلث  ببلةني من األشخاص 
يف صباع أكباء النادل، كما أشارت تقددةرات مركز التأمني اؼبصغر إذل إمكانا  مبي سيؽ  ذاي الددخل اؼبوخرض

 بلايف شخص. 8ضم بلايف مؤمن له، أي ثلث السيؽ احملتمل االبالغ التأمني اؼبصغر خبلؿ عشر سويات لا

فاما جددةددة تتطلب يليال جذرة  تياجه ؾبميع  من النقبات التأمني اؼبصغر  أف صواع كشرت هذه الددراس  ا 
من  الكراءةةتنلق باؼبوتجات ااإلجراءات االتكويليجاا، كما تتطلب اؼبنامبلت الصغرية يف موتجات التأمني اؼبصغر 

 باؼببانات اربصال األقساط إذل مناعب  اؼبطالبات. ياث التكلر  بددءاً 
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كما تيصلت الددراس  إذل أف النددةدد من شركات التأمني اجددت أف التأمني اؼبصغر ةكيف أكثر رحبا  إذا ما  
يتااجات السيؽ، اتصل إذل ال تستجابكانت تلك الشركات تنمل ببساط  اكراءة على صباع اؼبستيةات، 

 اد كبرية من األشخاص ذاي الددخل اؼبوخرض.أعدد
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developpement de la micro assuranceياث تواالت الددراس  دار اليساط يف صبع أقساط التأمني  (؛
اقدد مت تقسام الددراس  إذل ثبلث  ؿباار: توااؿ احملير األاؿ  اتيزةنهاني اؼبصغر اكذا تسيةقها اتصمام موتجات التأم

دار اليساط يف تصمام اؼبوتجات؛ ياث ةساعدد اليساط اؼبؤّمن يف تصمام موتجاته ألنه على دراة  تاّم  باألفراد 
اسا  إضاف  الذي لددةهم القابلا  للتأمني اذلك من خبلؿ منرفته بومط يااهتم اطرةق  تركريهم امصاغبهم األس

إذل تقالاددهم اكاف  ايتااجاهتم فبا ةسمح باستهدداؼ الرئات اؼبواسب . أما احملير الثاين فقدد تطرؽ إذل دار اليساط 
يف تسيةق اتيزةع اؼبوتجات؛ ياث أف تطيةر نشاط التأمني اؼبصغر ةنتمدد على  استنماؿ اليساط سااس  تسيةقا  

ر ال ةتنلق فقط بالباع بل كذلك بالتياصل بصر  مقون  من أجل البراط فّنال  مع اؼبؤمن ؽبم احملتملني ألف األم
أكرب عددد فبكن، كما هبب على اليساط اعتماد سااس  تيزةع تسمح باليصيؿ إذل كل الطبقات االجتماعا . 
اأخريًا توااؿ احملير الثالث دار اليساط يف صبع األقساط؛ ياث وبرص اليساط دائمًا على ربصال األقساط 

إذل أف اساط التأمني له دار يف الوهاة  تيصلت الددراس  ظراؼ اؼبؤمن ؽبم ذبوبًا ؼبخاطر عددـ التسددةدد. ا  يسب
 االبدّد أف ةتددخل جبددة  ألنه يبثل قددرات مبي يقاقا . نشاط التأمني اؼبصغرجدد فناؿ يف تطيةر 

االتجارب كاف من شأنه  هذه الددراس  نظرة  اقدد افتقرت إذل اعبانب التطباقي؛ ياث أف عرض بنض األمثل 
 أف ةثري اؼبيضيع أكثر.

دراسة قامت بها وحدة التمويل المصغر ببنك السودان المركزي والموسومة: "تقييم تجربة وثيقة شركة  -4
إذل تقاام ذبرب  شرك  شاكاف  اهتددؼ هذه الددراس  بشكل أساسي شيكان لتأمين عمليات التمويل المصغر"،

صغر من أجل منرف  مددى قباح التجرب  يف زةادة مقددرة اؼبصارؼ امؤسسات التميةل لتأمني عملاات التميةل اؼب
اؼبصغر لليصيؿ إذل الشرائح اؼبختلر  اؼبستهددف  بنملاات التميةل اؼبصغر سياء يف الرةف أا يف اؼبواطق اغبضرة ، 

للنمبلء لددى اؼبصارؼ  اأةضًا تقاام أثر اثاق  التأمني اليت قدددمت بالتنااف مع شرك  شاكاف للتأمني كضامن
التجارة . اقدد مت إعدداد ثبلث استمارات استبااف، خصصت األاذل لنمبلء التميةل اؼبصغر، االثانا  لقطاع 
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مصارؼ، االثالث  قددّدمت ؼبيظري شرك  شاكاف  3اؼبصارؼ كطرؼ مقددـ ػبددم  التميةل للنمبلء اقدد مت اختاار 
 من أجل تقاام التجرب .

إذل أثر ـباطر عددـ اسًتداد التميةل على اؼبصارؼ امؤسسات التميةل اؼبصغر؛ ياث اتطرقت هذه الددراس  
أف تددهير احملرظ  ةؤدي إذل خسارة التميةل اارتراع التكالاف، لذا ةتيجب على اؼبصارؼ امؤسسات التميةل 

اؼبتابن . ااإلدارة اؼبصغر إهباد أسالاب ؼبناعب  التنثر اربلال األسباب بالًتكاز على ضيابط التميةل اإجراءات 
القية  ؼبخاطر االئتماف تقتضي عملا  تشخاص ـباطر أنشط  التميةل اؼبيجيدة ااحملتمل ، ايبكن تقلال تلك 
اؼبخاطر من خبلؿ التويع الكايف يف ؿبرظ  التميةل اؼبصغر، كما أف االيتراظ دبنليمات ترصالا  يددةث  عن 

مخاطر بياسط  اؼبراجنني الدداخلاني ااإلدارة، إضاف  إذل أنبا  النمبلء ةنترب مطلب أساسي للتقاام اؼبستمر لل
اجيد نظاـ تقارةر فاعل ةدصددر تقارةر دقاق  ااقتا  لئلدارة اؾبالس اإلدارات أا األدمواء ااؼبراجنني اػبارجاني 

طر ااكاالت التصواف االئتماين، يف اعبيانب اؼبتنلق  دبددى تنرض اؼبصرؼ أا مؤسس  التميةل اؼبصغر ؼبخا
االئتماف، االيضع الراهن حملرظ  التميةل اؼبصغر، االررؽ بني هذه األخرية اؿبرظ  التميةل التقلاددي هي أف أغلب 
التميةبلت اؼبصغرة تكيف قصرية األجل اداف تأمني، ابالتارل أصبح التأمني هي اغبل اؼبقًتح ؼبشكل  تيفري الضماف 

 صغر يف السيداف.اؼبواسب من أجل تطيةر اتوما  قطاع التميةل اؼب
لذلك قامت شرك  شاكاف باقًتاح إنشاء صودداؽ تأمني تنااين لنملاات التميةل اؼبصغر اةكيف عقدد أا اثاق  
التأمني بني البوك اؼبشارؾ )اؼبؤمن له( اشرك  شاكاف باعتبارها اكابًل عن الصودداؽ )اؼبؤمن( أي أف البويؾ اؼبشارك  

ادبيجب هذا النقدد ةلتـز البوك بتقددًن اشًتاؾ على سبال التربع للصودداؽ  هي اؼبؤمن ااؼبؤمن له يف نرس اليقت،
اوبسب التربع كوسب  من مبلغ التميةل الذي قددمه البوك لنماله، اتلتـز شاكاف بيصرها اكابًل بددفع التنيةض إذا 

اعبيانب الروا  تيفرت أسبابه االسني السًتداد اػبسائر من اؼبستراددةن، إضاف  ؼبا سبق فإف النقدد ةوظم بنض 
 ااإلجراءات الياجب إتباعها للحصيؿ على التأمني اإجراءات اؼبطالب  اغري ذلك من اعبيانب اإلجرائا .

كشرت الددراس  يف هناة  اؼبطاؼ أف ذبرب  تطباق اثاق  التأمني دل تؤثر بالشكل اؼبأميؿ على زةادة النمبلء فبا 
 ت تطباق اثاق  التأمني، امن أبرز هذه اؼبنيقات:ةنزز فرضا  اجيد النددةدد من اؼبنيقات اليت صايب

 %؛011بوسب    ارتراع نسب  هامش التأمني اتكلرته اعددـ التغطا  -
 البطء يف إجراءات سدداد اؼبطالبات؛ -
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عددـ إؼباـ ميظري االئتماف ااؼبستراددةن بثقاف  التأمني فبا أدى إذل عددـ التراعل مع اليثاق  بالصيرة  -
 اؼبطليب ؛

 يف استخراج اثاق  التأمني؛ التأخر الشددةدد -
 ال تيجدد متابن  دارة  من الشرك  مع البوك للنملاات اؼبورذة؛ -
 جدداؿ أسنار التأمني الصادر من الشرك  ال ةغطي موتجات اعملاات التميةل اؼبصغر اؼبختلر ؛ -
هذا يف يال  تأمني اغباياف، تكيف اإلجراءات منقددة اتأخذ اقت طيةل فبا ةؤدي يف الوهاة  إذل ترؾ  -

 اجملاؿ اغبايي من قبل النمبلء.
ابالتارل ال بدد من إهباد يليؿ لتلك اؼبشاكل ااؼبنيقات ابذؿ اؼبزةدد من اعبهيد من أجل ربقاق األثر اؼبطليب 

 يف زةادة عددد اؼبستراددةن من التميةل اؼبصغر بضماف التأمني.
ب على تأمين المشروعات دراسة للباحثة د.أمل أحمد حسن شحاتة الدالي بعنوان: "تفعيل الطل -5

اهي عبارة عن مقاؿ صددر يف ؾبل  البحيث  الصغيرة والمتناهية الصغر في المملكة العربية السعودية"،
 ( جبامن  سيهاج يف مصر، امن بني أهدداؼ هذه الددراس  ماةلي:0200 سو  0 التجارة  اؼبناصرة )النددد

 كأداة مواسب  ؼبياجه  مشكل  البطال  يف اؼبملك ؛  ز دار اؼبشارةع الصغرية ااؼبصغرةإبرا -
لبلنتشار الكبري ؼبؤسسات التميةل اؼبصغر يف اؼبملك ، أصبح من الضراري البحث عن تأمني للقراض  نظراً  -

من أجل ضباة  اؼبشارةع الصغرية ااؼبصغرة بربامج تأماوا  مواسب  يىت تستمر عجل  اإلنتاج االتوما  باؼبملك ، 
ي مسرية تلك اؼبشراعات من اؼبنيقات أا اؼبشاكل االيت من أنبها عددـ قددرة أصحاهبا على تيفري ياث ال زبل

 التميةل البلـز ؽبا، اعددـ اعي الكثري موهم بكارا  مياجه  األخطار اليت يبكن أف تتنرض ؽبا مشارةنهم؛
 دراس  ربلالا  لتجارب بنض الدداؿ الرائددة يف تقددًن خددمات التأمني اؼبصغر؛ -
 ةدد منيقات انتشار التأمني اؼبصغر يف اؼبملك  النربا  السنيدة ؛ربدد -
 ربددةدد آلاات ترنال الطلب على التأمني اؼبصغر يف اؼبملك  النربا  السنيدة . -

عن األنبا  البالغ  للمشارةع الصغري ااؼبصغرة ادارها يف االقتصاد السنيدي كيسال   اقدد كشرت هذه الددراس 
نب  يف يل مشكل  البطال ، اةندد ترنال الطلب على تأمني هذه اؼبشراعات أمراً ضرارةاًّ لددفع عجل  التوما  ااؼبسا

غبماةتها من األخطار اتنيةض اؼبتضررةن من خبلؿ برامج التأمني اؼبصغر اليت بددأ تطباقها يف النددةدد من األسياؽ 
حاب اؼبشارةع الصغرية ااؼبصغرة الناؼبا ؛ ياث تليب ايتااجات قطاع عرةض جدّداً من األفراد ؿبددادي الددخل اأص

اليت بددأت اؼبملك  يف تشجاع إقامتها اسبيةلها امشارك  اؼبرأة فاها. امن خبلؿ التطيرات اليت ةشهددها قطاع 
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اػبددمات اؼبالا  غري اؼبصرفا  يف اؼبملك  ادار هذا القطاع الوشط يف تيفري التميةل للمشارةع الصغرية ااؼبصغرة، 
لترنال الطلب على التأمني اؼبصغر هبددؼ خلق أسياؽ تأماوا  شامل  زبددـ صباع شرائح أصبح هواؾ ياج  ملح  

 اجملتمع دبا يف ذلك ؿبددادي الددخل للمشارك  الرنال  يف خطط التوما .
اأشارت الددراس  إذل أف تطباق برامج التأمني اؼبصغر اتسم بالوجاح يف الكثري من داؿ النادل، لذا كاف من 

ة من التجارب الواجح  لتلك الدداؿ، كما ايتل التأمني اؼبصغر مكان  كبرية يف أنشط  اػبددمات الضراري االستراد
اؼبالا  اليت تقددمها مؤسسات التميةل اؼبصغر على مستيى النادل ا اليت مت إدراج التأمني اؼبصغر ضمن براؾبها. اقدد 

السيرة ، مث سبت دراس  اؼبشراعات الصغرية ألقت الددراس  الضيء على ذبربتني نبا: التجرب  اإلةطالا  االتجرب  
ااؼبصغرة يف مددف جددة امك  االطائف اؼبملك  النربا  السنيدة  االًتكاز على اؼبشارةع اؼبصغرة اليت تقـي هبا اؼبرأة 
السنيدة  باؼبوزؿ، امن بني التيصاات اليت أفادت هبا هذه الددراس  ضرارة االسترادة من خربات الدداؿ ااؼبوظمات 

 لا  يف استحدداث الطرؽ ااألسالاب اليت تساهم يف تطيةر صواع  التأمني اؼبصغر.الددا 
اهي عبارة عن ، 0202صددرت سو   دراسة بعنوان: "تقييم احتياجات خدمات التأمين المصغر في مصر"  -1

 مؤسس  أطلقته االذي، مصر يف صغراؼب التأمني صواع  لتطيةر رائدد مشراع من األاذل اػبطيةدراس  سيؽ اعتربت 
PlaNet Finance شرك  من فين ادعم يلودديؽبا التوما  بوك من مارل بددعم ،0224جانري  يفPlaNet 

Guarantee سبيةلت ؼبؤسسا رصغاؼب التأمني موتجات من ؾبميع  لتطيةر الرين الددعم تقددًن إذل اؼبشراع ددؼةه، ا 
 منرف  على للحصيؿ مراددة السيؽ دراس  كانت اقدد .ائهلنمبل اػبددمات تقددًن كقويات تنمل ـبتارة صغرم

 من البحث فرةقاـ اق، الرئاسا  للمخاطر أفضل مفه إذل االيصيؿ النمبلء ايتااجات اربددةدد الناـ للسااؽ أعمق
 صغرم تأمني برامج اتوراذ تصمام أجل من مصر يف صغراؼب التأمني لسيؽ تشخاص بيضع السيؽ دراس  خبلؿ
 .مبلئم 
 إيددى توظام امت ،اعمبلئها صغراؼب التميةل مؤسسات من الويعا  اؼبنليمات صبع خبلؿ من البحث اهذ بددأ
من عمبلء مؤسسات التميةل اؼبصغر، اأدجرةت  02-02بني ما صبنت س راالدد جملميع  مواقش  جلس  عشر

 اكافمن اؼبددةرةن التوراذةني امسؤارل القراض امددةري الرراع يف مؤسسات التميةل اؼبصغر،  02مقاببلت مع 
 أجل من الصغرية، اؼبشارةع أصحاب تياجه اليت الرئاسا  اؼبخاطر ربددةدد ت هيااؼبقاببل اؼبواقشات من هذه ؼؽبددا

 عمبلء أسر خصائص عن أارل عاـ انطباع لتكيةن تلر ـب سائلم توااؿ مت ياث؛ اؼبسح عملا  استبااف اضع
 اليت ااؼبخاطر االدخار اعادات االقتصادة  اتهأنشط عن فكرة لتكيةن اكذلك صغر،اؼب التميةل مؤسسات
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 يكمّ  مسح عملا  يعيالوّ  اؼبكيف اب هذاأعق .التأمني ؾباؿ يف ااػبربات اؼبنارؼ اكذلك رهااتيات اجهيهنةيا
 للمقارن  امهاستخددا يبكن رقما  قام  إجاب  كل فاه أعطات قااسي استبااف أساس على أساباع، ثبلث استغرقت

 .ؿبافظات 2 يف صغرم سبيةل مؤسسات 1 عمبلء من عمال 802 الناو  ؾبميع  تضموت، ا اؼبختلر  اؼبتغريات بني
 ههذ تصواف يبكن، ا الصغرية اؼبشارةع أصحاب اؽب ةتنرض اليت الرئاسا  اؼبخاطر عن الددراس  كشرتاقدد  
 االكيارث التقاعدد بتكالاف نلق اؼبت ااؼبخاطر الصحا  ااؼبخاطر االقتصادة  اؼبخاطر ت هي:فئا طبس إذل اؼبخاطر
 أصحاب ةلجأ ما مشكل  يدداث ياؿ يف، ا النائلا  ااؼبواسبات التنلام بتكالاف نلق اؼبت ااؼبخاطر الطبانا 
 الرظبا  غري التضامن ؾبميعات على رئاسي بشكل ةنتمدداف منها، فهم للتنامل ـبتلر  طرؽ إذل الصغرية اؼبشارةع
هتم عائبل من أمياؿ اقًتاض أا أخرى صبنا  من اؼبقددم  القراض على البنض وبصل قدد، ا مهتؾبتمنا يف القائم 
 سباما مطهنشا ةغرياا قدد مهنأ أا آخر، شخص غبساب كميظرني النمل أجل من مطهنشا فةيقري  ما اغالبا
 اؼبساجدد) الددةوا  اؼبؤسسات من دعم على خطرية ؿبو  يف فةقني  الذةن األشخاص أا األرامل ربصل أف ايبكن

 .الصددقات تقددًن خبلؿ من (االكوائس
 اغبالا  الرظبا  اػبطط تغطي ي؛ ياث الالوم مرايل يف ةزاؿ ال سيؽ التأمني يف مصركما ذكرت الددراس  أّف 

 يجم ياث الومي إذل ياج  يف زاؿة ال اػباص االتأمني النلاا الطبق  ياه السكاف، من شا هام نسب  سيى
 مبلئم  تأماوا  موتجات إتاي  ي هالتأمني سيؽ لتوما  الرئاسي التحددي فإف ذلك، امع ،عاؿ احملتمل الطلب

، امن اؼبرراض التأماوا  التغطا  ببنض ةتمتنيف مهنبأ اؼبستطلنني من %02 من أكثر أفادلقدد  .الددخل حملددادي
 ال للسكاف التأماوا  التغطا  ، لكنالددال  ارهتيف اليت االجتماعا  الرعاة أف كل اؼبصرةني ؽبم اغبق يف اغبصيؿ على 

 الذةن اؼبصرةني من %08 سيى تسجال ةتم دل ياث اؼبستمرة، صبلحاإل عملاات من الرغم على ضنار  تزاؿ
 للكثريةن منلـي غري أمر اغبقاق  يف  هي االجتماعا اغبماة  يف اغبق إف بل، االجتماعا  الرعاة  على وبصليف

 .نياألماّ  ااؼبياطوني الرظبا  غري النمال  أاساط يفخصيصاً ا 
أظهرت اغبكيم  اؼبصرة  مؤخرًا رغب  قية  يف تطيةر التأمني اؼبصغر عن طرةق توظام مؤسبرات ييؿ اؼبيضيع،  

ربت إشراؼ هائ  الرقاب  اؼبالا . يالّاًا ال ةيجدد قانيف ؿبددد ةتضمن كما أنشأت ايددة خاص  بالتأمني اؼبصغر 
القياعدد التوظاما  اػباص  بتقددًن خددمات التأمني اؼبصغر، امن ياث اؼببددأ يبكن لشركات التأمني اؼبسجل  فقط 

صبح قويات تقددًن خددمات التأمني اؼبصغر، كما أف التشرةنات القائم  ال سبوع مؤسسات التميةل اؼبصغر من أف ت
 تيزةع ؼبوتجات التأمني اؼبصغر.
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للددكتيرة عالا  عبدد  ""إدارة القروض المتناهية الصغر: اآلليات واألهداف والتحديات دراسة بعنوان: -2
ياالت البايث  من خبلؿ هذا اقدد ، 0224، اقدد ندشرت هذه الددراس  يف اجملل  النربا  لئلدارة سو  اغبمادد عارؼ

فنالا  برامج اإلقراض اؼبصغر يف التأثري على البائ  احملاط  ااؼبشاكل اؼبرتبط  هبا اذلك افقاً البحث ربددةدد مددى 
 للتجارب الددالا ، اسبثلت األهدداؼ الرئاسا  للددراس  يف:

 ربددةدد ماها  القراض اؼبصغرة؛ -
 ربلال تأثري القراض اؼبصغرة على اجملتمع؛ -
 اؼبصغرة؛ربلال اؼبشكبلت اؼبرتبط  بتقددًن القراض  -
 التنرؼ على مناةري قباح اإلقراض اؼبصغر؛ -
 ؿباال  صااغ  مبيذج لآللا  قباح القراض اؼبصغرة. -

ياث تواالت الددراس  اجهات الوظر اؼبختلر  ؼبرهـي القراض اؼبصغرة اعبلقته باؼبراهام اؼبتقارب ، كما مت ربلال 
االنقبات اليت تياجهها االتيصل إذل مناةري اإلقراض اؼبرايل اؼبختلر  من أجل إدارة فنال  ؽبذا الويع من القراض 

اعبادد. إضاف  إذل ذلك قامت البايث  بتحلال تأثري تلك القراض على ثبلث متغريات رئاسا  اهي: مستيى الرقر 
امستيى الومي االقتصادي اسبكني اؼبرأة، امن خبلؿ تلك النواصر قامت البايث  بصااغ  مبيذج لتطباق القراض 

 ن موظير نظمي.اؼبصغرة م
اقدد تيصلت البايث  أةضًا إذل أف اهناار آلاات عمل الوظاـ الرأظبارل اما سببته من أزمات متصاعددة على 
اؼبستيى الددارل ةددعي إذل اؼبزةدد من التددخل سياء بالوسب  للحكيمات أا اجملتمنات اؼبددنا  لتحقاق النددال  

، غري أف آثار مشارةع القراض اؼبصغرة تحقاق تلك النددال االجتماعا ، اسبثل القراض اؼبصغرة إيددى اليسائل ل
تشري إذل نتائج متدداخل  امتضارب ، فقدد كانت ناجح  يف بنض اغباالت افاشل  يف ياالت أخرى. اهكذا رأت 
البايث  أف قباح تلك اؼبشراعات أا فشلها ةنتمدد يف األساس على الرؤة  اليت تدصاغ من خبلؽبا اعلى كارا  

وراذها، فتحقاق قباح مشارةع التوما  اجملتمنا  وبتاج إذل بائ  فبكو  امساعددة على الوجاح كما أف تأثري توظامها ات
تلك اؼبشارةع ةتيقف أةضًا على اإلطار السااسي ااالجتماعي ااالقتصادي الذي ةتم التوراذ فاه، فضنف اإلرادة 

  السيؽ انقص مشراعات البوا  التحتا ، كلها أمير السااسا  ااعبميد الركري لؤلفراد انقص راح اؼببادرة اؿبددادة
 من شأهنا أف ربدّد من تأثري مشارةع القراض اؼبصغرة على التوما  اجملتمنا .
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إف تيفري القراض اؼبصغرة هي ضرارة اإف كانت غري كافا  يف يدد ذاهتا، النل اجيد نظاـ التأمني اؼبصغر من 
بهم من اليقيع يف الرقر مرّة أخرى نظراً ألف أكرب خطر ةهددد تلك الرئ  شأنه أف ىبرج الرقراء من دائرة الرقر اهبو

هي صنيب  تسددةدد مبلغ القرض، اهي اعبانب الذي أغرلته هذه الددراس  عودد تطرقها إذل النيامل اؼبساعددة على 
 قباح عملا  اإلقراض اؼبصغر.

 هيكل الدراسة:

 الددراس  إذل ثبلث  فصيؿ:من أجل اإلجاب  على األسئل  اؼبطراي ، مّت تقسام 

 إظهار قموا بانظاـ التأمني اؼبصغر، ا  التقلاددي راهام أساسا  ييؿ نظاـ التأمنيتواالوا الرصل األاؿ م
الرراقات اؼبختلر  باوهما، مث درسوا النبلق  بني التميةل اؼبصغر االتأمني اؼبصغر، باإلضاف  إذل التطرؽ 

 اؼبصغر؛ إذل مباذج اموتجات التأمني
 بلؿ الرصل الثاين، تنرفوا على اؼبخاطر اليت ةتنّرض ؽبا الرقراء اكاف ةساهم التأمني اؼبصغر يف من خ

ياالوا استكشاؼ ، بنددها امددى تأثريه على اضناتهم إدارة ـباطرهم ااالستجاب  اليتااجاهتم
 التحددةات اليت تياجهها صواع  التأمني اؼبصغر يف مياجه  الرقر؛

  إذل ااقع اربدّدةات نظاـ التأمني اؼبصغر يف الدداؿ ؿبّل الددراس ، اكاف يف الرصل األخري تطرقوا
تناملت يكيمات هذه الدداؿ مع هذا اجملاؿ اعبددةدد من النمل التوميي مث قارنّا بني التجربتني، ايف 

 األخري قموا بتقددًن اقًتايات اتيصاات بشأف إمكانا  تطباق هذا الوظاـ يف اعبزائر.

  :الدراسة  مشاكل وصعوبات

اكبن نقـي باقباز هذه الددراس ، ااجهتوا النددةدد من النراقال االصنيبات أردنا اإلشارة إلاها، ايبكن إبراز 
 أهم هذه الصنيبات يف ما ةلي:

اؼبادة النلما  ؽبذا اؼبيضيع تبقى ترتقر لكثري من الددراسات االبحيث من قبل البايثني االقتصادةني، اةرجع  -
اجملاؿ التأماين على اجه يف لذي ةنترب يددةثًا يف اجملاؿ االقتصادي عميمًا ا ذلك إذل خصيصا  اؼبيضيع اا

 .اػبصيص
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نقص اؼبنليمات اتضارهبا يف بنض األيااف، هذا مع تسجال نقص كبري يف الباانات اليت ربتاج إذل الددراس  يف  -
 هذا اجملاؿ.

ذات الصل  دبيضيع الددراس  هي بالّلغات األجوبا ، األمر الذي  -إف دل نقل كّلها -نظرًا ألف أغلب اؼبراجع -
 فًتة إقباز البحث.ةوتج عوها طيؿ  االيتالًتصب   ةتطّلب

 

 



 
 :الفصل األول

نظام  بمدخل عام للتعريف  
 المصغر التأمين
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 :تمهيد

يتعرض اإلنسان من حني إىل آخر للعديد من األخطار ادلختلفة وادلتكررة واليت تتفاوت من حيث حجمها 
إدراك معىن اخلطر  ومن حيث النتائج اليت ختّلفها، فاخلطر عنصر يالزم اإلنسان يف كافة جوانب حياتو، وال بد من

 ألنو قد يتحّول إىل مشكلة مثّ إىل أزمة تصيب منشأة ما فتؤدي إىل اهنيارىا وىالكها.

ونظرا ألن الفرد غري قادر على مواجهة ادلخاطر بنفسو، كما أنو ليس مبقدوره حتمل اآلثار الناجتة عن حتقق    
ىل شركات متخصصة تعمل على جتميع األقساط اخلطر، أصبح التأمني ضرورة ملّحة، من خالل حتويل ادلخاطر إ

من ادلكتتبني وتعويض من حلق هبم الضرر بفعل حتقق تلك ادلخاطر، وذلك وفقًا ألسس وتقنيات رياضية 
 وإحصائية.

ال حيظى الفقراء خبدمات التأمني رغم أهنم ميتلكون أصواًل وسبل معيشة يتعني عليهم محايتها، كما أهنم 
أن تلك ، رغم دان ادلمتلكات بالسرقة أو احلريقفق ،اإلعاقة ،الوفاة، ادلرضك  ر عديدةاخطأل ون باستمراريتعرض

ففي حني تتاح ، الفقراء وطأة على أشدّ  أثرىا ادلايل يكون ادلخاطر ىي نفسها اليت يتعرض ذلا غري الفقراء و لكن
، تتسبب يف كثري من احلاالت ا، وبالتايلحمرومة منهتكون األسر الفقرية ، بدائل تأمينية متنوعة لألسر األكثر ثراءً 

 .حالة من الفقر ادلدقع ذلا تلك األخطار يف

 من أجل اإلدلام جبوانب ىذا الفصل، سنتناول ادلطالب التالية:

 

 

 مدخل عام للتعريف بنظام التأمين التق ليدي: األول  المبحث
 المصغر  التأمين  مدخل عام للتعريف بنظام: الثاني  المبحث

 العالقة بين التأمين المصغر والتمويل المصغرالمبحث الثالث:  
 المصغر ومنتجات نظام التأمين نماذجالرابع:   المبحث
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 التق ليدي مف اهيم أساسية حول نظام  التأمين: األول  المبحث
يتعرض اإلنساف من حٌن إذل آخر للعديد من األخطار ادلختلفة وادلتكررة واليت تتفاوت من حيث 

عنصر يالـز اإلنساف يف كافة جوانب حياتو، وال بد من حجمها ومن حيث النتائج اليت زبّلفها، فاخلطر 
 إدراؾ معىن اخلطر ألنو قد يتحّوؿ إذل مشكلة مثّ إذل أزمة تصيب منشأة ما فتؤدي إذل اهنيارىا وىالكها.

ونظرا ألف الفرد غًن قادر على مواجهة ادلخاطر بنفسو، كما أنو ليس دبقدوره ربمل اآلثار الناذبة عن    
أصبح التأمٌن ضرورة ملّحة، من خالؿ ربويل ادلخاطر إذل شركات متخصصة تعمل على ربقق اخلطر، 

ذبميع األقساط من ادلكتتبٌن وتعويض من حلق هبم الضرر بفعل ربقق تلك ادلخاطر، وذلك وفقًا ألسس 
وتقنيات رياضية وإحصائية، ومن خالؿ ىذا ادلبحث وعرب ادلطالب ادلوالية، سوؼ نلقي حملة عن نظاـ 

 تأمٌن التقليدي.ال
 المطلب األول: مفاهيم عامة حول التأمين

يف ىذا ادلطلب سوؼ نتناوؿ ادلفاىيم األساسية للتأمٌن بالتطّرؽ إذل النشأة والتعريف وكذا أىم وظائف     
 التأمٌن على سلتلف األصعدة، إضافة إذل العناصر األساسية اليت تتضمنها عملية التأمٌن، مث سلتلف أنواعو.

 األول: مفهوم التأمين فرعال
 أواًل: نشأة التأمين

تعددت اآلراء واختلفت حوؿ تاريخ ظهور فكرة التأمٌن، لكن ىناؾ شبو اتفاؽ حوؿ وجود فكرة     
فكرة التأمٌن البحري إذل عهد اإلمرباطورية الّرومانية، بينما  GIBBONالتأمٌن البحري، ويُرجع األستاذ 

 .1يُرجع آخروف تطبيقات ىذا التأمٌن إذل أربعة قروف قبل ادليالد عند اليونانيٌن
شهدت احلركة التجارية بٌن البلداف األوربية رواجا كبًناً، األمر الذي ، مع بداية القرف اخلامس عشر    

ذلا عن طريق السفن، ونظراً لألخطار اليت كانت تتعرض لو السفن يف ذلك الوقت تطلب نقل البضائع وتباد
ض للغرؽ وبالتارل خسارة ادلتعاملٌن التجاريٌن لرؤوس أمواذلم، كاف ال بد من من سرقة البضائع وكذا التعرّ 

 . 2وجود ضماف بالتعويض للطرؼ ادلتضرر، ومن ىنا ظهر التأمٌن البحري
بحري بداية ىذا النوع من التأمٌن؛ حيث كاف صاحب السفينة أو ناقل احلمولة وقد شّكل القرض ال    

يقرتض مبلغًا من ادلاؿ على أف يرّده لصاحبو يف حاؿ وصوؿ السفينة سادلة، وذلك مع فوائد مقابل ربّملو 
ا ربّقق الحتماؿ التعّرض ألخطار حبرية خالؿ مدة الرحلة. ويتحّمل ادلقرض خسارة ادلبلغ مع الفوائد إذا م

                                                           
 .8، ص 2007، اجلزائر، 2ادلطبوعات اجلامعية، ط يواف جديدي معراج، زلاضرات يف قانوف التأمٌن اجلزائري، د - 1
 .22، ص 1998، اإلسكندرية، 1أضبد أبو السعود، عقد التأمٌن بٌن النظرية والتطبيق، دار الفكر اجلامعي، ط - 2
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بعد ذلك، تطّورت عقود القرض البحري إذل الصورة اليت يوجد عليها التأمٌن البحري وذلك   .1اخلطر
 .2ـ1601بصدور قانوف التأمٌن البحري اإلصلليزي سنة 

وذبدر اإلشارة إذل أف  قّصة "الّلويدز" يف اصللرتا شهًنة يف رلاؿ التأمٌن؛ حيث افتتحت صباعة الّلويدز     
لويدز"  مقهى خاص على هنر التيمس يف لندف ذُبرى فيو معامالت التأمٌن على  دوعلى رأسها "ادوار 

على مسؤولياهتم اخلاصة، بينما  السفن عن طريق قياـ بعض الّتجار بضماف السفن أو شحناهتا عند اإلحبار
يتوذّل الّلويدز عملية التنسيق واإلعالف عن إحبار وغرؽ السفن من خالؿ النشرات. بعدىا تطّورت أعماؿ 

منحها صفة  1871اجلماعة حّّت أصبحت ىيئة ذلا اعتبارات قانونية، وذلك بعد صدور قانوف خاص عاـ 
 .3شرعّية

 ضد خطر احلريق الذي يعترب ثا ي صورة من صور التأمٌن، وقد برز بعد التأمٌن البحري ظهر التأمٌن    
 100منزؿ وضلو  13000ـ والذي التهم أكثر من 6111على إثر احلريق الضخم الذي نشب بلندف سنة 

كنيسة، األمر الذي أظهر أمهية وجود نظاـ تأميين لتغطية ىذا النوع من األخطار اليت تنشأ عنها خسائر 
أُنشئ بلندف أوؿ مكتب للتأمٌن على ادلبا ي ضّد خطر  ـ1667. ويف عاـ 4وادلمتلكاتصبّة باألرواح 

. ومن لندف انتشر التأمٌن ضد خطر احلريق إذل باقي الدوؿ األوربية السيما يف أدلانيا وفرنسا 5احلريق
 .6والواليات ادلتحدة وذلك مع بداية القرف التاسع عشر

القرف التاسع عشر إذل وقتنا احلارل، بدأ التأمٌن يتطّور مع تطّور احلياة و مع بداية الثورة الصناعية يف     
والوسائل ادلستخدمة؛ حيث ظهر التأمٌن على حوادث ادلرور والتأمٌن على ادلسؤولية وأيضا التأمٌن على 
احلياة من خالؿ استخداـ طرؽ إحصائية ورياضية وجداوؿ خاّصة بالوفّيات تسمح بتحديد قسط التأمٌن 

 كل دقيق. بش
وقد ازداد نطاؽ رلاالت التأمٌن مع التقّدـ العلمي والتكنولوجي، األمر الذي أّدى إذل التأمٌن ضد     

أخاطر استعماؿ الطاقة الذرية وادلنشآت النووية واحلوادث الناصبة عن إطالؽ األقمار الصناعية إذل الفضاء 
 .7اخلارجي وغًنىا من األخطار

                                                           
 .10، ص مرجع سابقجديدي معراج،  - 1
 .98،  ص 2009السيفو، إدارة اخلطر والتأمٌن، دار اليازوري العلمّية، عّماف، األردف،  إمساعيلعيد أضبد أبو بكر ووليد  - 2
 .40، ص 2011عّماف، األردف، ، 1يوسف حجيم الطائي وآخروف، إدارة التأمٌن وادلخاطر، دار اليازوري العلمية، ط - 3
 .15أضبد أبو السعود، مرجع سابق، ص  - 4
 .199عيد أضبد أبو بكر ووليد إمساعيل السيفو، مرجع سابق، ص   - 5
 .15أضبد أبو السعود، مرجع سابق، ص  - 6
 .8، ص 2007 اجلزائر،، 5ادلطبوعات اجلامعية، ط يوافجديدي معراج، مدخل لدراسة قانوف التأمٌن اجلزائري، د - 7
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 : تعريف التأمينثانياً 
التعاريف اخلاّصة بالتأمٌن، فنجد تعاريف االقتصاديٌن زبتلف عن  تعاريف لقد تعّددت واختلفت     

الدكتور  يعّرؼفقهاء القانوف، حّت ادلختّصوف يف رلاؿ التأمٌن تعّددت تعاريفهم للتأمٌن، فعلى سبيل ادلثاؿ 
ٌن وذلك نأكد ادلوجودة لدعم ادلستأمنظاـ يقّلل من ظاىرة عدـ الت: " التأمٌن بأنو سالمة عبد اهلل سالمة

عن طريق نقل عبء أخطار معينة إذل ادلؤمن والذي يتعهد بتعويض ادلؤمن لو عن كل أو جزء من اخلسارة 
 ". 1ادلالية اليت يتكبدىا

ظاىرة عدـ التأكد وأشار إذل أف التأمٌن وسيلة للتقليل من ىذه الظاىرة؛ حيث  تناوؿ ىذا التعريف   
يتحّمل ادلؤمن اخلسائر اليت تصيب ادلؤمن لو نتيجة ربقق اخلطر ادلؤمن ضده، لكن دل يتم إبراز عنصر مهم 

 من عناصر التأمٌن وىو عنصر القسط.
أساسية إذل ضباية األفراد واذليئات من اخلسائر التأمٌن بأنو: " وسيلو هتدؼ بصفة عادل عز كما يعّرؼ     

ادلادية الناشئة عن ربقق األخطار احملتملة احلدوث واليت  ديكن أف تقع مستقبال وتسبب خسائر ديكن 
 ". 2قياسها مادياً وال دخل إلرادة األفراد أو اذليئات يف حدوثها

ط دوف تأمينات األشخاص، شلا جيعلو غًن يُؤخذ على ىذا التعريف أنو رّكز على تأمينات األضرار فق    
شامل لكافة أنواع التأمٌن؛ حبيث أبرز الصفة التعويضية من خالؿ تعويض األفراد أو اذليئات عن اخلسائر 
الناصبة واليت يتم قياسها ماديًا بعد ربقق اخلطر ادلؤمن ضده، بينما يف تأمينات األشخاص تكوف قيمة 

 راـ عقد التأمٌن وتُدفع على شكل رأمساؿ أو إيراد مرتب تبًعا لفروع التأمٌن.التعويض ثابتة وزلّددة حلظة إب
وإذا ألقينا نظرة حوؿ الفقهاء الفرنسيٌن صلدىم قد عّرفوا التأمٌن دوف ارّباد يف الرأي، على سبيل ادلثاؿ     

ؤمن بأف يقدـ التأمٌن على أنو عقد دبقتضاه يتحّصل ادلؤمن لو على تعهد من ادل PLANIOLعّرؼ الفقيو 
 .3لو مبلغا شلن ادلاؿ يف حالة وقوع خطر معٌن مقابل دفع قسط أو اشرتاؾ مسبق

على أنو: " عملية حيصل دبقتضاىا أحد الطرفٌن وىو  التأمٌن J.HEMARD وقد عّرؼ الفقيو ىيمار     
ادلؤمن لو، مقابل دفع القسط، على تعّهد لصاحلو أو لصاحل الغًن، يف حالة ربقق خطر معٌّن، من الطرؼ 

                                                           
 .93عيد أضبد أبو بكر ووليد إمساعيل السيفو، مرجع سابق، ص  - 1
 .94ادلرجع السابق، ص  - 2
 .10جديدي معراج، مدخل لدراسة قانوف التأمٌن اجلزائري، مرجع سابق، ص  - 3
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اآلخر ىو ادلؤّمن، الذي يأخذ على عاتقو رلموعة من األخطار، وجيري ادلقاصة بينها وفقًا لقوانٌن 
 ". 1اإلحصاء

يشتمل على اجلانب ال  HEMARDف الفرؽ بٌن التعريفٌن يكمن يف أف التعريف الذي جاء بو نالحظ أ    
القانو ي للتأمٌن فقط، بل رّكز كذلك على اجلانب الفيّن )التقين( الذي يقتضي استخداـ بعض التقنيات 

اجلانب الفين،  اإلحصائية قصد إجراء ادلقاصة بٌن سلتلف ادلخاطر اليت مت ذبميعها. وباإلضافة إذل إبراز
 يتميز ىذا التعريف بصفة الشمولية؛ حبيث ينطبق على تأمينات األشخاص واألضرار.

 التأمينعملية : عناصر ثالثاً 
، تربز لنا أربعة عناصر أساسية لعملية التأمٌن وىي: اخلطر، للتأمٌن J.HEMARD تعريف من خالؿ     

 وفيما يلي سوؼ نتطرؽ لكل عنصر من ىذه العناصر:  القسط، مبلغ التأمٌن وادلقاصة.
 :le risque)) الخطر -1

 تعريف الخطر: - أ
اليت هتدد حياتو وأمنو وحياة وأمن أسرتو، إضافة إذل  يواجو اإلنساف منذ نشأتو العديد من األخطار    

شلتلكاتو وأصولو ومشاريعو، شلا جيعلو دائما يف حالة عدـ تأكد شلا سيحث مستقباًل، األمر الذي يوّلد عنده 
 .2اإلحساس باخلطر واخلوؼ

واخلطر دبفهومو العاـ يتمثل يف كّل ما يهدد اإلنساف من وقوع أحداث ضارّة، لكن مفهـو اخلطر يف    
التأمٌن خيتلف عن ىذا ادلعىن العاـ؛ حيث ال يقتصر على ذلك بل حيقق يف العديد من ادلناسبات ولبعض 

ادلؤمن لو أو ادلستفيد على األطراؼ أحداث سارّة تنتفي فيها فكرة الضرر مثل تأمٌن الزواج، إذ يتحّصل 
مبلغ مارل إذا تزوج بعد بلوغ سن معٌن، وكذلك تأمٌن األوالد للحصوؿ على مبلغ التأمٌن كلما ازداد 
للمؤمن لو طفل، وأيضا التأمٌن حلالة احلياة حيث يتحصل ادلؤمن لو على مبلغ التأمٌن دبجّرب بلوغو سن 

 .3معٌّن 
 
 
 

                                                           
1 - François Couilbault et Constant Eliashberg, les grands principes de l’assurance, l’Argus Editions, 9eme éd, Paris, 
2009, p 53.  

 .11، ص 1998/1999، 3شوقي سيف النصر سيد، األصوؿ العلمية والعملية للخطر والتأمٌن، ط - 2
 .40جديدي معراج، مدخل لدراسة قانوف التأمٌن اجلزائري، مرجع سابق، ص - 3
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 لقابل للتأمين:الشروط الواجب توفرها في الخطر ا  - ب
 وحّت يكوف اخلطر قابالً للتأمٌن ضّده، ال بّد من توافر رلموعة من الشروط:    

جيب أف يكوف اخلطر احتمارل، دبعىن أف ال يكوف وقوعو أمرًا مستحياًل وأف ال يكوف وقوعو أمراً  .1
ف تاريخ الوفاة ليس مؤكداً، مؤكداً، وبالّرغم من أف الوفاة ليست أمراً احتمالياً ألهنا مؤكدة الوقوع، إاّل أ

 ؛1وبالتارل التأمٌن يكوف مرتبط بتاريخ الوفاة وليس بظاىرة الوفاة
جيب توافر عدد كبًن جّدا من الوحدات ادلعّرضة للخطر، وذلك حّت يتم تطبيق قانوف األعداد الكبًنة  .2

النتائج الفعلية من النتائج الذي ينّص على أنو: " كّلما زاد عدد الوحدات ادلعّرضة للخطر كّلما اقرتبت 
 ؛2ادلتوقعة "، باإلضافة إذل إمكانية توزيع تكلفة اخلسائر احملققة على عدد كبًن من ادلكتتبٌن

اخلسارة جيب أف تكوف نتيجة حادث غًن متعّمد؛ حبيث تكوف مستقّلة إرادة ادلؤمن لو، فإذا تعّمد  .3
 ادلؤمن لو إحداث اخلسارة، فإنّو ال جيب تعويضو عنها؛

إمكانية قياس وربديد اخلسارة، والغرض من ذلك ليس فقط إمكانية ربديد مدى التزاـ شركات التأمٌن  .4
خبصوص ادلطالبة بالتعويض عند ربقق اخلطر، ولكن أيضا إمكانية ربديد مقدار القسط الواجب دفعو 

 ؛3من قبل طالب التأمٌن عند إصدار العقد
نسبة كبًنة من الوحدات ادلعّرضة للخطر يف نفس اخلسارة جيب أف ال تكوف مرّكزة حبيث تصيب  .5

 الوقت، شلا يؤدي إذل عجز ىيئة التأمٌن عن الوفاء بالتزاماهتا وبالتارل تعّرضها لإلفالس؛
إمكانية حساب فرصة اخلسارة؛ حيث جيب أف تكوف شركات التأمٌن قادرة على حساب كل من     .6

أف تتحقق يف حالة حدوث اخلطر، وذلك حّت  متوسط تكرار اخلطر ومتوسط شدة اخلسارة اليت ديكن
 ؛4يتم حساب القسط

جيب أف يكوف القسط اقتصاديّاً؛ حيث ال يكوف مبالغًا فيو وبالتارل ال ديكن للمؤمن لو ربّملو، وال  .7
 يكوف مقداره ضئيل جّداً فال تستطيع شركة التأمٌن دفع التعويض وتغطية ادلصاريف اإلدارية؛

مشروعاً؛ حيث ال يكوف سلالفا للنظاـ العاـ والقوانٌن اليت ربظر شلارسة جيب أف يكوف زلل اخلطر  .8
 .5عمل  معٌّن واآلداب العامة

                                                           
 .22،23يوسف حجيم الطائي وآخروف، مرجع سابق، ص   - 1
 .85عيد أضبد أبو بكر ووليد إمساعيل السيفو، مرجع سابق، ص - 2
 .86رجع سابق، صادل - 3
 .87ادلرجع السابق، ص - 4
5
 .46جديدي معراج، مدخل لدراسة قانوف التأمٌن اجلزائري، مرجع سابق، ص - 
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 :(la prime)القسط  -2
 تعريف قسط التأمين: - أ
بتحّمل اخلطر،  ىو ادلبلغ الذي يلتـز ادلؤمن لو بدفعو للمؤمن مقابل التزاـ ىذا األخًنقسط التأمٌن     

   .1شركات التأمٌن تقـو باستثمارىا حسب التزاماهتا ادلتوقعة واألقساط ادلتجّمعة لدى
 الشروط الواجب توفرها في قسط التأمين: - ب

 :2ىناؾ صبلة من الشروط ال بّد أف تتوفر يف قسط التأمٌن ونذكرىا يف ما يلي    
أف يكوف القسط كافيًا دلواجهة التزامات ادلؤمن يف تعويض اخلسائر الناصبة عن ربقق اخلطر  -1

 تغطية ادلصاريف اإلدارية الناذبة عن القياـ بأعماؿ التأمٌن،ل ادلؤمن ضّده، كما يكوف كافيا  
 باإلضافة إذل ربقيق ىامش ربح؛

 أف يكوف عادالً ومتناسقاً؛ حبيث يتناسب مع طبيعة ودرجة اخلطر ادلؤمن ضّده؛ -2
ور ادلستأمنٌن ولكن أف يكوف قسط التأمٌن منافساً، فادلؤمن مطالب بتقدمي خدمة التأمٌن جلمه -3

بسعر منافس، و جيب على ادلؤمن أف ال يضحي بشرط الكفاية من أجل ربقيق شرط ادلنافسة، 
دلا لذلك من تأثًن على الوضع ادلارل ادلستقبلي لشركة التأمٌن؛ حبيث تصبح غًن قادرة على 

 مواجهة التزاماهتا عند ربقق اخلطر.
  حساب قسط التأمين: - ت

، ال بد وأف تأخذ بعٌن االعتبار كفاية أقساط ومن خالؿ ربديدىا لقيمة عناصر القسطشركات التأمٌن     
 التأمٌن دلواجهة االلتزامات ادلستقبلية، ويتم حساب عناصر القسط التأميين كما يلي:

 la prime pure)) القسط األساسي
والتكلفة ادلتوسطة كما ، وحيسب على أساس تكرار اخلطر ويسمى كذلك بقسط اخلطر أو قسط التوازف    
 يلي:

 قيمة األموال المؤمنة ×القسط األساسي= معامل القسط                      
 
 

                                                           
 .104، ص 2007، األردف، 1موسى، إدارة اخلطر والتأمٌن، دار احلامد للنشر والتوزيع، طأسامة عزمي سالـ وشقًني نوري  - 1
2
 .116، 115رجع سابق، ص ادل - 
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 (la prime nette) القسط الصافي
ويسمى كذلك القسط التجاري أو قسط اجلرد، ويتمثل يف القسط الذي يظهر يف تسعًنات شركات     

 التأمٌن، ومن خاللو ديكن لشركة التأمٌن تغطية مصاريف التحصيل ومصاريف التسيًن كما يلي:
 القسط الصافي= القسط األساسي + التحميالت + المصاريف اإلدارية                    

 (la prime totale) اإلجمالي القسط
وىو القسط الذي يدفعو ادلستأمن لشركة التأمٌن شبناً للخدمة التأمينية، وىو يساوي قيمة القسط الصايف     

مضافًا إليو بعض ادلصاريف ادللحقة وادلصاريف اخلاصة بالرسـو اليت تعترب ضرائب غًن مباشرة تدفع للدولة 
يف؛ حيث أهنا زبتلف من نوع تأميين آلخر حسب طبيعة اخلطر واليت ربسب على أساس القسط الصا

 ادلؤمن ضده.
 القسط اإلجمالي= القسط الصافي + المصاريف الملحقة + الرسوم                    

 :(la prestation)مبلغ التأمين  -3
بدفعو عند ربقق اخلطر ادلؤمن مبلغ التأمٌن ىو التزاـ ادلؤمن ذباه ادلؤمن لو أو ادلستفيد، ويقـو ادلؤمن     

. ىذا االلتزاـ يقابل التزاـ ادلؤمن لو بدفع قسط التأمٌن، وتوجد عالقة طردية بٌن كل من قسط التأمٌن ضده
 ومبلغ التأمٌن.

 (la compensation) المقاصة -4
عن طريق ذبميع عّدة أشخاص معّرضٌن لنفس اخلطر  يقـو ادلؤّمن بإجراء ادلقاصة بٌن ادلخاطر    

لتوزيع ادلخاطر اليت تقع للبعض، وبالتارل يقصد بادلقاصة بٌن ادلخاطر:" تنظيم التعاوف بقصد توزيع 
 .1عبء ادلخاطر على ادلؤمن ذلم"

 رابعاً: وظائف التأمين
، وبالتارل يتم اللجوء إليو هبدؼ وادلؤسساتيهدؼ التأمٌن إذل ربقيق األماف ادلادي وادلعنوي لألفراد     

احلماية من األخطار أو على األقل احلد من اخلسائر ادلرتتبة عليها، وإذل جانب ىذه الوظيفة األساسية 
 :2توجد العديد من الوظائف األخرى نذكر منها
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 :التأمين يوفر األمان ويساعد على النمو االقتصادي -1
التأميين يتبعو زيادة انتشار التغطيات التأمينية شلا يساعد على خلق االستقرار على إف انتشار الوعي     

ادلستوى الفردي واجلماعي، وبالتارل ينعكس ذلك على األداء االقتصادي. فالتأمٌن من أفضل الوسائل 
تعرض للعديد احملققة لالستقرار يف ادلعامالت االقتصادية؛ حيث يبث الطمأنينة للمستثمر ألف ىذا األخًن ي

 من األخطار اليت هتدد مشروعو أو صناعتو.
 :التأمين وسيلة من وسائل تكوين المدخرات ورؤس األموال -2

شركات التأمٌن حبكم نشاطها، يتوفر لديها رأمساؿ ضخم حّت بعد وفائها بالتزاماهتا ذباه ادلستأمنٌن     
لتشريعية يف صبيع الدوؿ تنّبهت إذل أمهية رؤوس وسدادىا للمصروفات اإلدارية، وبالتارل صلد أف األنظمة ا

األمواؿ ادلتكونة لدى منشآت التأمٌن فعمدت إذل توجيو نسب زلددة من تلك األمواؿ إذل االستثمار ربت 
إشراؼ ورقابة اذليئات ادلسؤولة عن اإلشراؼ والرقابة على التأمٌن، وذلك لغرض ضماف حقوؽ ضبلة وثائق 

أخرى ادلسامهة يف إنعاش االقتصاد القومي عن طريق التدفقات النقدية اليت  التامٌن من جهة، ومن جهة
 ربوز عليها شركات التأمٌن.

 التأمين وسيلة من الوسائل المساعدة على العملية االئتمانية -3
التأمٌن للفرد احلصوؿ على ما حيتاج إليو من القروض، فعلى سبيل ادلثاؿ الشخص الذي يريد  يسّهل    

احلصوؿ على قرض لغرض شراء سيارة، فإف البنك يشرتط عليو وجود تغطية تأمينية لصاحلو بكامل قيمة 
 السيارة.

 : عقد التأمين  الفرع الثاني
فهو اتفاؽ بٌن شخصٌن هبدؼ إنشاء عالقة قانونية،  خرىعقد التأمٌن ال خيتلف كثًنًا عن العقود األ    

 ومع ذلك يتميز عن غًنه من العقود األخرى خبصائص معينة سيتم ذكرىا الحقاً.
 : تعريف عقد التأمينأوالً 
التأمٌن بأنو عقد تلتـز شركة التأمٌن دبقتضاه أف تؤدي إذل ادلؤمن لو أو إذل ادلستفيد  ديكن تعريف عقد    

الذي ُعقد التأمٌن لصاحلو، مبلغًا من ادلاؿ يف حالة وقوع اخلطر ادلؤمن ضّده وادلبٌّن يف العقد، وذلك نظًن 
 .1أقساط أو دفعات مالية يؤّديها ادلؤمن لو إذل شركة التأمٌن
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 ص عقد التأمين: خصائثانياً 
 :1يتميز عقد التأمٌن جبملة من اخلصائص نوردىا يف ما يلي   

 :عقد التأمين عقد احتمالي -1
دبعىن أنو ينصب على موضوع أو زلل ما دل يكن موجود وقت إبراـ العقد؛ حبيث ال يكوف بإمكاف     

عملية، فاألمر يتوقف على ادلتعاقدين معرفة مقدار ما سيؤديو كل منهما ومقدار ما سيأخذه من ىذه ال
 وقوع األخطار ادلؤمن ضدىا.

 :عقد التأمين عقد معاوضة -2
يتلقى عوضًا دلا قّدمو، فادلؤمن لو يدفع أقساطا ويأخذ مقابلها مبلغ التأمٌن  ادلتعاقدينمن دبعىن أف كل     

عند وقوع اخلطر، ويف حالة عدـ وقوع اخلطر ادلؤمن ضده تصبح األقساط ادلدفوعة مقابلة لتحمل ادلخاطر 
 اليت أخذىا ادلؤمن على عاتقو، وبالتارل منفعة ادلؤمن لو ىي األماف والطمأنينة.

 :ين عقد ملزم للجانبينعقد التأم -3
ينشأ عن عقد التأمٌن التزامات متبادلة بٌن الطرفٌن، فادلؤمن لو ملـز بدفع األقساط ادلتفق عليها بٌن     

الطرفٌن، وادلؤمن يلتـز بأداء مبلغ من ادلاؿ للمؤمن لو أو للمستفيد يف حالة وقوع اخلطر ادلؤمن ضده وادلبٌن 
 يف العقد.

 :قود المستمرةعقد التأمين من الع -4
عقد التأمٌن ليس من العقود الفورية اليت يتم تنفيذىا يف وقت واحد، فالتزامات ادلؤمن لو بدفع القسط     

أو االشرتاؾ تستمر من بداية سرياف العقد إذل غاية انتهاء مدة التأمٌن، ويكوف ادلؤمن ملـز بتنفيذ العقد 
 بصورة مستمرة طوؿ مدة سرياف العقد.

 :عقد التأمين عقد إذعان -5
يف عقد التأمٌن صلد ادلؤمن لو ملـز بقبوؿ شروط العقد اليت تعدىا شركة التأمٌن مسبقا يف شكل مناذج     

سلتلفة حسب نوع وطبيعة كل عملية وذلك دوف إمكانية مناقشتها، ىذا خالفا لعقود ادلساومة اليت تتاح 
 ليت سيتضمنها العقد.فيها الفرصة للطرفٌن دلناقشة صبيع الشروط ا
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 عقد التأمينالقانونية لمبادئ ال: ثالثاً 
عقد التأمٌن كغًنه من العقود القانونية األخرى خيضع جملموعة من ادلبادئ القانونية مت تصنيفها إذل ثالث     

 :1مبادئ عامة وثالث مبادئ أخرى خاصة كما يلي
 :المبادئ العامة -6

 وىي ادلبادئ اليت زبضع ذلا صبيع عقود التأمٌن وتتمثل يف:    
 مبدأ حسن النية: 
يعين ىذا ادلبدأ أنو جيب على كل طرؼ من طريف التعاقد أف يدرل للطرؼ اآلخر بكافة ادلعلومات     

وشروطو من جهة والبيانات واحلقائق ادلتعلقة باخلطر والظروؼ احمليطة بو من جهة وادلتعلقة بعقد التأمٌن 
  أخرى.

 مبدأ المصلحة التأمينية:
يقتضي ىذا ادلبدأ أف يكوف للمستأمن مصلحة تأمينية يف الشيء موضوع التأمٌن، حبيث تكوف لو فائدة     

مادية تعود عليو من بقاء الشيء موضوع التأمٌن دوف تلف أو خسائر، باإلضافة إذل ذلك ال بد وأف تكوف 
ىن أف ال زبالف النظاـ العاـ واآلداب، على سبيل ادلثاؿ ال جيوز لتاجر ادلخدرات ىذه ادلصلحة مشروعة دبع

 أف يؤمن على بضاعتو ضد خطر احلريق أو السرقة.
 مبدأ السبب القريب:

السبب القريب ىو السبب ادلباشر واألكيد الذي تسبب يف احلادث ونتج عنو خسائر وأضرار، وتلتـز     
لتعويض ادلستحق إذا كاف السبب القريب للحادث ىو السبب األساسي كما أنو شركة التأمٌن بسداد قيمة ا

 ليس أحد األسباب ادلستثناة يف الوثيقة.
 :المبادئ الخاصة -2

 وىي ادلبادئ اليت زبضع ذلا تأمينات األضرار فقط دوف تأمينات األشخاص وتتمثل يف:    
 مبدأ التعويض:

يقصد هبذا ادلبدأ أنو عند حدوث خسارة تغطيها وثائق التأمٌن ال جيوز أف يزيد التعويض ادلستحق عن     
قيمة اخلسارة بأي حاؿ من األحواؿ حّت ال يكوف التأمٌن مصدر ربح للمستأمن وحّت ال يتعمد ىذا 

 ب شركة التأمٌن. األخًن إحداث اخلطر لتحقيق فائدة من وراء التأمٌن وبالتارل اإلثراء على حسا
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فهذا ادلبدأ يهدؼ إذل وضع ادلستأمن يف نفس احلالة اليت كاف عليها قبل ربقق احلادث مباشرة دوف أي     
 زيادة أو فائدة.

 مبدأ المشاركة في التأمين:
يهدؼ ىذا ادلبدأ إذل عدـ حصوؿ ادلستأمن على التعويض من كل مؤمن على حدا وبالتارل يزيد رلموع     

ات احملصلة عن رلموع اخلسائر الفعلية وحيقق ادلستأمن أرباحا من وراء التأمٌن، وال ينطبق ىذا ادلبدأ التعويض
إال على تأمينات األضرار فقط ألهنا عقود تعويض، وبالتارل جيوز يف وثائق التأمٌن على احلياة أف يؤمن الفرد 

احلصوؿ على صبيع مبالغ التأمٌن من  على حياتو بأكثر من وثيقة تأمٌن يف أكثر من شركة، كما حيق لو
 صبيع الشركات عند ربقق اخلطر ألف رلموع ىذه ادلبالغ لن تزيد من قيمة اإلنساف اليت يصعب قياسها.

 مبدأ الحلول في الحقوق:
يف مباشرة كافة احلقوؽ قبل الغًن ادلتسبب يف احلادث   حيل ادلؤمن زلل ادلستأمنيعين ىذا ادلبدأ أف     

وذلك بعد سداده للتعويض ادلستحق، وكل ما حيصل عليو ادلؤمن من الغًن يكوف من حقو يف حدود ما 
سدد، ويساعد ىذا ادلبدأ على تعزيز مبدأ التعويض حّت ال حيصل ادلستأمن على أكثر من تعويض فيستفيد 

 من وراء التأمٌن.
 لثالث: أنواع التأمينا فرعال

فمن الناحية العملية توجد عدة ، حييط بالتأمٌن من كافة جوانبو ال يوجد تقسيم منوذجي للتأمٌن    
تقسيمات تناولت التأمٌن، منها تقسيم التأمٌن من حيث العمـو واخلصوص إذل تأمٌن اجتماعي وتأمٌن 

ري وبري وجوي، ومن حيث مدى احلرية يف ذباري، ومن حيث األخطار ادلؤمن ضدىا ُقّسم إذل تأمٌن حب
 .1إبراـ العقد إذل تأمٌن إلزامي وتأمٌن اختياري، وغًنىا من التقسيمات ادلختلفة

وفيما يلي ارتأينا أف نلقي الضوء على تقسيم التأمٌن تبعًا للجهة اليت سبارسو حّت تكوف الصورة أكثر     
 مشوالً ووضوحاً يف نفس الوقت.

 لتعاونيأواًل: التأمين ا
ديارس ىذا النوع من التأمٌن ىيئات غًن ىادفة للربح، تسعى إذل تقدمي اخلدمات التأمينية إذل أعضائها     

بأحسن صورة وبأقل التكاليف ادلمكنة، وادلشرتكوف يف ىذه اذليئات يتقامسوف األرباح أو اخلسائر حسب 
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التعاونية الوطنية لعماؿ الرتبية ، وكمثاؿ عن ىذه اذليئات يف اجلزائر: نسبة اشرتاؾ كل عضو
 .  MUNATECوالثقافة

     : التأمين التجاريثانياً 
التأمٌن التجاري إذل ربقيق الربح؛ حيث يتم حساب القسط ليغطي اخلطر ادلؤمن ضده كما  يهدؼ    

مٌن يغطي ادلصاريف اإلدارية مع األخذ بعٌن االعتبار ىامش الربح والذي هتدؼ إذل ربقيقو شركات التأ
 ، ويضم التأمٌن التجاري قسمٌن مها:1التجاري

 :تأمينات األضرار -1
بذلك التأمٌن الذي يكوف فيو اخلطر ادلؤمن ضده يتعلق دباؿ ادلؤمن لو، وبدوره ينقسم إذل  ويقصد    

 :2نوعٌن
مثل ويكوف اذلدؼ منو تأمٌن ادلؤمن لو من األضرار اليت تصيبو بطريقة مباشرة التأمين على األشياء: 

 السرقة واحلريق والتلف وغًنىا من األضرار اليت تلحق بأمواؿ وشلتلكات ادلؤمن لو.
واذلدؼ منو تأمٌن ادلؤمن لو من رجوع الغًن عليو بادلسؤولية، وبالتارل الضرر  التأمين على المسؤولية:

مصدر ىذا الضرر ىنا يصيب مالو بطريقة غًن مباشرة وىو ضرر ينجم عن ربقق ادلسؤولية، وغالبا ما يكوف 
ادلسؤولية التقصًنية كما ىو احلاؿ يف ادلسؤولية عن حوادث السيارات؛ حيث يؤمن ادلؤمن لو على مالو من 

 رجوع ادلضرور أو الضحية عليو بالتعويض، سواء كاف الضرر قد أصاب الغًن يف مالو أو جسده.
 :تأمينات األشخاص -2

يتضمن التأمٌن على األشخاص أنواع وصور سلتلفة يكوف الضماف فيها متعلق بشخص ادلؤمن لو خالفاً     
لتأمينات األضرار، على سبيل ادلثاؿ التأمٌن على احلياة، التأمٌن ضد ادلرض والتأمٌن ضد احلوادث 

 .3اجلسمانية
 : التأمين االجتماعي ) الحكومي (ثالثاً 
قـو بو احلكومة دلنفعة أفراد اجملتمع، وقد ظهر من أجل ربقيق أىداؼ اجتماعية وىو تأمٌن إجباري ت    

حبتة، وىو بعيد كل البعد عن أي ىدؼ رحبي، ويغطي ىذا التأمٌن غالباً: ادلرض، الشيخوخة، تعويضات 
  البطالة، التقاعد...إخل.
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 ياإلسالمالنظام : التأمين في رابعاً 
ال ضرر يف العمل بو، ودل  أصبع صبهور العلماء والفقهاء يف العادل اإلسالمي على أف التأمٌن التعاو ي    

التأمٌن  تظهر شركات التأمٌن اإلسالمية إال بعد صدور ىذه الفتاوى اليت اعتربت التأمٌن التعاو ي بديال عن
 التجاري ادلفّت بتحرديو.

قـو على أساس التكافل بٌن ادلشرتكٌن وليس على أساس ضماف و يومن خصائص التأمٌن التعاو ي أن    
؛ حيث أف عقد التأمٌن التعاو ي من عقود التربع اليت الشركة للتعويض عن الضرر الذي يصيب ادلشرتؾ

هتدؼ إذل التعاوف من أجل تفتيت األخطار واالشرتاؾ يف ربمل ادلسؤولية عند ربقق األخطار ادلؤمن 
عاو ي ال يهدؼ إذل الربح من أمواؿ الغًن كما ىو احلاؿ يف التأمٌن التجاري، ولكن ضدىا، فالتأمٌن الت

 اذلدؼ منو ىو توزيع األرباح بٌن ادلؤمن ذلم والتعاوف فيما بينهم على ربمل الضرر.
 الثاني: عموميات حول شركات التأمين طلبالم

كهيئات معتمدة تأخر حّت أواخر القرف السابع عشر؛ حيث كانت اخلسائر   إف نشأة شركات التأمٌن    
الكبًنة اليت تسببت فيها الكوارث اجلسيمة دافعًا أساسيًا إلنشاء ىيئات معتمدة سبارس النشاط التأميين 

 بشّّت رلاالتو. 
 األول: مفاهيم عامة حول شركات التأمين فرعال

 أواًل: تعريف شركات التأمين 
شركة التأمٌن عل أهنا: " ىيئة مرخصة من طرؼ السلطات العمومية واليت  Christian Sainraptيعّرؼ 

تتحصل على االعتماد اإلجباري من أجل شلارسة عمليات تأمينية زلددة تتضمنها القائمة ادللحقة هبذا 
 .1االعتماد حبيث أف معظم اذليئات التأمينية ىي شركات ذبارية، وأغلبيتها ىي شركات مسامهة مغلقة "

تعترب شركات التأمٌن: " نوع من ادلؤسسات ادلالية اليت سبارس دورًا مزوجاً، فهي مؤسسة للتأمٌن تقدـ و     
 .2اخلدمة ادلالية دلن يطالبها، كما أهنا مؤسسة مالية ربصل على األمواؿ من ادلستأمنٌن لتعيد استثمارىا "

ية، وذلك بتجميع عدد كبًن من األفراد ويعرّفها الكثًن من الكتاب على أهنا شركات تقدـ خدمات تأمين    
الذين حيتمل أف يتعرضوا خلطر معٌن اعتمادًا على التقديرات الدقيقة لقيم التعويضات ادلرتقب دفعها 

                                                           
1
 - Christian Sainrapt, dictionnaire générale de l’assurance, éd ARCATURE,1996, p1287. 

 .72، ص 2010سليماف اجليوسي وزلمد الطائي، تسويق اخلدمات ادلالية، الشركة العربية ادلتحدة للتسويق والتوريدات، القاىرة،  - 2
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للمستأمنٌن أو للمستفيدين، وسبارس يف نفس الوقت نشاطات مالية باستثمار األمواؿ احملصل عليها من 
 بلية.ادلستأمنٌن لتغطية التزاماهتا ادلستق

 : خصوصيات شركات التأمينثانياً 
تنفرد شركات التأمٌن جبملة من اخلصائص اليت سبيزىا عن غًنىا من ادلؤسسات االقتصادية، وتتمثل     

   :1يف
 :  مبدأ انعكاس دورة اإلنتاج

حيصل فور إبراـ العقد، وربديدىا يكوف بناًء على احتماالت  التأمٌن دفع أقساطوادلقصود من ذلك أف     
وتقديرات إحصائية، بينما يتم تقدمي اخلدمة الحقًا عند ربقق اخلطر ادلؤمن ضده، وبالتارل ال ديكن لشركة 
التأمٌن معرفة مداخيلها إال يف ادلستقبل، دبعىن أف قيمة العائد ال ديكن ربديدىا إال بصفة استداللية بناء 

لى خربة الشركة ألف مبلغ التأمٌن متعلق بتحقق اخلسائر. ىذه الوضعية جعلت ادلشرع يتدخل بسن ع
 رلموعة من القوانٌن الصارمة فيما خيص تسيًن األمواؿ، تسوية االلتزامات ومالءة الشركة.

 :مبدأ استمرارية النشاط
الية يف إطار التتابع العادي للنشاط، فإذا وفق ىذا ادلبدأ، شركة التأمٌن ملزمة بإعداد وتقدمي قوائمها ادل    

تعرضت الشركة لظروؼ غًن عادية زبضع إلجراءات التصفية وبالتارل ال بد من استمرارىا يف االستغالؿ 
 الستكماؿ إجراءات التصفية للتعهدات اخلاصة بعقود التأمٌن.

 :مبدأ ثبات الطرق المحاسبية
طبيق نفس طرؽ وأساليب التقييم يف صبيع الدورات ت – ادلبدأحسب ىذا  -جيب على شركات التأمٌن     

احملاسبية إلجراء مقارنة متجانسة للحسابات السنوية، وتظهر أمهية ىذا ادلبدأ عند قياـ الشركة بتحليل 
 القوائم ادلالية ألنشطتها يف عدة دورات حيث يسهل عملية ادلقارنة بٌن األنشطة.

 :مبدأ الحيطة والحذر
ا ادلبدأ فإنو ال بد أف تؤخذ حالة عدـ التأكد اليت قد تؤدي إذل تضخيم ادلصاريف وتقليص حسب ىذ    

النواتج بعٌن االعتبار عند حساب النتيجة، وبتطبيق ىذا ادلبدأ ال تؤخذ النواتج إال عند ربصيلها الفعلي أما 
 ادلصاريف فتؤخذ يف احلسباف مباشرة عندما تصبح زلتملة الوقوع.

                                                           
1
 - Khalid El Kammouri, l’expert comptable face aux particularités de  l’analyse financière des compagnies 

d’assurance, mémoire pour l’obtention du diplôme nationale d’expert comptable, ISCAE, Maroc, session Mai 

2006, p 25-29. 
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      ف شركات التأمين: وظائثالثاً 
رلموعة من الوظائف ادلتكاملة اليت تسعى من خالذلا إذل ربقيق أىدافها، وتتمثل تلك  شركات التأمٌنل    

 :  1الوظائف يف
 :التسعير وظيفة

 خطرالتأمٌن ضّد  مقابل لو ادلؤمن دفعو من قبل الواجب القسط ربديد يتم الوظيفة ىذه من خالؿ    
 ربقق احتماؿ درجة مع يتناسب ادلختلفة التأمينات أنواع من نوع لكل معٌن سعر؛ حيث يتم وضع معٌن
 .ضده ادلؤمن اخلطر أو بالشيء احمليطة الظروؼ مع ويتناسب كما التامٌن مبلغ معو  اخلطر

 :وظيفة االكتتاب
وفق السياسة اليت تنتهجها شركة التأمٌن دبا حيقق  التأمٌن طاليب وتبويب اختياريتم  الوظيفة ىذهدبوجب     

 أنواع فيو تبٌن دليل بإصدار الشركات تقـو ما وعادةأىدافها وغاياهتا مث قبوؿ إصدار وثائق التأمٌن، 
 االكتتاب فيها. تقبل اليت التأمينات

 :وظيفة اإلنتاج
 وعملية ،مٌنأالت شركات هباتقـو  اليت التسويقية والنشاطات ادلبيعات مٌنأالت رلاؿ يف باإلنتاج يقصد    
"، ويف اذليكل  ادلنتجٌن "اسم التأمٌن وكالء على يطلق ما كثًنا و ىذه تتمثل يف إصدار عقود التأمٌن، البيع

 القسم ادلسؤوؿ عن ىذه الوظيفة بقسم أو دائرة اإلنتاج. على يطلقالتنظيمي لشركة التأمٌن 
 :وظيفة تسوية المطالبات

 اخلطر ربقق ادلستحقة للمؤمن لو عند التعويضات دفع أو التأمٌن مبلغ تتعلق ىذه الوظيفة بدفعحيث     
 مدى وربديد ادلقدمة، ادلطالبات بدراسة متخصصة دائرة أو جهة ىناؾ التأمٌن شركات ويف ،ضده ادلؤمن

 وذلك بعد التحقق من صحة ادلطالبة ادلقّدمة. اخلسائر تسوية خالؿ من ادلستحق التعويض
 وظيفة االستثمار:

أقساط التأمٌن يتم ذبميعها يف بداية العملية التأمينية، وبالتارل ينتج عن ذلك أنو سيتوافر  إذل أف نظراً     
 لدى شركات التأمٌن مبالغ ضخمة ديكن استثمارىا.

شركات التأمٌن حسب اختالؼ أنواع وأوجو وزبتلف السياسات االستثمارية ادلتبعة من طرؼ     
؛ حيث تكوف سياسات االستثمار يف شركات التأمٌن عن احلياة طويلة 1النشاطات التأمينية ادلمارسة

                                                           
 .164 -157أسامة عزمي سالـ وشقًني نوري موسى، مرجع سابق، ص  - 1
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األجل، بينما يف شركات التأمٌن على ادلمتلكات وادلسؤوليات يوجو اجلانب األكرب من حصيلة األقساط 
 إذل استثمارات قصًنة األجل.   

 الثاني: تقنيات تقسيم األخطار في شركات التأمين الفرع
مها إعادة التأمٌن والتأمٌن  جل ضماف توزيع أفضل للخطر إذل تقنيتافأتلجأ شركات التأمٌن من     

ادلشرتؾ، وكل تقنية ىي عبارة عن وسيلة تساعد شركة التأمٌن على تفادي اخلسائر ادلالية الضخمة اليت من 
 قق خطر ما.احملتمل أف تنتج عن رب

 : إعادة التأمينأوالً 
إف فكرة إعادة التأمٌن تأثرت بنفس فكرة التأمٌن وقد خضعت لنفس االختبارات وادلراحل، وبقيت     

 لفرتة طويلة سبارس بصورة مبسطة ال زبضع لقواعد وأسس فنية.
 :نشأة إعادة التأمين

واليت تعترب عريقة يف ىذا اجملاؿ، بعد  أخذت فكرة إعادة التأمٌن تتبلور منذ القرف التاسع عشر يف اصللرتا    
ذلك بدأت تتسع لتشمل بلداف سلتلفة نتيجة زيادة الطلب عليها. وكاف تطور نظاـ االتفاقيات السبب 

قبل منتصف  وذلك  proffessional Ré-Insurance ادلباشر يف ظهور شركات متخصصة يف إعادة التأمٌن
القرف التاسع عشر، واليت جاءت لتمكٌن أسواؽ التأمٌن من قبوؿ األخطار الكبًنة، وقد مت إنشاء عاـ 

 ويف عاـ،  Köln Ré-Insuranceأوؿ شركة إلعادة التأمٌن ىي شركة كولونيا األدلانية إلعادة التأمٌن ـ1846
ـ أنشئت شركة 1883 ويف عاـ،  Swiss Ré-Insuranceالتأمٌنـ أنشئت الشركة السويسرية إلعادة 1863

 Merchantileمت إنشاء الشركة الربيطانية ـ1907 ويف عاـ، Munich Ré-Insuranceميونيخ إلعادة التأمٌن 

and General  ،2وانتشرت بعد ذلك شركات إعادة التأمٌن يف معظم الدوؿ الصناعية. 
 :تعريف إعادة التأمين

تُعّرؼ عملية إعادة التأمٌن بأهنا: " عملية داخلية بٌن ىيئتٌن من ىيئات التأمٌن تقـو اذليئة األوذل بالتنازؿ   
عن كل أو جزء من اخلطر الذي سبق أف قبلتو إذل اذليئة الثانية اليت تتعهد بتحمل كل أو جزء من التعويض 

عو اذليئة األوذل إذل اذليئة الثانية يعرؼ بقسط الناشئ عن ربقق ىذا اخلطر وذلك يف مقابل مبلغ معٌن تدف
إعادة التأمٌن وتعرؼ اذليئة األوذل وىي اليت أبرمت عقد التأمٌن األصلي مع ادلؤمن لو باذليئة ادلعيدة للتأمٌن 
 أو اذليئة ادلسندة أو ىيئة التأمٌن األصلية أو ىيئة التأمٌن ادلباشر، ويطلق على اذليئة الثانية اليت تصدر عقد
                                                                                                                                                                                     

 .20 -18، ص 2003، اإلسكندريةالح عطية، زلاسبة شركات التأمٌن، الدار اجلامعية، أضبد ص - 1
 .303،304، ص 2009زلمد رفيق ادلصري، التأمٌن وإدارة اخلطر، دار زىراف، األردف،  - 2
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إعادة التأمٌن اذليئة ادلتنازؿ ذلا أو اذليئة القابلة أو ىيئة إعادة التأمٌن أو ىيئة إعادة التأمٌن، ويف منطقتنا 
العربية جرت العادة على أف يطلق على أف يطلق على ىذه اذليئات األخًنة لفظ معيد التأمٌن أو معيدي 

يف عمليات إعادة التأمٌن، وقد تكوف أساساً  التأمٌن فحسب. وقد تكوف اذليئة ادلتنازؿ ذلا متخصصة فقط
ىيئة للتأمٌن ادلباشر ويتم قبوذلا لعمليات إعادة التأمٌن على أساس تبادؿ العمليات مع ىيئات التأمٌن 
ادلباشر األخرى. وإذا ما قامت ىيئة إعادة التأمٌن بإعادة جزء أو كل العملية اليت سبق أف قبلت إعادة 

 .1اشرة فإننا نكوف بصدد عملية جديدة يطلق عليها إعادة إعادة التأمٌن "تأمينها من الشركة ادلب
    :  التأمين إعادة وظائف

 :حيث إعادة التأمٌن دورا ىاما على مستوى شركات التأمٌن وعلى مستوى االقتصاد الوطين؛ تلعب    

  ادلالية، ورفع مستوى طاقتها شركات إعادة التأمٌن من ربقيق التوازف يف احملفظة  العملية سبّكن ىذه
ادلالية وذلك بتجزئة األخطار ادلركزة وبالتارل تصبح قابلة للتأمٌن، شلا يساعد على توفًن احلماية التأمينية يف 

 إطار تضامين وطين أو دورل؛

   تلجأ الشركة ذلذه الوسيلة دلواجهة الكوارث ذات الطابع ادلتكرر واليت ديكن أف تعرضها لالختالؿ
  رل؛ادلا

   وذلك بقبوؿ االكتتاب يف عمليات كثًنة؛ االستيعابيةتشجع ىيئات التأمٌن على زيادة الطاقة 

  إعادة التأمٌن إذل توفًن نوع من الرقابة على كل من معدالت اخلسارة ومعدالت ادلصروفات،  تؤدي
جبانب تزويدىا لشركات وذلك دبا تبذلو شركات إعادة التأمٌن الكربى من جهد لتطوير ىذه الصناعة، 

  .التأمٌن ادلباشرة باخلربة الفنية واإلدارية الالزمة
     :خصوصيات إعادة التأمين

  :يلي ما يف أمهها نورد اخلصوصيات من دبجموعة التأمٌن إعادة تتميز    

 :جانفي 6ًء من اابتديف معظم األحياف تكوف عقود إعادة التأمٌن دلدة سنة  كيفية إعادة التأمين 
خالؿ و  وذبدد كل سنة خالؿ فرتة التجديد واليت يكوف فيها معيدي التأمٌن والسماسرة يف أوج نشاطهم

 ىذه الفرتة تقـو شركات إعادة التأمٌن والسماسرة بإعالف عن مناقصات إعادة التأمٌن بعقود وشروط أولية

زبتار  ادلشاركة، وبعدىا يراد هبايعرض فيها معيدي التأمٌن األسعار واحلصة اليت  ،مكتوبة يف مذكرات تغطية
توزع احلصص دلعيدي التأمٌن وىذا بإرساؿ مذكرة تغطية هنائية لكل واحد و شركة التأمٌن معدؿ قسط، 

                                                           
 .9،10، ص2000/2001أضبد وجدي زريق وفؤاد إبراىيم اجلوىري، إعادة التأمٌن، شركة مطابع الدار البيضاء،  - 1
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من طرؼ كل معيد  منهم، مث يتم إرساؿ الوثيقة التعاقدية اليت ربوي الشروط والقواعد بدقة واليت ستمضى
 تأمٌن.

  :لألخطار أف تتطور بشكل جد بطيء ويف أكثر من عشرية واحدة ديكن تنقيط إعادة التأمين
ع بقدرة على مواجهة األخطار تفمن ادلهم للمتنازؿ معرفة أف معيد التأمٌن يتم ،)مثل ادلسؤولية ادلدنية(

نفسو يف ميزانيات معيدي التأمٌن والتقارير بوبداًل من قياـ ادلتنازؿ بالبحث  ،للسنوات العديدة القادمة
ادلقدـ من طرؼ وكاالت سلتصة يف ذلك وزلايدة  ratingالتنقيط يعتمد معظم ادلتنازلٌن على ادلالية، األخرى 

 standard ىي كبًنأكرب وكالة تنقيط يف السوؽ الدورل وربظى حبضور   واليت تتأكد من رباليلها باستمرار.

& poor’s   باإلضافة إليها ىناؾAm best  وFitch،  إعادة التأمٌن مرتفع، كاف وكلما كاف تنقيط شركة
 على االكتتاب.  امع الشركات ادلتنازلة أكرب وزادت قدرهت احضورى

 :  أشكال إعادة التأمين من الناحية القانونية ومن الناحية التقنية
من الناحية القانونية يتم تقسيم إعادة التأمٌن تبعا إلجراءات وظروؼ استخدامها، ومن الناحية التقنية     

 عتماد على طرؽ حساب األقساط، وفيما يلي سنتناوؿ كل من التقسيمٌن القانو ي والتقين.يتم اال
اليت تربط الطرفٌن ادلتمثالف يف الشركة  ويكوف تبعًا للعالقةالتقسيم القانوني إلعادة التأمين:  -1

 ادلتنازلة والشركة ادلتنازؿ ذلا:

التأمٌن كانت الطّريقة الوحيدة اليت كاف سُبارس هبا يف بداية شلارسة إعادة إعادة التأمين االختيارية:  - أ
 :2، وتتمّثل إجراءاهتا يف1ىي طريقة إعادة التأمٌن االختيارية

يلخِّص ادلؤمِّن ادلباشر بيانات العملّية ادلراد إعادة تأمينها على إشعار خاص عليو امسو وعنوانو، وبيانات  -
حتفظ بو... وغًنىا؛

ُ
 عن: اخلطر، مبلغ التأمٌن، قيمة القسط، طريقة السداد وقيمة اجلزء ادل

أو ترفضها، ويف حالة ادلوافقة تقـو شركة إعادة التأمٌن بدراسة اإلشعار وعلى أساس ذلك تقبل العملية  -
 توّقع على اإلشعار وربّدد مقدار اجلزء ادلقبوؿ؛

 يلي ذلك إرساؿ طلب التأمٌن بشرط أف تتوافق بياناتو مع بيانات اإلشعار؛ -

                                                           
 .55، ص 2008، األردف، 1هباء هبيج شكري، إعادة التأمٌن بٌن النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط -1

 .195، ص2008 ، األردف،1حريب زلمد عريقات وسعيد صبعة عقل، التأمٌن وإدارة اخلطر النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر والتوزيع، ط -2
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بعد وصوؿ الطلب ترّد شركة إعادة التأمٌن بإصدار مذّكرة تغطية اخلطر، وتُػع ّد ىذه األخًنة ادلوافقة  -
وؿ العملية، وعند انتهاء مّدة العقد والرغبة يف التجديد، ترِسل شركة إعادة التأمٌن إشعارا الرمسية على قب

 خاصا بادلوافقة على االستمرار أو إلغاء العقد خالؿ ادلّدة ادلّتفق عليها.
دبقتضى اتفاقية منعقدة مسبقا بٌن الطرفٌن، أي  حيث تكوف إعادة التأمٌنإعادة التأمين اإلجبارية:    -ب
 ّف االتفاقية متضّمنة للنِّسب واألجزاء ادلّتفق وادلوافق على إعادة تأمينها.أ

 : ةاإلجباري ةإعادة التأمين االختياري    -ج
 وتتضمن احلاالت التالية:    

على ادلؤمِّن ادلباشر مع إحدى ىيئات إعادة التأمٌن  حيث يتفق القبوؿ: إلزاميةاتفاقية إعادة التأمٌن مع  -
 ؛قبوؿ العرضبإعادة التأمٌن ُملزمة  تكوف شركة، و ذلا حبريّة عن جزء من ادلخاطرأف يتنازؿ 

التنازؿ لشركة إعادة بيلتـز ادلؤمِّن ادلباشر بصفة إجبارية  وفقها التنازؿ: إلزاميةاتفاقية إعادة التأمٌن مع  -
كتتب فيها

ُ
 .العرض يف قبوؿ أو رفضدلعيد التأمٌن احلرية الكاملة و  التأمٌن عن صبيع وثائق التأمٌن ادل

  التقسيم التقني إلعادة التأمين: -2
، وكذلك بنسبة ثابتة ع األقساط بٌن ادلؤمِّن ادلباشر ومعيد التأمٌنحيث تُوز   إعادة التأمين النسبي: -أ

 ، وُتصن ف إذل:األمر بالنسبة لتوزيع التعويضات
كتتب فيهادبوجبها يضمن معيد التأمٌن  إعادة التأمٌن باحلصص: -

ُ
كأف  ،النسبة ذاهتا جلميع األخطار ادل

 .يضمنها ادلؤمِّن ادلباشر %10والنسبة ادلتبّقية  %40 يقبل
ديكن من خاللو تعيٌن اجلزء الذي  بوضع حدّ ادلؤمِّن ادلباشر  حيث يقـو إعادة التأمٌن بفائض احلد: -

بالعقود ذات ادلبالغ ادلتدنية ويعيد تأمٌن  ، كأف حيتفظاجلزء الذي يعيد تأمينو من كّل عملية وكذا حيتفظ بو
 العقود ذات ادلبالغ الكبًنة.

يوجد التناسب بٌن قسط إعادة التأمٌن وحجم الكوارث اليت ال حيث  إعادة التأمين غير النسبي: -ب
إال بعد حدوث الكوارث،  ما يلتـز بو ادلؤمن ومعيد التأمٌنديكن حساب يتحملها معيد التأمٌن وال 

 إذل: وُتصّنف

يقـو فيها ادلؤمِّن ادلباشر بتعيٌن مبلغ كحد أقصى يتوافق مع ما ديكن أف  ة:إعادة التأمٌن بفائض الكارث -
 تعويض ما يفوؽ ىذا احلد؛يقـو معيد التأمٌن بيتحّملو من أعباء يسّمى نسبة التحّمل، و 
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الكوارث لعملية تأمٌن زلّددة مقارنة يلتـز معيد التأمٌن بتغطية الفائض من  :اخلسارة إعادة التأمٌن بفائض -
دببلغ أو نسبة زلّددة من قبل ادلؤمِّن ادلباشر، والذي ديّثل نسبة مئوية؛ أي إعادة تأمٌن أّي زيادة عن تلك 

 .1النسبة من رلموع األقساط اليت يتحّملها ادلؤمِّن يف فرع معٌّن من فروع التأمٌن
 : التأمين المشتركثانياً 
قبوؿ تأمٌن خطر ما عن طريق رلموعة من شركات التأمٌن لكن  وىو تلك العملية اليت يتم بواسطتها    

ويستخدـ التأمٌن  .بعقد واحد؛ حيث تقـو كل شركة تأمٌن بتحمُّل جزء من اخلطر وفق ما مّت االتفاؽ عليو
حدة ألف ىذا النوع من األخطار ادلشرتؾ يف حالة األخطار الكبًنة اليت يستحيل أف تتحملها شركة تأمٌن وا

 .     2إذا ربقق فإنو يهدد التوازف ادلارل للشركة
فالتأمٌن ادلشرتؾ تقنية تقـو على تقسيم اخلطر إذل أجزاء بٌن رلموعة من ادلؤمنٌن، وكل مؤّمن يكوف     

ة، يكوف للمؤمن لو مسؤواًل عن اجلزء الذي يؤمنو وال ديكن إجباره إاّل بنصيبو من التعويض. وفق ىذه التقني
عّدة مؤمنٌن بداًل من مؤمن واحد، ومن أجل تسهيل العالقة بٌن ادلؤمنٌن وادلؤمن لو، يتم تكليف واحد من 

 ادلؤمنٌن بتسيًن العقد ويطلق عليو اسم " شلثل الضامنٌن ".    
ية، وتأمينات تستخدـ ىذه التقنية بكثرة يف تأمينات األضرار كتأمٌن ادلؤسسات ضد ادلخاطر الصناع    

  .3النقل البحري واجلوي، وكذلك سلاطر العقارات
 الثالث: مستجّدات الصناعة التأمينية طلبالم

من خالؿ ادلبحث ادلوارل سوؼ نتطرؽ إذل أىم مستجدات الصناعة التأمينية وادلنتجات التأمينية اجلديدة اليت 
 برزت يف رلاؿ التأمٌن، وذلك من خالؿ ادلطالب التالية:

 األول: صيرفة التأمين كتوجه حديث لصناعة التأمين   فرعال
ية إذل ربرير األسواؽ وزيادة االنفتاح وأيضًا توسع التكتالت، األمر الذي دفع العديد أدت العودلة ادلال    

من ادلؤسسات ادلالية زلاولة تطوير والرفع من قدراهتا التنافسية وذلك من خالؿ إقامة ربالفات إسرتاتيجية 
مؤسسات مارل أخرى. واذلدؼ من ىذه التحالفات ىو التعاوف من أجل التصدي للمخاطر  مع

 والتهديدات وتعظيم األرباح وادلكاسب.

                                                           
 .153، ص 1975ٌن يف الشريعة اإلسالمية والقانوف، دار االرباد العريب للطباعة، غريب اجلّماؿ، التأم - 1

2
 - Christian Sainrapt, op.cit, p 223,224. 

3
 - Denis.Clair Lambert, Economie des assurance, ed, Armand Collin/Masson, 1999, p 33. 
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بعد التسعينات، بدأت تتالشى احلدود بٌن أنشطة البنوؾ وشركات التأمٌن؛ حيث مت السماح يف الكثًن     
لبنوؾ ومؤسسات مالية أخرى كصناديق االستثمار بتقدمي من التشريعات ادلالية للدوؿ ادلتقدمة بفتح اجملاؿ ل
 خدمات تأمينية وبإنشاء شركات تأمٌن تابعة ذلا.

 : تعريف صيرفة التأمينأوالً 
ديكن تعرؼ صًنفة التأمٌن على أهنا: " عملية بيع التأمٌن من خالؿ قنوات التوزيع يف ادلصارؼ، وكانت     

 .1نشأة ىذه اخلدمة يف شبانينات القرف ادلاضي بفرنسا "
 وتطوير حجمها زيادة و التأمٌن أعماؿ نطاؽ لتوسيع ستخدمةادل الوسائل إحدى التأمٌن صًنفة تعترب    
 العادل أف و خاصة ادلصريف، القطاع مع هناتعاو  زيادة حاؿ يف تستفيد التأمٌن شركات فإف لذلك ،اهتاأدو 

 القنواتإحدى  التأمٌن صًنفة لتشكّ  كما ادلختلفة، ادلالية اخلدمات بٌن احلدود إزالة ضلوى بسرعة يتجو
 تنظم وزلددة واضحة تشريعات تتواجد أف بشرط، ادلصارؼو  التأمٌن قطاع بٌن العالقة لتطوير الرئيسية
 .الطرفٌن بٌن وادلسؤوليات العالقة

 : أسباب ظهور صيرفة التأمينثانياً 
 :2ديكن تلخيص أىم األسباب اليت دفعت البنوؾ إذل الدخوؿ يف ىذا اجملاؿ فيما يلي    

 الطبيعة التكاملية للمنتجات ادلالية للبنك وشركة التأمٌن؛ -
 أشكاذلا: تكاليف التوزيع، التكاليف التقنية،...اخل؛البحث عن زبفيض التكاليف دبختلف  -
عن طريق إدخاؿ وتوسيع حجم ادلنتجات ادلعروضة، تستطيع البنوؾ وادلؤسسات التأمينية رلتمعًة  -

 إنتاج منتجات بسعر تنافسي مقارنة دبنتج قادـ من عدة عارضٌن؛
 رة التجارية للبنك؛ربقيق ادليزة النسبية للبنك فيما خيص بنك ادلعطيات للعمالء والصو  -
 توجو البنوؾ للرفع من والء عمالئها عن طريق تقدمي خدمة كاملة ذلم. -

وقد بدأت البنوؾ يف توزيع ادلنتجات التأمينية القريبة من النشاط البنكي؛ حيث مت إدماج منتجات     
منتجات التأمٌن على التأمٌن على احلياة يف رلموعة البنك، كما تسعى ادلؤسسات البنكية إذل االستثمار يف 

 األ ضرار.
 

                                                           
1
 .369، ص 2000التأمٌن، إرباد ادلصارؼ العربية، ىشاـ البساط، تطور العالقة بٌن ادلصارؼ وشركات  - 

2
، بٌن البنوؾ ومؤسسات التأمٌن اجلزائرية: أي منوذج للشراكة؟ وما دورىا يف ربسٌن األداء؟، األكادديية للدراسات االجتماعية واإلنسانية اإلسرتاتيجيةحسا ي حسٌن، التحالفات  - 

 .7،8، ص 2010، -الشلف –العدد الثالث، جامعة حسيبة بن بو علي 
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 : النماذج اإلستراتيجية لصيرفة التأمينثالثاً 
البنوؾ بإمكاهنا القياـ بتوزيع ادلنتجات التأمينية لكن ال ديكنها القياـ بالعملية اإلنتاجية، لذلك ال بد     

 :1على البنك أف خيتار إسرتاتيجية من بٌن اإلسرتاتيجيات التالية
 تأمينية؛شراء مؤسسة  -
 إنشاء مؤسسة تأمينية خاصة بو؛ -
 عقد ربالف مارل مع مؤسسة تأمينية؛ -
 عقد اتفاقية لتوزيع ادلنتجات التأمينية. -

 : عوامل نجاح صيرفة التأمينرابعاً 
 :2يرتبط بنوعٌن من العوامل ديكن تلخيصهما فيما يلي إف صلاح صًنفة التأمٌن    

 ونذكر منها:: عوامل مرتبطة ببيئة البلد
 ؛مثل اإلطار التشريعي للبلد الذي يلعب دورا  مهما  يف صلاحها -
 ؛ادلزايا الضريبية -
 .العوامل الثقافية والنفسية للعمالء -

 ذلك من خالؿ:و : عوامل مرتبطة بنموذج صيرفة التأمين في حّد ذاته
دراية التعريف بادلنتج وطرؽ توزيعو؛ حيث ال بّد أف يكوف ُمعّرؼ من طرؼ البنك الذي ىو على  -

تاّمة باحتياجات عمالئو، وأيضًا جيب أف تكوف ادلنتجات بسيطة حّّت يسُهل فهمها من قبل الشبكة اليت 
 ؛تقـو بعملّية التوزيع واليت تضّم عّماؿ غًن متخّصصٌن يف نشاط التأمٌن

 إّف ربفيز وتكوين ادلسؤولٌن عن شبكة توزيع منتجات التأمٌن عامل مهّم لنجاح العملية، كما أنو -
 من ادلهم إدراج ادلختّصٌن يف التأمٌن يف سلتلف ادلستويات واذلياكل وذلك من أجل دعم البنك.

 : األنواع الجديدة للتأمينالفرع الثاني
     مين الذاتيأالت: أوالً 

 ىي التأمٌن إعادة شركات أو ادلباشرة التأمٌن شركات هبا تقـو ال واليت األخرى التأمٌن طرؽ إحدى     
 خاص نظاـ بوضع يقـو اخلطر صاحب أف صلد التأمٌن من النوع ىذا ويف ،الذايت التمويل عمليات
 سباًما التأمٌن شركات هبا تقـو اليت الطريقة بنفس اخلطر معاجلة من نوديكّ  النظاـ ىذاو، مصنع أو دبمتلكاتو

                                                           
1
 .8سابق، ص الرجع ادل - 

 نفسو. ادلرجع - 2



 للتعريف بنظام التأمين المصغرول: مدخل عام  الفصل األ

 

25 

 

 يف ولكن منخفض ربققها احتماؿ يكوف أخطار ىي التأمٌن من النوع ذلذا ادلناسبة األخطار أف ونالحظ
 بذلك قـوت وعموًما ،ادلمتلكات أو اخلطر صاحب على يكوف لو بالغ األثر سوؼ اخلسارة حدوث حالة

 لتمويل سياسة رسم طريق عن فيها والتحكم أخطارىم إدارة يف ادلالية ادلقدرة هالدي يكوف يتال يئاتاذل
 االحتمارل التوزيع حساب السهل من ويكوف متجانسة خطر وحدات لديهم يكوف وعادة ادلتوقعة اخلسائر

 . 1راألخطا ىذه تتبعو الذي
يتم خلق مثل ىذه الشركات استجابة حلاجة الصناعيٌن وذلك إّما لتحمل األخطار أو األضرار اليت قد     

ال يستطيع سوؽ التأمٌن ضماهنا نظرًا حملدودية الضمانات ادلعروضة، وإّما من أجل ربقيق وفرات يف مبالغ 
 األقساط ادلدفوعة لشركات التأمٌن األخرى هبدؼ تعظيم الربح.   

إف إنشاء مثل ىذه الشركات يتطلب قدرة مالية كافية، مثاؿ ذلك: مؤسسة صناعية أو ذبارية كربى؛     
حيث بإمكاهنا أف سبارس بشكل فردي التأمٌن الذايت، كما أف ذلذه الشركات تنظيمات خاصة تتميز هبا عن 

ادلختلفة، ىامش  باقي شركات التأمٌن األخرى مثل احلد األدىن لرأس ادلاؿ، االحتياطات وادلؤونات
 ادلالءة...اخل.   

 يعتمد كونو يف التحمل رلرد عن خيتلف كاف فإو  اخلطر ربمل سياسات من نوًعا الذايت التأمٌن عتربي    
 سليم علمي أساس على احتياطي تكوين إذل يدعو أنو إذل باإلضافة للخطر موضوعية دراسة على أساًسا

 .2للظروؼ ذلك ترؾ وعدـ اخلطر ربقق حالة يف حدوثها ادلتوقع ادلالية اخلسائر دلواجهة
 : التأمين ضد اإلرهابثانياً 
تكب دة وادلقدرة بػ :  2001سبتمرب  11بعد أحداث     

ُ
مليار دوالر، أصبحت اذلجمات  31.6واخلسائر ادل

اخلطر على  اإلرىابية تشكل ربّد كبًن لسوؽ التأمٌن العادلي؛ حيث أعادت شركات التأمٌن العادلية تقييم
صبيع ادلستويات باعتباره خطرًا تنجّر عنو خسائر كارثية تشبو يف اتساعها وضخامتها اخلسائر الناذبة عن 
ربقق أخطار الزالزؿ واألعاصًن والفيضانات، ويتم التأمٌن ضد اإلرىاب عادة كخطر مستقل أو كخطر 

منتجًا صعبًا على شركات التأمٌن نظراً إضايف يف وثيقة التأمٌن ضد احلريق. يعترب التأمٌن ضد اإلرىاب 
لصعوبة التنبؤ بوقوع ىجمات إرىابية إضافة إذل احتماؿ ربقق خسائر ضخمة، شلا جيعل عملية ربديد 

 مسألة صعبة.

                                                           
 .104، ص 2012، 2شريف زلمد العمري وزلمد زلمد عطا، األصوؿ العلمية والعملية للخطر والتأمٌن، ط - 1
 ادلرجع نفسو. - 2
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، وىو برنامج فدرارل (TRIA)، مت إصدار برنامج قانوف التأمٌن ضد سلاطر اإلرىاب 2002يف نوفمرب     
قاسم القطاعٌن العاـ واخلاص التعويض عن خسائر اذلجمات اإلرىابية. مؤقت نّص على نظاـ شفاؼ لت

)قانوف التأمٌن ضد  TRIREAوادلعروفة رمسيًا باسم  TRIAمت طرح فكرة سبديد آخر لػ  2007ويف منتصف 
 .20141ديسمرب  21، والذي مت سبديده بعد ذلك إذل (أخطار اإلرىاب مراجعة وسبديد

 النووية : التأمين ضد األخطارثالثاً 
ومن ، وبالتارل تكوف التكلفة باىظة بضعف احتماؿ حدوثها وضخامة خسائرىا تتميز األخطار النووية    

ىنا كانت ادلشكلة بالنسبة لشركات التأمٌن وإعادة التأمٌن؛ حيث ال يوجد الكثًن من ادلفاعالت اليت 
بقة ذلذا النوع من األخطار زلدودة، ومن تسّهل تطبيق قانوف األعداد الكبًنة، إضافة أف خربة اخلسائر السا

ىنا كاف احلل ادلنطقي والفعاؿ أماـ ادلؤمنٌن ىو تكوين ما يسّمى بػ "اجملمعات" لتغطية ىذه األخطار اليت 
يتم استثناؤىا من وثائق التأمٌن العادية اخلاصة بادلمتلكات وادلسؤوليات، وتقـو ىذه اجملمعات بإصدار 

ووية، وأحياناً تصدر ىذه الوثائق إحدى الشركات األعضاء يف اجملمعة وتسند اخلطر وثائق تأمٌن األخطار الن
 .2إذل اجملمعة بالكامل

 :التعريف بنظام المجمعات النووية
اجملّمعة ىي عبارة عن جهاز متخصص تقـو بإنشائو رلموعة من شركات التأمٌن بغرض االكتتاب يف     

ويتم ذلك طبقاً لقواعد وأسس متفق عليها مقدمًا حيث يتم توزيع عمليات تأمينية زبص األخطار النووية، 
 .3األقساط ادلكتتبة والتعويضات ادلتحققة واألرباح واخلسائر بنفس النسبة ادلتفق عليها

 :أنواع التغطيات التأمينية التي تمنحها المجمعات
 :4 كما يليديكن ربديد التغطية التأمينية اليت سبنحها اجملمعة النووية يف نوعٌن    

 تتضمن وثيقة تأمٌن ادلسؤولية النووية ما يلي: تأمين المسؤوليات: -1
 وىي توفر احلماية التأمينية للعاملٌن ضد األخطار التالية:تأمين المسؤوليات التقليدية:  - أ

 ؛اإلصابات البدنية -
 ؛األضرار ادلادية -
 .اخلسارة ادلالية -

                                                           
1
 -Terrorism Risk Insurance Act (TRIA), la siciété de AON, disponible sur: www.aon.com. (12/5/2015) 

 .5، ص 1980، مصر، 53ضبدي الزنفلي، تأمٌن األخطار النووية، رللة احلارس، العدد  - 2
 .41، ص 1986، مصر، 65مهاـ بدر، رلمعات تأمٌن األخطار النووية، رللة احلارس، العدد  - 3
4
 .42ادلرجع السابق، ص  - 

http://www.aon.com/
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 ادلسؤولية النووية تشمل تغطية:وثيقة تأمٌن تأمين المسؤوليات النووية:  - ب
 مصارؼ اإلنقاذ؛ -
 ادلصاريف القضائية. -

تقـو بتنظيم ادلسؤولية ادلدنية الناصبة عن استخداـ الطاقة النووية ثالث معاىدات متمثلة يف: معاىدة     
 باريس، معاىدة بروكسل ومعاىدة فينا.

ادلادية اليت تصدرىا اجملمعة النووية  تتضمن وثيقة تأمٌن األضرار تأمين األضرار المادية: -2
احلماية ضد صبيع األخطار منذ اللحظة اليت يصل فيها الوقود النووي أو ربميلو يف قلب 

 ادلفاعل، وتقسم وثيقة تأمٌن األضرار ادلالية للخطر النووي إذل ثالثة أقساـ:
اشرة، كذلك موقع وتشمل مبىن ادلفاعل واألجهزة ادللحقة التابعة لو مبالمنطقة الساخنة:  - أ

 ؛ادلفاعل النووي سواًء يف جسم ادلفاعل أو سلازف الوقود
وتضم ادلبا ي واآلالت ادلتصلة والقريبة من ادلبىن الرئيسي الذي يضم المنطقة الدافئة:  - ب

 جسم ادلفاعل؛
وادلبا ي اإلدارية واخلدمية  لدات الكهربائيةو بادل وتضم الصاالت اخلاصةالمنطقة الباردة:  - ت

 بكات التوزيع.وكذلك ش
 ل المؤثرة في تسعير الخطر النووي:العوام

عادة تتكوف جلنة تضم خرباء وسلتصٌن تتوذل مهمة ربديد سعر التأمٌن، ويف سبيل ربقيق ذلك فهي     
 :1تأخذ بعٌن االعتبار العوامل التالية

 نوع احملطة النووية؛ -
 طبيعة الوقود النووي ادلستخدـ؛ -
 وكذلك نوع وطبيعة األجهزة الوقائية ادلتوافرة يف احملطة النووية؛نظاـ الوقاية واألماف  -
 كفاءة ادلستوى الفين للقائمٌن على إدارة احملطة النووية؛ -
 ادلوقع اجلغرايف والعوامل اجلوية ادلؤثرة على ادلنطقة القريبة من احملطة النووية. -

 
 

                                                           
1
 .43ادلرجع السابق، ص  - 
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 : التأمين ضد العنف السياسيرابعاً 
أصبح عقد التأمٌن ضد العنف السياسي األكثر رواجًا يف منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا     

MENA "حيث يوفر ىذا العقد تغطية ضد اخلسائر الناصبة عن العنف السياسي، ويسمى بػ : "عقد بيزرل ،
((BEAZLEY  نسبة إذل الشركة اليت أصدرتو ألّوؿ مرة وىي شركة(BEAZLEY)  وىي واحدة من بٌن

 :1، ويتكوف عقد بيزرل من قسمٌنlloyd’s ) (الشركات اليت تعمل يف سوؽ اللويدز 
يغطي األضرار واخلسائر ادلادية الناصبة عن أي نوع من أنواع العنف اآلتية:  القسم األول: -

على النظاـ، أو  اإلرىاب، التخريب، االضطرابات ادلدنية والشغب، االنتفاضة، الثورة، التمّرد، االنقالب
 السلطة العسكرية.

 يغطي الربح الفائت الناجم عن التوقف عن العمل.القسم الثاني:  -
اليت ترافق LOOTING إال أف عقد بيزرل يتضمن رلموعة من االستثناءات من بينها: عمليات النهب     

أعماؿ العنف، األضرار الناصبة عن احلروب النووية اليت شهدىا العادل دلرة واحدة يف جزيريت ىًنوشيما 
اليت استعملت  BIOLOGICALـ، األضرار الناصبة عن احلروب اجلرثومية 1944وناكازاكي اليابانيتٌن يف عاـ 

فة إذل األضرار الناصبة عن احلروب الكيميائية  ـ إضا1988خالؿ احلرب العراقية اإليرانية سنة  دلرة واحدة
CHEMICAL ويبقى االستثناء ادلتعلق بعمليات النهب يتسبب واليت استعملت ألوؿ مرة يف سوريا .

بإشكاالت لشركات التأمٌن، وقد شهدت دوؿ الربيع العريب السيما مصر عمليات هنب كبًنة للمخازف 
 .2يونيو 30جانفي وكذا ثورة  25وذلك خالؿ ثورة  MALLSالكربى 

 لآلخرين الفكرية الملكية على االعتداء عن الناجمة المدنية المسؤولية تأمين: رابعاً 
وىو عقد تأمٌن جديد يف سوؽ التأمٌن العادلي، وادللكية الفكرية ىي العالقات التجارية واالخرتاعات     

ىذا العقد يوفر احلماية للمؤسسة اليت تتعرض ادلسجلة واليت ربمل براءات أو شهادات تسجيل رمسية. 
دلالحقة قانونية من مالك عالمة ذبارية أو اخرتاع مسجل بسبب قيامها باستنساخ العالمة أو االخرتاع كلّياً 
أو جزئّياً دوف حصوذلا على ترخيص من صاحب العالمة أو االخرتاع، وبالتارل يغّطي ىذا العقد التعويضات 

ها من قبل ادلؤسسة ادلتهمة باالستنساخ، و تتناسب تلك التعويضات مع حجم الضرر ادلالية الواجب دفع
الذي حلق بصاحب العالمة. وقد بدأت أسواؽ التأمٌن يف العادل تشهد إقبااًل على ىذا العقد، وبعض 

 الوسطاء يصّنفوف ىذا النوع من ادلسؤولية ضمن العقد الشامل للمسؤوليات ادلدنية.
                                                           

1
 .54، ص 2013، شركة البياف للطباعة والنشر والتوزيع، لبناف، سبتمرب 502جوزؼ زخور، التأمٌن ضد العنف السياسي، رللة البياف االقتصادية، العدد  - 

2
 ادلرجع نفسو. - 
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 ضد األخطار اإللكترونيةالتأمين  :خامساً 
كما ىو ُموّضح يف  2013ة حوؿ األخطار األكثر أمهية للعاـ وفقا لتقرير نشرتو رلموعة الّلويدز الربيطاني

، صلد أف األخطار اإللكرتونية كانت يف ادلقّدمة، فاالىتماـ هبذا النوع من ادلخاطر يزداد يوماً (1)ادللحق رقم 
.  بعد يـو

شركة مسامهة  500 بأف أكرب 2013األمريكية يف شهر ماي من سنة  Willisوقد ورد يف تقرير أصدرتو     
   مع العلم أف ) أمريكية أقّرت بأهنا سوؼ تتعّرض ألضرار جسيمة يف حاؿ ما إذا تعّرضت ذلجـو إلكرتو ي

(، وقد حددت تلك  فقط من ىذه الشركات قامت بعملية التأمٌن ضد ىذا النوع من ادلخاطر % 6
التأثًن على مسعة الشركة يف ، (% 65) فقد معلومات سرية وىامةالشركات األخطار األكثر شّدة كما يلي: 

 .1(% 48)  خسارة مباشرة ناذبة عن ىجمة فايروس، (% 50) السوؽ
األخطار اإللكرتونية  "وإلضافة دلا سبق، فقد أصدرت "مارش" الرائدة يف رلاؿ إدارة ادلخاطر تقريرًا بعنواف:     

 :2ا يلي؛ حيث تضّمن التقرير م"تتجاوز خرؽ اخلصوصية وكشف للمعلومات
  األخطار اإللكرتونية قد ال تقتصر على سرقة البيانات بل قد تتجاوزىا إذل إيقاؼ اإلنتاج يف ادلنشأة

 ؛بشكل تاـ

  و خرؽ اخلصوصية ىي اخلطر الوحيد الذي قد أسرقة البيانات مدراء األخطار جيب أف ال يعتربوا أف
 ؛ينشأ عن األخطار اإللكرتونية

 إلكرتونية قد يؤثر على سلسلة اإلنتاج وتؤدي إذل توقف العمل   عن ىجمات فشل الربرليات الناتج
 ؛ويقود إذل خسارة كبًنة يف الدخل وزيادة يف ادلصاريف التشغيلية وتؤثر تأثًناً بالغاً على مسعة الشركة

  ؛الفشل يف تقنيتها ادلستخدمة ىي تعرض نفسها لدرجة خطر كبًن احتماؿادلؤسسات اليت تفرتض عدـ 

 وانقطاعتغطية واسعة تشمل "فشل التكنولوجيا"  تقدـحالّياً التأمٌن ضد األخطار التقنية  عقود أصبحت 
 ؛التيار وغًنىا

 ف يكوف جزء واحد فقط من برنامج إدارة األخطار الفعالة أمٌن ضد األخطار اإللكرتونية جيب شراء التأ
 اليت تشمل أيضاً إجراءات دلنع وزبفيف ىذه األخطار.

                                                           
-http://www.insurance4arab.com/2013/10/blog :طراب، مقالة متوفرة على ال-داد أمهيةخطر يز  -أضبد احلريري، األخطار اإللكرتونية - 1

post_27.html. (1/5/2014) 
 ادلرجع نفسو. - 2

http://usa.marsh.com/NewsInsights/MarshPressReleases/ID/33079/Supply-Chain-Disruptions-Due-to-Technology-Outages-More-Debilitating-Than-Adverse-Weather-Events.aspx
http://usa.marsh.com/NewsInsights/MarshPressReleases/ID/33079/Supply-Chain-Disruptions-Due-to-Technology-Outages-More-Debilitating-Than-Adverse-Weather-Events.aspx
http://usa.marsh.com/NewsInsights/MarshPressReleases/ID/33079/Supply-Chain-Disruptions-Due-to-Technology-Outages-More-Debilitating-Than-Adverse-Weather-Events.aspx
http://www.insurance4arab.com/2013/10/blog-post_27.html
http://www.insurance4arab.com/2013/10/blog-post_27.html
http://www.insurance4arab.com/2013/10/blog-post_27.html
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األخطار اإللكرتونية ال تقل خطورة عن أخطار تضع ذلا الشركات حساب كبًن كخطر احلريق  إف     
يف تزايد مستمر؛ حيث تكّررت مؤخرًا اذلجمات االلكرتونية  واحتماؿ حدوثها ،وخطر اإلرىاب واإلضراب

ادلواقع اإللكرتونية القطرية اليت تنتهي  اليت تعّرضت ذلا بعض ادلواقع، ومن بٌن تلك اذلجمات: تعّرض
اخلدمات إذل  النقطاعوأدى ذلك  "اجليس السوري اإللكرتو ي ذلجـو من قبل ما يسمى بػ "  qaبالحقة 

وكالة األمن  "موقع ، وكذلك تعّرض ف يتم إزباذ إجراءات من قبل فريق متخصصأادلستخدمٌن لفرتة قبل 
و عليو جهات غًن معلومة بعد تسرب وثيقة تثبت تورط تللتوقف الكامل بعد ىجـو شنّ   "لقومي األمريكيا

الربنامج  ، ومن تلك اذلجمات االلكرتونية أيضا تعّرضالوكالة يف التنصت على رؤوساء دوؿ حوؿ العادل
أدى إذل توقف  2010النووي اإليرا ي قبل أعواـ لزرع فايروس معقد مت تسميتو "ستاكسنت" اكتشف يف عاـ 

السعودية  "ارامكو "تبعها ىجمة على أجهزة شركة  2012من عاـ  شهر أوتوبعدىا يف عمل الربنامج، 
أكثر من  الستبداؿ اضطّرتأف الشركة واألخبار ادلتسربة تقوؿ ب، واليت أدت لتوقف العمل يف بعض منشآهتا

دل تعد أضرار اذلجمات مقتصرة على سرقة بيانات أو وبالتارل  .تأثر باذلجمة  بو جهاز حاس 30.000
توقف موقع إلكرتو ي لساعات بل أصبحت تتجاوزىا لوقف اإلنتاج والتأثًن على ادلركز ادلارل للمنشأة 

ضرورة أصبح  ضد ىذا النوع من ادلخاطرلذا فإف التفكًن يف شراء تأمٌن أكملو، بلد ب اقتصادومسعتها و ردبا 
 .1منشأة كلل ملّحة

 (تأمين الفقراء ): التأمين المصغر بعالفرع السا
 صعبة مالية بوضعية تتسبب أف كنمادل من الطبيعية والكوارث حلوادثوا الوفاةو  ادلرض مثل أخطار إف    

 ديكنها ال اجملتمع من الفئة ىذه أف ودبا ادلدقع، الفقر حالة يف تصبح وبالتارل ل،الدخ منخفضة للعائالت
 اليت ادلخاطر إلدارة بديلة اسرتاتيجيات استخداـ إذل تضطر سوؼ التقليدي التأمٌن منتجات على احلصوؿ
 من تزيد أف ادلكمن ومن كافية وغًن مالئمة غًن تكوف ما غالبا اإلسرتاتيجيات ىذه لكن ذلا، تتعرض
 .العائالت تلك معاناة

 الّتأمٌن خدمات على احلصوؿ ديكنها ال اجملتمع من لشرحية التأمٌن خدمات تكييف ىو ادلصّغر التأمٌن    
 أو الريفية ادلناطق من كانوا سواء ادلنخفض الدخل ذوي للسكاف موجهة أخرى، تكوف وبعبارة التقليدي،

 .الضواحي من أو احلضرية

                                                           
1
 ادلرجع نفسو. - 

http://nsa.gov/
http://nsa.gov/
http://www.saudiaramco.com/ar_sa/home/news/latest-news/2012/CyberAttack.html#%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%257C%252Far_sa%252Fhome%252Fnews%252Flatest-news%252F2012%252FCyberAttack.baseajax.html
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احلوادث وادلرض  مثل آلية حلماية الفقراء ضد سلاطر زلتملة أنو: " ىالتأمٌن ادلصغر علوديكن تعريف     
وموت أحد أفراد األسرة والكوارث الطبيعية، وغًنىا يف مقابل أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاهتم 

يف الدوؿ  وتستهدؼ ىذه اآللية يف ادلقاـ األوؿ العماؿ ذوي الدخل ادلنخفض ودخوذلم ومستوى ادلخاطر،
النامية خاصة العمالة ادلوجودة يف القطاع غًن الرمسي واحملروموف من خدمات التأمٌن التجاري واالجتماعي 

 .1الرمسي"
الالحقة سوؼ نتناوؿ ىذا ادلنتج اجلديد وادلوجو ألسواؽ الفقراء بشكل  ادلباحث والفصوؿومن خالؿ     

 أكثر تفصيالً.
 
 
 

                                                           
1
 -Joziane Lise Mabopda Foka, la micro assurance outil de lutte contre la pauvreté : quelle performance sociale ?, 

mémoire présenté comme exigence partielle du MBA recherche-gestion internationale, université de QUEBEC à 

MONTREAL, 2010, p28. 
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 نظام التأمين المصغر  مف اهيم أساسية المبحث الثاني:

والكوارث  احلوادث الوفاة،، ادلرض ل:مث خاارالعديد من األ تواجو العائالت ذات الدخل ادلنخفض
الفقر  حالة يف تصبح وبالتارل لعائالتتلك ال خاَتة مالية بوضعية تتسبب أن ادلكن منواليت  ...إخل،الابيعية
كأن ذلا، تتعرض اليت راخااأل إلدارة سًتاتيجياتإ استخدام إذل األسر  تضاروللخروج من ىذه الوضعية  ادلدقع،

يتم زبفيض النفقات عن طريق انقااع األطفال عن الدراسة، أو اللجوء إذل قروض الاوارئ اليت تكون نسب 
من  تزيد أن نمكادل ومن كافية وغَت مالئمة غَت تكون ما غالبا اإلسًتاتيجيات ىذهفيها جد مرتفعة،  الفائدة
. يعترب أشد الناس فقراً يف العادل األكثر حاجة إذل األمن الذي يوفره التأمُت، لكن ىذه الفئة العائالت تلك معاناة

مت استحداث نظام تأمُت جديد يليب احتياجات ىذه ال شنكنها االستفادة من منتجات التأمُت التقليدي، لذلك 
 ا ادلبحث سنتارق للماالب التالية.الفئة من السكان وىو نظام التأمُت ادلصغر، ومن أجل اإلدلام جبوانب ىذ

 المصغر التأمينماهية نظام  المطلب األول:

 الفرع األول: التعريف والنشأة

يف العديد من دول على الرغم من التاور السريع واذلائل الذي شهده قااع التأمُت على ادلستوى العادلي، تبقى 
األمر الذي أدى إذل بروز نظام التأمُت ادلصغر الذي يستجيب  خارج غااء التأمُت؛ العادل شرائح من اجملتمع

 التقليدي.  دلتالبات شرزنة واسعة زلرومة من االستفادة من نظام التأمُت

اجلمعية الدولية دلشريف التأمُت تعّرف 
IAIS  ضد التأمُت ادلصغر على أنو: "محاية ذوي الدخل ادلنخفض

 .1أخاار زلددة مقابل سداد أقساط منتظمة تتناسب مع احتمال وتكلفة تلك األخاار"

احلوادث وادلرض  مثل أنو: "آلية حلماية الفقراء ضد سلاطر زلتملة ىتعريف التأمُت ادلصغر علأيضًا وشنكن 
لهم يخادموموت أحد أفراد األسرة والكوارث الابيعية، وغَتىا يف مقابل أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاهتم و 

اصة وتستهدف ىذه اآللية يف ادلقام األول العمال ذوي الدخل ادلنخفض يف الدول النامية خ ،ارومستوى اخل
 .2العمالة ادلوجودة يف القااع غَت الرمسي واحملرومون من خدمات التأمُت التجاري واالجتماعي الرمسي"

                                                           

 The International Association of Insurance Supervisors. 

1
 - microinsurance center, Insurance in developing countries: exploring opportunities in 

microinsurance, , 2009,  p6. 
2
-Joziane Lise Mabopda Foka, la micro assurance outil de lutte contre la pauvreté : quelle performance 

sociale ?, mémoire présenté comme exigence partielle du MBA recherche-gestion internationale, 

université de QUEBEC à MONTREAL, 2010, p28. 
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إن شركات التأمُت التجاري ترى يف التأمُت ادلصغر وسيلة للوصول إذل أسواق كربى تعاين من تديّن اخلدمة، 
ة على قدرات التأمُت ادلصغر يف التخفيف من بينما تركز ادلؤسسات التنموية مثل البنك الدورل واألمم ادلتحد

، وللتأمُت ادلصغر وجهان؛ الوجو األول يركز من خاللو على توفَت احلماية االجتماعية للفئات الفقَتة يف 1الفقر
ظل غياب الربامج احلكومية ادلناسبة، بينما الوجو اآلخر يركز من خاللو على توفَت خدمة مالية حيوية لذوي 

ض من خالل تاوير دنوذج ذباري مناسب يسمح للفقراء بأن يكونوا قسم مربح )أو مستدام( من الدخل ادلنخف
 .2التجاري بالنسبة لشركات التأمُت السوق،

يهدف التأمُت ادلصغر يف جوىره إذل ربقيق نفس الغرض الذي يهدف إذل ربقيقو التأمُت التقليدي، وىو نقل 
وادلؤسسات إذل شركات التأمُت اليت توفر ذلم األمان والامأنينة يف حال ربقق األخاار اليت يتعرض ذلا األفراد 

 اخلار، واجلدول ادلوارل يظهر أىم الفروق بُت التأمُت ادلصغر والتأمُت التقليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
- microinsurance center, op.cit, p6. 

2
-Craig Churchill, qu’est-ce que l’assurance pour les pauvres ?, ouvrage : protéger les plus démunis   

(guide de la micro-assurance) - sous la direction de Craig Churchill, traduit et reproduit avec 

l’autirisation du Bureau International de Travail, édition Française :Fondation Minich Ré, Allemagne, 

2009, p 16. 



 الفصل االول: مدخل عام للتعريف بنظام التأمين المصغر

 

34 

 

 (: أهم الفروق بين التأمين التقليدي والتأمين المصغر1-1الجدول )                       

نوع التأمين معايير                          
 التفرقة

 التأمين المصغر          التأمين التقليدي         

 بسياة وسهلة الفهم مع القليل من االستثناءات مع العديد من االستثناءات  أكثر تعقيداً  وثيقة التأمين

لعدم غَت منتظم، يراعي ظروف العمالء نظرًا  منتظم دفع األقساط
 انتظام مداخيلهم

قنوات التوزيع قد ُتكّلف بالتسيَت ومجع  الوكالء والوسااء ُمكّلفون بالبيع فقط قنوات التوزيع
األقساط وكذلك تسديد مبالغ الكوارث 

 ادلتحققة

 لديهم ثقافة تأمُت متوساة أو مرتفعة؛ - العمالء

 أقل تعّرضاً للمخاطر. -

 ضعف أو انعدام ثقافة التأمُت؛ -

 أكثر تعّرضاً للمخاطر. -

 إجراءات بسياة وسريعة عمليات معقدة ومستندات ربقق مكثفة معالجة المطالبات

Source : 

- Josiane Lise Mabopda Foka, la micro assurance outil de lutte contre la pauvreté : quelle performance 

sociale ?, mémoire presenté comme exigence partielle du MBA recherche-gestion internationale, 

université du QUEBEC à Montréal, 2010, p32. 

- microinsurance center, Insurance in developing countries : exploring opportunities in 

microinsurance, p7,8. 

 الّتأمُت خدمات على احلصول شنكنها ال اجملتمع من لشرزنة التأمُت خدمات تكييف ىوإذن  ادلصّغر التأمُت
 تسمح أداة، وىو ادلنخفض الدخل ذوي للسكان ومصّمم خّصيصاً  موجويكون  أخرى، بعبارة التقليدي،
مقابل دفع أقساط تتناسب مع مداخيلهم ومستوى تعرضهم لألخاار، وادلقصود  العائالت معاناة بتخفيض

" نظام التأمُت ادلصغر" ىو ادلؤسسة اليت توفر منتجات التأمُت ادلصغر لألفراد، مثال ذلك شركة تأمُت  صالحدب
ذباري أو تعاونية، و قد يكون النظام عبارة عن رلموعة من ادلؤسسات اليت تشًتك من أجل تقدمي ادلنتجات، 

ر شركة التأمُت ىو ربديد األقساط ومثال ذلك التعاون بُت شركة تأمُت ومؤسسة سبويل مصغر؛ حيث يكون دو 
 واإلشراف على التعويضات بينما يقتصر دور مؤسسة التمويل ادلصغر على عملية توزيع ادلنتجات. 

وذبدر اإلشارة إذل أن مصالح التأمُت ادلصغر ال يُقصد بو صغر حجم ادلؤسسة ادلسؤولة عن تقدمي ادلنتجات؛ 
أيضاً يف رلال التأمُت ادلصغر شركات كربى وعمالقة مثل: شركة أليانز  فاإلضافة إذل شركات التأمُت الصغَتة تنشط
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Allianz اجملموعة األمريكية الدولية   ، إضافة إذلاليت هتتم كثَتًا هبذا القااعAIG، وشركة ميونيخ ري Munich 
Re ًوأيضا ،Delta life .اليت مقرىا بنغالديش 

األشكال األوذل للتأمُت ادلصغر ظهرت يف منتصف الثمانينات، وقد كانت أبرز ادلبادرات يف بنغالديش حيث 
أطلقت  1988اليت بدأت يف مشاريع التأمُت ادلصغر على احلياة، ويف سنة  1986عام  Delta lifeمت إنشاء شركة 

 9111لتأمُت ادلصغر" فقد ظهر ألول مرة سنة مصالح "ا، أّما 1أول منتج تأمُت مصغر ُموجو للفقراء يف األرياف
اجلدول ادلوارل أىم التواريخ ادلتعلقة . يلخص 2يف عمل يهدف إذل توسيع نااق التأمُت الصحي ليشمل ادلستبعدين

         بادلبادرات األوذل للتأمُت ادلصغر:

 (: تواريخ مهّمة2-1الجدول )                            

 (.WWF)إنشاء منتدى النساء العامالت  1791

 يف بنغالديش. Delte lifeإنشاء دلتا اليف  1711

يف التأمُت ادلصغر الصحي وقد ربّملت كل من ادلنظمات غَت  Bamakoمبادرة باماكو  1719
 وادلنظمات احمللية سبويل العالج وذلك دبساعدة اجلهات ادلاحنة.  ONGاحلكومية

للسكان الفقراء يف ( le Grameen Bima)تالق أول منتج تأمُت مصغر Delte lifeشركة  1711
األرياف الذين لديهم القدرة على توليد مداخيل من ذبارة صغَتة أو من حرفة. و كذلك منتج 

(le Gono Bima)  وكان موجو لسكان األرياف. 1993مت إطالقو سنة 

 تتضمن أكثر من مليون عقد تأمُت. Delte lifeزلفظة  2002

 

Source : Anne-Lise Caillat, la micro-assurance : un business à risques pour les assureurs?, mémoire 

presenté en vue d’obtenir  le diplôme de l’Enass, Institut du Cnam, Paris, 2007, p 14. 

                                                           
1
 - Anne-Lise Caillat, la micro-assurance : un business à risques pour les assureurs?, mémoire presenté 

en vue d’obtenir  le diplôme de l’Enass, Institut du Cnam, Paris, 2007, p 14. 
2
- Auguste MPACKO PRISO, la micro-assurance, WIK’IA n°3, institut des actuaires, Mars 2017, p1. Disponible 

sur: https://www.institutdesactuaires.com/global/gene/link.php?doc_id=9563&fg=1. (11/08/2018). 

https://www.institutdesactuaires.com/global/gene/link.php?doc_id=9563&fg=1
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، على الرغم من أنو شنكن تتبع نسبياً كمجال شليز يف العمل التنموي، يعترب التأمُت ادلصغر ظاىرة جديدة 
، كان التأمُت الصناعي الذي يباع على أبواب ادلصانع يف ادلدن 1900. ففي بدايات 1تارسنو منذ أكثر من قرن

األمريكية، سبهيدًا للتأمُت ادلصغر التجاري اليوم. لقد ساىم االنتقال من ربصيل األقساط عند أبواب ادلصانع إذل 
مجاعية، يف زبفيض التكاليف وربسُت مردودية التغاية التأمينية. ولغرض الوصول إذل العمال  وجود وثائق تأمُت

الصناعيُت، أصبح أصحاب العمل شركاء رئيسيُت يف ذبميع مبالغ أقساط التأمُت لصاحل مؤسسة التأمُت، وكذلك 
مؤسسات التمويل ادلصغر بتحديد تقدمي التغاية التأمينية كمزايا للموظفُت. ولقد برز دنوذج شلاثل عندما بدأت 

االحتياجات التأمينية لعمالئها ذوي الدخل ادلنخفض، واذبهت حنو مؤسسات التأمُت من أجل القيام بدور 
وسيط، وبالتارل مسحت لعمالئها باحلصول على منتجات التأمُت، ووجدت شركات التأمُت يف ذلك فرصة 

التأمُت  يك/وكيل" )والذي يعترب دنوذج شائع جدًا من دناذجلالنتقال لسوق جديد. وىكذا، يعترب دنوذج "الشر 
 .2ادلصغر وسنتارق لو الحقاً( امتداد مناقي لنموذج ذباري اسُتعمل من طرف مؤسسات التأمُت يف القرن ادلاضي

 الفئة المستهدفة بالتأمين المصغر)سوق التأمين المصغر(: الفرع الثاني:

التأمُت ادلصغر يوفر احلماية لذوي الدخل ادلنخفض ضد األخاار واحلوادث غَت ادلتوقعة، ويقوم بتغاية الفئات     
اليت ال يشملها نظام التأمُت التقليدي، واليت تكون معرضة ألخاار مثل الوفاة، ادلرض، احلوادث، خسارة 

مع يعمل أفرادىا ضمن القااع غَت الرمسي أو يف ادلمتلكات والكوارث الابيعية، وعادة ىذه الشرزنة من اجملت
 .3األرياف، وقد ساذنت أزمة األجور بشكل كبَت يف خلق ىذه الفئة من السكان

 األشخاص ادلستهدفون بالتأمُت ادلصغر لديهم بعض ادلميزات واخلصائص ادلشًتكة:    

 األشخاص ذوو الدخل ادلنخفض، لكن لديهم القابلية للتأمُت؛ -أ

 ف وعدم القدرة على مواجهة األخاار احملتملة؛الضع -ب

 يعملون ضمن االقتصاد غَت الرمسي؛ -ج

                                                           
1
 - Jim Roth, Michael J.McCord, end dominic Liber, the landscape of microinsuranse in the world’s 

100 poorest countries, the microinsurance center, 2007, p2. 
2
 - Michael J.McCord, le modèle partenaire/agent :défis et opportunités, ouvrage : protéger les plus 

démunis ( guide de la micro-assurance), op.cit, p408. 
3
-Fatou Quinet DIENG, La micro-assurance en marche : enjeux, mise en œuvre, innovations et 

perspectives , thèse professionnelle présentée en vue d’obtenir le MBA Manager d’entreprise 

spécialisation Assurance, Institut international du Management - Ecole nationale d’assurances, 2009,  

p16. 
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 ادلداخيل غَت منتظمة؛ -د

عموًما، يستخدمون التأمُت غَت الرمسي الذي يضم شبكات اجتماعية، وثقتهم يف شركات التأمُت تكون  -ه
 زلدودة؛ 

 تأمُت االجتماعي.فئة من السكان مستثناة من نظام التأمُت التجاري وال -و

األخذ بعُت االعتبار ىذه اخلصائص من أجل تصميم منتجات مناسبة، كما ال بد من وذبدر اإلشارة إذل أنو     
على استمرارية  من أجل احلفاظ (un ciblage pragmatique)أنو من الضروري إجراء استهداف واقعي وعملي 

النظام ورحبية ادلنتجات، حبيث تكون الفئة ادلستهدفة لديها مدخول واحتياج حقيقي للتأمُت باإلضافة إذل تواجدىا 
 .1يف مناقة جغرافية من ادلمكن الوصول إليها، ألن ادلناطق النائية تتالب تكلفة تسيَت أعلى

 الفئة المستهدفة بالتأمين المصغر(: هرم الفقر يوضح 1-1) الشكل                    

                                                                                                      الثـــروة                                                                                                    

 التأمُت الرمسي                  

 التأمُت غَت الرمسي                

 

 القابلية للتأمُت دون دخول

 

 عدم وجود قابلية للتأمُت

 من خالل آلية السوق 

 السكـــــــــــــــــــان
Source: Fatou Quinet DIENG, La micro-assurance en marche : enjeux, mise en œuvre, innovations et 

perspectives , thèse professionnelle présentée en vue d’obtenir le MBA Manager d’entreprise spécialisation 

Assurance, Institut international du Management - Ecole nationale d’assurances, 2009,  p17.  

                                                           
1
 Fatou Quinet DIENG, op.cit, p91. 
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القدرة على الدفع، كما يظهر احلاجة إذل خارج نظام التأمُت التقليدي، الشخص الذي يثبت أن لديو     
 .1التغاية، شنكن اعتباره عميل مرتقب لسوق التأمُت ادلصغر، وادلؤمن بإمكانو إجراء ربليل للخار

 المصغر التأمين مبادئ الفرع الثالث:

 اسًتاتيجيات استخدام التأمُت شركات من يتالب النامية الدول يف ادلنخفض الدخل لذوي التأمُت توفَت إن    

 إجراءات ووضع جديدة، منتجات التكاليف، كما أن إعداد بتخفيض يسمح أعمال" "دنوذج إذل جديدة باإلضافة

، 2ادلصغر التأمُت نشاط لتاوير ضرورية عوامل أيضا سبثل بالعمالء االحتفاظ على العمل وكذلك ومفهومة بسياة
 مبادئ نفسها ىي األخاار تأمُت بشأن إتباعها ادلصغر التأمُت شركات على رنب اليت األساسية ادلبادئلكن 

  :وىي التقليدي التأمُت

 دبعٌت أن ال يكون ؛ ار رنب أن يكون احتمارلفاخل، والعشوائية ادلستقبلية األخاار على إال التأمُت شنكن ال
أمرًا احتماليًا ألهنا مؤكدة وقوعو أمرًا مستحياًل وأن ال يكون وقوعو أمرًا مؤكداً، وبالّرغم من أن الوفاة ليست 

 ؛3الوقوع، إالّ أن تاريخ الوفاة ليس مؤكداً، وبالتارل التأمُت يكون مرتبط بتاريخ الوفاة وليس بظاىرة الوفاة

  رنب توافر عدد كبَت جّدا من الوحدات ادلعّرضة للخار، وذلك حىت يتم تابيق قانون األعداد الكبَتة الذي
دد الوحدات ادلعّرضة للخار كّلما اقًتبت النتائج الفعلية من النتائج ادلتوقعة "، ينّص على أنو: " كّلما زاد ع

 ؛4باإلضافة إذل إمكانية توزيع تكلفة اخلسائر احملققة على عدد كبَت من ادلكتتبُت
  اخلسارة رنب أن تكون نتيجة حادث غَت متعّمد؛ حبيث تكون مستقّلة إرادة ادلؤمن لو، فإذا تعّمد ادلؤمن لو

 إحداث اخلسارة، فإنّو ال رنب تعويضو عنها؛
  إمكانية قياس وربديد اخلسارة، والغرض من ذلك ليس فقط إمكانية ربديد مدى التزام شركات التأمُت

خبصوص ادلاالبة بالتعويض عند ربقق اخلار، ولكن أيضا إمكانية ربديد مقدار القسط الواجب دفعو من قبل 
 ؛5طالب التأمُت عند إصدار العقد

                                                           
1
- Idem.  

2
- Faten Najar, La micro assurance : croissance économique et développement social, memoire de 

stage de fin  d’etudes pour l’obtention du mastère professionnel, Ecole Supérieure de Commerce de 

Tunis, 2007/2008, p 23. 
 .23،22ص  مرجع سابق،يوسف حجيم الاائي وآخرون،   - 3
 .85عيد أمحد أبو بكر ووليد إمساعيل السيفو، مرجع سابق، ص - 4
 .86رجع سابق، صادل - 5
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  اخلسارة رنب أن ال تكون مرّكزة حبيث تصيب نسبة كبَتة من الوحدات ادلعّرضة للخار يف نفس الوقت، شلا
 يؤدي إذل عجز ىيئة التأمُت عن الوفاء بالتزاماهتا وبالتارل تعّرضها لإلفالس؛

  إمكانية حساب فرصة اخلسارة؛ حيث رنب أن تكون شركات التأمُت قادرة على حساب كل من متوسط
رار اخلار ومتوسط شدة اخلسارة اليت شنكن أن تتحقق يف حالة حدوث اخلار، وذلك حىت يتم حساب تك

 ؛1القسط
  رنب أن يكون القسط اقتصاديّاً؛ حيث ال يكون مبالغًا فيو وبالتارل ال شنكن للمؤمن لو ربّملو، وال يكون

 صاريف اإلدارية؛مقداره ضئيل جّداً فال تستايع شركة التأمُت دفع التعويض وتغاية ادل
  رنب أن يكون زلل اخلار مشروعاً؛ حيث ال يكون سلالفا للنظام العام والقوانُت اليت ربظر شلارسة عمل

 ؛2معُّت واآلداب العامة

 ؛3التأمُت منتج بتقدمي سمحي وأن بد ال والتنظيمي القانوين اإلطار 

 ادلخاطر االحتيال، سلاطر: يتحملها اليت الرئيسية األخاار وتقليل ربليل على قادراً  يكون أن ادلؤمن على رنب 

 .4ادلضاد االختيار سلاطر و األخالقية

 الفرع الرابع: خصائص التأمين المصغر

خدمات التأمُت ادلصغر دبجموعة من اخلصائص تميز أصبح مصالح التأمُت ادلصغر مؤخرًا أكثر شعبية، وت
 :5وىي موضحة يف ما يلي

 

 

 

 

                                                           
 .87مرجع السابق، ص، عيد أمحد أبو بكر ووليد إمساعيل السيفو - 1
2
 .46جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمُت اجلزائري، مرجع سابق، ص - 

3
 - Faten Najar, op.cit, 24. 

4
 - Ibid. 

5
-  Suisse Ré, Microassurance: couverture de risques pour 4 milliards de personnes, la série sigma, N°6/2010., 

2010, p2. 
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 الرئيسية للتأمين المصغر(: الخصائص 2-1الشكل)

 

 

 

 

 

 

Sources: Suisse Ré, Microassurance: couverture de risques pour 4 milliards de personnes, la 

série sigma, N°6/2010, p2. 

 أوال: مبادئ التأمين

على نفس مبادئ التأمُت ويتضمن دفع األقساط من قبل حاملي وثائق التأمُت،  يقوم نظام التأمُت ادلصغر
 مقابل وعد بالتعويض من قبل ادلؤمن يف حالة ربقق حادث ُمغاى بوثيقة التأمُت؛

 ثانياً: إمكانية الوصول

سكان ذوي الدخل ادلنخفض وغَت ادلستقر، والذين ال شنكنهم احلصول على يصل إذل شرزنة ال التأمُت ادلصغر
تأمُت تقليدي، وبالتارل يعمل التأمُت ادلصغر على توسيع نااق التأمُت ليشمل فئة معزولة من اجملتمع تكون يف 

 أمس احلاجة للضمان الذي يوفره التأمُت؛

 ثالثاً: تكاليف منخفضة

األقساط وحجم التغاية زلدودة ومنخفضة، وذلك من أجل إبقاء ادلنتجات  يف التأمُت ادلصغر، تكون مبالغ
بأسعار معقولة ويف متناول الشرزنة ادلستهدفة. إن الدعم ادلمنوح من قبل احلكومات ووكاالت التنمية يسمح 

 بضمان أن تبقى األسعار معقولة؛

 

 مبادئ التأمُت

 إمكانية الوصول البســاطة

رونةادلــ  تكاليف منخفضة 

العناصر الرئيسية للتأمُت 
 ادلصغر
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 رابعاً: المرونة

التأمُت ادلصغر ال بد أن تكون مكيفة من أجل  فئة زلدودي الدخل غَت متجانسة، منتجاتنظرًا ألن 
االستجابة بفعالية دلتالبات واحتياجات تلك الفئة، على سبيل ادلثال، تسديد األقساط يكون ُمكيف تبعاً 

 للمداخيل غَت ادلنتظمة لتلك الشرزنة من السكان؛

 خامساً: البساطة

ميم ادلنتجات، شروط االكتتاب، تسديد األقساط بنية بسياة يف ما يتعلق بتص ينبغي أن يكون للتأمُت ادلصغر
وتسيَت التصرزنات باحلوادث، ىذا يأخذ بعُت االعتبار نقص ادلعايات االكتوارية يف العديد من احلاالت، ويساعد 

 على جعل ادلنتجات سهلة الفهم وأكثر قبواًل.

 المصغر التأمين أهميةالفرع الخامس: 

نشأتو إذل تلبية احتياجات الفقراء التأمينية من أجل ربسُت مستوى معيشتهم يسعى نظام التأمُت ادلصغر منذ 
من خالل تغاية األخاار اليت يواجهوهنا باستمرار، وبالتارل فهو يلعب دورًا ىاّمًا على الصعيدين االقتصادي 

ثمار يف أسواق واالجتماعي، دون أن ننسى اجلانب التجاري أيضاً؛ حيث أدركت شركات التأمُت الحقاً أن االست
ذوي الدخل ادلنخفض يوّلد أرباحاً، ومن خالل النقاط التالية نستكشف أكثر دور وأذنية التأمُت ادلصغر من 

    :1الناحية االقتصادية واالجتماعية ومن الناحية التجارية

 أّواًل: على الصعيد االقتصادي واالجتماعي 

 دارة مخاطر األسر ذات الدخل المنخفض: دور التأمين المصغر كبديل قابل للتطبيق من أجل إ
من عدم كفاية الدعم ادلقدم من قبل سلااات الضمان االجتماعي، فبالرغم  حيث تعاين ىذه األسر

من أن احلكومات ووكاالت التنمية ماالبة بضرورة ادلشاركة يف إطالق سلااات احلماية االجتماعية 
ادلنخفض، إاّل أن الواقع يعكس عدم استفادة هبدف ربسُت ادلستوى ادلعيشي لألفراد ذوي الدخل 

عدد كبَت من األفراد من ىذا النوع من احلماية، وحىت وإن وجدت فهي غَت كافية بالنسبة ذلم، أما 
بالنسبة التأمُت التجاري، فهو ال يستجيب الحتياجاهتم بسبب تكاليفو ادلرتفعة، ىنا يربز دور التأمُت 

الل إمكانية تغاية ادلخاطر ادلرتباة بالصحة وسلتلف األحداث اليت ادلصغر كبديل قابل للتابيق من خ
تتخلل حياة الفرد من كوارث طبيعية وأضرار اقتصادية بأسعار معقولة متناسبة مع إمكاناهتم احملدودة. 
                                                           
1
 - Suisse Ré, op.cit, p 6-8. 
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وقد كان للتمويل ادلصغر أذنية كربى يف دنو صناعة التأمُت ادلصغر؛ فبزيادة الالب على القروض 
د الالب على منتج التأمُت على احلياة من أجل ضمان تسديد القرض يف حال وفاة ادلصغرة يزدا

 ادلقًتض، وبالتارل ساىم ىذا التاور يف زيادة التحسيس والتوعية بأذنية التأمُت؛

 :يكمن اذلدف الرئيسي للتأمُت  مساهمة التأمين المصغر في التنمية االجتماعية واالقتصادية
أمينية لذوي الدخل ادلنخفض بغرض زبفيض ضعفهم وىشاشتهم، وبالتارل ادلصغر يف توفَت منتجات ت

دعم النمو االقتصادي لألسواق الناشئة على الصعيد الكلي والتقليل من آثار األزمات، باإلضافة إذل 
محاية التدفقات النقدية لتلك األسر األمر الذي رننبها الوقوع مرة أخرى يف الفقر ادلدقع، وىكذا 

األفراد الًتكيز على ربسُت مستوى معيشتهم من خالل تعليم األطفال، احلفاظ على  يصبح بإمكان
الصحة، و أيضًا إمكانية إنشاء مؤسساهتم اخلاصة وبالتارل ربسُت شكل ودنط احلياة يف ادلناطق 

 الريفية؛

  توسيع فرص الحصول على الخدمات المالية يساهم في خلق الفرص االقتصادية التي تعزز
يعترب أمرًا ضروريًّا من أجل ضمان  إن توفَت اخلدمات ادلالية جلميع شرائح اجملتمع شامل:النمو ال

مستوى جيد من التنمية االقتصادية، فبفضل االئتمان واالدخار ومنتجات التأمُت شنكن لألسر ذات 
الدخل ادلنخفض التقليل من آثار ادلخاطر اليت تتعرض ذلا، شلا يسمح ذلم بإنشاء شركات وتوسيع 

ة تساىم يف خلق فرص اقتصادية تسمح لألفراد الفرص لتوليد ادلداخيل، وبالتارل فاخلدمات ادلالي
 ادلستفيدين منها بتسيَت أصوذلم ادلالية بغرض توليد مداخيل؛

  يمكن للحكومات عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أن توجه بفعالية الدعم االجتماعي عن
ين ال سندمهم بالنسبة لألفراد الذين يعانون من الفقر ادلدقع، والذطريق برامج التأمين المصغر: 

التأمُت ادلصغر التجاري، بإمكاهنم االستفادة من برامج التأمُت ادلصغر عن طريق بناء شراكة بُت 
القااع العام والقااع اخلاص 

(PPP) ، ويف إطار ىذه الشراكة تقوم شركات التأمُت بإدارة منتجات
 إعانات، وىذا النوع من اآلليات التأمُت ادلصغر على أن يلتزم القااع العام بالتمويل الكامل أو تقدمي

يلعب دورًا ىاّمًا كبديل فّعال خلاط الضمان االجتماعي، خاصة يف األسواق اليت تكون فيها أنظمة 
، وبالتارل توسيع نااق احلماية االجتماعية لشرزنة الضمان االجتماعي غَت مكّيفة بالشكل ادلناسب

                                                           

 partenariat public-privé 
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ومات تشجع االستثمار يف البنية التحتية بواساة أكرب من السكان. الربامج ادلدعومة بواساة احلك
 القااع اخلاص.

  :الزيادة يف االدخار  تساىمالتأمين المصعر يمكن أن يشجع االدخار على المدى الطويل
والتدفقات االستثمارية يف النمو االقتصادي يف األسواق الناشئة. األسر ذات الدخل ادلنخفض يف 
غياب التأمُت ربتفظ عمومًا باحتياطات قليلة من أجل الواجبات اليومية واألخاار غَت ادلتوقعة، 

 التأمُت يضمن تغاية معظم وأغلب تلك األسر ال تقوم باالدخار على ادلدى الاويل، لكن توفَت
األخاار الكربى وبالتارل يشجع االدخار على ادلدى الاويل. على مستوى االقتصاد الكلي، 
التدفقات ادلالية اليت تدخل شركات التأمُت ادلصغر توظف عادة يف قروض للدولة أو سندات 

 مؤسسات شلا يساىم يف تاوير البنية التحتية واألسواق ادلالية.

 على الصعيد التجاريثانياً: 

  :دل يعد  للشرزنة ذات الدخل ادلنخفض تقدمي التأمُتدور التأمين المصغر في تنمية قطاع التأمين
مسؤولية اجتماعية وحسب بالنسبة لشركات التأمُت، بل أصبح اسًتاتيجية دنو مستهدفة من قبل تلك 
الشركات من أجل ضمان النمو واالستمرارية يف ادلستقبل يف ظل تشبع أسواق الدول الصناعية، 

دبا يف ذلك  وبالتارل أصبحت األسواق الناشئة سبثل فرصًا ضخمة بالنسبة لقااع اخلدمات ادلالية
 التأمُت؛

  :خلق عالمة ذبارية  وذلك عن طريقيهدف التأمين المصغر إلى دعم النمو على المدى الطويل
وتكوين زلفظة زبائن غنية وأيضا غرس ثقافة التأمُت لدى األفراد، فبذل اجلهود الكافية يف سبيل احلد 

ن الفئة ذات الدخل ادلنخفض إذل من الفقر من شأنو أن يساىم يف انتقال نسبة كبَتة من األفراد م
الفئة ذات الدخل ادلتوسط وذلك يف ادلستقبل القريب، شلا يسمح باالنفتاح على سوق التأمُت 

 إذن، التقليدي الذي يوفر للعمالء مزايا أكرب وأوسع، وبالتارل جذب العمالء للقااع بشكل متزايد.
جل تغاية ادلخاطر غَت ادلغااة حالّياً، بل تركيز شركات التأمُت على التأمُت ادلصغر ليس فقط من أ

هتدف أيضًا إذل إنشاء عالمة ذبارية قوية وتكوين زلفظة زبائن واسعة من أجل ربقيق النمو على 
 ادلدى الاويل؛

  بذل الجهود من أجل توعية ذوي الدخل المنخفض بمزايا التأمين له ايجابيات عديدة على
لدى األفراد يعّد من بُت األسباب الرئيسية لضعف نسبة  إن غياب ثقافة التأمُتالمدى الطويل: 
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 اعديسنفاذية التأمُت يف االقتصاديات الناشئة خاصة لدى شرزنة ذوي الدخل ادلنخفض، وبالتارل 
على زيادة التوعية بالتأمُت لدي تلك الشرزنة وذلك بفضل ادلؤمنُت والفاعلُت يف  التأمُت ادلصغر

السوق واحلكومات، األمر الذي يدعم الالب على منتجات التأمُت على ادلدى الاويل شلا يؤدي إذل 
 رفع معدل النفاذية الذي يعكس مدى مساذنة قااع التأمُت يف االقتصاد.

 األطراف الرئيسية المتدخلة في سلسلة القيمة التأمين المصغر و  المطلب الثاني: مستويات نظام

 الفرع األول: مستويات نظام التأمين المصغر

ونظام التأمُت  جديدة، ومؤسسات جديدة تأمينية خدمات واستحداث تاوير يشمل ادلصغر التأمُت تاوير إن    
 كل يف فعالة إجراءات وجود من بد ال حيثادلصغر يستوجب تدّخل العديد من ادلؤسسات يف مستويات سلتلفة 

  :1ادلصغر وادلتمثّلة يف للتأمُت مستويات ثالثة يوضح ادلوارل منها، والشكل مستوى

 (: مستويات نظام التأمين المصغر3-1الشكل )                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, the landscape of microinsuranse in the 

world’s 100 poorest countries, the microinsurance center, 2007, p 3. 

                                                           
1
 - Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, op.cit, p 3,4. 

 ادلستوى الكلي)بيئة التمكُت(                                

 

 

 

 

 

 

           

                          شرافاإلالسياسات، التشريع، اللوائح التنظيمية،                 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلستوى ادلتوسط )البيئة التحتية ادلالية(              

 

 

 

  
 اخلرباء ادلعدلون،اإلكتواريُت، مراجعو احلسابات، الدعم الفٍت،   

  التأمُت، تكنولوجيا ادلعلومات سجل ماالبات            
 

 ادلستوى األصغر                

 

شركات التأمُت التجارية والتعاونية، الوكالء،                          
 السماسرة، الوسااء

 حاملو وثائق التأمُت   
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 )الجزئي(األصغر المستوىأواًل: 

 ادلؤسسة تكون أن وشنكن ، ادلصغر التأمُت ومؤسسات التأمُت وثيقة صاحب ادلصغر، يقع التأمُت مركز نظام يف    

السياسات، لكن  سلتلف إدارة وكذا التأمينية وتوزيع ادلنتجات بتسويق اخلار وتقوم تتحمل واحدة مؤسسة التأمينية
 مؤسسة وتقوم اخلار ةالتأميني ادلؤسسة تتحمل حبيث منفصلة، منظمات ادلهام ىذه تقوم بتنفيذ يف بعض األحيان

  .ادلاالبات إدارة مهمة بتورل يقوم متخصص ثالث طرف يوجد بينما التأمينية، ادلنتجات بتوزيع ادلصغر التمويل

 المتوسط المستوىثانياً: 

 األصغر. ادلستوى ضمن تتم اليت سَت األنشاة لتسهيل الالزمة ادلالية البنية التحتية من ادلتوسط ادلستوى يتكون    

 التأميٍت بادلنتج ادلتعلقة ادلخاطر فهم على التأمينية ادلؤسسات دلساعدة اخلرباء اإلكتواريُت الضروري وجود فمن

 .قبلتها اليت لألخاار ادلناسبة التأمينية األقساط وربديد

 مؤسسات وموظفي دلديري التدريب منشآت مثل أخرى أمور ادلتوسط للمستوى التحتية البنية تتضمن كما   

 .تلك الربرليات عمل استمرارية تضمن اليت كفؤة باإلضافة إذل الصيانة  software بررليات وتوافر ادلصغر التأمُت

 أغلب يف تواجده عدم من الرغم على -ادلتوسط  عنصر من عناصر ادلستوى أىم أن إذل اإلشارة وذبدر    

 وضع ويف للمنتج ادلهٍت التاوير يف ىامة ادلعلومات ىذه ألن السوق، عن معلومات جيدة توافر ىو -األحيان

  .بكفاءة والكلي األصغر ادلستوى من كل تفعيل يف تساعد أهنا كما السياسات

 الكلي المستوىثالثاً: 

 على الرقابة مث ظلها يف التأمينية ادلؤسسات تعمل معينة قواعد إذل وضع الدولة ربتاج الكلي، ادلستوى عند    
ربتاج قد واإلشراف على ادلؤّمنُت،  إذل التنظيم القواعد. وباإلضافة تلكب التزامها من للتأكد ادلؤسسات ىذه

 كما ادلاالبات، تسوية وخرباء اإلكتواريُت مثل ادلتوسط ادلستوى يف الرئيسيُت الفاعلُت احلكومات إذل تنظيم عمل
 .للعميل احلماية من أكرب قدر توفَت يف ىاّماً  دوراً  تلعبشنكن أن 

 أنشاة رنعل أن شأنو من ذلا التارق مت اليت الثالثة ادلستويات كافة على ذلا واالستجابة االحتياجات فهم إن    

 فعالية. أكثر ادلصغر التأمُت
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 في سلسلة القيمة للتأمين المصغرالمتدخلة : األطراف الرئيسية ثانيالفرع ال

من الشركات وادلنظمات يف التأمُت ادلصغر، وتّتحد بأساليب متنوعة ومبتكرة من أجل  تتشارك رلموعة متنوعة
 دول ادلوارل األطراف الرئيسية ادلتدخلة وسلتلفة أدوارىا وأمثلة عنها:تقدمي ادلنتجات للعمالء، ويستعرض اجل

 األطراف الرئيسية في سلسلة القيمة للتأمين المصغر (:3-1الجدول )

األشخاص الذين  حامل وثيقة التأمين قنوات التوزيع مؤسسات التأمين شركات إعادة التأمين
تشملهم التغطية 

 التأمينية

للمؤسسة  توفَت التأمُت الدور
التأمينية يف حالة ادلخاطر 

 الكبَتة

 ربمل سلاطر التأمُت-
 استالم األقساط-
 تسديد ادلاالبات-

 بيع ادلنتج التأميٍت-
شنكن أن تساعد العمالء -

 على تسوية ادلاالبات
 ذبميع األقساط-

األفراد الذين قاموا  يشًتي ادلنتج التأميٍت
بسداد مبلغ القسط 

للحصول على التغاية 
التأمينية وادلستفيدين  يف 

حالة تأمينات 
 األشخاص

 AXA Ré أمثلة

Suiss Ré 

Interpolis Ré 

شركات تأمُت متعددة -
 اجلنسيات

 شركات ذبارية زللية-
 شركات تأمُت تعاونية-
 منظمات رلتمعية-
 منظمات غَت حكومية-

مؤسسات التمويل -
 ادلصغر

منظمات رلتمعية -
 ومنظمات غَت حكومية

 متخصصونوكالء -
 مساسرة-
 ذبار التجزئة-
 مكاتب الربيد-
 الكنائس-
مقدمي خدمات اذلاتف -

 احملمول

 أفراد-
مجاعات )أعضاء -

الكنائس، االربادات 
 التجارية وادلوظفون(

صاحب وثيقة التأمُت -
 وأعضاء األسرة

أعضاء اجملموعة اليت ذلا -
 وثيقة تأمُت مجاعي

 

Source : Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, the landscape of microinsuranse in the 

world’s 100 poorest countries, the microinsurance center, 2007, p 3. 
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 التارق إذل دور كل طرف من أطراف السوق:وفيما يلي سيتم 

 أوال: شركات إعادة التأمين

شركات التأمُت عادة باالحتفاظ باحتياطي يسمح ذلا بسداد قيمة ادلاالبات ادلعتادة، ولكن ىذا  تقوم
االحتياطي يصبح غَت كاف لسداد قيمة ادلاالبات إذا قام مجيع أصحاب وثائق التأمُت بادلاالبة دببالغ التعويضات 

 يف آن واحد.

ضد اخلسائر الفادحة. يرى البعض أن إعادة التأمُت دور شركات إعادة التأمُت ىو التأمُت على شركة التأمُت 
ال تلعب دوراً كبَتاً يف صناعة التأمُت ادلصغر بصفة عامة ألن حجم ادلاالبات صغَت، أما بالنسبة لشركات التأمُت 
اليت سبزج بُت التأمُت ادلصغر ونشاط التأمُت العادي فقط ربتاج لذلك، وكلما دنت صناعة التأمُت ادلصغر أكثر  

 .1لما احتاجت أكثر إذل مؤسسات إعادة التأمُتك

وتشارك العديد من شركات إعادة التأمُت العادلية الرائدة يف مبادرات التأمُت ادلصغر، وتقدم يف بعض احلاالت 
الدعم من أجل تاوير ادلنتجات، وخاصة فيما يتعلق بالتأمُت ادلعتمد على ادلؤشر، ويف حاالت أخرى تعيد تأمُت 

من   Sudamericanaأقامت شراكة مع شركة تأمُت كودلبية Mnich Réمُت ادلصغر فعلى سبيل ادلثال أنظمة التأ
 .2أجل دعم التأمُت ادلصغر

 ثانياً: المؤسسات التأمينية

يف ربمل ادلخاطر وسداد قيمة ادلاالبات التأمينية ويكون ذلا القرار النهائي يف ربديد  تتمثل مهمتها الرئيسية
السعر ويف الاريقة اليت تتم هبا إدارة اخلدمة التأمينية. قد زبضع ادلؤسسات التأمينية لقوانُت التأمُت وقد ال زبضع 

غَتة وغَت رمسية، مثال ذلك برامج التأمُت اليت ذلا، وغالبًا ما تكون برامج التأمُت ادلصغر غَت اخلاضعة للقوانُت ص
تتحمل تكاليف اجلنائز واليت تقوم هبا ادلنظمات اجملتمعية الصغَتة يف إفريقيا، وبعض ادلنظمات غَت احلكومية يف 

اليت تتحمل سلاطر التأمُت على احلياة وتقوم ببيعو دلن يقًتض منها )تأمُت على احلياة  Spandanaاذلند كمنظمة 
أما شركات التأمُت التجاري فهي زبضع لقانون التأمينات وشنكن أن تكون زللية أو متعددة  بط بالقرض(.مرت

 . 3اجلنسيات

                                                           
1
- Jim Roth, Michael J.McCord, end dominic Liber, op.cit, p4,5. 

2
-microinsurance center,, op.cit, p13. 

3
-Jim Roth, Michael J.McCord, end dominic Liber, op.cit, p5. 
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 ثالثاً: قنوات التوزيع

، وأكثر قنوات التوزيع الفردية شيوعًا ىي ن يعمل األفراد أو اجلماعات أو ادلؤسسات كقنوات توزيعأشنكن 
منتشرة بكثرة يف رلال التأمُت ادلصغر، ويرجع السبب وراء ذلك إذل أن الوكالء وكيل التأمينات، ولكنها ليست 

عادة ما زنصلون على أتعاهبم عن طريق العمولة اليت زنققوهنا من وثيقة التأمُت اليت يبيعوهنا للعمالء، لكن يف رلال 
 هم.التأمُت ادلصغر ومع اخنفاض قيمة األقساط فإن ىذا األمر يبدو غَت جدير باىتمام

سبيل قنوات التوزيع إذل أن تكون مؤسسات أكثر من كوهنا أفراد، ألن ادلؤسسات عادة ما تكون قادرة على 
الوصول بسرعة إذل عدد أكرب من الفقراء وبأقل التكاليف. عادة، تتمثل قنوات توزيع التأمُت ادلصغر ادلؤسسية 

لى سبيل ادلثال(، ذبار التجزئة )زلالت ادلالبس األكثر شيوعًا يف أصحاب العمل )مزارع الشاي يف سَتيالنكا ع
يف جنوب إفريقيا(، الكنائس ومكاتب الربيد، وشنكن أن تكون مؤسسات التمويل ادلصغر وادلنظمات اجملتمعية 

 .1وادلنظمات غَت احلكومية قنوات توزيع جيدة

 رابعاً: حامل وثيقة التأمين

من أجل احلصول على قيمة ادلاالبات يف حال ربقق  وبالسعي يقوم صاحب وثيقة التأمُت بسداد األقساط
اخلار، وشنكن أن يكون صاحب وثيقة التأمُت شخص أو مجاعة. أما يف رلال التأمُت ادلصغر، فإن أصحاب وثائق 
التأمُت من األفراد أقل شيوعًا من اجلماعات ألن بُت وثيقة تأمُت بقيمة صغَتة جلميع أعضاء اجملموعة يكون أقل 

بيعها لألفراد، وأكثر األمثلة شيوعاً للجماعات ىي: النقابات التجارية واليت تقوم بشراء اخلدمة التأمينية  تكلفة من
 لصاحل أعضائها.

 خامساً: األشخاص الذين تشملهم التغطية التأمينية

ىو ادلنتفع بالتغاية التأمينية، أما يف ما يتعلق بتأمينات احلياة، فإن األشخاص  قد يكون صاحب وثيقة التأمُت
 الذي تشملهم التغاية التأمينية ىم "ادلستفيدون" والذي يتم ربديدىم يف وثيقة التأمُت.

  المطلب الثالث: مؤسسات نظام التأمين المصغر

دورىا يف تسهيل الوصول لذوي الدخل ادلنخفض، توجد عّدة أنواع من مؤسسات التأمُت ادلصّغر، ويكمن      
  وتزويدىم دبنتجات التأمُت ادلصغر، وتتمثل تلك ادلؤسسات يف: 

                                                           
1
 -Idem. 



 الفصل االول: مدخل عام للتعريف بنظام التأمين المصغر

 

49 

 

  التجاري التأمين شركات الفرع األول:

 عدم من الرغم وعلى فيها، تعمل اليت الدولة لقانون تأمينات وزبضع للربح ىادفة بأهنا الشركات ىذه تعرف    

 تقوم الشركات ىذه أن إال واستثنائية، خاصة بصفة ادلصغر التأمُت على تركز تقريبا ذباري تأمُت شركة أي وجود
 من 357 عدد إمجارل من سلتلف تأميٍت منتج 159ادلصغر ما يُقّدر بـ  التأمُت منتجات من أكرب عدد بتقدمي

 حيث ادلصغر، بالتأمُت التوعية على أكرب قدرة ذلا التجاري التأمُت شركات أن كما ادلصغر، التأمُت منتجات
 .1شخص مليون 38 يقارب ما تغاي

تبقى شركات التأمُت التجاري تستحوذ على أكرب حصة من سوق التأمُت ادلصغر، وقد ساذنت القوانُت    
 .2والتحفيزات الضريبية واحلكومية يف نفاذ واخًتاق تلك الشركات إذل سوق التأمُت ادلصغر

 تتلقى على الرغم من أهنا ادلتنوعة ادلصغر التأمُت خدمات من العديد توفَت على قادرة التجاري التأمُت وشركات   
 ادلصغر التأمُت مؤسساتوتعترب  ادلصغر، التأمُت مؤسسات جبميع مقارنة ادلاحنة اجلهات من مباشر دعم أقل

 ادلؤسسات ىذه دنو أن كما أمينية،ادلنتجات الت أجدد مع ادلصغر التأمُت التجاري وافدًا جديدًا نسبيًا لصناعة
 ادلصغر التأمُت خدمات توزيع من سبكنها إمكانات ادلؤسسات ىذه سبلك حيث للتو؛ بدء قد متعددة بأساليب

 تقتضيها معينة خلصائص استجابتها وكذا التأمينية منتجاهتا جودة ربسُت ضرورة من بالرغم واسع، نااق على
 .3الدخل ادلنخفض ذوي أسواق

 :4ما يلي يف ادلصغر بالتأمُت التجاري التأمُت شركات اىتمام زيادة وراء السبب ويكمن      

 يوّلد أرباحاً؛ أن شنكن ادلصغر التأمُت- 

  مشبعة؛ تكون ما غالبا ادلرتفع واليت الدخل أسواق مع بادلقارنة جديدة سوق ادلصغر التأمُت سوق- 

 مهمة التجارية العالمة معرفة أن حيث السوق؛ يف للشركة التجاري االسم نشر على ادلصغر التأمُت يساعد- 
 من أرباحا التأمُت شركات وربقق غدا، الوساى الابقة عميل نفسو ىو اليوم الدخل منخفض العميل أن ذلك

 على التعرف فإن وذلذا مرتفعة بأقساط التأمينية اخلدمات من ادلزيد يشًتون الذين الوساى الابقة من العمالء

                                                           
1
 - Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, op.cit, p 20.  

2
- Faten Najar, op.cit, p 24,25. 

3
 - Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, op.cit, p 20. 

4
 - Ibid, p 21. 
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 للابقة متسارع دنو تشهد اليت للدول بالنسبة خاصة ىام ادلصغر التأمُت خالل من للشركة التجارية العالمة
 الوساى؛

  اجلديدة. األسواق يف واحلكومة التنظيمية األجهزة مع جيدة عالقات بناء على ادلصغر مُتأالت يساعد- 

 Takaful غر التكافليادلص بالنسبة للتأمُت التكافلي، ىناك غياب كامل تقريبًا لشركات التأمُت

microinsurers  يف مجيع أحناء العادل، باستثناء مؤسسة واحدة يف سَتيالنكاSri Lanka ًيف أندونيسيا حاليا .
وشركة أليانس للتأمُت  German Technical cooperation (GTZ)دخلت كل من مؤسسة التعاون الفٍت األدلاين 

Allianz Insurance  يف شراكة بُت القااع العام واخلاصPPP) Public Private Partnership)  من أجل تاوير
   .1صناعة التأمُت ادلصغر التكافلي يف أندونيسيا

 المنظمات غير الحكوميةالفرع الثاني: 

 على رنعلها شلا أساسي بشكل للربح هتدف ال منظمات أهنا حيث ىامة مكانة احلكومية غَت ادلنظمات ربتل    
 مثل اً تعقيد أكثر تأمينية منتجات توفَت ذلك مثال واالختبار، التجربة على كبَتة قدرة تكسبها ادلرونة من مستوى
 ادلنظمات أن غَتادلنخفض،  الدخل ذوي سوق على الكامل الًتكيز إذل ادلنظمات ىذه وتسعى الصحي، التأمُت

 نااق وخارج ترخيص دون نشاطها سبارس ادلنظمات ىذه معظم كون أذنها من السلبيات بعض ذلا احلكومية غَت
   أي فقط حكومية منظمات 7 وىناك هبا، االلتزام التجاري التأمُت شركات على رنب واليت والقوانُت اللوائح
 . 2التأمينية اللوائح إطار يف تعمل  %16

الصحي ادلصغر، والسبب يف ذلك تعترب ادلنظمات غَت احلكومية من أكرب اجلهات اليت تقدم منتجات التأمُت 
ىو أن التأمُت الصحي يعترب أحد اخلدمات اليت يزيد عليها الالب بُت العمالء، والسبب اآلخر ىو أن سبويل 
التأمُت الصحي يعترب رلال مرغوب بالنسبة للجهات ادلاحنة، ونظراً لصعوبة إدارة التأمُت الصحي فهو يتالب دعم 

 مارل كبَت.

 

 

 
                                                           
1
 - Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, op.cit, p 24,25.   

2
- Ibid, p 22. 
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  رالمصغ التمويل مؤسساتالفرع الثالث: 

 من خالل الدخول إذل أسواق  أعماذلا نااق توسيع رباول نشاطها، تاوير إطار يف ادلصغر التمويل مؤسسات     

 العائالت دلساعدة كاف غَت ادلصغرة للمؤسسات القروض منح أن إذل ادلؤسسات ىذه توصلت حيث ؛التأمُت

 بشكل إدارهتا شنكن اليت ادلخاطر من العديد مواجهة على قادرة غَت ادلؤسسات ىذه وتبقى ادلنخفض، الدخل ذات

 .1التأمُت عملية طريق عن أفضل

سبّثل مؤسسات التمويل ادلصغر شبكة توزيع ىاّمة تعمل على تسهيل وصول التأمُت للفقراء، والدافع الرئيسي     
ار ادلرتبط بالقرض يف حال تعّرض ادلقًتض خلار ادلرض وراء اىتمام ىذه ادلؤسسات بالتأمُت يكمن يف زبفيض اخل

 .2أو الوفاة، وبالتارل التأمُت ادلصغر يوّفر احلماية حملفظة مؤسسات التمويل ادلصغر

 ادلخاطر بتخفيض تسمح تأمينية منتجات تاوير ادلصغر التمويل مؤسسات من العديد حاولت التسعينات منذ    

 إذل إضافة واحملاصيل، احليوانية الثروة تأمُت الوفاة، خار ضد التأمُت الصحي، كالتأمُت عمالؤىا ذلا يتعرض اليت

 أكثر ادلصغر التأمُت و تعترب منتجات. القرض سداد عدم سلاطر ضد اإلجباري التأمُت وكذا ادلمتلكات تأمُت

 .3التأمُت رلال يف ادلختّصُتو  ادلصغر التمويل مؤسسات بُت شراكة إقامة أساس على مصممة وىي مواءمًة وتّاوراً 

  بادليةومؤسسات التأمين الت المجتمعية المنظمات الفرع الرابع:

شنكن و  زلًتفُت، غَت متاوعون عادة ويديرىا األعضاء، ويديرىا شنتلكها منظمات ادلنظمات اجملتمعية ىي       
 منتجات تقدم أهنا إذل إضافة صغَت رلتمع على وتقتصروىي  من ادلؤسسات التأمينية غَت الرمسية،اعتبارىا كنوع 

 وتتميز اجلنائز، تكاليف سبويل يف كبَت دور تلعب حبيث إفريقيا يف بكثرة ادلنظمات ىذه توجد زلدودة. تأمينية
 ا تستخدم موظفُت غَت زلًتفُت. ويوجد العديد من األنواع منأهن إذل إضافة احلجم بصغر اجملتمعية ادلنظمات

                                                           
  مؤسسة تقوم AIG تاوير أفضل لقنوات  يف دلساعدهتم ادلصغر التمويل مؤسسات مساذنات لشبكات بتقدمي العادل، يف تأمينية مؤسسة أكرب وىي

 .التوزيع
1
- Faten Najar, op.cit, p 25.  

2
- Craig Churchill et James Roth, Mico Assurance: opportunités et difficultés pour les institutions de 

micro-finance, ouvrage : protéger les plus démunis ( guide de la micro-assurance), op.cit, p 516. 
3
- Faten Najar, op.cit, p 25. 
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التأمينية غَت الرمسية تغّاي عشرات ادلاليُت من السكان ذوي الدخل ادلنخفض، ومجيع ىذه ادلؤسسات ادلؤسسات 
 .1ال زبضع للوائح تنظيمية -باإلضافة إذل معظم ادلنظمات اجملتمعية -

 وىي األعضاء على قائمة للربح ىادفة غَت منظمات أهنا على فهاتعري شنكنأما مؤسسات التأمُت التعاونية 
 عن منظمة عادة وىي مهنية إدارة سبلك أهنا حيث من )احمللي اجملتمع منظمات (اجملتمعية ادلنظمات عن زبتلف
 أهنا غَت رلتمعية كمنظمات عملها بدأت مؤسسات التأمُت التعاونية من الكثَت. تأمينية غَت قوانُت طريق

والفرق الرئيسي بُت مؤسسات التأمُت  .2احملًتفُت غَت موظفيها وقدرات مهارات طورت أن بعد زلًتفة أصبحت
 alternative)التعاونية وشركات التأمُت التجاري، ىو أن مؤسسات التأمُت التعاونية غالباً ما زبضع لقوانُت بديلة 

laws)  ًويف حال ربقيق فائض فإهنا تقوم بتوزيعو على أعضائها، ويقوم بإدارهتا مسؤولُت زلًتفُت  وال ربقق أرباحا
 .3يف رلال التأمُت

يف ما يتعلق دبؤسسات التمويل ادلصغر وادلنظمات غَت احلكومية وادلنظمات اجملتمعية بإمكاهنا أن تكون 
ع فقط. على سبيل ادلثال، يف اذلند تقوم مؤسسة مؤسسة تأمينية وقناة توزيع يف نفس الوقت، أو أن تكون قناة توزي

بتحمل ادلخاطر وتقدمي التأمُت، وبالتارل ىي مثال للمؤسسة اليت تعمل كمؤسسة  "Spandana"التمويل ادلصغر 
كقناة توزيع لصاحل الشركة   فهي تعمل ASAتأمينية وقناة توزيع يف نفس الوقت، بينما مؤسسة التمويل ادلصغر 

 اذلندية للتأمُت على احلياة.

 

 

 

 

 

 
                                                           

   بعنوان: 2007وفق دراسة أجريت عام"the landscape of microinsurance in the world’s 100 poorest countries،" 
 من ادلنظمات اجملتمعية اليت خضعت للدراسة تعمل يف ظل اللوائح التنظيمية. فقط %18ُوجد أن 

1
-Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, op.cit, p 23,24.   

2
- Ibid, p 23.   

3
 -Ibid, p 5.   
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 العالقة بين التأمين المصغر والتمويل المصغر المبحث الثالث:

لتلبية  واالدخارؾبموعة متنوعة من اػبدمات اؼبالية كاإلقراض الفقراء من اغبصول على صغر التمويل اؼب ّكنيبُ      
 االعًتافصغر دبثابة السنة الدولية للتمويل اؼب 2005ويعترب إعالن ىيئة األمم اؼبتحدة سنة ، اؼبالية احتياجاهتم

 أو سواء من حيث أنبية اػبدمات اؼبالية اؼبتاحة للجميع،، صغرلعبو التمويل اؼبيالدورل بأنبية الدور الذي يبكن أن 
العمل ورفع  صىذه الربامج ودورىا يف توفري فر من حيث أنبية اؼبشروعات الصغرية والبالغة الصغر احملدثة يف ظل 

، وبالتارل سنتناول يف ىذا اؼببحث ـبتلف اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالتمويل اؼبصغر والعالقة اؼبفصلية 1مستويات اؼبعيشة
 بينو وبني التأمني اؼبصغر، من خالل اؼبطالب التالية:

 المصغر مفهوم التمويل المطلب األول:

 صغرمتمويل النشأة الالفرع األول: 

بعد اجملاعة الكبرية  1976صغر يف بنغالديش من طرف ؿبمد يونس يف سنة لقد ظهرت أول ذبربة للتمويل اؼب
، فتم إنشاء بنك غرامني 2006، وقد ربصل ؿبمد يونس على جائزة نوبل يف 1974اليت عرفتها البالد يف سنة 

يف ربقيق التنمية  نيف اجملتمع بالرغم من أنبيته اتمهمش نالذي قام بتمويل الفقراء وخاصة النساء باعتبارى
 . بعد ذلك%95قد بلغت نسبة النساء من ؾبموع التمويالت اؼبمنوحة من طرف ىذا البنك نسبة  و االقتصادية، 

 village)بنك القرية  أنشأتيف باقي الدول األخرى كأمريكا الالتينية اليت  ًا واسعاً صغر انتشار شهد التمويل اؼب

bank)مث ظهر يف بوليفيا عن طريق بنك سول، ويف اندونيسيا من طرف بنك راكيات ،rakyat وقد قامت كثري ، 
صغر وحىت يف الدول الغنية كالواليات اؼبتحدة األمريكية واقبلًتا، وغريىا من الدول بإنشاء مؤسسات التمويل اؼب

 .2من الدول األخرى

وبلم مطلقًا بأن يصبح برناؾبو للقروض اؼبصغرة ركيزة لـ"بنك  -مؤسس بنك غرامني  -دل يكن ؿبمد يونس 
الفقراء" العاؼبي، كما دل يتوقع أن يتم تبين ىذه الفكرة فيما يزيد عن مئة دولة منتشرة يف طبس قارات، فقد كان 

ون فردًا نافعًا لفئة من الناس تتضور جوعاً، ولكن ىدفو يف البداية ىو التقليل من شعوره بالذنب وؿباولتو أن يك
ىذه التجربة دل تقف عند ىذا اغبد فقد تكررت يف حاالت كثرية لدى كل من اقًتض وقبح يف مشروعو. فالسالم 

                                                           
ملتقى دورل حول إسًتاتيجية اغبكومة يف صغر ودورىا يف القضاء على الفقر والبطالة، ي ؿبمد العريب، برامج التمويل األأ.غز  -عبد اغبكيمأ.عمران  - 1

 ,1، ص2011القضاء على البطالة وربقيق التنمية اؼبستدامة، اؼبسيلة، 
ملتقى دورل حول إسًتاتيجية اغبكومة يف القضاء ، األصغر يف اغبد من البطالةالتمويل صناعة أ.عبد الرضبان عبد القادر، دور  -أ.د. فوزي بوسدرا -2

 .4، ص2011على البطالة وربقيق التنمية اؼبستدامة، اؼبسيلة، 
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الدائم ال يبكن ربقيقو إال إذا سبكنت شروبة كبرية من سكان العادل من إهباد طريقها يف اػبروج من دائرة الفقر، 
لقروض اؼبصغرة ىي إحدى الوسائل لتحقيق ذلك، كما أن اتباع منهج التنمية من أسفل يعزز من التوجو وتعد ا

 .1إذل ربقيق اؼبزيد من الديبقراطية واؼبزيد من اؼبراعاة غبقوق اإلنسان

 الفرع الثاني: تعريف التمويل المصّغر والجدل بين الفكر المؤسسي والفكر االجتماعي

مويل تدفعهم إذل االستعانة دبجموعة من األساليب مثل اللجوء إذل مقرضني غري رظبيني إن حاجة الفقراء للت
أو اؼبشاركة يف صبعيات اإلقراض واالدخار اؼبنتشرة يف كثري من الدول، كما قد يستعينون بأصوؽبم اػباصة يف سّد 

أهنا تتسم دبخاطر عديدة   احتياجهم للنقود )التمويل الذايت(، لكن ما يالحظ حول ىذه األساليب التمويلية
وأما عن اؼبصادر التمويلية  م وخصوصيات الفقراء،ءوعدم اؼبرونة فبا هبعلها ال تتالكارتفاع تكاليف االقراض 

الرظبية فمعظم الفقراء وؿبدودي الدخل يفتقرون إذل اغبصول على تلك اػبدمات اؼبالية اؼبقدمة من طرف 
حيث تشري بعض اؼبصادر إذل أنو ؛ ارية وغريىا من اؼبؤسسات اؼبالية األخرىاؼبؤسسات اؼبالية الرظبية كالبنوك التج

 ℅ 20اؼبالية الرظبية خدماهتا اؼبالية سوى لنسبة تًتاوح مابني  ةنظماألالنامية ال تقدم  االقتصادياتعلى مستوى 
 .2سكانالمن  ℅ 30و 

بلد آلخر، وقيل أن مفهوم التمويل ال يوجد تعريف شامل وهنائي ؼبفهوم التمويل اؼبصغر فهو ىبتلف من 
أّن:  2005" عام The economistاؼبصغر يبكن فهمو ولكن ال يبكن ربديده؛ حيث كتبت ؾبلة "اإلكونوميست

"التمويل اؼبصغر قد يعين أي شيء يًتاوح ما بني حفنة من الصدقات اليت يوزعها رجل دين يف قرية وما تقدمو 
 .3اؼبصارف اغبكومية لعمالئها

التمويل اؼبصغر على أنو: "اغبصول على سبويل  (OCDE) ف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية األوربيةوتعرّ 
إلنشاء مشروعات صغرية، يستفيد منها األشخاص اؼبهمشون، الذين يتطلعون إذل خلق فرص عمل خاصة هبم، 

 ".4التمويلية التقليديةيف ظل غياب آفاق مهنية أخرى، وعدم قدرهتم على الوصول إذل اؼبصادر 

                                                           
 .157 ،156، ص2009، 1، ع29، إدارة القروض متناىية الصغر: اآلليات واألىداف والتحديات، اجمللة العربية لإلدارة، مج عالية عبد اغبميد عارف -1
 .2مرجع سابق، ص أ.غزي ؿبمد العريب، -أ.عمران عبد اغبكيم -2

ملتقى حالة اعبزائر،  -نور الدين جوادي وعقبة عبد الالوي، التمويل متناىي الصغر كأداة فاعلة ضمن اسًتاتيجية القضاء على البطالة وربقيق التنمية اؼبستدامة - 3
 .3، ص2011البطالة وربقيق التنمية اؼبستدامة، اؼبسيلة، دورل حول إسًتاتيجية اغبكومة يف القضاء على 

4
 -Pierre Verbeeren et Ira Lardinois, guide pratique sur le micro-crédit : l’expérience du prêt solidaire, 

publication de  la fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2003, p11. 
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التمويل اؼبصغر على أنو: " تقدمي قروض صغرى  (CGAP)وقد عرّفت اجملموعة االستشارية ؼبساعدة الفقراء 
ألسر غاية يف الفقر هبدف مساعدهتا على البدء يف أنشطة إنتاجية أو تنمية مشاريعها الصغرى، ولكن اتسعت 

وذلك غباجة الفقراء  )االدخار، التأمني، ربويل األموال... (دائرة التمويل اؼبصغر لتشمل مزيدًا من اػبدمات
 من اػبدمات اؼبالية بعد أن استعصى عليهم االنتفاع من اؼبؤسسات اؼبالية الرظبية القائمة".جملموعة متنوعة 

: "التمويل اؼبصغر ىو تقدمي خدمات (UNCDE)وحسب تعريف صندوق األمم اؼبتحدة لتنمية رأس اؼبال 
ض حيث تتسم ىذه مالية مثل االئتمان واالدخار والتحويالت النقدية والتأمني للفقراء ولذوي الدخل اؼبنخف

 اػبدمات دبا يلي:

 الًتكيز على الفقراء أصحاب اؼبشروعات الصغرية؛ -

 إتاحة طرق بسيطة ومناسبة للحصول على قروض صغرية ؼبدة قصرية األجل وبصفة متكررة؛ -

 ".1تقدمي خدمات ادخار طوعي آمنة من خالل تيسري الودائع الصغرية وسهولة اغبصول عليها وقت اغباجة -

ر اإلشارة إذل أن ىناك اختالف بني مفهومي التمويل اؼبصغر واإلقراض اؼبصغر؛ حيث يشري األول إذل وذبد
ؾبموعة من العمليات اؼبالية أكثر مشواًل من اؼبفهوم الثاين، فالتمويل اؼبصغر يعكس ما شهده حقل اإلقراض 

ة يف ذلك اغبقل مقصورًا على منح اؼبصغر من تطور، ففي اؼباضي كان ؿبور اىتمام اؼبؤسسات اؼبالية العامل
القروض فقط، ولكن مع مرور الوقت ونتيجة الكتساب اػبربة أصبح واضحًا أن الفئات اليت تستفيد من القروض 
أضحت حباجة إذل اؼبزيد من اػبدمات السيما مكان آمن غبفظ مدخراهتم فيو، وهبذا قبد أن التمويل اؼبصغر يبتد 

 .2 والتأمينات واؼبدخرات باإلضافة إذل اإلقراضليشمل التعامل يف الدعم الفين

والفرق بني أسلوب عمل بنوك اإلقراض اؼبصغر والبنوك التجارية يكمن يف كون األخرية ال تقدم قروض دون 
ضمانات، االمر الذي يعين استبعاد فئة الفقراء من اؼبشاركة يف النشاط االقتصادي لعم امتالكهم أصول تصلح 

تحصل عليو، باإلضافة إذل افتقارىم غبيازة بعض األموال اليت قد ألن تكون ضمانًا 
ُ
لدى البنوك مقابل القرض اؼب

 .3سبثل نواة ؽبم للبدء يف القيام بنشاط اقتصادي

قراض كاإليقصد بو تلك الربامج اليت تركز على تقدمي ؾبموعة متنوعة من اػبدمات اؼبالية   إذن صغرالتمويل اؼب

                                                           
 .67اؼبرجع السابق، ص - 1
 .158،159عالية عبد اغبميد عارف، مرجع سابق، ص -2
 .159اؼبرجع السابق، ص -3
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فقط لألفراد واالدخار وربويل األموال والتأمني، وأيضًا اػبدمات غري اؼبالية كتقدمي االستشارات والتدريب، 
وبالتارل ؽبذا النوع من  ،لكنهم مقصيني من اؼبؤسسات اؼبالية الرظبية القادرين على بدء مشروعات مدرة للدخل

 التمويل دور حاسم يف معاعبة مشكليت البطالة والفقر.

 التمويل اؼبصغر أداة تطوير اقتصادي فعالة ذبمع بني األعمال اؼبصرفية واألىداف االجتماعية، والصورة يعترب
التقليدية ؽبذا القطاع كانت أقرب إذل اؼبساعدة منها إذل النشاط التجاري، حيث كانت العديد من مؤسسات 

تسعينات فقط بدأ اجملتمع الدورل يرى أنبية التمويل اؼبصغر مؤسسات غري رحبية منفصلة عن النظام اؼبارل، ففي ال
الًتكيز على اؼبؤسسة واستمراريتها وبالتارل بدأ الوضع يتغري، وعندىا بدأ اعبدل بني األسلوب اؼبؤسسي واألسلوب 

 .1االجتماعي يزداد أنبية

التمويل ومن أجل فهم االختالفات يف عادل التمويل اؼبصغر وفهم األساس الذي ينبع منو التزام مؤسسات 
 :2اؼبصغر ػبدمة الفقراء، نطرح يف ما يلي آراء كل من مؤيدي الفكر اؼبؤسسي ومؤيدي الفكر االجتماعي

  أواًل: مؤيدو الفكر المؤسسي

قطاع  بناء الضروري من بفعالية يكون الفقر مشكلة ؿباربة أجل من أنو اؼبؤسسية الفكرة مؤيدو يؤمن 
 الواليات يف غرامني""مؤسسة  تقديرات األفراد، فبحسب من كبري عدد إذل الوصول على قادر للتمويل اؼبصغر

 أن ويعين ذلك %،70 نسبتو دبا السوقي احملتمل والعرض الطلب بني كبرية سوقية فجوة تبنّي وجود اؼبتحدة،
األفراد،  من عدد كبري إذل الوصول أجل الوصول إليها، ومن يستطيعون ال اؼبالية اػبدمات وبتاجون من غالبية

 اؼبؤسسية الفكرة توفريىا. يبدأ مؤيدو ال يستطيع اؼبمولون اليت اؼبالية اؼبوارد من كبرية مبالغ إذل حاجة ىناك فإن
 التمويل اؼبصغر الكايف ؼبؤسسات التمويل ال يستطيعون تقدمي اؼبمولني أن الذي يقتضي األساسي االفًتاض من

 جذب طريق عن ىي ىذه الصعوبة لتجاوز الوحيدة الطريقة وأنعمالئها،  كل إذل اؼبالية اػبدمات لتقدمي
قادرة على  مؤسسات التمويل اؼبصغر مؤسسات أن تكون يتطلب وىذا بدوره اؼبال من رأس موارد خاصة

 )عدد العمالء إذل رقعة الوصول اتساع على الًتكيز يكون أرباحاً، ألنو من الضروري أن االستمرار وربقق
 على قادراً  النظام يكن فإذا دل العمالء(، فقر عمقها )مستوى على وليس إليهم( الوصول يتم الذين العمالء

 فإن ذلك، على تقليص الفقر. وعالوة ىدف ربقيق فشل يف قد يكون إليهم، يصل الذين العمالء عدد رفع
                                                           

 :متوفر على الرابط .15، ص2006، -ايطاليا-ماركو إليا: ترصبة فادي قطان، التمويل متناىي الصغر نصوص وحاالت دراسية، جامعة تورينو -1

library.com/books/ar_Al_tamwil_mutanhi_al_sighar_nusus_wa_halat_dirasiyah.pdf-https://muslim:تاريخ اإلطالع ، 

(11/3/2016)  
 .19-15اؼبرجع السابق، ص -2

https://muslim-library.com/books/ar_Al_tamwil_mutanhi_al_sighar_nusus_wa_halat_dirasiyah.pdf
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االستمرار،  على قادرة مؤسسات سبويل مصغر بناء استخدام أسلوب بأن يؤمنون اؼبؤسسي األسلوب مؤيدي
 بشكل اؼبدعومة الربامج باستخدام أفقر الفقراء الستهداف الطريقة األخرى تعترب للفقراء، بينما منفعة إذل يؤدي
 قبل اؼبتربعني. من الثابت وغري التمويل احملدود بسبب قليل أثر ذات كبري

أن كل من "بنك اؼبصغر؛ حيث  التمويل ؾبتمع يف قباحاً  القى اؼبؤسسي األسلوب مؤيدي موقف إن
األمريكية  الوكالة"، "الفقراء ؼبساعدة االستشارية اجملموعة"، "بوليفيا يف سوليداريو بنك"، "راكيات، اندونيسيا

الدورل،  "، والبنكACCION INTERNATIONALأكسيون الدولية "، "غرامني مؤسسة"، "الدولية للتنمية
 ىذا اتباع قبلت اليت الدولية والشبكات واؼبؤسسات مؤسسات التمويل اؼبصغر عن األمثلة بعض تعترب

 .اؼبؤسسي اؼبوقف تتبع التمويل اؼبصغر ؾبال معظم األدبيات يف أن إذل األسلوب، إضافة

  ثانيا: مؤيدو الفكر االجتماعي

الوصول  يتم الذين العمالء عدد على تركيزىم من العمالء أكثر فقر مستوى على أصحاب ىذا االذباه يركز
أهنا  على االعتبار بعني االستمرارية أخذ مت إذا بأنو يؤمنون مستمر ألهنم بشكل بالتمويل ويقبلون إليهم،
التمويل  احملك. إن على يكون اؼبصغر للتمويل االجتماعي اؽبدف ربقيق فإن الرئيسية، اؼبتطلبات إحدى
 بينما األوذل على اؼبؤسسي األسلوب ويركز االجتماعية، واألىداف اؼبصارف أعمال بني هبمع اؼبصغر

أمراً  اعتبارىا دون اؼبارل الذايت االكتفاء بأنبية يقبلون الثانية، فهم على ينصب فًتكيزه االجتماعي األسلوب
 اؼبتدين، ستتحول الدخل ذوي أفراد إذل خدماهتا قدمت وإن حىت اؽبادفة للربح، اؼبؤسسات ضرورياً، ويرون أن

 إذل التمويل اؼبصغر مؤسسات سيدفع أخرى، وىذا مستهدفة فئات خدمة وإذل منفعتها إذل النظر إذل حتما
 الفقراء جداً. االجتماعية، ومن أمثلة ىذا التوجو "بنك غرامني" حيث يركز على العمالء رسالتها فقدان

 يلخص ويقارن كال اؼبوقفني: اؼبوارلواعبدول 
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 االجتماعي(: مقارنة بين الفكر المؤسسي والفكر 4-1) الجدول

 الفكر االجتماعي الفكر المؤسسي 

 العمالء اؼبؤسسة مركز االهتمام

عدد العمالء الذين يتم الوصول  التركيز
 إليهم

 مستوى فقر العمالء

 يُقبل ويعترب ضروري بشكل مستمر يُقبل يف مرحلة اإلنشاء التمويل

 مرغوب ولكن ليس ضروريّاً  اؼبؤشر الرئيس للنجاح االكتفاء الذاتي المالي

 متربعون مصادر ذبارية نوع الموارد المالية

 :متوفر على الرابط .15، ص2006، -ايطاليا-ماركو إليا: ترصبة فادي قطان، التمويل متناىي الصغر نصوص وحاالت دراسية، جامعة تورينو المصدر:

library.com/books/ar_Al_tamwil_mutanhi_al_sighar_nusus_wa_halat_dirasiyah.pdf-https://muslim ،
 . (11/3/2016) تاريخ اإلطالع:

 األساسية للتمويل المصغرالفرع الثالث: المبادئ 

يأيت االلتزام بتطبيق اؼبمارسات السليمة يف قطاع التمويل اؼبصغر من أعلى مستويات البلدان واؽبيئات اؼباكبة، 
صادقت ؾبموعة الثمانية على اؼببادئ األساسية للتمويل اؼبصغر يف اجتماع رؤساء ىذه الدول  2004ففي جوان 

ألمريكية، وقد مت ربويل اؼببادئ األساسية اليت أعدهتا واعتمدهتا اعبهات اؼباكبة يف "سي أيالند" بوالية جورجيا ا
إذل إرشادات عملية  (CGAP)العامة واػباصة الثمانية والعشرون األعضاء باجملموعة االستشارية ؼبساعدة الفقراء 
اؼببادئ التوجيهية للممارسات ملموسة موجهة إذل أجهزة موظفي اعبهات اؼباكبة واعبهات االستثمارية يف ىذه 

 :1السليمة واؼببينة يف ما يلي

الفقراء حباجة إذل ؾبموعة متنوعة من اػبدمات اؼبالية وليس القروض فحسب، فباإلضافة إذل االئتمان،  -1
 يريد الفقراء يريد الفقراء خدمات االدخار والتأمني وربويل األموال؛

                                                           
، 2/البنك الدورل، طCGAPدليل اؼببادئ التوجيهية للممارسات السليمة اػباصة باعبهات اؼبمولة للتمويل اؼبصغر، اجملموعة االستشارية ؼبساعدة الفقراء  -1

 www.CGAP.org( .19/9/1016). اؼبطبوعة متاحة على اؼبوقع: 2، ص2006

 نوع الفكر
 أوجه المقارنة

https://muslim-library.com/books/ar_Al_tamwil_mutanhi_al_sighar_nusus_wa_halat_dirasiyah.pdf
http://www.cgap.org/
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األسر الفقرية تستخدم اػبدمات اؼبالية لزيادة دخلها وبناء أصوؽبا التمويل اؼبصغر أداة قوية حملاربة الفقر، ف -2
 واغبماية من الصدمات اػبارجية؛ 

التمويل اؼبصغر يعين بناء أنظمة مالية زبدم الفقراء، غري أنو ال وبقق كامل إمكاناتو إاّل إذا مت إدماجو يف  -3
 النظام اؼبارل العادي القائم يف البلد اؼبعين؛

يبكن ربمل تكاليفو، وعليو فعل ذلك ليصل إذل عدد كبري جداًّ من الفقراء، وإذا دل  التمويل اؼبصغر -4
تتقاضى اعبهات اؼبقدمة ػبدمات التمويل اؼبصغر ما يكفي لتغطية تكاليفها، فإهنا ستظل دائماً ؿبدودة دبا 

 ىو متاح من موارد الدعم اؼبارل الضئيلة وغري اؼبؤكدة من اعبهات اؼباكبة واغبكومات؛

التمويل اؼبصغر يعين إقامة مؤسسات مالية ؿبلية دائمة يبكنها جذب اإليداعات احمللية ومن مث إعادة  -5
 تدويرىا على ىيئة قروض، مع تقدمي خدمات مالية أخرى؛

التمويل اؼبصغر ليس دائمًا ىو اغبل، فهناك أنواع أخرى من اؼبساندة قد تنجح أكثر بالنسبة للمعوزين  -6
 ليست لديهم وسائل تسديد ما يقًتضونو؛ الذين ال دخل ؽبم أو

سقوف أسعار الفائدة تلحق الضرر بالفقراء ألهنا تزيد من صعوبة حصوؽبم على االئتمان، إذ أن تكلفة  -7
تقدمي عدد كبري من القروض الصغرية تفوق تكلفة تقدمي عدد قليل من القروض الكبرية. فسقوف أسعار 

 تغطية تكاليفها، فبا يقلص جانب العرض من االئتمان للفقراء؛ الفائدة سبنع مؤسسات التمويل اؼبصغر من

وظيفة اغبكومة ىي تسهيل اػبدمات اؼبالية وليس تقديبها مباشرة، وليس بوسع اغبكومات أبداً النجاح يف  -8
 تقدمي خدمات اإلقراض، ولكن يبكنها خلق بيئة السياسات اؼبساندة الالزمة؛

اؼباكبة ينبغي أن تكّمل رأس اؼبال اػباص وأن ال تزاضبو، وينبغي على  اؼبوارد اؼبالية اليت تتيحها اعبهات -9
اعبهات اؼباكبة استخدام اؼبنح والقروض وأدوات أسهم رأس اؼبال اؼبناسبة على أساس مؤقت لبناء قدرات 
مؤسسية لدى اعبهات اؼبقدمة للخدمات اؼبالية، وتنمية البنية األساسية اؼبساندة، باإلضافة إذل مساندة 

 اػبدمات واؼبنتجات التجريبية؛

نقطة اإلعاقة الرئيسية ىنا تتمثل يف نقص اؼبؤسسات القوية واؼبديرين األقوياء، وعلى اعبهات اؼباكبة      -10
 تركيز اؼبساندة اليت تقوم بتقديبها على عملية بناء القدرات؛

 تقتصر فائدة رفع التقارير على التمويل اؼبصغر وبقق أفضل قباح حني يقيس ويفصح عن نتائج أدائو، وال-11
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يؤدي أيضًا إذل ربسني   مساعدة أصحاب اؼبصلحة اغبقيقية لتقدير قيمة التكاليف واؼبنافع، بل إنو
األداء، وبالتارل هبب على مؤسسات التمويل اؼبصغر وضع تقارير دقيقة عن أدائها اؼبارل )مثل: 

ن أدائها االجتماعي ) مثل: عدد العمالء الذين تسديدات القروض واسًتداد التكاليف(، وكذا تقارير ع
 يتم تقدمي اػبدمات ؽبم ومستوى فقرىم(.

تلعب اػبدمات اؼبالية دوراً حاظباً يف زبفيف الفقر، فتوفري قدرة دائمة على اغبصول على اػبدمات اؼبالية يبكن 
للخدمات اؼبالية أن سبّكن األسر  أن يساعد الفقراء على التحكم حبياهتم، وعند تطبيق اؼبمارسات السليمة، يبكن

الفقرية من أسباب القوة، فبا يسّهل ؽبا زبّطي ضرورة التفكري فقط يف البقاء على قيد اغبياة والشروع يف التخطيط 
للمستقبل، واقتناء األصول اؼبادية واؼبالية، واالستثمار يف ربسني أساليب تغذيتها، وربسني أحواؽبا اؼبعيشية، 

ليم أطفاؽبا، ودبا أنو من اؼبمكن تقدمي اػبدمات اؼبالية على كبو مستدام، فمن اؼبمكن التمتع وربسني صحة وتع
هبذه اؼبنافع حىت بعد انقضاء مّدة الربامج اؼبعنية اليت تضطلع هبا اغبكومة اؼبعنية أو جهات ماكبة معنية، وقد قال  

العادل مازالوا يفتقرون إذل القدرة على اغبصول  : "الواقع الصارخ ىو أن معظم الفقراء يف2003كويف أنان يف عام 
على خدمات مالية مستدامة، سواء يف ؾبال االدخار أو االئتمان أو التأمني، ويتمثل التحّدي الكبري الذي نواجهو 

ناء يف معاعبة القيود اليت تستبعد الناس من اؼبشاركة التامة يف القطاع اؼبارل....ومعاً، بوسعنا ومن الواجب علينا ب
 .1قطاعات مالية تشمل اعبميع وتساعد النا على ربسني حياهتم"

 الفرع الرابع: أشكال مؤسسات التمويل المصغر

مؤسسات التمويل اؼبصغر ىي عبارة عن مؤسسات مالية مّت إنشاؤىا لغرض تقدمي العديد من اػبدمات لصاحل 
يف شكل مؤسسة رظبية أو شبو رظبية أو غري  الفقراء، كالقروض واالدخار والتأمني وربويل األموال، وقد تكون

رظبية، ويتمثل وجو االختالف األساسي بني تلك األشكال يف جهة اإلشراف عليها، فاؼبؤسسات الرظبية يتم 
تنظيم لوائحها من قبل اغبكومات، بينما اؼبؤسسات شبو الرظبية فيتم الًتخيص ؽبا من قبل اغبكومات ويشرف 

ا النوع الثالث واؼبتمثل يف اؼبؤسسات غري الرظبية فهو غري ُمعًتف بو من قبل اؽبيئات عليها ؾبالس اإلدارات، أمّ 
 :3، ويف ما يلي نذكر أىم تلك اؼبؤسسات2اغبكومية حيث يتم اإلشراف عليها من قبل األعضاء

 

                                                           
 .15التوجيهية للممارسات السليمة اػباصة باعبهات اؼبمولة للتمويل اؼبصغر، مرجع سابق، ص دليل اؼببادئ - 1
 .33، ص2002كريج تشرشل وآخرون، اذباىات جديدة يف سبويل مكافحة الفقر، منشورات شبكة تعليم ودعم اؼبشروعات الصغرية،   - 2
 .37-34اؼبرجع السابق، ص  - 3
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 أواًل: المؤسسات الرسمية

لوكة للدولة، بنوك ريفية منّظمة زبضع لرقابة مثل البنوك التجارية، بنوك ووكاالت التنمية والتعاونيات اؼبالية اؼبم
البنك اؼبركزي، اربادات االئتمان اؼبنّظمة اػباضعة لرقابة البنك اؼبركزي، وتتميز اؼبؤسسات الرظبية دبيزتني رئيسيتني، 

ض أو األوذل ىي أن اؼبؤسسة الرظبية يبكنها سبويل ؿبفظة القروض اػباصة هبا من حقوق اؼبلكية التجارية، أو القرو 
الودائع، واؼبيزة الثانية ىي أن اؼبؤسسات تراعي اؼبتطلبات اؼبصرفية التنظيمية مثل التكوين اعبيد للموظفني العاملني 

 هبا وحداثة أنظمتها التسيريية، وبالتارل ىي تتمتع بقدرة على تقدمي منتجات متعددة.

 ثانياً: المؤسسات شبه الرسمية

ري اغبكومية وبنوك االدخار غري اؼبنّظمة يف القرى، اربادات االئتمان غري ومثال ذلك التعاونيات واؼبنظمات غ
اؼبنظمة، وتتمتع اؼبؤسسات شبو الرظبية بالعديد من اؼبزايا فهي تتمتع حبرية أكرب لإلبداع والًتكيز على العميل 

تمويل اؼبصغر مرتبطة مقارنة باؼبؤسسات الرظبية اليت تركز على الرحبية، وىذا ما يفّسر أن أغلب ابتكارات ال
باؼبؤسسات شبو الرظبية، وتعّد اؼبنظمات االئتمانية غري اغبكومية أكثر األشكال شيوعًا للمؤسسات شبو الرظبية 

 وىذا من خالل تركيزىا على تقدمي خدمات إذل أشّد الناس فقراً.

 ثالثاً: المؤسسات غير الرسمية

ن اجملموعات األىلية مثل صبعيات االدخار واإلقراض بالتداول وتُقّسم إذل نوعني نبا: النوع األول والذي يتضم
)بني األفراد(؛ حيث تتم عملية التنظيم واإلشراف عليها من قبل أعضاء اجملموعة اؼبتضامنني واؼبلزمني بدفع أقساط 

ينما النوع لفًتات زمنية منتظمة ليستفيد كّل مرة عضو من اجملموعة سواء بالقرعة أو الضرورة اؼبلحة للتمويل، ب
الثاين واؼبثمثل يف اجملموعات ذاتية اؼبساعدة وبنوك القرية وصبعيات اػبدمات اؼبالية، فهي مؤسسات غري رظبية 

 تدعمها منظمات خارجية بالتمويل، مع تقدمي إرشادات حول كيفية تسيريىا.

 اؼبشرفة عليها.ويف ما يلي جدول نلخص من خاللو أشكال مؤسسات التمويل اؼبصغر وذلك تبعاً للجهة 
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 (: أشكال مؤسسات التمويل المصغر 5-1الجدول)                            

 أشكػػػال مؤسسػػات التمويػػل المصغػػر

 غري الرظبية شبو الرظبية الرسمية

 البنوك التجارية؛ -

 بنوك ووكاالت التنمية التابعة للدولة؛ -

 التعاونيات المالية المملوكة للدولة؛ -

بنوك ريفية منظمة تخضع لرقابة البنك  -
 المركزي؛

اتحادات االئتمان المنظمة الخاضعة  -
 لرقابة البنك المركزي.

 التعاونيات؛ -

 اؼبنظمات غري اغبكومية؛ -

 بنوك االدخار غري اؼبنظمة يف القرى؛ -

 اربادات االئتمان غري اؼبنظمة. -

ؾبموعات االدخار واإلقراض بالتداول  -
 اد(؛)بني األفر 

 بنوك القرية؛ -

 اجملموعات ذاتية اؼبساعدة؛ -

 صبعيات اػبدمات اؼبالية. -

 .73، ص2002كريج تشرشل وآخرون، اذباىات جديدة يف سبويل مكافحة الفقر، منشورات شبكة تعليم ودعم اؼبشروعات الصغرية، اؼبصدر:  

 المطلب الثاني: خدمات التمويل المصغر

تقدم مؤسسات التمويل اؼبصغر العديد من اػبدمات اؼبالية وتشمل: اإلقراض، االدخار، ربويل األموال 
والتأمني، وقد تقدم أحيانًا خدمات أخرى غري مالية مثل: التدريب واالستشارات، وتعترب عملية إضافة خدمات 

 ىذه اػبدمات ؼبثل اغباجة زيادة عن نتجويمالية من جانب العرض توجهاً عاّماً بني مؤسسات التمويل يف العادل 
 اػبدمات تكاليف معظم تقّلل فهي التوجو، ىذا على التكنولوجية االبتكارات ساعدت العمالء، وقد قبل من

 أفضل. بشكل كل مرة يف العمالء طلب وال بد أن يقابل القطاع باستخدامها، األفراد من ؼبزيد وتسمح اؼبالية

 المصغرالفرع األول: اإلقراض 

فشلت البنوك التجارية يف منح الفقراء قروضاً بسبب عدم توافر ضمانات للقرض، رغم أنو وفقاً للخربة الدولية 
. ويرجع 1يف ىذا اجملال تعترب معدالت الفائدة بالنسبة للقروض اؼبصغرة أعلى منها بالنسبة لقروض البنوك التجارية

قباح اإلقراض اؼبصغر إذل قدرة مؤسسات التمويل اؼبصغر على دمج اؼبمارسات الناجحة ؼبقرضي األموال يف 
القطاع غري الرظبي ضمن مؤسسات ضمن قطاع رظبي مع زبفيض لنسب الفوائد اؼبطبقة، لكن تبقى نسب الفوائد 
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فاع تكلفة عدد كبري من القروض الصغرية بداًل أعلى من تلك اليت تُفرض على قروض البنوك التقليدية، بسبب ارت
من عدد قليل من قروض أكرب حجماً، لكن اؼبهم ىو فتح اجملال للولوج إذل القروض أمام أولئك الذين مت 
استثناؤىم من نظام التمويل الرظبي وبنسب فوائد أقل بكثري مقارنة مع تلك اليت يفرضها اؼبنافسون يف ىذا القطاع 

 .1والوىم مقرضو األم

ومن أجل تقدمي خدمات قّيمة للعمالء، ال بد على مؤسسات التمويل اؼبصغر إدخال بعض الصفات على 
اػبدمات اؼبالية اليت تقدمها؛ حيث أن مقرضي األموال يعتمدون على ىذه الصفات بشكل جيد فبا يعطيهم 

 :2مقدرة تنافسية، وتتمثل ىذه الصفات يف

 السريع أوال: الولوج

 الغالب السبب يف وىي، للعمالء أساسية مسألة لقيمتو السريع والصرف القرض على السريعة فقةاؼبوا تعترب
 جّداً. عالية بفوائد حىت األموال مقرضي مع التعامل إذل الناس يدفع الذي الرئيسي

 ومرنة سهلة واضحة، شروط ثانيا:

الصفقات واليت  تكاليف إبقاء الضروري للعمالء، فمن مالئمة بشروط اإلقراض خدمة تقدمي اؼبهم من
العمل،  عن االبتعاد تكلفة األموال( أو على اغبصول أو األقساط لتسديد اؼبواصالت )التنقل تكاليف تشمل

 مؤسسات التمويل معني. وعلى هبدف مرتبطة القروض أن ال تكون القرض، وهبب حياة فًتة خالل منخفضة
 استخدام األموال إمكانيات على قيود وضع أن حيث حملوالت الصرب بعض مع العمالء دخل مراقبة اؼبصغر

 تطوير تدّخاًل يف ىذا يكون وبالتارل اؼبستلمة األموال استخدام يف اؼبرونة اؼبصغر اؼبشروع ؼبالك يعطي ال قد
 الصغري. اؼبشروع

 الدائمة ثالثا: الخدمات

 يعترب الصفة ىذه توفر عدم فقط، ألن ؿبددة لفًتة وليس مستمر بشكل اإلقراض خدمات تقدمي هبب
 تقدمي ىدف عينها نصب تضع ال فعاليتها، من الرغم على واليت اؼبشاريع، من لكثري األساسية الضعف نقطة

 ومستمر. دائم بشكل اؼبالية اػبدمات
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 الضمانات وبدائل البديلة رابعاً: الضمانات

مؤسسات  من العديد تستخدم العقبة، ىذه ذباوز أجل التقليدية، ومن الضمانات إذل عادة الفقراء يفتقر
الضمانات، وتعترب  وبدائل البديلة الضمانات باسم اؼبعروفة الضمانات من أخرى أنواع اؼبصغر التمويل

على  فهي أمثلة واجملوىرات اآلالت مثل الشخصية اؼبمتلكات أما األول، النوع على مثاالً  اجملموعة ضمانات
 كضمانات. التقليدية البنوك هبا تقبل ال واليت الضمانات بدائل

 الفرع الثاني: االدخار

اؼبدخرات  واإللزامي. تقابل التوفري: الطوعي حسابات من نوعني عادة اؼبصغر التمويل توفر مؤسسات
دبثابة ضمانات  فهي اإللزامية اؼبدخرات بينما التقليدية، التجارية البنوك من اؼبقدمة التوفري خدمات الطوعية

 اؼبؤسسة حىت يف هبا االحتفاظ يتم بل الودائع على عوائد اغبسابات ىذه تقدم أن بالضرورة للقروض، وليس
منها  العمالء اعتقاداً  إذل القروض اؼبصغر على تقدمي التمويل مؤسسات بالقرض. يف البداية اقتصرت الوفاء يتم
 اؼبالية االدخار يعترب من اػبدماتأن  لكن مع مرور الوقت تبني الفقراء، وبتاجها اليت اػبدمة الوحيدة أهنا

 ؽبا الصغرية بدء اؼبشاريع إذل هتدف اليت القروض بشّدة. إن الفقراء وبتاجها واليت اإلضافية ذات األنبية البالغة
العديد من الفقراء  بينما ىناك اإلدارية، واؼبهارات االقتصادية الفرص لديهم تتوفر الذين أولئك فقط عند أنبيتها

 .1اؼبنزل يف النقود إبقاء أو خطورة األكثر األصول اقتناء من بدالً  توفريوبتاجون ال

 الفرع الثالث: تحويل األموال

 أقارهبم إذل اؼبهاجرين من األموال ضرورية أيضاً بالنسبة للفقراء، فتحويل مالية خدمة األموال يعدّ  ربويل إن
 عالية. تتمتع مؤسسات وـباطر وبتكاليف رظبية غري بطرق إدارتو تتم ما وعادة السريع النمو يف عمل آخذ ىو

 ىذه اػبدمة باػبدمات ربط إمكانية إذل إضافة عمالئها مع عالقتها بسبب تنافسية دبيزة اؼبصغر التمويل
 تسديد مقدرة العميل على احتساب عند االعتبار بعني التحويالت ىذه أخذ ويبكن األخرى اؼبقدمة، كما

 يف التحويالت تلك تستخدم ال عندما القروض مع الدفعات ىذه ربط كانيةإم فهناك اؼبقًتضة، اؼببالغ
 .2اؼبختلفة األموال مصادر دمج طريق عن اإلنتاج ألغراض تستخدم بل االستهالك
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 الفرع الرابع: التأمين المصغر

 مؤّخرًا بدأت العديد من مؤسسات التمويل اؼبصغر يف تقدمي خدمات التأمني اؼبصغر من أجل استكمال
ؿبافظها من خدمات التمويل اؼبصغر؛ حيث أدركت العديد من مؤسسات التمويل اؼبصغر أن توفري االئتمان فقط 

 غريىم معرضون مثل مثلهم اؼبتدين الدخل ذوي الصغرية اؼبشاريع أصحاب إن .1ليس كافياً للقضاء على الفقر
 والفيضانات..وغريىا من األحداث اؼبفاجئة، لذلك اغبوادث الوفاة، السرقة، اإلصابات، اؼبرض، مثل لألخطار

، واستجابة غباجة ىؤالء ؽبم بالنسبة عالية قيمة ذات األخطار تلك أثر لتقليل اؼبخصصة اؼبالية اػبدمات تكون
 اخدمة التأمني اؼبصغر فب -باإلضافة إذل باقي اػبدمات-للحماية، أدرجت مؤسسات التمويل اؼبصغر إذل ؿبفظتها 

 إذل اؼبالية اػبدمات من كاملة تقدم ؾبموعة أي مصغراً، سبويالً  تقدم كاملة مالية خدمات مؤسسات جعلها
، وسنحاول من خالل اؼبطلب اؼبوارل التطرق إذل أشكال العالقة بني مؤسسات التمويل 2اؼبنخفض الدخل ذوي

 اؼبصغر ومنتجات التأمني اؼبصغر.

 مين المصغر والتمويل المصغرالمطلب الثالث: العالقة المفصلية بين التأ

، اتضح أن عدد  (Munich Ré)ومؤسسة ميونيخ ري (ILO) من خالل تقدير صدر عن منظمة العمل الدولية
مليون شخص سنة  78األشخاص الذين ربّصلوا على تغطية تأمينية من خالل برامج التأمني اؼبصّغر قد ارتفع من 

إذل أن العدد قد  2003لسنة  A.M.best، وأشار أيضًا تقرير مؤسسة 2009مليون شخص سنة  135إذل  2007
مليون شخص، وقد لعبت يف ذلك مؤسسات التمويل اؼبصغر دورًا بارزًا باعتبارىا شبكة توزبع  500وصل إذل 

 أصحاب تساعدىاّمة تزّود الفقراء دبنتجات التأمني اؼبصغر؛ حيث تعّد ىذه األخرية أداة ؼبواجهة األخطار 
 ودمار الطبيعية، والكوارث الوفاة، ،اغبوادث اؼبرض،مثل:  متوقعة غري حداثأل التصّدي على الصغرية اؼبشاريع

 .الصغرية اؼبشروعات قروض وتسديدهتم عائال إطعام على هتمقدر  على تؤثر واليت ،اخل...احملاصيل،

ليس كافياً للقضاء على الفقر،  إذن، تنبهت العديد من مؤسسات التمويل اؼبصغر إذل أن منح القروض لوحده
فأصحاب اؼبشاريع الصغرية ال يزالون معّرضني للكثري من األخطار واليت يبكن تغطيتها عن طريق اللجوء إذل 
التأمني؛ إضافة إذل أنو ىؤالء العمالء ليس لديهم تدفقات نقدية منتظمة وفرص حصوؽبم على التأمني الرظبي 

يدي ال تستهدفهم، وغالبًا يتعاملون مع احتماالت تعرضهم لألخطار من خالل معدومة ألن شركات التأمني التقل
ؾبموعة من اآلليات والشبكات االجتماعية غري الرظبية. وبالتارل يعترب نظام التأمني اؼبصغر أداة تكميلية ىاّمة 
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كيف يلعب التأمني ، ومن خالل الشكل التارل نالحظ  1للخدمات اؼبالية اليت تقدمها مؤسسات التمويل اؼبصغر
 اؼبصغر دوراً مكّماًل للقرض اؼبصغر من خالل ضباية األفراد من الوقوع ربت خّط الفقر مرة أخرى.

 (: التمويل المصغر: العالقة المفصلية بين القرض المصغر والتأمين المصغر 4-1الشكل )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Faten Najar, La micro assurance : croissance économique et développement social, memoire 

de stage de fin  d’etudes pour l’obtention du mastère professionnel, Ecole Supérieure de Commerce de 

Tunis, 2007/2008, p18. 

اقتصاديًا واػبروج من الفقر، فإن التأمني اؼبصغر بينما يساعد التمويل اؼبصغر األشخاص على ربقيق النمو      
يعمل على جعل ىذا النمو مستدام، ووبمي األشخاص من الوقوع يف الفقر مرة أخرى. ونتيجة ؽبذه العالقة 
األساسية، يتم غالبًا بيع التأمني اؼبصغر من قبل مؤسسات التمويل اؼبصغر، وغالبًا ما يتم عرضو مقًتنًا بالقروض. 

مؤسسات التمويل اؼبصغر جبعلو إلزامياً على عمالئها ألسباب ؿبددة بدءاً من اغبد من ـباطر االئتمان  تقوم بعض
 من صغراؼب التمويل ؿبفظة نوعية وبسن أن يبكن صغراؼب التأمني فإن التجارية، الناحية ومن، 2إذل بناء ثقافة التأمني

 صغراؼب التمويل مؤسسات تساعد سوف التغطية وىذه، عمالءال سداد عدم ـباطر ضد احملافظ ىذه ضمان خالل

                                                           
 .22،21ص ،، مرجع سابق مؤسسة بالنيت فينانس ومؤسسة بالنيت جرانيت - 1

2
 - microinsurance center, op.cit, p7. 
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التأمني اؼبصغر وبمي العائلة من الوقوع 
خطر غري  ربققربت خط الفقر يف حالة 
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. ومن بني األسباب السوق يف تهاحص وزيادة الفائدة أسعار خفض خالل من التنافسيةهتا قدرا تعزيز على
 :1ما يلي التجارية أيضاً واليت ذبعل مؤسسات التمويل اؼبصغر هتتم بتقدمي التأمني

  :العديد من مؤسسات التمويل اؼبصغر تسعى إذل تقدمي ؾبموعة متنّوعة من اػبدمات من تحسين الوالء
حال ما إذا دل يرغب العميل يف  ففي ،(l’amélioration de la fidélisation)أجل ربسني الوفاء 

 اغبصول على قرض، بإمكانو االستفادة من حساب ادخار، خدمة ربويل مصريف، أو تغطية تأمينية؛

  :إن وجود ؾبموعة متنوعة من اؼبنتجات يوفر فرص بيع متقاطعة، ويسمح بتوزيع ربحية المنتجات
 تكاليف اقتناء عميل واحد على عدة منتجات، فبا وبسن رحبية تلك اؼبنتجات؛

  :التأمني اؼبصغر ىبلق مصدر دخل تكميلي، سواًء من خالل األرباح إذا كان تنويع تدفقات المداخيل
مؤسس داخلّياً وتتم إدارتو جيداً، أو من خالل االشًتاكات يف حال كان نظام التأمني مبين  نظام التأمني

على أساس شراكة مع مؤّمن، ىذه الشراكة تعترب مهمة ؼبؤسسة التمويل اؼبصغر ألهنا توفر ؽبا فرص ربقيق 
 مداخيل دون ربمل اػبطر؛

  :فض بعض األفراد غري مهتمني خبدمة يف اجملتمعات ذات الدخل اؼبنخقد قبد بلوغ أسواق جديدة
القرض أو االدخار يف حني يغريهم التأمني، ولكن يف الواقع، القليل فقط من مؤسسات التمويل اؼبصغر 
يبكنها أن ربقق عائدات من ذلك، ألن األمر يتطلب شبكة توزيع موجهة حصريًّا للتأمني، وىو ما 

 .تتجنبو معظم مؤسسات التمويل اؼبصغر قدر اإلمكان

  :مؤسسات التمويل اؼبصغر ونظرًا للمنافسة، قد يغريها تقدمي زيادة جاذبية المؤسسة في إطار تنافسي
خدمات جديدة وجّذابة، وبالتارل يسمح التأمني اؼبصغر لتلك اؼبؤسسات بتنويع منتجاهتا وأن تكون 

 .2أكثر جاذبية للعمالء

رغم ما سبق عرضو من اهبابيات للتأمني اؼبصغر بالنسبة ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر، يرى البعض أنو توجد 
بعض السلبيات، ألن نشاط التأمني ىبتلف عن االدخار والقرض وبالتارل يتطلب خربة ـبتلفة، فالعديد من 

نتجات التأمني، بصفة مباشرة أو يف شرق أوربا، ال ترى أي منفعة يف عرض م ProCredit Banksاؼبنظمات مثل: 
                                                           
1
 - Craig Churchill et James Roth, op.cit, p516,517. 

2
 - Lamis Aljounaidi, Les articulations microfinance/micro assurance, réseau français de la 

microfinance, France, 2007, p7. Disponible sur : 

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg-fr-outils-mettre-en-place-microassurance-12-

2007.pdf .(11/12/2015) 

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg-fr-outils-mettre-en-place-microassurance-12-2007.pdf
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غري مباشرة، وبالتارل ال تتحول عن أنشطتها األساسية. باإلضافة إذل ذلك، األسر ذات الدخل اؼبنخفض لديها 
موارد ؿبدودة، فإذا قامت مؤسسة سبويل مصغر بتقدمي التأمني، قد يتوجب على بعض العمالء االختيار بني 

 .1ط تأمنيتسديد قرض أو تقدمي وديعة ودفع قس

مؤسسة سبويل مصغر أن اهبابيات التأمني اؼبصغر أكثر من سلبياتو، وأرادت تقدمي التأمني اؼبصغر رأت إذا 
 لعمالئها، يبكن أن تقوم بذلك من خالل أربع طرق رئيسية نتناوؽبا يف ما يلي:

 شراكة مع شركة تأمينالفرع األول: إقامة 

وفق ىذه الطريقة، تقوم مؤسسات التمويل اؼبصغر بتقدمي منتجات التأمني عن طريق إقامة شراكة مع شركة 
حيث تكون مؤسسة ؛ (le modèle partenaire/agent)تأمني، وتُعرف ىذه الطريقة بنموذج الشريك/وكيل 

 .التمويل اؼبصغر ىي الوكيل وتكون شركة التأمني ىي الشريك

ذبد مؤسسة التمويل اؼبصغر شريكًا يقّدم منتجات التأمني من خالؽبا، فبإمكاهنا القيام  يف حال ما إذا دل
، ولكن عدم القدرة على -وىو ما سنتناولو ضمن الفرع الثالث ربت عنوان التأمني الذايت-بعملية التأمني بنفسها

ن أجل الوصول والدخول إذل إهباد شريك مهتّم ىي احتمال ضئيل جّداً، ألن اؼبؤمنني الذي يبحثون عن فرص م
أسواق جديدة يف تزايد مستمر، كما أن مؤسسات التمويل اؼبصغر أصبحت تتسّلح أكثر فأكثر باغبجج 
والتجارب حىت تتمكن من إقناع اؼبؤمنني بأن إقامة الشراكة ىي فرصة شبينة ؽبم. وبشكل عام، إذا دل تتمكن 

احملتمل أهنا دل تتمكن من التواصل معو بفعالية، فالكثري من  اؼبؤسسة من جذب مؤمن وإقناعو بإقامة شراكة، فمن
 .2اؼبؤمنني يسعون دائماً إذل الوصول إذل عدد كبري من العمالء اعبدد من خالل شبكة توزيع غري مكلفة

 الفرع الثاني: خلق وكالة أو شركة سمسرة خاصة بها

مصغر نسخة مبتكرة من مبوذج الشريك/وكيل،  يعترب خلق شركة ظبسرة يف التأمني فبلوكة من قبل مؤسسة سبويل
ستخدم عادة من قبل شبكات اربادات القرض، يسهل دخول مؤسسات التمويل اؼبصغر واألعضاء ىذا النهج يُ 

ىو إسناد اػبطر  -كما ىو اغبال بالنسبة لنموذج الوكيل/شريك-أيضاً إذل التأمني الرظبي، ومن مزايا ىذه االتفاقية
ما يتمثل اعبانب االهبايب لعقد السمسرة مقارنة بنموذج الوكيل/شريك يف أن شركة السمسرة للمؤمن الرظبي، بين

                                                           
1
 - Craig Churchill et James Roth, op.cit, p517. 


النموذج "شريك/وكيل" ليس بالضرورة أن يكون الوكيل شركة سبويل مصغر، بل يبكن أن ُتستخدم عّدة شبكات توزيع أخرى مثل: ؿبالت البيع  يف  

 ذا النموذج باإلضافة إذل مباذج أخرى.بالتجزئة، مكاتب الربيد...وغريىا، وسنحاول من خالل اؼببحث اؼبوارل التطرق بالتفصيل ؽب
2
 - Ibid, p518. 
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تابعة ؼبؤسسة التمويل اؼبصغر أو جملموعة من مؤسسات التمويل اؼبصغر، وتعمل على تطوير اؼبهارات يف ؾبال 
، كما أهنا ليست التأمني من أجل التفاوض على أفضل العقود غبساب مؤسسات التمويل اؼبصغر وأعضائها

مرتبطة مع شركة تأمني واحدة، وبالتارل يبكنها استكشاف خيارات متنوعة نيابة عن عميالىا الرئيسيان واؼبتمثالن 
 Opportunityيف: مؤسسات التمويل اؼبصغر وعمالئها. وكمثال عن شركة السمسرة، اؼببادرة اليت قامت هبا 

International "واؼبتمثلة يفLa Micro Insurance Agency وذبدر اإلشارة إذل أن شركة السمسرة يف التأمني ."
، حىت وإن دل يكن ذلك ىو -وىو ما سنتناولو يف الفرع اؼبوارل-يبكن النظر إليها كإجراء أول كبو خلق شركة تأمني

 .1اؽبدف اؼبنشود

 الفرع الثالث: خلق شركة تأمين خاصة بها

سبويل مصغر )رابطة(، أن تنشئ شركة تأمني خاصة هبا. فمنذ  يبكن ؼبؤسسة سبويل مصغر أو ؾبموعة مؤسسات
 lesوالتعاونيات )  les unions de crédit (عّدة سنوات، ويف العديد من الدول، سبكنت اربادات القرض

coopératives) (  من أن تستجيب الحتياجاهتا يف التأمني من خالل إنشاء شركة ظبسرة فبلوكة للرابطة
ل تسهيل دخول التأمني. ومع مرور الوقت، استطاعت شركة السمسرة تطوير ما يكفي من وألعضائها، من أج

اػبربة يف ؾبال االكتتاب، تسوية اغبوادث، إدارة اؼبعطيات، وصبعت ما يكفي من األموال من أجل تأسيس شركة 
 تأمني تكون فبلوكة من قبل اربادات القرض، ويف مايلي نذكر إهبابيات إنشاء شركة تأمني:

 الفصل بني احملاطر اؼبرتبطة بالقرض واؼبخاطر اؼبرتبة بالتأمني يف ىيأتني ـبتلفتني؛ 

 ضمان تنفيذ اػبربة من أجل إدارة األنشطة اؼبرتبطة بالتأمني؛ 

  إمكانية التعاون مع العديد من شبكات التوزيع، من أجل توسيع التأمني للسكان الفقراء، وبالتارل
 األشخاص؛الوصول إذل اؼبزيد من 

 إمكانية الدخول إذل إعادة التأمني اؼبقًتحة لشركات التأمني اؼبصغر(les micro-assureurs). 

مقارنة مع مبوذج الوكيل/شريك، امتالك مؤسسة سبويل مصغر لشركة تأمني خاصة هبا يسمح ؽبا دبمارسة تأثري 
أكرب على تصميم اؼبنتجات ومعايري اػبدمة، كما يسمح بإعادة توزيع األرباح على أصحاب العقود. ومع ذلك، 

                                                           
1
 - Craig Churchill et James Roth, op.cit, p520. 
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لتمويل اؼبصغر، حىت ال تؤثر سلبًا على أنبية ال بّد أن تبقى إدارة شركة التأمني بعيدة دبسافة جيدة عن مؤسسة ا
 .1قراراهتا اؼبتعلقة بالتأمني

 : التأمين الذاتيرابعالفرع ال

يبكن أن تقوم مؤسسات التمويل اؼبصغر بالتأمني ذاتّياً، بعبارة أخرى، أن تتحمل اػبطر لوحدىا، توجد 
ج قوية ضد ىذا اػبيار. بعض مؤسسات أسباب مقنعة ذبعلها تفكر يف التأمني ذاتّياً، لكن ىناك أيضًا حج

التمويل اؼبصغر ال رببذ إقامة شراكة مع مؤمن ألسباب إيديولوجية، فهي ذات طابع اجتماعي قوي حيث ترى أن 
اؼبؤسسات ذات اؽبدف الرحبي ال يبكنها تقدمي خدمات مالية للفقراء، ومؤسسات التمويل اؼبصغر اليت تدافع عن 

ولوجية لن تتأثر باغبجج اليت مفادىا أن شركات التأمني ذات اؽبدف الرحبي ردبا يبكنها مثل ىذه االلتزامات االيدي
 توفري تأمني بأقل سعر وتكون أفضل لعمالئها.

إذا تطرقنا على سبيل اؼبثال إذل التأمني على اغبياة اؼبرتبط بالقرض، قبد أن مؤسسة التمويل اؼبصغر تستفيد منو 
ال هبب أن تطلب سداد القرض من عائلة اؼبتوىف. فإذا أرادت مؤسسات التمويل  إذل حّد كبري، ألنو يعين أهنا

اؼبصغر فعاًل أن تقّلل من ىشاشة وضعف عمالئها، ال بّد عليها أن توفر منتجات أكثر تعقيداً، ومن احملتمل أن 
ؤسسات التمويل اؼبصغر، ال تستطيع توفريىا لوحدىا. ومن بني التجارب السيئة والسلبية يف ؾبال التأمني الذايت ؼب

؛ حيث مت توفري منتجات التأمني على اغبياة CARD (Philippines)  ومؤسسة  TYM (Vietnam)مؤسسة
اؼبرتبط بالقرض ومت توليد فوائض معتربة، األمر الذي أدى إذل التفكري يف توفري مزايا أخرى، عن طريق ضّم أعضاء 

افية، دون األخذ بعني االعتبار تقييم أثر ذلك على تصروبات آخرين من العائلة أو من خالل تغطية أخطار إض
، كادت أن تقودىا إذل اإلفالس CARDاغبوادث فيما بعد. وكنتيجة لذلك، ـبطط مدخرات التقاعد ؼبؤسسة 

، رغم أن مبالغ التعويضات كانت جّد متواضعة. إذن، TYMونفس األمر حدث مع خدمة االستشفاء ؼبؤسسة 
باإلضافة إذل افتقادىا -ات التمويل اؼبصغر أن تقوم بالتأمني الذايت، ويكمن السبب الرئيسيال ينبغي على مؤسس

يف أهنا سوف تواجو صعوبات يف تلبية  -إذل اػبربة الضرورية من أجل تسعري وتصميم اؼبنتجات بطريقة مناسبة
نظراً لعدم إمكانية االستفادة من التصروبات باغبوادث إذا ربقق اػبطر بالنسبة للكثري من العمالء يف وقت واحد، 

 .2إعادة التأمني مثل اؼبؤمنني الرظبيني

                                                           
1
 - Ibid, p525,526. 

2
 - Ibid, p521,522. 
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  أنو ال يوجد سبب مقنع بقوة  Leftley (2005)للخرباء آراء ـبتلفة حول موضوع التأمني الذايت، حيث يعتقد
هبعل مؤسسات التأمني اؼبصغر تتحمل خطر التأمني يف ظل وجود بدائل أخرى، لكن خرباء آخرون يرون أن 

 :1التأمني الذايت يبكن أن يكون أفضل من مبوذج "الوكيل/شريك" إذا اجتمعت ؾبموعة من الشروط

  عضو(  10.000أن تكون مؤسسة التمويل اؼبصغر كبرية دبا فيو كفاية لتجميع األخطار )على األقل
 وأن تكون ىذه األخطار متجانسة بشكل معقول؛

 أن يبقى اؼبنتج بسيطاً؛ 

 أن ربصل مؤسسة التمويل اؼبصغر ربصل على تغطية الكوارث من شركة تأمني؛ 

  ،أن تستعمل مؤسسة التمويل اؼبصغر مساعدة تقنية مناسبة حىت تساعدىا يف تصميم اؼبنتجات
 ألداء؛التسعري، إدارة اؼبعطيات ومراقبة ا

 .أن تسمح بذلك السلطات التنظيمية اؼبعنية 

من خالل ما سبق، مت التطرق إذل أربع طرق تنتهجها مؤسسات التمويل اؼبصغر إذا ما أرادت تقدمي خدمات 
التأمني لعمالئها، ولكل طريقة اهبابياهتا وسلبياهتا، وال ننسى كذلك أن ىذه اؼبؤسسات ربتاج كغريىا من 

 احتياجات تأمينية.اؼبؤسسات إذل 

ينبغي على مؤسسات التمويل اؼبصغر اليت تعمل يف شراكة مع شركات تأمني أن تفكر يف إنشاء حزمة تشمل  
كامل احتياجاهتا سواء اؼبتعلقة هبا أو تلك اؼبتعلقة بعمالئها وذلك خالل اؼبفاوضات، من أجل اغبصول على 

تأمني موظيفي مؤسسات التمويل اؼبصغر بنفس العقود اليت يبيعوهنا عقد أكثر منفعة. باإلضافة إذل ما سبق، إذا مت 
للعمالء، فإن ىذا األمر سيضمن أهنم سيفهمون أكثر العقود اليت يبيعوهنا، وبالتارل إذا دل يقّدر اؼبوظفني قيمة 

سسات التمويل اؼبنتج الذي يبيعونو، فمن احملتمل جّدًا أن العمالء لن يقّدروه أبداً. وبصفة عامة، هبب على مؤ 
 :2اؼبصغر أن تقّيم إن كانت حباجة إذل األنواع التالية من التغطيات التأمينية

  :ينبغي على مؤسسات التمويل اؼبصغر أن هتتم التأمين على الحياة والتأمين ضد المرض للموظفين
وظفني حبماية موظفيها، فاستثمارت متواضعة يف عقود التأمني على اغبياة والتأمني ضد اؼبرض للم

                                                           
1
 - Ibid, p524. 

2
 - Ibid, p533. 
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وعائالهتم، بإمكاهنا توليد عائدات ىاّمة يف صورة ضمان والء اؼبوظفني، ارتفاع اإلنتاجية والبفاض 
 أيام عمل الضائعة بسبب اؼبرض؛

 تأمين الوفاءl’assurance fidélité  : تضمن االلتزامات دفع أو تسديد اػبسائر اؼبالية الناذبة عن
أمني وبمي مؤسسة التمويل اؼبصغر من اػبسائر اؼبتكبدة من عدم النزاىة، وبالتارل ىذا النوع من الت

 جراء األعمال االحتيالية اليت قام صنف معني من اؼبوظفني؛

  :صبيع مؤسسات التمويل اؼبصغر اليت زبزن أو تنقل األموال النقدية تكون التأمين ضد سرقة األموال
 ة واإلجراءات األمنية مع تغطية تأمينية؛معرضة للسرقة، وبالتارل ينبغي عليها تطوير الرقابة الداخلي

  :العديد من مؤسسات التمويل اؼبصغر أنفقت أموال كثرية على البنية التأمين على الممتلكات
التحتية ؼبقّرىا ولفروعها، وغالبًا ما تكون مكاتبها يف بيئة جد خطرة، وبالتارل ينبغي عليها توفري عّدة 

 ريق، أعمال التخريب، وخسائر اؼبمتلكات؛تغطيات تأمينية مثل: التأمني ضد اغب

  :يف العديد من الدول، يعترب تأمني الودائع خدمة عامة يوفرىا البنك اؼبركزي التأمين على الودائع-
ؼبؤسسات الودائع، بينما يبكن اسناد ىذه اؼبهمة إذل شركة تأمني ألهنا سبلك  -أو بالتنسيق معو

فضل من البنك اؼبركزي، ففي بولونيا مثاًل، توفر مؤسسة معلومات عن صحة بعض اؼبؤسسات اؼبالية أ
TUW SKOK  :25000تأمني على الودائع عبميع حسابات االدخار يف اربادات القرض تصل إذل 
 دوالر أمريكي.
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 المصغر ومنتجات نظام التأمين المبحث الرابع:  نماذج

إن تقدمي منتجات التأمُت ادلصغر لذوي الدخل ادلنخفض يتم بأشكال سلتلفة، على سبيل ادلثال قد تقوم شركة 
توزيع ادلنتجات، ورمبا تستعُت شركة التأمُت بطرف ثان كمؤسسات  التأمُت جبميع وظائف التأمُت حىت عملية

التمويل ادلصغر من أجل القيام بتوزيع ادلنتجات. حالّيًا توجد العديد من الشراكات وكل ظلوذج شراكة يعمل 
بشكل أفضل حسب كل بلد وكل منطقة، نظرًا الختالف العادات، اإلطار السياسي والقيود القانونية. ومن 

 ىذا ادلبحث، سنسلط الضوء على ظلاذج ومنتجات نظام التأمُت ادلصغر. خالل

 : نماذج نظام التأمين المصغر المطلب األول

  الشريك/وكيل نموذجالفرع األول: 

ويف حالة مؤسسة دتويل  غَتىا، أو مصغر دتويل ومؤسسة رمسية تأمُت شركة بُت التعاون على النموذج ىذا يقوم     
 تقوم شركة ، حيث1ادلنخفض الدخل ذوي للعمالء خدمات التأمُت ويقدم وكيل دور عموماً  تلعبمصغر، فهي 

 مسؤول الوكيل يكون بينما القانونية، األحكام احًتام وضمان التعويضات على واإلشراف األقساط بتحديد التأمُت

 .2الرمسي وغَت الرمسي القطاعُت بُت التقارب ويسهل ادلنتجات توزيع عن

العمليات وادلعامالت العالية األداء أدوات ضرورية من أجل بناء نظام تأمُت مصغر ناجح، ويتطلب تقدمي تعترب 
منتج جيد بسعر معقول عمليات ُكفأة يلعب فيها التفاعل من العميل دورًا رئيسّياً، وبالتايل حىت يكون ىذا 

وي الدخل ادلنخفض، كما ىو احلال بالنسبة الوكيل واجهة عالية األداء مع سوق ذ النموذج قوي، ينبغي أن ؽلتلك
 ومن أمثلة ىذا النموذج:، 3دلؤسسات التمويل ادلصغر

مليون شخص مبنتوج  1.6ما يقارب  2004غطت يف سنة  يف أوغندا  AIGاجملموعة العادلية األمريكية  -
 مؤسسة دتويل مصغر؛ 26التأمُت على احلياة عن طريق 

 ؛IMF Sogesolو IMF Fonkozeمن خالل  Haitiتنشط يف ىايييت   AIGاجملموعة العادلية األمريكية  -

 عرب مؤسسات دتويل مصغر يف كل من اندونيسيا ومصر وكودلبيا واذلند؛ALLIANZ تنشط  -

 .AL AMANAو WAFAيف ادلغرب توجد شراكة بُت  -

                                                           
1
  - Faten Najar, op.cit, p 29. 

2
- Anne-Lise Caillat, op.cit, p 39. 

3
- Michael J.McCord, op.cit, p409. 
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أو األجهزة باإلضافة دلؤسسات التمويل ادلصغر، قد تكون شبكات التوزيع عبارة عن سلسلة زلالت األثاث 
، زلالت البيع بالتجزئة، مكاتب الربيد...وغَتىا، ففي الكهربائية، زلالت ادلالبس، زلالت بيع اذلواتف النقالة

زلل جتاري، ويف  999اليت تستخدم كشبكة توزيع سلسلة أكثر من   Hollardجنوب إفريقيا صلد مثال مؤسسة
مع الشبكة  Mapfreأمريكا الالتينية يتم استخدام مؤسسات الكهرباء كشبكة توزيع؛ ومثال ذلك شركة التأمُت 

Condensa 1يف كولومبيا. 

يعترب توزيع منتجات التأمُت ادلصغر من خالل جتار التجزئة أمراً بالغ األعلية، فغالباً ما يكون لدى جتار التجزئة 
أكثر مشواًل من شبكة مقّدمي اخلدمات ادلالية ادلتخّصصُت؛ حيث ؽلكنهم من خالذلا الوصول إىل شبكة توزيع 

سوق أكرب وبالتايل توزيع ادلنتجات بتكلفة أقل. أنشأ العديد من جتار التجزئة وجوداً واضحاً وموثوقاً بو بُت األسر 
القوة  أمُت واليت تعّد الثقة ضروريّة ذلا.ذات الدخل ادلنخفض شلا خلق  الفرصة لتوزيع منتجات أخرى مثل الت

وراء تطوير توزيع التأمُت ادلصغر عن طريق جتار التجزئة ىي ادلبادرة إّما من جتار التجزئة الذين يتطلعون إىل  الدافعة
خالل من توسيع عروضهم وزيادة والء العمالء و/أو من شركات التأمُت اليت حتتاج إىل تلبية ادلتطلبات التنظيمية. 

اإلطالع على العديد من جتارب التوزيع عن طريق جتار التجزئة عرب العامل، اتضح أنو ينبغي على جتار التجزئة 
 ادلشاركُت وشركات التأمُت أن يكون لديهم بعض اخلصائص لنجاح ىذا النوع من ظلاذج التوزيع:

دخل ادلنخفض، حىت تكون عملية ينبغي أن يكون لدى جتار التجزئة معامالت منتظمة مع األفراد ذوي ال -
 حتصيل األقساط مبنية على أساس ادلعامالت القائمة؛

ينبغي توفر أنظمة مالّية كافية حلساب األقساط، فإذا كان بعض جتار التجزئة مثل زلاّلت السوبر ماركت  -
عملية احلساب وزلطّات البنزين لديهم أنظمة مالئمة، يوجد جتار جتزئة غَت رمسيُت قد يواجهون صعوبة يف 

 بفعالّية؛
نظراً ألن التأمُت ادلصغر منخفض األقساط ويتطلب حجم كبَت، فال بّد أن يتمكن بائع التجزئة الواحد من  -

الوصول إىل عدد كاٍف من العمالء احملتملُت، فهناك احلاجة إىل احلجم من أجل حتقيق وفرات احلجم 
(economies of scale) ف البدء والتكاليف اإلدارية لشركات التأمُت. وبالتايل من ادلفيد واليت ؽلكن أن تربر تكالي

 لشركات التأمُت التعاون مع شبكة من جّتار التجزئة بداًل من التعامل مع ادلتاجر الفردية؛

                                                           
1
-Fatou Quinet DIENG, op.cit, p75. 
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يف مجيع منتجات التأمُت غلب أن تكون ىناك ثقة يف ادلزايا اليت يتم احلصول عليها مبوجب وثيقة التأمُت،  -
هم بشكل خاص بالنسبة للتأمُت ادلصغر. نظرًا الطلفاض استخدام التأمُت يف العديد من البلدان وىو أمر م

 النامية، غالباً ما يكون ذوو الدخل ادلنخفض غَت مدركُت ألمساء شركات التأمُت.
وناً غلب أن يكون لدى شركة التأمُت آليات دلراقبة أداء جتار التجزئة، وأن تكون قادرة على إلزامها قان -

بتسليم أقساط التأمُت دون االحتيال عليها. من ادلمكن تطبيق إجراءات رقابية  لردع االحتيال إاّل أهنا قد تكون 
 مكلفة خاصة فيما يتعلق مببلغ القسط؛

من ادلهم توفَت ادلزايا بسرعة وبطريقة تسّهل على حامل وثيقة التأمُت الوصول إليها، قد يتطّلب ىذا األمر  -
ر التجزئة من تسوية ادلطالبات قبل أن يتّم سدادىا من قبل شركات التأمُت، ومع ذلك لن يكون مجيع دتكُت جتا

 جتار التجزئة يف وضع ؽلّكنهم من القيام بذلك.

 وآللّية التوزيع ىذه العديد من ادلزايا واليت نلخصها يف النقاط التالية:

لقناة التوزيع ىذه، فهي تقّلل من  من عوامل اجلذب احلامسةالثقة يف العالمة التجارية لتجار التجزئة ىي واحدة  -
جهد ادلبيعات وبالتايل تكلفة التسليم، ومع ذلك ػلتاج جتار التجزئة أيضًا إىل التفكَت يف سلاطر العالمة التجارية 

 اليت سيواجهوهنا إذا مل يلّب التأمُت توقعات العمالء.

ىذه يف أهنا تتيح حتصيل األقساط النقدية ودفع ادلطالبات يف أماكن أكثر تتمّثل ادليزة الرئيسّية آللّية التوزيع  -
مالَءمة للعمالء ذوي الدخل ادلنخفض من مكاتب شركات التأمُت، شلا يؤّدي إىل توسيع السوق ليشمل األفراد 

 الذين مل يكن بإمكاهنم الوصول إىل التأمُت.
لتجار التجزئة أهنا توّفر وصول مركزي لقاعدة عمالئهم شلا يصّعب من ادلزايا الواضحة آللّية التوزيع ىذه بالنسبة  -

على شركات التأمُت الوصول إليهم، ففي عّدة حاالت يتحّكم بائع التجزئة يف الوصول إىل قاعدة العمالء، 
َت يف وبالتايل شركة التأمُت ال ؽلكنها الوصول إليها دون مواصلة العالقة مع تاجر التجزئة، شلّا غلعل ىذا األخ

 موقف تفاوضي قوّي مع شركة التأمُت.
يستجيب الحتياجاهتا، على سبيل ادلثال، بعض  ترى العديد من ادلؤسسات ترى أن ظلوذج الوكيل/شريك

بدأت مع ظلوذج الوكيل/شريك، مث انتقلت إىل التأمُت  قد كانت، VimaSEWAو   ASAادلؤسسات مثل: 
وأخَتاً من االلتزام بقوة بنموذج الوكيل/شريك وأصبحت دتلك   ASAالذايت، بعدىا رجعت إىل النموذج، ودتكنت 

 .1قدرة أكرب يف تسيَت عالقتها من ادلؤمنُت ويف التأثَت على تصميم ادلنتجات

                                                           
1
-Michael J.McCord, op.cit, p425. 
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عملّيًأ، أظهر ىذا النموذج أن لو إغلابيات وسلبيات على كل طرف من األطراف الثالثة: ادلؤمن)الشريك(، 
 ح يف اجلدول أدناه:الوكيل والعمالء، كما ىو موض

 (: إيجابيات وسلبيات نموذج الشريك/وكيل بالنسبة لكافة األطراف المتدخلة 6-1الجدول )     

 السلبيات اإليجابيات األطراف

 الوكيل
)إيجابيات وسلبيات النموذج 
 بالمقارنة مع التأمين الذاتي(

أحياناً يكون الوسيلة األبسط واألسرع واألقل تكلفة للبدأ  -
 التأمُت؛يف 
)العموالت(، أو العائد/اخلسارة احملتملة  مضمونعائد  -

 ادلتعلق بادلشاركة يف األرباخ؛
 عدم احلاجة لرأمسال؛ -
 متطلبات تنظيمية قليلة أو منعدمة؛ -
 إمكانية تقدمي منتجات أكيدة أكثر بالنسبة للعمالء. -
 

ضرورة التفاوض مع طرف آخر من أجل منتج يستجيب  -
 العمالء والوكيل؛الحتياجات 

 أحياناً العائد من العموالت يكون زلدود؛ -
معيَت اخلدمة شلكن أن تكون تابعة للطرف اآلخر)يف حال ما  -

 versement desإذا دفع ادلؤمن تسبيق على التعويض "

indemnités"؛ 
ادلوظفون ادليدانيون يتحملون مسؤوليات جتارية إضافية وغَت  -

 إسًتاتيجية؛
بنية حتفيزية من أجل حتفيز ادلوظفُت على بيع  ضرورة خلق -

 ادلنتجات أو على األقل حىت يبقى العمالء على علم بادلنتجات.

الوسيلة األبسط واألسرع واألقل تكلفة للدخول إىل سوق  - المؤمن
 ذوي الدخل ادلنخفض؛

حتسُت تنويع األخطار بإضافة عدد كبَت جّداً من حاملي   -
 ادلنتج إجباري؛ العقود، خاصة إذا كان

فهم أفضل لألخطار بفضل ادلعطيات التارؼلية للعمالء  -
 لدى الوكالء؛

 
 

 العمل مع وكالء معارفهم التأمينية زلدودة؛ -
بذل رلهودات مباشرة ومعتربة يف تكوين ادلوظفُت ويف تطوير  -

 عمليات ومعّدات التسويق؛
مؤمن خطر فقدان قسم كبَت من السوق إذا ما اختار الوكيل  -

 آخر، أو إذا غَت ادللكية.
 
 

إمكانية االستفادة من منتجات كانت زلرومة منها يف ظل  - العمالء
 التأمُت الرمسي؛

ادلؤمن ُمدّعم باالحتياطات والتشريعات وإعادة التأمُت،  -
وبالتايل ال ينبغي أن يكون خطر اخفاق ادلؤمن يف تلبية 

 احتياجات العمالء؛
 ن حزمة كبَتة من ادلنتجات.إمكانية االستفادة م -

يف بعض األحيان يقّدم الوكيل مصلحتو على مصلحة العمالء  -
 أثناء ادلفاوضات، فتكون ادلنتجات بذلك مصممة لفائدتو؛

غالباً ال يتمكن العمالء من احلصول على تأمُت إىل عن طريق  -
 االقًتاض، ىذا األخَت ال يكون ضروري دائماً.

 األقساط جّد مرتفعة. يف أغلب احلاالت تكون -

 

Source :  Michael J.McCord, le modèle partenaire/agent :défis et opportunités, ouvrage : protéger les plus 

démunis (guide de la micro-assurance), sous la direction de Craig Churchill, traduit et reproduit avec 

l’autirisation du Bureau International de Travail, édition Française :Fondation Minich Ré, Allemagne, 2009, 

p426,427,429. 
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 نموذج البيع المباشر : نيالفرع الثا

للتأمُت؛ حيث يطور شبكة  الرئيسية الوظائف مجيع عن الوحيد ادلسؤول ىو ادلؤمن النموذج يكون ىذا حسب     
بيعها دون  وكذلك ادلنتجات وإدارة تصميم مسؤولية بو دون اللجوء إىل شريك خارجي، فيتوىل التوزيع اخلاصة

 توزيع قد شبكة إنشاء الّلجوء إىل شريك يقوم بعملية التوزيع، وىي ادليزة الرئيسية ذلذا ادلنتج، لكن يف ادلقابل،

 .1وقت ويتطلب مكلفاً  يكون

ة، ألنو ال يعرف جيدًا الفئة اليت سيتعامل معها وادلتمثلة يف ذوي ىذا النموذج قد يثَت قلق ادلؤمن يف البداي
الدخل ادلنخفض، وحىت يف ظلاذج الشراكات توجد سلاوف، فأحيانًا من الصعب إغلاد مؤسسات قادرة على فهم 

بيل حتديات التأمُت ادلصغر ويكون ادلوظفون فيها ُمكّونُت وبالتايل مؤىلُت لبيع ادلنتجات. ففي اذلند، على س
أن جتد حالًّ مبتكرًا دلشكلة توزيع منتجاهتا، بداًل من القيام بشراكة فاشلة مع  Tata-AIGادلثال، اختارت شركة 

توصي هبم منظمات غَت حكومية مرتبة  (micro-agents)مؤسسة غَت فعالة. يتم البيع عن طريق وكالء مصغرين 
 a"من ادلؤمن ذلم ّتدعى: رلموعة تأمُت اجملتمع الريفيباجملتمعات احمللية؛ حيث يقوم كل وكيل بتشكيل رلموعة 

Community Rural Insurance Group (CRIG) ويتم االكتتاب بشكل منفصل. وتوىل للوكالء مسؤولية ،"
اكتتاب العقود، تنظيم ادلهام االدارية ويكون واجهة بُت العميل وادلؤمن مقابل عمولة يتلقاىا. يعترب ظلوذج البيع 

لكن استخدام شبكة من ادلوزعُت ادلستقلُت يعّد حالًّ  Tupperwareاسخًا لدى بعض ادلؤسسات مثل: ادلباشر ر 
مبتكرًا من أجل بيع منتجات التأمُت ادلصغر. يتمثل دور ادلنظمات غَت احلكومية يف دفع األقساط احملصلة مرة 

 .2واحدة للمؤمن، مساعدة الوكالء مادياً)كتزويدىم مبقر عملهم( وتدريبهم

 والشكل ادلوايل يوضح أكثر ىذا النموذج:

 

 

 

 

 

                                                           
1
- Ibid, p 31. 

2
- Anne-Lise Caillat, op.cit, p40. 
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وفق  St Anne باالستعانة بمنظمة Tata-AIG(: توزيع منتجات التأمين المصغر لشركة 5-1الشكل )
 نموذج البيع المباشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Anne-Lise Caillat, la micro-assurance : un business à risques pour les assureurs?, mémoire presenté en 

vue d’obtenir  le diplôme de l’Enass, Institut du Cnam, Paris, 2007, 41. 

يف بنغالديش تقدم منتجات تأمُت مصغر منذ  Dhaka ادلدرجة يف بورصة Delta Lifeشركة التأمُت التجاري 
ؽلكن بيع منتجات  أنو Grameen Bimaو  Gonoىذه الشركة أثبتت من خالل صلاح منتجيها . 8911سنة 

فقط بفضل شبكة التوزيع اخلاصة هبا، ويكون التوزيع منظم على أساس البيع ادلباشر إىل منزل  التأمُت ادلصغر
 .1الشخص

 والتعاونيات  بادليةمؤسسات التأمين الت نموذج: لثالفرع الثا

ادلؤمنُت يف ىذا النموذج يتمثلون يف مؤسسات التأمُت التعاونية أو التعاونيات؛ حيث يتولون مهمة توزيع 
 تصميم يتم النموذج ىذا يفمنتجات تأمُت القرض بصفة رئيسية شلا يسمح بإلغاء دين ادلدين يف حالة الوفاة. 

 ادلباشرة ادلشاركة ىو النموذج ىذا اغلابيات بُت من .وبيعها تطويرىامث يتم  حسب احتياجات األعضاء ادلنتجات

                                                           
1
 - Ibid, p41. 

 شركة
Tata-AIG 

 

 

 وكيل مصغر
(micro-agent) 

 

St Anne 

 )يمكتب فرع(
 

CRIG 1 
تأمُت  رلموعة(

 )الريفي اجملتمع

 
St Anne 

 )يمكتب فرع(
 

 العميل

CRIG 1 
رلموعة تأمُت (

 )الريفي اجملتمع

 وكيل مصغر
(micro-agent) 

 وكيل مصغر
(micro-agent) العميل 

 العميل

 العميل

 العميل
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، كما يتم عقد اتفاقيات مع العديد من العمالء احتياجات مع متناسبة منتجات توفَت إىل يؤدي شلا لألعضاء
 الشركاء من أجل تسيَت مناسب ومرن.

لتشمل: االدخار، التأمُت ضد العجز، التأمُت على ادلساكن ودفع نفقات حزمة ادلنتجات لقد مت توسيع 
الكنائس. التعاونيات ومؤسسات التأمُت التعاونية توزع منتجاهتا ألعضائها من خالل شبكة خاصة هبم أو من 

 التأمُت اجلماعي غالبًا ما ُيستعمل ويرتبط مع خدمات أخرى )مثاًل القرض(.، خالل شبكات ذات صلة. إذن
من  من طرف رلموعة من التعاونيات 8999 ىي تعاونية كولومبية أنشئت سنة La Equidadعلى سبيل ادلثال، 

من أصل  81أجل توفَت منتجات التأمُت للفقراء، فباإلضافة إىل وظائف ادلؤمن التقليدي يف السوق )حتتل ادلرتبة 
من حيث إمجايل األقساط احملصلة يف التأمُت على احلياة(، فهي تقدم أيضاً منتجات التأمُت ادلصغر منذ أواخر  18

وتطور بعدىا إىل نوعُت من  Primero Mi Familiaالتسعينات. ادلبادرة األوىل كانت ناجحة قلياًل مع منتج 
من حيث الضمانات وىي موزعة بفضل  منتجات التأمُت اجلماعي ىذه متشاهبة، 1991ادلنتجات منذ عام 

 la Women’s World  شبكتان سلتلفتان؛ ظلوذج الشراكة األول عبارة عن حتالف مع مؤسسة دتويل مصغر زللية

fondation (WWF)  اليت تقدم خدمات التمويل ادلصغر )خاصة القروض( للفقراء، بينما ظلوذج الشراكة الثاين
ىذا ادلنتج القى صلاح ، Equividaتعاونية من أجل توزيع منتج  8999ن فهو يستخدم شبكة مكونة من أكثر م

 زلدود وضيق نوعاً ما مع ىذا النموذج من التوزيع، وقد يرجع ذلك لألسباب التالية:

 ادلنتج كان أكثر تعقيداً؛ 

 مل يتم دمج ادلنتج بالكامل مع قرض؛ 

 1وسائل التواصل ادلستخدمة مل تسلط الضوء على التأمُت. 

 المطلب الثاني: منتجات التأمين المصغر

فهمًا شاماًل الحتياجات وخيارات وموارد العمالء احملتملُت من ب دخول أسواق ذوي الدخل ادلنخفض يتطل     
 أجل دراسة ادلخاطر اليت يتعرضون ذلا و بالتايل القدرة على مواجهة احتياجاهتم من خالل ادلنتجات.

يواجهو مقدمو خدمات التأمُت ادلصغر يف توعية الفقراء بادلزايا اليت يقدمها  يتمثل التحدي األول الذي     
التأمُت ذلم. وقد قام العديد من الباحثُت بدراسات قصد حتديد ادلخاطر اليت حتظى بأكرب قدر من االىتمام من 

خفض يف بعض قبل ذوي الدخل ادلنخفض، ويوضح اجلدول التايل ادلخاطر ذات األولوية لدى ذوي الدخل ادلن
 الدول ادلختارة:

                                                           
1
 - Ibid, p41,42. 
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 (: المخاطر ذات األولوية لدى ذوي الدخل المنخفض في البلدان المختارة7-1الجدول )         

 المخاطر ذات األولوية الدولة
 ادلرض، الوفاة، اإلعاقة، خسائر ادلمتلكات وسلاطر القروض. أوغندا
نقص ادلناعة الطبيعية وكذا نقص ادلناعة ادلكتسبة(، غياب الوفاة) خاصة تلك الناجتة عن اإلصابة بفَتوس  ماالوي

 األمن الغذائي والتعليم، ادلرض.
 الوفاة، الشيخوخة وادلرض. الفيلبين
 ادلرض، الكوارث الطبيعية، احلوادث، مرض ووفاة ادلاشية. الفيتنام

 ادلرض، غياب التعليم، سوء احلصاد. اندونيسيا
 جمهورية الو الديمقراطية

 الشعبية
 ادلرض، الوفاة واألمراض اليت تصيب ادلاشية.

 ادلرض، الوفاة، فقدان العمل، السرقة. جورجيا
 ادلرض، اإلعاقة، السرقة. أوكرانيا
 ادلرض، الوفاة، خسائر ادلمتلكات مبا يف ذلك خساءر احملاصيل يف ادلناطق الريفية بوليفيا

Source : microinsurance center, Insurance in developing countries : exploring opportunities in microinsurance, 

p11, 12. 

أن ادلخاطر الصحية حتتل ادلرتبة األوىل، يليها الوفاة، ويف ادلناطق الريفية صلد خسائر  من خالل اجلدول نالحظ
 احملاصيل وادلاشية من ادلخاطر ذات األولوية.

 الصحيالفرع األول: التأمين 

 %12 من ادلشاكل الصحية على ادلستوى العادلي يف البلدان الفقَتة، و تقدر نفقات العالج بـ %00تتمركز 
فقط من من إمجايل النفقات وىي نسبة جّد منخفضة، وبسبب غياب أنظمة التأمُت الصحي فإن تلك النفقات 

الفقَتة من شأهنا أن تولد مشاكل اقتصادية مثل: تتحّملها األسر. تلك ادلشاكل الصحية اليت تتعرض ذلا األسر 
اطلفاض ادلداخيل، نقص اليد العاملة، وزيادة الديون...وغَتىا، وبطبيعة احلال ستكون األسر األشد فقراً و األكثر 

 .1ىشاشًة ىي األكثر عرضة ذلذه األخطار

بة بكثرة من قبل الفقراء نظرًا إىل احلاجة يعترب التأمُت الصحي أكثر اخلدمات التأمينية ادلرغوب فيها وادلطلو      
الكبَتة لو، وقد توصلت دراسة قام بو البنك الدويل حتت عنوان:"صوت الفقراء" إىل أن ادلخاطر الصحية تعترب 

                                                           
1
-Etude d’impact de programmes d’assurance de santé : le cas de Sky au Cambodge, disponible sur : 

http://www.afd.fr/home/recherche/evaluation-capitalisation/Evaluation-impacts/sky-cambodge, 

(30/05/2014)  

http://www.afd.fr/home/recherche/evaluation-capitalisation/Evaluation-impacts/sky-cambodge
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أىم ادلخاطر اليت يتعرض ذلا الفقراء وفقًا لتصرػلاهتم، األمر الذي جعل البنك الدويل ؼلصص تقرير منفصل عن 
 .1ُنشر الحقاً حتت عنوان: "ادلوت كأحد البدائل: جتربة الفقراء مع الصحة وادلرض" القضايا الصحية

تؤدي ادلشاكل الصحية إىل ضياع الدخل وذلك من خالل مصاريف تكاليف العالج، وفقدان الشخص      
بتهم بادلرض ادلريض لعملو الذي كان مصدر رزق لألسرة. ػلتاج الفقراء إىل احلصول على الرعاية الصحية فور إصا

دون أي تأخَت، ألن سرعة احلصول على الرعاية الصحية تؤدي إىل التخفيف من حدة ادلرض بسرعة وكذلك 
ختفيف تكاليف العالج، وقد أظهرت بعض األحباث أن األشخاص الذي حتصلوا على تأمُت مصغر صحي دتكنوا 

 من احلصول على رعاية صحية بشكل أسرع من غَت ادلؤمن ذلم.

 مشكلة تواجو التأمُت ادلصغر الصحي ىو مشكلة احلجم فمعظم مؤسسات التأمُت الصحي خاصة أكرب    
عضو، حيث توجد عالقة واضحة بُت حجم  5000التعاونيات وادلنظمات اجملتمعية يقل عدد أعضائها عن 

 .2راً الربنامج وعمر اخلدمة التأمينية، إذ أن برامج التأمُت الصحي الكبَتة تتضمن خدمات أطول عم

معظم مؤسسات التأمُت ادلصغر العاملة يف رلال التأمُت الصحي  تغطي بعض مستويات الرعاية الصحية 
األولية  عن طريق ادلنظمات اجملتمعية وادلنظمات غَت احلكومية يف الدول اليت توفر فيها احلكومات رعاية صحية 

العالج، فعلى الرغم من أعليتها لكن بعض  ثانوية، على سبيل ادلثال خدمة دخول ادلرضى ادلستشفيات لتلقي
احلكومات ال تقوم بدور فعال يف ىذا الصدد. ىناك بعض برامج التأمُت الصحي ادلصغر تعتمد على منظمات 

يف شرق إفريقيا، حيث تقوم بالًتويج لبطاقات خاصة  Health Services  AAR الرعاية الصحية، مثل خدمات
صغر وجهات تقدمي اخلدمات التأمينية األخرى، حتاول ىذه ادلؤسسة ضم هبا عن طريق مؤسسات التمويل ادل

األسر زلدودة الدخل ضمن شبكتها من العيادات ادلًتابطة وادلستشفيات، وىي قادرة على شلارسة الرقابة على 
3اجلهة ادلقدمة للخدمة بطريقة دتكنها من تقدمي رعاية صحية ذات جودة عالية وبأقل األسعار

. 

 الثاني: تأمينات األشخاصالفرع 

يعد تأمُت األشخاص أكثر منتجات التأمُت ادلصغر انتشارًا يف البلدان النامية، عكس منتجات التأمُت      
. ويعترب ىذا النوع من التأمُت أسهل 4الصحي اليت تعترب زلدودة فيما يتعلق بعدد األشخاص الذين تتم تغطيتهم

 :1ها لألسباب التاليةاخلدمات التأمينية اليت ؽلكن تقدؽل

                                                           
1
 - Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, op.cit, p 25,26. 

2 - Ibid, p28. 
3
 - Ibid, p34,35. 

4
 - microinsurance center, op.cit, p .89  
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 أحد أكثر أنواع التأمُت طلباً؛ -
 من السهل نسبياً حتديد السعر مقارنة بأنواع التأمُت األخرى؛ -
 احلوادث القابلة للتأمُت حقيقية وواضحة؛ -
النمو السريع دلؤسسات التمويل ادلصغر يف الدول النامية خالل العشريتُت األخَتتُت شلا سهل توزيع  -

 منتجات احلياة.

 :2يندرج ضمن تأمينات األشخاص أنواع التأمُت التاليةو 

 أواًل: التأمين على الحياة المرتبط بالقرض

التمويل ادلصغر يف الدول النامية مؤخراً، وحقيقة أن التأمُت على احلياة سهل نظرًا إىل النماء الكبَت دلؤسسات 
الذين يتمتعون مبضلة التأمُت ادلصغر ػلملون التوزيع، فليس من ادلستغرب أبدًا أن صلد عدد كبَت من األشخاص 

وثائق تأمُت على احلياة. تشًتط الكثَت من برامج القروض على ادلقًتضُت احلصول على تأمُت على احلياة من أجل 
االلتحاق بتلك الربامج، األمر الذي يؤدي إىل تضخم عدد األفراد ادلؤمن عليهم، ويعكس غالبًا خدمات تأمينية 

دة تقدمها ادلؤسسات التأمينية او مؤسسات التمويل ادلصغر نفسها نظرًا لغياب ادلنافسة. وعلى الرغم متدنية اجلو 
اطر بالنسبة للجهة ادلقرضة، إال أن قيمتو من ان التأمُت على احلياة ادلرتبط بالقرض ؼلفف من حدة بعض ادلخ

دالت التوقف فيات قليلة جدًا بادلقارنة مبعسر العمالء الذين يقعون حتت رعايتو زلدودة، فمعدالت الو بالنسبة أل
 مينية؛عن سداد األقساط التأ

 ثانياً: التأمين على الحياة لفترة محددة

خدمات التأمُت على احلياة مثل تغطية مصاريف اجلنازة شائعة جدًا يف مجيع الدول اليت تقدم فيها خدمات 
لى الصحة وىي أيضًا اكثر اخلدمات قبواًل وطلبًا بُت التأمُت ادلصغر باستثناء وسط إفريقيا حيث الًتكيز كثر ع

شركات التامُت التجارية، وتكمن التحديات الرئيسية اليت تواجو ىذا النوع من اخلدمات يف طريقة تقدمي اخلدمة 
 وتقليل التكلفة؛

 

 
                                                                                                                                                                                     
1
 - Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, op.cit, p 29. 

2
 - Ibid, p 37- 42. 
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 ثالثاً: التأمين ضد الموت المفاجئ والعجز 

اليت تقلق بال األشخاص األكثر فقراً، فقد تتاح الفرصة أمام يعترب ادلوت ادلفاجئ والعجز من األمور اخلطَتة 
إىل ىالك أسرة  ياألسرة اليت يعاين عائلها من مرض مزمن للتخطيط دلوتو، بينما ادلوت ادلفاجئ والعجز فجأة يؤد

دمي ىذه ادلتوىف. توجد مثل ىذه الربامج بأعداد كبَتة يف جنوب آسيا، وتقوم شركات التأمُت التجارية غالبًا بتق
 اخلدمات.

تعترب خدمات التأمُت ضد ادلوت ادلفاجئ والعجز من اخلدمات الرائجة بالنسبة للمؤسسات التأمينية نظراً 
ة التأمينية يف نفس سحملدودية ادلخاطر، وؽلكن ان تكون وثيقة التأمُت رخيصة بالنسبة حلاملها ومرحبة للمؤس

 الوقت.

 الفرع الثالث: تأمين الممتلكات

لفقراء غالبًا يف منازل متواضعة اإلنشاء ودون صكوك ملكية، وغالبًا ما تبٌت ىذه ادلنازل على ضفاف يعيش ا
ماكن أخرى تكون عرضة للمخاطر مثل أن تكون معرضة للحرائق ، أو يف أاألهنار حيث تكون معرضة للفيضانات

ت اخلاصة بادلؤمن ذلم خاصة األضرار أو أخطار أخرى. يغطي ىذا النوع من التأمُت األضرار اليت تلحق بادلمتلكا
النامجة عن احلريق، السرقة...إصدار ىذا النوع من ادلنتجات التأمينية يعترب صعب على ادلؤمنُت بسبب سلاطر 

 .1االحتيال اليت يتسبب فيها ادلؤمن ذلم

إن حجم الطلب على تأمُت ادلمتلكات أقل بكثَت من حجم الطلب على التأمُت الصحي وتأمينات احلياة،     
من زلدودي الدخل يف الدول ادلائة األكثر فقرًا ليس لديهم تأمُت على ادلمتلكات،  %99.1حيث أن حوايل 

صة مع صغر األموال ادلؤمن عليها وتعترب تكاليف األدوات الرقابية الضرورية من أجل تسوية اخلسائر كبَتة خا
واطلفاض األقساط التأمينية. أحد أسباب صغر حجم التأمُت ادلصغر على ادلمتلكات ىو أن ىذا النوع من التأمُت 

مر الذي يؤدي إىل زيادة تكاليف العمليات شلا يؤدي إىل زيادة األقساط ما يباع ألفراد وليس جملموعات األغالبًا 
 .2تصبح تفوق قدرة الفقراءالتأمينية وبالتايل 

 

 

                                                           
1
 - Faten Najar, op.cit, p 28,29.  

2
 - Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, op.cit, p 13. 
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 الفرع الرابع: التأمين الزراعي

ىو تأمُت سلصص حلماية ادلزارعُت من سلاطر من شأهنا أن تعيق احملصول مثل اجلفاف وغزو اجلراد والطفيليات 
حسب إحصائيات  %30واألمطار غَت ادلومسية والفيضانات، وتعترب سلاطر اجلفاف ىي األكثر تأثَتًا حيث صلد 

. يعترب حجم الطلب على التأمُت الزراعي )احملصول 1 % 5واردة من السنغال، وسلاطر الفيضانات ىي األقل تأثَتاً 
وادلاشية(كبَت جداً يف معظم ادلناطق الريفية، ولكن تكاليف تغطية ادلزارع الصغَت فقط كبَتة، حيث صلد بكثرة سوء 

 النية وسلاطر الغش واالحتيال.

نو من الصعب التأكد والتحقق من ادلطالبات وىو التأمُت على احملاصيل مكلفة كما أ، تعترب تكلفة إدارة إذن
صغر ضد فقدان الثروة احليوانية فهو زلدود للغاية، ادلمتلكات، أما تغطية التأمُت ادلما ينطبق على التأمُت على 

ن أدوات الرقابة الالزمة إلدارة مثل ىذه الربامج زوير كما أدلخاطر األخالقية  والتوتعاين ىذه الربامج التأمينية من ا
بشكل مناسب مثل مراجعة ادلشًتيات وتكاليف التقييم البيطري وتسويات اخلسائر مكلفة جدًا حبيث جتعل 

 .2التامُت على الثروة احليوانية غَت رلد

وضوحًا وترجع يف الكثَت من  أصبحت اخلسائر النامجة عن الكوارث اليت تلحق بادلمتلكات والزراعة أكثر
 Mnichو Suise Réو Partner Réاحلاالت إىل تأثَت تغَت ادلناخ. وقد أصبحت شركات إعادة التأمُت مبا يف ذلك 

Ré جل تأسيس شركة إعادة تأمُت جديدة ، وقد تضافرت جهود دولية من أنشطة يف ىذه السوقIndex Ré  من
 أجل تناول تلك القضايا بشكل خاص.

 الخامس: التأمين المعتمد على المؤشر الفرع

تعترب الزراعة من أىم مصادر الدخل بالنسبة حملدودي الدخل لكن عائد الزراعة ال يتميز باالستقرار ألن      
الزراعة عرضة لتقلبات الطقس، لذلك مت التوصل إىل طريقة يتم من خالذلا حتديد مؤشر للطقس مثل سقوط 

يسمح ىذا النوع من التأمُت للفالحُت  ُت شلا غلعل احتماالت التالعب والتزوير أقل.األمطار وربطو مببالغ التأم
بانتهاز فرص جديدة، ففي مالوي أراد العديد من مزارعي الفستق استبدال زلاصيلهم مبحاصيل أخرى متنوعة 

عدم سداد الفالحُت حتقق ذلم عائدات أكرب، لكنهم مل غلدوا التمويل الالزم لذلك ألن البنوك عانت كثَتًا من 
للقروض اليت حتصلوا عليها أثناء فًتات اجلفاف، ويف زلاولة دلساعدة ىؤالء الفقراء، قامت اجلمعية التأمينية مبالوي 

بالتأمُت ادلعتمد على  بتصميم عقد خاص، Opportunity Internationalوبدعم فٍت من البنك الدويل وبنك 

                                                           
1
 - Joziane Lise Mabopda Foka, op.cit, p 46. 

2
 - Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, op.cit, p 13.  
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 إذا كان مستوى ادلطر الالزم للزراعة يف أربع مناطق جتريبية غَت كاف. مؤشر الطقس؛ حيث يتم دفع قيمة التأمُت
وادلؤسسة ادلالية  Opportunity Internationalوبعد إعداد ىذا العقد ودخولو حيز التنفيذ، وافق كل من بنك 

 .1على إقراض الفالحُت ادلال الالزم لشراء بذور احملاصيل اليت حتقق عائدات أعلى الريفية مبالوي

 حيث، AXA Ré – WFPأبرز مثال عن ىذا النوع من التأمُت ىو برنامج ادلؤشرات يف أثيوبيا قد كان و      
يف عمل مشًتك لتوفَت خدمة تأمينية  للتأمُت AXA Réتعاون برنامج الغذاء العادلي واحلكومة األثيوبية وشركة 

 AXA Réعادلي بدفع أقساط تأمينية دلؤسسة تعتمد على مؤشر الطقس يف أثيوبيا؛ حيث يقوم برنامج الغذاء ال

إذا وصلت كمية األمطار يف أثيوبيا أقل من مستوى معُت تقوم ادلؤسسة بدفع مبالغ التأمُت لربنامج الغذاء  حبيث
العادلي، وتعترب ىذه اخلدمة خدمة تأمُت مصّغر وثيقة الصلة بالدول الفقَتة، وقد ظهرت ىذه اخلدمة نتيجة لطول 

دات من اجلهات ادلاضلة للتخفيف من آثار اجلفاف الفًتات الالزمة  للتقدم بطلب من أجل احلصول على االعتما
يف الدول الفقَتة مثل أثيوبيا، فبداًل من انتظار فًتات طويلة تقوم اجلهات ادلاضلة بدفع قسط بسيط بصفة منتظمة 

 .2وعندما ػلدث اجلفاف يتم حتويل ادلبلغ وتتم إزالة اآلثار النامجة عن اجلفاف بسرعة

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 -Ibid, p 18. 

2
 -Ibid, p 37. 
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 خالصة الفصل األول:

 ىم الفقراء أن من الرغم وعلى االجتماعي، الضمان نظم إىل العامل حولالعديد من األشخاص  يفتقر
 ىذه حل االجتماعي، وألجل بالضمان تغطيتهم تتم أن ادلستبعد من أنو إال، للمخاطر عرضة الناس أكثر

 واجملتمعات احلكومات فيهم مبا ادلعنية، األطراف من النطاق واسعة رلموعة تدخل من بد ال ادلسألة، كان
خماطر جديدة إلدارة  وكنتيجة دلا سبق، برزت فكرة التأمني ادلصغر كرؤية التنموية. واذليئات اخلاص والقطاع احمللية

 .الفقراء
األنشطة التجارية يف أسواق جديدة وخماطرة جديدة ومنتجات جديدة ضروريًا لتنويع احملفظة يعد التوسع يف      

االستثمارية، والتأمني ادلصغر ميكن اعتباره انتشار يف أقاليم جيدة ذات معّدالت تعّرض للكوارث خمتلفة، ويف 
 ادلصغر ال ي أطلقتها احلكومات اقتصاديات ذات ىياكل دميغرافية خمتلفة. وقد حققت العديد من مبادرات التأمني

وي الدخل ادلنخفض تأثرياً  وشركات التأمني وادلنظمات األخرى من أجل محاية حياة وصحة وممتلكات األفراد ذ
كبرياً. يري العديد من خرباء التنمية أن ىذا ىو الوقت ادلثايل ليعمل التأمني ادلصغر جنبًا إىل جنب مع اإلقراض 

 ، وأن يلعب دوراً أكرب يف التخفيف من حّدة الفقر.ادلصغر األكثر انتشاراً 

 



 
 :ينالفصل الثا

دور نظام التأمين المصغر في  
 الفقر   ظاهرة  منالتخفيف  
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 :تمهيد

يعيش الفقراء عادة ويعملون يف بيئات حمفوفة بادلخاطر جتعلهم أكثر عرضة لألمراض واحلوادث وفقدان 
صنع اإلنسان. ال ميكن ادلمتلكات بسبب السرقة، احلريق، اخلسائر الزراعّية، الكوارث الطبيعية والكوارث اليت من 

أن يؤّدي التعّرض ذلذه ادلخاطر إىل خسائر مالّية كبرية فقط، وإّّنا تبقى األسر اذلّشة والضعيفة تعاين من حالة عدم 
اليقني ادلستمرّة بشأن ما إذا كانت اخلسارة ستحدث أم ال ومىت، وبسبب هذا القلق الدائم جند أن الفقراء هم أقل 

 درّة للّدخل واليت قد تقّلل من الفقر.استفادة من الفرص ادل

 كأداة إلدارة خماطر الفقراء ولتلبية احتياجاهتممن خالل الفصل التايل سوف حناول فهم دور التأمني ادلصغر  
كل تلك العناصر وأخرى سوف نتناوذلا من خالل ادلباحث وأيضًا دراسة أثر التأمني ادلصغر على وضعية الفقراء،  

  التالية:   

 

 

 كأداة إلدارة مخاطر الفقراء ولتلبية احتياجاتهم المصغرأهمية التأمين  : األول  المبحث
 أثر التأمين المصغر على وضعية الفقراء: الثاني  المبحث

 التأمين المصغر بين المهمة االجتماعية والمهمة التجارية في مواجهة الفقرالمبحث الثالث:  
 الفقر مواجهة في المصغر صناعة التأمين تحدياتالرابع:   المبحث
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 ولتلبية احتياجاتهم  كأداة إلدارة مخاطر الفقراء المصغرأهمية التأمين  : ولاأل  المبحث
 ىم الفقراء أن من الرغم االجتماعي، وعلى الضمان نظم إىل العامل حول نسمة ملياري من أكثر يفتقر

 ادلسألة ىذه حل االجتماعي، وألجل بالضمان تغطيتهم تتم أن ادلستبعد من أنو للمخاطر، إال عرضة األكثر
 احمللية واجملتمعات احلكومات فيهم مبا، ادلعنية األطراف من النطاق واسعة رلموعة تدخل من بد ال كان

 اليت ادلالية اخلدمات من العديد بُت من واحداً  صغرادل التأمُت يعترب ،اً . وحالي  التنموية واذليئات اخلاص والقطاع
 اجملرب وغَت الواعد اجملال ىذا مع حبذر التعامل ادلاضلة اذليئات على وأن غَتالفقراء على إدارة سلاطرىم،  تساعد

وذلك  ، ومن خالل ىذا ادلبحث سنتطرق إىل دور التأمُت ادلصغر كوسيلة للتخفيف من معاناة الفقراء1لقب من
 آلتية.من خالل ادلطالب ا

خيار بديل للطرق التقليدية   ك المصغرالمخاطر التي يتعرض لها الفقراء وأهمية التأمين المطلب األول: 
 إلدارة المخاطر

 وادلرض والوفاة مجيعها والبطالة والسرقة باحلريق ادلتعلقة الشائعة األسرية األخطار النامية تكون البلدان يف
 كما تواجو تلك األسر ادلزيد من األرض، معظمها يقتات اليت الريفية واألسر الفقَتة لألسر بالنسبة قسوة أكثر
 ما يكون وادلاشية، وغالباً  احملاصيل على تؤثر اليت واألمراض واآلفات والفيضانات اجلفافك  األخطار من

 ة السيمامتوفر  غَت أو زلدودة الدولة توفرىا األساسية اليت االجتماعي األمان أو شبكات االجتماعي الضمان
 .2النطاق واسعة الكوارث حاالت يف

 إجبار يف سبباً  -اإلنتاجية والقدرة الدخل فقدان عنها ينجم طارئة مصائب ىيو  -الصدماتتعترب وعادًة، 

 الضعف وتفاقم الدخل اطلفاض وبالتايل اإلنتاجية، خلفض رىميضط شلا ،نتجةادل ذلمأصو  من التخلص على الفقراء

 إىل باإلضافة، ادلخاطر جهةموا يف والضعف الفقر دوامة هنابأ اىرةالظ ف ىذهتوص ،ادلستقبلية ادلخاطر جهةموا يف

 يف دىمموار  استثمارإىل  الصدمات من اخلوف بدافع يضطرون، قد ادلخاطر جهةموا يف الضعفاء الفقراء ذلك،
 ونتيجة دلا سبق ذكره، صلد أنهم، دخل من يقلل شلا للجفاف، ادلقاومة اصيلاحمل مثل اإلنتاجية، منخفضة أنشطة

 ، فبالرغم من أن الفقراء يواجهون نفس ادلخاطر3ألسر الفقَتةا عيش سبل على ةً اىضب تكاليفاً  تفرض ادلخاطر

                                                           
1
- Alexia Latortue et al., microinsurance: a risk management  Strategy, CGAP Donor Information Resource 

Centre (DIRECT), 2003, p1. Available at the following link: http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-

Donor-Brief-Microinsurance-A-Risk-Management-Strategy-Dec-2003.pdf. (29/11/2015) 
2
-Stefan Dercon, designing insurance for the poor, 2020 FOCUS BRIEF on the World’s poor and hungry people, 

Internationale Food  Policy Research Istitute, 2007, p1.  
3
 - Paul Mosley, assessing the success of microinsurance programmes in meeting the insurance needs of the poor,  

DESA working paper  No. 84, department of economic and social affairs, United Nations, New York(USA), 

2009, p1. 

http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Donor-Brief-Microinsurance-A-Risk-Management-Strategy-Dec-2003.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Donor-Brief-Microinsurance-A-Risk-Management-Strategy-Dec-2003.pdf
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اليت يواجهها غَت الفقراء، صلد أن تلك ادلخاطر يكون ذلا أثر مايل أكرب وحتدث بصورة دورية أكرب لدى الفقراء،  
اً ومكلفشلا غلعل أثر تعرضهم   .1للخسارة كبَت جد 

ػلاول الفقراء باستمرار حتسُت أوضاعهم ادلعيشية، ولكن سعيهم من أجل حتقيق حياة كرؽلة ىو عبارة عن 
عملية بطيئة تدرغلية تتميز باحملدودية، فالتقلبات النامجة عن الضغوط ادلالية ادلتتالية من شأهنا التأثَت على 

من أجل احلصول عليها، شلا غلعل ادلسار الذي يؤدي هبم إىل اخلروج من الفقر  مداخيلهم ادلتواضعة واليت عانوا
يتبع طريقًا منعرجاً: التقدم يعكس فًتات تكوين األصول وظلو ادلداخيل، بينما االطلفاضات تكون نتيجة التقلبات 

 ايل:، كما ىو موضح يف الشكل ادلو 2والتوترات االقتصادية اليت جتعل اإلنفاق أكرب من الدخل
 (: أثر التقلبات على أصول ومداخيل األسر1-2الشكل)

 
 
 
 
 
 

            ----------------------------------------------- 
 
 
 
 

 

 

 

Source : Monique Cohen et Jennefer Sebstad, la demande de la micro-assurance, ouvrage: protéger les plus 

démunis (guide de la micro-assurance) -sous la direction de Craig Churchill, traduit et reproduit avec 

l’autirisation du Bureau International de Travail, édition Française :Fondation Minich Ré, Allemagne, 2009, p27. 

دتثل  أهنا ال يف حُت واالدخار من ادلؤسسات ادلالية الرمسية، االئتمان على احلصول ثراءً  األكثر لألسر يتاح
 آليات أخرى إلدارة األخطار تستخدم األسر ىذه أن جيداً  ادلعروف الفقَتة، ومن لألسر بالنسبة اتخيار 

 غَت الزراعية يف ما تدمج األنشطة حيث غالباً  ؛للدخل ادلدرة واألنشطة احملاصيل تنويع إىل معها، فتميل والتعامل
عام، وقد تقوم  بوجو التعرض لألخطار من للحد اذلجرة إىل األسرة أفراد الدخل، وقد يلجأ بعض روافد

يف شبكات  تشًتك أيضاً  أهنا ذلك من غَتىا، واألىم أو شكل ادلاشية يف يكون ما وغالباً  باالدخار الذايت
                                                           
1
 - Alexia Latortue et al., op.cit, p1. 

2
 - Monique Cohen et Jennefer Sebstad, op.cit, p27. 

جد اً فقَتة   

 

 فقَتة

 

ىشة -ليست فقَتة  

 

 ليست فقَتة

 

 عتبة الفقر

 دون أي مدخول

 

راتــتــالف  

 

ةغني  مع خيار إلدارة ادلخاطر 

 دون خيار إلدارة ادلخاطر

 التقلبات

 شبكة أمان
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حالة  يف تقدًن ادلساعدة فيها يتم ( اليتinformal mutual support networksادلشًتك غَت الرمسية ) الدعم
ويف ما يلي نلخص سلتلف اخليارات أو الطرق اليت ينتهجها الفقراء من   ،1ما األسرة لصدمة أفراد أحد تعرض

 أجل محاية أنفسهم من ادلخاطر: 
 أواًل: الوقاية والتجنب

االىتمام  ادلثال سبيل مالية، على غَت وسائل عرب وذلك منها والتقليل ادلخاطر جتنب على الفقراء يعمل
الصغار، وقد ختتار زراعة زلاصيل  األطفال بُت خاصة بادلرض العدوى سلاطر تقليل طرق إحدى وىي بالنظافة

احملاصيل ادلقاومة  يف دىمموار  استثمارمنخفضة العائد لكنها آمنة، مثل جتنُّب احملاصيل ادلعرضة خلطر اجلفاف و 
 إىل فقراءادلخاطر ال جتنب آلية ، وتقودوتؤدي إىل اطلفاض الدخل اإلنتاجية منخفضة أنشطة للجفاف، رغم أهنا

 .2رلال األعمال يف خاصة متحفظة، قرارات اختاذ
 ثانياً: اإلعداد )آليات التخفيف من المخاطر(

من  أبنائهم احليوانات(، أو بتعليم األصول )مثل أوجبمع بالتوفَت مسبقاً، الفقراء باالستعداد للمخاطر يقوم
دفن  مجعيات الرمسية )مثل غَت اجملتمعية النظمتوفر  ادلخاطر، لبعض ادلستقبلية، وبالنسبة ادلخاطر إدارة أجل

 ىي نوع من اآلليات غَت الرمسية القائمة على اجملموعة.، و 3ادلطلوبة غانا( احلماية يف ادلوتى
 يف العديد من الدول، يلجأ األفراد ذوو الدخل ادلنخفض إىل أنواع سلتلفة من مجعيات العمل االجتماعي

لغرض تقاسم ادلخاطر بينهم، بعض تلك اجلمعيات تتم إدارهتا بواسطة مواثيق واضحة بشكل جيد، وتتطلب دفع 
، ويف اجلدول ادلوايل نذكر 4اشًتاكات مقابل حق االستفادة من موارد اجملموعة النقدية أو العينية يف حاالت زلددة

 بعض األمثلة عن تلك اجلمعيات ووظائفها:
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Stefan Dercon, , op.cit, p1. 

2
- Alexia Latortue et al., op.cit, P1. 

3
- Idem. 

  ىي نوع من اآلليات غَت الرمسية القائمة على اجملموعة.و 
4
- Monique Cohen et Jennefer Sebstad, op.cit, p38. 
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 (: أمثلة عن بعض جمعيات العمل االجتماعي 1-2الجدول)
 الوظيفة اسم الجمعية البلد
 Munno mukabi أوغندا

(amis dans le besoin) 
تغطية االلتزامات ادلتعلقة باجلنازة مبا يف 
ذلك وجبات الطعام ادلقدمة للحاضرين 

 وحتنيط اجلسم
 تغطية تكاليف الدفن Damayan الفلبين

 الدعم ادلعنوي، يد العون مؤسسات للجنائز وللدفن جنوب إفريقيا

 تأمُت صحي Arisans أندونيسيا
 

Source: Monique Cohen et Jennefer Sebstad, la demande de la micro-assurance, ouvrage: protéger les plus 

démunis (guide de la micro-assurance) -sous la direction de Craig Churchill, traduit et reproduit avec 

l’autirisation du Bureau International de Travail, édition Française :Fondation Minich Ré, Allemagne, 2009, p39. 

  

يف حالة حدوث وفاة، فإن ىذه اجلمعيات تستجيب بسرعة، لكن قد تكون التغطية ادلمنوحة من طرف مجعية 
فية أو زلدودة، األمر الذي ينعكس سلبًا على ادلشًتكُت وقد يؤدي إىل استنفاذ ادلدخرات، لذلك  واحدة غَت كا

كثَتًا ما تلجأ األسر إىل االنضمام إىل العديد من اجلمعيات يف آن واحد حىت وإن كلفها األمر حتمل تكاليف 
وجد مثل ىذه احلاالت حبيث أن األفراد ادلعامالت ادلرتفعة وادلرتبطة بكل انضمام إىل مجعية. يف جنوب إفريقيا ت

يسعون إىل االنضمام إىل عدة مجعيات، فإذا كانت اجلمعية الواحدة تغطي تكاليف اجلنازة فقط، فإن االنضمام 
إىل مجعية ثانية باإلضافة إىل األوىل يكون من أجل توفَت الطعام لألطفال، كما أن االنضمام إىل مجعية ثالثة 

الطعام من ادلنزل، وعدم انقطاع األطفال عن مدارسهم وبالتايل مساعدة األسر على  يسمح بضمان عدم نفاذ
 النهوض رلد داً.

اليت (ASCA) وتضم أيضًا اآلليات غَت الرمسية القائمة على اجملموعة مجعيات االدخار والقرض الًتاكمي  
ومعتربة. مع ذلك، قد ال تكون ىذه تستعمل كوسيلة لالدخار، وتكون مفيدة كلما كانت ادلساعلة النقدية كبَتة 

اآلليات مرنة بشكل كاف فيما يتعلق بتوفَت األموال عندما يكون األفراد يف أمس احلاجة إليها، ففي كثَت من 
األحيان ينبغي عليهم انتظار دورىم، ويف أندونيسا، ومن أجل مواجهة حالة طارئة، بإمكان األعضاء طلب حجز 

 1ستالم إال  جزء من ادلبلغ الكلي.دورىم مسبقاً ولكن ال يتم ا
 
 

                                                           
1
- Monique Cohen et Jennefer Sebstad, op.cit, p39, 40. 
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 ثالثاً: التأقلم
مواجهة  ادلستقبلية، فمن أجل للمخاطر عرضة أكثر الفقَتة األسر يًتك أن ؽلكن األحداث مع التأقلم إن

وادلدارس، كما  الغذاء تقليل نفقات األصول اإلنتاجية أو بيع إىل الفقراء يلجأ احلادة، قد االقتصادية الضغوط
 بأسعار فائدة مرتفعة شلا ينجر عنو التأخر عن ادلال مقرضي من الطوارئ قروض على إىل احلصول يلجؤون قد

استغالل ادلدخرات وغالبًا ما تكون غَت كافية يف حاالت  القروض أو العجز عن سدادىا، أو يتم سداد
 الصدمات الكربى. 

روض، لكن اسًتاتيجية االدخار تكون زلدودة قد يبدو أن استغالل ادلدخرات أقل تكلفة من اللجوء إىل الق
نظرًا للمداخيل ادلتواضعة للفقراء. إن العديد من األسر الفقَتة جتد صعوبة يف جتميع أموال كافية من أجل إدارة 
ادلخاطر بطريقة مناسبة، وىي تسعى إىل احلفاظ على تلك األموال واألصول اليت عانت من أجل جتميعها لغايات 

تثمار يف جتارة مثاًل أو بناء منزل. من خالل دراسة أجريت يف تنزانيا، دتت مالحظة أن العديد من زلددة، كاالس
األفراد رغم حيازهتم على مدخرات معتربة إال  أهنم يفضلون االقًتاض بداًل من استغالل ادلدخرات، ويف بوليفيا، 

بعد حدوث األزمات، لكن يف ادلقابل، يف جنوب يلجأ العديد من ادلواطنُت الفقراء إىل االقًتاض كاستجابة فورية 
 .1إفريقيا يلعب االدخار دور رئيسي يف إدارة ادلخاطر

على برامج احلماية االجتماعية، فمثاًل خدمات العالج  -باإلضافة إىل ما سبق  -العديد من الفقراء يعتمدون 
والعجز ولكنها يف الغالب تتسم الصحي احلكومي قد تكون خيار من أجل إدارة ادلخاطر ادلرتبطة بالصحة 

بالرداءة، رغم أن احلكومات ذلا دور يف ختصيص مبالغ مالية لغرض محاية األفراد دون مصدر للدخل والعاجزين 
. يعترب احلصول على الضمان االجتماعي حق أساسي للفرد، 2عن توفَت مبالغ مالية كافية إلدارة ادلخاطر

االجتماعي واحلماية االجتماعية من العناصر األساسية ادلوجهة للحد  من الفقر، وباإلضافة إىل ذلك، يعد  الضمان 
واليت تساىم يف حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة وعودلة عادلة، ويف ىذا الصدد تؤكد اللجنة العادلية ادلعنية بالبعد 

لو كجزء ال يتجزأ من القاعدة على أن حد أدىن من احلماية االجتماعية ال بد  وأن يتم قبو  االجتماعي للعودلة
االجتماعية االقتصادية لالقتصاد العادلي. تعترب احلماية االجتماعية أداة رئيسية من أجل حتقيق أىداف األلفية 

وىي أكثر من رلرد أداة إلدارة ادلخاطر؛ حيث تعترب أداة مجاعية شاملة من أجل التخفيف من  ،(OMD)اإلظلائية 

                                                           
1
- Monique Cohen et Jennefer Sebstad, op.cit, p37. 

2
- Ibid, p42. 

 اللجنة العادلية ادلعنية بالبعد االجتماعي للعودلة (commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation) أس ست من طرف 
اليت جلبتها لعودلة حلياهتم وألسرىم  غَت ادلسبوقة التغَتات الذين يواجهون احتياجات مجيع لتلبية مت إنشاؤىا ىيئة مستقلة وىي 2002يف فيفري (ILO) منظمة العمل الدولية 

 http://www.ilo.org/public/french/wcsdg وللمجتمع، وادلزيد من ادلعلومات عن ىذه اذليئة متوفرة على الرابط التايل: 
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شاشة، وتشجيع العدالة والتضامن عن طريق إعادة التوزيع، وبالرغم من ذلك، ال يستفيد الفقر والال مساواة واذل
 .1أكثر من نصف سكان العامل من أي شكل من أشكال احلماية االجتماعية

معها األسر الفقَتة، ورغم تلك اآلليات اليت تلجأ إليها تلك األسر،  تتعامل اليت ادلخاطر لتنوع وشدة نظراً 
ودلواجهة ىذه الوضعية السيئة، قامت اجملتمعات احمللية  حياهتا. خطَتة على عواقب للصدمات يبقى حتماً 

مببادرات من أجل توفَت أنظمة تليب احتياجات الفئة ادلستثناة وىي أنظمة التأمُت ادلصغر. يعترب التأمُت ادلصغر أداة 
من بُت عد ة خيارات متاحة للفقراء إلدارة  يارخللتخفيف من ادلخاطر اليت يتعرض ذلا الفقراء، وبالتايل فهي دتثل 

سلاطرىم، ويتمثل دور التأمُت ادلصغر، على غرار أي أداة فع الة إلدارة ادلخاطر، يف التخفيف من تلك الصدمات 
 والتقلبات اليت دتثل عقبات كربى تعرقل اخلروج من الفقر.

وؽلكن وصفها بأهنا قدرة األفراد واألسر على تسيَت ارتباًط وثيقًا بالفقر،  (la vulnérabilité)ترتبط اذلشاشة 
اخلطر، ويرتبط الطلب على التأمُت ادلصغر ارتباًط مباشراً باذلشاشة اليت دتيز األفراد ذوي الدخل ادلنخفض، فدراسة 
أثر وضعيات اخلطر وكيفية مواجهة الفقراء للصدمات والتقلبات يؤدي إىل فهم الطلب على التأمُت. تتعرض 

الفقَتة بشكل متكرر للعديد من األخطار كادلرض، ادلوت، احلريق والسرقة...إخل، وحدوث مثل ىذه  األسر
الصدمات ؼللق ضغوطات على مداخيل تلك األسر، وعندما تتجاوز الضغوطات ادلالية قدرة الدخل، يلجأ األفراد 

 .2إىل مصادر خارجية، ىنا يربز دور التأمُت ادلصغر كخيار دللء الفجوة
ن الفرق بُت حامل وثيقة التأمُت ادلصغر وحامل وثيقة التأمُت التقليدي يف أن األول أكثر فقراً من الثاين، يكم

وسلزونو ادلايل أقل، إضافة إىل أن مداخيلو غَت ثابتة طول السنة. الفقراء ىم أكثر ىشاشة جتاه الصدمات 
حتمل التكاليف الثانوية واليت تتعلق بالنهوض واألزمات ليس فقط يف ما ؼلص حتمل التكاليف الفورية بل أيضًا 

رلد داً، فما إن ُتستنفذ مدخراهتم اخلاصة، يلجؤون إىل العديد من اآلليات من أجل مواجهة األزمة وبالتايل يكون 
سلوكهم تفاعلي بعد حتقق اخلطر )كما ىو موضح يف الشكل ادلوايل(، وبالتايل ؽلكن القول بأن التأمُت ادلصغر 

(proactive)إىل آليات استباقية  (réactive)حتويل آليات إدارة ادلخاطر التفاعلية  يسعى إىل
3. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1
- Christian Jacquier et al., le point de vue de la protection sociale sur la micro-assurance, ouvrage: protéger les 

plus démunis (guide de la micro-assurance) -sous la direction de Craig Churchill, op.cit, p51. 
2
- Monique Cohen et Jennefer Sebstad, op.cit, p28. 

3
- Ibid, p29. 
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 (: أثر المخاطر على المدى القصير والطويل2-2الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Monique Cohen et Jennefer Sebstad, la demande de la micro-assurance, ouvrage: protéger les plus 

démunis (guide de la micro-assurance) -sous la direction de Craig Churchill, traduit et reproduit avec 

l’autirisation du Bureau International de Travail, édition Française :Fondation Minich Ré, Allemagne, 2009, p31. 

على المدى الطويلاألثر  ردة الفعل األثر الفوري  

ضعية الخطرو   
 

 فقدان الدخل 

 فقدان األصول 

 احلاجة إىل مبلغ نقدي 

 ضغط ضعيف

 تعديل االستهالك 

 حتسُت ميزانية العائلة 

  متطلبات سداد الديون
 الصغَتة

  استخذام التأمُت غَت الرمسي القائم
 على اجملموعات

 ضغط متوسط

 استعمال ادلدخرات 

  االقًتاض من مصادر رمسية أو غَت
 رمسية

 تنويع مصادر الدخل 

 تعبئة القوى العاملة 

 اذلجرة للبحث عن فرص عمل 

 احلصول على مساعدة األصدقاء 

 ضغط قوي

 بيع األصول ادلنزلية 

 بيع األصول ادلنتجة 

 تسريح ادلوظفُت 

 ختفيض ادلخزون التجاري 

 عدم احًتام آجال القروض 

 احلد من االستهالك 

 إرسال األطفال إىل العمل 

 

 

 
 
 إعادة ختصيص ادلوارد احمللية 

 ختفيض النفقات غَت الضرورية 

 تعديل ظلط احلياة بشكل مؤقت 

 
 
 استنفاذ االحتياطات ادلالية 

 ادلطالبة ادلسبقة على الدخل-الديون 

  ساعات طويلة من العمل/خسائر
 جتارية

 

 
 

  اإلنتاجيةفقدان القدرة 

 فقدان الدخل 

 استنفاذ األصول 

 مشاكل صحية غَت معاجلة 

 العزلة االجتماعية 
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فالتأمُت ؼلفف من اآلثار االقتصادية لألحداث ادلختلفة مثل ادلرض، الوفاة، العجز، السرقة واحلريق، واليت 
، وغلعل (l’indigenceتصيب األفراد، األسر، أو ادلؤسسات، وػلمي األفراد من الوقوع يف الفقر ادلدقع أو العوز )

خيارات إدارة  آلية مهمة ضمن سلسلة منهو األنشطة واالستثمارات االقتصادية عالية ادلردودية، وبالتايل، ف
 ، كما ىو موضح يف الشكل )(.1ادلخاطر

 

 األخطار (: توزيع3-2الشكل )
 

 

 
 

 

 

 

 

Source : la banque mondiale, une assurance pour les pauvres, note de politique tirée de la stratégie de protection 

sociale en Afrique, 2002, p1. 

العام، على تسهيل وصول األسر الفقَتة إىل آليات التأمُت قد غلنب االعتماد على الدعم ادلموَّل بواسطة ادلال 
سبيل ادلثال برامج الشبكات االجتماعية، من أجل مواجهة النتائج السلبية للصدمات، كما من شأنو حتسُت سبل 
عيش تلك األسر ) فمثاًل احملاصيل ادلَؤمَّنة ضد خطر اجلفاف تكون ذات مردودية أعلى(، وبالتايل قد يساعدىم 

أيضاً، نالحظ أنو بالنسبة لألخطار اليت تكون آثارىا أقل . ومن خالل الشكل 2على اخلروج من دوامة الفقر
خطورة، و تكون درجة التنبؤ هبا عالية وتكرارية حدوثها مرتفعة، يكون االدخار )وأيضًا قروض الطوارئ( أكثر 

 مواءمة من أجل إدارة ادلخاطر.
عماذلما بالنسبة دلخاطر سلتلفة، أحياناً، يعترب االدخار والقرض حلواًل أكثر مرونة من التأمُت ألنو ؽلكن است 

ويف ادلقابل، صلد أنو يف حاالت اخلسائر الكبَتة والفادحة، ؽلنح التأمُت تغطية كاملة، وبالتايل يف حالة ادلخاطر 

                                                           
1
- la banque mondiale, une assurance pour les pauvres, note de politique tirée de la stratégie de protection sociale 

en Afrique, 2002, p1 
2
- Idem. 

 خطورة اآلثار السلبية

 تكرارية احلدوث
 الوقاية

 التأمُت
 االدخار

 احلكومة
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العالية، يسمح جتميع ادلخاطر باحلصول على تغطية أكثر فعالية من زلاولة تلك األسر محاية نفسها مبفردىا 
 .1اصةباستخدام وسائلها اخل

عموماً، ومن أجل مواجهة الصدمات واألزمات، يلجأ األفراد ذوي الدخل ادلنخفض إىل اجلمع بُت عدة 
مصادر: كاالقًتاض، االدخار الرمسي وغَت الرمسي، البحث عن عمل من أجل حتقيق دخل إضايف، وغَتىا من 

حتققو وأيضًا حسب الدخل، كما أن الوسائل من أجل تغطية نفقاهتم، وذلك حسب اخلطر واخلسائر ادلًتتبة على 
 .طريقة اجلمع والتنويع بُت سلتلف تلك األدوات ادلستخدمة من أجل إدارة ادلخاطر يعكس مستوى ىشاشة الفرد

إن فهم ىذه االسًتاتيجيات ادلتبعة إلدارة ادلخاطر يعترب نقطة البداية من أجل فهم الطلب على التأمُت من 
 قبل الفقراء وادلهمشُت.

 الفقراء  لتلبية احتياجات المصغرخصائص التأمين لب الثاني: المط

 الفرع األول: أهمية فهم الطلب على التأمين في أوساط الفقراء

إن تصميم منتجات تأمينية مناسبة للفقراء واختاذ االجراءات اليت تضمن مالءمة تلك ادلنتجات دلتطلباهتم 
ىذا الفهم إال من خالل إجراء دراسة السوق من أجل حتديد  يتطلب الفهم اجليد للطلب على التأمُت، وال يتم

نوع وثيقة التأمُت اليت ػلتاجها األفراد ذوي الدخل ادلنخفض واليت ؽلكن شراؤىا، ونوع ادلنتج الذي ؽلكن عرضو، 
 : 2إال  أن الوصول إىل نتائج ملموسة من خالل دراسة السوق يتم عرب ثالث مستويات

 مالء وسلوكياتهم إلدارة المخاطرأواًل: فهم متطلبات الع
ىذا ادلستوى يرك ز على حتديد األخطار اليت من ادلفًتض تأمينها من طرف األفراد ذوي الدخل ادلنخفض، 

 ويتطلب ذلك دراسة:
 ادلخاطر الرئيسية اليت يتعرض ذلا الفقراء؛ 

 أثر تلك ادلخاطر؛ 

 آليات التغلب على التحديات الراىنة؛ 

 فعالية تلك اآلليات؛ 

 .الدور الذي ؽلكن أن يعلبو التأمُت ادلصغر 

                                                           
1
 - Craig Churchill, op.cit, p14. 

  ،ينتثر بكثرة منتج تأمُت اجلنائزأين يف جنوب إفريقيا على سبيل ادلثال (l’assurance obsèques) ،تكاليف الدفن تُعطى غالباً بواسطة: ادلداخيل، االدخار ،
. فحىت وإن من التكاليف % 02القروض، التربعات، حسب الًتتيب ادلذكور، وتأيت تعويضات التأمُت النقدية أو العينية يف ادلرتبة اخلامسة أو السادسة بنسبة تقل عن 

 تستمر يف تغطية التكاليف وقت األزمات عن طريق الدمج بُت عد ة خيارات.حتصلت األسر ذات الدخل ادلنخفض على التأمُت، فإهنا 
2
 - Monique Cohen et Jennefer Sebstad,op.cit, p32. 
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تسمح ادلعلومات اليت يتم احلصول عليها يف ىذا ادلستوى وادلتعلقة باآلليات اليت تستعملها األسر لغرض 
مواجهة الصدمات بالتعرف على ىشاشة السوق ادلستهدف. يعترب التأمُت غَت الرمسي القائم على اجملموعات من 

دارة ادلخاطر يف أوساط الفقراء، ودراسة مثل ىذه اآلليات يسمح بالتعرف على اجلوانب بُت اآلليات الشائعة إل
اإلغلابية ألنظمة التأمُت غَت الرمسية واليت ؽلكن االعتماد عليها يف تصميم العديد من منتجات التأمُت ادلصغر 

واليت ؽلكن مواجهتها عن طريق الرمسية. وأيضاً، يساعد فهم كيفية إدارة الفقراء دلخاطرىم على عزل األخطار 
االدخار أو قروض الطوارئ. وبالتايل، ؽلكن من خالل ىذا ادلستوى ترمجة االحتياجات الرئيسية يف شكل 
منتجات حقيقية، وذلك باالعتماد على معلومات ضرورية تفيد يف حتديد مسات وخصائص ادلنتجات ادلناسبة، 

 ج التوزيع، مبالغ األقساط وطرق دفعها، وإجراءات التصريح باحلوادث.مثل: نوع ومبلغ التغطية، االستثناءات، ظلاذ 
 ثانياً: دراسة المنتج

يف ىذا ادلستوى، يتم تطوير منتج واختبار ظلوذج لو، إضافة إىل التوزيع الفعلي دلنتج تأميٍت، وبعد فًتة زلددة 
العميل، ويتم تركيز االىتمام على مدى اعتماد من تواجد ادلنتج بالسوق، تتم معاجلة القضايا ادلتعلقة برضا ووالء 

ادلنتج من قبل العمالء، بعد ذلك يتم اخلروج مبجموعة من ادلعلومات تساعد يف عملية تصميم منتجات جديدة 
 وأيضاً تساعد يف عملية توزيعها وإمكانية الوصول إليها.

ي الدخل ادلنخفض إضافة إىل قدرة كما تتم دراسة درجة التوافق بُت ادلنتجات وبُت احتياجات ورغبات ذو 
 مداخيلهم.

 ثالثاً: حجم السوق المحتمل
يتناول ىذا ادلستوى حجم السوق احملتمل من أجل عرض منتج تأمُت مصغر؛ حيث يتم تقدير العدد احملتمل 

 حلملة وثائق التأمُت يف منطقة جغرافية زلددة، والعرض احملتمل باإلضافة إىل القدرة على االقتناء.
علومات ادلتعلقة بتقسيم السوق حسب نوع زلدد للتأمُت وكذا تقييم أثر ادلخاطر على فئة سكانية خاصة يف ادل

منطقة جغرافية زلددة ويف فًتات زمنية معطاة تعترب ذات أعلية بالغة، فهي ترتبط باجلدوى ادلالية للمنتج التأميٍت، 
، وبالتسعَت، وأيضاً مبميزات أخرى للمنتج يف السوق. كما وبالعدد ادلطلوب من ادلؤمن ذلم حىت ػلقق ادلنتج أرباحاً 

يتناول ىذا ادلستوى أيضًا االستعمال وادلعرفة احلالية للتأمُت، وادلواقف جتاه ادلفاىيم التأمينية وقطاع التأمُت. كل 
تقبليُت، ادلعلومات اليت سبق ذكرىا يتم استخدامها من أجل إعداد اسًتاتيجيات تسعى إىل جذب العمالء ادلس

 وبالتايل حتديد حجم السوق احملتمل على ادلدى القصَت والطويل.
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 الفرع الثاني: خصائص التأمين لتلبية احتياجات الفقراء

 مبثابة األخطار، من متنوعة رلموعة يغطي الذيو  للفقراء، التأمُت خدمات تقدًن يكون أن ادلمكن من
كما شرعت  الصحي، التأمُت تقدًن رلال يف كثَتة  جتارب أجريت فقد ،مكافحة الفقر يف معلم رئيسي

فقدان احملصول  قبيل من األخطار تغطية التأمُت الذي يوفر مبجال االىتمام يف ادلصغر التمويل مؤسسات
عام،  بشكل اخلدمات تقدًن من أو حادث، كجزء ادلرض بسبب الدخل وأيضًا فقدان اجلفاف الناجم عن

 العامل فقراً يف األشد البيئات يف بعض تأمُت للفقراء، خاصة نظم وضع الًتكيز علىوبالتايل ال بد من أن ينصب 
، وتعترب دراسة السوق مرحلة ضرورية ال غًٌت عنها 1احملتملة وادلخاطر اجلهود تضافر االعتبار األخذ يف مع النامي،

هلكُت ادلستقبليُت ومواصفات من أجل وضع نظام تأمُت خاص بالفقراء، فمن خالذلا يتم الربط بُت رغبات ادلست
 ادلنتج من أجل تفادي اإلحجام عن شراء ادلنتجات أو عدم جتديد عقود التأمُت.

لذلك، ومن أجل وضع نظام تأمُت مصغر فعال حبيث يستجيب الحتياجات الفئات الفقَتة واحملرومة من 
 :2التأمُت، ال بد  أن تتوفر فيو اخلصائص التالية

 أواًل: نظام ُمناسب تماماً لذوي الدخل المنخفض      
ذلشاشة األسر ذات الدخل ادلنخفض يف سلتلف القطاعات، فشركات التأمُت ال بد  أن تستجيب التغطية 

التقليدي وكذا ىيئات الضمان االجتماعي ال تستجيب الحتياجات السكان الفقراء خاصة أن أغلبهم تكون 
غَت منتظمة، ومن أجل تصميم منتجات تليب احتياجات تلك الفئة من السكان ال بد  أعماذلم مؤقتة ومداخيلهم

 من دراسة ادلخاطر اليت تتعرض ذلا تلك الشرػلة من السكان؛
 ثانيا: أوسع تغطية ممكنة

إذا كانت شركات التأمُت التقليدي دتيل عادة إىل استبعاد األشخاص ذوي ادلخاطر ادلرتفعة، فإن برامج التأمُت 
دلصغر تسعى إىل جذب واحتواء أكرب سلاطر شلكنة، ويتحقق ىذا النهج إذا ما اعتربنا التأمُت ادلصغر كامتداد ا

للربامج الوطنية للحماية االجتماعية، ومن أجل القيام بادلهمة االجتماعية للتأمُت ادلصغر، فإنو من الضروري توفَت 
 ها؛احلماية عندما تكون األسر اذلشة يف أمس احلاجة إلي

 ثالثاً: أقساط تأمين بأسعار معقولة
ال بد وأن تكون برامج التأمُت ادلصغر يف متناول السكان الفقراء، وإال  فلن يشاركوا ولن يستفيدوا من التغطية، 
وتوجد عدة اسًتاتيجيات من شأهنا أن جتعل التأمُت ادلصغر يف متناول الفقراء، على سبيل ادلثال، تعويضات 

                                                           
1
- Stefan Dercon, cit, p1. 

2
- Craig Churchill, op.cit, p22-26. 
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، وأيضًا تقدًن الدولة دلنح وإعانات كدعم من فع األقساط يكون وفق الدخل النقدي لألسرمنخفضة، توقيت د
أجل تسديد األقساط. من وجهة نظر احلماية االجتماعية، نظام إعادة التوزيع من األغنياء إىل الفقراء يساعد 

وق، من احملتمل أن يقبل ادلؤمنون نظري ًا يف جعل االشًتاكات معقولة أكثر بالنسبة للفقراء، وبالنسبة لنموذج الس
 بأرباح منخفضة على ادلدى القصَت، أو حىت خسائر، من أجل تطوير السوق.

أن مساعلة دخل أسرة يف التأمُت الصحي يتوافق  CIDRيف ثالث دول من غرب إفريقيا، الحظت مؤسسة 
فإن األسرة تلجأ   % 2من دخل األسرة، وإذا ارتفع سعر القسط فوق  % 2.1و  0.1دائماً مع قيمة تًتاوح مابُت 

إىل ختفيض عدد أفراد األسرة الذين يغطيهم التأمُت بداًل من دفع أقساط بسعر أعلى. ويف أكرانيا، أظهرت دراسة 
رب ضرورية . إن دراسة السوق تعت% 00قابلو ارتفاع عدد ادلكتتبُت بـ:   % 00للسوق أن اطلفاض مبلغ القسط بـ: 

 .1من أجل فهم أفضل للقدرة والرغبة يف الدفع
 رابعاً: التجميع من أجل التعظيم

التأمُت اجلماعي يكون بأسعار معقولة أكثر من التأمُت الفردي، ولكن كيف ؽلكن خلق رلموعات من 
تصاد غَت الرمسي األشخاص ضمن االقتصاد غَت الرمسي؟ على الرغم من أنو تتم اإلشارة يف بعض األحيان إىل االق

على أنو غَت منظم، لكن صلد ضمنو رلموعات قابلة الستغالذلا، على سبيل ادلثال: اجلمعيات النسائية، رلموعات 
 االدخار غَت الرمسية، تعاونيات، مجعيات جتارية صغَتة...وغَتىا.

غالبًا ما تكون برامج البيئات األشد فقرًا قائمة على اجملموعات وذلك لتوفَت ادلزيد من احلوافز وإمكانية 
التطبيق، وبالتايل االقتصاد يف تكاليف ادلعلومات وادلعامالت، وأيضًا يشتمل العمل مع اجملموعات على مزايا 

،  (Adverse selection)لة االختيار ادلضاد معتربة؛ حيث أنو يقضي أو على األقل ؼلفف بشكل كبَت من مشك
كما أن التعامل مع اجملموعات يقلل إىل حد كبَت من تكاليف ادلراقبة، ألنو يتعُت على ىيئة التأمُت مراقبة زلفظة 
اجملموعة فقط وترك مهمة مراقبة األفراد داخل اجملموعة للجمعية، وبعد ذلك، من ادلمكن أن ينتقل االستهداف 

مستوى اجملموعة أو اجملتمع أو اجلمعية شريطة اختيار اجملموعات الًتكيز على شرائح اجملتمع األشد ليكون على 
 mutual)فقراً. وتوجد كذلك ميزة إضافية من مزايا الًتكيز على اجملموعات تتمثل يف تطبيق أنظمة الدعم ادلتبادل 

support systems)  على األنظمة غَت الرمسية القائمة باإلضافة إىل داخل اجملموعة، شلا غلعل من السهل االعتماد
األنشطة ادلكملة ذلا، ويف حال استهداف األفراد فقط داخل ىذه اجملموعات بداًل من اجملموعة ككل، فإن احلماية 

                                                           
   يف ألبانيا مثاًل أدركت مؤسسةOpportunity International  ال يرجع إىل الشروط والتسعَت غَت ادلقبول، بينما يرجع إىل  تأميٍتأن عدم صلاح منتج

 التوقيت غَت ادلناسب لدفع األقساط حبيث ال يتناسب مع ادلداخيل النقدية حلاملي العقود.
1
 - Monique Cohen et Jennefer Sebstad,op.cit, p 46, 47. 
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ادلوفرة حديثًا ذلؤالء األفراد من ادلمكن أن حتفزىم لسحب دعمهم للشبكات القائمة، ورمبا تًتك البعض حبماية 
1ذي قبل أقل من

. 

وإذا رجعنا تارؼليًا إىل بدايات الضمان االجتماعي يف أوربا، صلد أنو مت إنشاء التأمُت الصحي والتأمُت ضد 
البطالة داخل التعاونيات أو نقابات العمال، مث ظلت ىذه اآلليات مع التدخل احلكومي لتصبح يف هناية األمر نظم  

ة توجد أدلة وافرة على سَت عمل رلموعات ادلساعدة الذاتية )على كاملة للتأمُت االجتماعي. ويف الدول النامي
سبيل ادلثال يف اذلند( والتعاونيات، كما توجد مؤسسات تقليدية أكثر لكن ليست أقل تطوراً، مثل اجلمعيات 

أمور  ادلختصة بأمور اجلنائز يف إثيوبيا، فمعظم اإلثيوبيُت أعضاء يف مجعية أو أكثر من اجلمعيات اليت ختتص يف
اجلنائز واليت تنتشر يف ادلناطق احلضرية والريفية، وتقدم ىذه اجلمعيات ألعضائها التأمُت مع مزايا مدفوعة نقداً أو 
عيناً )يف شكل جتهيزات اجلنائز( يف حال وفاة أحد أفراد األسرة. ويدفع األفراد عادة قسطاً شهري اً، وتوجد آليات 

األشد فقراً. يف السنوات األخَتة، لوحظ أن العديد من ىذه اجملموعات قد  زلددة للتأكد من تضمُت حىت األفراد
وسعت نطاق التأمُت لتغطي عدد من أنواع ادلخاطر ادلختلفة مبا يف ذلك األضرار ادلرتبطة باحلريق، اإلصابات 

2الشخصية وادلرض
. 

 خامساً: قواعد وحدود بسيطة ومحددة بوضوح
لشركة تأمُت كبَتة بالواليات ادلتحدة األمريكية بأنو مل يكن يفهم عقد تأمُت ذات مرة، صرح ادلدير التنفيذي 

مؤسستو اخلاصة. بصفة عامة، تتميز عقود التأمُت بشروط معقدة، ومبزايا مشروطة، مكتوبة بلغة قانونية صعبة 
دلؤمن لو، فإذا مل الفهم، وعلى الرغم من أن السبب وراء وجود األحرف أو الرموز الصغَتة ىو بالتأكيد محاية ا

يفهم ادلستهلك ما ىو منصوص عليو، فإن تلك التفاصيل تكون عدؽلة الفائدة، باإلضافة إىل ذلك، زلتواىا قد 
يكون ذريعة لشركات التأمُت من أجل رفض تسديد مبلغ التعويض. وبالتايل، ينبغي أيضًا أن يكون التأمُت 

إلمكان حىت يكون بإمكان كل شخص فهم ما ىو مغطى ادلصغر، وللعديد من األسباب، بسيط ومباشر قدر ا
 بالوثيقة وما ىو غَت مغطى.

 سادساً: ضرورة تسهيل إجراءات التصريح بالحوادث
عادة ما تكون اإلجراءات اليت تسمع باحلصول على التعويضات على مستوى ىيئات الضمان االجتماعي 

ها بالنسبة لذوي الدخل ادلنخفض؛ حيث ال يستطيع وشركات التأمُت معقدة، ومثل ىذه العراقيل ال ؽلكن ختيل
 الفرد منهم أن يغيب عدة أيام عن العمل، شلا يدفعو إىل دفع رسوم غَت رمسية من أجل احلصول على وثائق رمسية.

إن احلصول على الوثائق ادلتعلقة بالتصريح باحلوادث ؽلكن أن يكون أكثر صعوبة بالنسبة للسكان الفقراء ألن  
عيشون يف مناطق معزولة تكون فيها األنظمة البَتوقراطية ال تعمل جي داً، أو يف مناطق يؤثر فيها الصراع معظمهم ي

                                                           
1
 - Stefan Dercon, op.cit, p2. 

2
 - Idem. 
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ادلدين على أمن وتنقالت السكان، وبالتايل فإن تعقيد عمليات التصريح باحلوادث وصعوبة تسويتها قد يعرقل 
(l’accessibilité)إمكانية الوصول إىل التأمُت 

َت الرقابة ينبغي أن تُنشر من أجل جتنب . إذا كانت تداب1
تصرػلات احلوادث ادلزورة، فحىت يكون التأمُت ادلصغر فعال، ال بد أن تكون عملية التصريح باحلوادث ادلشروعة 

 سهلة بالنسبة لألسر ذات الدخل ادلنخفض.
ن ذوي الدخل أل إن تسريع عملية تسوية احلوادث يعترب ميزة ذات أعلية بالغة من أجل جذب العمالء،

ادلنخفض يكونون يف وقت األزمات والضغوطات يف حاجة ملح ة إىل احتياطات نقدية من أجل تغطية التكاليف 
الفورية، ويف غياب ىذه ادليزة األساسية قد يلجأ ىؤالء العمالء إىل خيارات بديلة، على سبيل ادلثال يف شرق 

ات العمل االجتماعي ألهنا ال تطلب وثائق قصد التحقق من إفريقيا ويف جنوب إفريقيا أيضًا يفضل األفراد مجعي
الوفاة أو رمبا تطلب عدد قليل من الوثائق، وبالتايل تكون التعويضات فورية، ويف ادلقابل صلد تسوية احلوادث ودفع 

 .2مبالغ التعويضات يف شركات التأمُت قد تستغرق عدة أشهر
 مالءسابعاً: استراتيجيات التغلب على ضعف ثقة الع

اسًتاتيجيات فعالة للحد من سلاوف األسر ذات  (micro-assureursال بد أن تكون لدى ادلؤمنُت ادلصغرين )
الدخل ادلنخفض جتاه التأمُت، ومن أعلها "تعليم العميل"، عن طريق شرح كيفية عمل التأمُت ومزاياه ادلختلفة 

بوعوده، وأن يؤدي التزاماتو، كل ذلك من شأنو خلق ثقافة للمؤمن ذلم احملتملُت، ومن ادلهم أيضًا أي يفي ادلؤمن 
 التأمُت لدى الفقراء.

حىت يتمكن التأمُت ادلصغر من كسب ثقة السوق، ال بد أن يتجنب األحكام ادلسبقة الشائعة حول مقدمي 
ن بطيئُت عندما خدمات التأمُت بأهنم يتميزون بالسرعة عندما يتعلق األمر بأخذ ادلال من ادلؤمن ذلم بينما يكونو 

يتعلق األمر بدفع مبلغ التعويض، وبالفعل ينبغي على التأمُت ادلصغر أن يسعى إىل تطوير أنظمة التسديد السريع 
 دلبالغ التعويضات من أجل توفَت "جودة اخلدمة" األمر الذي غلعل السوق جديرة بالثقة.

                                                           
1
- Monique Cohen et Jennefer Sebstad,op.cit, p 45. 

2
- Ibid, p 46. 
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 أثر التأمين المصغر على وضعية الفقراء  :المبحث الثاني

من خالل ىذا ادلبحث سيتم التطرق إىل التغيريات اليت حيدثها التأمني ادلصغر يف حياة الفقراء ادلؤمن ذلم، من 
بالنسبة للعمالء، فغياب األثر االجيايب جيعل بطبيعة احلال األفراد ال يؤمنون وال  خالل معرفة قيمة التأمني ادلصغر

جيددون وثائقهم. وبالتايل من خالل ادلطالب التالية، سنحاول عرض اآلثار ادلنتظرة للتأمني ادلصغر على حياة 
 الفقراء.

 المطلب األول: الحماية المالية
ني ادلصغر األسر ذات الدخل ادلنخفض ضد استخدام الوسائل التقليدية عندما حيمي التأم حتدث احلماية ادلالية

غري الفعالة إلدارة ادلخاطر يف حالة الضغوط والصدمات، وديكن أن تشمل ىذه اآلليات استنفاذ ادلدخرات، بيع 
ادلدارس،   ادلمتلكات الثمينة وأحيانًا ادلولدة للدخل، االقًتاض مبعدالت فائدة مرتفعة عادًة، سحب األطفال من

كل ذلك من أجل توفري ادلوارد الضرورية إلدارة الصدمات. فاذلدف الرئيس للتأمني ادلصغر ىو منع تطور اآلثار 
 .1السلبية لألحداث غري ادلرغوب فيها اليت تصيب ادلؤمن ذلم واليت تؤدي إىل تعميق فقرىم

نعكاسات التأمني ادلصغر األسر من االعندما حيمي ( ex-post): تكون بعدية واحلماية ادلالية ىي ذات شقني
عندما تسمح بإعادة ختصيص ادلوارد إىل استخدامات أكثر  (ex-ante)االقتصادية لتحقق اخلطر، وتكون قبلية 

 ، وتتحقق احلماية ادلالية من خالل العناصر اآلتية:2فعالية وأكثر رحبية
 النفقاتتخفيض أواًل: 

تشمل و  ،(OOP)ة ادلالية صلد أثر التأمني ادلصغر على ختفيض النفقات غري ادلسددة من أىم إجراءات احلماي
ىذه النفقات كل التكاليف ادلتكبدة من أجل احلصول على خدمات مغطاة بالتأمني، مبا يف ذلك مصاريف 

دتتص جزء كبري من النقل، الرشاوى، األدوية والتحاليل ادلخربية غري ادلؤمنة. تلك النفقات تصبح كارثية عندما 
الدخل السنوي لألسرة. على الرغم من أن تلك النفقات كثرياً ما ترتبط حباالت العالج يف ادلستشفى واليت تكون 
مكلفة، إال أهنا تنطبق أيضًا على كل األخطار ادلؤمنة مبا يف ذلك الوفاة، العجز، السرقة والكوارث. فعندما ديتص 

اث فإنو يلغي أو خيفف حدوث وحجم النفقات الناجتة عنها، وبالتايل حيمي التأمني ادلصغر تكاليف ىذه األحد
 .3األسرة من سقوط الحق يف فقر أكرب

 

                                                           
1
- Ralf Radermacher, Heidi McGowan et Stefan Dercon, Quel est l’impact de la micro-assurance ?, ouvrage : 

protéger les plus démunis   ( guide de la micro-assurance/volume2) - sous la direction de Craig Churchill et 

Michal Matul, traduit et reproduit avec l’autorisation du Bureau International de Travail, édition 

Française :Fondation Minich Ré, Allemagne, 2014, p 75. 
2
- Ibid, p73. 

3
- Ralf Radermacher, Heidi McGowan et Stefan Dercon, op.cit, p76. 
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 األموال جمعثانياً: 
اآلثار السلبية لألحداث غري مرغوب فيها عن طريق اللجوء إىل بيع  األسر ذات الدخل ادلنخفض تواجو

األصول )خاصة األصول ادلنتجة شلا يؤدي إىل اخنفاض الدخل وكذلك االستهالك ادلستقبلي(، االقًتاض و أيضاً 
استغالل ادلدخرات، وىذه االسًتاتيجيات ادلتبعة من طرف ذوي الدخل ادلنخفض تبطئ خروج األسر من دوامة 
الفقر، وتضعف القدرة على امتصاص الصدمات ادلستقبلية غري ادلؤمَّنة، كما قد تتسبب يف انتقال وامتداد تلك 
ادلشاكل عرب األجيال على سبيل ادلثال إذا مل يتم تسديد القرض بسهولة أو بسرعة. إن وجود آلية التأمني ادلصغر 

دون اللجوء إىل تلك االسًتاتيجيات ادلتبعة دلواجهة يسمح بتخفيض اآلثار السلبية لألحداث غري ادلرغوب فيها 
، وبالتايل عن طريق التأمني ادلصغر تتمكن تلك األسر من محاية أصوذلا واحلفاظ على مدخراهتا وإعفائها 1ادلخاطر

 من اللجوء إىل االقًتاض.
 الدخل واالستهالكحماية ثالثاً: 

مواجهة النفقات الناجتة عن األحداث السيئة وغري ادلرغوب فيها بإمكانو التأثري بطرق  مجع األموال من أجل
سلتلفة على مناذج الدخل واالستهالك. فالعديد من الصدمات مثل مرض أو وفاة عائل األسرة أو ادلاشية اليت تعترب 

وارث، من شأهنا ختفيض الدخل شلا مصدر لتوليد الدخل، السرقة أو تدىور األصول ادلنتجة، الدمار الناتج عن الك
يفرض ىنا حتدياًّ مزدوجاً، فمن جهة ينبغي على األسر مواجهة النفقات الناجتة عن تلك الصدمات ومن جهة 
أخرى ينبغي تلبية احتياجاهتا اليومية، ومن أجل التأقلم مع ىذه الظروف، صلد تلك األسر تلجأ إىل ختفيض 

تقلل كمية األكل أو تتناول غذاء أقل قيمة غذائية. ويف ىذا اإلطار، بإمكان االستهالك، على سبيل ادلثال، كأن 
التأمني ادلصغر توفري احلماية للمؤمن ذلم من خالل احلفاظ على استقرار الدخل والظروف ادلعيشية وقت األزمة، 

فعلى سبيل ادلثال،  ويف بعض احلاالت يساىم التأمني ادلصغر يف ارتفاع الدخل وكنتيجة لذلك ارتفاع االستهالك.
إذا كانت التغطية التأمينية تؤدي إىل حتسني صحة األفراد وإنتاجية ادلاشية وادلعدات من خالل حتسني احلصول 
على اخلدمات الصحية والرعاية البيطرية واحلصول على معلومات عن الصيانة ادلثلى، يصبح بإمكان كل من األفراد 

 .2السلع واخلدمات أو سلع وخدمات عالية اجلودةوادلاشية وادلعدات إنتاج ادلزيد من 
منو متوسط  أن  (Yeshasvini)عن برنامج تأمني صحي باذلند يدعى 0202وقد أثبتت دراسة أجريت سنة 

كان أعلى بكثري من نظريه لألسر غري ادلؤمَّنة خالل فًتة دراسة   الدخل السنوي لألسر ادلؤمَّنة يف إطار ىذا الربنامج
 Vietnam Health Insurance (VHI)أن برنامج  0222سنوات. كذلك بينت دراسة أجريت سنة 3قدرت بـ: 

                                                           
1
- Ibid, p77. 

2
- Ralf Radermacher, Heidi McGowan et Stefan Dercon, op.cit, p79. 
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زيادة استهالك ادلنتجات غري الطبية من قبل األسر ادلؤمَّنة كالغذاء والتعليم وأيضًا قيمة استخدام السلع ساىم يف 
 .1االستهالكية ادلستدامة

 رابعاً: تجميع األصول وتخصيص الموارد
ادلتخذة من طرف ذوي  -واليت حتدث بعد وقوع اخلطر - (réactive)إىل جانب ختفيض اإلجراءات التفاعلية 

الدخل ادلنخفض يف حالة وقوع أزمة، تسمح احلماية ادلالية من الناحية النظرية للفقراء باختاذ قرارات بطريقة 
حتسني مداخيلهم ومستوى معيشتهم من خالل جتميع األصول وختصيص ادلوارد،  من شأهنا (proactive)استباقية 

فيما يتعلق بتجميع األصول؛ فعندما يتم ختفيض األثر ادلايل ادلًتتب عن اخلسارة، يصبح الفرد الفقري أكثر قدرة 
سر على ختصيص ادلوارد على شراء السلع اإلنتاجية كاألفران واجلرارات، وبادلثل، بإمكان التأمني ادلصغر تشجيع األ

شلا يؤدي إىل تعظيم الرحبية، فبعض األنشطة تعترب زلظورة بالنسبة للفقراء نظرًا النطوائها على سلاطر كربى، على 
سبيل ادلثال، يف غياب التأمني الزراعي حيمي ادلزارعون أنفسهم من حاالت عدم التأكد عن طريق زراعة رلموعة 

، ففي حالة فقدان جزء من احملاصيل بسبب ظروف 2تغريات الظروف ادلناخية متنوعة من احملاصيل تتواءم مع
مناخية معينة يبقى اجلزء اآلخر كضمان ادلزارعني، وبالتايل ال ديكنهم ادلخاطرة بالًتكيز على زراعة زلصول واحد 

صغر من خالل محاية ادلزارع حىت لو كان يدّر مداخيل عالية بادلقارنة مع تنويع احملاصيل، ىنا تربز أمهية التأمني ادل
 وتشجيعو على تعظيم مدخولو.

 الوصول إلى الخدماتإمكانية المطلب الثاني: 
مة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إىل اخلدمات، من بينها حتسني قدرة ادلؤمن للتأمني ادلصغر العديد من اآلثار اذلا

شلا يؤدي إىل ارتفاع معدل استخدام تلك  ذلم وادلستفيدين من الوصول إىل اخلدمات بسرعة وبأقل تكلفة،
اخلدمات. وأيضا فيما يتعلق بالتأمني الصحي، فارتفاع معدالت االستخدام يعين صحة أفضل للمؤمن ذلم، األمر 
الذي ينعكس إجيابًا على وضعيتهم االجتماعية؛ حيث بإمكاهنم العمل لساعات أطول وبالتايل حتقيق دخل 

ادلصغر الصحي عادة تتعاقد مع مقدمي خدمات صحية حديثة شلا يؤثر بشكل  أعلى، كما أن ىيئات التأمني
تكثر ىذه  حيث، 3إجيايب على صحة ادلؤمن ذلم، بداًل من اللجوء إىل ادلعاجلني التقليديني وأيضًا ادلشعوذين

رض بشكل األشكال من التداوي يف أوساط الفقراء خاصة مع غياب الوعي وانتشار اجلهل واألمية. وفيما يلي نع
 أوسع ادلزايا اليت يقدمها التأمني ادلصغر يف إطار تسهيل الوصول إىل اخلدمات:

 
 

                                                           
1
- Idem. 

2
- Ralf Radermacher, Heidi McGowan et Stefan Dercon, op.cit, p72. 

3
- Ibid, p81,82. 
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 أواًل: معدل االستخدام
صلد أن معدل استخدامهم لتلك اخلدمات يف بفضل خدمات التأمني،  منظرًا للمزايا اليت يتلقاىا ادلؤمن ذل

ارتفاع مستمر، يف حني صلد األفراد غري ادلَؤمَّنني، وبسبب عدم توفر األموال أو يف حالة تعطل وسائل النقل، 
يتأخرون يف البحث عن حلول دلعاجلة أوضاعهم السيئة يف حالة حتقق اخلطر ورمبا يتنازلون دتامًا عن البحث عن 

يد من الدراسات اليت تناولت أثر التأمني ادلصغر على معدالت االستخدام، وبناًء عليها، يتضح حلول. توجد العد
أن التأمني ادلصغر حيّسن معدالت االستخدام للربامج ذات الصلة بالصحة، على سبيل ادلثال، أثبتت دراسة 

كانوا أكثر حبثاُ   دة لتنزانيايف اجلمهورية ادلتح Community Health Fundأن ادلؤمن ذلم لدى  0222أجريت سنة 
%02عن الرعاية الصحية الرمسية من غري ادلؤمن ذلم بنسبة 

1
. 

 ثانياً: مدة االنتظار
يف حالة األخطار غري ادلؤمنة، غالبًا ما تطول مدة االنتظار من أجل إجياد حلول عند حتقق اخلطر، شلا قد 

 .حالة ادلرضيؤدي إىل تفاقم اآلثار السلبية ورمبا حدوث مضاعفات يف 
لكن مع توفر التأمني الصحي، بداًل من السعي وراء مجع األموال الالزمة للعالج، أصبح باإلمكان احلصول  

؛ حيث أظهرت بعض الدراسات بأن 2على الرعاية الصحية ومعاجلة ادلشكلة بطريقة أسرع ويف وقت أقل
، ويوضح 3أسرع من األشخاص غري ادلؤمنني األشخاص ادلؤمَّنني ديكنهم احلصول على الرعاية اليت حيتاجوهنا

يوم بالنسبة لألشخاص  1.0يوم مقابل  0.2الشكل ادلوايل أن األشخاص ادلؤمَّنني ديكن أن يتوقعوا تأخري يصل إىل 
 غري ادلؤمنني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Ralf Radermacher, Heidi McGowan et Stefan Dercon, op.cit, p82,83. 

2
- Ibid, p84. 

3
- Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, op.cit, p28. 
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األشخاص المؤمن عليهم مقابل غير -: التأخير في الحصول على الرعاية الصحية(4-2)الشكل
 عليهمالمؤمن 

 
 . متوفر على:33، ص 7112بلد يف العامل، مركز التأمني األصغر،  011ادلصدر: جيم روث وآخرون، ادلوقف العام للتأمني األصغر يف أفقر 

https://www.munichrefoundation.org/dms/MRS/Documents/Microinsurance/2012MILandscape/2007Landscape

100poorestcountries_Arabic.pdf . (4/6/2016) 

 إن احلصول على الرعاية الصحية بسرعة يؤدي إىل ختفيف حدة ادلرض بسرعة وتقليل تكاليف العالج.
  الحالة الصحية ثالثاً:

كل استطالعات الرأي تقريبًا أشارت إىل أن التأمني الصحي ىو ادلنتج األكثر طلبًا من قبل ذوي الدخل 
، نظرًا إىل رغبة األفراد الدائمة يف التخلص من األمل وادلرض، كما أن إصابة أو مرض عائل األسرة لو 1ادلنخفض

، وبالتايل ال يقصد بالقضايا الصحية 2يش لألسرة بأكملهاانعكاسات خطرية حيث يؤثر على تأمني أسباب الع
 نفقات العالج فقط بل دتتد تداعياهتا إىل خسائر يف الدخل.

شلا يؤدي  -كما ذكرنا يف العنصر السابق-يساعد التأمني ادلصغر على تسريع احلصول على الرعاية الصحية 
حلول قد يؤدي إىل تفاقم ادلرض وتزداد احلالة الصحية إىل ختفيف حدة ادلرض بسرعة، فاالنتظار من أجل إجياد 

 ادلريض سوءاً، لكن مع وجود تأمني صحي فإن التعايف يكون بشكل أسرع شلا حيسن احلالة الصحية للمؤمن لو.
 
 

 
 

                                                           
1
- Insurance in developing countries: exploring opportunities in microinsurance, op.cit, p17. 

2
- Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, op.cit, p25. 

https://www.munichrefoundation.org/dms/MRS/Documents/Microinsurance/2012MILandscape/2007Landscape100poorestcountries_Arabic.pdf
https://www.munichrefoundation.org/dms/MRS/Documents/Microinsurance/2012MILandscape/2007Landscape100poorestcountries_Arabic.pdf
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 رابعاً: نوع وجودة العالج
الصحي ساىم يف توفري العالج الطيب احلديث والذي يعطي  حسب بعض الدراسات تبني أن التأمني ادلصغر

ة الصحية بادلقارنة مع طرق العالج التقليدية أو العالجات البديلة واليت يعتمد عليها نتائج أفضل من حيث الرعاي
 بكثرة ذوو الدخل ادلنخفض نظراً إلمكاناهتم احملدودة.

NCMS من أجل تقييم برنامج  0221على سبيل ادلثال أظهرت دراسة يف الصني أجريت عام 
أن األعضاء 

 حول برنامج 0221سنة أثبتت أيضاً دراسة أخرى كما ادلنخرطني أصبحوا أقل جلوءاً واستخداماً للطب التقليدي.  
االخنراط يف ىذا الربنامج قد خفض من احتمال اللجوء إىل  أن Rural Mutual Health Care يف الصني يدعى

 .1يف حالة ادلرض (l’automédication)العالج الذايت 

 المساواةخامساً: 
ديكن لعقود التأمني ادلصغر ادلصممة تصميماً جيداً أن تعاجل الفوارق االقتصادية وادلكانية والتارخيية بني اجلنسني 

 .2يف توفري السلع واخلدمات للمؤمن ذلم من خالل زيادة إمكانية وصول اجملموعات ادلستبعدة وادلستثناة
 واآلثار المجتمعّية المطلب الثالث: اآلثار النفسية

 الفرع األول: اآلثار النفسية
السكينة والطمأنينة لذوي الدخل ادلنخفض، خاصة وأهنم يعيشون يف  التأمني ادلصغر يوفرمن الناحية النفسية، 

توتر دائم وضغوطات نفسية متواصلة نظرًا لظروفهم الصعبة وادلأساوية، فهو خيفف لديهم اخلوف جتاه األحداث 
 ة ويبعث يف نفوسهم الشعور باألمن.ادلستقبلي

 : األثر المجتمعي   الفرع الثاني
ال يقتصر أثر التأمني ادلصغر على ادلؤمن ذلم فقط، بل قد دتتد آثاره إىل األفراد غري ادلؤمَّنني وذلك يف 

 :3اجملتمعات اليت تتواجد فيها ىيئات التأمني ادلصغر، وتتمثل تلك اآلثار فيما يلي
 فرص عملأواًل: خلق 

حتتاج شركات التأمني ادلصغر من أجل مزاولتها ألنشطتها ادلتعددة إىل موظفني إداريني من أجل عمليات 
التسيري ومجع األقساط وإصدار عقود التأمني، كما حتتاج أيضًا إكتواريني ومتخصصني يف رلال اإلعالم اآليل، 

منتجات التأمني، فنجد بعض شركات التأمني إضافة إىل وسطاء من وكالء ومساسرة من أجل تسويق وتوزيع 
يكتتب لديها ادلاليني من ادلؤمن ذلم األمر الذي يتطلب العديد من ادلوظفني، فهي بذلك تساىم يف توفري العديد 

 من فرص العمل.
                                                           

 New Cooperative medical Scheme. 

1
- Ralf Radermacher, Heidi McGowan et Stefan Dercon, op.cit, p85. 

2
- Ibid, p86. 

3
- Ibid, p 90,91. 
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 ثانياً: االستثمار
ويربز ىذا األثر  قساط اجملمعة سواًء يف األسواق احمللية أو الدولية،من خالل استثمار شركات التأمني لأل
  بشكل أكرب يف عقود التأمني طويلة األجل.

 ات البنيوية والتنظيميةثالثاً: التغيير 
يف اجملتمع يستفيدون أيضًا من التغيريات يف البنية التحتية والتغيريات التنظيمية اليت حيدثها  ننيغري ادلؤمَّ  األفراد

يف  Yeshasviniىل اخلدمات اخلاصة ادلقدمة من طرف برنامج التأمني ادلصغر، فعلى سبيل ادلثال، أدى االنتقال إ
أثر   يف الصنيNCMS  إىل خلق مساحة يف ادلؤسسات العمومية لألشخاص غري ادلؤمَّنني، وأيضاً كان لربنامج اذلند

 كبري على االستثمارات يف رؤوس األموال لدى ادلوردين.
 ر المرض على المستوى المحلييأثت خفيضرابعاً: ت

معدالت اكتتاب مرتفعة تساىم يف ختفيض آثار األمراض على ادلستوى احمللي وحتدث الربامج الصحية ذات 
 تغيريات على األشخاص غري ادلؤمَّنني وذلك يف ادلناطق اليت تُنفَّذ فيها.

 التضامن الجماعيخامساً: 
يف التضامن اجلماعي والتعاون بني األفراد، وبالتايل فإن تلك  الربامج اجملتمعية يكمن األساس الذي تقوم عليو

 الربامج تزيد من دتاسك اجملتمع.
 سادساً: معارف في مجال المالية

واذليئات التابعة من خالل مزاولتهم لنشاط التأمني ادلصغر، يسامهون يف زيادة  مقدمي خدمات التأمني ادلصغر
ادلعارف يف رلال ادلالية وأيضًا يسامهون يف نشر ثقافة التأمني لدى األفراد يف ادلناطق اليت يتواجدون فيها، فعلى 

معلومات حول التأمني  سبيل ادلثال، صلد العديد من مؤسسات التأمني ادلصغر تنظم تظاىرات من أجل تقدمي
مثاًل؛ حيث تقوم بتكوين األعضاء  BRACخاصة وأن غالبية األفراد يف تلك ادلناطق يعانون من األمية، كمؤسسة 

من أجل تقدمي عروض يف الشوارع من أجل التعريف بالتأمني وبفوائده. وبالتايل فإن التوسع يف نشر ثقافة التأمني 
 الوعي لديهم وبفهم أدوات ومبادئ إدارة ادلخاطر. يسمح حىت لغري ادلؤمن ذلم بتطوير

 ومن خالل الشكل التايل نعرض ملخص دلا مت تناولو حول أثر التأمني ادلصغر على حياة الفقراء:
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 (: أثر التأمين المصغر على وضعية الفقراء5-2الشكل)                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر:
- Ralf Radermacher, Heidi McGowan et Stefan Dercon, Quel est l’impact de la micro-assurance ?, ouvrage : protéger les plus 

démunis   ( guide de la micro-assurance/volume2) - sous la direction de Craig Churchill et Michal Matul, traduit et reproduit 

avec l’autirisation du Bureau International de Travail, édition Française :Fondation Minich Ré, Allemagne, 2014, p 75-91. 

التأمني ادلصغر على حياهتم ومستوى معيشتهم والتغيريات اليت حيدثها على  فهم أثر حيتاج الفقراء إىل
وضعيتهم، ففي العديد من الدول اليت تعاين من معدالت فقر مرتفعة لوحظ أن من أكرب العقبات اليت تقف يف 

ها وأيضًا باألثر طريق منو وانتشار خدمات التأمني ادلصغر، جهل العمالء ادلستهدفني بالتأمني وبادلزايا اليت يقدم
 الذي حيدثو على حياهتم. 

 آثار التأمين المصغر على وضعية الفقراء 

 األثر المجتمعي اآلثار النفسية الوصول إلى الخدمات الحماية المالية

 تخفيض النفقات

 جمع األموال

 حماية الدخل واالستهالك

 تجميع األصول   
 وتخصيص الموارد 

 معدل االستخدام

 مدة االنتظار

 الحالة الصحية

 نوع وجودة العالج

 المساواة

تخفيف الخوف تجاه 
األحداث المستقبلية 
 وبعث الشعور باألمن

 خلق فرص العمل

 االستثمار

 التغييرات البنيوية والتنظيمية

 تخفيف تأثير المرض
 على المستوى المحلي

الجماعيالتضامن   

 معارف في مجال المالية
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وبالتايل ينبغي على كافة اجلهات ادلعنية بتطوير سوق التأمني ادلصغر، تسليط الضوء على أمهية التوعية مبزايا 
وآثار خدمات التأمني ادلصغر، وأمهية إدراك العميل ادلرتقب للفرق بني دور التأمني ادلصغر كآلية إلدارة ادلخاطر 

ات التقليدية إلدارة ادلخاطر، فحسب رأينا، تعترب ىذه ادلهمة احملطة األوىل اليت ينبغي االنطالق منها من واآللي
 أجل خلق الطلب على التأمني ادلصغر.
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 في مواجهة الفقرالمهمة االجتماعية والمهمة التجارية  التأمين المصغر بين  الثالث:   المبحث
يف بدايات ظهور التأمني ادلصغر، وقبل  أف يصبح أداة مالية بإمكاهنا التخفيف من الفقر، كاف دوره توفري 

مع صدور كتاب  2005احلماية االجتماعية للفئات الفقرية يف ظل غياب برامج حكومية مناسبة، لكن ابتداًء من 
C.K Prahalad ) الثاين للتأمني ادلصغر وادلتمثل يف تعميق الدخوؿ ، ظهر الدور )الثروة يف اجلزء السفلي من اذلـر

 ا ادلبحث سنتطرؽ للمطالب التالية.ومن أجل اإلدلاـ جبوانب ىذ. 1يف التأمني من خالؿ تطوير سوؽ جديد
 المهمة االجتماعية المطلب األول: 

اإلنساف، إاًل أف ىذا  بالرغم من أنو مت االعًتاؼ دوليًا بأف احلماية االجتماعية تعترب جزء ال يتجزأ من حقوؽ
احلق ال يتم تطبيقو بشكل جيد يف معظم دوؿ العادل ألسباب سلتلفة، وكنتيجة لذلك صلد شرائح واسعة من 
السكاف ال ػلصلوف على احلماية االجتماعية ادلناسبة وىم معرضني للكثري من ادلخاطر. فإذا كانت األسر الغنية 

ء التأمني الصحي أو التأمني على احلياة أو تأمينات ادلمتلكات قادرة على احلصوؿ على التأمني اخلاص سوا
وادلسؤوليات، وادلوظفوف ضمن االقتصاد الرمسي بإمكاهنم االستفادة من التأمني االجتماعي، وحىت الذين يعانوف 

شرػلة من الفقر ادلدقع بإمكاهنم االستفادة من ادلساعدات واإلعانات االجتماعية ادلستهدفة، يف ادلقابل صلد 
واسعة من السكاف تضم الذين يعيشوف يف ادلناطق الريفية والفقراء الذي يعيشوف يف ادلناطق احلضرية وأيضا الذين 

 .2يعملوف ضمن االقتصاد غري الرمسي، ال ميكنهم االستفادة من األنظمة الرمسية للحماية االجتماعية
التأمينية لنسبة كبرية من السكاف أثارت اىتماـ إف مسألة إخفاؽ نظاـ التأمني التقليدي يف توفري التغطية 

أدى االفتقار إذل  -وكما ىو احلاؿ يف العديد من الدوؿ النامية -اذليئات التنموية والباحثني يف اجملاؿ، ففي إفريقيا 
ا توفري للمواطنني إذل ظهور ىياكل كالتعاونيات واليت من شأهن الربامج احلكومية ادلنوطة بتوفري احلماية االجتماعية

اخلدمات الالزمة للسكاف من رتيع ادلستويات وذلك منذ السبعينات، أما فيما يتعلق باذلياكل الرمسية، فقد بدأت 
 .3تزدىر ابتداًء من التسعينات

إف إمكانات التأمني ادلصغر ضخمة يف معظم الدوؿ النامية، خاصة إذا كانت احلكومات غري قادرة على 
مية للحماية االجتماعية حىت تشمل الفئات احملرومة من السكاف، باإلضافة إذل ذلك، توسيع نطاؽ األنظمة العمو 

غالباً ما تكوف الدوؿ عاجزة عن توفري أنظمة زتاية اجتماعية كاملة وشاملة ضد كافة األخطار اليت تتعرض ذلا كل 
4أسرة، وبالتارل يوجد رلاؿ واسع للتأمني ادلصغر

. 

                                                           
1
- BINY Horace Emilson, enjeux de l’introduction de la microassurance au sein des institutions de microfinance 

à Madagascar « cas de la microassurance santé », grand mémoire pour l’optention du diplôme d’études 

approfondies, université d'Antananarivo, Madagascar, 2014, p 9,10. 
2
- Yvonne Deblon et Markus Loewe, Le potentiel de la micro-assurance en matière de protection sociale, 

ouvrage : protéger les plus démunis   ( guide de la micro-assurance/volume2), op.cit, p 45. 
3
- BINY Horace Emilson, op.cit, p10. 

4
- Yvonne Deblon et Markus Loewe, op.cit, p47. 
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 ة في كسر حلقة الفقرأواًل: دور الحماية االجتماعي

يتمثل اخلطر يف احتمالية وقوع حدث ما تنتج عنو آثار سلبية تتسبب يف حدوث اطلفاض يف دخل الفرد أو 
األسرة كحالة البطالة مثاًل، أو حدوث زيادة يف النفقات وذلك بسبب حدوث تغريات يف األسعار مثاًل، أو 

شلا يعيقو عن العمل باإلضافة إذل نفقات إضافية من أجل احلالتني معاً، كاإلصابة مبرض يسبب العجز لصاحبو 
العالج. وبالتارل فوجود اخلطر مع عدـ وجود االستعداد ادلسبق دلواجهة اخلطر تعترب أسباب ما يسمى باذلشاشة 

(la vulnérabilité)، وىذه االحتمالية تزداد مع: احتمالية مع احتمالية وقع خسارة معتربة بسبب حتقق اخلطر ،
 .1وقوع حدث، حجم اآلثار الناجتة عنو، باإلضافة إذل انعداـ ادلقاومة لدى األفراد أو األسر

واليت تكوف ذات  الفقراء يعانوف من الضعف واذلشاشة أكثر من غريىم، فهم عرضة لعدد أكرب من األخطار
ل ادلتعلقة بالفقراء تكوف عادة ، كما أف احتمالية حتققها تكوف كبرية نظراً ألف ظروؼ احلياة والعمعليهم شدة أكرب

أكثر صعوبة وخطورة. باإلضافة دلا سبق، ػلوز الفقراء على أصوؿ قليلة ذات قيمة بسيطة إذا ما مت بيعها من أجل 
تغطية النفقات الناجتة عن احلوادث الطارئة، أو لتنويع مصادر الدخل، أو لتقدميها كضماف قصد احلصوؿ على 

فإف اخلسارة الناجتة تكوف أكثر شدة وأكثر خطورة عليهم وتزيد من سوء . ويف حاؿ حتقق اخلطر 2قرض
 وضعيتهم.

اذلشاشة تضعف من رغبة الفقراء يف توسيع أنشطتهم االقتصادية وحتسني ظروفهم االقتصادية واالجتماعية، 
ًتددوف يف إاّل أهنم ي فبالرغم من أف االستثمار يف أنشطة اقتصادية جديدة يساعدىم على زيادة مداخيلهم،

استثمار أي فائض يف الدخل خوفًا من التعرض ألخطار أخرى قد تنطوي عليها االستثمارات، وبداًل من ذلك 
فإهنم يفضلوف جتميع األمواؿ أو األصوؿ حبيث ميكن استعماذلا بسهولة يف حاؿ حتقق اخلطر كتسديد النفقات 

يف الكثري من احلاالت شلا يرجعهم إذل وضعية اذلشاشة ، لكن ىذه ادلقاومة ال تكفي 3الطبية يف حالة ادلرض مثالً 
 كما ىو موضح يف الشكل التارل.مرة أخرى وىو ما يطلق عليو باحللقة ادلفرغة للهشاشة والفقر  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Ibid, p47,48. 

2
- Ibid, p48. 

3
- Ibid, p49. 
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 (: تعزيز الحماية االجتماعية/كسر الحلقة المفرغة للفقر والهشاشة6-2الشكل)
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Yvonne Deblon et Markus Loewe, Le potentiel de la micro-assurance en matière de protection sociale, 

ouvrage : protéger les plus démunis   ( guide de la micro-assurance/volume2) - sous la direction de Craig Churchill et 

Michal Matul, traduit et reproduit avec l’autorisation du Bureau International de Travail, édition Française :Fondation 

Minich Ré, Allemagne, 2014, p 48. 

 

من خالؿ الشكل يربز دور احلماية االجتماعية يف كسر احللقة ادلفرغة للهشاشة والفقر، من خالؿ حتسني 
األشخاص على مقاومة الظروؼ الصعبة، وتشجيعهم على حتمل أخطار إضافية مرتبطة باستثمارات ذات  قدرة

 عائدات مرتفعة شلا يؤدي إذل ارتفاع الدخل وبالتارل اخلروج من الفقر.
مبدأ . يتجسد مبدأ المساواةإضافة إذل مبدأ الكرامة و مبدأ التضامنتساىم احلماية االجتماعية يف حتقيق 

من خالؿ إعادة توزيع األمواؿ عن طريق الضرائب، ويتوقف مستوى التضامن على طبيعة أدوات التمويل  منالتضا
ادلستخدمة؛ فبينما تكوف الضريبة على الدخل أو ادلساعلات ادلتعلقة بالدخل عادة متزايدة، صلد الضريبة على 

و يتجلى من خالؿ إعطاء احلماية فه مبدأ الكرامةاالستهالؾ أو األقساط اجلزافية عرضة للتناقص. أما 
االجتماعية للفرد احلق يف عيش حياة كرمية، فهي تقـو بدمج األفراد يف إطار عملية تبادؿ تعطيهم احلق يف األخذ 

 

التخلص من 

 الفقر

اطلفاض العائد على 
 االستثمار/دخل ضعيف

النفور من ادلخاطرة يف 
 االستثمارات

ارتفاع عائدات 
 االستثمارات/ارتفاع الدخل

االستعداد اجليد لالستثمار يف 
 أصوؿ ذات عائدات مرتفعة/

سلاطرة مرتفعةو   

 مقاومة

 اذلشاشة  مقاومة

 الحلقة المفرغة للهشاشة والفقر

 الحماية االجتماعية
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ويف نفس الوقت االلتزاـ بالدفع، ىكذا تكوف لديهم إمكانية ادلساعلة وىو ما ػلفظ كرامتهم عكس األعماؿ 
)مبا يف ذلك ادلساواة بني اجلنسني( والذي يتجسد من  بمبدأ المساواةجتماعية أيضًا اخلريية. وتتعلق احلماية اال

1خالؿ عدـ التمييز يف إعطاء احلقوؽ نظراً لتعرض رتيع األفراد لنفس األخطار
. 

احلماية االجتماعية ىي رلموعة كاملة من اإلجراءات اليت تتخذىا احلكومة أو جهات أخرى مثل الشركات  
 من أجل إدارة ادلخاطر  (les groupes d’entraide)التجارية، ادلؤسسات اخلريية ورلموعات ادلساعدة ادلتبادلة 

ية على أهنا تدخالت القطاع العاـ من أجل واذلشاشة والفقر ادلزمن. ويعّرؼ البنك الدورل احلماية االجتماع
مساعدة األشخاص واألسر واجملتمعات حىت تتم إدارة ادلخاطر بشكل أفضل، وتقدمي الدعم لألشخاص األكثر 

أهنا رلموعة  على احلماية االجتماعية (OCDE)حرماناً. وأيضا تعرؼ منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية 
سن من قدرة الفقراء والضعفاء على اخلروج من الفقر كما تسمح ذلم بإدارة ادلخاطر السياسات واإلجراءات اليت حت

 .2والصدمات بشكل أفضل
تعترب احلماية االجتماعية حجر الزاوية للتنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية ألي بلد ويربز ذلك من 

 :3خالؿ

  طريق تقدمي الدعم للفقراء هبدؼ منعهم من ادلساعلة يف حتقيق العدالة االجتماعية االقتصادية عن
 الغرؽ يف الفقر؛

  ادلساعلة يف االستثمار ادلنتج ويف التنمية االقتصادية، وذلك عن طريق تشجيع األسر ذات الدخل
ادلنخفض على استثمار فوائض الدخل يف التعليم ويف أدوات اإلنتاج، وىكذا تتم تعبئة ادلدخرات 

 احمللية ألغراض إنتاجية؛
 ساعلة يف االستقرار السياسي ويف التماسك االجتماعي.ادل 

 ثانياً: إشكالية عدم حصول العديد من األسر في الدول النامية على حماية اجتماعية مناسبة
ميكن تنظيم احلماية االجتماعية من قبل الدولة أو الشركات التجارية أو رلموعات ادلساعدة ادلتبادلة أو من قبل 

، ويتم إدارة أنظمة احلماية االجتماعية يف معظم الدوؿ بواسطة كل اجلهات ادلتدخلة أطراؼ متدخلة أخرى
ادلذكورة. بالنسبة ألنظمة احلماية االجتماعية ادلسرّية من قبل الدولة، يتم دتويلها سواًء من اشًتاكات األعضاء أو 

ق ادلساعلات ادلنتظمة وادلرتبطة من الضرائب، وصلد أنظمة التأمني االجتماعي بصفة خاصة يتم دتويلها عن طري
عمومًا بالعمل الرمسي )التعاقدي(، ىذه األنظمة مبنية على قواعد زلددة من قبل القانوف وتقدـ مزايا لألعضاء يف 

                                                           
1
- Christian Jacquier et al., le point de vue de la protection sociale sur la micro-assurance, ouvrage: protéger les 

plus démunis (guide de la micro-assurance/vol1, op.cit, p54,55. 
2
- Yvonne Deblon et Markus Loewe, op.cit, p49,50. 

3
- Ibid, p50,51. 
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حالة حتقق اخلطر احملدد مسبقًا من قبل القانوف مثل الشيخوخة واإلعاقة ووفاة عائل األسرة، وبإمكاهنا التخفيف 
سر اليت مبقدورىا دفع مساعلة منتظمة مقابل التخفيف من التعرض للخطر، لكن ىذه من ىشاشة وضعف األ

األنظمة ال تغطي سوى رلموعة زلددة من األخطار وال تشمل دائماً األخطار اليت تشكل التهديد األكثر خطورة 
بالنسبة للعديد من بالنسبة لألعضاء كخطر تلف احملاصيل بسبب سوء األحواؿ اجلوية، ومثل ىذه األخطار تعترب 

األسر الريفية  مشكلة أكرب من الشيخوخة أو حوادث العمل واليت ميكن عالجها عن طريق الدعم ادلتبادؿ بني 
األقارب واجلرياف. عالوة على ذلك، التأمني االجتماعي عادة ليس بإمكانو مساعدة الفئات الفقرية جداًّ واليت 

، 1الصغرية جداًّ، وبالتارل يتم استبعادىا من أنظمة التأمني االجتماعيتعجز عن دفع حىت ادلساعلات ذات ادلبالغ 
وبالتارل فإف التحدي الرئيس الذي تواجهو أنظمة احلماية االجتماعية يف الدوؿ النامية يتمثل يف كوف التغطية 

 ة.زلدودة للغاية سواء من حيث ادلزايا اليت تقدمها أو من حيث عدد األشخاص الذين تشملهم التغطي
من السكاف النشطني  %40يف الدوؿ ذات الدخل ادلتوسط صلد التأمني ضد الشيخوخة ال يغطي أكثر من 

من السكاف  %12من السكاف النشطني يف الدوؿ ذات الدخل ادلنخفض. ويف نفس الوقت صلد أقل من % 10و
 .2يستفيدوف من مزايا ادلساعدة االجتماعية العمومية %5يستفيدوف من تأمني صحي أو تقاعد خاص، وأقل من 

 :3ومن بني األسباب اليت جعلت تغطية أنظمة التأمني االجتماعي زلدودة ما يلي

  تعتمد معظم األنظمة ادلوجودة على عالقات العمل الرمسية واالشًتاكات تكوف مقسمة بني أصحاب
ة العمل غري ادلستقر وغري الرمسي، خاصة العمل وادلوظفني، ىذه القواعد يصعب تطبيقها يف حال

 أولئك الذين يعملوف حلساهبم اخلاص؛

  تواجو ىيئات التأمني االجتماعي مشاكل إدارية فيما يتعلق برصد عدد العاملني ضمن االقتصاد غري
 الرمسي، رتع مساعلاهتم، واإلدارة الصحيحة دلطالباهتم.

 اعيةثالثاً: التأمين المصغر كأداة للحماية االجتم
مأل الفجوات ادلوجودة يف أنظمة الضماف   -كآلية لتوسيع نطاؽ احلماية االجتماعية-بإمكاف التأمني ادلصغر 

 :4االجتماعي التقليدية نظراً للمزايا اآلتية

بإمكاف التأمني ادلصغر الوصوؿ إذل الفئات ادلستثناة من أنظمة التأمني االجتماعي القانوين، كالعاملني  .1
 غري الرمسي والعاملني يف األرياؼ؛ ضمن االقتصاد

                                                           
1
- Ibid, p51. 

2
- Ibid, p53. 

3
- Idem. 

4
- Christian Jacquier et al., op.cit, p61.  
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اطلفاض تكاليف ادلعامالت الضرورية من أجل الوصوؿ إذل السكاف نظرًا ألف أنظمة التأمني ادلصغر  .2
تكوف يف أغلب األحياف مسرية من طرؼ ىيئات اجملتمع ادلدين الالمركزية واليت تعتمد غالبًا على 

 ى مقربة من السكاف ادلستهدفني؛التسيري الذايت الطوعي )االختياري( وتتواجد عل

يتم إعداد خدمات التأمني ادلصغر عن طريق الشراكة مع األفراد ادلستهدفني وتكوف ىذه ادلساعلة  .3
بشكل كبري يف اجلمعيات التبادلية واليت يتم فيها االتفاؽ على رلموعة اخلدمات من خالؿ االنتخاب 

موعات ادلستهدفة. وكنتيجة لذلك غالبًا ما من طرؼ اجلميع، ويف بعض األنظمة تتم استشارة اجمل
 يستجيب التأمني ادلصغر الحتياجات الفئات ادلستهدفة وقدرهتم على الدفع؛

أنظمة التأمني ادلصغر القائمة على اجملتمع )األنظمة اجملتمعية( تواجو مشاكل أقل فيما يتعلق بالغش  .4
ية نظرًا لكوف األعضاء يعرفوف بعضهم البعض واالحتياؿ بادلقارنة مع أنظمة احلماية االجتماعية ادلركز 

وينتموف لنفس اجملتمع ويتشاركوف نفس ادلصاحل. رغم ذلك، قد تواجو األنظمة اجملتمعية صعوبات يف 
رتع ادلساعلات بشكل منتظم األمر الذي يؤثر على االستدامة، لكن بعض األنظمة تعاجل ىذا النوع 

 عي مع رلموعات مهنية منظمة كالتعاونيات.من ادلشاكل عن طريق عقود التأمني اجلما

بالرغم من ىذه ادلزايا توجد بعض التحديات اليت تضعف من دور التأمني ادلصغر كأداة لتوسيع نطاؽ احلماية 
 :1االجتماعية، ونذكر منها

العديد من أنظمة التأمني ادلصغر تعاين من ضعف يف االستدامة واالستمرارية، ويتعلق ىذاف العنصراف  .1
)خاصة يف إفريقيا( بسوء التسيري نظرًا لعدـ كفاية ادلوارد ادلالية الالزمة لتوظيف أشخاص ذوي خربة 

 وكفاءة يف اجملاؿ، وأيضاً بعدـ مالءمة أنظمة اإلعالـ اآلرل شلا يصّعب الرقابة على عمليات النظاـ؛

ادلزايا زلدودة يف  قدرة األعضاء على الدفع تكوف يف أغلب األحياف منخفضة وكنتيجة لذلك تكوف .2
 غياب اإلعانات؛

يف العديد من الدوؿ ال يكوف اإلطار القانوين مكّيفًا مع أنظمة التأمني ادلصغر شلا يعرقل توسعها  .3
 وانتشارىا؛

تكوف أنظمة التأمني ادلصغر عادة ىيئات مستقلة، ومن ادلمكن أف تسعى لتحقيق أىداؼ ال تتوافق مع  .4
للحكومة، وقد تتجنب ادلشاركة يف أنظمة وطنية للحماية االجتماعية  إسًتاتيجية احلماية االجتماعية

 خوفاً من ادلساس باستقاللية النظاـ.

لكن تعترب العديد من الدوؿ التأمني ادلصغر كأداة لتوسيع نطاؽ احلماية االجتماعية وتُدرج ىذه اآللية ضمن 
ًا من عملية ادلمارسة العملية التدرغلية ألنظمة اسًتاتيجيات التوسع، وأصبحت أنظمة التأمني ادلصغر بالفعل جزء

                                                           
1
- Ibid, p62. 
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زتاية اجتماعية أكثر دتاسكًا وتكاماًل. ففي السنغاؿ مثاًل صلد أنظمة التأمني ادلصغر مذكورة ضمن اإلسًتاتيجية 
الوطنية للحماية االجتماعية كآلية رئيسية لتوسيع نطاؽ احلماية االجتماعية يف البالد، ويف كولومبيا قدمت 

مة إعانات للسكاف الفقراء حىت تكوف لديهم القدرة على شراء التأمني الصحي األمر الذي يدفع إذل احلكو 
1ادلنافسة على العمل مع ادلستهلكني ذوي الدخل ادلنخفض بفضل خدمات التأمني ادلصغر

. 
تغلب على ومن أجل تعزيز دور التأمني ادلصغر كآلية فعالة لتوسيع نطاؽ احلماية االجتماعية وحىت يتم ال

 :2التحديات ادلذكورة سابقاً واليت تضعف من دوره، توجد ثالث طرؽ تساعد على ذلك وىي
 زيادة تطوير التأمين المصغر .أ 

ويتعلق األمر ىنا بالداعمني والعاملني يف النظاـ وأيضًا الدولة؛ حيث ينبغي على الداعمني والعاملني يف نظاـ 
احلالية للنماذج، وجعل عملية التسيري أكثر احًتافية حىت تتم تلبية حاجات التأمني ادلصغر تعديل طريقة العمل 

الفئات ادلستهدفة، كما أف خلق أنظمة أكرب يساعد على توفري تغطية أمشل خاصة ضد ادلخاطر الكربى كخطر 
 االستشفاء مثاًل وتكوف ىذه األنظمة أكثر قدرة على االستدامة نظراً لسهولة تكوين سلصصات مالية.

إضافة إذل الداعمني والعاملني يف النظاـ، بإمكاف الدولة أيضًا دعم تطوير التأمني ادلصغر من خالؿ تعزيز 
 وتوعية الرأي العاـ على وجو اخلصوص من السكاف ادلستهدفني، كما توجد إجراءات حكومية أخرى تتضمن:

 ظمة ادلراقبة؛تطوير قدرة أنظمة التأمني ادلصغر عن طريق حتسني طرؽ التسيري ووضع أن 

  تقوية االستدامة والقدرة ادلالية لألنظمة، على سبيل ادلثاؿ عن طريق إعادة التأمني أو صناديق
 الضماف؛

  تبسيط تبادؿ ادلعلومات بني سلتلف الفاعلني من أجل ضماف االستفادة من التجارب الناجحة وإعادة
 تطبيقها مع رلموعات أخرى أو يف مناطق جغرافية أخرى؛

  ىياكل من أجل توليد ادلعلومات )إحصائيات، مؤشرات( اليت يتم استخدامها من قبل األنظمة إنشاء
 حىت يتم تسعري ادلنتجات بدقة أكثر.

 تطوير الروابط .ب 
وىي إسًتاتيجية رئيسية لتقوية أنظمة التأمني ادلصغر وتعويض بعض مواطن الضعف فيها، وذلك من خالؿ 

مصنفة حسب أنواع اآلليات  رى. ويف اجلدوؿ ادلوارل نوضح بعض األمثلةربطها هبيئات أو مؤسسات أو أنظمة أخ
 ادلستخدمة والشركاء ادلمكنني.

 
 

                                                           
1
- Ibid, p63. 

2
- Ibid, p64-69. 
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 (: تصنيف روابط التأمين المصغر2-2الجدول )
 الفاعلني/الشركاء اآلليات

 إعانات )زللية، وطنية، دولية( -

 إمضاء العقود مع مقدمي الرعاية الصحية -

يتعلق بوظائف  االستعانة مبصادر خارجية فيما -
 اإلدارة

 االستشارات الفنية -

 الدعم ادلارل )إعادة التأمني، صناديق الضماف( -

 توزيع منتجات التأمني -

توزيع السلع العامة )اللقاح، عالج واختبار  -
ضد فريوس نقص ادلناعة ادلكتسبة/اإليدز، 

 ادلساعدة االجتماعية(

 التفاوض -

 تبادؿ ادلعلومات وادلمارسات -

 التنظيم، الرقابة -

 أنظمة تأمني مصغر أخرى، احتادات األنظمة -

ىيئات اجملتمع الدين، ادلؤسسات التبادلية،  -
مؤسسات التمويل ادلصغر، النقابات، 

 التعاونيات، اجلمعيات، إخل.

مقدمي اخلدمات، على سبيل ادلثاؿ الرعاية  -
 TAالصحية، 

 ، الصناعة الصيدالنيةالقطاع اخلاص -
 احلكومات ادلركزية واحمللية -
 الصحة العمومية برامج -
برامج ادلساعدة االجتماعية، التحويالت  -

 النقدية
أنظمة الضماف االجتماعي، ادلؤمنني اخلواص  -

 أو العموميني
 تعاوف دورل -

Source: Christian Jacquier et al., le point de vue de la protection sociale sur la micro-assurance, ouvrage: 

protéger les plus démunis (guide de la micro-assurance/vol1) -sous la direction de Craig Churchill, traduit 

et reproduit avec l’autirisation du Bureau International de Travail, édition Française :Fondation Minich Ré, 

Allemagne, 2009, p65. 

تبعًا للمؤىالت الرئيسية لكل جهة يساىم يف خلق التكامل ويزيد من فعالية  الوظائف وادلسؤوليات شارؾتف
، (TA) يستعني يف وظائف اإلدارة بادلساعدة التقنية يف اذلند Yeshasviniاألنظمة، على سبيل ادلثاؿ نذكر برنامج 

يئات رلتمعية، كذلك يتم وأيضًا صلد شركات التأمني الرمسية يف العديد من الدوؿ تعتمد يف توزيع منتجاهتا على ى
 . اتوجيو اإلعانات عرب اجلمعيات التبادلية يف كولومبي

كما ميكن إنشاء روابط وظيفية مع مكونات أخرى احلماية االجتماعية من أجل حتسني تكامل النظاـ الوطين 
للحماية االجتماعية. األمثلة حوؿ ىذه الروابط تتضمن توجيو اخلدمات االجتماعية ضلو األعضاء ادلؤىلني وتوزيع 

تواجو مشكلة تتمثل يف كيفية توفري التأمني   PhilHealthالتأمني االجتماعي، ففي الفلبني مثاُل كانت شركة 
مليوف عامل وتًتاوح نسبتهم  2117و 6..1الصحي للعاملني ضمن االقتصاد غري الرمسي والذي يقدر عددىم  بني 

على قرار إقامة  2003من السكاف ادلوظفني. ومن أجل مواجهة ىذا التحدي، وافقت عاـ % 78و %70ما بني 
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 PhilHealthدلنظمة على أساس مشروع رائد، ىذه الشراكة واليت أُطلق عليها اسم الشراكات مع اجملموعات ا

Organized Group Interface (POGI) اعتربت كحل مبتكر للوصوؿ إذل العاملني ضمن االقتصاد غري الرمسي 
تعاونية واليت تتكفل بالتسويق ورتع األقساط من  11عرب التعاونيات، وقد مت تطبيق ىذه ادلبادرة على مستوى 

 .PhilHealthأجل 
يوجد أيضًا رابط مهم جدًا من أجل بلوغ أىداؼ احلماية االجتماعية، ويتحقق مع مقدمي الرعاية الصحية. 

قدمي إف جعل قطاع الرعاية الصحية المركزياًّ بإمكانو تسهيل االتفاقات التعاقدية بني أنظمة التأمني ادلصغر وم
الرعاية الصحية على ادلستوى احمللي، ومن أجل ضماف فعالية ىذه العالقات من الضروري أف تتدخل احلكومة. يف 
السنغاؿ على سبيل ادلثاؿ، صلد أغلب اذليئات التبادلية الصحية لديها اتفاقات تعاقدية مع مقدمي الرعاية الصحية 

زنة وتفتقر اذليئات التبادلية إذل وسائل حقيقية تلـز هبا لكن يف أغلب األحياف تكوف تلك العالقات غري متوا
مقدمي الرعاية الصحية على الوفاء بالتزاماهتم. ومن أجل حل ىذه ادلشكلة، أدركت وزارة الصحة احلاجة إذل 
إعداد إطار وسياسة إمضاء عقود وطنية واليت تقدـ إرشادات وأدوات ملموسة حىت يتم تسهيل عملية إمضاء 

ا يف ذلك مراحل تصميم العقد، احملتوى األد ى للعقد، التزامات الطرفني )اجلوانب ادلالية، الفوترة وطرؽ العقود، مب
 التسديد(، أدوات وإجراءات ادلراقبة، ودور الدولة.

إف آليات إعادة توزيع اإلعانات بإمكاهنا مساعدة أنظمة التأمني ادلصغر على توفري حد أد ى من احلماية 
فراد واألسر األكثر فقرًا مع قدرة مساعلة منخفضة أو أخطار اجتماعية مرتفعة )مثاًل األشخاص االجتماعية لأل

ادلتقدمني يف السن، األمراض ادلزمنة، بعض اجملموعات ادلهنية(. مثل ىذه اآلليات تضمن احلصوؿ على زتاية 
القدرة ادلالية لألفراد. كما تساىم اجتماعية بشكل عادؿ بني األفراد حيث ال يتم األخذ بعني االعتبار صفات أو 

تلك اإلعانات أيضًا يف جعل أنظمة التأمني ادلصغر ادلستفيدة جذابة أكثر شلا يساعد على زيادة االنضماـ لتلك 
األنظمة. يف حاؿ ما إذا كانت إعادة التوزيع على ادلستوى احمللي غري كافية من ادلفيد التطلع إذل إعادة توزيع على 

ىي مبادرة اذلدؼ منها ختفيض الفقر يف الدوؿ النامية و  Le Global Social Trustرل، ومثاؿ ذلك ادلستوى الدو 
بفضل شراكة ترعى وتستثمر يف تطوير أنظمة احلماية االجتماعية ادلستدامة لفائدة األفراد واجملموعات والذين مت 

رة يف الطلب من األشخاص يف الدوؿ الغنية استبعادىم من األنظمة الرمسية. وتتمثل الفكرة الرئيسية ذلذه ادلباد
والذي يكوف  Global Social Trustمن الدخل الشهري( لصاحل  % 012بتقدمي مبالغ صغرية شهرياًّ طوعًا )مثاًل 

 Le Trustويقـو  .(OIT) ادلدعومني بواسطة ادلنظمة الدولية للعمل trusts nationauxلػ  على شكل شبكة عادلية

لغرض إعداد أنظمة زتاية اجتماعية قاعدية يف الدوؿ النامية وميّوؿ اخلدمات ادللموسة لفًتة  باستثمار األمواؿ
 .زلددة حىت تصبح تلك األنظمة مستقّلة مالياًّ 

                                                           

 
:دلزيد من ادلعلومات حوؿ ىذه ادلبادرة راجع الرابط التارلen/index.htm--http://www.ilo.org/secsoc/lang  

http://www.ilo.org/secsoc/lang--en/index.htm
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 اإلدماج ضمن أنظمة حماية اجتماعية عادلة ومتماسكة .ج 
دلواطنيها، ولكن  من خالؿ التشريع والتنظيمات صلد أف احلكومات مسؤولة على تقدمي الضماف االجتماعي

ىذا ال يعين أف كل أنظمة الضماف االجتماعي ينبغي أف تديرىا ادلؤسسات العمومية أو شبو العمومية. وبالتارل 
بإمكاف احلكومات تفويض مسؤوليتها إذل ىيئات من القطاع العاـ، من القطاع اخلاص، تعاونيات أو ىيئات غري 

 ىادفة للربح.
االجتماعيني االعًتاؼ صراحًة بالتأمني ادلصغر كأداة للحماية االجتماعية  ينبغي على احلكومات والشركاء

وإدماجو ضمن اإلسًتاتيجيات الوطنية للحماية االجتماعية، للتنمية، للصحة وللتخفيف من الفقر. يعترب تصميم 
دلصغر ضمن نظاـ احلماية وتبين أُطُر قانونية مرحلة رئيسية ضلو اإلدماج، ىذه اأُلطُر بإمكاهنا حتديد دور التأمني ا

االجتماعية، وإدخاؿ رلموعة من القواعد وادلؤسسات من أجل مراقبة أنظمة التأمني ادلصغر، كما أهنا تساىم يف 
تطوير ىذه األنظمة. وبصفة عامة، من الضروري إدماج الداعمني والعاملني يف رلاؿ التأمني ادلصغر، بصفة مباشرة 

ات دتثل مصاحلهم، من خالؿ مشاورات ومفاوضات دولية مع الدولة أو بصفة غري مباشرة، ضمن احتاد
وادلتدخلني اآلخرين فيما يتعلق بتصميم وتطبيق اسًتاتيجيات احلماية االجتماعية الوطنية. مثل ىذا اإلدماج 

ف يتطلب جّو من الثقة بني العاملني يف األنظمة، شبكات األنظمة، ىيئات أخرى من اجملتمع ادلدين دتثل السكا
 .الذي تشملهم تغطية ىذه األنظمة )االحتادات، التعاونيات، إخل.( واحلكومة

وبالتارل يعترب التأمني ادلصغر أداة بإمكاهنا توسيع نطاؽ احلماية االجتماعية حىت تشمل الفئات احملرومة منها، 
ى توفري احلماية وتكوف مناسبة خاصة يف احلاالت اليت تكوف فيها احلكومات تفتقر للموارد أو للقدرة عل

االجتماعية، وحىت يف احلاالت اليت تتوفر فيها ادلوارد، إذا دتكنت احلكومة من توفري الدعم للتأمني ادلصغر كآلية 
ميكن حتقيق فعالية أكثر يف تقدمي احلماية االجتماعية بادلقارنة  -كما ىو احلاؿ يف كولومبيا  -للحماية االجتماعية

ل من طرؼ احلكومة. إف استخداـ التأمني ادلصغر كآلية مستقلة إلدارة ادلخاطر ال مع اخلدمات ادلمنوحة بالكام
يعترب كافيًا حلماية الفقراء ضد األخطار، فال بّد من إعداد إسًتاتيجية ُمدرلة للحماية االجتماعية بالتعاوف مع 

، واذليئات األخرى احلكومة، القطاع اخلاص، ادلوظفني ادلتخصصني يف قطاع الصحة، الشركاء االجتماعيني
للمجتمع ادلدين. بإمكاف التأمني ادلصغر حتقيق صلاح حقيقي إذا مت استخدامو كآلية مكّملة ألدوات أخرى إلدارة 

 .1ادلخاطر وعلى أساس تقييم كامل للمخاطر
تلفة عن أنظمة التأمني ادلصغر ضمن إطار احلماية االجتماعية ينبغي أف يكوف تقييمها والرقابة عليها بطريقة سل

أنظمة التأمني ادلصغر ادلتعلقة بالتأمني على األصوؿ أو ادلاشية أو السكن على سبيل ادلثاؿ. ال بد أف تشمل 
أنظمة احلماية االجتماعية األفراد ادلعرضني للمخاطر الكربى أو دوف مصادر، وأف تستفيد بشكل مثارل من 
                                                                                                                                                                                     
 
1
- Christian Jacquier et al., op.cit, p70,71. 
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صريح باحلوادث األكثر ارتفاعاً أو ادلساعلات الضعيفة. اإلعانات العمومية حىت تتمكن من التعامل مع حاالت الت
وإذا دتكنت من احلصوؿ على تلك اإلعانات، ينبغي عليها ضماف االستخداـ الفعاؿ لتلك األمواؿ من أجل بلوغ 

د األىداؼ ادلسطرة. الغاية ادلنشودة من إدماج التأمني ادلصغر تتمثل يف حتسني الفعالية، زيادة التغطية وخلق ادلزي
 .1من أنظمة احلماية االجتماعية أكثر دتاسكاً وعدالة

 المهمة التجاريةالمطلب الثاني: 

" حتدث  ويف كتابو 2005يف عاـ  حوؿ القطاع اخلاص وكيف أنو يبتكر  C.K. Prahalad"الثروة يف أسفل اذلـر
 2أنظمة ختتلف عن طبيعة السوؽ من أجل ربح أقساـ من السوؽ، وقد اعترب السكاف الذين يعيشوف بأقل من 

دوالر يف اليـو كفرصة للسوؽ، ىذا يف حاؿ ما إذا دتكن موردو ادلنتجات واخلدمات وأيضًا الشركات ادلتعددة 
 . 2جديدة وخلق مستهلكني منخفضي الدخل اجلنسيات من ابتكار ظلاذج جتارية

 ثناعشر لالبتكار يف أسواؽ أسفل اذلـرمن وضع ما يسمى بادلبادئ اإل C.K. Prahaladدتكن 
(BOP) ، وبالرغم من

دل يقم بدراسات متعلقة بالتأمني إال أف ىذه ادلبادئ تبدو قابلة للتطبيق يف رلاؿ التأمني ادلصغر، وفيما يلي  أنو
 :3سوؼ نتطرؽ إذل تطبيق ادلبادئ اإلثناعشر لالبتكار يف أسواؽ أسفل اذلـر على التأمني ادلصغر

 : مقاربة جديدة في العالقة سعر/أداء1المبدأ
من ادلتعارؼ عليو أف السكاف الفقراء ليس بإمكاهنم احلصوؿ على منتجات باىضة الثمن، ولكن ىذا ال يعين 
أهنم يستحقوف منتجات رديئة. ولكن على العكس من ذلك، ففي إطار التأمني ادلصغر صلد أف ادلستهلكني ذوي 

اؿ تسوية سريعة للحوادث، التقليل الدخل ادلنخفض ىم يف حاجة إذل منتجات ذات جودة أفضل، على سبيل ادلث
 من ادلطالبات ادلرفوضة، وذلك من أجل التغلب على ختوفهم من الدفع الفوري بينما الربح ادلستقبلي غري زلدد. 

لديهم معرفة جيدة بالعالمات التجارية وىو عنصر ال بد  يرى أف ادلستهلكني يف أسفل اذلـر Prahalad إذف
 ني ادلصغر أخذه بعني االعتبار من أجل الفوز بوالء وثقة ادلستهلكني.على العاملني يف رلاؿ التأم

 : تكنولوجيا متطورة جنباً إلى جنب مع البُنى التحتية القائمة2المبدأ
بينما ال يزاؿ التأمني ادلصغر يف مهده، صلد العديد من مؤسسات التمويل ادلصغر حتاوؿ استخداـ تكنولوجيا 

 نقاط البيعو ، PDA Palm pilotمثل: الصرافات البنكية األوتوماتكية ذات التعريفة البيوميًتية، البطاقة الذكية، 
ارل فإف العاملني يف رلاؿ التأمني ادلصغر ودوف أد ى شك النهائية، وذلك من أجل تعظيم الكفاءة واإلنتاجية. وبالت

 سوؼ يتبعوف ىذا التوجو.
 

                                                           
1
- Ibid, p71. 

2
- Craig Churchill, op.cit, p17. 

 Bottom Of the Pyramid. 

3
- Craig Churchill, op.cit, p18-20.  
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 : نطاق العمليات3المبدأ
. فحىت وإف  ، العائد على رأس ادلاؿ ادلستثمر يعتمد على احلجمBOPيف إطار ظلوذج إلدارة أسواؽ أسفل اذلـر 

ويف  للمبيعات فإنو يصبح مهم يف نظر ادلساعلني.كاف ربح الوحدة الواحدة صغري، إذا مت ضربو يف العدد اذلائل 
رلاؿ التأمني، ينص قانوف األعداد الكبرية على أنو كلما زاد عدد الوحدات ادلعرضة للخطر، كلما أصبح االحتماؿ 
ادلتوقع مساويًا أو قريبًا من االحتماؿ احملقق، وبالتارل عند التسعري ال يكوف ىناؾ ىامش خطأ كبري، شلا غلعل ذتن 
ادلنتج والذي ىو القسط عادؿ بالنسبة للمؤمن لو، وبالتارل يكوف ادلنتج أكثر مالءمة من ناحية السعر بالنسبة 

 للفقراء.
 : المسؤولية تجاه البيئة4المبدأ

لن تكوف أبدًا مستدامة إذا كانت  أف ادلوارد ذات الصلة بادلنتجات يف الدوؿ ادلتطورة Prahaladالحظ 
كل االبتكارات ينبغي أف تقلل التغليف وأف تأخذ بعني   ، وكنتيجة لذلكBOPمستخدمة للسوؽ الضخمة 
ىذا ادلبدأ قد ال يكوف قابل للتطبيق مباشرة على التأمني ادلصغر، ومع ذلك يوجد  .االعتبار أثر ادلنتج على احمليط

 ارثية اليت يتعرض ذلا الفقراء ترتبط بالتغريات ادلناخية.رابط، فالعديد من األخطار الك
 : الحاجة إلى نظام مختلف5المبدأ

رلرد نسخ رخيصة من ادلنتجات األصلية.  ال ميكن أف تكوف BOPادلنتجات واخلدمات ادلوجهة للمستهلكني 
لغ التعويض تعكس يف التأمني ادلصغر على سبيل ادلثاؿ، صلد أف طريقة استخداـ ذوي الدخل ادلنخفض دلب

االختالفات اجلوىرية بادلقارنة مع التأمني التقليدي، فمثاًل قد يفضل الفقراء تلقي التعويض يف صورة عينية )خدمة 
 اجلنازة، مواد غذائية( بطريقة متداخلة على مدى فًتة من الزمن بداًل من تعويض نقدي.

 : االبتكار في العمليات6المبدأ
 العمليات وادلنتجات ُمكّيفةينبغي أف تكوف ، BOPخالؿ عملية تصميم منتجات من أجل ادلستهلكني 

بسبب البنية التحتية احملدودة ادلتاحة للفقراء. يف إطار التأمني ادلصغر من الضروري األخذ بعني االعتبار أف تسديد 
ة بالدخوؿ وباستخداـ ادلنتج، مبا يف ذلك النقل االشًتاؾ ليس اإلنفاؽ الوحيد، فالتكاليف غري ادلباشرة ادلرتبط

 ومصاريف الفرصة يف حاؿ خسارة الدخل، ميكن أف تكوف أكثر أعلية من التكلفة احلقيقية.
 :انخفاض مستوى التكوين في العمل7المبدأ

 صناعة اخلدمات بطبيعتها تستهلك اليد العاملة بشكل كبري، خاصة تلك اليت تركز على أسواؽ أسفل اذلـر
بسبب حجم نطاؽ عملها. تكلفة اليد العاملة ميكن أف دتثل أكثر من نصف تكلفة العمل الكلي، ومن بني 
الطرؽ اليت تساىم يف التخفيض من التكاليف صلد تبسيط العمليات من أجل بيع وإدارة ادلنتج من قبل موظَّفني 
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لرغبة العمالء يف منتجات بسيطة  أقل أجراً، مثل ىذه ادلقاربة مناسبة بشكل خاص للتأمني ادلصغر نظراً 
 االستخداـ.
 : استثمارات ضخمة في توعية المستهلكين8المبدأ
، وذلك من خالؿ التعليم ونشر الوعي BOPخلق مستهلكني يف أسواؽ أسفل اذلـر  بضرورة Prahaladيُقّر 

ىت تتم توعيتهم بكيفية باالستعانة بآليات مبتكرة من أجل الوصوؿ إذل الفئات البعيدة عن وسائل اإلعالـ، ح
 عمل التأمني وبإغلابياتو.

 : منتجات مصممة للظروف المعاكسة9المبدأ
ينبغي أف تأخذ بعني االعتبار الظروؼ  BOPادلنتجات واخلدمات ادلصممة للمستهلكني يف أسواؽ أسفل اذلـر 

غري الصحية والبنية التحتية احملدودة كاالنقطاع يف الكهرباء وادلياه غري الصحية، ىذا يعين استثمار مقدمي 
خدمات التأمني ادلصغر يف تدابري الوقاية من احلوادث، كتعزيز سلوؾ منخفض ادلخاطر، النظافة وادلياه الصحية 

 ات يف التأمني على احلياة والتأمني الصحي.هبدؼ ختفيض التعويض
 : واجهات سهلة االستخدام10المبدأ

بالتباين وعدـ التجانس يف اللغات وادلستوى التعليمي، وبالتارل توفري اخلدمات  BOPتتسم أسواؽ أسفل اذلـر 
دلصغر، ال بد أف يكوف ذلذه األسواؽ يتطلب احلذر حىت ال يواجو الفقراء صعوبة يف االستخداـ. يف رلاؿ التأمني ا

ظلوذج الطلب سلتصر، وأيضَا ينبغي تبسيط إجراءات التصريح باحلادث من أجل تسهيل حصوؿ ادلؤمن ذلم على 
 التعويضات وزتاية شركة التأمني من االحتياؿ.

 : التوزيع11المبدأ
أسواؽ أسفل اذلـر صلد من أكرب التحديات اليت تواجهها شركات التأمني عند تقدمي اخلدمات للمستهلكني يف 

مرحلة وضع ادلنتج يف السوؽ، وقد وجدت شركات التأمني أف أفضل حل ذلذه ادلشكلة ىو التعاوف مع ىيئات 
سبق ذلا التعامل مع األسر ذات الدخل ادلنخفض، ىكذا يصبح بإمكاف شركات التأمني استغالؿ بنية حتتية 

 يسبق لشركات التأمني التعامل معها من قبل. موجودة من أجل التواصل مع الفئات الفقرية اليت دل
 : تحدي األفكار الواردة12المبدأ

بشكل سلتصر، من أجل توفري اخلدمات للمستهلكني ذوي الدخل ادلنخفض، ينبغي على ادلؤّمنني تعديل 
شركات نظرهتم الحتياجات ادلستفيدين، لتصميم ادلنتج، ألنظمة التوزيع وأيضًا للنماذج التجارية. فإذا كانت 

 التأمني جاىزة الكتشاؼ ىؤالء ادلستهلكني ولتطوير ظلاذج جديدة، فإف سوؽ مهمة ستكوف متاحة ذلم.
حىت تتمكن شركات التأمني من حتقيق النمو مستداـ ال بد من حتقيق التوازف بني األىداؼ االجتماعية 
واالقتصادية من جهة واألىداؼ التجارية من جهة أخرى. فإذا ركزت شركة التأمني على ىدؼ حتقيق الربح على 
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الدخل ادلنخفض ال يتم بلوغو. ويف احلالة ادلدى القصري، فإف اذلدؼ ادلتعلق بتوفري أداة رمسية إلدارة سلاطر ذوي 
ادلعاكسة، لو أهنا مارست نشاطها مع ىامش ربح منخفض فإف ىذا األمر يهدد استمراريتها. فتطور أي قطاع 
يعتمد على مدى قدرتو على االستمرار على ادلدى الطويل، واألرباح تعطي احلافز لتحقيق النجاح على ادلدى 

ى شركات التأمني منذ البداية إعداد سلططات هتدؼ إذل بلوغ األىداؼ االجتماعية الطويل. وبالتارل ينبغي عل
 كما ىو موضح يف الشكل اآليت.1واالقتصادية واألىداؼ التجارية يف نفس الوقت

 (:7-2الشكل )
 اقتراح القيمة للتأمين المصغر: ينبغي على شركات التأمين البحث على حلول مستدامة على المدى الطويل

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Source: Suisse Ré, Microassurance: couverture de risques pour 4 milliards de personnes, la série 

sigma, N°6/2010, p 5. 
 

: ميكن تقسيم سوؽ التأمني ادلصغر إذل قسمنيوفقًا دلستوى استهالؾ األفراد وقدرهتم على دفع األقساط، 
قراء جدًا )الشكل (. بالنسبة للقسم األوؿ، فهو يشمل قسم التأمني ادلصغر اجملدي جتاريًا وقسم السكاف الف

، على أساس 2005دوالر/ اليـو )بالدوالر العادلي  1.25السكاف الذين يعيشوف فوؽ خط الفقر الدورل وادلقدر بػ: 
. ىذا القسم من السوؽ من ادلمكن أف يكوف لو هنج مستقل  4تساوي القدرة الشرائية( وإذل غاية  دوالر/ اليـو

على السوؽ؛ حيث يتم بيع منتجات التأمني ادلصغر بسعر يف متناوؿ العمالء ويف نفس الوقت رلدي جتارياً.  قائم
                                                           
1
- Suisse Ré, op.cit, p5. 

جتارياً على ادلدى  رلدي ريغ
 الطويل

 

 مقاربة غري مستهدفة

 

 

 

مساعلة زلدودة يف التنمية 
 االجتماعية

 

حل مستدام على المدى 
 الطويل

 

رتفعم منخفض  
 منخفض

رتفعم  

 الربحية التجارية

المساهمة في التنمية 
 االجتماعية

واالقتصادية   
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؛ حيث يكسبوف  1.25بينما القسم الثاين فهو يشمل السكاف الفقراء جدًا والذين يعيشوف بأقل من  دوالر/ اليـو
رية جداً ألسرىم وأيضاً أقل من تكلفة منتجات القليل جداً لدرجة أنو من الصعب عليهم دفع ذتن ادلنتجات الضرو 

التأمني ادلصغر اجملدية جتارياً، ولكن ىناؾ مناىج أخرى من أجل توسيع نطاؽ احلماية االجتماعية وبرامج التأمني 
ادلصغر حىت تشمل ىذه الفئة من السكاف، كأف تقـو احلكومات بإدخاؿ تدابري الضماف االجتماعي على نطاؽ 

 .1مي إعانات ألقساط التأمني ادلصغر من خالؿ برامج شراكة بني القطاعني العاـ واخلاصواسع، أو بتقد
 (: تقدير السوق المحتمل للتأمين المصغر العالمي8-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Source: Suisse Ré, Microassurance: couverture de risques pour 4 milliards de personnes, la 

série sigma, N°6/2010, p 11. 

 

مليار شخص يقعوف ضمن فئة الدخل الذي يًتاوح ما بني  216من خالؿ الشكل نالحظ أف حوارل 
مليار  114دوالر/ اليـو وىو السوؽ ادلستهدؼ احملتمل للتأمني ادلصغر اجملدي جتارياً، وحوارل  4دوالر/اليـو و1125

، وىذه الفئة حتتاج دلساعدة احلكومات ووكاالت التنمية من أجل  1125شخص يعيشوف بأقل من  دوالر/اليـو
مليار شخص  4تمل حبوارل: االستفادة من منتجات التأمني ادلصغر. وبالتارل يقدر سوؽ التأمني ادلصغر احمل

بإمكاهنم االستفادة من منتجات التأمني ادلصغر سواًء اجملدي جتاريًا أو عن طريق إقامة شراكات بني القطاعني 
مليار وثيقة تأمني حوؿ العادل تتعلق مبنتجات احلياة، الصحة، القرض،  3إذل  2العاـ واخلاص، وميثل ذلك من 
 .2مليار دوالر 40ا السوؽ احملتمل ميكن أف يصل إذل الزراعة/احملاصيل والكوارث، وىذ

                                                           
1
- Ibid, p10. 

2
- Idem. 

 خط الفقر
من متوسط إذل مرتفع:دخل   

 سوؽ التأمني التقليدي
 

 اقتصادياً سوؽ التأمني ادلصغر اجملدي 
 مليار دوالر 33مليار شخص/سوؽ  2.6

 

 سوؽ التأمني ادلصغر مع إعانات حكومية
 مليار دوالر 7مليار شخص/سوؽ  1.4

 

 دوالر/اليـو4

 دوالر/اليـو2

 دوالر 1.25
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وكخالصة دلا سبق، ينبغي على برامج التأمني ادلصغر يف إطار احلماية االجتماعية من جهة، وحىت يكوف ذلا 
 : 1آفاؽ جتارية من جهة أخرى، حتقيق التوازف بني األىداؼ الثالثة التالية

 ئة ادلستهدفة؛توفري تغطية تأمينية تستجيب الحتياجات الف .1

 ختفيض تكاليف التشغيل من جهة ادلؤمن؛ .2

ختفيض السعر )مبا يف ذلك تكاليف ادلعامالت احملّملة على ادلؤمن ذلم( من أجل حتسني القدرة على  .3
 حتمل التكاليف وإمكانية الوصوؿ إذل التأمني.

لى مواجهة ادلخاطر، ىذا التأمني ادلصغر ال بد وأف يكوف مصّممًا من أجل مساعدة األشخاص األشد فقراً ع
اذلدؼ األساسي ىو الذي مييز التأمني ادلصغر عن باقي أنواع التأمني. يف بداية نشأة أنظمة التأمني االجتماعي 
والتأمني التجاري اعتربت على أساس أهنا األنظمة ادلثالية حلماية الفقراء، لكن مع مرور الوقت، تُررتت اجلهود 

حتياؿ ومن التجاوزات يف كثرة الشروط، األمر الذي أثّر على فعاليتها وأفقدىا ادلبذولة من أجل احلد من اال
رسالتها األساسية واليت أُنشئت من أجلها وىي: زتاية ومساعدة الفقراء. باإلضافة إذل ذلك، أصبحت الشركات 

ّية وبالتارل ابتعاد التأمني العاملة يف القطاع ترّكز على تعظيم أرباحها، شلا أدى إذل توجهها ضلو العمالء األكثر رحب
عن ىدفو األصلي. إذف، ميكن وصف التأمني ادلصغر حبملة "الرجوع إذل األصل"، فهو يهدؼ إذل الًتكيز على 
احتياجات الطبقات اذلشة يف ما يتعلق بإدارة ادلخاطر، لكن ليست كل برامج التأمني ادلصغر تعمل وفق ىذه 

تلك القيم، كلما استطاعت أف تساعد من ىم يف أشد احلاجة إليها  القيم، رغم ذلك، كلما كانت قريبة من
 .2بشكل أفضل

 

 

                                                           
1
- Craig Churchill, op.cit, p26. 

2
- Idem. 
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ودور الحكومات في مواجهة   الفقر مواجهة في المصغر صناعة التأمين تحديات :المبحث الرابع
 تلك التحديات

اليت ربّد من فعاليتو وتعرقل تطوره، وىو ما  تواجو صناعة التأمُت ادلصغر العديد من العقبات والتحديات
سنتطرق إليو يف ىذا ادلبحث، باإلضافة إىل دور احلكومات يف ىذا الصدد وكيف تتفاعل مع ىذا النشاط الذي 

 ا ادلبحث سنتطرق للمطالب التالية.من أجل اإلدلام جبوانب ىذيعترب جديد على السوق. 
 ناعة التأمين المصغرالمطلب األول: الصعوبات التي تواجهها ص

بالرغم من أن قطاع التأمُت ادلصغر قد حقق تقّدم مشجع يف معظم ادلناطق وادلنتجات، يبقى نطاقو زلدود وال 
يغطي سوى جزء من السوق احملتمل. يواجو قطاع التأمُت ادلصغر العديد من التحديات اليت تعرقل ظلوه بوتَتة 

دراك أن منح منتجات التأمُت ادلصغر للسكان الفقراء ىو أكثر تعقيداً متسارعة. ينبغي على الفاعلُت يف السوق إ
 :2وفيما يلي نذكر أبرز ادلعوقات اليت يواجهها قطاع التأمُت ادلصغر .1من منح القروض

الفرع األول: نقص التوعية في مجال التأمين، العوامل االجتماعية والثقافية و االقتراح الضعيف للقيمة 
 الُمتصوَّرة
جانب الطلب، يتمثل التحدي األكرب الذي يواجهو قطاع التأمُت ادلصغر يف لفت انتباه واىتمام ذوي من 

الدخل ادلنخفض إىل منتجات التأمُت. ومن بُت األمور اليت تؤثر كذلك على الطلب صلد العوامل االجتماعية 
لدينية والنظرة السلبية للتأمُت. أحيانًا صلد والثقافية مثل االرتباط بالًتتيبات غَت الرمسية والتقليدية، ادلمارسات ا

 ادلستهلكُت ليسوا على دراية دبزايا التأمُت شلا غلعل استخدامو أقل، والبعض يعترب أن قيمتو زلدودة.
العديد من منتجات التأمين المصغر ال تستجيب الحتياجات األسر ذات الدخل  الفرع الثاني:

 المنخفض

دمي خدمات التأمُت ادلصغر تقدمي منتجات تستجيب الحتياجات السكان من جانب العرض، ينبغي على مق
بداًل من ظلاذج تأمُت زلدودة أو موحَّدة )معيارية(، فهم على سبيل ادلثال ؽليلون إىل الًتويج دلنتجات تأمُت القرض 

وغالبًا ما هتدف إىل و منتجات التأمُت على احلياة البسيطة، لكن عمومًا صلد ىذه ادلنتجات ال توفر تغطية كافية 
ضباية شلويل التمويل ادلصغر. بالرغم من أن جلب قيمة مضافة للعمبلء ذوي الدخل ادلنخفض ىو أيضًا حيوي، 
صلد العديد من منتجات التأمُت ادلصغر ال تصل إىل ربقيق ذلك. ومن أجل ربقيق ذلك، بإمكاهنم على سبيل 

بإمكاهنم أيضًا توفَت تنبؤات/معطيات األرصاد اجلوية، نصائح ادلثال تقدمي طب وقائي أو استشارات طبية، كما 

                                                           
1
- Suisse Ré, op.cit, p23. 

2
- Ibid, p23, 24. 



 الفصل الثاني: دور نظام التأمين المصغر في التخفيف من ظاهرة الفقر

 

130 

 

حول احملاصيل أو تكنولوجيا زراعية. من خبلل معاجلة ىذه ادلسائل، بإمكان مقدمي خدمات التأمُت ادلصغر 
 ربسُت معدالت االكتتاب وذبديد وثائق التأمُت.

لحفاظ على نماذج تشغيلية غير الفرع الثالث: ينبغي على مقدمي خدمات التأمين المصغر إعداد وا
 مكلفة والتركيز على النتائج على المدى الطويل

من الصعب جداِّ على مقدمي خدمات التأمُت ادلصغر إعداد بنية ربتية ُكفأة، فاألنشطة يف ادلناطق النائية توّلد 
 النماذج التجارية التقليدية من تكاليف تشغيلية وإدارية مهّمة. يف بيئة السوق احلالية، يلجأ العديد من ادلؤّمنُت إىل

واستمرارية التأمُت ادلصغر على ادلدى الطويل، ال بد من   أجل تقدمي التأمُت ادلصغر. ولكن، من أجل ضمان صلاح
استخدام ظلاذج ذبارية حصرية يتم من خبلذلا تقدمي منتجات بأقل تكلفة شلكنة، وينبغي مراقبة وزبفيض التكاليف 

 لسلة خلق القيمة وذلك باستخدام التكنولوجيا واالبتكار.باستمرار عرب كامل س
ومن بُت ادلعّوقات أيضًا اليت يواجهها ادلؤّمنون والفاعلون يف السوق صلد نقص الوعي يف أوساط ذوي الدخل 

على سبيل  -ادلنخفض، وكذلك صلد بعض اجلوانب من عملية إدارة ادلطالبات معّقدة وال بّد من تبسيطها كأن يتم
تسريع عملية تسوية احلوادث وأيضًا زبفيض عدد الوثائق البّلزمة لتسجيل مطالبات احلصول على  -الادلث

 التعويض.
الفرع الرابع: ينبغي على مقدمي خدمات التأمين المصغر التركيز على تبسيط عملية االكتتاب وتخفيض 

 الشروط التقييدية والوثائق الالزمة إلى الحد األدنى
، نقص البيانات ادلوثوقة غلعل عملية تقييم وتسعَت اخلطر صعبة. ادلشكلة ىي أكثر تعقيداً من جانب االكتتاب

ألن ادلنتجات غلب أن تكون بأسعار معقولة ويف متناول السكان، ولكن مع ذلك مرحبة. بعض األخطار يصعب 
. غلب على مقدمي تأمينها مقابل أقساط منخفضة، وبالتايل ال تقدم ادلنتجات سوى مزايا زلدودة للعمبلء

خدمات التأمُت ادلصغر تبسيط صياغة عقود التأمُت، وتقليل أو حذف الشروط التقييدية مثل: الدفعات 
 .(، االستثناءات أو االقتطاعات )اخلصومات(les co-paiementsادلشًتكة)

 الفرع الخامس: اختيار قنوات توزيع مناسبة وتدريب وتحفيز الموظفين تبقى قضايا كبرى

باإلضافة إىل ماسبق، تعترب كل من ظلاذج التوزيع وتوفر ُبٌت ربتية وكذا الدعم ادلؤسسي ربديات أخرى يواجهها 
الفاعلون يف رلال التأمُت ادلصغر. ومن بُت ادلخاوف الكربى اليت تواجو حاملي األخطار صلد ربديد وسطاء 

 ميكَّفون يوفرون الدعم نظراً ألن قنوات التوزيع غَت كاملة.
يف القنوات غَت الرمسية مثل الشبكات اجملتمعية/التعاونيات احمللية، غالبًا ما يفتقر ادلوظفُت إىل التدريب 
والتحفيز من أجل بيع منتجات التأمُت ادلصغر، ومؤسسات التمويل ادلصغر سبيل إىل الًتكيز على منتجات القرض. 



 الفصل الثاني: دور نظام التأمين المصغر في التخفيف من ظاهرة الفقر

 

131 

 

تية، لكن ىذه األخَتة غالبًا ما تكون غَت موجودة إن جدوى بعض ادلنتجات تعتمد أيضًا على مدى توفر ُبٌت رب
 أو ذات نوعية رديئة.

 الفرع السادس: يبقى التأمين المصغر في األسواق الناشئة في حاجة متزايدة إلى قوانين مستهدفة
الواسع  القوانُت التقليدية للتأمُت ؽلكن أن تعرقل تطور التأمُت ادلصغر، فمتطلبات رأس ادلال ادلرتفعة أو االمتثال

النطاق تعترب حواجز تقف يف طريق تطور القطاع. فينبغي على ادلسؤولُت تبٍت هنج مستهدف من أجل تشجيع 
 ادلشاركة يف توفَت إطار تنظيمي زلّفز لتطوير التأمُت ادلصغر.

 اجلدول أدناه يلخص أبرز التحديات اليت يواجهها قطاع التأمُت ادلصغر يف األسواق الناشئة:
 (: المعوقات الرئيسية التي يواجهها الفاعلون في مجال التأمين المصغر3-2الجدول )

 توعية غَت كافية؛ عوامل اجتماعية وثقافية؛ قيمة منتظرة زلدودة الطلب
احلفاظ على إطار تشغيلي غَت مكلف؛ معارف زلدودة لدى ذوي الدخل ادلنخفض؛ نقص  العمليات

زلفظة ادلخاطر؛ صعوبات مرتبطة بتسوية  ادلوظفُت ادلؤىلُت ونقص ادلوارد؛ عدم تنوع
 ادلطالبات

 عدم جودة ادلعطيات؛ تغطية أخطار صعب التأمُت ضدىا؛ صياغة وثائق التأمُت االكتتاب
 اختيار شركاء لغرض التوزيع؛ التدريب؛ التحفيز التوزيع
وثائق شكوك حول الرحبية؛ تركيز مقدمي اخلدمات على النتائج؛ ضعف معدل ذبديد  السوق

 التأمُت
 نقص: الُبٌت التحتية، مقدمي اخلدمات الصحية ذوي جودة و نقص زلطة األرصاد اجلوية البُنى التحتية
القوانين 
 التنظيمية

 غياب قوانُت خاصة بالتأمُت ادلصغر، الدعم احلكومي زلدود أو غائب 

 ( وخطر التغايرsubjectifsالتجاوزات، االحتيال، االختيار ادلضاد، خطر ذايت ) التأمين

 (risque de covariance) 

 
Source: Suisse Ré, Microassurance: couverture de risques pour 4 milliards de personnes, la série sigma, 

N°6/2010, p24. 

 

       المطلب الثاني: دور الحكومات في تعزيز صناعة التأمين المصغر
تعترب احلماية ضد األخطار حق من حقوق ادلواطنُت، وبالتايل ينبغي على كل دولة استخدام كل الوسائل 
ادلمكنة من أجل منح ىذا احلق العام ومن أجل خلق بيئة تشجع على احلصول على احلماية االجتماعية بشكل 

ات يف حالة العجز ومعاشات عادل. بإمكان احلكومات توفَت ضباية اجتماعية مثل الرعاية الصحية، تعويض
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التقاعد للعمال، ولكن نظراً ألن الدخل الضرييب للحكومات يكون زلدوداً، صلد يف العديد من الدول النامية نسبة 
يف  ، فالعديد من احلكومات%02السكان الذين يستفيدون من أنظمة الضمان االجتماعي ادلنظمة ال تتجاوز 

 .1اخلدمات األساسية ألغلب ادلواطنُتالوقت احلايل غَت قادرة على توفَت 
دبا أن احلكومات غَت قادرة على توفَت مستوى مناسب من احلماية االجتماعية نظرًا حملدودية حجم تغطية 
وجودة أنظمة الضمان االجتماعي الرمسية، و دبا أن أغلب شركات التأمُت زبشى الولوج إىل رلال التأمُت ادلصغر 

ادلعامبلت، اطلفاض مدخول األقساط، ارتفاع التكاليف اإلدارية وصعوبة الوصول إىل ألسباب عدة كصغر حجم 
السوق ادلستهدف، ينبغي على احلكومات على األقل خلق بيئة تساعد على تطوير أنظمة احلماية من أجل 

أمُت التجارية الفئات احملرومة، فإدخال تعديبلت على القوانُت وتنظيم التأمينات ؽلكن أن يشجع أكثر شركات الت
على توفَت اخلدمات لذوي الدخل ادلنخفض. فبإمكان احلكومات أن تلعب دور مسّهل من أجل ادلساعدة على 
التغلب على عيوب السوق من خبلل تعزيز التأمُت ادلصغر عن طريق رلموعة متنوعة من اخليارات ادلؤسساتية. 

خدام مصادرىا احملدودة من أجل تعزيز استثمارات ومن خبلل ىذا الدور التعزيزي، بإمكان احلكومات حىت است
، وفيما يلي نستعرض الطرق ادلختلفة اليت ؽلكن للحكومات من 2إضافية للقطاع اخلاص لغرض توفَت احلماية

 خبلذلا تعزيز التأمُت ادلصغر.
 الفرع األول: خلق بيئة مواتية

شريعي فقط، بل يتعدى ذلك إىل رلموعة واسعة يف إطار خلق بيئة مواتية، ال يقتصر األمر ىنا على اجلانب الت
من اجملاالت. عملياِّ، كل نشاط تقوم بو احلكومة بدءًا من إعداد القوانُت إىل توفَت اخلدمات العمومية )الصحة 
األساسية، التعليم األساسي، األمن وسياسات سوق العمل اليت تعزز العمل البلئق( ؽلكن اعتباره كمساعلة يف بيئة 

عن طريق القيام بتحديد ادلعوقات اليت تعرقل تطور وانتشار التأمُت ادلصغر، يصبح بإمكان احلكومات  مواتية.
ومن أجل خلق بيئة مواتية، تقوم   .3إجراء تعديبلت تساىم يف ربسُت توفَت وجودة التأمُت للفئات الفقَتة احملتاجة

 احلكومات دبا يلي:
 أواًل: إطار قانوني وتنظيمي

من بُت اإلسًتاتيجيات الرئيسة اليت هتدف إىل تقوية التنمية االقتصادية واحلد من الفقر تتمثل يف جعل األنظمة 
ادلالية أكثر سهولة، كتسهيل وصول األسواق احملرومة إىل اخلدمات االئتمانية. ينتج الفقر جزئياِّ بسبب أن األسر 

فرص من حيث سبويل االستثمارات، ذبميع رأس ادلال أو واألسواق ذات الدخل ادلنخفض ال تستفيد من نفس ال

                                                           
1
- Sabine Trommershäuser, Roland Lindenthal et Rüdiger Krech, le rôle promotionnel des gouvernements, 

ouvrage: protéger les plus démunis (guide de la micro-assurance/vol1), op.cit, p581. 
2
- Ibid, p581, 582. 

3
- Ibid, p584. 
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ضباية ادلمتلكات )دبا يف ذلك األصول البشرية(، واالعتماد الكبَت لتلك الفئة على اخلدمات ادلالية غَت الرمسية قد 
 .1يكون غَت فّعال ومكلف شلا قد يزيد من حّدة الفقر

ري، ظهرت أنظمة التأمُت غَت الرمسية اليت تزاول يف ظل غياب احلماية االجتماعية وتغطية التأمُت التجا
نشاطها دون حوزهتا على رخصة التأمُت، وىي تزاول أنشطتها بشكل زلدود وتكون سرية حىت ال تلفت انتباه 
ادلراقبُت، ومن أمثلة تلك األنظمة صلد مؤسسات التمويل ادلصغر اليت تقدم خدمة التأمُت ألعضائها ولكن على 

 .2وىناك أنظمة تأمُت مصغر على نطاق واسع تندرج خارج إطار قوانُت التأمُت ادلطبقة حالياِّ  .أساس تأمُت ذايت
الطبيعة غَت الرمسية لتلك األنظمة ذلا العديد من السلبيات، من أبرزىا صلد تعّرض ادلؤمن ذلم إىل السلوك 

ة على ادلدى الطويل لتلك األنظمة االنتهازي، ففي غياب ادلراقبة تصبح ضباية العميل مشكلة ُكربى، واالستدام
تبقى غَت أكيدة، فاألقساط قد ال تكون مبنية على أسس إكتوارية أو أن ادلسَتين لتلك األنظمة قد ال يكونون 

فالتدخل احلكومي من أجل تنظيم نشاط التأمُت ادلصغر لو أعلية بالغة، وال يقتصر األمر  .3مؤىلُت بشكل كاف
 ذلم، وإظلا تطوير سوق التأمُت ككل.على توفَت احلماية للمؤمن 

للحكومات دور جّد مهم تلعبو من أجل تسهيل تطوير التأمُت ادلصغر، خاصة وأن ىذا األمر يساىم يف 
التعامل مع السكان ذوي الدخل ادلنخفض ال ؽلثل أولوية مطلقة   ربقيق أىداف التنمية االجتماعية واالقتصادية.

القطاع اخلاص ألسباب متعلقة بالرحبية ودبعوقات تشغيلية، لذلك، بإمكان بالنسبة للعديد من الفاعلُت من 
 .4احلكومات أن تلعب دوراً حامساً عن طريق التأثَت على تطور التأمُت ادلصغر يف االقتصاديات الناشئة

 :5األىداف األوىل للحكومات وادلسؤولُت السياسيُت يف ىذا الصدد ينبغي أن تكون كما يلي
  :بإمكان احلكومات ربسُت وصول السكان ذوي الدخل ادلنخفض إىل اخلدمات الشمول المالي

 ادلالية، والسماح ذلم دبواجهة ظروف عدم التأكد وذلك بفضل توفَت طرق إلدارة األخطار.
  :قيام اجلهات التنظيمية بتطبيق سياسات وإصبلحات مبلئمة للسوق تطوير إطار تنظيمي مناسب

مسًا يف تطوير سوق التأمُت ادلصغر. لكن، ينبغي عليها احلفاظ على توازن معُت ألن يلعب دورًا حا
 التنظيم ادلفرط يؤدي إىل زيادة التكاليف وادلعوقات التشغيلية.

  :من أجل تسهيل ظلو التأمُت إزالة المعوقات وتطوير أسواق كفأه تشجع المنافسة واالبتكار
مثل متطلبات رأس ادلال ادلرتفعة، شروط منح االعتماد  ادلصغر، بإمكان احلكومات إزالة معوقات

للوسطاء، اللوائح التنظيمية الصارمة والقيود ادلتعلقة بعرض ادلنتجات وإعادة التأمُت. الشروط العادلة 
                                                           
1
- Martina Wiedmaier-PFister et Arup Chatterjee, un environnement réglementaire favorable à la micro-

assurance, ouvrage: protéger les plus démunis (guide de la micro-assurance/vol1), op.cit, p558, 559. 
2
- Ibid, p559. 

3
- Ibid, p560. 

4
- Suisse Ré, op.cit, p25. 

5
- Idem. 
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سوف تسمح بزيادة مساعلة الفاعلُت من القطاع اخلاص كما ستشجع ادلمارسات ادلبتكرة، وبالتايل 
 ف ادلستهلكون.يستفيد يف هناية ادلطا

  :عن طريق توعية السكان ذوي الدخل ادلنخفض، بإمكان احلكومات توعية وحماية المستهلكين
ادلساعلة يف خلق سوق دلنتجات التأمُت ادلصغر مصممة وفقًا للطلب، ودبا أن ىذه الفئة من اجملتمع 

اية مصا ح ضبلة لديها موارد جّد زلدودة، فينبغي على احلكومات خلق آليات تضمن من خبلذلا ضب
 الوثائق بشكل صحيح.

األعلية ادلتزايدة للشمول ادلايل ودور ادلسؤولُت السياسيُت يف ىذا اجملال قد لفتوا انتباه ادلنتديات الدولية األكثر 
من ذبربة الدول النامية، وىذه  قد ذكرت تسعة مبادئ لشمول مايل مبتكر (G-20)أعلية، فمجموعة العشرين 

ألساس خلطة عمل واقعية من أجل ربسُت وصول السكان ذوي الدخل ادلنخفض إىل اخلدمات ادلبادئ سبثل ا
ادلالية، ويتعلق األمور ىنا بالقيام خبطوة كبَتة ضلو إنشاء ادلمارسة ادلرجعية وادلبادئ الدولية، وباخلصوص يف قطاع 

 :1دلصغر عن طريقوؽلكن للمسؤولُت السياسيُت ادلساعلة يف تطوير التأمُت ا ،التأمُت ادلصغر
  اعتماد لوائح تنظيمية خاصة بالتأمُت ادلصغر )مثبًل زبفيض متطلبات رأس ادلال( شلا يسمح للفاعلُت

 يف السوق باالستجابة الحتياجات ذوي الدخل ادلنخفض بطريقة أكثر استهدافاً؛
 جعل من شروط منح االعتماد لشركات التأمُت ضرورة تقدمي خدمات لذوي الدخل ادلنخفض؛ 
  تقدمي دعم مايل من أجل خلق ُبٌت ربتية ضرورية والقيام بتوعية ذوي الدخل ادلنخفض دبزايا التأمُت

 عن طريق القيام حبمبلت واسعة النطاق؛
  رعاية سلططات التأمُت للتعامل بشكل أفضل مع مشاكل الفعالية والنفاذية. دبا أن التأمُت ادلوجو

مًا رلدي )قابل لبلستمرار( من وجهة نظر ذبارية، قد تكون للفئات األكثر فقرًا واحتياجًا ليس دائ
رعاية سلططات التأمُت فعالة من أجل سبكُت الفئات احملرومة من احلصول على منتجات التأمُت، 
ولكن ينبغي توفَت ىذا الدعم على ادلدى الطويل، وأن يكون جزءًا من إسًتاتيجية انتقال واضحة 

 للحفاظ على ادلشروع.
وايل يوضح بعض ادلبادرات التنظيمية اليت أُطلقت يف األسواق الناشئة من أجل دعم ظلو التأمُت اجلدول ادل

 ادلصغر.
 
 

 

                                                           
1
- Idem. 
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 (: أمثلة عن مبادرات واقتراحات حكومية في مجال التأمين المصغر4-2الجدول)
 قوانين في مجال التأمين المصغر  مبادرات/اقتراح الدولة
ادلصغر: التزامات ذباه الريفي واالجتماعي مثل شروط منح تنظيم منفصل للتأمُت  اذلند

 االعتماد
تنظيم مقًتح ينص على منح اعتماد خاص دبقدمي خدمات التأمُت ادلصغر وضباية  الربازيل

 ادلستهلُت
جنوب 
 إفريقيا

إطار تنظيمي مقًتح من طرف اخلزينة الوطنية ينص على سبيل ادلثال على منح اعتماد 
 ادلصغر، تبسيط التوزيع...إخلخاص بالتأمُت 

إطبلق اإلسًتاتيجية الوطنية واإلطار التنظيمي للتأمُت ادلصغر: تفوض لشركات ادلساعدة  الفيلبُت
 ادلتبادلة من ادلرتبة الثانية بأن زبضع لقواعد زلددة ومعاملة تفضيلية

 التبادلية االجتماعية للصحةتنظيم التأمُت ادلصغر يف شبانية دول بالنسبة للمؤسسات  إفريقيا الغربية
 لوائح تنظيمية زلددة للتأمُت ادلصغر البَتو
مشروع تنظيم التأمُت ادلصغر مقًتح من أجل برنامج يغطي التأمُت على احلياة واألضرار  تايوان

 اجلسمانية التقليدية
 
Source: Suisse Ré, Microassurance: couverture de risques pour 4 milliards de personnes, la série 

sigma, N°6/2010, p26. 

 ثانياً: الوقاية من األخطار والتسويق االجتماعي
بإمكان احلكومات أن تلعب دورًا أساسياِّ يف الوقاية من األخطار وزبفيضها. فعلى ادلستوى الكلي، 

كوارث الطبيعية والصراعات االسًتاتيجيات الوقائية اذلادفة إىل زبفيض أثر األحداث كاألزمات االقتصادية، ال
االجتماعية، بإمكاهنا خلق بيئة مستقرة تسمح بتطّور أنظمة التأمُت ادلصغر. باإلضافة إىل ذلك، تدابَت زبفيض 
األخطار مثل األنظمة احملّسنة دلكافحة الفيضانات، الرعاية الوقائية ورقابة فعالة على األمراض ادلعدية بإمكاهنا 

ل كبَت، وكنتيجة لذلك، النفقات ادلتعلقة بالتصريح باحلوادث تؤدي إىل زبفيض التخفيض من األخطار بشك
أقساط التأمُت شلا غلعل منتجات التأمُت أكثر مبلءمة للفقراء. بإمكان احلكومات أيضًا التحرك ضلو أسواق عمل 

فادلساواة يف احلصول على  أكثر إنصافًا وانفتاحاً. دبا أن العمل غالبًا ما يكون األصل الرئيسي والوحيد للفقراء،
عمل الئق تعترب من أىم اجلوانب لتخفيض األخطار. باإلضافة إىل ازباذ إجراءات مباشرة من أجل خلق بيئة 
صحية أكثر للسكان الفقراء، بإمكان احلكومات ادلشاركة يف ضببلت التسويق االجتماعي من أجل خلق ادلزيد من 

 BRAKاألخطار بُت ادلواطنُت. العديد من أنظمة التأمُت ادلصغر مثل الوعي وفهم أفضل دلعٌت الوقاية وذبنب 
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للحكومة ( programme de vaccination)تشارك يف ضبلة برنامج التطعيم  يف بنغبلديش Grameen Kalyanو
لتغطية ادلوجو لؤلطفال. ادلدراء يف قطاع الصحة العمومية يقومون بتوزيع رلاين للقاحات وتقدمي مساعلات صغَتة 

تكاليف اإلعبلن ادلتعلقة باحلملة. مع ذلك، شهادات من ضببلت الصحة العمومية تشَت بأهنا مل تكن دائماً فّعالة 
 . 1يف تغيَت سلوك السكان

يف  .التسويق االجتماعي ؽلكن أيضاً أن يستخدم لتعزيز اسًتاتيجيات إدارة األخطار وزلاولة خلق ثقافة التأمُت
ثقافة التأمُت دائمًا عقبة رئيسية لتطور التأمُت ادلصغر، وبإمكان احلكومة إزالتها بفضل موارد الواقع، يعترب غياب 

زلدودة. ؽلكن للحكومة القيام بذلك بنفسها أو تشّجع قطاع التأمُت لتحّمل ادلسؤولية. بإمكان التسويق 
واليت ؽلكن أن تشكل عقبة رئيسية االجتماعي التقليل من األفكار اخلاطئة والتوقعات غَت الواقعية للمستهلكُت 

 .2وتؤدي إىل عدم تفاىم متبادل
 ثالثاً: بحث، معلومات وتوفير مؤسسات الصحة

جانب آخر يندرج ضمن ربقيق البيئة ادلواتية وىو أن بعض اخلدمات ينبغي أن تكون يف مكاهنا حىت يعمل 
الصلة وتوفَت ادلرافق الصحية الكافية. تشمل قطاع التأمُت بشكل صحيح، خاصة نتائج األحباث، ادلعلومات ذات 

إدارة ادلخاطر ربديد مصادرىا وخصائصها، على سبيل ادلثال، إذا كانت تؤثر على األفراد يف وقت واحد أو دون 
أي صلة. ادلزيج األنسب من األدوات واالسًتاتيجيات إلدارة األخطار من أجل حالة معينة يعتمد على نوع اخلطر 

ادلتاحة. ادلعطيات اإلحصائية وادلعلومات السليمة ؽلكن أن تساعد يف الدفاع عن التغطية  وجدوى األدوات
 .3الشاملة، وكنتيجة لذلك، أعلية التأمُت ادلصغر كعنصر موجود يف إطار ضباية اجتماعية أوسع

ات باإلضافة إىل ما سبق، كلما كانت حبوزة ادلؤّمنُت معلومات من أجل ربديد السعر وخصائص ادلنتج
ادلناسبة، كلما كانت مبالغ األقساط منخفضة بالنسبة للمؤمن ذلم األكثر فقراً. ربتاج اخلدمات اإلحصائية لقطاع 
التأمُت إىل ادلوارد والقدرة، ىذه اخلدمات واليت ؽلكن أن تدعمها الدولة، ستوفر معلومات تسمح للمؤّمنُت 

ُت ضد ادلرض مثبًل، ؽلكن توفَت معلومات حول انتشار بتحديد األقساط ورلموعات ادلزايا. فيما يتعلق بالتأم
األمراض، اجلودة النسبية للمؤسسات والتكلفة ادلوصى هبا للتدخبلت ادلختلفة، األمر الذي يسهل تبادل اخلربات 
والدروس ادلستفادة بُت ادلؤسسات واألشخاص ادلعنيُت بالتأمُت ادلصغر وترقيتو. يوجد عنصر آخر أيضًا يتمثل يف 

فَت مؤسسات صحية كافية، فإمكانية الوصول إىل ادلؤسسات الصحية ادلوجودة حالياِّ وجودة الرعاية ادلقّدمة سبثل تو 
عوامل رئيسية زلّددة لآلفاق صلاح أنظمة التأمُت ضد ادلرض. وبالتايل، بإمكان احلكومات دعم وتعزيز تطوير 

                                                           
1
- Sabine Trommershäuser, Roland Lindenthal et Rüdiger Krech, op.cit, p586,587. 

2
- Ibid, p587. 

3
- Ibid, p587,588. 
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دة الرعاية الصحية جلميع ادلواطنُت يف ادلراكز الرئيسية التأمُت ادلصغر، وذلك بتحسُت توفَت وإمكانية الوصول وجو 
 . 1للعبلج وادلستشفيات العمومية
 رابعاً: الفساد واالحتيال

إذا حدث الفساد على نطاق واسع فقد يكون حاجز كبَت يعرقل تطور التأمُت ادلصغر وفرص صلاح أي نظام، 
أن يعتمدوا على ادلدفوعات الرمسية وعدم طلب  على سبيل ادلثال مقدمي خدمات الرعاية الصحية من ادلفًتض

الرشاوى للقبول يف ادلؤسسات العمومية. بإمكان احلكومات أن تلعب دورًا مهماِّ يف مكافحة الفساد وضمان 
 شفافية ومصداقية عمل آليات تقدمي الرعاية الصحية والتسوية ادلالية.

 الفرع الثاني: تقوية المؤسسات
أن يزدىر فيها مقدمو خدمات التأمُت ادلصغر ومنتجات التأمُت ادلصغر، بإمكان  إىل جانب خلق بيئة ؽلكن

احلكومات استهداف التدخبلت على مستوى ادلؤسسة من أجل تقوية مقدمي خدمات التأمُت ادلصغر وتسهيل 
 :2الشراكات، كما يلي

 أواًل: شبكات وهياكل مركزية
الوحدات احمللية القائمة على ادلهنة هبياكل شبكية أكثر أعلية من أجل صلاح التأمُت ادلصغر، ينبغي أن يتم ربط 

لتحسُت الوظائف التمثيلية وتوسيع نطاق ذبميع ادلخاطر. يوفر ىذا االرتباط احلاسم ىيكل دعم لعمليات مهنية 
ث، أخرى مثل الرقابة الداخلية ورقابة األداء، اخلدمات االستشارية، التكوين، بنوك ادلعلومات، معّدات البح

مشاركة الدروس ادلستفادة والبيانات ذات الصلة، وكذلك العبلقة مع أصحاب ادلصلحة اخلارجيُت. تلعب 
الشبكات دورًا مهماِّ يف إطبلق أنظمة جديدة وبالتايل يف تطوير توافر التأمُت ادلصغر وزيادة اقتصاديات احلجم. 

ق صبعيات التأمُت ادلصغر أو دعم تلك وكنتيجة لذلك، ينبغي على احلكومات، عند االقتضاء، تشجيع خل
ادلوجودة. سبويل ىذه اذلياكل يعترب ربدياِّ كبَتًا نظرًا ألن العديد منها ال ذبمع ما يكفي من األموال من قبل 
أعضائها حىت تتمكن من تغطية تكاليفها بالكامل، ويف ىذا الصدد قد تكون اإلعانات احلكومية فعالة، وأيضاً 

هيل العبلقات مع ىياكل الدعم ادلناسبة، خاصة الوكاالت احلكومية واإلدارات احمللية من أجل بإمكان احلكومة تس
 تشجيع الشراكات ادلفيدة للطرفُت.

 ثانياً: العالقة مع الجهات المانحة والصناديق الدولية
ادلباشر أو من بإمكان ادلساعدة الدولية السماح بتعزيز أنظمة التأمُت ادلصغر سواء من خبلل ربويل األموال 

خبلل ادلساعدة التقنية، لكن مقدمي خدمات التأمُت ادلصغر ردبا ال ؽللكون القدرة، ادلعرفة بكيفية العمل، 

                                                           
1
- Sabine Trommershäuser, Roland Lindenthal et Rüdiger Krech, op.cit, p588. 

2
- Ibid, p590,593. 
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والشبكات ادلهنية البّلزمة من أجل إقامة اتصاالت والتفاوض على شروط ادلساعدة مع ادلمولُت احملتملُت و/أو 
 la Facilité و ،(GFATM)  فحة مرض السيدا والسُّل وادلبلرياالصناديق الدولية مثل: الصندوق العادلي دلكا

internationale de financement (IFF) أو ربت ادلفهوم ادلبتكر لـ ،Global Social Trust (GST) ُم ، فه
على احلكومة من أجل لعب دور وسيط بُت ادلساعدة اخلارجية، ويف الطرف اآلخر، السكان  يعتمدون

ادلستهدفون، ويف ىذا السياق صلد أّن اىتمام احلكومة بالتأمُت ادلصغر ػلّدد حجم ومدى ادلساعدة اخلارجية 
 عّددة األطراف.للُممّولُت، على سبيل ادلثال عن طريق ربديد األولويات يف ادلفاوضات الثنائية ومت

 ثالثاً: تبسيط العالقات مع المؤمنين التجاريين
يف بعض الدول، بإمكان أىّم مقدمي خدمات التأمُت ادلصغر أن يشملوا منظمات أرباب العمل والعّمال، 
مقّدمي اخلدمات، صبعيات مهنية، رلموعات من اجملتمع ادلدين وتعاونّيات. على وجو اخلصوص، مؤسسات 

بإمكاهنا أن تلعب دورًا ىاماِّ  -واليت حّققت معامبلت مالية مع األسر ذات الدخل ادلنخفض -رالتمويل ادلصغ
عن طريق تقدمي منتجات التأمُت. كل ىذه ادلنظمات بإمكاهنا إيصال التأمُت إىل الفئات احملرومة عرب إقامة 

 .اصشراكات مع شركات تأمُت رمسية أو يف إطار الشراكات بُت القطاعُت العام واخل
يعترب ظلوذج الشريك/وكيل وسيلة ناجحة لتطوير التأمُت ادلصغر، فهو يربط شركة تأمُت ذبارية مع شبكة توزيع 
مناسبة بغرض الوصول إىل السكان الفقراء وذلك لصا ح كل من شركة التأمُت، الوكيل والعميل. نظرًا للنتائج 

ادلساعدة على ربسُت العبلقات بُت شركات التأمُت ووكبلء ادلفيدة للطرفُت ذلذا النموذج، بإمكان احلكومات 
 التوزيع احملتملُت.

إىل جانب تسهيل العبلقات، ينبغي على احلكومات تطوير إطار قانوين زلّفز دلثل ىذا التعاون. على سبيل 
 Insurance Regulatory and Development Authorityسلطة تطوير وتنظيم التأمُت ادلثال، يف اذلند قامت 

(IRDA) من ادلهم أيضًا معرفة أن مثل ىذه العبلقات من أجل وكبلء التأمُت ادلصغر بتخفيف ادلعايَت التنظيمية .
قد ال تكون دائمًا مفيدة للطرفُت، خاّصة عندما ال يكون لدى وكبلء التوزيع تصّور قوّي دلفاىيم التأمُت وبالتايل 

م، وكنتيجة لذلك، ينبغي على احلكومات التأّكد من احًتام حقوق ال ؽلكنهم التفاوض على عقود جّيدة لعمبلئه
 ادلستهلكُت وكذا معايَت اجلودة.

 الفرع الثالث: توفير المساعدة المالية
إذا مت اقًتاح التأمُت ادلصغر على أساس ذباري حبت، لن تكون ىنالك حاجة للدعم ادلايل احلكومي، لكن 

من غَت   فيها التأمُت ادلصغر ادلوّجو بصفة حصريّة من قبل السوق غَت شلكن.توجد العديد من احلاالت اليت يكون 
احملتمل أن يصل التأمُت ادلصغر القائم على السوق إىل أفراد اجملتمع األكثر فقراً والذين لديهم أقل ادلوارد، وبالتايل 

األكثر فقراً. قد تكون ىناك ادلساعدة ادلالية قد تكون ضرورية من أجل توسيع نطاق التأمُت ادلصغر للسكان 
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حاجة لئلعانات لغرض البحث والتطوير، كخلق منتجات جديدة، ربسُت اخلدمات أو استخدام التكنولوجيا. 
وباإلضافة إىل ذلك، قد ربتاج اذلياكل ادلركزية إىل مساعدة مالية على األقل حىت يكون ىناك عدد كاف من 

احملتملة للمساعدة ادلالية، ينبغي على احلكومات أن تقرر القيام أو  األعضاء لتحقيق وفرات احلجم. نظراً للحاجة
، وبالتايل ؽلكن تقدمي الدعم 1عدم القيام هبذه االستثمارات، فإذا قررت القيام هبا، فما أفضل طريقة لتصميمها؟

 :2ادلايل بالطرق التالية
 أواًل: المدفوعات التحويلية المستهدفة

لتأمُت ادلصغر، ؽلكن أن تشمل احلكومات توفَت ادلدفوعات التحويلية للمواطنُت من أجل تعميق تغلغل أنظمة ا
األكثر فقرًا غَت القادرين على دفع كل أو جزء تأمينهم. ىذه ادلدفوعات التحويلية ادلستهدفة للسكان الفقراء ذلا 

من اإلعانات: ما ىي  أثر اجتماعي مهم. يف ىذا السياق، ينبغي ازباذ قرار سياسي باالتفاق مع ادلستفيدين
معايَت اإلنتقاء، وكيف يتم احلصول على معطيات إحصائية موثوقة حول السكان الفقراء وحول السكان األكثر 

 فقراً، مداخيلهم واألماكن اليت يعيشون فيها؟
ت وفقًا الحتياجات البلد، القدرة اإلدارية، النظام البنكي واألولويات السياسية، ؽلكن أن تكون ادلدفوعا

 التحويلية:
 شلنوحة مباشرة لؤلفراد من أجل احلصول على تأمُت؛ -
 ُمقدَّمة من أجل دعم أنظمة جديدة؛ -
مدفوعة من أجل أنظمة تأمُت مصغر اجتماعية أو شُلوَّلة بواسطة اجملتمع )بطريقة منتظمة أو خبلل  -

 األزمات ادلالية، ويف كلتا احلالتُت ؽلكن ربسُت اجلدوى ادلالية(؛
 أجل ذبميع مايل )من خبلل آليات دبا يف ذلك إعادة التأمُت(؛مدفوعة من  -
 مدفوعة دلقّدمي اخلدمات من أجل تغطية االستثمارات أو اخلدمات غَت ادلؤمَّنة؛ -
ُمقدَّمة يف شكل ربويبلت مرتبطة )مباشرة أو غَت مباشرة(، مثبًل على شكل إعانات تشّجع استخدام  -

 ّولّية واألدوية الضرورية.الرعاية الوقائية، الرعاية الصحية األ
يف الواقع، غلب إغلاد خليط متوازن من ىذه اخليارات، وينبغي على احلكومات عند منحها اإلعانات للتأمُت 

قد ربققت على األىداف صبيع  ادلصغر فهم اآلثار على غَت األعضاء وأيضًا على األعضاء، وربليل ما إذا كانت
. وبصفة عامة، ذبدر اإلشارة إىل أّن اإلعانات ال تضمن العدالة للمجموعات ادلختارة اً النحو األمثل وفق

االجتماعية وال وصول أفضل للفئات األكثر حرماناً، فطريقة احلصول على تلك اإلعانات والطريقة اليت يتم هبا 
 إنفاقها كبلعلا تعتربان عوامل ضرورية.

                                                           
1
- Sabine Trommershäuser, Roland Lindenthal et Rüdiger Krech, op.cit, p593. 

2
- Ibid, p594,597. 
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                         ثانياً: إعادة التأمين 
تعترب إعادة التأمُت طريقة أخرى لتدخل القطاع العام من أجل ادلساعلة يف استدامة أنظمة التأمُت ادلصغر. 
لكن، مثلما ىو احلال بالنسبة للفقراء إذ أهنم ال يستطيعون الوصول إىل التأمُت، صلد مقدمي خدمات التأمُت 

ىل إعادة التأمُت. بإمكان احلكومة تشجيع ودعم تطوير آليات إعادة التأمُت ادلصغر عمومًا ال ؽلكنهم الوصول إ
 على النحو اآليت:

 risques covariantsإعادة تأمُت مباشرة ألنظمة التأمُت ادلصغر رغم بعض األخطار ادلشًتكة  -

)بإمكان احلكومة يف وقت واحد إنشاء صندوق وجلب مساعلات مالية من أجل ادلصادر اجملّمعة، 
 أي مزيج من إعادة التأمُت واإلعانات( أو:

 من خبلل دعم القسط، سيتعُت على شركات التأمُت ادلصغر دفع تكاليف إعادة التأمُت. -
يرى بعض ادلراقبُت أن ىذا النهج غَت صا ح، ؽلكن أن ؼللق آثار سلبية وؽلكن أن يعزز ادلفاىيم السلبية حول 

احملدودة يف ىذا اجملال، تبقى ادلوارد ادلالية، القدرة اإلدارية أو الوظائف  التأمُت ادلصغر. نظرًا للتجربة التطبيقية
ادلؤسساتية البّلزمة للحكومة من أجل صلاح إعادة التأمُت غَت واضحة. ويوجد هنج آخر يتمثل يف تسهيل 

 العبلقات بُت شركات التأمُت ادلصغر ومعيدي التأمُت ادلدعومُت من قبل احلكومة.
 : أهمية نماذج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في االستجابة الحتياجات الفقراءالمطلب الثالث

مساعلة العديد من أصحاب  (PPP)يف إطار التأمُت ادلصغر، تتطلب الشراكات بُت القطاعُت العام واخلاص 
ادلصلحة من القطاع العام والقطاع اخلاص من أجل االستجابة الحتياجات إدارة وربويل األخطار لذوي الدخل 
ادلنخفض )راجع اجلدول أدناه(، وتتمثل الفائدة من ىذه الشراكات يف استغبلل مهارات العديد من الفاعلُت من 

و سلطة ربديد وضبط شروط تشجع استجابة األفراد والفاعلُت يف خبلل تضافر جهودىم. القطاع العام لدي
القطاع اخلاص، أما بالنسبة للقطاع اخلاص فهو غالبًا ؽللك اخلربة والقدرات التشغيلية وادلالية، لكن عمومًا ليس 

ة لدية السلطة على ضبط الشروط ادلناسبة. مثل ىذه الشراكات إذا مت وضعها بشكل صحيح بإمكاهنا ادلساعد
على إغلاد حلول ُمكيَّفة تبعًا للسوق ورلدية ذبارياِّ بالنسبة لذوي الدخل ادلنخفض، وىي مفيدة بشكل خاص 
خبلل مرحلة البدء ويف بداية مرحلة انتشار برامج التأمُت ادلصغر، عندما يكون عرض ادلنتجات للسكان أو شرائح 

للفاعلُت اخلواص أو مع األىداف االقتصادية، كما تلعب ىذه السوق األكثر فقراً غَت قابل للتطبيق ذبارياِّ بالنسبة 
 .1الشراكات أيضاً دوراً رئيسياِّ يف تصميم وتطبيق حلول ربويل أخطار الكوارث

 
 

                                                           
1
-  Suisse Ré, op.cit, p26. 
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(: إدارة فّعالة لمخاطر ذوي الدخل المنخفض تتطلب مساهمة العديد من أصحاب 5-2الجدول)
 المصلحة

متعددة ،ONG،ODI احلكومات ادلساعلة
 األطراف

 معيدي التأمُت/ُمَؤّمنُت

معلومات من أجل التوعية 
 بادلخاطر واحللول

 √          √ ) √ ( 

خلق/ربسُت البنية التحتية 
 واإلطار التنظيمي

√ ) √ ( × 

 ) √ ( √ √ قنوات التوزيع
ربسُت تصميم وكفاءة 

 ادلنتجات
× √ √ 

دعم مايل خاّصة خبلل 
مرحلة البدء وادلشاريع 

 التجريبية

√ √ ) √ ( 

 √ × × إدارة ادلخاطر
Source: Suisse Ré, Microassurance: couverture de risques pour 4 milliards de personnes, la série 

sigma, N°6/2010, p26. 

خبلل العشريات األخَتة، واجهت كل الدول تقريبًا خسائر اقتصادية متزايدة نتيجة للكوارث الطبيعية، 
واالقتصاديات الناشئة على وجو اخلصوص تتعرض للكوارث ألسباب عديدة: زبطيط حضري غَت كاف، قوة 
النمو الدؽلغرايف، انتهاكات دائمة للبيئة،...إخل. ولكن الكوارث الكربى ذلا تأثَت كبَت على التنمية االجتماعية 

حىت دولة بأكملها خبلل فًتة شلتدة،  واالقتصادية لبلقتصاديات الناشئة، فبإمكاهنا وقف ظلو منطقة ما أو
ولؤلسف ىذا النوع من األحداث يضّر أكثر األشخاص الذين ىم يف أسفل سلم الدخل، فمنهم من قد غلد 

 .1نفسو دون مأوى وادلزارعون قد يواجهون عجزاً يعيدىم إىل الفقر أو يوقعهم يف فقر أكرب
نقل اخلطر إىل مستويات سلتلفة ؽلكن أن ؼلّفف األثر ادلايل للكوارث الطبيعية على ذوي الدخل ادلنخفض. 
ونظرًا لقدرهتم احملدودة على الكسب فهم ال ؽللكون أي مدخرات مالية، شلا غلعل التأمُت ضد الكوارث الطبيعية 

يعية على ادلستوى الفردي غَت معقول وغَت ليس من أولوياهتم. لذلك يبدو التأمُت ادلصغر ضد الكوارث الطب
فّعال، وبداًل من ىذا ينبغي على احلكومات على ادلستوى الكلي تطوير حلول شاملة ووطنية من شأهنا الًتكيز 
                                                           
1
- Suisse Ré, op.cit, p27. 
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إلدارة ادلخاطر اليت ذبمع بُت التخفيف من ادلخاطر وسبويل اخلسائر، ومثل ىذه  ةعلى االسًتاتيجيات االستباقي
، كما يف 1شاملة قد تتطلب جهود إضافية من أجل ربديد، تقييم، نقل وسبويل األحداث اخلطرةاالسًتاتيجيات ال

 الشكل ادلوايل:    
 (: آليات وأدوات تمويل الخسائر من أجل تمويل خطر الكوارث9-2الشكل)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Source: suisse Ré, Microassurance: couverture de risques pour 4 milliards de personnes, la série 

sigma, , N°6/2010, p27. 
 

وادلنظمات غَت احلكومية هتتم بشكل متزايد بإعداد شراكات للتأمُت  احلكومات، منظمات التنميةنبلحظ أن 
بُت القطاعُت العام واخلاص على ادلستوى الوطٍت أو اجلهوي، وقد مت إطبلق مبادرات من بينها ادلبادرة اليت قام هبا 

CCRIF(Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility)،  وثائق ح ، إذ اقًت 0222والذي أُّسس عام
  la حكومة من 61 ضد األعاصَت والزالزل يف des polices d’assurance paramétriquesتأمُت بارامًتية 

Communauté Caribéenne (CARICOM) مثبًل حجم أو سرعة  واليت يتم تشغيلها بواسطة كثافة احلدث(

                                                           
1
- Idem. 
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فورًا بعد وقوع احلدث إىل ولة نقدية الرياح(، تسمح ىذه الوثائق لدول الكارييب األكثر ىشاشًة باحلصول على سي
 .1مطالبات طويلةتسوية احلد الذي ال يتطلب إجراء عملية 

اليت تضّررت من جفاف متكّرر، فاجلفاف ال  Malawiكما قد مت إعداد مشروع آخر من أجل مبلوي 
ي، ولكن بفضل شراكة يتسّبب فقط يف أخطار مالية مرتبطة باإلنتاج الزراعي ولكن أيضًا يف انعدام األمن الغذائ

، مت تصميم معاملة متعلقة دبشتقات مالية مرتبطة بالطقس لتغطية عدم  (PPP)بُت القطاع العام والقطاع اخلاص
مليون دوالر  5كفاية إنتاج الذرة بسبب اجلفاف، وينص العقد على أن تتلّقى حكومة ماالوي مبلغ يصل إىل 

على األقل من ادلتوسط التارؼلي، يتم  %62إذا كان إنتاج الذرة أقل بنسبة أمريكي يف حالة اجلفاف الشديد. 
 .2تشغيل التغطية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
- Ibid, p28. 

2
- Idem. 
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 :ثانيخالصة الفصل ال

ميكن أن يكون التأمني ادلصّغر الذي يغّطي الفقراء ضّد األمراض واحلوادث والكوارث الطبيعّية أحّد أىّم 
ادلتزايدة بثبات فحسب، بل يتطّلب أيضًا محاية العوامل يف مكافحة الفقر. ال يتطّلب احلّد من الفقر ادلداخيل 

ىذه ادلداخيل. يعترب التأمني ادلصغر من بني أحدث ادلبادرات ادلالّية دلكافحة الفقر عن طريق محاية الفقراء من 
 اخلسائر القابلة للتأمني ضّدىا.

ألمر يساىم يف للحكومات دور جّد مهم تلعبو من أجل تسهيل تطوير التأمني ادلصغر، خاصة وأن ىذا ا
التعامل مع السكان ذوي الدخل ادلنخفض ال ميثل أولوية مطلقة   حتقيق أىداف التنمية االجتماعية واالقتصادية.

بالنسبة للعديد من الفاعلني من القطاع اخلاص ألسباب متعلقة بالرحبية ومبعوقات تشغيلية، لذلك، بإمكان 
 ري على تطور التأمني ادلصغر يف االقتصاديات الناشئة.احلكومات أن تلعب دوراً حامساً عن طريق التأث

ينبغي على احلكومات والشركاء االجتماعيني االعرتاف صراحًة بالتأمني ادلصغر كأداة للحماية االجتماعية 
وإدماجو ضمن اإلسرتاتيجيات الوطنية للحماية االجتماعية، للتنمية، للصحة وللتخفيف من الفقر. يعترب تصميم 

ط ر قانونية مرحلة رئيسية حنو اإلدماج، ىذه األ ط ر بإمكاهنا حتديد دور التأمني ادلصغر ضمن نظام احلماية وتبين أ  
االجتماعية، وإدخال جمموعة من القواعد وادلؤسسات من أجل مراقبة أنظمة التأمني ادلصغر، كما أهنا تساىم يف 

 تطوير ىذه األنظمة.
التأمني ادلصغر، تسليط الضوء على أمهية التوعية مبزايا وآثار خدمات على كافة اجلهات ادلعنية بتطوير سوق 

التأمني ادلصغر، وأمهية إدراك العميل ادلرتقب للفرق بني دور التأمني ادلصغر كآلية إلدارة ادلخاطر واآلليات التقليدية 
منها من أجل خلق الطلب  إلدارة ادلخاطر، فحسب رأينا، تعترب ىذه ادلهمة احملطة األوىل اليت ينبغي االنطالق

 على التأمني ادلصغر.
 



 
 الفصل الثالث:

دراسة مق ارنة لدور نظام التأمين   
المصغر في التخفيف من الفقر في  

الهند وجنوب إفريقيا وإمكانية  
 الجزائر االستف ادة منها في
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 تمهيد:

التأمني املصغر نشاط يف ممارسة  ربة كل من اهلند وجنوب إفريقياتقييم جتبدراسة و  من خالل ىذا الفصل سنقوم
، وبالتايل حتد من فعاليتوطريقو  بني مدى جناح براجمو يف التخفيف من ظاىرة الفقر وبني املعوقات اليت تعرتض

حناول قدر و  فكلتا الدولتني كانتا من بني الدول السباقة لدخول أسواق التأمني املصغر، مث نقارن بني التجربتني
تقدمي بعض املقرتحات بغرض التخفيف من حدة الفقر يف اجلزائر؛  تني من أجلالتجرباالستفادة من  اإلمكان

األرياف يفتقرون ألي محاية اجتماعية أو مالية مما جيعل وضعيتهم ىشة أمام سكان نسبة كبرية من حيث أن 
 . كل ماسبق ذكره نتطرق إليو بالتفصيل من خالل املباحث التالية:األخطار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 واقع نظام التأمين المصغر في الهند ودوره في التخفيف من الفقر: األول  المبحث
 في جنوب إفريقيا ودوره في التخفيف من الفقرواقع نظام التأمين المصغر  : الثاني  المبحث

 تقييم التجربتين والمق ارنة بينهماالمبحث الثالث: نتائج  
  إمكانات وأسس إنشاء نظام تأمين مصغر في الجزائرالرابع:    المبحث
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 واقع نظام التأمين المصغر في الهند ودوره في التخفيف من الفقرالمبحث األول: 
طاع تأمُت مصغر ديناميكي جداُّ كقد صّنف األفضل على مستول أف دكلة اذلند تتميز بقأظهرت الدراسات  

ت احملركمة من لشركات التأمُت للوصوؿ إىل الفئا قطاع التأمُت قد خلق فرصان جديدةالعامل. فتحرير االقتصاد ك 
ا ادلبحث كمن أجل اإلدلاـ جبوانب ىذرزان يف تطوير ىذا القطاع احلديث، السكاف، كقد لعبت احلكومة دكران با

 سنتطرؽ للمطالب التالية.
 نشأة نظام التأمين المصغر وأىميتو في الريف الهنديالمطلب األول: 

 الفرع األول: نشأة نظام التأمين المصغر في الهند
يف اذلند )سواء  رؽ لنشأة التأمُت ادلصغر يف اذلند، نستعرض حملة قصَتة حوؿ تاريخ صناعة التأمُتقبل التط

؛ حيث كضعت احلكومة الربيطانية آنذاؾ سلططات 91التأمُت اخلاص أك العاـ( كاليت سبتد جذكرىا إىل القرف 
، كأكؿ احلماية االجتماعية للموظفُت الرمسيُت يف مستعمراهتا، كبعض ىذه ادلخططا ت مازالت تعمل لغاية اليـو

. 1818 سنة Calcutta كاليت بدأت يف The Oriental Life Insurance Companyشركة تأمُت خاص كانت 
 1871 سنة the Bombay Mutualشركات التأمُت اذلندية دبا يف ذلك شركة  تطور عدد من 19 لقد شهد القرف

آنذاؾ يف ظل احلكم الربيطاين عدد  ، كقد كاف1897 سنة the Empire of Indiaأيضان ك  1874 سنة Orientalك
قانوف التأمينات كالذم ؽلثل كثيقة  ، أصدر الربيطانيوف1938كاسع من شركات التأمُت اليت تعمل يف اذلند. يف سنة 

يف  تشريعية ربكم صناعة التأمُت، ىذا القانوف ال يزاؿ حىت يومنا ىذا حجر الزاكية التشريعي لصناعة التأمُت
 .1اذلند

شركات التأمُت اذلندية ادلنظمة تنقسم إىل رلموعتُت رئيسيتُت: شركات متخصصة يف تقدًن منتجات التأمُت 
 قامت 1956 ، كيف سنةGeneral insuranceكأخرل تتكفل بالتأمينات العامة   Life insuranceعلى احلياة

أسباب ىذا التأميم إىل ارتفاع مستويات الغش  احلكومة اذلندية بتأميم صناعة التأمُت على احلياة، كتعزل
كاالحتياؿ يف ىذه الصناعة إضافة إىل الرغبة يف نشر التأمُت كتوسيع نطاقو من أجل توفَت قدر من األمن للشعب، 

 the Life (LIC) مؤّمن كشّكلت شركة اذلند للتأمُت على احلياة 154درلت احلكومة  كيف ىذا الصدد،

Insurance Corporation of India أما بالنسبة للتأمينات العامة فقد بقيت يف أيدم اخلواص إىل غاية سنة ،
مت  كاف اذلدؼ من التأميم خلق عدد صغَت من شركات التأمُت ادلملوكة للدكلة، لذلك  ،حيث مت تأميمها 1973

 the General يف شركة عمالقة كاحدة كىي شركة غَت ىندية 45 باإلضافة إىل ىنديةشركة  68استيعاب 

Insurance Corporation (GIC) ة التالية: شركة التأمُت الشرقية احملدكدة )بفركعها األربعOriental Insurance 

Company Limited) شركة تأمُت اذلند اجلديدة؛ ( احملدكدةNew India Assurance Company Limited) ؛

                                                           
1
- ALLIANZ AG, GTZ and  UNDP, microinsurance: demand and  market  prospects, 2006, p2. 
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 شركة تأمُت اذلند ادلتحدة احملدكدة؛ (National Insurance Company Limited) شركة التأمُت الوطنية احملدكدة
(United India Insurance Company Limited) 1

. 

رغم رغبة احلكومة يف نشر التأمُت من أجل ربقيق أمن أكثر للسكاف، إاّل أف منتجات التأمُت كانت مصممة 
ا الفقراء يعيشوف من الزراعة كمل ػلضوا أساسان لذكم ادلداخيل ادلنتظمة كالذين يتمتعوف دبناصب عمل رمسية، بينم

 باىتماـ تلك الشركات اجلديدة.
من  %70تتميز اذلند بنمو سكاين سريع كأغلب سكاهنا من فئة الشباب، طبقتها ادلتوسطة تنمو بسرعة لكن 

 فقراء يعيشوف يف األرياؼ كيعانوف من تدىور احلالة الصحية كنقص اخلدمات الصحية باإلضافة إىل اجملتمع
ك كارثة طبيعية هتدد حياة أ، ىذه الظركؼ ادلزرية كالوضعية اذلشة ذبعل أم حادث 2معدالت تعليم منخفضة

 اجملتمع الفقَت كتؤدم إىل تعميق فقره، كبالتايل فإف ىذا الوضع لفت االنتباه إىل احلاجة للتأمُت ادلصغر.
أدت إىل إعداد  أنشأت جلنة ربقيقمُت، كقد مع بداية التسعينات، شرعت احلكومة اذلندية يف ربرير أسواؽ التأ

بدكرىا كاليت  Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)التأمُت  تنظيمسلطة لتطوير ك 
كقد أدت تلك التطورات ، 3كضعت إطار لدخوؿ شركات التأمُت اخلاص )دبا يف ذلك الشركات األجنبية( للهند

ذلندية بعد فتح اجملاؿ لدخوؿ اخلواص إىل خلق فرص جديدة للتأمُت حىت يشمل اليت شهدهتا صناعة التأمُت ا
 دبا يف ذلك أكلئك الذين يعملوف يف القطاع غَت الرمسي. أغلبية الفقراء

بدأت جذكر التأمُت ادلصغر يف اذلند من بعض ادلخططات اليت أطلقتها منظمات غَت حكومية، مؤسسات 
مستشفيات، باإلضافة إىل تعاكنيات، ككاف اذلدؼ من تلك ادلخططات ىو  التمويل ادلصغر، نقابات عمالية،

خلق صندكؽ تأمُت ضد أخطار زلددة، كمل تكن زبضع ىذه ادلخططات إىل اللوائح التنظيمية بل كانت تعتمد 
 تطورّوان متسارعان كترجع أسباب ذلك إىل . ىذه ادلخططات تشهد حالّيان ظل4أكثر على حسن نية تلك ادلؤسسات

نشاط التمويل ادلصغر من جهة، كإىل القوانُت اليت ألزمت شركات التأمُت الرمسية بتوسيع نشاطاهتا لتشمل القطاع 
فراد الذين يستفيدكف من التأمُت من األ% 60 . كقد أشارت بعض التقديرات إىل أف5الريفي من جهة أخرل

من  % 38أف  2007مركز التأمُت ادلصغر سنة  أثبتت دراسة أجراىاكما   ،6ادلصغر حوؿ العامل يعيشوف يف اذلند
 .تتواجد باذلند األكثر فقران  خدمات التأمُت ادلصغر يف الدكؿ ادلائة

 
                                                           
1
- ALLIANZ AG, GTZ and  UNDP, op.cit, p2. 

2
- D.Srijanani, microinsurance in India: a safety net for the poor, international journal of management and 
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3
- ALLIANZ AG, GTZ and  UNDP, op.cit, p2. 
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 صغر في الريف الهندي الثاني: أىمية التأمين الم فرعال
ة احلاجة إىل التأمُت يف اذلند يف كل من ادلناطق احلضرية كالريفية، كحسب تقرير للتعداد السكاين سن تربز
كيعملوف  ىندم يعيشوف مليوف 833اذلند يعيشوف يف ادلناطق الريفية أم حوايل  سكافمن  %69صلد فيو أف  2011

يعملوف إّما مزارعُت ال ؽللكوف األراضي أك  من السكاف %60يف ادلناطق الريفية، باإلضافة إىل ما سبق، أكثر من 
ة إىل العديد من ادلنتجات التأمينية مثل: التأمُت على كعماؿ يف القطاع غَت الرمسي، كل ىؤالء السكاف ىم حباج

 . 1احلياة، التأمُت الصحي، باإلضافة إىل العديد من منتجات تأمينات األضرار
بالرغم من أف احلاجة إىل التأمُت ضخمة بالنسبة ذلذه الفئة من السكاف لكن تبقى القدرة الشرائية منخفضة 

ألف مداخيلهم منخفضة بسبب اطلفاض إنتاجية أنشطتهم  اطق احلضرية،لديهم بادلقارنة مع مثيلتها يف ادلن
االقتصادية؛ حيث أف افتقارىم للتعليم الرمسي كللمهارات ادلهنية منعهم من احلصوؿ على فرص عمل أفضل، 
لكن، مع توفر آلية التأمُت ادلصغر أصبح بإمكاف تلك الطبقة السفلى احملدكدة الدخل احلصوؿ على منتجات 

سب مع إمكانياهتا احملدكدة. بإمكاف التأمُت ادلصغر منح ىؤالء السكاف األماف االجتماعي كاالستقرار يف تتنا
حياهتم كما ؽلكن أف ػلقق ذلم كلألجياؿ ادلستقبلية حياة أفضل من خالؿ احلصوؿ على تغطية تأمينية ضد سلتلف 

شكل ادلوايل نوضح أىم األخطار اليت ، كمن خالؿ الدد حياهتم كصحتهم ككذا سبل عيشهماألخطار اليت هت
 تواجهها الطبقات السفلى من اجملتمع.

 لتأمين المصغر في المناطق الريفية في الهندإلى ا(: الحاجة 1-3الشكل)                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: KPMG International, Insurance industry-road ahead, 2013, p30. 

                                                           
1
- Nirjhar Majumdar, there is business opportunity at the bottom of pyramid, IRDA journal (Insurance in Rural & 

Informal Sectors-Things to learn & Lead), june 2015, p 11.  

 ؛مستول عاؿ من الفقر 
 كوارث متكررة؛ 
  نقص إمكانية الوصوؿ إىل الوسائل

 التقليدية إلدارة ادلخاطر؛
 ؛معدالت كعي منخفضة 
  صغر حجم األصوؿ يؤدم إىل

 .صعوبة تسعَت ادلنتجات

 االحتياجات أىم األخطار التي يواجهونها الطبقات السفلى صفات
 :هتدد أخطار على المستوى الفردي 

وادث ، حالصحةهتدد أخطار  احلياة،
 شخصية؛

 :على مستوى سبل العيش 
خطر الطقس، خطر إنتاج  الزراعة: -

 احملاصيل؛
 أخطار الثركة احليوانية. -

خفيف المخاطر من خالل ت
 التأمين
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لى من اجملتمع اذلندم ال تواجو فقط أخطار يف شكل الفقر، الكوارث الطبيعية ادلتكررة كعدـ الطبقات السف
الوصوؿ إىل الوسائل التقليدية إلدارة ادلخاطر، بل أيضان تعاين من قلة الوعي بأعلية التأمُت ضد سلتلف األخطار 

 .1اليت يواجهوهنا

ت نطاؽ كاسع، كمن خالؿ تسليط الضوء على أىم إف دراسة األخطار اليت تواجهها تلك الفئات تعترب ذا
احتياجات تلك الفئة كاليت أبرز ؽلكننا ربديد األخطار اليت هتدد حياة تلك الطبقات السفلى من اجملتمع اذلندم، 

 : 2ال بّد أف يسعى التأمُت ادلصغر إىل تلبيتها
  .الفردية أك اجلماعيةالعديد من منتجات التأمُت على احلياة ادلصغر سواءن  :تأمينات الحياة .1
تتطلب الرعاية الصحية يف اذلند إنفاقان كبَتان، كتعترب ادلنتجات ادلرتبطة الصحة والحوادث الشخصية:  .2

  طلبان من قبل ذكم الدخل ادلنخفض. بالصحة ىي األكثر
ىم تعترب الزراعة يف اذلند قطاعان ىاماِّ حيث تسا الزراعة )األخطار المرتبطة بالمحاصيل والطقس(: .3

من القول  % 65-60كتوظف ما يقارب  2012للسنة ادلالية  يف الناتج احمللي اإلصبايل % 14دبا يقارب 
. يتأثر إنتاج احملاصيل يف اذلند سلبان بتقلبات الطقس باإلضافة إىل انتشار احلشرات العاملة اذلندية

د أخطار الطقس كضد كاآلفات كاليت تسبب أضراران بليغة للمحاصيل، كبالتايل يصبح التأمُت ض
األخطار اليت تصيب احملاصيل بالغ األعلية كلو دكر حاسم يف استقرار ظلو القطاع الزراعي. إف التأمُت 
على احملاصيل ادلعتمد على الطقس يستند إىل أف األحواؿ اجلوية تؤثر على إنتاج احملاصيل حىت كإف 

  كفر ادلزارع الرعاية الكاملة من أجل ضماف حصاد جيد.
 لثروة الحيوانية )خطر الموت(:ا .4

 ُتربس كتلعب دكران حيويان يف ،2011من اإلنتاج الزراعي يف اذلند للسنة ادلالية  % 24 ة بػ:لثركة احليوانيتساىم ا
ر عدد قدّ . يوفر ىذا القطاع فرص كبَتة للعمل الذايت؛ حيث ي  الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لسكاف األرياؼ

مليوف عامل. يعترب التأمُت على الثركة احليوانية آلية  13.6بية احليوانات يف ادلناطق الريفية بػ: العاملُت يف رلاؿ تر 
 حلماية ادلزارعُت كم رّّب ادلواشي من اخلسائر احملتملة الناذبة عن فقداف حيواناهتم بسبب ادلوت.

" الشائع االستخداـ حالياِّ يف ربليل ةادلبتور  ةيف السياؽ الدكيل، ؽلكن سبثيل عمالء التأمُت ادلصغر ضمن "ادلاس
فحسب الشكل نالحظ أف  .ادلوايل الشكلالسوؽ من قبل ادلنظمات التجارية يف اذلند كما ىو موضح يف 

دكالر يف اليـو للفرد الواحد،  2-1ادلساحة ادلتوقعة للتأمُت ادلصغر تشمل فئة السكاف ذكم دخل يًتاكح ما بُت 

                                                           
1
- KPMG International, op.cit, p30. 

2
- Ibid, p30-33.  
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دكالر كاحد يف اليـو ىي يف حاجة إىل الضماف االجتماعي أكثر من  1تقل عن  من ادلفًتض أف الطبقة اليت ك
 .1التأمُت

 ماسة الدخل السائد في المشهد االقتصادي الهندي (:2-3الشكل )
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Micro-Credit Ratings International Limited, Micro-Insurance regulation in the Indian financial 

landscape, 2008, p8. 
ظلو صبيع قطاعات ضماف لسكاف الريف اذلندم من أجل  م بالنسبةصغر كظلوه ضركر يعد كجود التأمُت ادل

 (risk-retention) لديهم قدرة قليلة للغاية على االحتفاظ بادلخاطر ادلداخيل الصغَتةاألشخاص ذكم  إف .اجملتمع
كىذا يعٍت أنو حىت خسارة صغَتة للغاية ؽلكن أف يكوف ذلا تأثَت  ، (risk-absorption) كعلى استيعاب ادلخاطر

التأمُت  ، كبالتايل بإمكافكبَت عليهم كقد يضطركف إىل إنفاؽ كل مواردىم إلصالح األضرار الناصبة عن ادلخاطر
ستكوف  وذلمأصكربقيق االستقرار ادلايل ألف موقعهم ادلايل ك  على ىذه اخلسائر مواجهة علىأف يساعدىم صغر ادل

ف غالبية سكا سلاطر إلدارةضركرية أداة ؽلثل صغر التأمُت ادل ؽلكن القوؿ بأف كمنو. 2زلمية من اخلسائر غَت ادلتوقعة
 اذلند.

 استراتيجيات الحكومة الهندية من أجل تفعيل دور التأمين المصغر في مواجهة الفقرالمطلب الثاني: 
ـّ  خدمات التأمُت ادلصغر امية إىل تعزيز توفَتأصبحت اجلهود الرّ  إف مل تكن بالضركرة مسة موضوع نقاش ىا

، كقد أّكدت آثارىا فيما يتعلق بالتخفيف من الضعف بارزة يف ادلشهد ادلايل اذلندم يف السنوات األخَتة
مت االعًتاؼ بالتأمُت ادلصغر كجانب أساسي للشموؿ قد للطبقات ذات الدخل ادلنخفض على أنو  دماالقتصا

                                                           
1
- Micro-Credit Ratings International Limited, Micro-Insurance regulation in the Indian financial landscape, 

2008, p7. 

2
- Archana Singh & Nikhil Bihari, A Decade since the First Microinsurance Regulations in India, Bimaquest-

Vol. 18 Issue 1, 2018, p43. Available on:  

https://www.researchgate.net/publication/324007538_A_Decade_since_the_First_Microinsurance_Regulations_

in_India.  (30/4/2018) 

 مساحة التأمين المصغر

 دكالر/ اليـو 6<  مرتفعدخل 

 دكالر/ اليـو 6-2 متوسطدخل 

 دكالر/ اليـو 2 > منخفضدخل 

 دكالر/ اليـو 1 > منخفض جداِّ دخل 
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زلفظة التأمُت ادلصغر بشكل أسرع من األنشطة التقليدية ارتفعت ، حىت أنو يف السنوات األخَتة 1ادلايل
 .2للمؤّمنُت

من أكائل الدكؿ اليت نّظمت صناعة التأمُت ادلصغر عن طريق القوانُت، كقد اعتربت ىذه ادلبادرة  تعترب اذلند
ية بالتأمُت، فتنظيم صناعة التأمُت ادلصغر كسن دبثابة خطوة مبتكرة من أجل ربقيق أقصى قدر شلكن من التوع

 قوانُت خاصة هبذا القطاع من شأنو أف يلعب دكران زلوريان يف دعم كنشر منتجات التأمُت ادلصغر للفئات احملركمة.
 (2002) التزامات المؤمنين تجاه القطاعات االجتماعية الريفيةالفرع األول: 

"التزامات بعنواف: 2002كاليت ن شرت عاـ  رلموعة من اللوائح التنظيمية لقد تغَت مشهد التأمُت ادلصغر مع أكؿ
" الذم غلرب Quota systemادلؤمنُت ذباه القطاعات االجتماعية الريفية"، كتضمنت تلك اللوائح "نظاـ احلصص 

رض من ىذه ، ككاف الغ3اجلدد على بيع نسبة زلددة من عقودىم التأمينية لذكم الدخل ادلنخفض اخلواصادلؤمنُت 
اللوائح ىو التأكد من أف التأمُت يصل للفقراء، كالقطاعات الريفية اليت أنصدرت بشأهنا ىذه اللوائح التنظيمية 

 :4ينبغي أف تنطبق عليها ادلعايَت التالية
  :شخص؛ 0500احلد األدىن من السكاف يقدر بػ 
  من الذكور العاملُت يعملوف ضمن القطاع الزراعي؛ %25على األقل 
 يف الكيلومًت ادلربّع الواحد. 400لكثافة السكانية تكوف على األقل ا 

أما بالنسبة للقطاع االجتماعي فقد مت تعريفو كاآليت:"عماؿ غَت منظمُت، ضعفاء كىشُت اقتصاديان، فئات 
 ا التنظيم:، كمن خالؿ اجلدكؿ ادلوايل نلخص تفاصيل االلتزامات اليت جاء هب5متخلفة يف ادلناطق احلضرية كالريفية"

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Micro-Credit Ratings International Limited, op.cit, p7. 

2
- Rupalee Ruchismita et Craig Churchill, État et synergies de marché : aperçus du succès de la micro-assurance 

en Inde, ouvrage : protéger les plus démunis   ( guide de la micro-assurance/volume2), op.cit, p 486. 
3
- KPMG International, op.cit, p27. 

4
- Micro-Credit Ratings International Limited, op.cit, p15. 

5
- Idem. 
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(: التزامات المؤمنين تجاه القطاعات االجتماعية الريفية )وفق التنظيم الصادر سنة 1-3الجدول)
2002) 

 التزامات القطاع االجتماعي التزامات القطاع الريفي
 كل شركات التأمين )الحياة+األضرار( شركات التأمين ضد األضرار شركات التأمين على الحياة

 السنة المالية األولى؛في    5%
 في السنة المالية الثانية؛   7%

 في السنة المالية الثالثة؛ 11%
 في السنة المالية الرابعة؛ 12%
 في السنة المالية الخامسة 15%

)من إجمالى العقود المكتتبة مباشرة 
 في تلك السنة(

 يف السنة ادلالية األكىل؛ 2%
 يف السنة ادلالية الثانية؛ 3%
 نة ادلالية اخلامسةيف الس 5%

)من رلموع إصبايل أقساط التأمُت 
 ادلكتتبة مباشرة يف تلك السنة(

 عقد يف السنة ادلالية األكىل؛ 5000
 عقد يف السنة ادلالية الثانية؛ 7500

 عقد يف السنة ادلالية الثالثة؛ 10.000
 عقد يف السنة ادلالية الرابعة؛ 15.000
 سةعقد يف السنة ادلالية اخلام 20.000

 21إلى %18 -11إلى السنة 6من السنة
% 

 10إىل السنة 6من السنة -عقد55.000إىل25.000من %7إىل %5 -10إىل السنة 6من السنة

Source: Micro-Credit Ratings International Limited, Micro-Insurance regulation in the Indian financial landscape, 

2008, p15. 

اجلدكؿ أعاله، كفيما يتعلق بالتزامات القطاع الريفي، غلب على شركات التأمُت على احلياة حسب ما كرد يف  
، كأف تبيع نسبة على التوايل 5إىل السنة 1من السنة من إصبايل عقود التأمُت %15 إىل %5اجلديدة أف تبيع نسبة 

أما بالنسبة لشركات التأمُت ضد  على التوايل. 10إىل السنة 6من إصبايل عقود التأمُت من السنة % 20إىل 18%
 1من إصبايل األقساط ادلكتتبة من السنة %5إىل  %2األضرار، فتقدر نسبة األقساط ادلخصصة لتلك الشرػلة بػ: 

 على التوايل. 10إىل السنة 6من إصبايل األقساط ادلكتتبة من السنة %7إىل  %5كمن  على التوايل، 5إىل السنة
 5000تماعي، غلب على شركات التأمُت )احلياة، األضرار( أف ربتفظ على األقل بػ: أما ما يتعلق بالقطاع االج

. 1عقد يف السنة اخلامسة، كىذا بغض النظر عن حجم العمليات 20.000عقد يف السنة األكىل لَتتفع العدد إىل 
 على التوايل. 10 إىل السنة 6 من السنة  عقد 55.000 إىل 25.000 كأيضان من

 من % 25 فهي مطالبة ببيع Life Insurance Corporation (LIC)التأمُت على احلياة كخبصوص شركة 
يف إطار التزامات القطاع الريفي، كمطالبة بالتأمُت على  2010عقود التأمُت ادلكتتبة مباشرة يف السنة ادلالية إصبايل 
 .2الجتماعيكذلك يف إطار التزامات القطاع ا 2010مليوف فرد يف السنة ادلالية  2حياة 

                                                           
1
- Micro-Credit Ratings International Limited, op.cit, p15. 

2
- KPMG International, op.cit, p29. 
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خلطة التنمية من خالؿ تشجيع تصميم منتجات للعمالء ذكم  االستجابة (IRDA)كاف اذلدؼ من سياسة 
عن طريق ضماف بيع نسبة معينة من كثائق التأمُت  ،1الدخل ادلنخفض كبالتايل توفَت غطاء للمناطق الريفية ادلهملة

 د يف القطاع االجتماعي.يف ادلناطق الريفية، كضماف تغطية نسبة معينة من األفرا
شركات التأمُت تقريبان بتصميم منتجات خصيصان من أجل ربقيق ىذه كمباشرة بعد ىذا التنظيم قامت صبيع 

 .2منتج تأمُت على احلياة مصغر 42شركة تأمُت ما يقارب  12أطلقت  2005ادلهاـ التنظيمية. قبل عاـ 
 بالنسبة لشركات التأمين على الحياة(: التزامات القطاع االجتماعي والريفي 3-3الشكل )

 

 
 
Source: Premasis Mukherjee et al., Securing the Silent Microinsurance in India, MicroSave, 2010, p9. Available 

on:http://www.microsave.net/resource/securing_the_silent_microinsurance_in_india_the_story_so_far. 

(1/9/2017)  

قد ساعلت يف تطوير التأمُت لسوؽ ذكم  لتزاماتاالفإف ىذه  2010 لعاـ (IRDA)كحسب التقرير السنوم لػ 
ةن على ادلؤسسات التأمينية، ألف ىذه األخَتة لن تتمكن ىذه اللوائح سببت ضغوطان كبَت لكن  .3الدخل ادلنخفض

من بيع منتجاهتا التأمينية األكثر رحبية ما مل تقم ببيع النسب احملددة من منتجات التأمُت ادلصغر، كقد قاـ اجلهاز 
 ، كل4التنظيمي بفرض غرامات على عدد من ادلؤسسات التأمينية بسبب إخفاقها يف ربقيق األىداؼ ادلسّطرة

 ذلك من أجل ضماف كصوؿ التأمُت ادلصغر إىل الفئات احملركمة.
احلكومة اذلندية رلموعة استشارية حوؿ التأمُت ادلصغر للنظر يف ادلشاكل اليت يواجهها  شكلت 2003كيف عاـ 

ىذا القطاع، كقد سلطت الضوء على المباالة شركات التأمُت ذباه أعماؿ التأمُت ادلصغر، كعدـ جدكل برامج 
                                                           
1
- Gaby Ramm, the role of microinsurance for social protection in India, Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Germany, 2012, p16. 
2
- Premasis Mukherjee et al., Securing the Silent:Microinsurance in India, MicroSave, p9. Available 

on:http://www.microsave.net/resource/securing_the_silent_microinsurance_in_india_the_story_so_far. (1/9/2017)  
3
- Gaby Ramm, op.cit, p17. 

4
- Jim Roth, Michael J.McCord, and dominic Liber, op.cit, p41. 

http://www.microsave.net/resource/securing_the_silent_microinsurance_in_india_the_story_so_far
http://www.microsave.net/resource/securing_the_silent_microinsurance_in_india_the_story_so_far
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للبنوؾ  مت السماح 2004كيف عاـ تأمُت ادلصغر ادلستقلة باإلضافة إىل اإلمكانيات الضخمة للقنوات البديلة. ال
(corporate agent)يع التأمُت باعتبارىا ككيل للشركة بب (RRBs) الريفية اجلهوية

1. 
 (2005)الفرع الثاني: تنظيم التأمين المصغر 

 ادلصغر ُتبتنظيم التأم (IRDA)جاءت سلطة تطوير كتنظيم التأمُت  كمن أجل دعم تطوير كظلو القطاع أكثر، 
؛ حيث اعت رب هنجان رائدان جعل اذلند من بُت الدكؿ القليلة اليت بادرت بوضع كتنفيذ تنظيم زلدد خاص 2005سنة 

 ، كأىم ما جاء بو ىذا التنظيم ما يلي:2بالتأمُت ادلصغر
 أواًل: إعطاء تعريف محدد لمنتجات التأمين

منتج "أمينات احلياة كتأمينات األضرار(؛ حيث عرَّؼ دلنتجات التأمُت ادلصغر )ت كضع التنظيم تعريف زلدد
أم عقد تأمُت صحي، أم عقد يغطي ادلمتلكات مثل الكوخ، ادلاشية أك "على أنو:  التأمُت ادلصغر ضد األضرار"

كفقان للشركط ادلنصوص أك صباعي، ، سواءن على أساس فردم أم عقد حادث شخصياألدكات أك اآلالت أك 
أم عقد تأمُت ألجل، كما عّرؼ القانوف "منتج التأمُت ادلصغر على احلياة" على أنو:". ادلوايليف اجلدكؿ عليها 

، للراكب احلادثتعويضات مع أك دكف مع أك دكف اسًتجاع القسط، كعقد تأمُت الوقف أك عقد تأمُت صحي، 
 .3 كفقان للشركط ادلنصوص عليها يف اجلدكؿ ادلوايل ،سواءن على أساس فردم أك صباعي

 :4حسب ما كرد يف التنظيمك 
تأمُت مباعة دبوجب خطة كافقت عليها السلطة على كجو التحديد   كثيقة" مصّغرتأمُت كثيقة "تعٍت  )أ( 

 .مصغركمنتج تأمُت 
 ظلوذج طلب ،لتأمُت على احلياةاأك منتج  منتج التأمُت ادلصغر ضد األضرار" صّغرمنتج التأمُت ادل" )ب( يشمل

 .التسويقية ادلتعلقة بو لعناصركصبيع ا
 .(IRDA) إلجراء "ادللف كاالستخداـ" مع مؤّمنؼلضع كل  )ج(
 م صغر.تأمُت  كتتب طلبؽلكن أف ي- غَتهأك  م صغرسواء كاف ذلك ككيل تأمُت  - ادلؤّمنال أحد غَت  )د(
أخذىا يتم ركة تأمُت من قبل ش صغرلتعاقد عليها دبوجب التأمُت ادلاألعماؿ التجارية الريفية اليت يتم ا )ق(

 كل من القطاع االجتماعي كالريفي.لتزامات  من أجل االوفاء باحلصص لغرض  بعُت االعتبار
 

                                                           
1
- Premasis Mukherjee,Trends of Microinsurance in India, MicroSave India Focus Note 49, August 2010, p1. 

Available on: http://www.microsave.net/. (26/3/2016) 
2
- KPMG International,  op.cit, p27. 

3
- Micro-Credit Ratings International Limited, op.cit, p18. 

4
- Neeraj Kumar, microinsurance: perception and need for low income group (with special reference to Indore), 

MBA (MS), International Institute of Professional Studies (IIPS), India, p20. Available on: 

https://fr.scribd.com/doc/31741616/microinsurance-project  

http://www.microsave.net/
https://fr.scribd.com/doc/31741616/microinsurance-project
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 (: حدود المنتج2-3الجدول)
 تأمينات األضرار تأمينات الحياة

التأمين ألجل)مع أو دون 
 استرجاع القسط(

  :مبلغ التغطية(INR) 
     5000-50.000 
 :سنة 15 -5األجل 

ادلسكن كاحملتويات / الثركة 
احليوانية / أدكات / تأمُت 

 احملاصيل
 

  :مبلغ التغطية(INR) 
     5000-30.000  
 أصلتغطية  لكل     
 :سنة1األجل  

 (INR)مبلغ التغطية:   تأمين الوقف
     5000-30.000 
 :سنة 15 -5األجل 

التأمُت الصحي) فردم، 
 ائلي(ع

  :مبلغ التغطية(INR) 
     5000-30.000  
 :سنة1األجل 

التأمين الصحي)فردي، 
 عائلي(

  :مبلغ التغطية(INR) 
     5000-30.000 

 سنوات 7 -1األجل:

حادث شخصي)لكل 
 (من العائلة دخل عضوفرد/

  :مبلغ التغطية(INR) 
     10.000-50.000  
 األجل:سنة 

 (INR)غطية: مبلغ الت  تعويضات الحادث للراكب
    10.000-50.000 
 :سنة 15 -5األجل 

 

Source: KPMG International, Insurance industry-road ahead, 2013, p29. 

ضع حدكد للمنتج بو قام  2005سنة  (IRDA)التنظيم الذم جاءت بو سلطة تطوير كتنظيم التأمُت إذف ف
 .1كذلك من أجل ضماف بقاء ادلنتجات يف متناكؿ الفقراء التأميٍت من حيث احلد األدىن كاحلد األقصى للتغطية

من  عمل على ادلستول الوطٍت كلكن على ادلستول الدكيليقد  قياس التأمُت األصغر باستخداـ تعريف ثابت
صغر ممنتجات تأمُت  بُتحىت ، سلتلف الظركؼ االقتصادية كمع اختالفات إقليمية كبَتة يف ظلالعمل الصعب 
 .2على نطاؽ كاسع كاألقساط ف التغطيةزبتلقد  متشاهبة

 للوسطاء من طرف شركات التأمين مكثفالتشجيع على االستخدام الثانياً: 
خلق كسيط توزيع جديد يسمى ككيل التأمُت ، كما مت 3من أجل بيع سلتلف منتجات التأمُت ادلصغركذلك  

 كمؤسسات التمويل ادلصغر( NGOs) كإضفاء الطابع الرمسي على دكر ادلنظمات غَت احلكومية (MIA)ادلصغر 
(MFIs) كرلموعات ادلساعدة الذاتية (SHGs)  اليت لديها اخلربة يف العمل مع ذكم الدخل ادلنخفض دلدة

                                                           
1
-The United Nations Development Programme (UNDP): Regional center for Asia-Pacific/Colombo Office, 

BUILDING SECURITY FOR THE POOR: Potential and Prospects of Microinsurance in India, 2009, p28. 
2
- Gaby Ramm, op.cit, p32. 

3
- Micro-Credit Ratings International Limited, op.cit, p19. 
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. مت السماح لوكيل التمويل ادلصغر بالعمل مع شركة كاحدة متخصصة يف تأمينات احلياة سنوات على األقل3
 .1ياة )األضرار(كشركة كاحدة متخصصة يف تأمينات غَت احل
 ، الوكالء(brokers): السماسرة بأربع فئات من الوسطاء (IRDA)اعًتفت سلطة تطوير كتنظيم التأمُت 

(agents) ،الء الشركاتكك (corporate agents) كككالء التأمُت ادلصغر (Micro-insurance agents).  بإمكاف
االستفادة من االمتيازات ادلسموح هبا  كلكن ليس بإمكاهنم مُت ادلصغربيع التأالسماسرة كالوكالء كككالء الشركات 

كمع ذلك ، ال غلوز لوكيل التأمُت ادلصغر توزيع أم منتج آخر غَت منتج التأمُت . (MIA)لوكالء التأمُت ادلصغر 
 2.ادلصغر

 إدارة التكاليف المرتبطة بالوساطةثالثاً: 
التسديد، لنوع كطريقة  قساط التأمُت يف السنة كفقان من أ % 20 -10قد مت كضع حد أقصى للعمولة، ما بُت ف

. كاجلدكؿ ادلوايل يوضح معدالت العمولة ادلطبقة على عمالء 3وفوكالء التقليديالكسبو عادة ييفوؽ ما كىو 
 التأمُت ادلصغر.

 مين المصغر: العمولة المطبقة على عمالء التأ(3-3الجدول )
 تأمينات األضرار تأمينات الحياة

 من القسط الوحيد %15 -ق ذات القسط الوحيدالوثائ
من القسط  % 20 -الوثائق ذات األقساط المنتظمة

 لجميع سنوات مدة دفع القسط

 من القسط  15%

Source: Micro-Credit Ratings International Limited, Micro-Insurance regulation in the Indian financial 

landscape, 2008, p 20. 
أف ككيل التأمُت ادلصغر ينبغي عليو القياـ بعدد من الوظائف اليت ال يتعُت على الوكالء  يستند إىلكىذا 

 .4التقليديُت القياـ هبا
 الحد من متطلبات تدريب وكالء التأمين المصغررابعاً: 

حالة  ساعة فقط يف 25ساعة إىل  50لوكالء التأمُت من  تضمن التنظيم زبفيض متطلبات التدريب اإلجبارم
مت إلغاء امتحاف التصفية ادلتعلق بتعيُت ككيل التأمُت ادلصغر كزبفيض متطلبات التدريب يف  كقد .5التأمُت ادلصغر

  ؛6تبسيط عملية التوظيف كبالتايل ساعة 20ساعة إىل  100اللغة احمللية من 
 

                                                           
1
- KPMG International, op.cit,  p 29. 

2
- Micro-Credit Ratings International Limited, op.cit, p 20. 

3
- Idem. 

4
- Neeraj Kumar, op.cit, p 22. 

5
- Micro-Credit Ratings International Limited, op.cit, p 23. 

6
- KPMG International, op.cit, p 29. 
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 خامساً: التعاون بين شركات التأمين على الحياة وشركات التأمين على األضرار
لسماح بتجميع العناصر ادلتعلقة باحلياة كغَت احلياة يف منتج كاحد، كبالتايل سبهيد الطريق دلزيد من التعاكف بُت ا

 ؛1شركات التأمُت على احلياة كشركات التأمُت على األضرار
 يات أكبرالسماح لوكيل التأمين المصغر بتحمل مسؤولسادساً: 

كة التأمُت كخدمة ادلطالبات. إف سلطة تطوير كتنظيم التأمُت على سبيل ادلثاؿ صبع األقساط نيابة عن شر 
(IRDA) ىذه ادلهاـ بفعالية سوؼ يساعد على زبفيض تكلفة  أف قدرة ككالء التأمُت ادلصغر على تنفيذب تؤمن

 .2ادلعامالت اليت كانت تتحملها شركة التأمُت شلا يؤدم إىل زبفيض أقساط التأمُت على ادلدل الطويل
 (IRDA)يف ظلو التأمُت ادلصغر ادلنظم يف اذلند، فحسب التقرير السنوم لػ  2005م التأمُت ادلصغر ساىم تنظي

مليوف  18.9 كمت التأمُت على حياة 2010/2011 مليوف عقد تأمُت مصغر سنة 3.65مت بيع  2010/2011 لسنة
فاع يرجع إىل األثر االغلاّب (، كىذا االرت4الشكل) 3مليوف عقد 0.94مت بيع  2007/2008، بينما يف سنة شخص

 .دلدة نصف عشرية 2005 سنة (IRDA)لتطبيق التنظيم الذم جاءت بو 
 الحياةعلى  (: عدد عقود التأمين المصغر4-3الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

Source: Premasis Mukherjee, Microinsurance in India: The Evolution of Market Trends, MicroSave India Focus 

Note 87, February 2012, p1. Available on: http://www.microsave.net/ 

 

                                                           
1
- Idem. 

2
- Micro-Credit Ratings International Limited, op.cit, p 23. 

3
- Premasis Mukherjee, Microinsurance in India: The Evolution of  Market Trends, MicroSave India Focus Note 

87, February 2012, p1. Available on: http://www.microsave.net/ 

مليون 3.65 4.000.000  

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

مليون 2.98  

 السنوات

 عدد العقود

  2.15 مليون

مليون 0.94    

2008-2007  2009-2008  2010-2009  2011-2010  

 القطاع العاـ

اصالقطاع اخل  

http://www.microsave.net/


 الجزائر يقيا وإمكانية االستف ادة منها فينظام التأمين المصغر في التخفيف من الفقر في الهند وجنوب إفر   الفصل الثالث: دراسة مق ارنة لدور

 

160 

 

كاف ذلذا التنظيم دكر مهم يف تسريع ظلو صناعة التأمُت يف اذلند، فقد مت إدخاؿ منتجات جديدة إىل السوؽ،  
  .حظ االرتفاع ادلتزايد لعدد ككالء التأمُت ادلصغر كل سنةكما لو 

 سنة (IRDA)جاءت سلطة تطوير كتنظيم التأمُت تنظيم التأمُت ادلصغر كالذم  القوؿ بأفكبالتايل ؽلكن 

استطاع التخفيف من بعض الشركط هبدؼ تسهيل كفاءة التوزيع، كما عمل على توسيع آفاؽ التأمُت  2005
، كؽلكن اعتباره 1صر فقط على البعد االجتماعي بل سبتد إىل جعلو فرصة ذات أىداؼ ذباريةادلصغر كي ال تقت

 خطوة ىامة ضلو توسيع نطاؽ التأمُت ادلصغر يف اذلند، كجعلو جزءنا ال يتجزأ من نظاـ التأمُت.
يُت ذكم الدخل كالعماؿ غَت الرمس قد اعًتفت احلكومة اذلندية بالتأمُت ادلصغر كآلية إلدارة سلاطر الفقراءل

(2008)، كباخلصوص يف قانوف الضماف االجتماعي لعماؿ القطاع غَت ادلنظم ادلنخفض
ىذا األخَت  ؛ حيث يقرّ 2

تشكل  ادلصغردبا أف منتجات التأمُت ، ك لتوسيع احلماية االجتماعية للفقراء غَت ادلنظمُت صغربأعلية التأمُت ادل
 .3صناعة التأمُت كتطوير ادلنتجات للسوؽ ذات الدخل ادلنخفض ، فإف القانوف يعزززايامن حزمة ادل ان جزء

 (2015): تنظيم التأمين المصغر لثالفرع الثا
تعديالت على تنظيم التأمُت بإدخاؿ  (IRDA)سلطة تطوير كتنظيم التأمُت قامت  2015مارس  13كيف 

صبيع منتجات التأمُت ادلصغر اليت  ، كأف يتم سحب(2015)تنظيم التأمُت ادلصغر ادلعدؿ  كإصدار( 2005) ادلصغر
. كجدير بالذكر أف ىذا القانوف اجلديد جاء بعدد من 2016 ال تليب ما كرد يف التنظيم اجلديد قبل جانفي

كقد استحدثت فئة جديدة من ادلنتجات تدعى  -دبا يف ذلك التوجيهات بشأف تطوير ادلنتجات  التعديالت اذلامة
(micro variable life) تعديل مستويات تغطية اخلطر، السماح للمزيد من  ،-منتجات ىجينة كىي فئة

الكيانات بتوزيع منتجات التأمُت ادلصغر ك تدريب ككالء التأمُت ادلصغر كموظفيهم، كباإلضافة دلا سبق، قاـ 
وجب القانوف اجلديد بإدخاؿ تغيَتات على قواعد االمتثاؿ )االلتزاـ( احلالية لشركات التأمُت اليت أنشئت دب

(2002)االلتزامات ذباه القطاعات االجتماعية الريفية 
كمن خالؿ اجلدكؿ ادلوايل نعرض الفرؽ بُت تنظيم التأمُت . 4

 ( فيما يتعلق حبدكد التغطية:2015كتنظيم التأمُت ادلصغر ) (2005)ادلصغر 
 
 
 

 

                                                           
1
- KPMG International, op.cit, p27. 

2
- Gaby Ramm, op.cit, p16. 

3
- Ibid, p18. 

4
- India adopts a new IRDA microinsurance regulation, Available on: https://a2ii.org/en/india-adopts-new-irda-

microinsurance-regulation (1/8/2016). 

https://a2ii.org/en/india-adopts-new-irda-microinsurance-regulation
https://a2ii.org/en/india-adopts-new-irda-microinsurance-regulation
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( فيما يتعلق 2015)وتنظيم التأمين المصغر  (2005)الفرق بين تنظيم التأمين المصغر (: 4-3الجدول)
 (IRDA)بحدود التغطية وفق الشروط التي حّددتها 

  
 نوع التغطية

تنظيم التأمين المصغر  (2005)تنظيم التأمين المصغر 
(2015) 

صى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األقػػػػػػاحل مبلغ التغطية
 للتغطية

 )ركبيو(
 احلد األدىن

  )ركبيو(
 د األقصىاحل

 )ركبيو(
تأمينات 
 األضرار

ادلسكن كاحملتويات / الثركة 
احليوانية / أدكات / تأمُت 

ضد كل األخطار،  احملاصيل
 األصوؿ األخرل ادلدرجة

 

5000 
 تغطية /لكل أصل 

 

30.000 
 تغطية /لكل أصل

 

100.000 
 تغطية /لكل أصل

 

 100.000 30.000 5000 تغطية التأمُت الصحي)فردم(

 250.000 30.000 10.000 طية التأمُت الصحي)عائلي(تغ

حادث شخصي)لكل 
 دخل عضو من العائلة(فرد/

10.000 50.000 100.000 

تأمينات 
 الحياة

 200.000 50.000 5000 التأمُت ألجل/تأمُت الوقف

 200.000 30.000 5000 عقد التأمُت الصحي)فردم(

 30.000 10.000 عقد التأمُت الصحي)عائلي(

 ------ 50.000 10.000 تعويضات احلادث للراكب
 200.000 ------ ------ التقاعد

Source: Archana Singh & Nikhil Bihari, A Decade since the First Microinsurance Regulations in India, 

Bimaquest-Vol. 18 Issue 1, 2018, p 51. Available on:  

https://www.researchgate.net/publication/324007538_A_Decade_since_the_First_Microinsurance_Regulations_

in_India.  (30/4/2018( 
كل ما سبق يدؿ على االىتماـ البالغ الذم توليو احلكومة اذلندية لنظاـ التأمُت ادلصغر كرغبتها الكبَتة يف 

ى االرتقاء اقتصاديّان كاجتماعّيان من خالؿ مظلة احلماية إنقاذ فئة كبَتة من السكاف من فخ الفقر كمساعدهتا عل
 كاألماف اليت يوفرىا نظاـ التأمُت ادلصغر.

  أف احلكومة يف السنوات السابقةيف حُت ؛يف هنج احلكومة ذباه احلماية االجتماعية ظلطياِّ  يبدك أف ىناؾ ربوالن 
 بشكل متزايد بتحويل ادلخاطر إىل ـ احلكومة، يف الوقت احلاضر تقو اجتماعية سلتلفةربامج مساعدة قامت ب



 الجزائر يقيا وإمكانية االستف ادة منها فينظام التأمين المصغر في التخفيف من الفقر في الهند وجنوب إفر   الفصل الثالث: دراسة مق ارنة لدور

 

162 

 

 وف الضماف االجتماعي للعاملُت يفقان ليس فقط كجزء من ،صناعة التأمُت من أجل طرح منتجات التأمُت
قساط األ. )مستقلة( أك كمنتجات قائمة بذاهتا الرعايةالقطاع غَت ادلنظم، كلكن أيضا يف إطار حـز مزايا صناديق 

BPL) خط الفقرللسكاف ربت  بالنسبة

 نسبة للمجموعات األخرل يتم تقدًندفع من قبل احلكومة، كبالت   (

 .1إعانات جزئية
دعم مخططات التأمين المصغر المدعومة بواسطة اإلعانات من أجل السكان الذين  :رابعالفرع ال

 يعيشون تحت خط الفقر 
إف   .2التايل إتّباع هنج قائم على السوؽكب م دمج التأمُت ادلصغر ضمن سياسات احلماية االجتماعيةيتكبذلك 

من أجل تعزيز الوصوؿ إىل رلموعة كاسعة من ادلنتجات أدل إىل دفع النمو )كما  رغبة احلكومة يف تقدًن الدعم
مثل  ،صغرادلمولة تعاجل ربديات التأمُت ادلعلى الرغم من أف معظم ادلشركعات . ىو ملخص يف اجلدكؿ ادلوايل(

كقد . ة على الدفع" ك "الوعي احملدكد"، فإف بعض ادلنح تكوف مصممة بشكل أفضل من غَتىا"حسن النية كالقدر 
ساىم توفر إعانات األقساط اليت سبوذلا الدكلة للشركات اخلاصة مساعلة كبَتة يف تطوير زلفظتها يف القطاع 

 3.الريفي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 below the poverty line. 

1
- Gaby Ramm, op.cit, p19. 

2
- Ibid, p16. 

3
- Rupalee Ruchismita et Craig Churchill, op.cit, p487. 
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 تفعيل المنح :(5-3)الجدول
 وفاةو  ةطبيعي وفاة 

أجل )من عرضية 
مجموعات أعضاء 

 المساعدة الذاتية(

 وفاةو  ةطبيعي وفاة
)من أجل  عرضية

عمال الزراعة بدون 
 (أرض

الزراعة )العائد حسب  الماشية )الوفاة(
 المنطقة(

الزراعة )مؤشر سوء 
 األحوال الجوية(

 Janashree Bima المشروع

Yojana (JBY) 
Aam Admi 

Bima Yojana 

(AABY) 

Projet Livestock 

Insurance 

Scheme 

(LIS) 

Programme National 

Agriculture 

Insurance Scheme 

(NAIS) 

Projet 

Weatherbased 

Corp Insurance 

Scheme 

(WBCIS) 
 2007 1999 2006 2007 2000 سنة اإلطالق

 Life Insurance المؤّمن

Corporation 

(LIC) 

en Inde 

LIC  شركات تأمُت متعددة، يف
 ميةمعظم األحياف عمو 

Agriculture 

Insurance 

Corporation 

(AIC) 

فقط،   AIC  يف البداية
شركات تأمُت  كلكن حالياِّ 

 خاصة متعددة
، %50إعانة للقسط  اإلعانات

باإلضافة إىل منح دراسية 
 لطالب ادلدارس الثانوية

القسط كامل مدعـو 
 من قبل احلكومة ادلركزية

إعانة للقسط زبتلف حسب  %50إعانة للقسط 
تصل إىل  ،احملصوؿ كالدكلة

من قبل  50-50شلّولة  ؛80%
 حكومة الدكلة كاحلكومة ادلركزية

إعانات طلبات التعويض: طلبات 
 التعويض الكلية اليت تفوؽ القسط

يتم تغطيتها من قبل احلكومة 
 )إعادة تأمُت ضمٍت(.

إعانات األقساط زبتلف 
حسب احملصوؿ كالدكلة، 

 %80تصل إىل 

 ف شخصمليو  130 الهدف
(2009-2010) 

مليوف عائلة  7
(2008-2009) 

مليوف رأس  1 ما يقارب
 (2008-2005)ماشية 
 منطقة سلتارة 100يف 

 مليوف مزارع 19
 (2008-2009) 

-2010)مليوف مزارع  9

2011) 

 التوزيعقناة 
 ساسيةاأل

Banques via 

programmes de 

liaison 

banque GE 

مشاريع حكومية 
 كبرنامج مرتبط بقرض

 هويةاجلة الريفيبنوؾ ال

State Livestock 

Development 

Board (SLDB) 

et State Animal 

Husbandry 

Department 

(SAHB) 

من ادلؤمن ذلم ىم أعضاء  2/3
بنوؾ المرتبط بقرض من برنامج 

يتم تأمُت قركض هوية؛ الريفية اجل
 احملاصيل على ادلدل القصَت

بشكل أساسي 
programme de 

liaison de crédit 

de banques 

rurales 

Régionales 

 يفNAIS  كيعّوض
 فيها هادلناطق اليت يتم توفَت 

Source: Rupalee Ruchismita et Craig Churchill, État et synergies de marché : aperçus du succès de la micro-

assurance en Inde, ouvrage : protéger les plus démunis   ( guide de la micro-assurance/volume2) - sous la 

direction de Craig Churchill et Michal Matul, traduit et reproduit avec l’autorisation du Bureau International de 

Travail, édition Française :Fondation Minich Ré, Allemagne, 2014, p 488. 

    (PPP) قطاعين العام والخاصالشراكات بين ال: خامسالفرع ال
 يعتربيف تزايد مستمر، ك  بُت احلكومة اذلندية كصناعة التأمُت (PPP) الشراكات بُت القطاعُت العاـ كاخلاص

(RSBY) كدبا أف عدد .مدعـو بالكامل يوفر فوائد صحية للعماؿ غَت الرمسيُت سلطط كىو األبرز ادلخطط 
فقد دخلت احلكومة اذلندية يف شراكات الطلب الضخم، مع فضنا مقارنة الشاملة ال يزاؿ منخادلنتجات الصحية 

(PPP) من  أصحاب ادلصلحة ادلتعددينّيات بُت تفاقيف اال مي الرعاية الصحيةكقد مت إدراج مقدّ  ثر تعقيدان.كأ
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أمر مهم ألف العالج منخفض اجلودة ىو أحد أكرب  ، كىوأجل ضماف توفَت خدمات رعاية صحية أفضل
كمن بُت األمثلة اليت توضح الشراكة الواسعة بُت القطاعُت العاـ  .ت أماـ بيع التأمُت ادلصغر الصحيالعقبا

من  حيث مت تأسيس ىذا ادلخطط؛ "The Rajiv Aarogyashri"كاخلاص صلد سلطط التأمُت الصحي اجملتمعي 
 (BPL)ربت خط الفقر  شوفالذين يعيسكاف الاذلندية هبدؼ زيادة كصوؿ  Andhra Pradesh قبل حكومة كالية

 احلكومة جات الطبية ادلتقدمة اليت مل يتمكن نظاـ الصحة احلكومي من تغطيتها )تدفعالادلناطق الريفية إىل الع يف
على أنو شراكة كاسعة بُت " Aarogyashri" ؽلكن النظر إىل سلططلو(.  مليوف مؤمن 36أقساط أكثر من 

  Star ) صناعة التأمُت ،برئاسة رئيس الوزراء Aarogyashri Health Care Trust :القطاعُت العاـ كاخلاص بُت

Health ك Allied Insurance )لوالية، كاربادات رلموعات ادلساعدة الذاتية لادلقاطعة إدارة ، ، مقدمي اخلدمات
ن، يف مساعدة ادلستفيدي Aarogyashri Health Care Trustيتمثل دكر ة. ك الصحيف  العاملُت اليت تعُّت 

، قاطعة، إدارة ادلقسم الصحة كالطبصبيع األطراؼ ادلعنية اليت تشمل بُت تنسيق الاإلشراؼ على شركة التأمُت ك 
 .1التنمية الريفية، كصبيع ادلنظمات احمللية ادلشاركة يف تنفيذ ادلخططقسم 

 المطلب الثالث: سوق التأمين المصغر في الهند
 ضدشركة تأمُت  28ك  ،ة دبا يف ذلك شركة كاحدة شللوكة للدكلةشركة تأمُت على احليا 24 يف اذلند يوجد
يف كل من  متواصالن  صغر تقدمان حققت أعماؿ التأمُت ادلكقد  .شركات شللوكة للدكلة 4دبا يف ذلك  األضرار

الذم جاءت  التأمُت ادلصغر بعد تنظيم .2القطاعات سواء كانت شركات القطاع العاـ أك شركات القطاع اخلاص
كاف ىناؾ "ظلو مطرد" يف تصميم ادلنتجات اليت تليب ؛  2005سنة  (IRDA)لطة تطوير كتنظيم التأمُت بو س

 . 3تسمح ادلركنة اليت جاء هبا التنظيم للمؤمنُت بتقدًن تغطيات م ركبة أك حزمة منتجاتك  ،احتياجات الفقراء
 الفرع األول: أبرز منتجات ومخططات التأمين المصغر في السوق الهندي

مع ادلنتجات ادلتاحة يف السوؽ،  (IRDA) لػصغر ُت ادلذكورة يف قائمة التأمُت ادلند مقارنة منتجات التأمع
كموثوقة لعدد منتجات  كبالتايل ال تتوفر نظرة شاملة "،صغرالتأمُت ادل"أف معظم ادلنتجات غَت مسجلة باسم  يتبُت

للمنظمات  اخلدمات الكاملة مقدميك / أك  تمعيةادلخططات اجمل علىص خا بشكلا ذىكينطبق ر. صغالتأمُت ادل
نتجات اليت يقدمها مقدمو ىناؾ عدد من ادل ،باإلضافة إىل ذلكعلى رخصة التأمُت.  لغَت احلكومية اليت مل ربص

"التأمُت  باسمالرمسيوف الذين يستهدفوف سوؽ ذكم الدخل ادلنخفض كاليت ال يتم تسجيلها أيضنا  التأمُت

                                                           
1
- Gaby Ramm, op.cit, p19. 

2
- PritiBakhshi, Review of Progress and Potential of Micro Insurance in India, International Journal of Advanced 

Research, Volume 4, Issue 4, 2016, p 1670. Available on:  

https://www.researchgate.net/publication/303093416_Review_of_Progress_and_Potential_of_Micro_Insurance_

in_India.  (30/1/2018) 
3
- Annual report of  IRDA, 2010/2011, p56. Available on: 

https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/frmGeneral_NoYearList.aspx?DF=AR&mid=11.1. (14/6/2017) 

https://www.researchgate.net/publication/303093416_Review_of_Progress_and_Potential_of_Micro_Insurance_in_India
https://www.researchgate.net/publication/303093416_Review_of_Progress_and_Potential_of_Micro_Insurance_in_India
https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/frmGeneral_NoYearList.aspx?DF=AR&mid=11.1
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كبادلثل، فإف معظم منتجات  .(IRDA) ػصغر اخلاصة بي غَت مدرجة يف قائمة التأمُت ادلفه ، كبالتايلصغر"ادل
التأمُت ادلذكورة يف إطار التزامات القطاعات االجتماعية الريفية ال ي شار إليها ربت عنواف "التأمُت األصغر" 

 1.دةالفئات احملركمة"، اليت تظل حالتها االقتصادية غَت زلد"كلكنها متاحة لػ 
 :2ؽلكن كصف ادلشهد العاـ للتأمُت ادلصغر يف اذلند كما يليعلى الرغم من ذلك، 

  كافقت(IRDA) يف تنظيمات "التأمُت ادلصغر"؛منتجات التأمُت ادلصغر دبوجب شرط "التأمُت ادلصغر"  على 
 منتجات التأمُت ادلصغر القائمة على احلصص كفقان اللتزامات القطاع االجتماعي الريفي؛ 
  اليت مل يتم الكاملة ةدلنظمات اجملتمعية كمقدمو اخلدمصغر غَت الرمسية اليت تقدمها االتأمُت ادل اتططسل 

 ؛(IRDA) ادلوافقة عليها من قبل كمل تتمتسجيلها 
 منتجات التأمُت ادلصغر اليت تغّطي األخطار الكارثية ادلرتبطة بالطقس؛ 
   خط الفقرمنتجات التأمُت ادلسّجلة ادلصممة للسكاف ربت (BPL) ادلدعومة من قبل احلكومة اذلندية ،

 كبشكل خاص ادلنتجات ادلتعلقة دبجموعة احلماية لقانوف الضماف االجتماعي لعماؿ القطاع غَت ادلنظم.
نظران ألف دراسة األخطار اليت تواجهها الفئات احملركمة يف اجملتمع اذلندم تعترب ذات نطاؽ كاسع، من خالؿ 

الضوء على أىم األخطار اليت هتدد حياة تلك الطبقات السفلى من اجملتمع اذلندم )يف ادلطلب دراستنا سّلطنا 
 :3السوؽادلخططات كادلنتجات ذات الصلة بتلك األخطار كادلتاحة يف  أبرزاألكؿ(، كبالتايل سنتطرؽ إىل 

 على المستوى الفردي:أواًل: 
 :تأمينات الحياة .1

تقدمها شركات التأمُت يف شكل  اة ادلصغر سواءن الفردية أك اجلماعيةُت على احليمالعديد من منتجات التأ
، كقد كانت منتجات التأمُت على حياة ادلقًتض )يف حالة كفاة ادلقًتض تتكفل شركة التأمُت كقفتأمُت ألجل أك 

حلاالت كانت كيف معظم ا  بدفع أصل القرض كالفوائد ادلًتتبة( نقطة االنطالؽ لكثَت من شركات التأمُت يف اذلند
 كفيما يلي بعض األمثلة:ادلبيعات من قبل مؤسسات التمويل ادلصغر، 

 مخطط (JBY) Janashree Bima Yojana: ضماف اجتماعي لػػ: سلطط  كىو عبارة(LIC )the 

Life Insurance Corporation of India - أ طلق  -شركة شللوكة للدكلة كتعد أكرب شركة للتأمُت على احلياة كىي
من ادلهنيُت كاجملموعات ادلهنية  45؛ حيث يغطي ، كيقدـ ىذا ادلخطط مزايا ألضعف شرائح اجملتمع2000 سنة

مثل: العاملُت يف ادلواد الغذائية، ادلنسوجات، اخلشب، الورؽ، ادلنتجات اجللدية، العاملُت يف قمائن الطوب، 
من  %50بتمويل  الضماف االجتماعيصندكؽ يتكفل  النجارين، الصيادين، أصحاب احلرؼ اليدكية كغَتىم.

                                                           
1
- Gaby Ramm, op.cit, p19. 

2
- Ibid, p20. 

3
- KPMG International, op.cit, p30-33. 
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مبلغ تعويض يقدر  تحصل ادلستأمن علىي Nodal.ك ككالة ك/أ ستأمنادل فيتحملواجلزء الباقي  بينمامبلغ القسط 
دكالر أمريكي يف حالة الوفاة/العجز الكلي الدائم، كيف حالة العجز اجلزئي الدائم يقدر مبلغ التعويض بػ:  1500بػ: 

 مليوف فرد. 22بلغ عدد ادلستفيدين من مزايا ىذا ادلخطط  31/03/2012 دكالر. بتاريخ 750
 BASIX:  كىي مؤسسة سبويل مصغر رائدة تقّدـ التأمُت على احلياة ادلصغر اجلماعي كذلك بالتعاكف مع
إىل أكثر  كصل عدد العمالء 2011. خالؿ السنة ادلالية Aviva Life Insurance Company India Ltdشركة 

دكالر، لكن اطلفض ىذا العدد إىل حوايل النصف بعد األزمة  2ليوف عميل دبتوسط قسط سنوم أقل من م 2من 
 مليوف عميل. 1 ليصبح عدد العمالء حوايل 2011احلادة اليت تعرض ذلا قطاع التمويل ادلصغر يف اذلند سنة 

 :ادلصغر كفيما يلي قائمة بأىم شركات التأمُت اليت تقدـ منتجات التأمُت على احلياة
 (: أىم شركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين على الحياة المصغر6-3الجدول )

 المؤمن العدد المؤمن العدد

1 Aviva 10 ING Vysya 

2 Bajaj Allianz 11 PNB MetLife 

3 Birla Sun Life 12 Sahar 

4 Canara HSBC OBC 13 SBI Life 

5 DLF Pramerica 14 Shriram 

6 Edelweiss Tokio 15 Star Union 

7 HDFC Standard 16 Tata AIA 

8 IDBI Federal 17 Life Insurance 

Corporation of India 9 ICICI Prudential 

Source: Limna.M & Dr.P.V.Basheer Ahammed, evolutionary market trends in Micro insurance in India, 

EPRA international journal of economic and business review, vol-2 Issue-12, 2014, p 59. 

 ىناؾ القليل من حاالت التأمُت ادلصغر اجملّمع : لتأمين المجّمع غير المرتبط بالمنتج المباعمخطط ل
ادلباعة من  Sankat Haranحبيث ال يكوف دلنتج التأمُت أم عالقة بالسلعة أك اخلدمة ادلباعة. يف اذلند، توفر كثيقة 

صوؿ على الغطاء تلقائياِّ عندما يشًتم العميل كيس تغطية للوفاة العرضية كالعجز، ك يتم احل Iffco-Tokioِقبل 
. يعترب إيصاؿ كيس األمسدة كدليل على الدفع Indian Potash ك Iffcoكلغ من العالمة التجارية  50أمسدة بوزف 

كيتم طباعة كثيقة التأمُت عليو. ادلؤمن لو ىو ادلشًتم لكيس السماد كما ؽلكن للشخص الواحد أف ػلمل عّدة 
دكالر. يبدك أف إجراءات ادلطالبات شاقّة إىل حّد ما؛ حيث يتعُّت على  2260د أقصى للتغطية قدره كثائق حب

مباشرةن. بالرغم من ذلك، قد يكوف Iffco-Tokio أصحاب ادلطالبات تقدًن رلموعة متنّوعة من ادلستندات إىل 
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 The، ذكرت الصحيفة اذلنديّة 2005ىذا ادلخّطط أكرب سلّطط تأمُت مصّغر ذبارم يف العامل. يف هناية عاـ 

Hindu  مليوف شخص. 25أنو سّبت تغطية 

يقـو ىكذا سلطط على بيع تأمُت مدفوع شبنو مسبقان، دبعٌت أّف تاجر التجزئة يشًتم األمسدة دبا يف ذلك 
س ىنالك التأمُت ادلتضّمن فيها من تاجر اجلملة كبالتايل يكوف قد قاـ بالدفع ادلسبق ألقساط التأمُت، لذلك لي

 حاجة لشركة التأمُت من أجل صبع أقساط التأمُت من العميل أك من بائع التجزئة.
 الصحة والحوادث الشخصية:  .2

كأخرل مدعومة بواسطة  (donor-funded) ادلاضلةهات يوجد عدد من ادلخططات منها ادلمولة من قبل اجل
 ،(government schemes)خططات احلكومية كادل (insurer)يضان شركات التأمُت كصلد أ (subsidised) إعانات

 كفيما يلي بعض األمثلة:
 برنامج Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY): من قبل كزارة العمل  ربنامجأ طلق ىذا ال

لألسر اليت تقع ربت خط  صحيالتأمُت يتم من خاللو توفَت ال، ك 2008التابعة للحكومة اذلندية سنة  كالتوظيف
 الفقر. 

يتمثل  (RSBY)ضمن ىذا الربنامج يتم ربديد سقف لعدد أفراد األسرة حىت يكونوا أعضاءن ضمن الربنامج     
أفراد دبا فيهم رب األسرة، يف حالة كفاة فرد من أفراد األسرة كالذم كاف عضوان ضمن الربنامج،  5احلد األعلى يف 

 ضمن الربنامج، كيف حالة كالدة فرد جديد يف بإمكاف رب األسرة تعيُت فرد آخر من األسرة ليكوف عضوان بديالن 
 398. حاليان، يعمل ىذا الربنامج يف 1األسرة فإنو يصبح تلقائيان عضوان ضمن الربنامج ماداـ العقد سارم ادلفعوؿ

 5941مستشفى عرب تلك الواليات، منها  10116كالية، كقد استخدـ لتنفيذ ىذا الربنامج  25مقاطعة ضمن 
ما يقارب  2013/2014مستشفى تابع للقطاع العاـ، كخالؿ السنة ادلالية  4175قطاع اخلاص كمستشفى تابع لل

 .2نشطة  RSBYمليوف أسرة أصبحت ربوز على بطاقات  25
 مخطط operative Farmers Health Care-Yeshasvini Co: ىو سلطط مساعلة للرعاية الصحية 

، كيتم إنشاء ادلخطط أساسان من مساعلة Karnataka كحكومة Co-operative Farmersبرعاية تعاكنية الفالحُت 
كل عضو ز يف ادلوارد. بلغت رسـو مساعلة  حكومة الدكلة لتغطية العج تقدمها باإلضافة إىل منح األعضاء السنوية

 كذلك سباشيان مع ارتفاع 2013دكالر يف السنة ادلالية  3.6كقد ارتفعت إىل  2004دكالر يف السنة ادلالية  1.1
 تكاليف الرعاية الصحية.

                                                           
1
- The operational manual for RSBY, Ministry of Labour & Employment (Government of India), 16/07/2014, 

p10. Available on: http://www.rsby.gov.in/. (  1 May 2016) 
2
- Ibid, p11. 

http://www.rsby.gov.in/
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  مخّطط التطبيب عن بعد لـCARE Foundation:  تقـوCARE Foundation  باختبار سلطط
التطبيب عن بعد يف ادلناطق الريفية باذلند كذلك باستخداـ تكنولوجيا اذلاتف احملموؿ لربط األطباء دبرضى 

 رلتدريب أفراد اجملتمع ليكونوا أبطاؿ صحة القاألرياؼ، من خالؿ 
(VHCs) الرعاية  تمّكنوا من تقدًني حىت

عن طريق  ادلشورة الطبية ادلناسبة كطلب الوصفات الطبية ؛ حيث يقوموف بطلبالقرية لكل سكافالصحية 
مثل ىذه االبتكارات . 1يوصي بتلقي العالج من خالؿ رسالة نصيةكالذم  CARE مع طبيبعن بعد  التواصل

صغر الصحي أكثر قابلّية للتطبيق يف ادلناطق الريفية من خالؿ ربسُت الوصوؿ لديها القدرة على جعل التأمُت ادل
 ادلبكر للرعاية كبالتايل تقليل ادلطالبات باىظة الثمن.

عادة ما يتم تقدًن اخلدمات الصحية من قبل طرؼ ثالث يكوف  ،اذلند يف لتأمُت ادلصغر الصحيل بالنسبة
دارة ؤكؿ عن إكىو مس (Third-party administrators)ى دعكي عبارة عن كياف منفصل عن مزّكد اخلدمة

يف سوؽ  اِّ مهم ان دكر  (TPAs) الطرؼ الثالثادلتوقع أف يلعب ظهور مسؤكيل  . من2مطالبات برامج التأمُت ادلصغر
كمعاجلة قضايا التكلفة كاجلودة لدل العدد  ضماف تقدًن خدمات أفضل حلاملي الوثائق من خالؿالتأمُت الصحي 

بُت ادلؤّمن  األساسي يف العمل كوسيط (TPAs) . يتمثل دكر3ائل من مقّدمي الرعاية الصحية اخلواص يف اذلنداذل
كضماف حصوؿ ادلؤّمن ذلم على خدمات خالية من ادلتاعب؛ حيث تدفع شركة التأمُت التعويضات  كادلؤمن لو

 .4دلقّدمي الرعاية الصحية يف الوقت احملّدد
تتمّيز بنماذج تأمُت صحي نشطة كمتطورة مّت تطويرىا من ِقبل كمؤّسسات التمويل ؽلكن القوؿ بأف اذلند 

 ادلصغر كشركات التأمُت، كىي ظلاذج رائدة يف اذلند كبأسعار معقولة.
 :سبل العيشمستوى ثانياً: على 

 :الزراعة )األخطار المرتبطة بالمحاصيل والطقس( .1
كالذم أطلقتو شركة  Mausam Bima Yojnaاذلند يوجد منتج من أبرز األمثلة على ىذا النوع من التأمُت يف 
IFFCO Tokio General Insurance (ITGI)  ىو منتج تأمُت ضد سلاطر الطقس يعتمد على ك  ،2008سنة

. تغطي كثيقة التأمُت النقص ادلتوقع يف احملصوؿ الناتج يليب ىذا ادلنتج احتياجات الفالحُت كالتعاكنياتادلؤشر، ك 
                                                           

 village health champions. 

1
-Sheila Leatherman, Lisa Jones Christensen and Jeanna Holtz, Innovations and barriers in health 

microinsurance, Protecting the poor: a microinsurance compendium (volume II), International Labour 

Organization (Geneva) in association with Munich Re Foundation (Germany), 2012,  p 128. Available on: 

https://www.munichre-foundation.org/home/InclusiveInsurance/MicroinsuranceCompendium.html. (17/10/2017) 
2
- Kelly Rendek et al., the moment of  truth: claims management in microinsurance, PAPER No. 28, 

International Labour Organization, Geneva, 2014, p29. Available on: 

http://www.impactinsurance.org/sites/default/files/mp28.pdf. (20/10/2017) 
3
-  Abhijit Pandit, Health Insurance in India and Third Party Administrators, IOSR Journal Of Humanities And 

Social Science, Volume 21, Issue 1, 2016, p 2. Available on: http://www.iosrjournals.org/iosr-

jhss/papers/Vol.%2021%20Issue1/Version-5/A021150106.pdf.  (20/10/2017) 
4
- Ibid, p 3. 

https://www.munichre-foundation.org/home/InclusiveInsurance/MicroinsuranceCompendium.html
http://www.impactinsurance.org/sites/default/files/mp28.pdf
http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2021%20Issue1/Version-5/A021150106.pdf
http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2021%20Issue1/Version-5/A021150106.pdf
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 IFFCO Tokio General Insuranceؿ األمطار خالؿ فًتة العقد. ككاف أكؿ منتج أطلقتو شركةعن فرط ىطو 

(ITGI) ىو Barish Bima Yojna (BBY)  كمنذ ذلك 2004 ذلك يف أفريلكاف يف أربع كاليات من اذلند ك ،
الفالحُت كيف احلُت أصبحت ىذه الشركة ناجحة يف نشر كتوزيع منتجات التأمُت ضد سلاطر الطقس للعديد من 

  .1عدة مقاطعات
جل استكماؿ خدمة بيانات الطقس العمومية يف أمن فيما يتعلق بادلنتجات القائمة على مؤشر الطقس، ك 

(WRMS)اذلند، يقـو مزّكدك بيانات الطقس اخلواص مثل: 
  بتقدًن خدمات ذات قيمة مضافة عن طريق اذلواتف

  .2ية إىل جانب منتجات التأمُت لتحسُت االحتفاظ بالعمالءالطقس عرب رسائل نصّ  احملمولة بإرساؿ توقعات

البنوؾ الريفية كمنتج  كالذم يتم توزيعو عادة بواسطة (NAIS) يوجد كذلك سلطط التأمُت الزراعي الوطٍت
ػلاكؿ ىذا ادلنتج ضماف الدخل الزراعي اإلصبايل للمزارعُت، كيعتمد إلزامي مرتبط بقركض احملصوؿ ادلدعومة. 

حبلوؿ عاـ  مرجحة حسب ادلساحة. على عائدات احملاصيل الفردية الرئيسية اليت تزرع يف ادلنطقة (NAIS)مؤشر 
من األرض  %16مليوف ىكتار، تغطي ما يقارب  26مليوف مزارع ك 19من تغطية  (NAIS)سبكن  2009

 كما ىو موضح من خالؿ الشكل ادلوايل.،  3ادلزركعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- IFFCO Tokio official website: https://www.iffcotokio.co.in/about-us/media-center/press-release/iffco-tokio-

launched-mausam-bima-yojna-coimbatore. (3/5/2016) 

 Weather Risk Management Services 

2
- Anja Smith et al., the technology revolution in microinsurance, Protecting the poor: a microinsurance 

compendium (volume II), op.cit, p 542. 

  - Rupalee Ruchismita and Craig Churchill, op.cit, p 457.  
3
- Ibid, p493. 

https://www.iffcotokio.co.in/about-us/media-center/press-release/iffco-tokio-launched-mausam-bima-yojna-coimbatore
https://www.iffcotokio.co.in/about-us/media-center/press-release/iffco-tokio-launched-mausam-bima-yojna-coimbatore
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 (2009-2001)في الفترة  (NAIS) (: نمو تغطية5-3الشكل)

 
 

Source: Rupalee Ruchismita et Craig Churchill, État et synergies de marché : aperçus du succès de la micro-

assurance en Inde, ouvrage : protéger les plus démunis   ( guide de la micro-assurance/volume2) - sous la 

direction de Craig Churchill et Michal Matul, traduit et reproduit avec l’autorisation du Bureau International de 

Travail, édition Française :Fondation Minich Ré, Allemagne, 2014, p 494. 

)يتلقى معيد التأمُت 

AIC) ىت يبقى ادلنتج من قبل احلكومة من أجل األقساط كطلبات التعويض ح إعانات

كالذم (MNAIS) . زبترب احلكومة حالياِّ هنج جديد كىو سلطط التأمُت الزراعي الوطٍت ادلعّدؿ يف متناكؿ ادلزارعُت
 .1 يتميز بصفات رئيسية جعلتو أكثر مالءمة للمزارعُت كأكثر جاذبية لشركات التأمُت اخلاصة

 الثروة الحيوانية )خطر الموت(: .2
من أبرز  .2، كتكوف مصدر دخل أكيل أك ثانوممليوف ىندم 100حوايل ية مصدر دخل تعترب الثركة احليوان

برعاية  (Livestock Insurance Scheme)األمثلة على ىذا النوع من التأمُت سلطط تأمُت الثركة احليوانية 
مث  مقاطعة سلتارة 100يف  2008-2005احلكومة ادلركزية، مت تنفيذه على أساس ذبرييب يف الفًتة ادلمتدة ما بُت 

 مقاطعة كذلك بواسطة رللس تنمية الثركة احليوانية للوالية ادلعنية. 300بعدىا مت تنفيذه على أساس منظم يف 
من قبل  مليوف من رؤكس ادلاشية ادلؤمن عليها سبت تغطيتها 7.9من  %80ما يقارب  2005-2004يف سنة 

الرغم من تعترب أكرب شركة تأمُت على الثركة احليوانية. على  كاليت United Indiaشركات التأمُت العمومية كخاصة 
 على الرغم من أف ىيمنتها على السوؽ، قامت شركات التأمُت العمومية ببعض التعديالت على تصميم ادلنتج.

 عدد، إال أف احلكومة قد مسحت لشركات التأمُت اخلاصة باالستفادة من احملفظة الريفية ادلدعومة ادلرتبطة بالقركض
                                                           

 Agriculture Insurance Corporation. 

1
- Rupalee Ruchismita et Craig Churchill, op.cit, p494. 

2
- Ibid, p491. 
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 (IRDA) بعد أف سحبتك  ،2007يف عاـ . قليل من شركات التأمُت اخلاصة حاكلت تغطية ىذا القطاع الكبَت
 ، كقدمتةشركات تأمُت خاصة سوؽ التأمُت على ادلاشي 6القيود ادلفركضة على معدالت األقساط، دخلت 

 .1مرحبةنشطة منتجات كعمليات جديدة الكتشاؼ أ
العديد من التحّديات تشمل تكاليف ادلعامالت ادلرتفعة كاالحتياؿ يف اذلند  يواجو التأمُت على ادلاشية

الوفيات كزلدكديّة ادلعلومات حوؿ  بياناتكادلخاطر األخالقّية، كما أف تسعَت الثركة احليوانّية معّقد بسبب نقص 
ات تسوية ادلطالبات ادلرىقة، ، باإلضافة إىل إجراءصايف القيمة احلالية كىو أمر ضركرم لتحديد ادلبلغ ادلؤمن عليو

 كبالتايل ذبّنب الطلب على ىذا النوع من التأمُت.
باستخداـ  للحّد من االحتياؿ للتأمُت على الثركة احليوانية باختبار ظلوذج IFFCO-Tokioلقد قامت شركة 

تأمُت ما يقرب  متّ  2010إىل مارس  2008يف الفًتة من أكت  .(RFID)تقنية ربديد اذلوية تعتمد على تكنولوجيا 
اطلفاض نسبة ادلطالبات بشكل   إاّل أنو لوحظ، أف ادلشركع ال يزاؿ يف مرحلتو التجريبّيةرغم من ادلاشية، ك  15000

كل حيواف جديد لبوضع كسم  IFFCO-Tokio. تقـو كبَت شلا يدّؿ على أّف التكنولوجيا اجلديدة ذلا نتائج إغلابّية
شلّا ػلّد من إمكانية تقدًن مطالبات خبصوص حيوانات غَت مؤمَّنة. ال ، مَّنةكذلك لتحسُت ربديد احليوانات ادلؤ 

عدـ كجود إمكانية لمن قبل موظّفي البنوؾ كاألطباء البيطريُت نظران  تزاؿ ىناؾ مقاكمة كاضحة للتكنولوجيا اجلديدة
مقبوؿ  (RFID)يا اجلديدة التكنولوجيا اجلديدة. إّف منتج ادلاشية الذم يعتمد على التكنولوج ظللالحتياؿ يف 

حيث أصبحت عملّيات التسجيل كادلطالبات كاضحة، كما أّف التقنية اجلديدة ال  ؛عمالءال بشكل جّيد من ِقبل
على كضع العالمة اخلارجية )عالمات  (RFID) البعض إىل أهنم يفّضلوفأشار  كقدتزيد من الضغط على ادلاشية، 

هم، فاجلَتاف لن يتمّكنوا من معرفة أهنم قد ربّصلوا على قرض من أجل شراء ألنو ػلمي خصوصّيت األذف التقليديّة(
 .2حيواف

 الفرع الثاني: قنوات التوزيع
لعّدة أسباب؛ دبا يف ذلك ربّديات الوصوؿ إىل  يصعب توزيع التأمُت ادلصغر لألسر ذات الدخل ادلنخفض

 التعامل مع ادلنتجات ادلالية ادلعّقدة، كباإلضافة إىل ذلك ادلناطق النائية كتشجيع األفراد الذين يفتقركف إىل اخلربة يف
فإف األسر الفقَتة تواجو قيود السيولة يف دفع أقساط التأمُت كترفض شراء منتج غَت ملموس مع مزايا قد تكوف أك 

 يف ادلناطق يف مرحلة ما يف ادلستقبل. توجد أربع قنوات بارزة يتم من خالذلا توزيع منتجات التأمُت ال تكوف متاحة
 مع السعي دلعاجلة تلك التحّديات. الريفية باذلند

                                                           
1
- Idem. 

2
- Anupama Sharma and Andrew Mude, Livestock insurance: Helping vulnerable livestock keepers manage their 

risk, Protecting the poor: a microinsurance compendium (volume II), op.cit,  p 267.  
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، تعترب (LIC)يف البداية كانت البنية التحتية ادلصرفية الريفية الواسعة للحكومة، مكتب الربيد كشبكة ككالء 
. يف التسعينات  القنوات األساسية لتوزيع ادلنتجات ذات األسعار ادلعقولة كيف أكائل كما زالت األبرز حلد اليـو

، قامت ادلنظمات غَت احلكومية كادلؤسسات التبادلية باالعتماد على رأمساذلم االجتماعي يف اجملتمع، 2000
بتثقيف األسر يف رلاؿ التأمُت كإدارة ادلخاطر كتقدًن منتجات متخّصصة. يف كقت الحق، دخلت مؤسسات 

، كقد ساعدكا ل التكاليف عن طريق سبويل األقساطالتمويل ادلصغر السوؽ كقّدمت حالِّ دلشكلة القدرة على ربمّ 
طاع من مبادرة "التنمية" إىل كجود توّجو ذبارم أكرب. يف اآلكنة األخَت كّسعت شركات تطوير القتسهيل يف 

التأمُت اسًتاتيجيات التوزيع لتشمل سالسل التوريد الريفّية كقنوات البيع ادلباشر اليت تعتمد على التكنولوجيا مثل: 
ة، كاليت لديها إمكانات كبَتة للمساعدة يف ربقيق احلجم مع اؾ االنًتنت الريفّية كشبكات ادلراسالت ادلصرفيّ أكش

توزيع منتجات التأمُت يف ادلناطق يلي نستعرض أبرز قنوات  تقدًن ادلنتجات األساسّية بأسعار معقولة. كيف ما
 :1الريفية باذلند

 ومةكأواًل: قنوات تسهلها الح
من ادلناطق الريفية  يف عمومان  ، كاف توزيع التأمُت1999ؿ شركات التأمُت اخلاصة يف اذلند يف عاـ قبل إدخا

على India Post. ك البنية التحتية ادلالية للحكومة ،(LIC) خالؿ ثالث قنوات رئيسية: الشبكة الواسعة من ككالء
ياة يف صبيع أضلاء البالد. ت عزل قابلية احل كثائق التأمُت علىعلى ككالئها لبيع  (LIC) مدل عقود، اعتمدت

 التوسع يف ىذه القناة إىل ثالثة عوامل:

 ادلوجو من الدكلة خلدمة األسر ذات الدخل ادلنخفض؛ (LIC) تفويض( 1 
 يف معظم ادلناطق الريفية؛شائعة  اليت تعتربك  (LIC) اليت تتمّتع هبا العالمة التجارية القوية (2 
 .قسط اسًتجاع مثلّيزات شل ةعدّ لقائمة على االدخار مع بية امنتجاهتا الشع (3 

ة مليوف كثيق 38 (LIC)باع ككالء  2010-2009ظلوذج التوزيع ىذا ال يزاؿ سارم ادلفعوؿ حلّد اآلف، كيف الفًتة 
 .(LIC)مليوف كثيقة تأمُت على احلياة، شلّا يربز صلاح ىؤالء الوكالء كأعلّيتهم بالنسبة إىل  45من إصبايل 

فرع من فركع البنوؾ الريفية، معظمها من البنوؾ التجارية التابعة للقطاع العاـ  32000وجد يف اذلند أكثر من ي
مؤسسة ائتمانية زراعّية أكلية  98000فرع من فركع البنوؾ التعاكنية، ك 14000كالبنوؾ الريفية اجلهويّة، كحوايل 

(PACS)ائتماف موّجو، كغالبان ما  ية اليت تسيطر عليها احلكومة. توفر ىذه الشبكة الواسعة من ادلؤسسات الريف
يكوف مرتبط بتغطية تأمينية إلزامية كمدعومة، كربتفظ ىذه ادلؤسسات دبحفظة بارزة للتأمُت على احلياة كاحلوادث 

 الشخصية.

                                                           
- Rupalee Ruchismita and Craig Churchill, op.cit, p 450-458. 
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. ناطق الريفيةمن مكاتب الربيد التابعة ذلا يف ادل %90، كتقع شبكة بريديّة يف العاملأكرب  (India Post) تعدّ 
 240؛ حيث ت دير أكثر من ساىم تارؼلها الطويل ككصوذلا العميق يف جعلها قناة ناجحة لتقدًن اخلدمات ادلالية

 سلطط التأمُت على احلياة الريفي الربيدم الريفي (India Post)، أدخلت 1995. يف عاـ مليوف حساب ادخار
(RPLI)  كاف لدل2010-2009احملركمُت كالعائالت. خالؿ الفًتة لتوفَت التغطية لألسر الريفية كاألشخاص ، 
(RPLI) 9.9  مليوف كثيقة تأمُت نشطة من منتجاهتا السّتة للتأمُت على احلياة. إىل جانب توزيع خّط اإلنتاج

 .Oriental، تعمل الشبكة الربيدية أيضان كوكيل لتوزيع منتجات تأمينات األضرار اخلاصة بػ اخلاص هبا
 وذج مؤسسات التأمين التبادلي والمنظمات غير الحكوميةثانياً: نم

كادلنظمات غَت احلكومية منّظمات رلتمعّية لديها برامج تنموية كاسعة النطاؽ تستخدـ  تعّد ادلؤسسات التبادلية
 ،مثل: سبكُت ادلرأة، خلق سبل العيش التأمُت أيضان لتحقيق أىدافها، كىي سبيل إىل ادلشاركة يف أنشطة متنّوعة

منظمة  25000. لدل اذلند أكثر من اإلغاثة يف حاالت الكوارث كتطوير البنية التحتية كادلدارس كالعيادات كاآلبار
رلتمع مدين، كقد مّهد الكثَت منها الطريق لسوؽ التأمُت ادلصغر احلايل كخاّصة التغطية الصحية بواسطة سلّططات 

 .(CBHI)التأمُت الصحي اجملتمعي 
 التمويل المصغرثالثاً: مؤسسات 

ل من تكاليف ادلعامالت كاالختيار يتقليف الهبا ىذه ادلؤسسات مع عمالئها  تمّتعالوثيقة اليت تالركابط ساعلت 
ؤسسات دلسداد الادلضاد كاالحتياؿ بالنسبة للمؤّمن. باإلضافة إىل ذلك يقّلل التأمُت ادلرتبط بالقرض من سلاطر 

شى مع مصاحلها. صلاح التمويل ادلصغر يف اذلند يرجع لكوف مؤسسات كىو األمر الذم يتماالتمويل ادلصغر 
 .كالنقد كتعترب دبثابة قناة فّعالة لتوفَت التأمُت التمويل ادلصغر تتمتع بنظم قويّة دلعاجلة البيانات

مؤسسة سبويل مصغر لفهم مشاركتها يف التأمُت  47ا جرم استطالع على مستول  2008-2007خالؿ الفًتة 
هر أّف الغالبّية العظمى من ادلنتجات كانت إلزامية كمرتبطة باالئتماف نيابة عن شركات التأمُت، كيوّضح كقد أظ

 الشكل ادلوايل أنواع ادلنتجات ادلعركضة.
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 (: أفضل خمس منتجات تقّدمها مؤسسات التمويل المصغر6-3الشكل )

 
 

Source: Rupalee Ruchismita and Craig Churchill, state and market synergies: insights from India’s 

microinsurance success, protecting the poor: a microinsurance compendium (volume II), International Labour 

Organization (Geneva) in association with Munich Re Foundation (Germany), 2012, p 457.  

 

 ت توزيع جديدةرابعاً: قنوا
، غَت أهنا ال تصل إاّل إىل نسبة صغَتة من سكاف على الرغم من أف مؤسسات التمويل ادلصغر تنمو بسرعة

. باإلضافة إىل قنوات التوزيع التقليديّة، تقـو شركات التأمُت اذلنديّة بتوزيع التغطية على الفقراء من خالؿ الريف
 لوف ادلصرفيوف، كمبيعات الوكالء ادلباشرين.قنوات جديدة تضّم: سالسل التوريد، ادلراس

 كمن أمثلتها: سالسل التوريد الريفّية: .1
 :رباكؿ المالبن (United India) بالتعاكف مع (Hatsun Dairy)  معاجلة قيود السيولة لألسر

ل مقّدمان من قب مُت على الثركة احليوانّية؛ حيث يتّم دفع أقساط التأمُتمن خالؿ توزيع التأ الريفّية
 ادللبنة مقابل دخل حليب األسرة.

 :تقـو نقاط مبيعات الجّرارات (HDFC Ergo)  ببيع التأمُت على مؤشر الطقس ادلدعـو من قبل
 من قبل بائعي اجلرارات بالتجزئة. Madhya Pradeshيف كالية  الدكلة

 :على غرار تغطية احلوادث الشخصية اجملمعة اليت تقدمها  شركات األسمدة والبذور(IFFCO) 

، مكتتب من مُت رلاينأأيضان غطاء ت (Pioneer Seeds)جرّبت  اخلاصة هبا، األمسدة أكياسمع 
كالذم من شأنو أف يدفع مزايا يف البذكر إذا كانت ىناؾ أمطار غَت   (ICICI Lombard)طرؼ 
 .خالؿ فًتة اإلنبات. مثل ىذا الرابط يقّلل من تكاليف تسويق كتوزيع التأمُت كافية
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 قامت  ع المدخالت الزراعّية:نقاط بي(AIC)  بتوزيع منتجات  مزّكدم ادلدخالت الزراعيةبتوكيل
 التأمُت الزراعي. 

شبكة االنًتنت متوفرة كمنتشرة يف ادلناطق الريفية باذلند، كيرتج ىذا التوسع خلطة  أكشاك االنترنت الريفية: .2
يف ادلناطق الريفية لتسهيل  اء أكشاؾجل إنشمن أ احلكومة االلكًتكنية الطموحة اليت تبنها احلكومة

كت عرؼ ىذه األكشاؾ دبراكز  عرب أجهزة الكمبيوتر ادلتصلة باالنًتنت، خدمات ادلعلومات كالبيانات
 كتعترب نقاط توصيل خلدمات القطاع العاـ كاخلاص كاالجتماعي. (CSC)اخلدمات ادلشًتكة 

، تقـو بتوزيع خاصة للتأمُت على احلياة يف اذلند أكرب شركة SBI Lifeتعترب شركة  المراسلون المصرفيون: .3
غالبّية زلفظتها من خالؿ فركع البنوؾ التابعة لشركتها األـ للوصوؿ إىل رلموعات ادلساعدة الذاتية. بالنسبة 
للتأمُت ادلصريف، يكمن االختالؼ اجلديد يف شركات ادلراسلة ادلصرفية مثل: شبكة ادلعلومات كالعمليات 

على اخلدمات ادلصرفّية  كاليت تليّب الطلب اذلائل Eko Indian Financial Servicesك (FINO)ادلالية 
ادلناسبة كتقّدـ كسيلة لتوزيع التأمُت. ىذه القناة فريدة من نوعها ألهنا تعتمد على ادلبيعات الطوعية من قبل 

ىذه . Bachat Bima)) لتوفَت منتج تأمُت ادلدخرات( Eko)مع  (Bharti Axa)ككيل زلّلي، كقد تعاكنت 
بسيطة منخفضة القيمة ت ادلنتجات جزء من االذباه لتحقيق أحجاـ أعماؿ عالية من خالؿ توزيع منتجا

على اذلواتف احملمولة لفتح حسابات ادلعامالت ادلصرفية، كاليت  حصرياِّ  (Eko) تعتمدك ، كبأسعار معقولة
 .ة قوية لتوزيع التأمُتستكوف منصّ 

كالء فرديُت لتقدًن التأمُت ك  (Tata AIG) تارؼليان، كمؤخران  (LIC) استخدمت مباشرين:مبيعات الوكالء ال .4
من أحدث االبتكارات اليت تنطوم على إمكانية التوسع لتحقيق احلجم،  .على احلياة يف ادلناطق الريفية

بيع النقاط من خالؿ آالت  (Max Vijay) ادلوفرين للتكنولوجيا الذين يوزعوف منتج (MNYL) ككالء
(PoS). 

شلا ، بشكل عاـ، يعتمد النجاح احملتمل للعديد من قنوات التسليم اجلديدة ىذه على احللوؿ التكنولوجيةك 
 .يسهل الوصوؿ إىل أكرب عدد شلكن من العمالء كبأقل تكلفة

 نمو قطاع التأمين المصغر في الهند: ثالثالفرع ال
شركة تأمُت  16من قبل  ر يف اذلند كيتم تقدؽلهامنتج تأمُت مصغ 26ىناؾ  (IRDA)كفق آخر إحصائيات 

كالوفاة منتجات تغطي خطر الوفاة  5منتج يغطي خطر الوفاة فقط ك 21، من بُت ىذه ادلنتجات على احلياة
سنة. أما ادلنتجات االجتماعية كالريفية غَت ادلسجلة كمنتجات تأمُت مصغر  15 - 1كتًتاكح اآلجاؿ من  العرضية
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منتج، ىذه ادلنتجات تقدمها كل من  64لفئات ذات الدخل ادلنخفض فهي تبلغ تقريبان كلكنها تستهدؼ ا
 .1شركات التأمُت على احلياة كشركات التأمُت ضد األضرار

، كمن الواضح أف حجم 2005أظهر التأمُت ادلصغر ظلواِّ مّطردان يف اذلند منذ إدخاؿ تنظيم التأمُت ادلصغر 
 (CAGR) تضاعف خالؿ العشرية األخَتة. بلغ معدؿ النمو السنوم ادلركباألعماؿ اجلديدة ادلكتسبة قد 

اخلاص بعدد األشخاص الذين سبت  (CAGR) عدؿكبلغ م %5للقسط الذم مت ربصيلو خالؿ ىذه الفًتة 
. كمن خالؿ 2خالؿ ىذه الفًتة %25اخلاص بوكالء التأمُت ادلصغر ( CAGR)معدؿ ، كقد بلغ %11تغطيتهم 

 .(2015/2016-2007/2008)للقطاع خالؿ الفًتة  (CAGR)نعرض معدؿ النمو السنوم ادلركب الشكل ادلوايل 
-2007/2008)للقطاع خالل الفترة  (CAGR)(: معدل النمو السنوي المركب 7-3الشكل)

2015/2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Archana Singh & Nikhil Bihari, A Decade since the First Microinsurance Regulations in India, 

Bimaquest-Vol. 18 Issue 1, 2018, p44. Available on:  

https://www.researchgate.net/publication/324007538_A_Decade_since_the_First_Microinsurance_Regulations_in

_India.  (30/4/2018). 

 مذلادلؤمن  كعدد وركبي مليار 2.19ألعماؿ اجلديدة من ا ، بلغ إصبايل األقساط ادلكتسبة2008-2007يف الفًتة 
أقساط األعماؿ اجلديدة بلغ إصبايل  2016-2015يف ك . 4584صغر بلغ عدد ككالء التأمُت ادلمليوف، ك  13

يف هناية العاـ فقد بلغ صغر ادلالتأمُت  ككالءعدد أما ، مليوف 30 ادلؤمن ذلمبلغ عدد ، ك وركبي مليار 3.3 ادلكتسبة
27041

 (2015/2016-2007/2008)خالؿ الفًتة ر صغتفاصيل أعماؿ التأمُت ادل ادلوايل يعرض اجلدكؿ .3

 
                                                           
1
- Archana Singh & Nikhil Bihari, op.cit, p43.  

2
- Ibid, p44. 

3
- Idem. 
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 (2015/2016-2007/2008)(: نمو قطاع التأمين المصغر خالل الفترة 7-3الجدول)

أقساط األعمال  السنة
 الجديدة

 روبيو(100.000)

عدد المؤمن  النمو السنوي
 لهم

 الجدد
 )مليون(

 النمو السنوي عدد الوكالء يالنمو السنو 

07-08 21951  13.1  4584  
08-09 24252 10% 14.7 12% 7250 58% 
09-10 40164 66% 19.8 35% 8676 20% 
10-11 28564 -29% 18.9 -5% 10482 21% 
11-12 22550 -21% 14.8 -22% 12797 22% 
12-13 32770 45% 19 28% 17052 33% 
13-14 23742 -28% 15.9 -16% 20057 18% 
14-15 34452 45% 23.9 50% 20855 4% 
15-16 33415 -3% 30.1 26% 27041 30% 

CAGR  5%  11%  25% 
Source: Archana Singh & Nikhil Bihari, A Decade since the First Microinsurance Regulations in India, 

Bimaquest-Vol. 18 Issue 1, 2018, p45. Available on:  

https://www.researchgate.net/publication/324007538_A_Decade_since_the_First_Microinsurance_Regulations_in

_India.  (30/4/2018) 

 :(2015/2016-2007/2008)كالشكل ادلوايل يوضح أكثر ظلو قطاع التأمُت ادلصغر خالؿ الفًتة 
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 (2015/2016-2007/2008)غر خالل الفترة نمو قطاع التأمين المص(:8-3الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Source: Archana Singh & Nikhil Bihari, A Decade since the First Microinsurance Regulations in India, 

Bimaquest-Vol. 18 Issue 1, 2018, p45. Available on:  

https://www.researchgate.net/publication/324007538_A_Decade_since_the_First_Microinsurance_Regulations_in

_India.  (30/4/2018) 
األقساط احملّصلة يف السنة ادلالية  مبلغق ّدر  لقطاع اخلاص كبالنسبة لألعماؿ اجلديدة،ا على مستول

اـ يف السنة األرق تألف، كقد ارتفع 958كعدد ادلؤمن ذلم ق ّدر حبوايل:  مليوف ركبيو 108: وايلحب 2007/2008
، 1مليوف 7.1مليوف ركبيو كعدد ادلؤمن ذلم  603.4ليصل مبلغ األقساط احملّصلة إىل حوايل:  2016-2015ادلالية 

 .كالشكل ادلوايل يوضح النمو بشكل أفضل
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Archana Singh & Nikhil Bihari, op.cit, p46. 
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-2007/2008)نمو التأمين المصغر في شركات القطاع الخاص خالل الفترة  (:9-3الشكل )

2015/2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Archana Singh & Nikhil Bihari, A Decade since the First Microinsurance Regulations in India, 

Bimaquest-Vol. 18 Issue 1, 2018, p47. Available on:  

https://www.researchgate.net/publication/324007538_A_Decade_since_the_First_Microinsurance_Regulations_

in_India.  (30/4/2018( 
فصاعدان، كتظهر قفزة   2013-2012من خالؿ الشكل نالحظ االذباه التصاعدم لألقساط من السنة ادلالية 

 .2016-2015كبَتة خاصة سنة 
يف السنة ادلالية  (LIC)حققت  ،كبالنسبة ألعماؿ التأمُت ادلصغر اجلديدة أما على مستول القطاع العاـ

، كقد ارتفعت مليوف 12ركبيو كعدد ادلؤمن ذلم ق ّدر حبوايل:  يارمل 2.08حبوايل: ق ّدر  صبايل أقساطإ 2007/2008
ركبيو كعدد ادلؤمن ذلم  مليار 2.73ليصل مبلغ األقساط احملّصلة إىل حوايل:  2016-2015األرقاـ يف السنة ادلالية 

 ، كالشكل ادلوايل يوضح النمو بشكل أفضل.1مليوف 23
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Ibid, p46,47. 
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Source: Archana Singh & Nikhil Bihari, A Decade since the First Microinsurance Regulations in India, 

Bimaquest-Vol. 18 Issue 1, 2018, p48. Available on:  

https://www.researchgate.net/publication/324007538_A_Decade_since_the_First_Microinsurance_Regulations_

in_India.  (30/4/2018( 
ص يف ما يتعلق مع حصة السوؽ اليت ربتلها شركات القطاع اخلا (LIC) عند مقارنة حصة السوؽ اليت ربتلها

ة يف السنة ادلالي %95اءلت خالؿ آخر ثالث سنوات، فبينما كانت باألقساط ادلكتسبة نالحظ أهنا تض
 كما يف الشكل ادلوايل. 2016-2015يف السنة ادلالية  %82  اطلفضت إىل  2012/2013

 أقساط األعمال الجديدة القطاع العام مقابل القطاع الخاص: -حصة السوق(: 11-3الشكل )
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https://www.researchgate.net/publication/324007538_A_Decade_since_the_First_Microinsurance_Regulations_

in_India.  (30/4/2018( 
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سنة  %92من  قد تراجعت بشكل مستمر (LIC)لػ  نسبة لعدد ادلؤمن ذلم، نالحظ أف حصة السوؽكبال
، كما 2013-2012إىل  2010-2009بعد ظلو مستمر خالؿ الفًتة من  2016-2015سنة  %76إىل  2012-2013

 يف الشكل ادلوايل.
 من لهمالقطاع العام مقابل القطاع الخاص: عدد المؤ  -حصة السوق(: 12-3الشكل )
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Bimaquest-Vol. 18 Issue 1, 2018, p48. Available on:  

https://www.researchgate.net/publication/324007538_A_Decade_since_the_First_Microinsurance_Regulations_

in_India.  (30/4/2018( 
خالؿ الفًتة % 93ك %89 قد تراكحت ما بُت (LIC)لػ  نالحظ أف حصة السوؽ، أما فيما يتعلق بعدد الوكالء

 كما يف الشكل ادلوايل.  2015-2014إىل  2008-2007من 
 ءالوكالالقطاع العام مقابل القطاع الخاص: عدد  -حصة السوق(: 13-3الشكل )
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قد خّفضت من قّوة ككالء  (LIC)نظران ألف  2016-2015سنة  %69كقد اطلفض عدد الوكالء بشكل كبَت إىل 
، قد يكوف ىذا بسبب القرار االسًتاتيجي للشركة لتغيَت عملياهتا جلعل كصوذلا 2016-2015التأمُت ادلصغر سنة 

 .1لتأمُت ادلصغر من أجل ضماف ظلو مطّرد مالياِّ للعمالء أسهل كتعزيز أعماؿ ا
 من الفقر للتخفيفالحماية االجتماعية  المطلب الرابع: نتائج إدماج التأمين المصغر ضمن استراتيجيات

رلاؿ التأمُت ادلصغر كاحلماية االجتماعية العمومية يف اذلند بتعدد ادلنتجات كادلخططات كالفاعلُت يف  يتميز
يف السنوات األخَتة فقط قامت احلكومة دبحاكلة لتحسُت . اط التوزيع كطرؽ تنفيذ سلتلف ادلناىجالسوؽ ككذا أظل

 .2ب بينهماالتقار  بغية بلوغصغر من الربامج احلكومية كالتأمُت ادلتنوع كل بُت  التنسيق
كأثرىا  موميةكفيما يلي ضلاكؿ عرض نتائج إدماج التأمُت ادلصغر ضمن اسًتاتيجيات احلماية االجتماعية الع

 :3على السكاف حسب كل فئة كما يلي
 الفرع األول: النتائج بالنسبة للسكان تحت خط الفقر 

 االجتماعية ساعدةمع النهج اجلديد القائم على السوؽ، يكّمل التأمُت ادلصغر بشكل متزايد سلططات ادل
قانوف  من حزمة مزايا ان كاليت تشكل جزء، (JBY)ك (RSBY)ادلستهدفة، كأبرز األمثلة على ىذه ادلناىج التأمينية: 

 .الضماف االجتماعي للعاملُت يف القطاع غَت ادلنظم
 لقد كاف االعًتاؼ بالتأمُت ادلصغر كأداة للتخفيف من ادلخاطر كدرلو ضمن حزمة مزايا احلماية االجتماعية 

. على الرغم من أف ّمةخطوة جّد ىا كغَتىم من السكاف الضعفاء احملّددين (BPL)للسكاف ربت خط الفقر 
منتجات التأمُت ادلصغر  معركضة بشكل منفصل، فإف احلكومة حالياِّ سوؼ تقـو بتجميعنتائج القانوف ال تزاؿ 

(RSBY) ك(JBY) ، السعي ببطئ ضلو التقارب إذا استمرت ىذه العملية.ك 
كدة كيركز على الفقراء، كما فوائد زلد يويف الوقت احلاضر يتم تنفيذ القانوف يف عدد قليل من الواليات، لد

نطاقو ألف معظم الناس حىت اآلف غَت مدركُت الستحقاقاهتم كما أهنم إّما مل يسبق ذلم  عتوسيلبإمكانو االنتشار 
د اعتربت ئأبدان التقدـ بطلبات للحصوؿ على ادلخططات احلكومية األقل شهرة أـ مل يتم تطبيقها ألف الفوا

 اليف كجهد التطبيق.مقارنة مع التك ىامشية للغاية
 (BPL)ربت خط الفقر سيكوف التأثَت أكرب عندما تقـو احلكومة بتوسيع نطاؽ التغطية حىت تشمل السكاف 

. من ادلتوقع أف تعمل ىذه اإلسًتاتيجية القائمة على السوؽ على زبفيف كتشمل فوائد إضافية مذكورة يف القانوف
 يتمثل يف ربّوؿ بعض األخطار إىل صناعة التأمُت. أحد األمثلةأف  االعبء على اخلزينة نظران ألف احلكومة بإمكاهن

شركات  ديرهكالذم ت القائم على السوؽ (NAIS)الذم مت تكميلو بواسطة  سابقان تأمُت احملصوؿ احلكومي ادلدعـو 

                                                           
1
- Archana Singh & Nikhil Bihari, op.cit, 49. 

2
- Gaby Ramm, op.cit, p24. 

3
- Ibid, p 24-26. 



 الجزائر يقيا وإمكانية االستف ادة منها فينظام التأمين المصغر في التخفيف من الفقر في الهند وجنوب إفر   الفصل الثالث: دراسة مق ارنة لدور

 

183 

 

كخيار بديل   كالذم يعملادلدعـو جزئياِّ  (JBY)كمثاؿ آخر يتمثل يف منتج التأمُت على احلياة  .التأمُت اخلاصة
حيث ينبغي على احلكومة دفع تعويضات ادلساعدة االجتماعية كاملة عند كفاة  -للمخطط الوطٍت إلعانة األسرة

، ؽلكن حلكومات الواليات أف تقرر االجتماعية ىي موضوع متزامنكمع ذلك، كدبا أف احلماية  صاحب الدخل.
 .دلا أهنا ال تنتهك تشريعات احلكومة ادلركزيةطا، ما إذا كاف سيتم تنفيذ القانوف كمىت ككيف يتم ذلك

صغر جزءان ال يتجزأ من مزايا ادلساعدة غلب أف يكوف التأمُت ادل ،(BPL)ربت خط الفقر لسكاف لبالنسبة 
القائم  أك صغر ادلستقلكىي حقيقة ذبعل التأمُت ادل ،دفع القسط منهم يستطيعاالجتماعية ألف عددان قليالن جدان 

كمع ذلك، إذا كانت  .غَت مهم بالنسبة ذلم (stand-alone microinsurance additional) اإلضايف بذاتو
 من اخلركج من الفقر ادلدقع، منهكسبكّ   (BPL) ربت خط الفقرالسكاف  التحويالت االجتماعية تزيد من إنتاجية

 .صبح يف متناكذلميأف ؽلكن  (contributory microinsurance) القائم على االشًتاكات صغرالتأمُت ادلفإف 
MGNREGأف  (CSAE)على سبيل ادلثاؿ، كشفت دراسة قاـ هبا مركز دراسة االقتصاديات اإلفريقية 

  مل تعمل
كعلى ىذا  .% 5بنسبة  أيضان زيادة األجور الزراعية اليومية كلكن بإمكاهنا فقط على تزكيد الناس بالعمل العمومي

على الرغم من ت. األزما عند حدكث الوقوع يف الفقر رلّددان نع الناس من صغر ؽلكن أف ؽلالنحو، فإف التأمُت ادل
مع رلموعة كاملة ناىج لتكوف جنبان إىل جنب ىذه ادل ربتاجذلك، ل .أف ىذه الركابط إغلابية، إال أف تأثَتىا زلدكد

 .مهٍتأفضل كتدريب عليم ت، مثل أخرلتركغلية تدابَت ك من شلارسات إدارة ادلخاطر 
  خط الفقر فوق الضعفاء : النتائج بالنسبة للسكانثانيلالفرع ا

إىل  .ادلساعدة االجتماعية ال ػلق ذلم احلصوؿ على، على الرغم من ضعفهم، األشخاص فوؽ خط الفقر
 ،ادلعاشات الوطٍت(الضماف االجتماعي )على سبيل ادلثاؿ نظاـ سلططات جانب الربامج العادلية كعدد قليل من 

ا. يف بعض ىذه الصناديق، ادلخصصة دلهنه رعايةسلتارة لديها الفرصة للتسجيل يف صناديق الة فإف رلموعات مهني
 يتم تغطية سلاطر الوفاة، العجز الكلي أك الصحة عن طريق التأمُت ادلصغر كجزء من رلموعة مزايا الصندكؽ.

زئيان جملموعات مهنية ج صحي مدعـو مخططك(RSBY) بتقدًن ان ، ازبذت احلكومة ادلركزية قرار 2011يف عاـ 
كمع ذلك، ال  ،(APL) فوؽ خط الفقر جموعاتلمل بصفة كاملة االشًتاكات قائم علىسلتارة ككتأمُت اجتماعي 

جملموعة كاسعة من  خل ادلنخفض ىم العمالء الرئيسيوفصحاب الدحالياِّ، أ .يتم تطبيق اخليار األخَت حىت اآلف
 .صغرتأمُت ادلمنتجات ال

. ؽلكن دلنتجات صناديق الرعاية دلختلف احلماية االجتماعية زايامفيد للغاية عندما يقًتف دبصغر التأمُت ادل
التأمُت ادلصغر القائم بذاتو اإلضايف كاليت ال تشكل جزءان من برامج صندكؽ الرعاية أف تكّمل ادلزايا تبعان للتغطية 

ة ألف رلالس الرعاية غَت مدركة دلنتجات التأمُت غَت أف ىذا اخليار ال تشجعو احلكوم احملّددة للمجموعة ادلهنية.
                                                           

  Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee. 
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إذا مت تدريب رلالس الرعاية على مفهـو احلماية  ادلصغر ذات الصلة كبالتايل ال ؽلكنها التوصية بتغطية أكثر مشوالن.
 اجملتمع ادلدين لتنفيذ منتجات تأمُتكتعاكنت مع منظمات  (systemic social protection) نظاميةاالجتماعية ال

صغر ىي فإف العديد من منتجات التأمُت ادلىل ذلك، إ إضافةك  .فقد تكوف النتائج أفضل بكثَت ،إضافيةصغر م
كاف العماؿ على   كإفرلموعات، لذلك حىت  ضمن منظموفعماؿ ال كل يكوفصباعية، كليس بالضركرة أف  كثائق

القائم على  (RSBY) أيضنا بالنسبة لػ ىذا ىو احلاؿ .فإهنم ال يستطيعوف الوصوؿ إليها دراية هبذه ادلنتجات
لعدد ، كلكنها هتمل اادلضادتتجنب ىذه السياسة االختيار . كالذم من ادلفًتض بيعو إىل رلموعات االشًتاكات

 .مُت يف مثل ىذه اجملموعاتظّ الكبَت من األفراد غَت ادلن
، فإف غالبية العماؿ غَت الرمسيُت ذكم طيها صناديق الرعايةغكبصرؼ النظر عن اجملموعات ادلهنية القليلة اليت ت

قد يكوف التأمُت ، ك الدخل ادلنخفض ىم األشخاص األقل قدرة على احلصوؿ على احلماية االجتماعية العامة
 دلزيد من ادلهن فوؽ خط الفقر (RSBY)إذا مت توفَت  .آلية مهمة للتخفيف من سلاطرىم احلاليةبالنسبة ذلم صغر ادل

ؽلكن أف تكوف دبثابة مكّمالت  -كاليت توفر مزايا إضافية -ادلصغر القائم بذاتو )أك ادلستقل( فإف منتجات التأمُت 
تعترب منتجات التأمُت على األصوؿ كالتأمُت على احلياة دبثابة ضمانات سبّكن مفيدة. يف كثَت من األحياف، 

تتاح ذلم، كبالتايل فهي توفر  اجملموعات عالية اخلطورة )مثل الصّيادين( من احلصوؿ على قركض، كإاّل فلن
إمكانات تعزيز االستثمار كالنمو االقتصادم. بالنسبة لغالبية األفراد ذكم الدخل ادلنخفض كالذين يفتقركف إىل 

إاّل أنو حىت  –التغطية، يعترب التأمُت ادلصغر اآللية األبرز لتعزيز الوصوؿ إىل احلماية االجتماعية كيلعب دكران بديالن 
 .-وفر ضباية كافيةاآلف ال ي

   المطلب الخامس: نتائج إدماج التأمين المصغر ضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص
 (PPP) الشراكات بُت القطاعُت العاـ كاخلاص  فإف غالبية (RSBY)يف  على الرغم من ارتفاع نسبة التسجيل

التأمُت ادلصغر كالوصوؿ  دة تغلغل )نفاذية(زيامن أجل صغَتة كبسيطة مع صناعة التأمُت  ىي عبارة عن شراكات
مهمة يف استكشاؼ السوؽ ذات الدخل ادلنخفض كاحلصوؿ  كال تزاؿ الشراكاتكانت ىذه  إىل الفئات احملركمة.

كلكن ال يوجد سول عدد قليل من الشراكات ادلعقدة بُت أصحاب ادلصلحة ادلتعددين ، على قبوؿ صناعة التأمُت
، مثل التعاكف الذم قامت بو سيما يف رلاؿ ضباية الصحة االجتماعيةال، من األنشطةيت ذبمع بُت العديد ال

 Andhra Pradeshحيث قامت احلكومة يف ؛ Oriental Insurance ك Apollo Hospitalsاحلكومة مع 

ات احلكوم ،Apollo Hospitalsباالستثمار يف الطب عن بعد من خالؿ التعاكف بُت القطاعُت العاـ كاخلاص مع 
، كمنظمة أحباث الفضاء اذلندية كشركات تأمُت كطنية the Oriental Insurance ،(Gram Panchayats)احمللية 

(ISRO).  شخص بالتوعية الصحية كالبنية التحتية مثل  50.000كت ستكَمل خدمات الرعاية الصحية ألكثر من
سُت الطرقات كبرامج رعاية صحية كقائية. يتم ، ربتوفَت ادلياه النظيفة، الصرؼ الصحي، إدارة النفايات الصلبة
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تنفيذ خدمة اجملتمع بالشراكة مع مراكز الرعاية الصحية األكلية. تدعم احلكومة احمللية ىذا التأمُت الصحي بتغطية 
كأم تكاليف  %50النسبة ادلتبقية البالغة  Apolloتتحمل مستشفيات ، ك من تكلفة األقساط %50قدرىا 
ا ادلثاؿ مزغلان فريدان من مستويات التدخل ادلختلفة يف إطار سياسة احلكومة للحماية االجتماعية يقّدـ ىذ 1.إضافية

 :2من خالؿ
  االستثمار يف الطب عن بعد ىو جزء من "الربامج العادلية" اليت تساىم يف زيادة انتشار الرعاية الصحية على

 .نطاؽ كاسع
  رة ػلسن خدمات الرعاية الصحية كبرنامج الصرؼ الصحي ادلستشفيات اخلاصة ادلشهو من التعاكف مع سلسلة

 .يضيف إىل التدابَت الوقائية التوعية الصحيةإىل جنب مع  جنبان 
 ربت خط الفقر لسكاف ل بواسطة اإلعانات تشكل مدفوعات األقساط ادلدعومة(BPL)  جزءنا من خطط

 (.التنمية االجتماعية ادلستهدفة )ادلساعدة االجتماعية
 شركات التأمُت يعمل على ربسُت خدمات التأمُت ادلصغر كؽلثل ادلستول الثالث من سياسة  التعاكف مع

 احلكومة من أجل استهداؼ العماؿ غَت الرمسيُت.
تصميم نظاـ للتأمُت الصحي ب Arogya Raksha Yojana Trustكمن أمثلة الشراكات أيضان، قامت 

ضة كخدمات كيوفر منتجات صيدالنية سلفَّ  2004اـ  إطالقو يف عمت (BPL) ربت خط الفقرلسكاف ا يستهدؼ
بدفع بعض  Trustباإلضافة إىل ذلك، تقـو  .الرعاية الصحية اليت ؽلكن الوصوؿ إليها توفرالنقل اإلسعافية كشبكة 

مراكز صحية قركية بدعم من  بناءك   الصرؼ الصحيُتربس، ةالوقائي ةالصحيالتوعية ، التكاليف اإلدارية
Yeshasvini Trust .ىذا من كفيات الرضع التقليلقاـ األكؿ على صحة ادلرأة كالطفل ك يركز الربنامج يف ادل .

، Biocon Pharmaceutical، شركة Yeshasvini Trustالربنامج عبارة عن شراكة بُت ادلستشفيات العمومية، 
 تكرار ظلوذج األخرل اليت ترغب يف والياتادلساعدة لل يقدـ، ك ICICI Lombard General Insuranceك

 كيف الوقت نفسوفهذا الربنامج يوفر تدابَت صحية كقائية ك يساىم يف تنمية البنية التحتية األساسية،  .التأمُت
كادلساعدة  العادليةىم هبذه الطريقة يف برامج احلماية االجتماعية امع مستشفيات عالية اجلودة، كتس Trustتتعاكف 

ا على السوؽ Trust صغر التابع لػر التأمُت ادليستخدـ عنص .االجتماعية ادلستهدفة ا قائمن  هنجن
  .3ُتمسيغَت الر للعماؿ احلكومة للحماية االجتماعية  إسًتاتيجيةكيشكل جزءنا من 

كل هنج يصل إىل القطاعات ادلهملة من السكاف، كيساىم يف زيادة الفوائد الصحية كربسُت اخلدمات 
يف  (PPP)تساىم جلاف الشراكات بُت القطاعُت العاـ كاخلاص  .إقليمي أثر يكوف لوالصحية يف ادلناطق احملركمة 

                                                           
1
- Gaby Ramm, op.cit, p26. 

2
- Ibid, p 27. 

3
- Idem. 



 الجزائر يقيا وإمكانية االستف ادة منها فينظام التأمين المصغر في التخفيف من الفقر في الهند وجنوب إفر   الفصل الثالث: دراسة مق ارنة لدور

 

186 

 

ينبغي أف تقلل التدابَت الوقائية من التعرض لألمراض الشائعة  زيادة الوعي كالتقليل من ادلخاطر ادلعنوية كاالحتياؿ.
 نزليةادلدلاء كالعديد من األخطار اللوايت يتعرضن لألمراض ادلنقولة با كالفتياتللنساء بالنسبة ة اليت ذلا أعلية خاصّ 

جذب اىتماـ ادلنتجات الصحية ك جدكل كبالتايل يساىم يف ربسُت  ىذا سيقلل من عدد ادلطالبات، األخرل
خطط صحي قوم كن دلؽل .زاياؽلكن زبفيض األقساط أك توسيع نطاؽ ادل ككنتيجة لذلك  ،شركات التأمُت اخلاصة

(RSBY)  غَت  إىل اإلرادة السياسية لتوسيع اخلدمات الصحية لتشمل العماؿ ةباإلضاف مليوف شخص 100يؤّمن
الرمسيُت، أف يكوف لو نطاؽ كطٍت كيوفر حافز لتحسُت ادلرافق الصحية العمومية كإنشاء ادلستشفيات اخلاصة يف 

ما يتعلق دبسؤكلياهتا فيئها تساىم يف كفاحيث أهنا من جهة  ىذه ادلناىجتستفيد احلكومة من  ادلناطق الريفية.
دكف ضغط إضايف على نفقاهتا كمن جهة أخرل كوف  بتوفَت خدمات صحية أفضل لذكم الدخل ادلنخفض

 .1ربسُت ادلزايا ىو جزء من التعاكف مع الشريك من القطاع اخلاص
على الرغم من العديد من األمثلة اإلغلابية على الشراكات الشاملة، ال تزاؿ الصناعة مًتددة يف التعاكف حيث 

صناعة التأمُت أك مقدمي الرعاية  مناىجمن منتجات كخدمات التأمُت ال تتطابق بالضركرة مع  فرادف توقعات األأ
كن للوكاالت الدكلية أف ؽل .-واجو مشاكل عرضيةي (RSBY) حىت أف -اآلخرين  واصاخلالصحية أك الشركاء 

جديدة كتدريب  مناىجلعقبات األكلية كاختبار العمل على إزالة امن خالؿ ، تلعب دكران داعمان، على سبيل ادلثاؿ
 .2أصحاب ادلصلحة

وبرامج الحماية التأمين المصغر منظمات المجتمع المدني في : نتائج إدماج سادسالمطلب ال
 االجتماعية العمومية

قامت احلكومة بتوسيع تعاكهنا مع  ،من أجل تنفيذ آليات احلماية االجتماعية بشكل أكثر فعالية ككفاءة
من  .صغر من خالؿ إشراؾ قطاع اجملتمع ادلدينالتأمُت ادلبتنظيم قنوات توصيل  IRDA تمع ادلدين كقامتاجمل

على  ،، تشارؾ منظمات اجملتمع ادلدين بشكل مباشر ك/أك غَت مباشرموميةبرامج احلماية االجتماعية الع ضمن
نظمُت رمسيان يف اجملالس الوطنية ادلعماؿ غَت ال من، يتم سبثيل سبعة مندكبُت من اجملتمع ادلدين كسبعة سبيل ادلثاؿ

تقًتح اجملالس سلططات . لضماف االجتماعي التابع لقانوف الضماف االجتماعي للعاملُت يف القطاع غَت ادلنظمل
كنظران لوجود عدد قليل من اجملالس على مستول  ف،ة بشأف تنفيذ كمراقبة ىذا القانو إضافية كتقدًن ادلشورة للحكوم

من اجملتمع ادلدين تعمل مع احلكومة لة، فإف مشاركة اجملتمع ادلدين ال تزاؿ زلدكدة، لكن شبكات منظمات الدك 
 .3ساعدة العماؿ يف الوصوؿ إىل ادلخططاتم -بشكل غَت رمسي -ك انوف احلايلربسُت القأجل 

                                                           
1
- Gaby Ramm, op.cit, p27. 

2
- Idem. 

3
- Gaby Ramm, op.cit, p28. 
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، وصوؿق قدر أكرب من اليف ربقيعلى األغلب كبادلقارنة مع اإلدارة احلكومية، صلحت منظمات اجملتمع ادلدين 
أف  نبغيي .صغر كبرامج احلماية االجتماعيةبرامج التأمُت ادل كل من  كخدمات أفضل يف ،معامالتتكاليف تقليل 

حيث يتيح ؛ التسليم كالعمالء احملتملُتصغر من خالؿ احلوار بُت صناعة التأمُت كقنوات يتم تصميم التأمُت ادل
أف  ينبغي ، كبشكل عاـخاطرادل، زيادة فرص إدارة التفاكض على فراداأل دراتقذلك الفرصة لزيادة الوعي، ربسُت 
للعمالء أكثر مالءمة  األقساط دفعآليات جعل ك أسرع للمطالبات تسوية ك  ان يؤدم إىل منتجات أكثر زبصيص

ومة إذا كانت احلك .كالنساء على كجو اخلصوص فرادكل ىذا يساىم يف سبكُت األنتظمة،  الدخوؿ غَت ادلذكم 
قدرات منظمات اجملتمع  تضمن بناءاحلماية االجتماعية، فعليها أف  ضمنصغر هتدؼ إىل زيادة إدماج التأمُت ادل

النظامية الشاملة، ألف عدد قليل من ادلؤسسات ىي  حلماية االجتماعيةاعلى مفهـو  وزيع األخرلادلدين كقنوات الت
 .1على دراية كؽلكنها العمل بطريقة أكثر فعالية

 
 

                                                           
1
- Idem. 
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 واقع نظام التأمين المصغر في جنوب إفريقيا ودوره في التخفيف من الفقر: الثاني  المبحث
صغر ادلتاحة للمجموعات منخفضة الدخل، يتم فريقيا رلموعة متنوعة من خدمات التأمُت ادلإلدى جنوب 

صغر من قبل اخلدمات من قبل رلموعة متنوعة من ادلؤسسات الرمسية وغَت الرمسية. إف توفَت التأمُت ادلتقدًن ىذه 
. سبثل فريقيا دبعزؿ عن معظم البلداف النامية األخرىإمؤسسات القطاع الرمسي على وجو اخلصوص يضع جنوب 

ا ادلبحث سنتطرؽ للمطالب ـ جبوانب ىذومن أجل اإلدلا جنوب إفريقيا فرصة شبينة لدراسة قطاع التأمُت ادلصغر،
 .التالية

 نظام التأمين المصغر وأهميته في جنوب إفريقيا نشأةالمطلب األول: 
 الفرع األول: نشأة نظام التامين المصغر في جنوب إفريقيا

التأمُت قبل التطرؽ إىل ، و جنوب إفريقيا بالديناميكية وىي ذات تنافسية عاليةدولة صناعة التأمُت يف تتميز 
 يف الدولة. ادلصغر يف جنوب إفريقيا، نستعرض حملة قصَتة حوؿ صناعة التأمُت

من إصبايل أقساط التأمُت يف إفريقيا، ولديها نسبة نفاذية التأمُت عالية  %70سبّثل جنوب إفريقيا أكثر من  
من الناتج احملّلي اإلصبايل نتيجة لنضوج سوؽ التأمُت على احلياة، بينما صلد كثافة التأمُت  %51تقّدر حبوايل: 

 .1دوالر أمريكي شلا يدؿ على ضعف تغطية التأمُت بُت رلموع السكاف 799متوّسطة تقّدر حبوايل: 
يف صناعة التأمُت يف تغيَتات ، حدثت فريقيا يف االقتصاد الدويلإومع إعادة إدماج جنوب  ،1994منذ عاـ  

 :2ما يلي يف الدولة من بُت االذباىات اذلامة اليت سبيز صناعة التأمُت، و بوتَتة سريعةالدولة 
  زيادة االندماج بُت شركات التأمُت )والوسطاء( بينما رّكزت شركات التأمُت األصغر حجمًا على

األسواؽ ادلتخصصة، ىذا يتوافق مع االذباىات الدولية يف صناعة التأمُت وصناعة اخلدمات ادلالية 
االندماج ىو ىذا . (bancassurance la)ويرتبط بالتوجو ادلتزامن يف جنوب إفريقيا ضلو صَتفة التأمُت 

 1996يف الفًتة ما بُت  %21السبب الرئيسي يف اطلفاض إصبايل العمالة يف صناعة التأمُت بنسبة 
 ؛1999و
 بسبب ارتفاع ادلطالبات وارتفاع  ضغط شديد على التكاليف بالنسبة لشركات التأمُت قصَت األجل

ت ويقّدر حجم ادلطالبات من التأمُت قصَت األجل ىو للمركبا %40معدؿ االحتياؿ. أكثر من 

                                                           
1
- C. Gerber, Determinants of Life and Funeral Insurance Penetration and Density in South Africa, Research 

assignment presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Philosophy in 

Development Finance, Stellenbosch University, South Africa, 2015, p 5. Available on: 

https://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/99395. (22/5/2018) 
2
- Michael Aliber, South African Microinsurance Case-Study, Working Paper N° 33, International Labour 

Organisation, p 7, 8. Available on: 

https://www.researchgate.net/publication/237370537_South_African_Microinsurance_CaseStudy. (2/1/2018) 

https://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/99395
https://www.researchgate.net/publication/237370537_South_African_Microinsurance_CaseStudy
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مليوف دوالر(. وتشَت تقديرات شاملة إىل أف احلجم الكلي  67مليوف راند ) 500االحتيالية بنحو 
 من القيمة الكلية لألقساط؛ %20إىل  %10لالحتياؿ يف رلاؿ التأمُت يًتاوح ما بُت 

  ضربت الفيضانات  2000يف عاـNorthern Province واندلعت احلرائق يف Western  Cape 

. حقيقة أف صناعة التأمُت قصَت األجل األمر الذي عّزز ادلطالبات بشكل كبَت KwaZulu-Natalو
ىي تنافسية للغاية تعترب مؤكدة نظرًا ألف شركات التأمُت قصَت األجل قد حاولت احلفاظ على 

 مستويات القسط منخفضة حىت على حساب تكّبد خسائر االكتتاب؛
 ى شركات التأمُت طويل األجل موجود أيضًا بسبب ارتفاع عدد الوافدين ضغط التكاليف عل

. ىذا يسلط الضوء على ميزة أخرى لصناعة التأمُت وىي أف ربرير عقود 1994األجانب منذ سنة 
 جديدة ؽلثل حصة معتربة من إصبايل التكاليف؛

 اإليدز(، والوجو اآلخر  يزداد الطلب على التأمُت على اجلنائز بسبب فَتوس نقص ادلناعة البشرية(
للعملة يتمثل يف أف التأمُت الصحي أصبح توفَته أكثر صعوبة. تعتمد شركات التأمُت بشكل متزايد 
على اختبار فَتوس نقص ادلناعة البشرية. تتبع شركات التأمُت إسًتاتيجية لزيادة ذبزئة السوؽ بشكل 

 عاـ خاّصة يف التأمُت الصحي والتأمُت على السيارات؛
  انتشار إسًتاتيجيات التسويق وقنوات التوزيع، دبا يف ذلك تركيز أكثر على التسويق ادلباشر، كذلك

 استخداـ مراكز االتصاؿ وأيضاً التجارة االلكًتونية، وىناؾ أيضاً زيادة يف استخداـ التأمُت الذايت.
ويتم تقسيم صناعة التأمُت ، (FSB)يتم تنظيم قطاع التأمُت يف جنوب إفريقيا من ِقبل رللس اخلدمات ادلالية 

ويضم التأمُت على احلياة بشكل كبَت وأيضاً  - (long term insurance)إىل قسمُت: التأمُت طويل األجل 
دبعٌت معظم أنواع التأمُت األخرى   (short term insurance)والتأمُت قصَت األجل  -منتجات االدخار ادلرتبطة بو

ار إىل التأمُت قصَت األجل يف الواليات ادلتحدة بتأمُت ادلمتلكات واألضرار، ويف مثل تغطية األسرة والعمل. يش
شركة تأمُت مسّجلة يف  180ادلملكة ادلتحدة يشار إليو بالتأمُت العاـ. وفقاً جمللس اخلدمات ادلالية يوجد ما يقارب 

جذبت صناعة التأمُت  2006شركة تأمُت طويل األجل والباقي شركات تأمُت قصَت األجل. يف  72البالد، منها 
مليار دوالر(. معظم شركات التأمُت طويل األجل ىي أعضاء يف صبعية مكاتب  6.92راند )  50.2طويل األجل 

احلالية وادلستقبلية  للمكاتب األعضاء بالتفاعل يف تعزيز مصاحلهم وادلصاحل وىو منتدى يسمح (LOA)احلياة 
بتعزيز صناعة التأمُت على ادلدى القصَت بنفس  (SAIA) ألصحاب ادلصلحة. وتقـو صبعية التأمُت جلنوب إفريقيا

بالنسبة للتأمُت طويل األجل. يوجد أمُت ادلظامل  (LOA)الطريقة اليت تعمل هبا صبعية مكاتب احلياة 
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(Ombudsman) أمُت قصَت األجل متاح للتوسط يف النزاعات بُت األعضاء لكل من التأمُت طويل األجل والت
 .1ادلشًتكُت وحاملي وثائق التأمُت

يف جنوب إفريقيا يتم توزيع الدخل بشكل كبَت ضلو األثرياء، كما أّف نصف السكاف تقريبًا يقعوف ربت خط 
السكاف  نسبة كبَتة منعلى الرغم من احلجم الكبَت الواضح لصناعة التأمُت يف جنوب إفريقيا إال أف ، و 2الفقر

، وبالنسبة ّمن عليهامن صبيع ادلركبات مؤ فقط  %10 أقل من أف صلد ؛ حيث من بُت التقديراتةنؤم  َت مُ غ
فقط مؤّمن عليها. مع األسف ال  %5لسيارات األجرة ادلخصصة للسكاف السود تشَت التقديرات إىل أف أقل من 

ذبمع الصناعة اإلحصائيات حسب العرؽ أو فئة الدخل، لكن الدراسة االستقصائية للدخل واإلنفاؽ يف جنوب 
دوالر  33راند )أو  134 ادلتوسطة )العادية(أظهرت أف يف ىذه السنة تنفق األسر اإلفريقية  1995إفريقيا لعاـ 

دوالر( على  15راند ) 110أقساط وثائق التأمُت على احلياة أو الوقف، ( على 1995حسب سعر الصرؼ لسنة 
 3راند ) 23دوالر( على تأمُت ادلنزؿ، و  2.70راند ) 20دوالر( على التأمُت الطيب،  3راند ) 22تغطية اجلنائز، 

راند،  197راند،  1663دوالر( على تأمُت السيارات. وكانت األرقاـ ادلقابلة أُلسر السكاف البيض على التوايل: 
دوالر(. على الرغم من  120دوالر، و 105دوالر،  69دوالر،  49دوالر،  416راند ) 482راند، و 422راند،  276

، إاّل أهنا سبّثل ما يقارب 1995من صبيع األسر يف سنة  %16أف أَُسر السكاف البيض ال تشكل سوى حوايل 
صلد يف جنوب إفريقيا اعتماد عدد كبَت من السكاف  .3يف ىذه السنةالثلثُت من إصبايل التغطية التأمينية الشخصية 

على االقتصاد غَت الرمسي، البطالة احلاّدة خاّصة بُت الشباب، تزايد عدـ ادلساواة ومستوى ادلديونية عاٍؿ جداًّ 
ف الفقراء حبيث يعترب من أعلى مستويات ادلديونية يف العامل. يف ىذا السياؽ، غالبًا ما يناضل معظم السكا

 .4والضعفاء من أجل تغطية نفقاهتم، التعامل مع الصدمات واحلصوؿ على خدمات مالية آمنة ومناسبة
تارؼلياًّ، رّكزت صناعة التأمُت يف جنوب إفريقيا على ادلنتجات واخلدمات ادلالية ادلوّجهة للمجموعات ادلتوسطة 

ض إىل حّد كبَت من مزايا التأمُت على الرغم من أف اآلثار وادلرتفعة الدخل، ومت استبعاد اأُلسر ذات الدخل ادلنخف
اليت تسببها الصدمات ادلختلفة تكوف أشّد على ىذه الفئة احملرومة، وكنتيجة لذلك فإف الفئات األكثر عرضة 

 . لكن ىذا ادلشهد قد تغَت بشكل كبَت خالؿ السنوات القليلة ادلاضية خاّصة بعدما5للصدمات تكوف األقل ضباية
                                                           
1
- J. Roth et.al, the poor and voluntary long term contractual savings: lessons from South Africa, working paper 

No. 48, International Labour Office, Geneva, 2007,  p 4,5. Available on : 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_106331.pdf. (5/1/2018) 
2
- Katherine Gibson, Case Study: Strengthening Consumer Protection in the South African Microinsurance 

Market, 2011, p4.  Availible on: https://microinsurancenetwork.org/sites/default/files/SACase-Study-

ConsProt31-10-11.pdf . (15/06/2018) 
3
- Michael Aliber, op.cit, p8. 

4
- FinMark Trust, the value of savings groups and stokvels for financial inclusion in South Africa, 2018, p1. 

Available on: http://finmark.org.za/wp-content/uploads/2018/08/The-Value-of-Savings-Groups-and-Stokvels-

for-Financial-Inclusion-in-South-Africa.pdf . (31/08/2018) 
5
- B. Zaheenah Chummun  Christo A Bisschoff, A Perspective of Microinsurance (MI): The Case of South 

Africa, Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Vol 5 No 23, Rome-Italy, November 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_106331.pdf
http://finmark.org.za/wp-content/uploads/2018/08/The-Value-of-Savings-Groups-and-Stokvels-for-Financial-Inclusion-in-South-Africa.pdf
http://finmark.org.za/wp-content/uploads/2018/08/The-Value-of-Savings-Groups-and-Stokvels-for-Financial-Inclusion-in-South-Africa.pdf
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األولوية لوصوؿ اخلدمات ادلالية للسكاف ادلستبعدين وجعلتو ىدؼ مهم من أجل إصالح  اخلزينة الوطنيةأعطت 
 القطاع.

تسمح البنية التحتية ادلتطّورة للمؤسسات ادلالية يف جنوب إفريقيا بتوفَت رلموعة واسعة من ادلنتجات للفقراء، 
قد أحدثت ثورة يف اإلقراض ادلصغر، كما مّت خلق عدد   (ATM)فعلى سبيل ادلثاؿ، وجود شبكة قويّة من أجهزة 

ادلعقدة اليت سّبت إعادة ذبميعها لألسر ( VLTCS) كبَت من منتجات االدخار التعاقدي الّطوعي طويل األجل
الفقَتة. ولكن بالرغم من ذلك، يبقى عدد السكاف ذوي الدخل ادلنخفض الذين ػلصلوف على اخلدمات ادلالية 

 .1ادلستوى الذي تسعى حكومة جنوب إفريقيا إىل الوصوؿ إليو الرمسية دوف
النظاـ ادلايل يف جنوب إفريقيا ىو نظاـ ذو مستويُت، فمن جهة صلد القطاع ادلايل جّد متطّور وذو تنافسّية 

لنخبة عالية ولديها واحد من أكرب عشر أسواؽ مالية يف العامل، باإلضافة إىل منتجات مالية عالية اجلودة ُمصّممة 
متمّيزة وللشركات الكبَتة، ومن جهة أخرى، ال ػلصل ما يقارب نصف السكاف البالغُت على اخلدمات ادلالية 

ولغرض تصحيح الوضع، قاـ مقّدمو اخلدمات وباالشًتاؾ مع احلكومة بتطوير ميثاؽ القطاع ادلايل،  .2األساسية
، ومن خالؿ 3تجات للعمالء ذوي الدخل ادلنخفضوىو التزاـ طوعي من قبل مقّدمي اخلدمات لتطوير وبيع ادلن

 الشكل ادلوايل نوضح السوؽ ادلستهدؼ بالتأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
2014, p 63. Available on: 

http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/4499/4370.(15/06/2018) 
1
- J. Roth et.al, op.cit, p 5. 

2
- Cédric Ludwig, trade unions and financial inclusion: the case of South Africa, working paper No. 48, 

International Labour Office, Geneva, 2008, p 6. Available on : 

 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_106330.pdf. 
(5/1/2018) 
3
- J. Roth et.al, op.cit, p 5. 

http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/4499/4370
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_106330.pdf
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(: التقديرات المحتملة لسوق التأمين المصغر العالمي وسوق التأمين المصغر لجنوب 41-3الشكل )
 إفريقيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Ola Oyekan, the landscape of micro-insurance in South Africa, 2014, p 4. Available on: 

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/MicroInsuranceInSA0314-1.pdf. (2/5/2018) 

 معّدؿ استخداـ التأمُت من قبل ذوي الدخل ادلنخفض يف جنوب إفريقيا من بُت أعلى ادلعدالت يف يعترب
، فالتأمُت ادلصغر قد ظهر يف جنوب إفريقيا منذ سنوات عديدة، ولكن دبسّميات أخرى ليس ربت مسّمى 1العامل

ويتم بيعو على . يعترب التأمُت على اجلنائز أكثر أنواع التأمُت ادلصغر شيوعًا وانتشارًا يف الدولة، 2"تأمُت مصغر"
أساس طوعي ألف الدافع لطلب ىذا النوع من التأمُت أساسو ثقايف، وىو األمر الذي ؽلّيز جنوب إفريقيا عن 

بالتأمُت على احلياة ادلرتبط بالقرض والذي يكوف  الكثَت من التجارب الدولية اليت يرتبط فيها عادًة التأمُت ادلصّغر
 .إجباري ويتم بيعو من قبل مؤسسات التمويل ادلصغر

يف جنوب إفريقيا تأمُت اجلنائز؛ حيث أف ىذا األخَت  (االختياري)يسيطر على سوؽ التأمُت ادلصغر الّطوعي 
ت اإلفريقية التقليدية تعترب جودة اجلنازة لو قيمة كبَتة لدى السكاف وذلك ألسباب ثقافية، نظرًا لكوف اجملتمعا

دليل على احًتاـ كبار السن ادلتوّفُت. ركزت صناعة التأمُت تقليدياًّ على فئة البيض األثرياء دوف فئة السود الفقراء 

                                                           
1
- Hennie Bester et.al, making insurance markets work for the poor: South African case study, 2008, p 6. 

Available on: https://a2ii.org/sites/default/files/reports/south_africa_country_diagnostic_2008.pdf. (10/1/2018) 
2
- Martina Wiedmaier-Pfister and Arup Chatterjee, an enabling regulatory environment for 

microinsurance, Protecting the poor: a microinsurance compendium (volume I), International Labour 

Organization (Geneva) in association with Munich Re Foundation (Germany), 2006,  p 502. Available on : 

https://www.munichre-foundation.org/home/InclusiveInsurance/MicroinsuranceCompendium.html. (5/2/2018) 

جنوب إفريقياتقديرات  خط الفقر  التقديرات العالمية 
مرتفعدخل   

 )السوؽ التقليدي(

      دوالر أمريكي/اليـو 4 
مليار شخص       2.6  

 
مليار دوالر أمريكي  33  

 دخل من متوّسط إىل منخفض
ادلصغر( )سوؽ التأمُت  

مليوف شخص 24.3  
      دوالر أمريكي/اليـو 2 

      دوالر أمريكي/اليـو 1.25 

مليوف شخص 7  
مليار شخص     1.4  الدخل ادلنخفض 

مليار دوالر أمريكي   7  

دلرتفعالدخل ا  
 )السوؽ التقليدي(

ادلتوسط وادلنخفضالدخل   
 )سوؽ التأمُت ادلصغر(

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/MicroInsuranceInSA0314-1.pdf
https://a2ii.org/sites/default/files/reports/south_africa_country_diagnostic_2008.pdf
https://www.munichre-foundation.org/home/InclusiveInsurance/MicroinsuranceCompendium.html
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صبعية لدفن ادلوتى  100.000شلا أدى إىل انتشار وتكاثر التأمُت غَت الرمسي وشبو الرمسي؛ حيث توجد أكثر من 
 . 1ؽ جنائز قوي من أجل توفَت تغطية اجلنائزو وس

 الفرع الثاني: أهمية التأمين المصغر في جنوب إفريقيا

يعترب اخلطر عنصر مالـز حلياة الفقراء يف جنوب إفريقيا ألف معظمهم يعيشوف يف ظروؼ غَت آمنة؛ على سبيل 
ادلثاؿ فإف منازذلم عبارة عن أكواخ وىي أكثر عرضة للنَتاف وغَتىا من ادلخاطر، وبالتايل يف ظل غياب أدوات 

 مواؿ أو طلب ادلساعدة من اآلخرين. احًتازية مثل التأمُت ادلصغر فإف معظمهم يضطر إىل اقًتاض األ

قطاع اخلدمات ادلالية يف جنوب إفريقيا لفًتة من الوقت، نظراً ألف العديد  كاف االستبعاد ادلايل موضوع اىتماـ
وبالتايل فإف التأمُت ادلصغر يساىم يف ربقيق  ،من سكاف جنوب إفريقيا مستبعدين من اخلدمات ادلالية الرمسّية

 :2إىل ادلستبعدين. يعّد التأمُت ادلصّغر مهماًّ يف جنوب إفريقيا لألسباب التاليةاإلدماج ادلايل 

 أواًل: التأمين المصغر يعزز المساواة بين الجنسين
أف الرجاؿ الفقراء يواجهوف العديد من ادلخاطر ولكن تأثَت تلك ادلخاطر يكوف بشكل أكرب  كشفت األحباث

من فقراء العامل، فهم يكسبوف دخاًل أقل ويف الغالب  %(97)النساء  على النساء. على الصعيد العادلي تشكل
يعملوف ضمن القطاع غَت الرمسي ولديهم شلتلكات أقل. عندما يتم صبع نقاط الضعف ىذه مع مسؤولّية ضماف 
رفاىّية وأمن أسرىم، يّتضح أف لدى النساء حاجة ملّحة للوسائل ادلناسبة إلدارة سلاطرىم وسلاطر أُسرىم 
وباألخص يف دولة مثل جنوب إفريقيا. باإلضافة دلا سبق، الضعف البدين الذي ؽلّيز النساء غلعلهن أكثر عرضة 
للعنف وسوء ادلعاملة بادلقارنة مع الرجاؿ، مثل: الدعارة القسريّة، الضرب، القسوة الّشديدة والعبوديّة ادلنزلّية 

ض من ىذه ادلخاطر من خالؿ التأمُت ادلصغر؛ على سبيل االستغاللّية. ذبدر اإلشارة إىل أنو ؽلكن ربسُت بع
 ادلثاؿ ادلخاطر الصحّية وسلاطر دورة احلياة ؽلكن معاجلتها من خالؿ التأمُت الصحي والتأمُت على احلياة.

كشف ربليل التأمُت ادلصّغر احلايل أنّو مّت إحراز بعض التقّدـ يف احلّد من تعّرض النساء واألطفاؿ للخطر. عند 
تصميم سلّططات الرعاية الصحّية، ينبغي على شركات التأمُت ادلصغر التأكد من أهّنا تشمل ادلخاطر الصحّية اليت 
تتعّرص ذلا ادلرأة خالؿ دورة حياهتا وخاّصة ادلتعّلقة باحلمل، الوالدة، األمومة، األمراض النسائية وفَتوس نقص 

 ادلناعة البشرية/اإليدز.

                                                           
1
- Katherine Gibson, op.cit, p 2. 

2
- B. Zaheenah Chummun  Christo A Bisschoff, op.cit, p 66-68.  
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جهة جديدة للتنمية، وىناؾ الكثَت من العمل الذي يتعُّت القياـ بو إلنشاء صناعة التأمُت يعّد التأمُت ادلصغر وا
ادلصغر اليت تراعي الفوارؽ بُت اجلنسُت. من ادلهم تطوير فهم كيفية صبع النساء بُت التأمُت ادلصغر واسًتاتيجيات 

جاؿ، وكيف يؤثر التأمُت ادلصغر على إدارة ادلخاطر ادلوجودة، كيف زبتلف مواقفهن من ادلخاطر عن مواقف الر 
معّدالت استثمارىن يف األعماؿ التجاريّة وسلوؾ االدخار واالستهالؾ ادلنزيل. للجهات ادلاضلة والباحثُت 

 وادلمارسُت دور مهّم يف خلق جهد منّسق لتعزيز تطوير التأمُت ادلصّغر ادلراعي للفوارؽ بُت اجلنسُت.
 االستدامةيوّفر اً: التأمين المصغر ثاني

إىل احلجم والكفاءة ليكوف مستداماً، وىو يعترب أداة رئيسّية للتنمية ادلستدامة مع  ػلتاج التأمُت ادلصغر
إمكانات ىائلة للتخفيف من عوامل اخلطر لألسر ذات الدخل ادلنخفض. تتطّلب الوثيقة اليت تقّدـ قيمة للعميل 

اليت ػلصل عليها حاملي الوثائق عالية قدر اإلمكاف، ويف ىذا أف تظّل أقساط التأمُت منخفضة وأف تكوف ادلزايا 
الّسياؽ ربتاج شركات التأمُت إىل الوصوؿ إىل أعداد كبَتة من العمالء ذوي الدخل ادلنخفض لتحقيق الّرحبّية، ومن 

من  -اريّة اليت ؽلكن أف تقّلل التكاليف اإلد -أجل بلوغ ىذه الغاية، يعّد توفَت وفرات احلجم وتعزيز الكفاءة 
 القضايا اذلاّمة.

وفقًا لتقرير مشًتؾ صادر عن شركات التأمُت واألمم ادلّتحدة، يعترب التأمُت ادلصغر مهّم للّنمو ادلستداـ ألنو 
ؽللك القدرة على إشراؾ غالبّية السكاف يف األنشطة االقتصاديّة. ويضيف مصدر آخر أف التأمُت ادلصّغر يعترب أداة 

قّلل من الضعف وؼلّفف من اآلثار السلبية للصدمات اخلارجّية على األسر الفقَتة. يف ىذا مرنة وقويّة وىو ي
الّصدد من ادلهم أف تقـو صناعة التأمُت بتطوير منتجات تأمُت مصّغر لتعزيز الّنمو ادلستداـ يف البلداف النامية. تعّد 

ـّ  صناعة التأمُت ادلصّغر أيضًا وسيلة قويّة لتنفيذ االستدامة نظراً  حلجمها ومدى انتشارىا يف اجملتمع والدور اذلا
 الذي تلعبو يف االقتصاد.

باإلضافة إىل كوف التأمُت ادلصغر ؽلّثل حالًّ للضعف االجتماعي واالقتصادي يف جنوب إفريقيا، بإمكانو أيضاً 
ت الطقس البسيطة لتوفَت أف يشمل ادلخاطر البيئّية. أحد االبتكارات احلديثة اليت مت ربديدىا ىو استخداـ مشتّقا

أيضًا اجملتمعات الفقَتة على مواجهة  التأمُت للمحاصيل الّصغَتة للمزارعُت الفقراء، كما يساعد التأمُت ادلصغر
 آثار تغَّت ادلناخ.

ا من القضايا الرئيسّية ادلتعّلقة بتغَّت ادلناخ ىو أف معظم اخلسائر االقتصادية الناصبة عن الكوارث غَت مؤم نة، شل
يًتؾ الضحايا إلعادة سبويل أنفسهم أو االعتماد على مساعدات ادلاضلُت، وىذا أمر خطَت خصوصًا يف البلداف 

 النامية، لذلك يعترب التأمُت وسيلة لتأمُت الفقراء الذين مّت استبعادىم تقليدياًّ من اخلدمات ادلالية.
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 يتضّمن الحماية االجتماعيةاً: التأمين المصغر ثالث
ىو حق إنساين أساسي دويل. عالوة على ذلك، فإف الضماف االجتماعي  الوصوؿ إىل الضماف االجتماعي

واحلماية االجتماعّية معًتؼ هبما بشكل متزايد عادلياًّ كعناصر ال غٌت عنها للحّد من الفقر، ربقيق التنمية 
جتماعية ىي أداة رئيسّية لتحقيق األىداؼ اإلظلائّية االقتصاديّة ادلستدامة والعودلة العادلة والعمل الالّئق. احلماية اال

لأللفية للحّد من الفقر وعدـ ادلساواة والّضعف؛ حيث أهنا تعّزز اإلنصاؼ والتضامن من خالؿ إعادة التوزيع. 
 ومع ذلك، يبقى أكثر من نصف سكاّف العامل ال يستفيدوف من أي شكل من أشكاؿ احلماية االجتماعّية.

ادلصغر يف جنوب إفريقيا أف يكوف مكّمل فّعاؿ لربامج احلماية االجتماعّية القائمة، فهو يعترب ؽلكن للتأمُت 
أداة قويّة ومرنة تساىم يف التخفيف من ىشاشة األسر الفقَتة واآلثار السلبية للصدمات اخلارجّية اليت تصيبها، 

تعمل بطريقة ُكفأة وفّعالة، ولكن قد يكوف  ومع ذلك تتطّلب برامج التأمُت ادلصغر ترتيبات مؤّسسية متطّورة حىتّ 
من الّصعب العثور على مثل ىذه الظّروؼ يف البلداف ذات الّدخل ادلنخفض. ؽلكن للصناديق االجتماعّية أف 

 تساعد يف سّد ىذه الفجوة لتكوف منّصة لتنظيم وتوزيع منتجات التأمُت ادلصّغر.
تمعات احمللّية مبادرات لتنظيم سلّططات التأمُت ادلصغر، على من أجل مواجهة اإلقصاء من احلماية، تّتخذ اجمل

. 4772من ناذبها احملّلي اإلصبايل على احلماية االجتماعّية يف عاـ  % 3سبيل ادلثاؿ يف سريالنكا، أنفقت احلكومة 
 4774عاـ  ويف دولة بنُت يف إفريقيا، مّت إدخاؿ اسًتاتيجيات وأدوات مكافحة اإلقصاء االجتماعي والفقر منذ

وتتمّثل أنشطتها الرئيسّية يف دعم سلّططات التأمُت ادلصغٍّر للرعاية الصحّية لتوسيع نطاؽ احلماية االجتماعية 
 لتشمل سّكاف االقتصاد غَت الرمسي، وبشكل عاـ ألولئك الذين ال يستفيدوف من أي تغطية اجتماعّية.

ر ىو أداة فّعالة لتعزيز احلماية االجتماعية، وؽلكن لذلك، وشلا سبق، ؽلكن اإلشارة إىل أّف التأمُت ادلصغ
 استخدامو كأداة لسّد الفجوة التأمينية لألسر ذات الدخل ادلنخفض غَت ادلؤّمنة يف جنوب إفريقيا.

 يساهم التأمين المصغر في اقتصاد جنوب إفريقيااً: رابع
من خدمات التأمُت ادلصغر ادلتاحة للفئات ذات الدخل ادلنخفض، ويتم  لدى جنوب إفريقيا رلموعة متنّوعة

تقدًن ىذه اخلدمات من قبل رلموعة متنّوعة من ادلؤّسسات الرمسّية وغَت الرمسّية )مؤّسسات التمويل ادلصغر، ذّبار 
سات القطاع الرمسي التجزئة، الوكالء، شركات التأمُت، البنوؾ والوسطاء(. إف توفَت التأمُت ادلصغر من قبل مؤس

على وجو اخلصوص ؽلّيز جنوب إفريقيا عن معظم الّدوؿ النامية األخرى، وبالتايل فإّف جنوب إفريقيا سبّثل فرصة 
غنية لدراسة قطاع التأمُت ادلصغر. مع ذلك، على الرغم من احلاجة الواضحة ودور التأمُت ادلصغر يف جنوب 

 ادلصغر يف جنوب إفريقيا تعرض سلّططات التأمُت ادلصغر.إفريقيا، فإف القليل من مؤسسات التمويل 
بادلقارنة مع الدوؿ النامية األخرى، تتمّتع جنوب إفريقيا بصناعة تأمُت مصغر ذباري أكثر تطّورًا ويف ادلقاـ 

 . ومع ذلك ىذه الصناعة ال زبلو من الّتحديات. ؼلتلف التأمُت ادلصغر يف(Zimele)األوؿ صلد التأمُت اجلنائزي 
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جنوب إفريقيا سبامًا عن باقي دوؿ القارّة، ويُعزى ذلك جزئياًّ إىل وجود عرض وطلب على حد سواء. نظراً للقيمة 
االجتماعية والثقافّية العالية للجنائز يف جنوب إفريقيا، صلد العديد من األسر ذات الدخل ادلنخفض لديها تأمُت 

صلد أّف العديد من شركات التأمُت يف جنوب إفريقيا متطّورة جنائزي، وحىّت وثائق متعّددة. ويف جانب العرض، 
ورائدة يف األعماؿ، فتتمّيز دولة جنوب إفريقيا بواحد من أعلى معّدالت النفاذية يف العامل. وبالتايل فإف ادلزيج بُت 
شركات تأمُت متطّورة )جانب العرض( ووجود طلب على ادلنتجات من قبل ذوي الدخل ادلنخفض )جانب 

 طلب( يشّكل سوؽ متنامية ومبتكرة. ال
خت جذورها في البنية االجتماعية واالقتصادية صغر المشكالت التي ترسّ مالتأمين ال عالجيخامساً: 

 الجنوب إفريقي
ادلصاريف الضرورية  ميعجل تغطية نخفضألصحاب الدخل ادل يوّفر ،ئزي على سبيل ادلثاؿالتأمُت اجلناف 

، سجلت وة على ذلكة. عالخسائر إضافية تتكبدىا األسر ال ليف و ال تكاوبالتايل  للجنازة كلما حدثت وفاة
مولود ونسبة انتشار عالية  5777لكل  2.67 :حبوايل اًّ  معدؿ وفيات الرضع ادلقّدر حالييف اً جنوب إفريقيا ارتفاع

انتشار فَتوس نقص ادلناعة يوضح اجلدوؿ التايل  .1ف السكابُت (اإليدز) لفَتوس نقص ادلناعة البشرية اًّ جد
 .4757إىل  4775من  خالؿ الفًتة ووعدد األشخاص ادلصابُت ب( اإليدز) البشرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Bibi Zaheenah Chummun, op.cit, p 29. 
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خالل  هوعدد األشخاص المصابين ب (اإليدز) انتشار فيروس نقص المناعة البشرية(:41-3الجدول )
 (1020 – 1002) الفترة

 

إجمالي عدد األشخاص المصابين  النسبة المئويّة من مجموع السكان السنة
 بفيروس نقص المناعة البشريّة

 )بالمليون(
1002 4.81 1844 
1001 4.81 183. 
1002 4.81 1813 
1003 4.81 1811 
1004 4.81 1811 
1005 4.81 18.1 
1006 4.81 18.3 
1007 4.81 1841 
1008 4.81 1844 
1020 4.81 1811 

 

Source: Bibi Zaheenah Chummun, evaluating business success in the microinsurance industry of South Africa, A 

thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, North-West University 

(Potchefstroom campus), Soutn Africa , 2012, p 37. Available on: 

https://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/8078/Chummun_Z.pdf?sequence=2&isAllowed=y. (25/4/2018) 

، 2010سنة  مليوف شخص 5.24العدد اإلصبايل لألشخاص ادلصابُت بفَتوس نقص ادلناعة البشرية بنحو  بلغ
، على سبيل ادلثاؿ ؽلكن نخفض لو اغلابيات عديدةصغر ألصحاب الدخل ادلك فإف توفَت منتجات التأمُت ادللذل

 (،اإليدز)قص ادلناعة البشرية للتأمُت الصحي أف ػلد من وفيات األطفاؿ، وػلسن صحة األـ وػلارب فَتوس ن
 .صغرالتأمُت ادل خدمات التغطية من أحد مزودي بشراءذوو الدخل ادلنخفض األفراد  قاـفقط إذا 

 حكومة جنوب إفريقيا من أجل تفعيل دور التأمين المصغر في مواجهة الفقر ةاستراتيجيالمطلب الثاني: 

، رّكزت سياسة احلكومة على الوصوؿ إىل اخلدمات 1994منذ ظهور جنوب إفريقيا كدولة دؽلقراطية يف عاـ 
ادلالية بالنسبة للفئات اليت مت استبعادىا سابقاً اقتصادياًّ ومالياًّ. دبا أف السكاف السود يف ظل نظاـ التمييز العنصري  

ميثاؽ القطاع  على 2004كانوا مستبعدين إىل حّد كبَت من قطاع اخلدمات ادلالية الرمسي، فقد مّت التفاوض يف عاـ 
ادلايل بُت احلكومة والصناعة والعمل، وكاف اذلدؼ منو ربويل القطاع لضماف مشاركة أكرب للسود سواء على 

ضعت أىداؼ عريضة لكيانات القطاع ادلايل، ، وُ من ادليثاؽكجزء  أو استهالؾ ادلنتج. الكيافمستوى ملكية 
، ؿللتحوّ  حتيةالت، والبنية الصغَتة وادلتوسطة احلجم ؤسساتدل، وسبويل ااإلسكاف منخفض الدخللتشمل سبويل 

ىذه األىداؼ، باإلضافة إىل . بأسعار معقولة منتجات االدخاروربسُت الوصوؿ إىل ادلنتجات ادلصرفية والتأمينية و 
توحيد مقدمي خدمات التأمُت ادلصغر على مستوى الصناعة ككل، وطبقة وسطى متنامية مكّونة من السكاف 

https://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/8078/Chummun_Z.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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وب إفريقيا الذين مت استبعادىم سابقًا )وبالتايل ربفيز الطلب على التأمُت(، أدت إىل ربفيز مقدمي السود جلن
خدمات التأمُت الرمسيُت على القياـ بأعماذلم يف سوؽ ذوي الدخل ادلنخفض، ولكن الًتكيز ال يزاؿ بشكل كبَت 

م، يف العمل خارج نطاؽ التأمُت ادلنظّ  يف كل األحواؿ، استمرت العديد من الكياناتعلى سوؽ تأمُت اجلنائز. 
فوا يف بعض األحياف بشكل انتهازي. كلتا البيئتُت تصرّ  إاّل أهنممُت، على الرغم من كوهنم منظّ  وفالرمسي وففاعلوال

 .1واالستغالؿ نتهاكاتاللتعرض ادلستهلكُت 
ادلسيئة السائدة يف سوؽ فريقيا إىل شهادة بردلانية عن ادلمارسات إ، استمعت حكومة جنوب 2003يف عاـ 

طات التأمُت اجلنائزي يف جنوب أفريقيا، وتتعلق بشكل خاص بالعدد ادلتزايد من صاالت اجلنازة اليت تقدـ سلطّ 
تبة من قبل شركة تأمُت مسجلة، شلا غلعل أعضاء الربنامج عرضة ألخطار مثل: مطالبات ربت صباعية غَت ُمكتَ 

لعموالت، وادلشاكل ادلرتبطة بالدفع العيٍت )بداًل من الدفع النقدي(. كما الدفع، اإلفراط يف ربصيل األقساط وا
وقد مت اإلبالغ عن حاالت االحتياؿ، على سبيل ادلثاؿ عندما مل يقم مسؤوؿ أو وسيط بإلغاء سياسة عند 

كمنظم  (FSB) ورللس اخلدمات ادلالية ،طلب الربدلاف من اخلزينة الوطنية كصانع سياسة القطاع ادلايل الطلب،
 للتأمُت، التحقيق يف ىذه االنتهاكات من أجل اقًتاح إصالح تنظيمي من شأنو أف ػلمي مستهلكي منتجات

مراجعة  تبع ذلكض. وقد فسيما ىؤالء الذين يقعوف ضمن قطاع الدخل ادلنخالتأمُت  الضعفاء بشكل أفضل، ال
وثيقة سياسة هنائية  2011ويف عاـ  2008تنظيمية استشارية أسفرت عن ورقة مناقشة حوؿ السياسة يف عاـ 

 .2ماً دُ التنظيمي ادلتوق ع للمضي قُ  تصف اإلطار
، مت تعديل التحليل التنظيمي لتحّدي تنظيم التأمُت ادلصّغر جلنوب 2003منذ التحقيق الذي فتحو الربدلاف سنة 

التأمُت غَت الرمسّيُت يف توسيع نطاؽ إفريقيا بطريقتُت. أّواًل، أقّرت اخلزينة الوطنية بالّدور الذي لعبو مقّدمو 
اخلدمات ادلالية لتشمل أولئك ادلهّمشُت اقتصادياًّ يف ظل نظاـ التمييز العنصري شلّا سّهل اإلدماج ادلايل، وىذا 
يعٍت أف عملية السياسة تطّورت من زلاولة إغلاد طرؽ إليقاؼ نشاط الفاعلُت غَت القانونيُت إىل االعًتاؼ بالدور 

لذي لعبتو ىذه الكيانات يف تنمية السوؽ، لذلك رّكزت بداًل من ذلك على كيفية إضفاء الطابع الرمسي اجلدير ا
على أولئك الفاعلُت غَت الرمسيُت أو غَت القانونيُت، وذلك بتسوية اجملاؿ التنظيمي على سلتلف ُمقّدمي اخلدمات 

عتبار سوقًا ديناميكية ومتنامية من أجل إعطاء ودعم ادلنافسة. ثانياً، مت توسيع نطاؽ ادلشروع لألخذ بعُت اال
وىذا يعٍت تصميم إطار تنظيمي يدعم توسيع رلموعة واسعة من منتجات التأمُت بداًل  األولوية لتطوير السوؽ.

ويتمثل االعتبار النهائي يف االىتماـ ادلتزايد بتأمُت من إطار ُموّجو ربديدًا حوؿ الوضع الراىن )تأمُت اجلنائز(. 
. و االئتماف من ادلقًتضُت، حلماية دفاتر حساباهتم من سلاطر التخلف عن السداد، وىو منتج يطلبو مقدمّ رضلقا

 ُتستهلكادلولكن نظرًا ألف  ،تؤثر ادلمارسات ادلسيئة اليت لوحظت يف قطاع التأمُت ىذا على سوؽ التأمُت ككل
                                                           
1
- Katherine Gibson, op.cit, p 2,3. 

2
- Ibid, p3. 
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وأقل ؤالء األفراد إىل أف يكونوا أقل معرفة ، وؽليل ىقًتاضالدخل ادلنخفض يعتمدوف بشكل كبَت على اال ذوي
 .1 سوؽ التأمُت ادلصغرادلالية، فإف تأثَت اإلساءة يًتكز إىل حد كبَت يفباألمور  دراية

 1441الفرع األول: ميثاق القطاع المالي 

النفاذية على ادلستوى العادلي، ومع ذلك تظل معدالت الفقر  أعلى معدالتأحد ربظى جنوب إفريقيا ب
مرتفعة، وتظل فئات الدخل ادلنخفض تواجو صعوبة يف احلصوؿ على اخلدمات ادلالية، وقد قاـ شلثّلو الصناعة 

هبدؼ "ربويل القطاع  2004واجلهات األخرى ادلعنية بصياغة ميثاؽ القطاع ادلايل والذي دخل حّيز التنفيذ عاـ 
 .2دلايل"ا

ميثاؽ القطاع ادلايل ىو مبادرة واسعة النطاؽ تقودىا احلكومة للمشاركة يف صناعة اخلدمات ادلالّية هبدؼ تعزيز 
ربويل القطاع ادلايل وجعلو يّتسم باحليويّة وبالتنافسّية على الصعيد العادلي كما يعكس الًتكيبة السكانية جلنوب 

من خالؿ توفَت خدمات مالّية سهلة الوصوؿ إىل فئة الّسود وتوجيو إفريقيا، ويساىم يف إقامة رلتمع عادؿ 
االستثمار إىل القطاعات ادلستهدفة يف االقتصاد. يهتم قسم كبَت من ادليثاؽ بتحويل مقّدمي اخلدمات يف جنوب 
إفريقيا من مؤسسات شللوكة بشكل كامل وتتم إدارهتا من قبل السكاف البيض إىل سيناريو يعكس الًتكيبة 
السكانية، دبعٌت سيناريو تكوف فيو ملكّية وإدارة معظم ادلؤسسات من قبل سكاف جنوب إفريقيا السود، باإلضافة 
إىل ذلك توجد متطلبات لبيع ادلنتجات للسكاف ذوي الدخل ادلنخفض. على الرغم من أنو من الناحية النظرية 

متثاؿ، باإلضافة إىل التهديد الذي تواجهو يعترب ىذا الًتتيب طوعي صلد ىناؾ درجة من الضغط ادلعنوي لال
ادلؤسسات ادلالية حبيث إذا مل تتمّكن من ربقيق األىداؼ ادلّتفق عليها، فإّف حكومة جنوب إفريقيا لن تتعامل 

لقد أسفر ادليثاؽ عن درجة من الًتكيز على الطرؼ السفلي من السوؽ، وكاف الدافع إلنشاء رلموعة من  معها.
 (Zimele)وعروض التأمُت اجلنائزي  (Mzanzi)ادلنتجات ادلصرفية ادلسماة بػ: اجلديدة دبا يف ذلك اخلدمات ادلالية 

 .3ىذه ادلنتجات ُموّحدة وتُباع من قبل رلموعة من ادلؤسسات
 :20144 فيما يتعلق بإمكانية احلصوؿ على التأمُت، نّص ادليثاؽ على ربقيق األىداؼ التالية حبلوؿ عاـ  

  مليوف( على التأمُت قصَت األجل؛ 1.2من فئات الدخل ادلنخفض ) % 6حصوؿ 
  مليوف( على التأمُت طويل األجل؛ 4.5) % 23حصوؿ 
  أو أكثر من أرباح صبيع ادلؤسسات ادلالية بعد خصم الضرائب، دبا يف ذلك شركات  % 0.2استثمار

 التأمُت، يف توعية ادلستهلكُت.

                                                           
1
- Katherine Gibson, op.cit, p3. 

2
- microinsurance center, op.cit, p20. 

3
- J. Roth et.al, op.cit, p 4. 

4
- microinsurance center, op.cit, p20. 
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وصوؿ ادلادي باإلضافة إىل رلموعة من ادلنتجات ادلالئمة ذات األسعار تشتمل معايَت الوصوؿ الفّعاؿ على ال
ادلناسبة وادلفهومة من قبل ادلستهلكُت ذوي الدخل ادلنخفض. ويلّخص مركز التنظيم والّشموؿ ادلايل التأثَت اإلغلايب 

طويره. وتعّد أىداؼ للميثاؽ فيما يلي: "تؤّدي سياسة الّشموؿ ادلايل إىل الّتوّسع يف سوؽ الدخل ادلنخفض وت
الوصوؿ ضمن ميثاؽ القطاع ادلايل دبثابة القّوة الّدافعة الرئيسّية للّتوّسع يف القطاع الرمسي على مدار السنوات القليلة 
ادلاضية. وقد كاف زبفيض تكاليف ادلعامالت ضروري يف زلاولة ربقيق ذلك. وكاف استحداث الوساطة دبثابة 

تكاليف ادلعامالت وتوسيع نطاؽ االنتشار". ودبوجب ادليثاؽ، يتم منح كّل مؤسسة الوسيلة األكثر مالءمة خلفض 
مالية مشاركة تصنيف سنوي من أجل قياس مدى تقّدـ ادلؤسسات والقطاع بصفة عاّمة. وقد تفاءلت ادلراجعة 

 .20141بشأف ربقيق األىداؼ احملّددة حبلوؿ عاـ  2007السنوية لعاـ 
ومن أجل الوفاء بالتزامات ادليثاؽ سواء قصَتة ادلدى أو طويلة ادلدى، مت القياـ دببادرات من أجل وضع معايَت 
للمنتجات وزبفيض التكلفة هبدؼ خلق منتجات مرنة تستهدؼ السوؽ ذات الدخل ادلنخفض. ففي عاـ 

وى ادلنزؿ وىيكلو وتُدعى معايَت معايَت منتج تأمُت زلت (SAIA)، أطلقت صبعية التأمُت جلنوب إفريقيا 2006
(Mzansi)حيث سّبت االستفادة من العالمة التجاريّة للحسابات ادلصرفّية منخفضة التكلفة اليت مّت إطالقها  ؛

من قبل  (Zimele)إطالؽ معايَت منتج التأمُت على احلياة اليت ربمل العالمة التجاريّة  2007سابقاً. كما مّت سنة 
. تلك ادلعايَت حّفزت (ASISA)وىي اآلف صبعّية االدخار واالستثمار جلنوب إفريقيا  (LOA)صبعّية مكتب احلياة 

إطالؽ منتجات تأمُت سلتلفة خاّصة فيما يتعّلق بصناعة التأمُت قصَت األجل واليت كانت ذلا خربة زلدودة مع 
 .2السوؽ ذات الدخل ادلنخفض

 .144 اإلطار التنظيميمراجعة : ثانيالفرع ال
قامت جنوب إفريقيا بعملّية مراجعة اإلطار التنظيمي للتأمُت لغرض تسهيل تطوير التأمُت ادلصغر من خالؿ 
زبفيف سلاطر اإلساءة للمستهلك واالستفادة من الفرص لتطوير القطاع ادلايل واإلدماج، وتشَت ىذه العملّية إىل 

ما يتماشى مع االعًتاؼ األوسع داخل أىداؼ احلكومة بأعلية الوصوؿ إىل  التزاـ احلكومة بالتأمُت ادلصغر، وىو
ـ للسوؽ ذات الدخل ادلنخفض  اخلدمات ادلالية. وقد كاف الوقت ادلناسب للّنظر يف اإلطار التنظيمي للتأمُت ادلقد 

 .3يف إطار اجلهود األوسع لوضع مبادئ توجيهّية لتنظيم التأمُت ادلصغر واإلشراؼ عليو دولياًّ 
صدرت ورقة مناقشة تقًتح خلق مساحة تنظيمية لتوفَت منتجات التأمُت ادلصغر وأف تكوف  2008يف عاـ 

ضمن اإلطار التنظيمي األوسع لتوفَت التأمُت يف جنوب إفريقيا. فاذلدؼ من ورقة ادلناقشة ىذه ىو وضع إطار 

                                                           
1
- Idem. 

2
- Christiaan Endres et.al, Regaining momentum? Update on microinsurance in South Africa, the Center for 

Financial Regulation  Inclusion (Cenfri), 2014, p 2. Available on: http://www.finmark.org.za/wp-

content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf. (10/4/2018) 
3
- Hennie Bester et.al, op.cit, p 53.  

http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf
http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf
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جّيدة وبتكلفة منخفضة تكوف مناسبة  تنظيمي متماسك وواضح يشّجع ويسّهل توفَت وتوزيع منتجات ذات قيمة
الحتياجات السكاف ذوي الدخل ادلنخفض، وذلك عن طريق تدّخل رلموعة متنّوعة من اجلهات الفاعلة اليت 
تتنافس على السوؽ، وتعامل حاملي وثائق التأمُت بنزاىة كما تكوف قادرة على إدارة سلاطر تقدًن التأمُت، وىذا 

ة ادلتمّثل يف زيادة حصوؿ الفقراء على اخلدمات ادلالية وتوفَت بيئة تنظيمية داعمة األمر يتماشى مع ىدؼ احلكوم
 .1لتنفيذ ميثاؽ القطاع ادلايل

وشركات  تقًتح ورقة ادلناقشة خلق رخصة سلّصصة للتأمُت ادلصغر متاحة لشركات التأمُت طويل األجل ادلسّجلة
التسجيل.  ات العمومية والتعاونيات اليت سبتثل دلتطلباتالتأمُت قصَت األجل، اجلمعيات الصديقة، وكذلك الشرك

األجل اليت  ىذه الرخصة سوؼ تسمح حلامل الًتخيص باالكتتاب يف كل من الوثائق طويلة األجل والوثائق قصَتة
 50.000 تتوافق مع معايَت ادلنتج احملّددة دلنتجات التأمُت ادلصغر )دبا يف ذلك احلد األقصى لالستحقاقات وىو

اخلدمات  شهراً( واليت تنطبق عليها متطلبات التوزيع ادلبّسطة )دبوجب قانوف 12اند واألجل األقصى زلّدد بػ ر 
الوسيطة واالستشارات ادلالية(، فضاًل عن وجود نظاـ حيطة خاّص يتناسب مع األخطار ادلطّبقة على وثائق 

 .2التأمُت ادلصّغر
 1444 مراجعة اإلطار التنظيمي: ثالثالفرع ال

ياسة الذي يدعم ، وربدد موقف الس2008وثيقة السياسة التالية ىي نتيجة التشاور بشأف ورقة ادلناقشة لعاـ 
 :3هتدؼ سياسة اخلزينة إىل ربقيق األىداؼ اآلتية .صغر ادلقًتحقانوف التأمُت ادل

  وادلناسبة توسيع نطاؽ الوصوؿ إىل رلموعة متنوعة من منتجات التأمُت الرمسية ذات القيمة اجليدة
 الحتياجات األسر ذات الدخل ادلنخفض، وبالتايل دعم الشموؿ ادلايل.

  تسهيل توفَت التأمُت الرمسي من قبل مقّدمي اخلدمات غَت الرمسيُت احلالّيُت، وتشجيع تكوين مقّدمي
 خدمات التأمُت منّظمُت وبرأمساؿ جّيد وتنمية األعماؿ الصغَتة.

 جل التشجيع على مشاركة أوسع يف السوؽ وتعزيز ادلنافسة بُت زبفيض احلواجز أماـ الدخوؿ من أ
مقّدمي اخلدمات، وأيضًا زيادة دعم التخفيف من حّدة الفقر من خالؿ النمو االقتصادي وخلق 

 فرص العمل.

                                                           
1
- National treassury of South Africa, the future of microinsurance  regulation in South Africa, discussion paper, 

2008, p 6. Available on: http://www.treasury.gov.za/public%20comments/The%20Future%20of%20Micro-

insurance%20Regulation%20in%20South%20Africa.pdf. (10/12/2017) 
2
- Idem. 

3
- National treassury of  South Africa, the south african microinsurance regulatury framework, national treasury 

policy document, 2011, p III. Available on: 

http://www.treasury.gov.za/publications/other/MicroinsuranceRegulatoryFramework/Policy%20Document%20

Micro%20Insurance.pdf . (10/12/2017) 

http://www.treasury.gov.za/public%20comments/The%20Future%20of%20Micro-insurance%20Regulation%20in%20South%20Africa.pdf
http://www.treasury.gov.za/public%20comments/The%20Future%20of%20Micro-insurance%20Regulation%20in%20South%20Africa.pdf
http://www.treasury.gov.za/publications/other/MicroinsuranceRegulatoryFramework/Policy%20Document%20Micro%20Insurance.pdf
http://www.treasury.gov.za/publications/other/MicroinsuranceRegulatoryFramework/Policy%20Document%20Micro%20Insurance.pdf
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  تعزيز ضباية ادلستهلك داخل ىذا اجلزء من السوؽ من خالؿ إطار تنظيمي مناسب، وتوعيتو دباىية
 ادلزايا ادلرتبطة بو.التأمُت وادلخاطر و 

 .تسهيل اإلشراؼ والتنفيذ الفّعاؿ شلا يدعم نزاىة سوؽ التأمُت ككل 
ومن أجل ربقيق ىذه األىداؼ، يقـو إطار السياسة على مبادئ اخلزينة الوطنية إلصالح النظاـ التنظيمي 

بشكل مناسب، كما ال بّد ادلايل. على وجو اخلصوص، غلب أف يكوف مقّدمو اخلدمات ادلالية مرّخصُت ومنّظمُت 
أف تكوف الّلوائح قابلة للتطبيق على نطاؽ عادلي وأف تكوف شاملة يف نطاقها لتقليل ادلراجحة التنظيمية، وغلب أف 

 .1يكوف سلوؾ السوؽ قويا  دبا يكفي الستكماؿ النظاـ التحّوطي
 جنوب إفريقيا والذي سيتم إدراجو يف إذف تقًتح وثيقة السياسة ىذه اإلطار التنظيمي ادلقًتح للتأمُت ادلصغر يف

اذليكل التنظيمي من خالؿ إما تعديل قانوف التأمُت طويل األجل وقانوف التأمُت قصَت األجل، أو وضع قانوف 
)مستقل( وىو احلل األنسب الذي كانت تراه اخلزينة الوطنية يف ىذه ادلرحلة. على الرغم  تأمُت مصغر قائم بذاتو

َت منتجات ادخار أكثر مالَءمة للعائالت ذات الدخل ادلنخفض، إاّل أّف استكشاؼ خيارات من إدراؾ ضرورة توف
إطار تنظيمي بديل ذلذه ادلنتجات مت تأجيلها دلرحلة الحقة، ويبقى الًتكيز يف ىذه ادلرحلة على إطار للمنتجات 

 .2اليت تنطوي على سلاطر فقط
وضع قانوف منفصل للتأمُت ادلصغر حبلوؿ عاـ  2011ووثيقة السياسة  2008كاف القصد من ورقة ادلناقشة 

، مع األىداؼ الرئيسّية ادلتمثلة يف تعزيز اإلدماج ادلايل وتوسيع الوصوؿ التنظيمي للفاعلُت غَت الرمسيُت يف 2013
تشريع التأمُت ادلصغر ، مّت ازباذ قرار بعدـ إتباع 2013رلاؿ التأمُت ادلصغر وخاّصة التأمُت اجلنائزي. خالؿ عاـ 

ادلستقل، وبداًل من ذلك سيتّم دمج أحكاـ التأمُت ادلصغر ضمن اذليكل التنظيمي اجلديد للقطاع ادلايل الذي 
سيتم تنفيذه يف جنوب إفريقيا يف إطار "القّمة ادلزدوجة" مع عدد من التدابَت ادلؤقتة للبدء يف تفعيل التأمُت ادلصغر 

داً. يوضح الشكل ادلوايل ملخص لألحداث الرئيسّية ادلتعاقبة من أجل تنظيم التأمُت فصاع 2014ابتداًء من عاـ 
 ادلصغر يف جنوب إفريقيا.

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Ibid, p IV. 

2
- Ibid, p VIII. 
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 : الجدول الزمني لألحداث الرئيسّية في المشهد التنظيمي(41-3)الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Christiaan Endres et.al, Regaining momentum? Update on microinsurance in South Africa, the Center 

for Financial Regulation  Inclusion (Cenfri), 2014, p 21. Available on: http://www.finmark.org.za/wp-

content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf. (11/4/2018) 

 .144 التأمين الجديد قانونرابع: الفرع ال
ة يف رلاؿ التأمُت ادلصغر، واليت زبدـ األسر ذات الدخل ادلنخفض يف شكل لدى جنوب إفريقيا صناعة قويّ 

تأمُت جنائزي يف سوؽ التأمُت على احلياة، ومع ذلك، نظرًا ألف الوصوؿ إىل التأمُت ادلصغر كاف مقصورًا على 
ستهدفة، فإف منتجات التأمُت على احلياة فقط، ونظرًا للتكلفة التنظيمية لالمتثاؿ دبا يتناسب مع السوؽ ادل

 .1احلواجز اليت ربوؿ دوف االستيعاب وفرص اإلدماج ادلايل كانت أقل من األمثل
تتصّدر جنوب إفريقيا الطريق للخدمات ادلالية يف إفريقيا، وقد كانت اخلزينة الوطنّية يف جنوب إفريقيا وراء ضبلة 
على ادلدى الطويل إلغلاد طرؽ أفضل لسّد فجوة احلماية، دبا يف ذلك توفَت تأمُت شامل دلاليُت األشخاص الذين 

وقد مّت إضفاء  2008لوقت احلايل، ىذا ادلشروع ساٍر منذ أو غَت ادلؤّمن عليهم يف ا نقص التأمُتيعانوف من 
جويلية  1بسن قانوف التأمُت اجلديد والذي دخل حّيز التنفيذ يف  2018الطابع الرمسي على نتائج أعمالو يف عاـ 

2018. 

                                                           
1
- Ernie Van Der Vyver  Nicole Britton, A new dawn for microinsurance in Africa, p1.Available on: 

https://resilience.clydeco.com/articles/a-new-dawn-for-microinsurance-in-africa. (2/3/2019) 
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http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf
http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf
https://www.clydeco.com/people/profile/ernie-van-der-vyver
https://resilience.clydeco.com/articles/a-new-dawn-for-microinsurance-in-africa
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هلك شلا سيعّزز ضباية ادلست 2018جويلية  1يـو األحد  بدأ سرياف رلموعة من التغيَتات على قانوف التأمُت
ويوّفر فرصة جديدة لشركات التأمُت، وقد صدر قانوف التأمُت من قبل اجمللس الوطٍت للمقاطعات. جاء القانوف 

وبشكل أكثر ربديداً  (STIA)وقانوف التأمُت قصَت األجل  (LTIA)بتغيَتات على قانوف التأمُت طويل األجل 
فرصًا جديدة لشركات التأمُت احلالّية ويؤّدي إىل توفَت ، شلا ؼللق (PPR)على قواعد ضباية حاملي وثائق التأمُت 

 .1منتجات التأمُت ادلصّغر ادلرّخصة
هتدؼ التعديالت اليت أُدخلت على قانوف التأمُت إىل منح ادلزيد من سكاف جنوب إفريقيا الفرصة لتغطية 

ُت ادلصغر ؽلكن توفَت عدد من أنفسهم وأصوذلم وستوّفر ضباية أكرب حلاملي وثائق التأمُت، ودبوجب ترخيص التأم
ادلنتجات اجلديدة، وقد عّدؿ قانوف التأمُت اجلديد كل من قانوف التأمُت طويل األجل وقانوف التأمُت قصَت األجل 
للتمييز بُت شركات التأمُت ادلسج لة وادلرّخصة. مت تصميم ىذه التعديالت من أجل إدخاؿ منتجات تأمُت مصغر 

ة ومناسبة الحتياجات ادلستهلكُت. وستعمل الشرػلة الثانية من التعديالت ادلتعّلقة سهل الوصوؿ إليها، عادل
على تفعيل وثيقة سياسة التأمُت ادلصغر للخزينة الوطنية واليت ربّدد  (PPR)بقواعد ضباية حاملي وثائق التأمُت 

 .2معايَت منتجات التأمُت ادلصغر
صغر، شلّا يقّلل من احلواجز أماـ دخوؿ سوؽ التأمُت الرمسي قّدـ القانوف فئة جديدة من ترخيص التأمُت ادل

ويوّفر ضباية أكرب للمستهلكُت، وقد قاـ بتوسيع نطاؽ ادلتطّلبات التنظيمية فيما يتعّلق بشركات التأمُت التقليدية 
حيث تتطّلع  بشكل يتناسب مع سلاطر التأمُت ادلصغر، شلا أّدى إىل إنشاء فئة جديدة من شركات التأمُت بفعالّية؛

احلكومة إىل جذب ليس فقط الفاعلُت احلالّيُت ولكن أيضًا التعاونّيات وغَتىا من الشركات اليت تعمل مع األسر 
جديدة منخفضة التكلفة وقصَتة األجل يف كل من فئات التأمُت على  تغطياتذات الدخل ادلنخفض، لتوفَت 

 .3احلياة وغَت احلياة
األطر التنظيمية واإلشرافية واليت ستجعل من الّسهل على أصحاب الدخل ادلنخفض يوّفر قانوف التأمُت اجلديد 

الوصوؿ إىل منتجات تأمُت عالية اجلودة ومصّممة بطريقة تدعم ربسُت فهم ادلستهلك دلنتجات التأمُت ادلختلفة،  
ات رمسّيُت ومنّظمُت كما يهدؼ القانوف أيضًا إىل ربويل مقّدمي خدمات التأمُت غَت الرمسيُت إىل مقّدمي خدم

ومزّودين بادلوارد. ودبوجب ىذا القانوف أيضاً، غلوز لشركات التأمُت ادلصغر تقدًن التأمُت على احلياة وعلى غَت 
احلياة؛ حيث يشمل التأمُت على احلياة فئات مثل التأمُت على احلياة ادلرتبط بالقرض والغطاء اجلنائزي، كما 

ئات مثل التأمُت على السّيارات، التأمُت على ادلمتلكات، التأمُت ضّد احلوادث يشمل التأمُت على غَت احلياة ف

                                                           
1
- A new Insurance Act takes effect today in South Africa, availiable on: 

https://businesstech.co.za/news/business/255519/the-new-insurance-act-takes-effect-today-in-south-africa-heres-

what-you-need-to-know/. (15/7/2018) 
2
- Idem. 

3
- Ernie Van Der Vyver  Nicole Britton, op.cit, p1. 

https://businesstech.co.za/news/business/255519/the-new-insurance-act-takes-effect-today-in-south-africa-heres-what-you-need-to-know/
https://businesstech.co.za/news/business/255519/the-new-insurance-act-takes-effect-today-in-south-africa-heres-what-you-need-to-know/
https://www.clydeco.com/people/profile/ernie-van-der-vyver


 الجزائر دراسة مق ارنة لدور نظام التأمين المصغر في التخفيف من الفقر في الهند وجنوب إفريقيا وإمكانية االستف ادة منها فيالفصل الثالث: 

 

205 

 

والتأمُت الصحي. سوؼ تقـو شركات التأمُت بعرض منتجات ُمبتكرة وجديدة وفقاً دلعايَت ادلنتجات، وربمي ىذه 
ت انتظار أقصر وما إىل ذلك. ادلعايَت العمالء بعّدة طرؽ مثل احلّد األقصى لفًتة التغطية والذي ؽلكن توفَته، وفًتا

ذبدر اإلشارة إىل أّف وثائق التأمُت ادلكتتبة دبوجب الًتخيص التقليدي لن تتأثر يف ىذه ادلرحلة ما مل يتّم ربويلها 
 :2تضّم التغَّتات ادلهمة اليت جاء هبا القانوف خبصوص شركات التأمُت ادلصغر ما يلي .1إىل ترخيص التأمُت ادلصغر

راند، وبالنسبة لوثائق  100.000دبوجب سلطة احليطة، مت ربديد سقف لوثائق التأمُت على احلياة ُقّدر بػ:  -
 راند؛ 300.000مُت على غَت احلياة ُقّدر السقف بػ: التأ

راند دلزايا وثائق التأمُت اجلنائزي واليت تقّدمها كل من شركات التأمُت ادلصغر  100.000ربديد سقف ُقّدر بػ:  -
 شركات التأمُت التقليدي، وذلك لضماف حصوؿ حاملي الوثائق على نفس احلماية؛و 

 لتجّنب االلتباس، ال ُيسمح إالّ لشركات التأمُت ادلصغر استخداـ كلمة "التأمُت ادلصغر"؛ -
 ضماف سهولة فهم وثائق التأمُت؛ -
 حلياة؛شهر بالنسبة لتأمينات ا 12ينبغي أف ال تزيد مّدة عقود وثائق التأمُت على   -
ػلظر أي تغيَت يف شروط وأحكاـ وثائق التأمُت ادلصّغر ما مل يُثِبت ادلؤمِّن وجود أسباب إكتواريّة معقولة  -

 لتربير التغيَت، و أف ىذا التغيَت سيفيد حامل الوثيقة أو العضو ادلعٍت؛
طبيعّية، ال ُيسَمح بفًتات  رُبد د فًتات االنتظار بربع مّدة العقد بالنسبة للوفاة أو العجز الناذبة عن أسباب -

انتظار بالنسبة لوثائق التأمُت اليت تُغّطي الوفاة أو العجز الناذبة عن أسباب عرضّية، كما ال ُيسَمح بفًتات 
انتظار بالنسبة لوثائق سلاطر القرض، وال غلوز فرض أي فًتة انتظار عندما يلغي مستأِمن وثيقة تأمُت مع 

 مع شركة تأمُت أخرى توّفر غطاًء شلاثاًل ؛ شركة تأمُت لصاحل وثيقة أخرى 
ال ُيسَمح باالستثناءات يف فئات التأمُت اجلنائزي والتأمُت على احلياة ادلرتبط بالقرض بالنسبة لوثائق التأمُت  -

شهرًا من بداية سرياف عقد الوثيقة بغّض النظر  12ادلصّغر، وُيسَمح باستثناءات االنتحار دلّدة ال تزيد عن 
شهراً. ال ينبغي السماح  12ا مّت ذبديد وثيقة التأمُت ادلصغر أو وثيقة التأمُت اجلنائزي خالؿ فًتة الػ عّما إذ

باالستثناءات بالنسبة للشروط الصحية ادلوجودة ُمسبقًا وادلتعّلقة بوثائق التأمُت اجلنائزي ووثائق التأمُت على 
 احلياة ادلرتبط بالقرض؛

ساعة بعد تلّقي صبيع الّسندات  48صّغر ووثائق التأمُت اجلنائزي يف غضوف غلب تسوية مطالبات التأمُت ادل -
 .الاّلزمة
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ُيسمح لشركات التأمُت ادلصغر أف تكوف شركات رحبية أو غَت رحبية أو تعاونيات، شلّا يفتح السوؽ أماـ 
حجم مزايا وثيقة التأمُت اليت رلموعات التمويل اجملتمعية احلالية اليت ترغب يف سبديد عملّياهتا. على الرغم من أف 

سبنحها شركة التأمُت ادلصغر زلدودة، فإف توسيع نطاؽ التنظيم لو تأثَت على تقليل ادلتطّلبات التحّوطية ادلفروضة 
على شركات التأمُت ادلصغر دبا يتناسب مع عروض منتجاهتا، وسيؤّدي ىذا، إىل جانب معايَت منتجات الصناعة، 

ردبا كانت يف السابق تشّكل عائقًا أماـ الدخوؿ واالستيعاب من جانب السوؽ  إىل خفض التكاليف اليت
من خالؿ ضماف نظاـ أفضل وأكثر سهولة للدخوؿ إىل السوؽ وإدخاؿ  ادلستهدفة لألسر ذات الدخل ادلنخفض.

ف من تطبيق الشركات اليت ترغب يف العمل يف رلاؿ التأمُت ادلصغر، تأمل حكومة جنوب إفريقيا يف أف تتمّكن اآل
القواعد اجلديدة بقوة، دوف التخلي عن مقّدمي اخلدمات احلاليُت الذين كانوا يعملوف سابقًا خارج اإلطار 

 .1التنظيمي، والذين بإمكاهنم حالياًّ التسجيل ضمن النظاـ اجلديد
 المطلب الثالث: سوق التأمين المصغر في جنوب إفريقيا

إىل وجود  جنوب إفريقيا سبامًا عن بقّية دوؿ العامل، ويُعزى ذلك جزئياًّ التأمُت ادلصغر يف  سوؽ زبتلف وضعّية
عرض وطلب للتغطية. من جانب الطلب، نظرًا لألعلّية االجتماعّية والثقافية للجنازات يف جنوب إفريقيا صلد 

نب العرض صلد العديد من األسر ذات الدخل ادلنخفض لديها تأمُت على اجلنازة وحىت وثائق متعّددة، أّما من جا
العديد من شركات التأمُت يف جنوب إفريقيا تقّدـ منتجات متطّورة، وبالتايل ىذا ادلزيج من شركات التأمُت 

 ادلتطّورة والطلب من األسر ذات الدخل ادلنخفض يعطي سوقاً مبتكرة ومتنامية.   

 السوق نظرة حولالفرع األول: 
بالغُت عاطل عن العمل  أربعة من بُت كل واحد، ولكن مع وجود تعترب جنوب إفريقيا دولة متوسطة الدخل

. لقد مت 2وتوزيع الدخل بشكل كبَت ضلو األثرياء، فإف نصف سكاف جنوب إفريقيا تقريبًا يقعوف ربت خط الفقر
ارتفعت نفاذية  6000و 6002فبُت عامي  ،ذات الدخل ادلنخفضإحراز تقّدـ ضلو توفَت اخلدمات ادلالية للسوؽ 

قد يُعزى التحسن يف التأمُت إىل سياسة احلكومة يف دعم   .%26.4إىل % 20.8لتأمُت الرمسي يف ىذه األسر من ا
الشموؿ ادلايل، الطبقة الوسطى السوداء ادلتنامية وربّسن النظرة ذباه التأمُت نتيجة نشر التوعية من خالؿ التعليم 
                                                           
1
- Ernie Van Der Vyver  Nicole Britton, op.cit, p1.  

2
- Katherine Gibson, op.cit, p 4. 

 يف جنوب إفريقيا على أهنا فئة الدخل ادلنخفض رُبّدد  "LSM 1-5"  ويشَت مصطلح قياس مستوى ادلعيشة(LSM) "living standards measure "  إىل
فهو قطاعات التسويق التقليدية األخرى غَتىا من العرؽ ونوع اجلنس و على  فبداًل من الًتكيز، يف جنوب إفريقيا ألكثر استخداماً أداة البحث التسويقي ا

)األعلى(  10:  من رلموعات 10م السكاف إىل يقسّ . والوصوؿ إىل وسائل الراحة ، مع األخذ بعُت االعتبار معايَت ادلعيشة العامةعلى كيفية احلياة يرّكز
 .5إىل  1ادلنتجات ذات الدخل ادلنخفض عموماً الفئات من  تشمل )األدىن(، 1إىل 
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وثيقة سياسة ومع ذلك، وكما ورد يف وتصميم منتجات أكثر مالءمًة وابتكارًا حبيث تليب حاجات السكاف. 
من ادلخاطر الشخصية  لتخفيضا يفأعلية التأمُت  و رغم كوف، فإف القلق يكمن يف أنّ 2011الوطنية لعاـ  ينةاخلز 

و أكرب خطر ابق بُت ما يُنظر إليو على أنّ وكذلك عدـ التط، إىل سلوؾجم ًتَ لكن ليس بالضرورة أف تػُ ، مفهومة
ومنتج  -لوظيفة ل وأو فقدان لألسرة ادلعيل الرئيسي وفاةخل من خالؿ فقداف الدّ  وادلتمّثل يف –األسر  يهّدد

 .1تأمُت اجلنائز وىو السائد وادلهيِمنالتأمُت 

من منظور السياسات، ال ينبغي أف يكوف ربسُت اإلدماج ادلايل على حساب ضباية ادلستهلك، ويعٍت اطلفاض 
ادلعرفة بالقراءة والكتابة واحلساب يف سوؽ الدخل ادلنخفض أف ادلنّظمُت غلب أف يكونوا يقظُت بشكل خاص؛ 

بالنسبة لسوؽ الدخل ادلنخفض، على فما ىو صحيح بالنسبة ألسواؽ الدخل ادلرتفع لن يكوف بالضرورة كذلك 
–الرغم من أّف ربسُت ضباية ادلستهلك مهّمة للجميع. بينما تبدو ادلواقف ذباه التأمُت يف جنوب إفريقيا إغلابية 

تتطلب التنمية ادلستدامة  -أشخاص أّف التأمُت مهّم يف التعامل مع التهديدات اليومية 4من كل  3حيث يعتقد 
 .2دلستهلكُت خربة مباشرة إغلابية مع اخلدمات ادلاليةللسوؽ أف يكوف لدى ا

يف جنوب إفريقيا تكوف غالبّية سوؽ التأمُت ادلصغر يف شكل تأمُت جنائزي نظرًا لالعتبارات الثقافية اليت 
تقّدس اجلنازة من أجل حفظ كرامة ادلتوّّف واألسرة يف نظر اجملتمع. إف اخلطر األكرب على دخل ومعيشة األسر يف 

أحد أفراد األسرة والسيما مصدر الدخل األساسي. جنوب إفريقيا وخاّصة األسر ذات الدخل ادلنخفض، ىو وفاة 
يف معظم احلاالت يعّد الغطاء اجلنائزي، على عكس االئتماف أو االدخار، اخليار األكثر شعبّية للتخفيف من ىذه 

مرة من الدخل الشهري لألسرة وبالتايل تؤثر  15أضعاؼ إىل  4ادلخاطر، نظراً ألف اجلنازة ؽلكن أف تكّلف ما بُت 
وبالتايل نرى بأف  .3كبَت على مستوى معيشة األسرة واستقرارىا ادلايل شلا يدفعهم إىل التعّمق يف الفقر  بشكل

التأمُت اجلنائزي لديو القدرة على التخفيف من حّدة الفقر عن طريق احلّد من آثار االضطرابات ادلالّية غَت ادلتوقّعة 
 وربقيق االستقرار يف التدفقات النقدية لألسر.

 

                                                           
1
- Katherine Gibson, op.cit, p5. 

2
- Idem. 

3
- C. Gerber, op.cit, p 6.  
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 :2013إىل  2004خالؿ الفًتة من  خالؿ الشكل ادلوايل نالحظ ارتفاع معّدؿ انتشار التأمُت على اجلنائز من

 LSM(: انتشار التأمين الجنائزي حسب 41-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

Source: C. Gerber, Determinants of Life and Funeral Insurance Penetration and Density in South Africa, 

Research assignment presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Philosophy 

in Development Finance, Stellenbosch University, South Africa, 2015, p 7. Available on: 

https://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/99395. (22/5/2018) 

مثل: صبعّيات الدفن  مسيةات من خالؿ القنوات غَت الر على اخلدم فئة الدخل ادلنخفض غالبًا ما ربصل
إىل القطاع  الرمسي غَت القطاع للمستهلكُت منيبدو أف ىناؾ ربّواًل  تمعّية، صالونات اجلنائز والكنائس، لكناجمل

 ، كما ىو موّضح يف الشكل ادلوايل.2011و 2003الرمسي بُت عامي 
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 القطاع الرسمي مقابل القطاع غير الرسمي :التأمين الجنائزي تركيب(: .4-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: C. Gerber, Determinants of Life and Funeral Insurance Penetration and Density in South Africa, 

Research assignment presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Philosophy 

in Development Finance, Stellenbosch University, South Africa, 2015, p 7. Available on: 

https://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/99395. (22/5/2018) 

اجملتمع، وؽلكنها كانت القنوات غَت الرمسية جذابة بالنسبة لألفراد ذوي الدخل ادلنخفض ألهنا تعتمد على 
الوصوؿ إىل ىؤالء األفراد بسهولة، كما أهنا تتقّبل عدـ انتظاـ مداخيلهم، لكن نالحظ اطلفاض انتشار التأمُت 
اجلنائزي غَت الرمسي وقد يُعزى ىذا االطلفاض إىل أّف القطاع غَت الرمسي يواجو ربّديات كبَتة تتمثل يف: ادلمارسات 

استخداـ أمواؿ األعضاء، وضعف القدرات اإلدارية  كما أنو عرضة للممارسات  السيئة إلدارة ادلخاطر، إساءة
التجارية التعسفية بسبب طبيعتو غَت ادلنّظمة، وكانت قد اقًتحت مناقشات تنظيم التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا 

 السوؽ ذات الدخل إضفاء الطابع الرمسي على القطاع غَت الرمسي من أجل ربقيق ادلزيد من النمو والتغلغل يف
 ادلنخفض.

 الفرع الثاني: األطراف المتدخلة في سوق التأمين المصغر في جنوب إفريقيا
يتكوف سوؽ التأمُت يف جنوب إفريقيا من مقّدمي خدمات رمسيُت، شبو رمسيُت وغَت رمسيُت، دبا يف ذلك 

ط هبم بعض البنوؾ وذبار التجزئة ارتباطاً ئتماف ومؤّمنوف )الذين ترتبصبعيات الدفن، صالونات اجلنائز، مقّدمو اال
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وثيقاً( باإلضافة إىل اإلداريُت والسماسرة. ال تلعب تعاونيات التأمُت دورًا بعد، ويرجع ذلك إىل حّد كبَت إىل 
 :1احلواجز التنظيمية، وفيما يلي نوضح دور ىذه الكيانات يف سوؽ التأمُت ادلصّغر جلنوب إفريقيا

 أّواًل: جمعّيات الدفن
؛ حيث يساىم أعضاء اجملتمع بادلاؿ يف وعاء مركزي يتم االعتماد عليو وتعترب آلية غَت رمسّية لتجميع ادلخاطر

بعد ذلك عند وفاة عضو منهم أو أحد أفراد عائلتو. ال يتم ضماف الفوائد ويتلّقى األعضاء ما ىو موجود يف 
ادلخاطر ادلرتبطة باجلنائز واليت تقع على عاتق الوعاء يف ذلك الوقت. تساعد ىذه اذلياكل على التخفيف من 

 األعضاء وعائالهتم، كما أهنا توّفر الدعم ادلعنوي الذي ىم حباجة إليو، ودعم اجملتمع من خالؿ بناء الثقة.
يف جنوب إفريقيا ػلوز ذوي الدخل ادلنخفض على العديد من وثائق التأمُت، ألف الوثيقة الواحدة قد ال تكوف  

االطلراط يف العديد من اجلمعيات األمر الذي يًتّتب عليو ا توفر وثيقة إضافية تغطية جنازة سلتلفة، كافية أو ردب
تكاليف اجلنازة، واذلدؼ الثاين يكمن  يف ىذه الدولة، فاألسر الفقَتة كهدؼ أوؿ تسعى إىل تغطية وىو أمر شائع

الثانوية كاحلفاظ على توّفر الطعاـ على طاولة، إبقاء يف توفَت الطعاـ لألطفاؿ، أما اذلدؼ الثالث فيتمثل يف اآلثار 
 .2األطفاؿ يف ادلدرسة ومساعدة األسرة على التعايف والنهوض رلّدداً 

 ثانياً: الجمعّيات الصديقة
وتعرؼ أيضاً باسم ادلؤسسات التعاونية أو اجلمعيات اخلَتية وىي صبعيات تعاونية رمسّية تعمل يف رلاؿ التأمُت، 

تقاعديّة، اإلّدخار، وأغراض االقًتاض. تتأّلف ىذه اذليئات من رلموعة من األشخاص الذين ينضّموف ادلعاشات ال
معًا لغرض مايل أو اجتماعي مشًتؾ. توّفر ىذه اذليئات اخلدمات ادلالية واالجتماعية لألفراد يف كثَت من األحياف 

رللس  تم تسجيل وتنظيم ىذا النوع من اذليئات من قبلوفقاً النتماءاهتم الّدينية أو السياسّية، ويف جنوب إفريقيا ي
، وللمساعدة يف إدارة ادلخاطر اخلاصة هبا، 1956لعاـ  دبوجب قانوف اجلمعيات الصديقة (FSB) اخلدمات ادلالية

عضو  100.000راند. ومع ذلك، تُعفى اجلمعيات اليت تضّم أقّل من  7500مت إخضاعها حلدود استحقاؽ قدرىا: 
من ادلتطّلبات الّتنظيمّية. تكوف االستحقاقات مضمونة، ولكن من الناحية العملية قد ال يتّم دفعها إذا كاف لدى 

 اجلمعّية عدد قليل جداًّ من األمواؿ ادلتاحة )مسموح بو دبوجب التشريع ادلعموؿ بو(.
 ثالثاً: صالونات الجنائز

قّدـ صالونات اجلنائز خدمات مالية متنوعة متعلقة باجلنائز. لعمالئها، ت من أجل دعم توفَت خدمات اجلنائز
إذا مل يكن لدى الصالونات ترخيص التأمُت، ينبغي أف يتم اكتتاب ادلنتجات ادلالية من قبل شركة تأمُت مرّخصة، 

                                                           
1- Katherine Gibson, op.cit, p6. 
2- Monique Cohen and Jennefer Sebstad, The demand for microinsurance, protecting the poor: a microinsurance compendium 

(volume II), op.cit, p35. 
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ولكن يف كثَت من احلاالت ال يتم ذلك. كما زبضع الصالونات دلتطّلبات سلوؾ السوؽ دبوجب قانوف اخلدمات 
 . (FAIS)الوسيطة واالستشارات ادلالية

 رابعاً: تجار التجزئة
، يقـو ذبار التجزئة بتقدًن خدمات مالية متنوعة لدعم أعماذلم األولّية دبا يف ذلك على غرار صاالت اجلنائز

  سبديد االئتماف وتأمُت القروض. معظم ىذه الكيانات يتم اكتتاهبا من قبل شركة تأمُت مسجلة وبالتايل تعمل
 كوسيط و/أو مدير لشركة تأمُت.

 خامساً: اإلداريون
وىم عبارة عن منظمات تقـو بإدارة ومعاجلة وثائق التأمُت وادلطالبات بالنيابة عن شركة التأمُت. دبا أف ادلؤمن 
ػلتفظ دبخاطر االكتتاب فإف اإلداريُت ال ػلتاجوف إىل ترخيص التأمُت على الرغم من أهنم ؼلضعوف دلتطّلبات 

جب تشريعات التأمُت. ولكن، يف جنوب إفريقيا بعض كبار اإلداريُت قاموا بالتقاط العميل كواجهة بُت دبو 
صالونات اجلنائز والسماسرة الكبار وُمكتتب التأمُت؛ دبعٌت أف ىذا ىو الكياف الذي يراه ادلؤمن لو وليس شركة 

كل غَت قانوين على جزء شلا ؽلكن أف تؤّمن عليو التأمُت. وكنتيجة لذلك، يكوف لدى اإلداريُت إمكانية التأمُت بش
 صالونات اجلنائز.

 المؤّمنونسادساً: 
وإصدار وثائق التأمُت اليت تغّطي األصوؿ، احلياة  يف ادلخاطر القابلة للتأمُت قـو باالكتتابعبارة عن شركات ت

وادلخاطر اليت يتعرض ذلا الفرد يف حياتو، وعلى ىذا النحو يتم تنظيمها دبوجب قانوف التأمُت قصَت األجل وقانوف 
باستثناء غطاء  .(FAIS)التأمُت طويل األجل )حسب خّط اإلنتاج ادلعتمد( إضافة إىل تشريعات سلوؾ السوؽ 

، فقد رّكزت ىذه الكيانات حىت اآلف على ظلاذج التأمُت التقليدية وخطوط اإلنتاج، على الرغم من أهنا اجلنائز
بدأت يف استكشاؼ السوؽ ذات الدخل ادلنخفض.عادة ما ُتكَتب وثائق التأمُت على اجلنائز باسم "أعماؿ 

 18000الفوائد ادلسموح هبا )حالياًّ بقيمة ادلساعدة" واليت ُتشَت إىل فئة تراخيص احلياة ادلقّيدة يف أقصى قدر من 

 راند( وتتمّتع دبيزة ادلتطّلبات التنظيمّية ادلبّسطة للوساطة، وال يوجد ترخيص أصوؿ/غَت احلياة شلاثل.
نظرًا لكوهنم منظ مُت، فإهنم ػلتفظوف باالحتياطات وبإمكاهنم احلصوؿ على إعادة التأمُت شلا يوّفر لعمالئهم 

 .1ضباية أفضل
 سابعاً: الوسطاء )السماسرة والوكالء(

تقـو خبدمة أسواؽ  وعموماً  ،(FAIS)قانوف اخلدمات الوسيطة واالستشارات ادلالية يتم تنظيمها أيضًا دبوجب 
ادلصّممة وفق خصائص  (FAIS)الدخل ادلرتفع التقليدية. بينما استفادت وثائق أعماؿ ادلساعدة من متطّلبات 

                                                           
1
- Bibi Zaheenah Chummun, op.cit, p 42. 
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، فإف صبيع الوثائق األخرى ادلتعلقة بتأمينات احلياة وغَت احلياة زبضع دلتطّلبات السوؽ ذات الدخل ادلنخفض
(FAIS) .الكاملة 

درجة إضفاء الطابع الرمسي على ادلشاركُت يف السوؽ مقابل دورىم األساسي  نوضح ومن خالؿ الشكل ادلوايل
 يف السوؽ:

 (: درجة رسمّية المشاركين في السوق.4-3الشكل )
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source: Katherine Gibson, Case Study: Strengthening Consumer Protection in the South African Microinsurance 

Market, 2011, p 17.  Availible on: https://microinsurancenetwork.org/sites/default/files/SACase-Study-

ConsProt31-10-11.pdf . (15/06/2018) 
نالحظ أّف ىناؾ العديد من مقدمي اخلدمات ادلختلفُت يف السوؽ ذات الدخل ادلنخفض، كل واحد منهم 

 الطابع الرمسي والشرعية.يف مراحل سلتلفة من إضفاء 
 إفريقيا بالمميزات الرئيسية لسوق التأمين المصغر في جنو الفرع الثالث: 

 :1يتميز سوؽ التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا دبجموعة من اخلصائص نلخصها فيما يلي
  :بشروط تعاقد قصَتة ويتم تتميز وثائقهاصبيع منتجات التأمُت ادلصغر يف السوؽ خصائص المنتج 

 اكتتاهبا على أساس صباعي وليس فردي؛
 :تأمينات احلياة، تأمينات غَت يقتصر على خط إنتاج خاص بو مقّدـ خدماتكل   ترسيم الحدود :

 احلياة أو تأمُت صّحي مثاًل؛
 :يهيمن التأمُت اجلنائزي على سوؽ التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا؛ هيمنة التأمين على الجنائز 

                                                           
1
- Hennie Bester et.al, op.cit, p 27, 28. 

 رمسي ذبار التجزئة/الوسطاء ادلؤّمنوف

 اإلداريوف

 اجلمعيات الصديقة
 صالونات اجلنائز

رمسيغَت   

 وساطة مقّدـ ادلنتج
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 :من بُت صبيع األفراد الذين لديهم شكل من أشكاؿ التأمُت اجلنائزي، فإف األغلبية  عدم الرسمية
 لديهم فقط عضوية يف صبعيات الدفن )غَت رمسية(. %(14)
  :شكل من أشكاؿ التأمُت اجلنائزي  ػلوزوف على النسبة ادلتبقية من األفراد الذينعدم الشرعية

كرب منو من خالؿ صاالت اجلنائز واليت قد يكوف أغلبها يتم توفَت اجلزء األ لديها غطاء رمسي %(24)
 اخلاصة بالوسطاء؛ FAISمؤّمناً ذاتياًّ أو غَت متوافق مع لوائح 

  :على الرغم من أنو ال يزاؿ صغَتاً للغاية بالنسبة  فيما يتعلق بثاين أكرب سوؽ للتأمُت ادلصغراإللزامية(
للتأمُت اجلنائزي( وىو التأمُت على احلياة ادلرتبط بالقرض، ويتم توفَته من قبل ذبار التجزئة االئتمانيُت 

 بداًل من مؤسسات التمويل ادلصغر، والذي ػلّرؾ ىذا النوع من التأمُت ىو طبيعتو اإللزامية؛
 :لسنوات القليلة ادلاضية ظهور منتجات تأمُت مصّغر جديدة يف التأمُت شهدت ا منتجات جديدة

 على اذلاتف اخللوي، التأمُت على السكن والتأمُت اجلنائزي ادلقّدـ من خالؿ قنوات توزيع جديدة؛
 :على الرغم من ظهور منتجات جديدة، إاّل  سيطرة تأمين القرض على سوق التأمين قصير األجل

 األجل للسكاف ذوي الدخل ادلنخفض يهيمن عليو تأمُت القرض؛ أف سوؽ التأمُت قصَت
 :يتم على ضلو متزايد إطالؽ ادلنتجات اليت تتوافق مع معايَت  فئة التأمين المصغر الناشئةCAT 

)الرسـو العادلة، الوصوؿ السهل، الشروط الالّئقة( وؽلكن اعتبارىا فئة التأمُت ادلصغر اجلديدة 
 الناشئة؛

 يف حُت يتم تقدًن اخلدمات ادلتميزة يتم بيع التأمُت ادلصغر يف الغالب دوف مشورة،  :بيع دون مشورة
 ؛للسوؽ من خالؿ الوسطاء الذين يقدموف ادلشورة

 :ظلاذج جديدة للتوزيع الشامل تتجاوز الوسيط التقليدي، على سبيل ادلثاؿ التوزيع  ظلاذج توزيع جديدة
من خالؿ ذبار التجزئة يكتسب شهرة يف السوؽ ذات الدخل ادلنخفض ويقـو على أساس ظلوذج 

 ؛(non-advice selling model)البيع دوف مشورة 
 :دامها من قبل اجملموعات لالنتقاؿ من  أصبح وجود اخلاليا األسَتة وإمكانية استخ الخاليا األسيرة

 كيانات تأمُت ُمكتتبة أو غَت رمسّية إىل توفَت تأمُت أكثر رمسّية أكثر بروزاً على السطح.
 (1023 - 1007) خالل الفترة الفرع الرابع: دراسة السوق

 .144أواًل: حالة السوق سنة 
كبَتاً مقارنة بأقرانو األفارقة حبلوؿ   -مهيِمناً عليو التأمُت اجلنائزي -كاف قطاع التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا 

. يف ذلك الوقت مت تعريف سوؽ التأمُت ادلصغر ادلستهدؼ يف جنوب إفريقيا باألفراد ذوي الدخل 2008عاـ 
 .5 -1من  LSMادلنخفض الذين يدخلوف ضمن فئة الدخل 
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تارؼلياًّ، كاف يتم توفَت خدمات التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا من ِقبل مقّدمي خدمات اجلنائز غَت الرمسيُت 
وصبعيات الدفن، ولكن مع بدايات األلفّية الثالثة بدأ ادلشهد يتغَّت مع الدخوؿ ادلتزايد لشركات التأمُت الرمسية، 

والذي  2004الرمسيُت من خالؿ اعتماد ميثاؽ القطاع ادلايل يف عاـ وقد تعزز ىذا النمو ادلتزايد دلقّدمي اخلدمات 
ألـز صناعة التأمُت بالوفاء بأىداؼ الوصوؿ داخل السوؽ ذات الدخل ادلنخفض. مت تنقيح ادليثاؽ ونشره كقانوف 

 :20081ويف مايلي نستعرض أبرز مسات السوؽ يف سنة   ،2012للتمكُت االقتصادي للّسود يف ديسمرب 
 الحصول على التأمين -4

 :طلب قوي على التأمين الجنائزي 
سبّيز استخداـ التأمُت يف السوؽ ذات الدخل ادلنخفض بالطلب القوي على التأمُت اجلنائزي؛  2008يف عاـ 
من  %33من السكاف ذوي الدخل ادلنخفض لديهم شكل من أشكاؿ التأمُت اجلنائزي الرمسي، و %16حيث أف 
مليوف بالغ( لديهم نوع من الغطاء اجلنائزي دبا يف ذلك غَت الرمسي. كانت نسبة احلصوؿ على  6.5األفراد )

فقط من ذوي الدخل ادلنخفض  %2.2منتجات التأمُت األخرى منخفضة، وتكاد ال ُتذكر يف بعض احلاالت: 
ُت على احلياة ادلرتبط شخص( لديهم التأم 8000) %0.04لديهم تأمُت على احلياة باستثناء التأمُت اجلنائزي، و

شخص( ػلوزوف على تأمُت قصَت األجل. من الواضح أنو خارج التأمُت اجلنائزي، كاف  98000) %0.5بالقرض، و
 ىناؾ اطلفاض أو زلدودية يف احلصوؿ على التأمُت الرمسي داخل سوؽ الدخل ادلنخفض يف جنوب إفريقيا.

 :معظم التأمين الجنائزي غير رسمي 
 4.1) %63مليوف فرد من ذوي الدخل ادلنخفض شلن لديهم أي نوع من غطاء اجلنازة، كاف  6.5من بُت 

مليوف(  1.8) %28مليوف شخص( يتمتعوف بتغطية جنازة غَت رمسية من خالؿ صبعيات الدفن وما يصل إىل 
غطاء اجلنازة  طلب على وىكذا، على الرغم من أف ال ائز.ناجل اتمن صالون ء جنازة غَت قانوينحصلوا على غطا

 .اً جلنائزي الرمسي كاف ال يزاؿ ناشئيف ذلك الوقت، إال أف سوؽ التأمُت ا كاف راسخاً 
 :وثائق متعددة 

اجلنائز . نظرًا ألّف أكدت البحوث النوعية األعلية الثقافية وأعلية الدفن الالئق دلعظم سكاف جنوب إفريقيا 
متعددة مع كل من مقدمي اخلدمات  وثائقف العديد من األشخاص يشًتوف فإ ،ما تكوف أحداث مكلفة غالباً 

 .الرمسيُت وغَت الرمسيُت لضماف تغطية النفقات
 
 
 

                                                           
1
- Christiaan Endres et.al, op.cit, p 2-5. 
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 ممّيزات المنتج -1
 يف: 2008تتمّثل الّسمات الرئيسّية دلنتجات التأمُت ادلصغر كما وردت يف ورقة ادلناقشة 

 :معظم ادلنتجات ادلوّجهة للسوؽ ذات الدخل ادلنخفض تتمّيز بالبساطة فهي مصّممة  البساطة
 حسب معايَت ادلنتجات الواردة يف ادليثاؽ من أجل تلبية احتياجات ذوي الدخل ادلنخفض.

 :يتم بيع ادلنتجات يف السوؽ ذات الدخل ادلنخفض بشكل  شروط التعاقد قصيرة وقابلة للتجديد
 عاـ على ادلدى القصَت، أي دلدة شهر أو سنة واحدة قابلة للتجديد.

 :معظم الوثائق يتم اكتتاهبا وتسعَتىا على أساس صباعي لتخفيض التكاليف. اكتتاب جماعي 
 :ى مع احلدود ادلقًتحة يف تتميز منتجات التأمُت ادلصغر بضمانات منخفضة، تتماش مزايا محدودة

 ورقة ادلناقشة.
 :معظم ادلنتجات يف السوؽ، حىت على ادلدى القصَت، يتم اكتتاهبا على أساس  الخسارة األولى

 خسارة أوىل أو على أساس مبلغ مؤم ن وليس على أساس التعويض.
 :يف ادليثاؽ إىل توفَت  أّدت ادلنافسة ادلتزايدة وكذلك إطالؽ معايَت ادلنتجات الواردة انخفاض األسعار

 منتجات غَت مكِلفة وبالتايل متاحة.
 توزيعال -3

 :ال مشورة في البيع 
موافقة مقدمي اخلدمات ادلالية  4774لعاـ  (FAIS)يتطلب قانوف اخلدمات الوسيطة واالستشارات ادلالية 

وشلثليهم الذين يقّدموف ادلشورة أو اخلدمات الوسيطة، وينّظم القانوف أيضًا الطريقة اليت يتم هبا تسويق وبيع 
ادلنتجات واخلدمات ادلالية، ولكن تسّبب إدخاؿ القانوف يف زيادة تكلفة الوساطة، وأّدت استجابة الصناعة إىل 

تقدًن ادلشورة للعمالء ذوي الدخل األعلى بينما تتجّنب السوؽ ذات الدخل ادلنخفض  تشّعب السوؽ؛ حيث يتم
 اإلفصاح الّلفظي وادلشورة من أجل خفض التكاليف.

 :ابتكار توزيع بديل 
اذج توزيع مبتكرة، واليت تتم يف كثَت من األحياف عن طريق أّدت احلاجة إىل احلّد من تكلفة التوزيع إىل ظهور ظل

الشراكات بُت شركات التأمُت وكيانات أخرى مثل زلاّلت السوبر ماركت وزلاّلت ادلالبس وغَتىا. من بُت أمثلة 
دبا يف  Edconيف متاجر  Hollardحيث يتم توزيع منتجات التأمُت لػ  Edcon Hollardالتوزيع البديل شراكة 

 face-to-face) على أساس بيع بال مشورة يف حُت ال يزاؿ تشجيع ادلبيعات وجهًا لوجو Edgarsو  Jet كذل

sales) يتم استخداـ الوكالء ادلتواجدين يف ادلتجر من أجل بيع ادلنتجات لعمالء .Edcon وأثناء عملّية البيع يتم ،
 و مشورة أخرى.  إطالعهم على ميزات ادلنتج وشروطو فقط دوف تقدًن أي نصيحة أ
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 (1022-1007) خالل الفترةحالة السوق ثانياً: 
من خالؿ الشكل ادلوايل نالحظ أف عدد قليل من األشخاص البالغُت من فئة ذوي الدخل ادلنخفض 

على عكس عدد  4774وذلك بادلقارنة مع سنة  4753الذين ربصلوا على تأمُت سنة  (فقط شخص 776777)
 مليوف شخص. 4649البالغُت من نفس الفئة الذي ارتفع بػ: 

من (: الزيادة المطلقة في عدد البالغين ذوي الدخل المنخفض في جنوب إفريقيا 14-3الشكل )
 مقارنة بالزيادة المطلقة في استخدام التأمين  1443إلى  .144

 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Christiaan Endres et.al, Regaining momentum? Update on microinsurance in South Africa, the Center 

for Financial Regulation  Inclusion (Cenfri), 2014, p 9. Available on: http://www.finmark.org.za/wp-

content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf. (10/4/2018) 

ونالحظ من خالؿ الشكل ادلوايل أف استخداـ التأمُت من قبل البالغُت يف السوؽ ذات الدخل ادلنخفض قد 
مع اطلفاض صبيع فئات ادلنتجات، ىا يشَت إىل أف اجلهود اليت تبذذلا صناعة % 2769إىل  %2261اطلفض من 

 التأمُت لزيادة النفاذ يف السوؽ ذات الدخل ادلنخفض مل تكن ناجحة خالؿ الفًتة ادلعنية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مينأاالستخدام الكلي للت  الزيادة المطلقة في عدد البالغين 

http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf
http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf
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               ذوي الدخل المنخفض في جنوب إفريقيا خالل استخدام التأمين من قبل(: 14-3الشكل )
 (1022-1007)الفترة 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Source: Christiaan Endres et.al, Regaining momentum? Update on microinsurance in South Africa, the Center 

for Financial Regulation  Inclusion (Cenfri), 2014, p 10. Available on: http://www.finmark.org.za/wp-

content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf. (10/4/2018) 

ُت ػلظى بأعلى معّدالت االستخداـ يف التأمُت اجلنائزي ويبقى ىذا الفرع من التأم تتميز جنوب إفريقيا هبيمنة
من ذوي الدخل ادلنخفض لديهم نوع من التغطية  %96السوؽ ذات الدخل ادلنخفض؛ حيث صلد أف أكثر من 

اجلنائزيّة. نوع آخر من أنواع التأمُت من ادلرجح أف يكوف ثاين أكرب سوؽ للتأمُت ادلصغر ىو تأمُت قرض 
ذبار التجزئة االئتمانيُت ومؤسسات التمويل ادلصغر وىو مدفوع بطبيعتو  ادلستهلك، والذي يتم توفَته من خالؿ

اإللزامية، ولكن البيانات ال تعكس ذلك وىي حقيقة ؽلكن تفسَتىا باطلفاض الوعي بالتغطية بُت أولئك الذين 
 .1لديهم تأمُت قروض ادلستهلك

لة بالسوؽ ذات الدخل ادلنخفض  شهدت السنوات األخَتة ظهور أو ظلّو ادلنتجات قصَتة األجل ذات الص
كالتأمُت على اذلاتف اخللوي والتأمُت على السكن، وعلى الرغم من ىذه التطورات اطلفض االستخداـ الكلي 

يف عاـ  %364إىل  4774سنة % 163للتأمُت قصَت األجل من قبل البالغُت يف السوؽ ذات الدخل ادلنخفض من 
4753

2. 
الرمسي وغَت الرمسي، يبدو من خالؿ الشكل ادلوايل أف االستخداـ الرمسي بقي ثابتاً وفيما يتعّلق بالتأمُت ادلصغر 

ادلنخفض ادلتحصلُت على  خالؿ الفًتة ادلعنية؛ حيث نالحظ ارتفاع طفيف فقط لنسبة البالغُت من ذوي الدخل

                                                           
1
- Christiaan Endres et.al, op.cit, p 10. 

2
- Idem. 

 

http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf
http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf
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احية أخرى، ومن ن. (4753يف عاـ  %4463إىل  4774سنة % .4.6تأمُت من مقّدمي اخلدمات الرمسيُت )من 
إىل  4774سنة % 5967اطلفضت نسبة البالغُت من ذوي الدخل ادلنخفض شلن لديهم غطاء غَت رمسي فقط من 

 .4753سنة % 5462
ذوي الدخل  نسبة استخدام التأمين الرسمي وغير الرسمي من قبل البالغين من(:11-3الشكل )

 (1022-1007)الفترة  خاللعلى المنخفض في جنوب إفريقيا 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Christiaan Endres et.al, Regaining momentum? Update on microinsurance in South Africa, the Center 

for Financial Regulation  Inclusion (Cenfri), 2014, p 11. Available on: http://www.finmark.org.za/wp-

content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf. (10/4/2018) 

يف السوؽ ذات الدخل ادلنخفض يوضح الشكل ادلوايل كيف أف التداخل بُت االستخداـ الرمسي وغَت الرمسي 
من البالغُت ذوي الدخل ادلنخفض لديهم تأمُت % 5.64كاف  4774. يف عاـ 4753و  4774قد تغَت بُت عامي 

منهم لديهم مزيج بُت التغطية الرمسية وغَت  %764لديهم تأمُت غَت رمسي فقط، و% 5967رمسي فقط، يف حُت 
 الرمسية.

% 5462تغَتت ىذه الصورة إىل عدد أقل من األشخاص الذين لديهم غطاء غَت رمسي فقط ) 4753يف عاـ 

لديهم مزيج  %10.7وحوايل  %(.596)من البالغُت ذوي الدخل ادلنخفض(، وأكثر بقليل لديهم غطاء رمسي فقط 
 بُت التغطية الرمسية وغَت الرمسية.

 

 

http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf
http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf
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الدخل  الرسمي وغير الرسمي في السوق ذاتالتداخل بين استخدام التأمين  (:13-3الشكل )
 (1022-1007)الفترة  خاللعلى المنخفض في جنوب إفريقيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source: Christiaan Endres et.al, Regaining momentum? Update on microinsurance in South Africa, the Center 

for Financial Regulation  Inclusion (Cenfri), 2014, p 11. Available on: http://www.finmark.org.za/wp-

content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf. (10/4/2018) 

 1023ثالثاً: حالة السوق سنة 
، شلا %(2.)مليوف شخص  34.6وصلت تغطية التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا إىل حوايل  2014يف عاـ 

كما يف الشكل  غلعلها الدولة اليت تتمّتع بأعلى نسبة تغطية يف منطقة إفريقيا اجلنوبية والقارة اإلفريقية بأكملها
ما يعادؿ  2014ألقساط الناذبة عن صناعة التأمُت يف جنوب إفريقيا سنة . عالوة على ذلك، بلغت اادلوايل

 .1من اجملموع 1.2مليوف دوالر زبّص أقساط التأمُت ادلصغر وىو ما ؽلثل  608.9مليوف دوالر، منها  50616
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Enhancing Financial Innovation  Access (EFInA), a comparison study on microinsurance, 2017, p 14. 

Available on: https://www.academia.edu/38499052/Comparative_Study_Microinsurance. 

(5/6/2018) 

 

http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf
http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2016/01/Rep_SA-MI-Update_042014.pdf
https://www.academia.edu/38499052/Comparative_Study_Microinsurance
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 1441في إفريقيا الجنوبية لسنة : حجم تغطية التأمين المصغر (11-3) الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Enhancing Financial Innovation  Access (EFInA), a comparison study on microinsurance, 2017, p 14. 

Available on: https://www.academia.edu/38499052/Comparative_Study_Microinsurance. (5/6/2018) 

 
مت توزيع التأمُت ادلصغر بشكل أساسي عن طريق القنوات اجلماىَتية مثل صاالت اجلنائز وذبار  2014يف عاـ 

%(9)ومؤسسات مالية أخرى  %(24)، الوكالء/السماسرة %(15)التجزئة وقنوات أخرى 
1. 

 (: نسب التغطية حسب قنوات التوزيع في جنوب إفريقيا11-3شكل )ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Microinsurance Network, Country Profile: South Africa, 2016, p 1. Available on: 

https://microinsurancenetwork.org/sites/default/files/South%20Africa_Country%20Profile.pdf (5/6/2018). 

 
                                                           
1
- Idem. 

 

51% 

7% 

 أخرى/قنوات جماهيرية 42%

 مؤسسات مالية أخرى

 سماسرة/وكالء

 

https://www.academia.edu/38499052/Comparative_Study_Microinsurance
https://microinsurancenetwork.org/sites/default/files/South%20Africa_Country%20Profile.pdf
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 30تستمر منتجات احلياة يف اذليمنة على سوؽ التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا؛ حيث سّبت تغطية أكثر من 
ماليُت بالتأمُت على احلياة ادلرتبط بالقرض يف عاـ  6وأكثر من  %(1.69)مليوف شخص بالتأمُت على احلياة 

 كما ىو موّضح يف الشكل ادلوايل. 2014
 لتأمين المصغر حسب المنتج في جنوب إفريقيا: حجم تغطية ا(11-3) الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Enhancing Financial Innovation  Access (EFInA), a comparison study on microinsurance, 2017, p 14. 

Available on: https://www.academia.edu/38499052/Comparative_Study_Microinsurance. (5/6/2018) 

من  ، وارتفعت تغطية ادلمتلكات بشكل كبَتمليوف شخص 1.3أكثر من وتغطي منتجات احلوادث الشخصية 
. مع ذلك، مل تصبح الزراعة 2014شخص يف  700.000إىل أكثر من  2011شخص يف عاـ  10.000أكثر من 

 .2014شخص فقط يف  350بعد قطاع نشاط مهم يف البالد؛ حيث مت تقدير 

 مبادرات التأمين المصغر في جنوب إفريقيا المطلب الرابع: أبرز
 (HOLLARD) الردهو أواًل: مشاريع ومبادرات مجموعة 

تتضّمن تغطية للجنائز، ضماف للحوادث العائلية  2006حزمة منذ عاـ  (HOLLARD) ىوالرد رلموعةتقّدـ 
وتأميناً للهواتف احملمولة يغّطي اذلواتف اليت مّت شراؤىا عرب الشبكات الشريكة، وتكمن األصالة ىنا يف اختيار قناة 

شريكة لشركة  -متجراً موز عًا عرب صبيع أضلاء جنوب إفريقيا 942وادلكّونة من  - PEP  التوزيع؛ حيث تعترب شبكة
تقّدـ من  EDCONىوالرد. وقامت ىوالرد كذلك بتطوير شراكة جديدة مع سلسلة أخرى من ادلتاجر تسّمى 

 

https://www.academia.edu/38499052/Comparative_Study_Microinsurance
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 6.16-4خالذلا حزمة أخرى دبا يف ذلك ضماف الوفاة وضماف احلوادث الشخصية والعجز ويًتاوح القسط بُت 

 .1دوالر يف حالة وقوع احلادث 2360دوالر، وتلتـز الشركة بدفع ما يصل إىل 
يف تقدًن التأمُت على احلياة للسوؽ ذات الّدخل ادلنخفض، وضعت رلموعة ىوالرد  بناًء على خربهتا الواسعةو 

للتأمُت مؤّخرًا منتج تأمُت على ادلمتلكات للفقراء يف جنوب إفريقيا. اعتمادًا على قناة الّتسليم، يوّفر ادلنتج 
-1300)، تأمُت احملتويات ضّد الكوارث الطبيعّية واحلرائق (دوالر 13000-6500)للبناء  ألصحاب ادلنازؿ تغطية

وتأمُت ادلخاطر اخلاّصة  ، فضاًل عن تأمُت ادلسؤولّية(دوالر 4777)وتأمُت احملتويات ضّد السرقة  (دوالر 6000
 . 2دوالر 13-8بقسط شهري قدره 

ّم، ألف مسعة شركات التأمُت يف إف التعّرؼ على الوسطاء ادلناسبُت للوصوؿ إىل العمالء ادلستهدفُت أمر مه
. تعمل ىوالرد من خالؿ شراكات مع ذّبار الّتجزئة، زلطّات ادلذياع متزعزعةالسوؽ ذات الدخل ادلنخفض 

ومؤسسات التمويل ادلصغر ادلوثوؽ هبا. كاف التحدي الذي واجو ىوالرد إغلاد قناة توزيع سبّكن ذوي الدخل 
 بشكل متقّطعدفع ادلبلغ ادلنخفض من التسديد نقداً، تكوف مرنة فيما يتعّلق دبيعاد الّدفعات الشهرية، وتوّفر خيار 

إذا كاف الدخل مومسياًّ أو دفعات جزئّية خالؿ الفًتات الصعبة. أحد أىم التحديات اليت يواجهها تأمُت 
ادلمتلكات ىو عملّية تقييم ادلطالبات؛ حيث أّف ظروؼ السكن ال تسمح بتحديد األمالؾ بسهولة، لذلك، 

واقع. ال تسمح وثائق التأمُت منخفضة السعر بتغطية قامت ىوالرد بتوفَت اذلواتف احملمولة وتكنولوجيا ربديد ادل
دوالر أمريكي  417ادلطالبات واليت تكّلف حوايل  تكاليف خرباء ادلطالبات، سواء التقييم ادلبدئي أو تقييم

للمطالبة. تستخدـ ىوالرد خرباء "التمكُت االقتصادي للسود" لتقييم ادلطالبات مع خفض التكاليف دلا يقارب 
 . 3ويلتقط الصور بعدىا يقّدـ تقرير قصَت ذلوالرد منزؿ العميل بَتر اخل. يزو % 90

ىوالرد أحد أكثر رلموعات التأمُت إبداعًا يف جنوب إفريقيا، وقد لعبت إسًتاتيجية الشراكة ذلوالرد دوراً  عدّ ت
أساسياًّ يف ظلو أعماؿ التأمُت ادلصّغر؛ إذ أف فلسفة الشراكة ترّكز على التعّرؼ على شركاء ذوي تفكَت متشابو، 

طويلة األجل من خالؿ ىياكل مّت ربسينها لتحقيق وفهم نقاط القّوة لدى بعضهم البعض، ومن مّث خلق قيمة 
 :4النجاح ادلتبادؿ، وقد أقامت ىوالرد عالقات مع رلموعة متنّوعة من الشركاء

                                                           
1- Hubert DADEM GNIAMBE, L'essor de la micro-assurance en Afrique : enjeux et perspectives, Institut 

international des assurances (IIA) de Yaoundé - Cycle III, Cameroun,  2010. Available on:  

https://www.memoireonline.com/12/13/8333/L-essor-de-la-micro-assurance-en-Afrique--enjeux-et-

perspectives.html.(25/6/2018) 
 :. متوفر على الرابط التايل42، 41، ص 2010، التأمُت الصغَت يف إفريقيا منظمة العمل الدولية، - 2

27460_0.pdf-africa-in-microfinance-ar-https://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg. (12/5/2018) 
 ادلرجع نفسو. - 3

4
- Janice Angove, Martin Herrndorf et Brandon Mathews, Apprendre aux éléphants à danser : l’expérience 

des assureurs commerciaux dans les marchés à faible revenu, protéger les plus démunis ( guide de la micro-

assurance/volume2), op.cit, p 477. 

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg-ar-microfinance-in-africa-27460_0.pdf
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg-ar-microfinance-in-africa-27460_0.pdf
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، الذي يقّدموف PEPو Jetذّبار التجزئة ادلتعاملُت مع األشخاص ذوي الدخل ادلنخفض مثل متاجر  -
 منتجات التأمُت على اجلنائز وغَتىا.

 Bayport ،Blue Financil Service، Opportunity ويل ادلصّغر مثل:مقّدمي خدمات التم -

International  (موزمبيق)، Beehive، (Savings and Credit Cooperatives League (SACCOL، 
 مُت اجلنائزي متوّفرة.أوالت ضأين صلد منتجات تأمُت ادلقًت 

 .Legalwise ّدمو اخلدمات القانونّية مثل:قم -

 .Kaizer Chiefsرلموعات التقارب مثل: نادي كرة القدـ  -

 يف اذلند. Amwayوكاالت التسويق ادلباشر مثل:   -

 رلموعات األشخاص ذوي الدخل ادلنخفض مثل: نقابات العّماؿ ورلموعات األخّوة. -

 .MTN Ghanaمثل:  شركات اذلواتف احملمولة -

ىي مسّجلة كشركة تأمُت مصّغر، وىي واحدة من الشركات القليلة اليت مّت اختيارىا  رلموعة ىوالرد للتأمُت
الذي أطلقتو مؤّسسة  (microinsurance Innovation Facility)لتلّقي إعانات من أجل االبتكار من ِقبل 

على استخداـ يشتمل ادلشروع  .4774 يف عاـ (ILO) ومنظمة العمل الدولية (the Gates foundation)  غيتس
خرباء  من رلموعةوإنشاء  ،لتسهيل ادلبيعات (GPS) اذلواتف احملمولة وتكنولوجيا النظاـ العادلي لتحديد ادلواقع

 .صغر وتطوير اسًتاتيجيات التعليم والتوعية بالعالمة التجاريةتقييم مطالبات التأمُت ادل
 "Mutual and Federal" طرفمشروع تأمين الماشية المقترح من ثانياً: 

يف تصميم خدمات التأمُت ادلصّغر مهماًّ لتوفَت التغطية التأمينّية  إدخاؿ تقنّيات الوقاية من اخلسائرقد يكوف 
لقطاعات السوؽ اليت كانت تعترب يف السابق غَت قابلة للتأمُت. فتشجيع سلوؾ زبفيض ادلخاطر يسمح بتوفَت 

ى سبيل تغطية تأمينّية بأقساط منخفضة وىو األمر الذي يعترب بالغ األعلّية يف السوؽ ذات الدخل ادلنخفض. عل
يف جنوب إفريقيا، والذي من خاللو يتم  "Mutual and Federal"ادلثاؿ مشروع تأمُت ادلاشية ادلقًتح من طرؼ 

إقامة روابط مع وكالء يف رلاؿ الزراعة من أجل ضماف عدـ فقداف ادلاشية ووقايتها من األمراض، ىذه ادلبادرة تقـو 
يستفيد ادلزارعُت من توفَت احلماية دلاشيتهم باإلضافة إىل حصوذلم بإدخاؿ إدارة ادلخاطر يف عملّية التأمُت؛ حيث 

على التغطية التأمينّية. وبالتايل بإمكاف شركة التأمُت توفَت تغطية بأسعار معقولة نظراً الطلفاض األخطار. قد يكوف 
إىل سوؽ مل يتم  هبذه الطريقة مكلفاً، لكن تستفيد شركة التأمُت من تطوير عالقتها مع اجملتمع ومن الوصوؿ

 .1استغالذلا من قبل
 

                                                           
1
- Janice Angove, Martin Herrndorf et Brandon Mathews, op.cit, p 473. 



 الجزائر دراسة مق ارنة لدور نظام التأمين المصغر في التخفيف من الفقر في الهند وجنوب إفريقيا وإمكانية االستف ادة منها فيالفصل الثالث: 

 

224 

 

 (Old Mutual)ثالثاً: مبادرات شركة 
إف تقدًن التأمُت التقليدي يف جنوب إفريقيا متطور للغاية وؽلكن مقارنتو مع تقدًن اخلدمات يف الدوؿ ادلتقدمة 

جهودًا متزايدة يف من حيث احلجم ومستوى التطور، وبالنسبة للسوؽ ذات الدخل ادلنخفض فإف احلكومة تبذؿ 
السنوات األخَتة يف القطاعُت العاـ واخلاص من أجل ربسُت توفَت التأمُت ذلذه السوؽ. تتوفر حالياًّ يف جنوب 
إفريقيا رلموعة متنوعة من منتجات التأمُت ادلخصصة لذوي الدخل ادلنخفض،  وأبرزىا منتجات التأمُت اجلنائزي 

ت الرمسيُت )شركات التأمُت( وغَت الرمسيُت )صالونات اجلنائز وصبعيات الطوعية ادلقدمة من طرؼ مقدمي اخلدما
 الدفن(، وصلد أف سوؽ التأمُت اجلنائزي تنافسّية للغاية.

أكرب وأقدـ شركة تأمُت على احلياة يف البالد؛ حيث تقّدـ رلموعة واسعة من  ((Old Mutualتعترب شركة 
والذي  Retail Mass)  (Marketا. يعّد السوؽ الشامل للتجزئةادلنتجات جلميع قطاعات الدخل يف جنوب إفريقي

، وحدة أعماؿ ىاّمة للشركة وتساىم مساعلة  يستهدؼ العمالء من اجملموعات ذات الدخل ادلتوسط وادلنخفض
وحدة أعماؿ أخرى  2008إىل إنشاء يف عاـ  Retail Mass)  (Marketكبَتة يف ظلوىا ورحبيتها. أدى صلاح وحدة 

(Foundation Market)  هبدؼ تطوير منتجات حصرية للسوؽ ذات الدخل ادلنخفض، وقد مت تأسيس ىذه
الوحدة اجلديدة كوحدة أعماؿ مستقّلة لتوفَت منتجات التأمُت ادلصغر وتوفَت االىتماـ الكايف ذلا لتمكينها من 

 .1النمو وادلساعلة يف وقت الحق يف رحبّية الشركة
دفعات نقدية عند وفاة شخص مشموؿ بالتأمُت، ويتضمن  ((Old Mutualالدفن لػ  يوّفر سلطط دعم صبعيات

تغطية العضو الرئيسي مع خيار إضافة عضو من األسرة، ويقـو بعملية التوزيع صبعيات الدفن وصالونات اجلنائز 
إلزامّية لكل عضو  باستخداـ وكالء مأجورين. دبجّرد اختيار صبعّية الدفن أو صالوف اجلنازة أخذ التغطية، تصبح

يدفع قسط شهري. ؽلكن جلمعيات الدفن وصالونات اجلنائز االختيار من بُت رلموعة من ادلبالغ ادلؤم ن عليها، مع 
. تعترب 2مستوى التغطية ادلختار والذي ينطبق على صبيع األعضاء وبالتايل يدفع صبيعهم نفس القسط الشهري

 زيع شائعة يف جنوب إفريقيا.عملّية تصميم ادلنتج وأيضاً ظلاذج التو 
نظراً لالعتبارات الثقافية ادلتعقلة باجلنائز، فإف ادلنتج شائع وبالتايل يسهل بيعو نسبياًّ، لكن بالرغم من ذلك صلد 
أّف استخداـ الوكالء ادلأجورين أمر مكِلف، باإلضافة إىل ذلك، عادة ما تكوف صبعّيات الدفن صغَتة، وبالتايل من 

إىل كامل احلجم. يوجد ربدٍّ آخر وىو العدد الكبَت للمنافسُت يف السوؽ، شلّا يعٍت أف تكاليف الصعب الوصوؿ 
 التوزيع العالية للمنتج ال ؽلكن أف تنعكس بالكامل يف أقساط ادلنتج. 

                                                           
1
- Janice Angove and Nashelo Tande, Is microinsurance a profitable business for insurance companies?, 

Protecting the poor: a microinsurance compendium (volume II), op.cit, p 373. 
2
-Idem. 
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من ادلهارات الفنية والبنية التحتية لوحدات أعماؿ  (Foundation Market)ومع ذلك، استفادت وحدة 
على استعداد لتقدًن ىذا الدعم  ((Old Mutualأخرى، شلا ساعد على إبقاء النفقات العامة منخفضة. شركة 

 .1حىت تصبح وحدة األعماؿ مرحبة وتستطيع احلفاظ على قاعدة النفقات اخلاصة هبا
 بالمنتج المباع المرتبطرابعاً: مبادرات التأمين المجّمع 

من أكرب ذبار التجزئة االئتمانيُت يف رلاؿ األثاث يف جنوب إفريقيا، على الرغم  (Ellerine Holdings) يعترب
لغرض التوضيح، لكن النتائج العامة تنطبق على صبيع ذبار ذبزئة األثاث  (Ellerine)من أنو يتم استخداـ وثائق 

 الذي يوفروف خدمات التأمُت.
متجرًا يف صبيع أضلاء البالد سلّصص لبيع األثاث واإللكًتونيات،  1220 (Ellerine Holdings)يضّم 

تستهدؼ ىذه ادلتاجر يف الغالب ادلستهلكُت ذوي الدخل ادلنخفض؛ حيث يتّم ذبميع وثيقة التأمُت مع ادلنتج 
 :2النموذجية على أربعة أنواع رئيسّية من التغطية (Ellerine)ادلباع، وربتوي وثيقة 

يف حالة تلفو أو فقده أو سرقتو، وبناًء  يوفر ىذا التأمُت استبداؿ أو إصالح منتج مّت شراؤه تأمين األصول: -
 على تقدير شركة التأمُت، ؽلكن حلامل الوثيقة أيضاً احلصوؿ على تعويض نقدي؛

وفاة حامل وثيقة  يف حالة دبوجبو يتم السداد الكامل للرصيد ادلستحق للقرض إىل البائع تأمين القرض: -
 التأمُت، أو ُأصيب و/أو أصبح عاطاًل عن العمل؛

ويوفر تعويض جنائزي يف حالة وفاة حامل الوثيقة، يتم خصم أي دين مستحق من  التأمين على الحياة: -
اماًل . يتم دفع تعويض إضايف يف حالة الوفاة العرضية. يتم دفع ادلبلغ كالتعويض اجلنائزي ويدفع الباقي للمستفيدين

 للمستفيدين وال يتم إجراء أي خصومات لتغطية الديوف ادلستحقة؛
وذلك خالؿ فًتة  (antiretroviral treatment)يوفر العالج ادلضاد للفَتوسات العكوسة  التأمين الصحي: -

 .(HIV/AIDS)اتفاقية القرض، إذا تعّرض حامل الوثيقة لفَتوس نقص ادلناعة البشرية 
يف جنوب إفريقيا، كما ىو احلاؿ يف العديد من البلداف، ادلشًتي ليس رلرباً على شراء التأمُت من بائع التجزئة، 
لكن يف ادلمارسة العملية القليل من األفراد فقط يدركوف ىذا احلق. يف حالة ربقق اخلطر، يتم تقدًن ادلطالبات 

يتم على  -باستثناء التامُت على احلياة والتأمُت الصحي -على مستوى شركة التأمُت بينما تسديد مبلغ التعويض
مستوى زلل بائع التجزئة. عموماً، تتم إدارة وثائق التأمُت وكذا تسيَت ادلطالبات من قبل شركة التأمُت ادلعنّية، ويف 

 فإف شركة التأمُت عضو ضمن رلموعة متاجر التجزئة. (Ellerine Holdings)حالة 
 

 

                                                           
1
- Idem. 

2
- James Roth and Doubell Chamberlain, Retailers as microinsurance distribution channels, Protecting the poor: 

a microinsurance compendium (volume I), op.cit, p 441, 442. 
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 تقييم التجربتين والمق ارنة بينهمانتائج  : لثالثا  المبحث

بعد دراسة واقع نظام التأمُت ادلصغر ودوره يف التخفيف من الفقر يف كل من اذلند وجنوب إفريقيا، ضلاول من 
 خالل ادلبحث التايل تقييم كل ذبربة على حدى، مث ضلاول إجراء مقارنة بُت كلتا التجربتُت من عّدة جوانب وذلك

 باالعتماد على ما تطرقنا إليو.

 المطلب األول: تقييم تجربة الهند

 الفرع األول: أهمية التأمين المصغر في الهند

تتميز اذلند بنمو سكاين سريع وأغلب سكاهنا من فئة الشباب، أغلب سكان اجملتمع فقراء يعيشون يف 
اإلضافة إىل معدالت تعليم منخفضة، ىذه األرياف ويعانون من تدىور احلالة الصحية ونقص اخلدمات الصحية ب

و كارثة طبيعية هتدد حياة اجملتمع الفقَت وتؤدي إىل تعميق فقره، أالظروف ادلزرية والوضعية اذلشة ذبعل أي حادث 
 وبالتايل فإن ىذا الوضع لفت االنتباه إىل احلاجة للتأمُت ادلصغر.

ضمان ظلو مجيع قطاعات الريف اذلندي من أجل لسكان  ي بالنسبةصغر وظلوه ضرور يعد وجود التأمُت ادل
وىذا استعاهبا، لديهم قدرة قليلة للغاية على االحتفاظ بادلخاطر و  ادلداخيل الصغَتةاألشخاص ذوي  . إناجملتمع

يعٍت أنو حىت خسارة صغَتة للغاية ؽلكن أن يكون ذلا تأثَت كبَت عليهم وقد يضطرون إىل إنفاق كل مواردىم 
على ىذه  مواجهة علىصغر أن يساعدىم التأمُت ادل ، وبالتايل بإمكانالنامجة عن ادلخاطر إلصالح األضرار

ؽلكن  . ومنوستكون زلمية من اخلسائر غَت ادلتوقعة أصوذلموربقيق االستقرار ادلايل ألن موقعهم ادلايل و  اخلسائر
، ومساعدهتم على االرتقاء يف ندن اذلغالبية سكا سلاطر إلدارةضرورية أداة ؽلثل صغر التأمُت ادل القول بأن

لقد كان االعًتاف بالتأمُت ادلصغر كأداة للتخفيف من ادلخاطر ودرلو ضمن  وضعيتهم االقتصادية واالجتماعية.
خطوة  وغَتىم من السكان الضعفاء احملّددين (BPL)للسكان ربت خط الفقر حزمة مزايا احلماية االجتماعية 

 جّد ىاّمة.

 مين المصغر في الهندأالت ات البارزة لنظامثاني: السمالفرع ال

تعترب اذلند السوق الرائدة عادلياًّ يف االبتكار يف رلال التأمُت ادلصغر، فتجربة اذلند ذبمع بُت العديد من العوامل 
اليت تساىم يف ربسُت إدارة ادلخاطر لألسر ذات الدخل ادلنخفض من خالل التحكم الفعال يف التقاطع بُت 

للعاملُت ضمن القطاع غَت الرمسي، دبا يف   ادلايل يف أسواق التأمُت وتوسيع نطاق احلماية االجتماعيةاالندماج 
 ذلك:
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من  %1.2تبلغ حّصة اذلند من اإلنفاق العام على شبكات األمان  االستثمار العام في شبكات األمان: -
خفضة وادلتوّسطة الدخل. مسح النمو االقتصادي الناتج احمللي اإلمجايل، وىي أعلى من مثيالهتا يف معظم الدول ادلن
، السيما من خالل خطط التأمُت الصحي 1222يف اذلند بتوسيع نطاق احلماية االجتماعية منذ منتصف سنوات 

 الشامل.

لغرض دعم سبديد التغطية التأمينية للسكان ربت خّط  الشراكات بين القطاعين العام والخاص: -
مة مع شركات التأمُت من القطاع العام ومن القطاع اخلاص أيضًا وذلك إلدارة ، تعاقدت احلكو (BPL)الفقر

 ادلخّططات ادلدعومة من ِقبل الدولة.

قامت احلكومة ادلركزيّة وحكومات الواليات يف اذلند بتقدمي إعانات لبعض التحفيز من خالل اإلعانات:  -
فضة الدخل، شلّا غلعل ادلنتجات بأسعار معقولة ويف منتجات التأمُت من أجل دعم األنشطة اإلنتاجّية لألسر منخ
 متناول تلك األسر، مع تفضيل خاّص للزراعة وللثروة احليوانية.

تعترب اذلند من أوائل الدول اليت نّظمت صناعة التأمُت ادلصغر عن طريق : تنظيم صناعة التأمين المصغر -
من أجل ربقيق أقصى قدر شلكن من التوعية بالتأمُت،  القوانُت، وقد اعتربت ىذه ادلبادرة دبثابة خطوة مبتكرة

فتنظيم صناعة التأمُت ادلصغر وسن قوانُت خاصة هبذا القطاع من شأنو أن يلعب دورًا زلوريًا يف دعم ونشر 
 منتجات التأمُت ادلصغر للفئات احملرومة.

يف اذلند شركات التأمُت  (IRDA)تُلزِم سلطة تطوير وتنظيم التأمُت  االبتكارات المبنية على الحصص: -
بتخصيص نسبة مئويّة من زلفظتها للقطاعات الريفية واالجتماعية، وتتطّلب خدمة ىذه األسواق أساليب جديدة 

 تؤدي إىل ابتكارات مهّمة.

تنظيم التأمُت ادلصغر والذي قام بإعطاء تعريف  (IRDA)أصدرت  1222يف عام  تنظيم التأمين المصغر: -
لتأمُت ادلصغر، كما قّلل من متطّلبات احلصول على شهادة وكيل تأمُت مصغر من أجل تبسيط زلّدد دلنتجات ا

لديها اخلربة يف العمل وتسهيل عملّية التوظيف، كما قام بإضفاء الطابع الرمسي على بعض اذليئات وادلنظمات اليت 
سلطة تطوير قامت هبا. بعدىا  لتمكُت شركات التأمُت من تنويع طرق التوزيع اخلاصة مع ذوي الدخل ادلنخفض

تنظيم التأمُت ادلصغر  وإصدار( 1222) تعديالت على تنظيم التأمُت ادلصغربإدخال  (IRDA)وتنظيم التأمُت 
دبا يف ذلك التوجيهات بشأن تطوير ادلنتجات، تعديل  جاء بعدد من التعديالت اذلامةوالذي  (1222)ادلعدل 

من الكيانات بتوزيع منتجات التأمُت ادلصغر و تدريب وكالء التأمُت  مستويات تغطية اخلطر، السماح للمزيد
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ادلصغر وموظفيهم، وباإلضافة دلا سبق، قام القانون اجلديد بإدخال تغيَتات على قواعد االمتثال )االلتزام( احلالية 
 .(1221)لشركات التأمُت اليت أنشئت دبوجب االلتزامات ذباه القطاعات االجتماعية الريفية 

على الرغم من النمو السريع لشركات التأمُت التابعة للقطاع  شركات التأمين الكبرى المملوكة للدولة: -
 اخلاص، ال تزال الشركات الكربى التابعة للقطاع العام تسيطر على السوق.

م"، ومع تعمل ضمن االقتصاد غَت الرمسي أو "القطاع غَت ادلنظّ  فئة كبَتة من سكان اذلندالمجمعات النشطة:  -
ذلك توجد يف الواقع درجة عالية من التنظيم ضمن القطاع غَت ادلنّظم من خالل ادلنظمات غَت احلكومية 

(NGOs) ،مؤسسات التمويل ادلصغر (MFIs) ،رلموعات ادلساعدة الذاتية (SHGs) التعاونّيات ورلّمعات ،
تأمُت، حىّت أن البعض يتحّملون ادلخاطرة ىؤالء الوسطاء احملتملون غالبًا ما يكونون على استعداد لل أخرى.

 بأنفسهم خارج إطار مشرف التأمُت.

تعيش نسبة كبَتة من األسر يف اذلند ربت خّط الفقر، توّفر ىذه اتساع السوق ذات الدخل المنخفض:  -
ضخمة وإمكانّية  األسر باإلضافة إىل األسر الريفّية النشطة اقتصادياًّ فوق خّط الفقر لشركات التأمُت سوقاً زلتملة

 ربقيق وفرات احلجم.

إّن اجتماع ىذه العوامل كلها يف بلد واحد كبَت جداًّ ؼللق بيئة ديناميكّية لتطوير التأمُت ادلصغر، األمر الذي 
جعل تطوير التأمُت ادلصغر يف اذلند قصة صلاح، وؽلكن ألي دولة مهتّمة بتوسيع احلماية االجتماعية و/أو تطوير 

 الشاملة أن تستفيد من التجربة اذلندية، وردبا واحدة من ادلالحظات األكثر إثارة لالىتمام تتمثل يف أسواق التأمُت
 مدى التكامل بُت الدولة والسوق.

 : محّفزات نجاح التأمين المصغر في الهندالفرع الثالث

 غر مستدام وقابل للتطوير:بناًء على األدّلة الواردة من اذلند، تعترب العناصر التالية ضرورية لسوق تأمُت مص

 أّواًل: التزام الحكومة

تعترب شركات التأمُت الكربى التابعة للقطاع العام واليت بإمكاهنا شركات التأمُت العمومية وربرير السوق:  -
الوصول إىل ادلناطق اليت تعاين من نقص اخلدمات من العوامل الرئيسّية لتطوير التأمُت ادلصغر يف اذلند، ومع ذلك 
 فإن مساعلة شركات التأمُت اخلاّصة مع االستثمار األجنيب يعترب أمر بالغ األعلّية لتشجيع ادلنافسة وربفيز االبتكار.
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تقدمي اإلعانات: ؽلكن أن تكون اإلعانات ادلقّدمة لدعم األقساط وسيلة لتحفيز األسواق لتوفَت احلماية  -
امج الزراعة والثروة احليوانية استطاعت تلبية احتياجات ادلناسبة للفقراء، فبعض ادلخططات احلكومية مثل بر 

 ادلزارعُت الذين ؽلكنهم ربّمل تكاليف التأمُت.

اعتماد وتوحيد البنية التحتّية: ؽلكن أن يكون للحكومة دورًا مهماًّ يف وضع معايَت على مستوى الصناعة،  -
مات شركات التأمُت. على سبيل ادلثال، بدأت شلّا سيؤدي إىل زيادة الكفاءة واطلفاض تكاليف مراقبة جودة خد

خطط الصحة اجلماعية يف إنشاء بروتوكوالت واالستثمار يف اعتماد مقّدمي اخلدمات الصحّية وتوحيد الرعاية 
الصحّية. يف رلال التأمُت الزراعي، من أجل ربسُت موثوقّية البيانات، مت تنفيذ عملية اعتماد للبيانات من زلطّات 

 ّصة. ستؤدي عملّية االعتماد والتوحيد األكثر مشوالً إىل تقليل احلواجز أمام دخول شركات التأمُت.الطقس اخلا

إن انتقال احلكومة من توفَت التأمُت مباشرة من خالل شركات   الشراكة بُت القطاع العام والقطاع اخلاص: -
ديرىا شركات التأمُت العمومية واخلاصة قد ساىم التأمُت وقنوات التوزيع اخلاصة هبا إىل سبويل أقساط احملافظ اليت ت

بنجاح يف ربقيق وفرات احلجم، وقد برز ذلك من خالل سلّططات التأمُت الصحي الشاملة وسوق تأمُت مؤّشر 
 الطقس، ويتطّلب التنفيذ الفّعال عملّية مناقصة شفافة وادلشاركة العاّمة لبيانات ادلخاطر.

تفادت شركات التأمُت ادلصغر بشكل كبَت من البنية التحتية الواسعة للقطاع البنية التحتية ذات الصلة: اس -
ادلايل من خالل شبكة من فروع البنوك، مكاتب الربيد وأكشاك االنًتنت، ومن ادلهم أيضًا األخذ بعُت االعتبار 

تعترب بالغة األعلّية يف  مرافق الرعاية الصحية وزلطّات الطقس واالتصاالت وغَتىا من الُبٌت التحتّية الداعمة اليت
توسيع نطاق التأمُت ادلصغر، كما ينبغي على احلكومات قدر اإلمكان تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف 

 بعض البٌت التحتية.

 ثانياً: تنظيمات مواتية

 بشكل كبَت يف (IRDA)االلتزام القسري: ساعلت التزامات القطاع الريفي واالجتماعي اليت جاءت هبا  -
ضمان تركيز شركات التأمُت على األسواق ذات الدخل ادلنخفض. مع ربقيق العديد من الشركات ألىداف 
القطاع الريفي واالجتماعي، يبدو أّن الصناعة ترى فُرصًا ذباريّة يف التأمُت ادلصغر. ردبا مل تكن الشركات اخلاصة 

، وحىت وإن قام البعض منها بذلك، لن يكون بنفس ستستثمر يف التأمُت ادلصغر لو مل تكن ُملزمة دبوجب التنظيم
 ادلستوى من االستثمار وااللتزام،  فالتأمُت ادلصغر قد تطّور بسرعة يف اذلند دبوجب تلك االلتزامات.
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 1222يف عام ، (IRDA)تنظيمات التأمُت ادلصّغر: بعد التزامات القطاع الريفي واالجتماعي اليت جاءت هبا  -
لتهيئة بيئة مواتية دلساعدة شركات التأمُت على خدمة األسر ذات الدخل م التأمُت ادلصغر تنظي (IRDA)أصدرت 
كان ذلذا التنظيم دور مهم يف تسريع ظلو صناعة التأمُت يف اذلند، فقد مت إدخال منتجات جديدة إىل  .ادلنخفض

ًا استطاع التخفيف من بعض السوق، كما لوحظ االرتفاع ادلتزايد لعدد وكالء التأمُت ادلصغر كل سنة، وأيض
الشروط هبدف تسهيل كفاءة التوزيع، وبالتايل ؽلكن اعتباره خطوة ىامة ضلو توسيع نطاق التأمُت ادلصغر يف اذلند، 

تعديالت بإدخال  (IRDA)سلطة تطوير وتنظيم التأمُت قامت وجعلو جزًءا ال يتجزأ من نظام التأمُت. بعدىا 
أجل تطوير قطاع  وذلك من (1222)تنظيم التأمُت ادلصغر ادلعدل  وإصدار( 1222) على تنظيم التأمُت ادلصغر

كل ما سبق يدل على االىتمام البالغ الذي توليو احلكومة اذلندية لنظام التأمُت التأمُت ادلصغر وتوسيع نطاقو.  
اء اقتصاديًّا واجتماعّياً ادلصغر ورغبتها الكبَتة يف إنقاذ فئة كبَتة من السكان من فخ الفقر ومساعدهتا على االرتق

 من خالل مظلة احلماية واألمان اليت يوفرىا نظام التأمُت ادلصغر.

 ثالثاً: حلول تكنولوجية

 تستخدم التكنولوجيا كثَتاً من أجل تطوير منتجات التأمُت ادلصغر:نالحظ أّن اذلند 

على نطاق واسع تكنولوجيات ربديد : تبّنت معظم ادلنتجات (Identification systems)أنظمة ربديد اذلوية  -
(identification technologies جديدة مثل تقنّية )(RFID)  لتحسُت الكفاءة، مراقبة االحتيال وضمان تسوية

 unique identification)ادلطالبات يف الوقت ادلناسب. ستحقق اجلهود الرامية إىل إنشاء رقم تعريفي فريد 

number)  ّماً كبَتاً ضلو مواجهة ربّديات ربديد اذلوية وإدارة البيانات وسبّكن شركات التأمُت على مستوى البالد تقد
    من احلّد من تكاليف تسوية ادلطالبات.

إدارة ادلعلومات: إن وجود أنظمة تكنولوجّية يسمح بالتفاعل السلس بُت سلتلف الفاعلُت سواء بُت شركات  -
ولوجيا قد مسحت لشركات التأمُت بتسخَت البنية التحتية احلالية مثل التأمُت، ادلوزعُت وغَتىم. مثل ىذه التكن

 مكاتب الربيد والبنوك.

 وتكنولوجيا اذلاتف احملمول: (PoS)أجهزة نقاط البيع  -

باختبار سلطط التطبيب عن بعد لربط األطباء بادلرضى يف ادلناطق الريفية باذلند،  CARE Foundationتقوم  
لكل الرعاية الصحية  تمّكنوا من تقدميي حىت (VHCs) اجملتمع ليكونوا أبطال صحة القرىتدريب أفراد من خالل 

-عن بعد  عن طريق التواصل ادلشورة الطبية ادلناسبة وطلب الوصفات الطبية ؛ حيث يقومون بطلبالقرية سكان
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مثل . ة نصيةيوصي بتلقي العالج من خالل رسالوالذي  CARE مع طبيب -باستعمال أجهزة زلمولة باليد-
ىذه االبتكارات لديها القدرة على جعل التأمُت ادلصغر الصحي أكثر قابلّية للتطبيق يف ادلناطق الريفية من خالل 

 ربسُت الوصول ادلبكر للرعاية وبالتايل تقليل ادلطالبات باىظة الثمن.

 توقعات (WRMS)تقّدم وخبصوص اذلواتف احملمولة فإنو يتم استخدامها ألغراض عديدة، على سبيل ادلثال 

على  حصرياًّ  (Eko) تعتمدالطقس عرب رسائل نّصية إىل جانب منتجات التأمُت لتحسُت االحتفاظ بالعمالء، و 
 .ة قوية لتوزيع التأمُتاذلواتف احملمولة لفتح حسابات ادلعامالت ادلصرفية، واليت ستكون منصّ 

يمكن للعديد من احللول ذات التقنية ادلنخفضة أن ، فعاليةالتكنولوجيا ال تعٍت رلرد تقنية احلّد من ادلخاطر:  -
تقدم مساعلات كبَتة يف ربسُت شلارسات إدارة ادلخاطر، على سبيل ادلثال من خالل التثقيف الصحي لألمراض 

اليت دلنع ادلطالبات، و  دوافعشركات التأمُت لديها  .اليت ؽلكن الوقاية منها وربسُت شلارسات إدارة الثروة احليوانية
 .تؤدي إىل نتائج إغلابية للتنمية

 رابعاً: أصحاب مصلحة جدد

دوراً حامساً يف سبكُت سوق التأمُت على الطقس من الوصول إىل نطاق  (WRMS)العبون متخّصصون: لعبت  -
واسع من العمالء ادلستهدفُت وذلك من خالل منتجات مبتكرة، قنوات التوزيع واحملاصيل. واآلن بدأت شركات 

تطوير يساعد يف والذي يعترب العب يف رلال تكنولوجيا اذلواتف احملمولة  (Thinkways)رلّيات يف الظهور مثل الرب 
 تطبيقات على مستوى اذلاتف احملمول جلمع بيانات وثائق التأمُت.

ُت بالقدرة : يتطّلب التأمُت ادلصغر حجماً كبَتاً وغالباً ما ال تتمّتع شركات التأم(TPA) مسؤولو الطرف الثالث -
طرف الثالث الالداخلية لتسيَت األمور اإلدارية بنفسها. بالنسبة للتأمُت ادلصغر الصحي، ؽلكن أن تلعب إدارة 

(Third-party administrators)  ًّأّدى عدم الرضا عن ادلسؤولُت إىل يف دعم تطوير ادلخّططات الكبَتة دوراً ىاما .
مات غَت احلكومّية بإنشاء مراكز معاجلة داخلّية شلّا يقّلل تأخر نشوء قيام بعض مؤسسات التمويل ادلصغر وادلنظ

ادلطالبات والوقت اإلمجايل إلدارة ادلطالبات. تتطّلب ىذه اجلهود توثيق التعاون مع شركات التأمُت لضمان تكامل 
 العملّيات.

ول إىل االنًتنت وذّبار التجزئة التوزيع البديل: على سبيل ادلثال التوزيع عن طريق األكشاك اليت توّفر الوص -
احملليُت الذين لديهم أجهزة نقاط البيع وغَتىم، مثل ىذه القنوات ترّكز على تسهيل الوصول وخفض تكاليف 

 ادلعامالت للعمالء.
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 خامساً: منتجات متخّصصة

من ِقبل عدد قليل فقط  ادلنتجات ادلركبة: مسح تنظيم التأمُت ادلصغر يف اذلند بادلنتجات ادلركبة، ولكن مت عرضها -
اليت قّدمت منتجًا مرّكبًا يتضّمن تأمُت سلاطر احلياة وادلمتلكات  SBI Lifeمن شركات التأمُت، مثل شركة 

 وبتكلفة معامالت منخفضة، والذي قد يكون خطوة ضلو تغطية أكثر مشواًل وبأسعار معقولة.

نتجات غَت مكلفة واليت تغّطي أحداث منخفضة منتجات للمخاطر ادلعتدلة: تقّدم العديد من ادلبادرات م -
االحتمال وذلك جلعلها بأسعار معقولة، ىذه ادلنتجات بطبيعة احلال ستولد مطالبات أقل، شلّا يؤّدي إىل اطلفاض 
معدالت إعادة التسجيل، وىو مقياس مهّم لقياس قيمة العميل ادلتصّورة. لزيادة القيمة، ؽلكن أن توّفر ادلنتجات 

 ار االختيار بُت التغطيات ادلعتدلة والكارثّية، شلا يزيد من وعي األسر بالغطاء واالستثناءات.لألسر خي

توفَت خدمات ذات قيمة مضافة:  النموذج ادلفّضل للخدمات اجملّمعة ىو النموذج الذي تساىم فيو احلزمة  -
ة مصلحة ادلؤّمن )أو الوسيط( يف اإلضافية يف التخفيض من احتمال ربقق اخلطر ادلؤّمن ضّده، وبالتايل مواءم

تقدؽلها، على سبيل ادلثال ؽلكن للوسطاء توفَت التطعيم مع تأمُت ادلاشية. فاخلدمات اإلضافّية تضمن حصول 
ادلؤّمن ذلم على شيء ملموس مقابل أقساطهم ادلدفوعة حىت وإن مل يتّمكنوا من تقدمي مطالبة، شلّا يزيد من القيمة 

 ادلتوقعة للمنتج.

 : تحديات التأمين المصغر في الهندرع الرابعالف

على الرغم من أن التأمُت ادلصغر لديو إمكانات كبَتة لتلبية احتياجات ذوي الدخل ادلنخفض يف اذلند، إاّل أنو 
 يعاين من قيود كثَتة من بينها:

 تقدم احلكومة ما مل نطاق ادلزايا واخلدمات زلدود أيًضاسيكون ، منخفضةمدفوعات األقساط نظرًا لكون  -
 الدعم الكايف.

 احملدود واليت يتم إنشاؤىا داخل الوصولما يتم تشغيل األنظمة من قبل ادلنظمات غَت احلكومية ذات  غالباً  -
 (.اجملتمعات الصغَتة نسبياً )القرى، اجملموعات ادلهنية الصغَتة

ىو األكثر انتشاراً، وبالتايل سوف ربتاج  يف اذلند صلد التأمُت على احلياة ىو أسهل غطاء ؽلكن تقدؽلو وأيضاً  -
 شركة التأمُت إىل سياسة جذابة للغاية إذا كانت ترغب يف االستمرار يف تقدمي التأمُت ادلصغر.
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 إذا أرادت شركات التأمُت أن تكون منتجات التأمُت على احلياة جذابة ليس فقط للعمالء ولكن أيضاً  -
خلق فسوف ربتاج إىل  ،التمويل األصغر وادلنظمات غَت احلكومية( للمجمعات احملتملة )وكالء مثل مؤسسات

. أشار عدد من مؤسسات التمويل األصغر سعاراألزبفيض  القائمةبعيدًا عن ادلنافسة السعريّة نتجاهتا دلز يّ سب
ة من وادلنظمات غَت احلكومية إىل أن إحدى الصعوبات الرئيسية اليت يواجهوهنا تتمثل يف قلة اخلدمات ادلقدم

تغيَت  يف ىذا يف كثَت من األحيان ذلم وقد تسبب ادلتعاقدين معها يف إطار ظلوذج الشريك/وكيل،التأمُت  تشركا
 ئهم.شركا

العديد من ادلمارسات ال تزال جديدة وربتاج إىل ادلزيد من االختبار والتطوير، مثل ارتفاع استخدام التكنولوجيا  -
يع مثل أكشاك االنًتنت، مزودو اذلواتف احملمولة(، ىذه القنوات تبيع التأمُت يف ىياكل تسليم ادلنتجات )نقاط الب

 ادلصغر للمستهلكُت دون أن يكون ذلا ىيكل دعم دلساعدة العميل يف معاجلة ادلطالبات.

الطبقات السفلى من اجملتمع اذلندي ال تواجو فقط أخطار يف شكل الفقر، الكوارث الطبيعية ادلتكررة وعدم  -
ل إىل الوسائل التقليدية إلدارة ادلخاطر، بل أيضًا تعاين من قلة الوعي بأعلية التأمُت ضد سلتلف األخطار الوصو 

 مُت ادلصغر يف اذلند.صناعة التأتطور وىو أكرب عائق يواجو  اليت يواجهوهنا،

 المطلب الثاني: تقييم تجربة جنوب إفريقيا

فريقيا ودوره يف التخفيف من الفقر، توصلنا إىل النتائج بعد دراسة واقع نظام التأمُت ادلصغر يف جنوب إ
 التقييمّية التالية:

 الفرع األول: أهمية التأمين المصغر في جنوب إفريقيا

اخلطر عنصر مالزم حلياة الفقراء يف جنوب إفريقيا ألن معظمهم يعيشون يف ظروف غَت آمنة؛ على سبيل  إنّ 
أكثر عرضة للنَتان وغَتىا من ادلخاطر، وبالتايل يف ظل غياب أدوات  ادلثال فإن منازذلم عبارة عن أكواخ وىي

 احًتازية مثل التأمُت ادلصغر فإن معظمهم يضطر إىل اقًتاض األموال أو طلب ادلساعدة من اآلخرين. 

ة،  صاديّ يعترب التأمُت ادلصغر مهّم للّنمو ادلستدام ألنو ؽللك القدرة على إشراك غالبّية السكان يف األنشطة االقت
ة دمات اخلارجّية على األسر الفقَت كما ؽلّثل أداة مرنة وقويّة وىو يقّلل من الضعف وؼلّفف من اآلثار السلبية للص

أيضًا وسيلة قويّة لتنفيذ االستدامة نظراً حلجمها ومدى انتشارىا يف تعّد صناعة التأمُت ادلصّغر  يف جنوب إفريقيا.
 يف االقتصاد.  اجملتمع والدور اذلاّم الذي تلعبو
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 التأمين المصغر في جنوب إفريقيا فرع الثاني: السمات البارزة لنظامال

من خالل النقاط التالية نستعرض أبرز السمات اليت سبّيز نظام التأمُت ادلصغر يف دولة جنوب إفريقيا واليت 
 جعلت منو ذبربة رائدة ػلتذى هبا يف الكثَت من دول العامل:

إىل أن عدم كفاية فرص حصول الفقراء على الغطاء األساسي ىو سبب رئيسي للفقر يف  أشار البنك الدويل -
الدول النامية، ويف جنوب إفريقيا صلد نسبة كبَتة من السكان يعانون من الفقر، لذلك يظّل التحّدي اإلظلائي 

بُت احملاور الرئيسّية الذي يواجو جنوب إفريقيا يف إغلاد اسًتاتيجيات مستدامة للقضاء على الفقر، وكان من 
. على الرغم من قّلة ادلعرفة ادلستندة إىل 5102لألىداف اإلظلائّية لأللفية زبفيض الفقر إىل النصف حبلول عام 

األدلّة حول تأثَت التأمُت ادلصغر على احلّد من الفقر، ؽلكن القول بأن التأمُت ادلصّغر ؽلكن أن يساعد يف احلّد من 
سر الفقَتة ونتيجة لذلك ؽلكن للفقراء ربسُت حياهتم. ويف ىذا الّصدد مّت ربديد التأمُت الضعف الذي تواجهو األ

كأحد   يف جنوب إفريقيا وقد مت تصنيفوادلصغر ليكون من أكثر األدوات ادلالّية ابتكارًا للتخفيف من حّدة الفقر، 
مي منتجات وخدمات التأمُت ادلصغر إن تقد .أحدث األدوات ادلالية ادلبتكرة للحد من مستوى الفقر يف البالد

بالتعاون مع احلكومة يدّل على حرص ىذه األخَتة على تعزيز ثقافة التأمُت  1222يف عام  (Zimele)ادلتوافقة مع 
 ادلصّغر يف البالد.

على الرغم من أن التأمُت ادلصغر يستهدف بشكل رئيسي السوق ذات الدخل ادلنخفض وغَت ادلنتظم، فإن  -
هتدف أيضاً إىل توفَت غطاء ألولئك الذين لديهم دخل ثابت ولكن صغَت. يشار إىل وثائق التأمُت ىذه ادلنتجات 

وتصّنف على أهنا منتجات تأمُت مصّغر  (Zimele)الذي تستهدف الفقراء يف جنوب إفريقيا على أهنا وثائق 
تج بالكامل من قبل السوق ذات كان غطاء اجلنازة، ومت اعتماد ادلن (Zimele)ظلوذجية. أول منتج من وثائق 

من قبل شركات تأمُت مثل:  (Zimele)الدخل ادلنخفض كما أنو يسيطر على السوق. وقد مّت تقدمي وثائق 
Sanlam ،Hollard ،Old Mutual ،Metropolitan ،Absa Life  وعدد قليل من شركات التأمُت األخرى

 ادلرخَّصة اليت أصدرت ىذه الوثائق.

اجلديدة يف شكل معايَت منتجات التأمُت على احلياة تضمن التسعَت العادل، سهولة الوصول  جاءت التدابَت -
والشروط ادلناسبة وتشَت ىذه ادلعايَت إىل حقبة جديدة من احلماية لسكان جنوب إفريقيا احملرومُت، مّت تطويرىا 

دلنخفض، وقد كانت بعد حبث ُمكّثف يهدف إىل ربديد احتياجات األسر ذات الدخل ا (LOA)بواسطة 
(Zimele)  نتيجة التشاور ادلكّثف مع ادلشاركُت يف ميثاق القطاع ادلايل وقد سّبت ادلوافقة عليها من ِقبل مجيع

 أصحاب ادلصلحة ادلعنّيُت دبا يف ذلك رللس اخلدمات ادلالّية.
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التأمُت ا. فتصادية جلنوب إفريقيخت جذورىا يف البنية االجتماعية واالقصغر ادلشكالت اليت ترسّ التأمُت ادل عاجلي -
ادلصاريف الضرورية للجنازة كلما  ميعجل تغطية نخفضألصحاب الدخل ادل ئزي على سبيل ادلثال، يوّفراجلنا

يف  سجلت جنوب إفريقيا ارتفاعاً كذلك   ة.خسائر إضافية تتكبدىا األسر ال ال تكاليف و وبالتايل  حدثت وفاة
لذلك فإن ن،  السكابُت (اإليدز) لفَتوس نقص ادلناعة البشرية ونسبة انتشار عالية جداًّ ، معدل وفيات الرضع

، على سبيل ادلثال ؽلكن للتأمُت نخفض لو اغلابيات عديدةصغر ألصحاب الدخل ادلتوفَت منتجات التأمُت ادل
فقط إذا  (،اإليدز)ة الصحي أن ػلد من وفيات األطفال، وػلسن صحة األم وػلارب فَتوس نقص ادلناعة البشري

 .صغرالتأمُت ادل خدمات التغطية من أحد مزودي بشراءذوو الدخل ادلنخفض األفراد  قام

يعترب التأمُت على اجلنائز أكثر أنواع التأمُت ادلصغر شيوعًا وانتشارًا يف الدولة، وبالتايل تتميز جنوب إفريقيا  -
ّدالت االستخدام يف السوق ذات الدخل ادلنخفض؛ حيث هبيمنة ىذا النوع من التأمُت ويبقى ػلظى بأعلى مع

بيعو  يرجع ذلك إىل أنو يتمّ من ذوي الدخل ادلنخفض لديهم نوع من التغطية اجلنائزيّة، و  %69صلد أن أكثر من 
على أساس طوعي ألن الدافع لطلب ىذا النوع من التأمُت أساسو ثقايف، وىو األمر الذي ؽلّيز جنوب إفريقيا عن 

من التجارب الدولية اليت يرتبط فيها عادًة التأمُت ادلصّغر بالتأمُت على احلياة ادلرتبط بالقرض والذي يكون  الكثَت
تلف التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا سبامًا عن باقي ؼلكما ،  إجباري ويتم بيعو من قبل مؤسسات التمويل ادلصغر

 على حد سواء. دول القارّة، ويُعزى ذلك جزئياًّ إىل وجود عرض وطلب

نوع آخر من أنواع التأمُت من ادلرجح أن يكون ثاين أكرب سوق للتأمُت ادلصغر ىو تأمُت قرض ادلستهلك،  -
 والذي يتم توفَته من خالل ذبار التجزئة االئتمانيُت ومؤسسات التمويل ادلصغر وىو مدفوع بطبيعتو اإللزامية.

التجزئة الذين لديهم فروع يف ادلناطق الريفية؛ حيث من األمور  تعتمد جنوب إفريقيا بكثرة التوزيع على ذبار -
األكثر شيوعًا يف جنوب إفريقيا بادلقارنة مع البلدان النامية األخرى، وجود "أحياء فقَتة حضريّة يف ادلدن الريفّية" 

ذه ادلناطق فُرصاً واليت ساعدت على إنشائها بعض قوانُت التمييز العنصري يف الدولة. خلقت الكثافة السكانية ذل
إلنشاء ذّبار ذبزئة قد ال يتواجدوا على مستوى ادلناطق الريفية األخرى للبلدان النامية اليت يوجد هبا عدد أكرب من 
سكان الريف ادلشتتُت. وبالتايل قد يكون ظلوذج تقدمي التأمُت ادلصغر ىذا أكثر فعالية يف الوصول إىل سكان 

 بالبلدان النامية األخرى. الريف يف جنوب إفريقيا مقارنة

على الرغم من احلاجة الواضحة ودور التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا، فإن القليل من مؤسسات التمويل  -
 ادلصغر يف جنوب إفريقيا تعرض سلّططات التأمُت ادلصغر.
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واسعة، يهيمن على ىذا ، تتمتع جنوب بإفريقيا بصناعة تأمُت مصغر رمسّية مع الدول النامية األخرىبادلقارنة  -
التأمُت اجلنائزي، وىو سوق متطّور بدون ضغوط حكومّية وعلى أساس ذباري بالكامل. على عكس منتجات 

 التأمُت األخرى، فإن الطلب على التأمُت اجلنائزي قوي للغاية؛ حيث يُقال أن ادلنتج "يتّم شراؤه بداًل من بيعو".

قامت منظمة العمل الدولية  2002ة التأمُت ادلصغر؛ حيث يف عام مساعلة ادلنظمات الدولية يف دعم صناع -
(ILO)  بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتسBill and Melinda Gates  من أجل تأسيسthe 

Microinsurance Innovation Facility (MIF)  لتقدمي منح للدول النامية دبا فيها جنوب إفريقيا هبدف تطوير
ىي حالياًّ عضو من  The Old Mutual of South Africaصغر، وذبدر اإلشارة إىل أن صناعة التأمُت ادل

 .اجلمعية

 مين المصغر: دور الحكومة دعم صناعة التأالثالثالفرع 

ىو مبادرة واسعة النطاق تقودىا احلكومة للمشاركة يف صناعة اخلدمات ادلالّية  :4002ميثاق القطاع المالي  -
قطاع ادلايل وجعلو يّتسم باحليويّة وبالتنافسّية على الصعيد العادلي كما يعكس الًتكيبة هبدف تعزيز ربويل ال

السكانية جلنوب إفريقيا، ويساىم يف إقامة رلتمع عادل من خالل توفَت خدمات مالّية سهلة الوصول إىل فئة 
من ادليثاق بتحويل مقّدمي الّسود وتوجيو االستثمار إىل القطاعات ادلستهدفة يف االقتصاد. يهتم قسم كبَت 

اخلدمات يف جنوب إفريقيا من مؤسسات شللوكة بشكل كامل وتتم إدارهتا من قبل السكان البيض إىل سيناريو 
يعكس الًتكيبة السكانية، دبعٌت سيناريو تكون فيو ملكّية وإدارة معظم ادلؤسسات من قبل سكان جنوب إفريقيا 

ت لبيع ادلنتجات للسكان ذوي الدخل ادلنخفض. تشتمل معايَت الوصول السود، باإلضافة إىل ذلك توجد متطلبا
الفّعال على الوصول ادلادي باإلضافة إىل رلموعة من ادلنتجات ادلالئمة ذات األسعار ادلناسبة وادلفهومة من قبل 

 ادلستهلكُت ذوي الدخل ادلنخفض واليت من ضمنها التأمُت.

دبوجب ميثاق القطاع ادلايل، وافقت شركات التأمُت  في خلق الوعي:مساهمة مبادرة ميثاق القطاع المالي  -
يف جنوب إفريقيا على زبصيص ادلوارد لتقدمي منتجات التأمُت لألسر ذات الدخل ادلنخفض. باإلضافة إىل ذلك، 

ادلايل يف من صايف األرباح الستخدامها يف التوعية ادلالية، ومن مبادرات نشر التوعية والوعي  %0.2فهي تساىم بـ 
الذي يقّدمون تأمينات األضرار والتأمُت قصَت  (SAIA)أوساط الفقراء قيام أعضاء مجعية جنوب إفريقيا للتأمُت 

األجل بتقدمي برنامج تثقيف ادلستهلك والذي يغطي ادلوضوعات التالية: إدارة االموال، ادليزانية، الديون، اإلدخار، 
والتأمُت قصَت األجل، باإلضافة إىل حقوق ومسؤولّيات ادلستهلك، وكل  اخلدمات ادلصرفية، التأمُت على احلياة

 ذلك من أجل رفع الوعي.
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واليت تقًتح خلق مساحة تنظيمية لتوفَت منتجات التأمُت ادلصغر وأن تكون ضمن  :8002قشة ورقة المنا -
قشة ىذه ىو وضع إطار تنظيمي اإلطار التنظيمي األوسع لتوفَت التأمُت يف جنوب إفريقيا. فاذلدف من ورقة ادلنا

متماسك وواضح يشّجع ويسّهل توفَت وتوزيع منتجات ذات قيمة جّيدة وبتكلفة منخفضة تكون مناسبة 
 الحتياجات السكان ذوي الدخل ادلنخفض.

، وربدد موقف السياسة الذي 2002نتيجة التشاور بشأن ورقة ادلناقشة لعام  جاءت :8022 وثيقة السياسة -
توسيع نطاق الوصول إىل رلموعة متنوعة من منتجات  وهتدف ىذه اخلطوة إىل .صغر ادلقًتحالتأمُت ادل يدعم قانون

التأمُت الرمسية، تعزيز محاية ادلستهلك داخل ىذا اجلزء من السوق من خالل إطار تنظيمي مناسب وتوعيتو دباىية 
التخفيف من حّدة الفقر من خالل النمو االقتصادي  التأمُت وادلخاطر وادلزايا ادلرتبطة بو، باإلضافة إىل زيادة دعم

 وخلق فرص العمل.

حيث جاء بتغيَتات على  والذي يدعم صناعة التأمين المصغر: 8102سنة  إصدار قانون التأمين الجديد -
وبشكل أكثر ربديداً على قواعد محاية  (STIA)وقانون التأمُت قصَت األجل  (LTIA)قانون التأمُت طويل األجل 

، شلا ؼللق فرصًا جديدة لشركات التأمُت احلالّية ويؤّدي إىل توفَت منتجات التأمُت (PPR)املي وثائق التأمُت ح
ادلصّغر ادلرّخصة. هتدف التعديالت اليت أُدخلت على قانون التأمُت إىل منح ادلزيد من سكان جنوب إفريقيا 

وثائق التأمُت، ودبوجب ترخيص التأمُت ادلصغر ؽلكن  الفرصة لتغطية أنفسهم وأصوذلم وستوّفر محاية أكرب حلاملي
يوّفر قانون التأمُت  سهل الوصول إليها، عادلة ومناسبة الحتياجات ادلستهلكُت. توفَت عدد من ادلنتجات اجلديدة

اجلديد األطر التنظيمية واإلشرافية واليت ستجعل من الّسهل على أصحاب الدخل ادلنخفض الوصول إىل منتجات 
عالية اجلودة ومصّممة بطريقة تدعم ربسُت فهم ادلستهلك دلنتجات التأمُت ادلختلفة، كما يهدف القانون  تأمُت

 .أيضاً إىل ربويل مقّدمي خدمات التأمُت غَت الرمسيُت إىل مقّدمي خدمات رمسّيُت ومنّظمُت ومزّودين بادلوارد

 أهم تحّديات التأمين المصّغر في جنوب إفريقيا: الفرع الرابع

 فهم التأمين المصغرأواًل: 

من ادلتعارف عليو أن األسر ذات الدخل ادلنخفض ال تفهم معٌت التأمُت، وىو األمر الذي يفّسر عزوفها عن شراء 
منتجات التأمُت وعن ذبديد وثائقها؛ حيث كلما اطلفض مستوى الوعي كلما كان احتمال ذبديد وثائق التأمُت 

وثيقة التأمُت. يتمّثل أحد أكرب التحّديات اليت  معُت، ال أحد غلّدد عن حدّ  ضعيفاً، وإذا اطلفض مستوى الوعي
يف شرح مفهوم ومزايا التأمُت ادلصغر لألسر ذات الدخل ادلنخفض،  يف جنوب إفريقيا تواجو صناعة التأمُت ادلصغر

بّد من توعية العمالء ذوي  . إذن، اليف الدولة وبالتايل يعترب اجلهل من أكرب العقبات اليت ينبغي التغّلب عليها
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الّدخل ادلنخفض دبزايا التأمُت، فالتوعية تعترب عنصرًا ال غًٌت عنو لنجاح أي إجراءات تسويقّية يقوم هبا مقّدمو 
 منتجات التأمُت ادلصّغر.

 الثقةثانياً:

ع التأمُت من أجل الفوز كان إشراك الثقة أمرًا زلورياًّ يف اجلهود اليت تبذذلا صناعة اخلدمات ادلالّية وخاّصة قطا 
. عالوة أن بناء الثقة يعّزز تناول منتج التأمُت 5100بأكرب قدر من ادلنتجات؛ حيث أظهرت دراسة صدرت عام 

عنصر الثقة يف إدارة سلطط صحة رلتمعي كعامل مهّم يؤثّر على  5112على ذلك، حّددت دراسة ُنشرت عام 
 .احتمال انضمام األسر للمخطط

ػلدث يف رلال االئتمان؛ حيث يقوم ادلقًتض باقًتاض األموال وربّمل مسؤولّية إعادتو، صلد أن  على عكس ما
التأمُت يعكس مسؤولّية ادلخاطرة. يف اإلقراض ادلصغر يقّدم ادلقرض مبلغ القرض ويثق يف العميل لتسديده، بينما 

بوعده بالّدفع وفقًا للشروط التعاقدية. بالنسبة  يف التأمُت يدفع حامل الوثيقة ادلبلغ ُمقّدمًا ويأمل أن يفي ادلانح
لشرػلة اجملتمع اليت ردبا مل تستخدم أبدًا منتجات التأمُت، فإن الثقة ىي العنصر الذي غلب إنشاؤه بُت شركة 

 التأمُت ادلصغر والعميل احملتمل.

ة يف حالة ربّقق ادلطالبات؛ حيث عموماً، ال يثق حاملو وثائق التأمُت يف أن شركة التأمُت ستدفع ادلزايا ادلستحق
أن فوائد التأمُت تبقى غَت ملموسة بالنسبة للعميل، ولن تصبح ملموسة إاّل بعد تسوية ادلطالبات بنجاح. يعتقد 
عميل التأمُت ادلصغر النموذجي أن األقساط ادلدفوعة تصبح ضائعة إذا مل يقّدم مطالبة ومل يتحّصل على مبلغ 

ذلك، تنظر السوق غالباً إىل شركات التأمُت على أهنا سريعة يف أخذ أمواذلا ولكن بطيئة يف التأمُت، باإلضافة إىل 
 تسوية ادلطالبات.

نظراً لالطلفاض مستويات اإلدلام بالقراءة والكتابة لدى الفئات ذات الدخل ادلنخفض، فإن ىذه األخَتة غالباً 
إىل تقويض مصداقّية شركات التأمُت الّشرعية. كشفت ما تكون عرضة للمخّططات االحتيالّية، األمر الذي يؤدي 

 Morsink Karlijn بعنوان: "الثقة بُت الفقراء مهّمة لنجاح التأمُت ادلصغر" للباحثة 5105دراسة صدرت عام 

                                                           
 - على الدراسة، راجع الرابط ادلوايل: لإلطالع 

https://basis.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk466/files/2017-02/BDM_Paper9-27-2011.pdf 
 - على الدراسة، راجع الرابط ادلوايل: لإلطالع 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851009000815?via%3Dihub 
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وأثيوبيا، أن ثقة السكان يف التأمُت كمنتج ىو مفتاح إقباذلم على  أُجريت يف كل من اذلند، كينيا، الفيليبُت واليت
 كتتاب وثائق التأمُت، وأنو بالفعل بإمكان التأمُت ادلصغر التخفيف من الفقر.ا 

 التكلفة والربحيةثالثاً: 

إذا كان التمويل ادلصغر بإمكانو ربقيق االستمراريّة يف وجود عدد قليل من العمالء، فإن التأمُت ادلصغر ال 
ن القسط ادلدفوع منخفض، فال بّد من توفَت احلجم ؽلكنو ذلك، ألنو يعيق تطبيق قانون األعداد الكبَتة. نظرًا أل

الكايف من العمالء الذي يسمح بتطبيق قانون األعداد الكبَتة، وذلك حىت تتمّكن شركة التأمُت من تسديد 
 تكاليف ادلعامالت والتكاليف اإلدارية وربقيق األرباح.

الدخل ادلنخفض والذين يقطنون يف التكاليف اليت تكّبدهتا شركات التأمُت من أجل الوصول إىل أصحاب 
األقساط واليت من ادلفروض أن تغّطي ىذه التكاليف منخفضة. فوثائق  صلد مرتفعة، بينماتكون األماكن النائية 

 التأمُت الصغَتة ترفع من تكاليف ادلعامالت للمنتجات التأمينية وتضغط على سعر الوثيقة.

 إلطار التنظيمي للتأمين المصغر: ااً رابع

، األمر الذي يعكس احلاجة إىل معاجلة مشاكل أكثر سباسكاً اك العديد من الدوافع لتطوير إطار تنظيمي ىن
تشَت األحباث إىل أن أكثر  معّينة وفجوات يف النظام احلايل وأيضاً احلاجة إىل تسهيل تطوير سوق التأمُت ادلصغر.

واسطة مجعيات دفن غَت رمسية وغَت مرّخصة دبوجب من ثلثي التغطية اليت يوفرىا التأمُت اجلنائزي يتم بيعها ب
للتأمُت ادلصغر  أي خلل يف اإلطار التنظيميإن  القانون ذي الّصلة، وبالتايل ُتصّنف على أهنا أعمال غَت قانونّية.

كامل القطاعات غَت يعيق مواصلة تطوير سوق التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا وبالتايل عدم الوصول إىل  
 ة، كما يعّرض ادلستهلكُت لسوء االستغالل.ادلستغلّ 

ال يكُمن اذلدف يف معاجلة ادلشكالت ادلذكورة أعاله من الناحية النظرية فقط، ولكن أيضًا ضمان أّن ىذه 
التحديات اليت تواجو سوق التأمُت ادلصغر يتم معاجلتها بفعالية وعلى أرض الواقع بواسطة شركات التأمُت 

 .وأصحاب ادلصلحة ادلعنيُت

العوامل ىي  ىذه بعض ،صغر يف البالدتوفَت التأمُت ادل منن ىناك العديد من العوامل اليت تؤدي إىل احلرمان إذ
ال ؽلكن معاجلة ىذه التحديات بُت عشية  ء.لوسطااواطلفاض عموالت  قنوات التوزيعضعف عرفة ادلالية، غياب ادل

لتأمُت تشغيلّية لتصدي ذلذه التحديات لتمكُت بيئة احلاجة إىل أصحاب ادلصلحة للىناك وضحاىا، وبالتايل 
 .صغر يف جنوب أفريقياادل
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 المطلب الثالث: المقارنة بين التجربتين

باعتبارعلا  دولتُت علا جنوب إفريقيا واذلند صناعة التأمُت ادلصغر يف سلطنا الضوء على دراسةمن خالل حبثنا، 
وتظل معّدالت الفقر مرتفعة يف كلتا الدولتُت كما تظل ادلصغر، رلال التأمُت  من الدول السّباقة يف اخلوض يف

وقد شهدت العشرية األخَتة فئات الدخل ادلنخفض تواجو صعوبات كثَتة يف احلصول على اخلدمات ادلالية، 
اط بعد إجراء تقييم لكلتا التجربتُت ضلاول من خالل النق .قطاع التأمُت ادلصغر يف كلتا الدولتُتب اىتمام متزايد

 التالية ادلقارنة بينهما: 

سوق التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا سبامًا عن بقّية دول العامل، ويُعزى ذلك جزئياًّ إىل وجود  زبتلف وضعّية -
عرض وطلب للتغطية. من جانب الطلب، نظرًا لألعلّية االجتماعّية والثقافية للجنازات يف جنوب إفريقيا صلد 

دخل ادلنخفض لديها تأمُت على اجلنازة وحىت وثائق متعّددة، أّما من جانب العرض صلد العديد من األسر ذات ال
العديد من شركات التأمُت يف جنوب إفريقيا تقّدم منتجات متطّورة، وبالتايل ىذا ادلزيج من شركات التأمُت 

يف اذلند مل يتغَت ادلشهد إاّل بينما ادلتطّورة والطلب من األسر ذات الدخل ادلنخفض يعطي سوقاً مبتكرة ومتنامية. 
"التزامات ادلؤمنُت ذباه القطاعات االجتماعية بعنوان: 1221عام  بعد نشر أول رلموعة من اللوائح التنظيمية

الريفية"، وتضمنت تلك اللوائح نظام احلصص الذي غلرب ادلؤمنُت اخلواص اجلدد على بيع نسبة زلددة من 
خفض، وكان الغرض من ىذه اللوائح ىو التأكد من أن التأمُت يصل إىل عقودىم التأمينية لذوي الدخل ادلن

خلطة التنمية من خالل تشجيع تصميم منتجات للعمالء  االستجابة (IRDA)كان اذلدف من سياسة الفقراء، و 
 ذوي الدخل ادلنخفض وبالتايل توفَت غطاء للمناطق الريفية ادلهملة، عن طريق ضمان بيع نسبة معينة من وثائق

 التأمُت يف ادلناطق الريفية، وضمان تغطية نسبة معينة من األفراد يف القطاع االجتماعي.

ادلشرفون يف جنوب إفريقيا مل يتدّخلوا بشكل مباشر مثل نظائرىم يف اذلند إلضفاء الشرعّية على التأمُت ادلصغر - 
يع مقدمي اخلدمات ادلالية على اخلدمة حيث وافق مج وتعزيزه، بداًل من ذلك اعتمدوا على ميثاق القطاع ادلايل؛

. وبالتايل شهدت صناعة التأمُت يف جنوب إفريقيا موجة ىائلة من االبتكار، مع وعية للسوق منخفضة الدخلالطّ 
قيام شركات التأمُت بتجربة قنوات التسليم اجلديدة للوصول إىل الفقراء، دبا يف ذلك ادلشاريع ادلشًتكة والشراكات 

بينما يف اذلند ردبا مل تكن الشركات اخلاصة ستستثمر يف التأمُت ادلصغر لو مل تكن ُملزمة دبوجب . ئةمع ذبار التجز 
التنظيم، وحىت وإن قام البعض منها بذلك، لن يكون بنفس ادلستوى من االستثمار وااللتزام،  فالتأمُت ادلصغر قد 
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" Quota systemوادلتمثلة يف "نظام احلصص  (IRDA)اليت فرضتها  تطّور بسرعة يف اذلند دبوجب تلك االلتزامات
 الذي غلرب ادلؤمنُت اخلواص اجلدد على بيع نسبة زلددة من عقودىم التأمينية لذوي الدخل ادلنخفض.

لدى جنوب إفريقيا صناعة قويّة يف رلال التأمُت ادلصغر، واليت زبدم األسر ذات الدخل ادلنخفض يف شكل  -
ُت على احلياة، ألن الوصول إىل التأمُت ادلصغر كان مقصورًا على منتجات التأمُت تأمُت جنائزي يف سوق التأم

على احلياة فقط، وقد كانت اخلزينة الوطنّية يف جنوب إفريقيا وراء محلة على ادلدى الطويل إلغلاد طرق أفضل لسّد 
نقص التأمُت أو غَت ادلؤّمن فجوة احلماية، دبا يف ذلك توفَت تأمُت شامل دلاليُت األشخاص الذين يعانون من 

وقد مّت إضفاء الطابع الرمسي على نتائج أعمالو يف عام  2002عليهم يف الوقت احلايل، ىذا ادلشروع ساٍر منذ 
، وىي خطوة متأّخرة بادلقارنة اذلند 2012جويلية  1بسن قانون التأمُت اجلديد والذي دخل حّيز التنفيذ يف  2012
ول اليت نّظمت صناعة التأمُت ادلصغر عن طريق القوانُت، وقد اعتربت ىذه ادلبادرة دبثابة تعترب من أوائل الد واليت

خطوة مبتكرة من أجل ربقيق أقصى قدر شلكن من التوعية بالتأمُت، فتنظيم صناعة التأمُت ادلصغر وسن قوانُت 
 ادلصغر للفئات احملرومة. خاصة هبذا القطاع من شأنو أن يلعب دوراً زلورياً يف دعم ونشر منتجات التأمُت

ؽلكن القول بأن اذلند تتمّيز بنماذج تأمُت صحي نشطة ومتطورة مّت تطويرىا من ِقبل ومؤّسسات التمويل  -
كما يعترب التأمُت على احلياة أسهل غطاء ،  ادلصغر وشركات التأمُت وىي ظلاذج رائدة يف اذلند وبأسعار معقولة

يف جنوب إفريقيا تكون غالبّية سوق التأمُت ادلصغر يف شكل تأمُت بينما  ،اً ؽلكن تقدؽلو وأيضًا األكثر انتشار 
جنائزي نظراً لالعتبارات الثقافية اليت تقّدس اجلنازة من أجل حفظ كرامة ادلتوّّف واألسرة يف نظر اجملتمع. إن اخلطر 

، ىو وفاة أحد أفراد األكرب على دخل ومعيشة األسر يف جنوب إفريقيا وخاّصة األسر ذات الدخل ادلنخفض
األسرة والسيما مصدر الدخل األساسي. يف معظم احلاالت يعّد الغطاء اجلنائزي، على عكس االئتمان أو 
االدخار، اخليار األكثر شعبّية للتخفيف من ىذه ادلخاطر، نظرًا ألن تكاليف اجلنازة تؤثر بشكل كبَت على 

هم إىل التعّمق يف الفقر. وبالتايل نرى بأن التأمُت اجلنائزي لديو مستوى معيشة األسرة واستقرارىا ادلايل شلا يدفع
القدرة على التخفيف من حّدة الفقر عن طريق احلّد من آثار االضطرابات ادلالّية غَت ادلتوقّعة وربقيق االستقرار يف 

 التدفقات النقدية لألسر.

اجملّمع، حيث الحظنا وجوده يف كلتا  اعتمدت كل من اذلند وجنوب إفريقيا منتجات جديدة مثل التأمُت -
الدولتُت، والنموذج ادلفّضل للخدمات اجملّمعة ىو النموذج الذي تساىم فيو احلزمة اإلضافية يف التخفيض من 
احتمال ربقق اخلطر ادلؤّمن ضّده، وبالتايل مواءمة مصلحة ادلؤّمن )أو الوسيط( يف تقدؽلها، على سبيل ادلثال ؽلكن 

التطعيم مع تأمُت ادلاشية. فاخلدمات اإلضافّية تضمن حصول ادلؤّمن ذلم على شيء ملموس مقابل للوسطاء توفَت 
، ومن ناحية أخرى أقساطهم ادلدفوعة حىت وإن مل يتّمكنوا من تقدمي مطالبة، شلّا يزيد من القيمة ادلتوقعة للمنتج
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حيث يستفيد ادلزارعُت من توفَت احلماية مثل ىذه ادلبادرات تقوم بإدخال إدارة ادلخاطر يف عملّية التأمُت؛ 
دلاشيتهم باإلضافة إىل حصوذلم على التغطية التأمينّية، وبالتايل بإمكان شركة التأمُت توفَت تغطية بأسعار معقولة 

 نظراً الطلفاض األخطار.

تكاليف ادلعامالت ساعلت الروابط الوثيقة اليت تتمّتع هبا مؤسسات التمويل ادلصغر مع عمالئها يف التقليل من  -
واالختيار ادلضاد واالحتيال بالنسبة للمؤّمن. باإلضافة إىل ذلك يقّلل التأمُت ادلرتبط بالقرض من سلاطر السداد 
دلؤسسات التمويل ادلصغر وىو األمر الذي يتماشى مع مصاحلها. صلاح التمويل ادلصغر يف اذلند يرجع لكون 

ة دلعاجلة البيانات والنقد وتعترب دبثابة قناة فّعالة لتوفَت التأمُت، بينما صلد مؤسسات التمويل ادلصغر تتمتع بنظم قويّ 
تعتمد جنوب  ،إذيف جنوب إفريقيا القليل فقط من مؤسسات التمويل ادلصغر تعرض سلّططات التأمُت ادلصغر

ألمور األكثر شيوعًا يف إفريقيا بكثرة التوزيع على ذبار التجزئة الذين لديهم فروع يف ادلناطق الريفية؛ حيث من ا
جنوب إفريقيا بادلقارنة مع البلدان النامية األخرى، وجود "أحياء فقَتة حضريّة يف ادلدن الريفّية" واليت ساعدت 
على إنشائها بعض قوانُت التمييز العنصري يف الدولة، وبالتايل قد يكون ظلوذج تقدمي التأمُت ادلصغر ىذا أكثر 

 ن الريف يف جنوب إفريقيا مقارنة بالبلدان النامية األخرى.فعالية يف الوصول إىل سكا

مت إحراز تقّدم ضلو توفَت اخلدمات ادلالية للسوق ذات الدخل ادلنخفض، من خالل ارتفاع يف جنوب إفريقيا  -
، قد يُعزى التحسن يف التأمُت إىل سياسة احلكومة يف دعم الشمول ادلايل نفاذية التأمُت الرمسي يف ىذه األسر،

الطبقة الوسطى السوداء ادلتنامية وربّسن النظرة ذباه التأمُت نتيجة نشر التوعية من خالل التعليم وتصميم منتجات 
أظهر التأمُت ادلصغر ظلواًّ مّطرداً يف اذلند منذ إدخال و يف اذلند  أكثر مالءمًة وابتكاراً حبيث تليب حاجات السكان.

ضح أن حجم األعمال اجلديدة ادلكتسبة قد تضاعف خالل العشرية ، ومن الوا1222تنظيم التأمُت ادلصغر 
وربقيق  على ىذه اخلسائر مواجهة على ذوي الدخل ادلنخفض يف اذلند صغر أن يساعدالتأمُت ادل بإمكاناألخَتة. 

التأمُت  نؽلكن القول بأ . ومنوستكون زلمية من اخلسائر غَت ادلتوقعة أصوذلماالستقرار ادلايل ألن موقعهم ادلايل و 
ن اذلند، ومساعدهتم على االرتقاء يف وضعيتهم االقتصادية غالبية سكا سلاطر إلدارةضرورية أداة ؽلثل صغر ادل

واالجتماعية. لقد كان االعًتاف بالتأمُت ادلصغر كأداة للتخفيف من ادلخاطر ودرلو ضمن حزمة مزايا احلماية 
 خطوة جّد ىاّمة. ن السكان الضعفاء احملّددينوغَتىم م (BPL)للسكان ربت خط الفقر االجتماعية 

الطبقات السفلى من اجملتمع اذلندي تعاين من قلة الوعي بأعلية التأمُت ضد سلتلف األخطار اليت يواجهوهنا،  -
يعترب اجلهل من أكرب العقبات اليت وىو أكرب عائق يواجو صناعة التأمُت ادلصغر يف اذلند، وحىت يف جنوب إفريقيا 

التغّلب عليها. إذن، ال بّد من توعية العمالء ذوي الّدخل ادلنخفض دبزايا التأمُت، فالتوعية تعترب عنصرًا ال ينبغي 
 غًٌت عنو لنجاح أي إجراءات تسويقّية يقوم هبا مقّدمو منتجات التأمُت ادلصّغر.
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 إمكانات وأسس إنشاء نظام تأمين مصغر في الجزائر: رابعال  المبحث

وإجراء بعد دراسة واقع نظام التأمني ادلصغر ودوره يف التخفيف من الفقر يف كل من اذلند وجنوب إفريقيا، 
نظام التأمني ادلصغر  طبيقضلاول من خالل ىذا ادلبحث تقدًن مقرتحات حول إمكانية ت مقارنة بني كلتا التجربتني،

 يف اجلزائر.

 إمكانات سوق التأمين المصغر في الجزائر المطلب األول:

 ال يوجد عرض التأمني يف اجلزائر ، لكنصغر يف السنوات اخلمس ادلاضية يف مجيع أضلاء العاملازدىر التأمني ادل
 .على الرغم من وجود سوق لو إمكانات عالية ،للسكان ذوي الدخل ادلنخفضادلخصص 

 الفرع األول: تحليل الطلب

خاص ذلؤالء نتج التأمني ادلصغر سلصص بشكل م، 1من سكان األرياف غري مؤمن عليهم %79يف اجلزائر صلد 
سبارس ادلشروعات ادلصغرة من قبل  السكان ومجيع أصحاب ادلشاريع اخلاصة السيما يف القطاع غري الرمسي.

رلموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة الرمسية وغري الرمسية. ميكن للمشروعات ادلصّغرة أن تكون مرحبة وقابلة للتطبيق 
 شريطة أن تكون البيئة قادرة على مرافقتها. 

، ADS) منتج التأمني ادلصغر سلّصص للمستفيدين من القروض ادلصغرة من ادلؤسسات ذات الصلة
ANGEM ،ANSEJ ،CNAC) والذين جيدون صعوبة يف االندماج ضمن اآللّيات الكالسيكية للضمان ،

االجتماعي ويف احلفاظ على تراثهم اإلنتاجي ادلتواضع. ىؤالء يعتربون أن وضعيتهم ذبعلهم مستبعدين من غطاء 
أما بالنسبة للوصول إىل صندوق  (CNAS)الضمان االجتماعي اخلاص بالصندوق الوطين للتأمني االجتماعي 

بعض الفئات اليت تندرج  .فإنو ال يزال مكلفًا للغاية بالنسبة ذلم (CASNOS)التأمني االجتماعي لغري األجراء 
رعايتها يف إطار القسم الوزاري ادلسؤول عن التضامن الوطين وغريىا من العمال الريفيني ال ميكنهم دمج نظام 

ت األخرى ىي اليت تغطّيها وزارة التضامن والعمال الريفيون وادلزارعون، ىذه الفئات الضمان االجتماعي. والفئا
مليون مّت استهدافهم من خالل سبديد تغطية الضمان االجتماعي دبوجب قانون ادلالية  2األخرية والبالغ عددىم 

، ويف الوقت نفسو عرضت وزارة العمل على عّمال القطاع غري الرمسي إمكانية 2102لعام  (LFC)التكميلي 
                                                           
1
 - Adlene Badis, Microassurance : Un potentiel oublié de 5 millions de clients, disponible sur : 

https://www.algerie360.com/microassurance-potentiel-oublie-de-5-millions-de-clients/. (14/4/2018) 

https://www.algerie360.com/microassurance-potentiel-oublie-de-5-millions-de-clients/
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. ومع ذلك فإن ىذا القرار ال يأخذ بعني (CNAS)الوصول إىل الضمان االجتماعي بإعالن أنفسهم  لدى 
االعتبار التوازن ادلايل لنظلم الضمان االجتماعي، عالوة على ذلك فهو يتجاىل خصوصيات فئة السكان 

 ال تزال وزارة ادلالية سلطة التقييم القانوين والتصريح باعتماد أي آلية تأمني اقتصادي. .1ستهدفة بالتغطيةادل

خاصة ادلؤسسات الصغرية  %01السوق ادلستهدفة بالتأمني ادلصغر على ادلدى القصري وادلتوسط قّدرت بـ  
كبري بسبب االحتياجات االقتصادية   ؛ حيث أن قطاع ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة ينمو بشكل2وادلتوسطة

 كبرية للتأمني ادلصغر.   واالجتماعية للبلد وىو حلد اآلن سوق غري مستغّلة وذات إمكانات

وجود نسيج اقتصادي يتكّون أساسًا من الشركات الصغرية والصغرية جداًّ، إضافًة إىل منو ملحوظ يف خلق إن 
القطاع غري الرمسي السائد يف قطاع التوظيف والتجارة، كلها مؤشرات ادلؤسسات مع بروز ادلقاولني الشباب، وأيضاً 

 . 3تُنّبئ بالطلب احملتمل على منتجات التأمني ادلصغر

فالسوق اجلزائريّة ىي سوق زلتملة واعدة للغاية ولكنها غري مستغّلة، ميكن على سبيل ادلثال توفري منتجات 
ولني الشباب، ومن ادلتوّقع أن يصبح الطلب على التأمني ادلصغر مع التأمني االئتماين الذي تتطّلبو البنوك للمقا

مرور الوقت سلوك اقتصادي طبيعي ناتج عن احلاجة احلقيقية للحماية واألمن ضّد ادلخاطر العشوائّية، من قبل 
 األسر وأصحاب ادلهن ادلستقّلة وادلؤسسات وادلستثمرين ومجيع األعوان االقتصاديني.

 تحليل العرض :الفرع الثاني

 أواًل: النظام العمومي للحماية االجتماعية

 اً تلف سبامزب اإال أهن ة،من سكان اجلزائر يستفيدون من تغطية التأمني الصحي اجلزئي %01على الرغم من أن 
من طرف الديوان الوطين  2101فق عملية ادلسح الوطين اليت أجريت عان . و عن محاية التأمني االجتماعي

، فإن نصف العمال يف اجلزائر غري مصّرحني لدى الضمان االجتماعي، ىذا يعين أهنم ال (ONS) لإلحصائيات

                                                           
1
- Amine Aït Djebbara, La micro-assurance pour intégrer les catégories hors sécurité sociale, disponible sur : 

http://www.express-dz.com/2018/03/28/la-micro-assurance-pour-integrer-les-categories-hors-securite-sociale/. 

(27/4/2018) 
2
- La micro-assurance a un bel avenir en Algérie malgré un cadre non incitatif, disponible sur : 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5198093. (14/11/2019) 
3
- Idem. 

https://www.express-dz.com/author/amine/
http://www.express-dz.com/2018/03/28/la-micro-assurance-pour-integrer-les-categories-hors-securite-sociale/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5198093
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يستفيدون من أي محاية يف التأمني االجتماعي )البطالة، ادلوت، التقاعد والرعاية يف القطاع اخلاص( باستثناء 
 تغطية التأمني الصحي اجلزئية.

 ثانياً: قطاع التأمين التقليدي

 يف الصادرة ( GIZ-DEVED)كشفت دراسة أجرهتا وزارة الصناعة وترقية االستثمارات بالتعاون مع برنامج 
إمكانات التأمني ادلصغر يف اجلزائر، أن تصميم التأمني ادلصغر يظّل صعبًا ومعّقدًا ألسباب  حول 2102سنة 

التأمني ادلصغر ألن االعتقاد السائد يقتضي  متعّددة من ضمنها عدم توّفر شركات التأمني احمللّية لتقدًن منتجات
أن السوق ذات الدخل ادلنخفض ليست مرحبة بسبب وجود عدد كبري من ادلعامالت ذات التكلفة ادلرتفعة بينما 
األقساط منخفضة للغاية وبالتايل ال تستوعب ىذه التكاليف. وما يربّر ىذا اإلحجام من اجلهات الفاعلة احمللّية 

افح من أجل تطوير منتجات التأمني التقليدية وادلعروضة يف السوق منذ فرتة طويلة رغم الطبيعة حقيقة أهنا تك
اإللزامية للبعض منها )على وجو اخلصوص التأمني ضّد الكوارث الطبيعّية(، إىل جانب اجلهل العميق من قبل 

. و باإلضافة دلا سبق، توجد عوامل السكان دبدى مسامهة التأمني يف توفري احلماية من سلتلف األخطار ادلتكّبدة
 . 1أخرى ذات طابع اجتماعي من بينها التضامن القوي والواسع بني أفراد األسرة وأيضاً ادلعتقدات الدينية

وال خيّص سوى التأمني اإللزامي والسيما التأمني على  %0معّدل نفاذية التأمني يف السوق بالكاد يصل 
هبذا ادلوضوع الذي يتموقع يف التقاء اإلدماج االجتماعي والرحبية  (CARE)السيارات. ذلذا السبب يهتم نادي 

، ىدفها ادلسامهة يف ربسني ظروف 2112االقتصاديّة، وىو عبارة عن منظمة غري رحبية مت اعتمادىا يف جانفي 
 اجيابية. التنمية االقتصاديّة واالجتماعية للبلد من خالل التفكري، والتواصل وتعزيز أي مبادرة اقتصادية

وبالتايل لدى السوق اجلزائري إمكانات مهّمة جداًّ للتأمني ادلصغر، ويسمح نشاط التأمني ادلصغر لشركات 
بناء عالمة ذباريّة قويّة واليت ميكن استخدامها الحقًا لبيع منتجات التأمني ، و التأمني باستكشاف أسواق جديدة

 التقليدية.

 

                                                           
1
- Idem. 



 الجزائر الفصل الثالث: دراسة مق ارنة لدور نظام التأمين المصغر في التخفيف من الفقر في الهند وجنوب إفريقيا وإمكانية االستف ادة منها في

 

247 

 

 الشبابثالثاً: القطاع المقابل للمقاولين 

مؤّخرًا قامت الدولة بسلسلة من خطط الدعم إلنشاء ادلشاريع الصغرية وادلصغرة من قبل الشباب والعاطلني 
من خالل سبويل ىذه ادلؤسسات ادلتوسطة والصغرية وادلصغرة من قبل البنوك )سبويل والعاطالت عن العمل، 

( وادلستفيدين من الصندوق ANGEMالقرض ادلصغر )مصغر(، دبا يف ذلك ادلستفيدين من الوكالة الوطنية لتسيري 
 (.ANSEJ(، وكذلك أصحاب ادلشاريع ادلستفيدين من )CNACالوطين للبطالة )

ذبربىم البنوك على اكتتاب وثائق التأمني يف حالة من أجل ضمان مالءة أصحاب ادلشاريع الشباب، و 
 .يف حالة حدوث سلاطر عشوائية األضرار لتغطية مشاريعها وتأمينات الوفاة/العجز

 اً: التمويل المصغررابع

هبدف توفري فرص العمل، خلق ادلشاريع الصغرية  ظهرت صناعة التمويل ادلصغر يف اجلزائر منذ عدة سنوات
ومساعدة النساء وذلك هبدف توفري االستقرار والقضاء على الفقر. لقد  وادلتوسطة احلجم، التنمية الزراعية والريفية

مّت توفري التمويل ادلتعّدد كتدبري دعم ومرافقة من قبل الدولة، البنوك العمومية واجلهات ادلاضلة، وكلها مغطاة جزئياًّ 
ضعف كبرية أعاقت تطّوره من قبل عّدة صناديق للضمان. رغم كل ىذه التدابري، لدى نظام التمويل ادلصغر نقاط 

 وتأثريه االقتصادي واالجتماعي.

 اً: الوسطاءخامس

 :يوجد العديد من الوسطاء يف صناعة التأمني يف اجلزائر

 ؛شبكة شركات التأمني بوكاالهتا ادلباشرة، الوكالء العامون والسماسرة -
 احمللية؛شبكة الصندوق الوطين للتعاون الفالحي بصناديقها اجلهوية ومكاتبها  -
 شبكة التأمني ادلصريف؛ -
 اذلياكل الداعمة للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة والقطاع الزراعي؛ -

 سبثل كل ىذه الشبكات قنوات مثري لالىتمام لتوزيع منتجات التأمني ادلصغر.
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 : القطاع غير الرسميسابعاً 

من القوى العاملة، ويتميز ىذا القطاع دبشاكل احلماية  %21غري الرمسية يف اجلزائر حوايل تشكل العمالة 
االجتماعية اخلطرية، ظروف العمل السيئة وانعدام األمن الوظيفي. ينبغي على السلطات، أرباب العمل ومجيع 

 أولويّة وطنية كوهنا ضرورة ملحة. ادلكونات األخرى يف اجملتمع اجلزائري جعل معاملة االقتصاد غري الرمسي

 تحليل اإلطار التنظيمي: نيالثاالمطلب 

من خالل ربليل اإلطار التنظيمي لنشاط التأمني يف اجلزائر، انبثقت رلموعة من النقاط ادلهمة الواجب أخذىا 
 بعني االعتبار:

وبالتايل شركات التأمني احلكومية كانت وحدىا مؤىلة  0700احتكرت الدولة عمليات التامني منذ عام  -
مل تنطبق بالنسبة  تامني كانت معتمدة من أجلها، مع ذلك نالحظ أن نصوص القانوندلمارسة عمليات 

 ني اجلزائرية ذات الشكل التعاوين.دلؤسسات التأم

جاء ربرير سوق التأمينات الذي رفع القيود على سري شركات التأمني وشلارساهتا وكذلك على  0772يف  -
مساسرة معتمدين من طرف وزارة ادلالية ووكالء معتمدين من طرف إعادة إدماج الوساطة يف ىذا ادليدان من خالل 

شركات التأمني. ىذا األمر أسس كذلك رقابة صارمة من طرف الدولة كما مت تأسيس اجمللس الوطين للتأمينات 
 الذي من مهامو ضمان حسن سري عملية ربرير القطاع.

هبدف تقوية األمن ادلايل وحوكمة شركات التأمني، تعديل قانون ربرير قطاع التأمينات  2110وقد مت يف سنة  -
ومن جهة أخرى قام ىذا القانون بفصل نشاط تأمينات احلياة عن نشاط تأمينات األضرار، كما رّخص 

بتوزيع  للمتعاملني األجانب أن ينشطوا يف الوطن، وأيضًا أسس صندوق ضمان للمؤمن ذلم، ومسح للبنوك
 نصيب جلنة اإلشراف على التأمينات.منتجات التأمني، باإلضافة إىل ت

للتنظيم والرقابة، وتتمثل الشبكات الوحيدة ادلسموح ذلا بتوزيع  خيضع يف اجلزائرنشاط التأمني يظهر جلياًّ أن  -  
على الرغم  التأمني ىي الوكاالت ادلباشرة، الوكالء العاّمون، السماسرة، شبكات التأمني ادلصريف ووكاالت السفر.
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شركات تأمني تكافلية وبنوك إسالمّية قد تكّيفت مع اللوائح احمللية، فإن التكافل والتمويل اإلسالمي مل من وجود 
 يتّم تنظيمهما بعد يف اجلزائر.

ذبدر اإلشارة إىل أنّ احلد األدىن لرأمسال شركات التأمني احملدد قانونياًّ جّد مرتفع وميكن أن يعترب كعائق  -
 ادلصغر.بالنسبة لشركات التأمني 

رغم امتالك اجلزائر لقاعدة متينة تسمح تدّل على أن نشاط التأمني يف ىذه الدولة منظم ومراقب فلقد ثُبت  -
 أن وجود قوانني تنظيمية قد يعّزز أو يعرقل عرض خدمات التأمني بالنسبة لذوي الدخل ادلنخفض.

وفعالية خدمات التأمني ادلصغر، وبالتايل قبل  يعترب اإلطار التنظيمي ادلصّمم جّيدًا عاماًل حامسًا يف كفاءة -
وضع نظام للتأمني ادلصغر يف اجلزائر ال بّد من مراجعة بعض جوانب اإلطار التنظيمي مثل: احلد األدىن ادلطلق 

 لرأس ادلال، قواعد احليطة والوسطاء وغريىم.

 أسس إنشاء نظام تأمين مصغر في الجزائر: المطلب الثالث

التأمني ادلصغر يف اجلزائر، منها ذات الصلة  بشأن إدماج نظام سساألمن فيما يلي سوف نستعرض مجلة 
 باإلطار التنظيمي وأخرى ترتبط بالسوق:

 تتعلق باإلطار التنظيمي الفرع األول: أسس

 وتتمثل يف:

قطاع التأمينات يف اجلزائر لدمج خّط أعمال جديد وىو التأمني ادلصغر، وربديد فئة جديدة من  ربديث تنظيم -
 ادلنتجات ذات سلاطر أقل.

 مني التقليدي داخل نفس شركة التأمني.ضرورة التعايش بني نشاط التأمني ادلصغر ونشاط التأ -

بتكييف ادلتطلبات  يسمح للهيئة التنظيميةإنشاء فئة من منتجات التأمني ادلصغر ذات سلاطرة أقل، شلا  -
 التنظيمية احلصيفة لتسهيل االكتتاب والتوزيع بتكلفة أقل.

مثل:  وبأقل تكلفة من أجل التأمني ادلصغر وضع آليات تنظيمية خبصوص تطوير قنوات توزيع بديلة جديدة -
 البائعني ادلستقلني، أندية بائعي التأمني، اجلمعيات وغريىا.
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 باإلشراف على قطاع التأمني ادلصغر. نة اإلشراف على التأميناتتكليف جل -

 تطوير آليات إعادة التأمني من خالل تشجيع دعم احلكومة دلعيدي التأمني على ادلستوى الوطين. -

 .(UAR)مني وإعادة التأمني أتوسيع دور ومهام إرباد شركات الت -

 تتعّلق بالسوق أسسالفرع الثاني: 

 وتتمثل يف:

 .اإلدماج ادلايل عزيز سياسةربسني ترتيبات التمويل ادلصغر ادلصرفية وغري ادلصرفية من أجل ت -

ادلشاركة الفردية أو بالشراكة من طرف شركات التأمني هبدف ربفيز تطوير التأمني ادلصغر بواسطة سلسلة من  -
 بادلخاطر ادلتعّددة.اإلجراءات مثل استغالل الشراكات مع شبكات التوزيع وتصميم منتجات خاّصة 

توفري شركات التأمني دلنتجات أكثر تكّيفًا مع احلاجات احلقيقية للفئات ادلستهدفة بالتأمني ادلصغر، وذلك  -
 باستحداث قيمة حقيقية.

التكثيف من االتصاالت ادلؤسساتية يف التأمني باذباه اجلمهور عن طريق الفاعلني يف السوق: احلكومة،  -
 الشركات..وغريىم.

 استخدام تكنولوجيا إعالم جديدة يف استغالل نشاطات التأمني. -

 ازباذ إجراءات جبائّية باذباه منتجات التأمني ادلصغر. -
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 :خالصة الفصل الثالث

 يف النقاط التايل: لميكن إجياز نتائج الفص

يف االبتكار يف رلال التأمني ادلصغر، فتجربة اذلند جتمع بني العديد من العوامل  تعترب اذلند السوق الرائدة عادليا    -
اليت تساهم يف حتسني إدارة ادلخاطر لألسر ذات الدخل ادلنخفض من خالل التحكم الفعال يف التقاطع بني 

 للعاملني ضمن القطاع غري الرمسي.  االندماج ادلايل يف أسواق التأمني وتوسيع نطاق احلماية االجتماعية

ألنه ميلك القدرة على إشراك غالبّية السكان يف  يف جنوب إفريقيا يعترب التأمني ادلصغر مهّم للّنمو ادلستدام -
ات كما ميّثل أداة مرنة وقويّة وهو يقّلل من الضعف وخيّفف من اآلثار السلبية للصدم،األنشطة االقتصاديّة
وبالتايل ميكن القول بأن التأمني ادلصغر ميّثل حال  للضعف االجتماعي واالقتصادي الفقرية،  اخلارجّية على األسر

 يف جنوب إفريقيا.

السوق اجلزائريّة هي سوق زلتملة واعدة للغاية ولكنها غري مستغّلة، ميكن على سبيل ادلثال توفري منتجات  -
باب، ومن ادلتوّقع أن يصبح الطلب على التأمني ادلصغر مع التأمني االئتماين الذي تتطّلبه البنوك للمقاولني الش

مرور الوقت سلوك اقتصادي طبيعي ناتج عن احلاجة احلقيقية للحماية واألمن ضّد ادلخاطر العشوائّية، من قبل 
 األسر وأصحاب ادلهن ادلستقّلة وادلؤسسات وادلستثمرين ومجيع األعوان االقتصاديني.

 

 

 



 
 

 الخاتمة
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بعد ربليل ادلوضوع من جوانبو ادلختلفة وفقا إلشكالية البحث ادلطروحة، ولإلجابة على السؤال الرئيس لبحثنا 
قادتنا بدورىا إىل  من النتائج مجلة وصلنا إىلت أثناء عرضنا ألىم معامل البحث، ،وما انبثق عنو من أسئلة فرعية

 ، نذكر أعلها يف النقاط ادلوالية.، كذلك إىل ربديد اآلفاق اليت ؽلكن أن يطاذلا حبثناقًتاحاترلموعة من اال

 أّواًل: نتائج الدراسة

 ىم النتائج كما يلي:ذكر أ وؽلكن نتائج متعلقة بالدراسة النظرية: .1

دخل الفرد مرتفع وصناعة اخلدمات ادلالّية متطّورة، وبالتايل صلد معدل  يف البلدان ادلتقّدمة عادة يكون دبتوّسط -
أعلى بادلقارنة مع الدول النامية. ىذا ليس مفاجئًا ألن العديد من الدراسات تو وكثاف التقليدي نفاذية التأمُت

اطلفاض معدل نفاذية ويرجع  حّددت الدخل كمحّدد إغلايب مهّم للطلب واالستهالك يف رلال التأمُت. التجريبية
التأمُت التقليدي وكثافتو يف البلدان النامية إىل إحجام مقّدمي التأمُت التقليدي عن توفَت ادلنتجات للسكان ذوي 
الدخل ادلنخفض بسبب ارتفاع تكاليف االكتتاب وادلعامالت، عدم ذبانس ادلعلومات وشبكات التوزيع ادلرتبطة 

 فية.خبدمة الفقراء غَت مالئمة وغَت كا

يهدف التأمُت ادلصغر يف جوىره إىل ربقيق نفس الغرض الذي يهدف إليو التأمُت التقليدي؛ وىو السماح  -
، سواء من األفراد أو الشركات، بنقل ادلخاطر اليت يتعرضون ادلستبعدين من نظام التأمُت التقليدي للمستهلكُت

، قيق ارتقاء يف الوضعية االقتصادية واالجتماعيةدرء األخطار وربذلا، وشراء األمان الذي ػلتاجونو من خالل 
 ضمن اسًتاتيجيات األعمال وخطط التنمية. وبالتايل يستحق التأمُت ادلصغر أن ػلتل مكاناً 

ربضى أسواق الدخل ادلنخفض يف االقتصاديات النامية باىتمام ادلفكرين يف رلال ادلشروعات من خالل سبل  -
دبثابة فرصة للعمل  ،يعّد احلّد من الفقر اآلن ،الفًتات السابقة، ففي القطاع اخلاصمل يكن من ادلمكن تصورىا يف 

 .بداًل من أن يكون رلرد مسؤولية اجتماعية تضطلع هبا الشركات

من القضايا الرئيسّية ادلتعّلقة بتغَّت ادلناخ ىو أن معظم اخلسائر االقتصادية النامجة عن الكوارث غَت مؤمَّنة، شلا  -
لضحايا إلعادة سبويل أنفسهم أو االعتماد على مساعدات ادلاضلُت، وىذا أمر خطَت خصوصًا يف البلدان يًتك ا

 النامية، لذلك يعترب التأمُت وسيلة لتأمُت الفقراء الذين مّت استبعادىم تقليدياًّ من اخلدمات ادلالية.
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واحلوادث والكوارث الطبيعّية أحّد أىّم العوامل ؽلكن أن يكون التأمُت ادلصّغر الذي يغّطي الفقراء ضّد األمراض  -
يف مكافحة الفقر. ال يتطّلب احلّد من الفقر ادلداخيل ادلتزايدة بثبات فحسب، بل يتطّلب أيضًا محاية ىذه 
ادلداخيل. يعترب التأمُت ادلصغر من بُت أحدث ادلبادرات ادلالّية دلكافحة الفقر عن طريق محاية الفقراء من اخلسائر 

 قابلة للتأمُت ضّدىا.ال

ػلصل األفراد ذوو الدخل ادلنخفض على دخل صغَت وغَت منتظم، ونادراً ما يشاركون يف أنشطة مدرة للدخل  -
ويظهرون قدرات مدخرات رديئة ألن معظمهم ال ؽللكون سوى ما يكفي من ادلال لتوفَت االحتياجات األساسية 

مات االقتصادية، أو وفاة أو مرض أحد أفراد األسرة، وأمراض أكثر عرضة للصد ملعائالهتم. ونتيجة لذلك، فه
 اصيل وتؤثر على أمنها الغذائي. لذلك، ليس من ادلستغرب أناحملادلاشية والكوارث الطبيعية اليت ؽلكن أن تدمر 

 قرضادلرتبط بال احلياةالتأمُت على احلياة )التأمُت على  وثائقىي  اً صغر شيوعأكثر منتجات التأمُت ادل صلد
 .( والتأمُت الصحي )ادلرض والعجز( والتأمُت الزراعييز ئاجلناالتأمُت و 

يف بعض البلدان، يتم بيع التأمُت ادلصغر من خالل ىياكل قائمة على اجملموعات، حيث يلعب أعضاء  -
اجملموعة من خالل مراقبة النظراء، دورًا أكثر فعالية يف إدارة االختيار ادلضاد، ادلخاطر األخالقية ومجع األقساط. 

ن تكون برامج ادلساعدة االجتماعية الرمسية ضعيفة، ؽلكن استخدام التأمُت ادلصغر للحماية االجتماعّية للفقراء أي
أو كأداة مالّية تشجع ذوي الدخل ادلنخفض على ادلشاركة يف األنشطة ادلدرة للدخل. على سبيل ادلثال، ػلتاج 
ادلزارع ادلهتم باحلصول على قرض لتوسيع أنشطتو يف الزراعة إىل ضمان أن غلٍت ما يكفي من غلة احملصول للوفاء 

اماتو ادلتعلقة بتسديد القرض والفوائد، وبالنظر إىل عدم إمكانية التنبؤ بعائدات احملاصيل بسبب تغَت ادلناخ، بالتز 
من أجل التخفيف من سلاطر قلة احملصول. وبالتايل ؽلكن استخدام التأمُت  يكونفإن شراء ادلزارع لتأمُت احملصول 

 ادلصغر الستكمال منتجات التمويل ادلصغر األخرى.

أكثر تعقيداً شلا قد توحي بو مستويات الدخل فقط؛ حيث يرتبط ارتباطًا وثيقاً باألمّية، سوء الرعاية  ىو الفقر  -
الصحّية، ارتفاع وفيات الرّضع ويف كثَت من األحيان التمييز ضّد ادلرأة، كما أّن عدم وجود الصرف الصحي وزيادة 

ذلك، كثَتًا ما تتعّرض األحياء الفقَتة إىل أخطار طبيعّية. لن التلوث البيئي يزيد من تفاقم الوضع، وعالوة على 
يكون ظلّو االقتصاد العادلي وحده كافيًا حملاربة الفقر يف البلدان النامية، بل يتطّلب األمر ادلنح ادلالية ذات الصلة 
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 Billذي توّفره مؤّسسة )وادلبادرات ادلدعومة واليت ستمّكن األفراد من مساعدة أنفسهم، على سبيل ادلثال الدعم ال

 Melinda Gates )قامت بتقدمي منح دلنّظمة العمل الدولّية  يف رلال التأمُت ادلصغر، حيث(ILO)  إلنشاء
بالتعاون مع اجملموعة  (microinsurance innovation facility)مؤّسسة لالبتكار يف رلال التأمُت ادلصغر 

 .(CGAP) االستشاريّة دلساعدة الفقراء

من ادلهم أن تعمل اجلهات ادلعنّية الرئيسّية معًا بفعالّية، فمن غَت ادلرّجح أن يؤّدي التأمُت ادلصغر دبفرده إىل   -
كسر دائرة الفقر وباخلصوص يف ظل األزمات االقتصادية، ولكنو يصبح أداة قّيمة ضمن رلموعة أدوات التخفيف 

  تم ربطو باخلدمات ادلالية األخرى إلدارة ادلخاطر مثل االدخار من حّدة الفقر عندما يقًتن باحلماية االجتماعّية وي
وقروض الطوارئ، هبذا الشكل ؽلكن أن يلعب التأمُت ادلصغر دورًا حامسًا على مستويات متعّددة إلدارة ادلخاطر 

 بكفاءة وزبفيض اذلشاشة وللمساعلة يف التخفيف من حّدة الفقر.

تسهيل تطوير التأمُت ادلصغر، خاصة وأن ىذا األمر يساىم يف ربقيق  للحكومات دور جّد مهم تلعبو من أجل -
التعامل مع السكان ذوي الدخل ادلنخفض ال ؽلثل أولوية مطلقة بالنسبة   أىداف التنمية االجتماعية واالقتصادية.

احلكومات أن للعديد من الفاعلُت من القطاع اخلاص ألسباب متعلقة بالرحبية ودبعوقات تشغيلية، لذلك، بإمكان 
 تلعب دوراً حامساً عن طريق التأثَت على تطور التأمُت ادلصغر يف االقتصاديات الناشئة.

بعد دراسة واقع نظام التأمُت ادلصغر ودوره يف التخفيف من الفقر يف  نتائج متعلقة بالدراسة التطبيقية: .2
 ، توصلنا إىل النتائج التالية:زائروإمكانية االستفادة من ىذه الدراسة يف اجل كل من اذلند وجنوب إفريقيا

 نتائج حول دراسة تجربة الهند .أ 

ضمان ظلو مجيع قطاعات لسكان الريف اذلندي من أجل  ي بالنسبةصغر وظلوه ضرور يعد وجود التأمُت ادل -
وىذا استعاهبا، لديهم قدرة قليلة للغاية على االحتفاظ بادلخاطر و  ادلداخيل الصغَتةاألشخاص ذوي  . إناجملتمع

يعٍت أنو حىت خسارة صغَتة للغاية ؽلكن أن يكون ذلا تأثَت كبَت عليهم وقد يضطرون إىل إنفاق كل مواردىم 
على ىذه  مواجهة علىصغر أن يساعدىم التأمُت ادل ، وبالتايل بإمكانإلصالح األضرار النامجة عن ادلخاطر

ؽلكن  . ومنوستكون زلمية من اخلسائر غَت ادلتوقعة أصوذلموربقيق االستقرار ادلايل ألن موقعهم ادلايل و  اخلسائر
ن اذلند، ومساعدهتم على االرتقاء يف غالبية سكا سلاطر إلدارةضرورية أداة ؽلثل صغر التأمُت ادل القول بأن

وضعيتهم االقتصادية واالجتماعية. لقد كان االعًتاف بالتأمُت ادلصغر كأداة للتخفيف من ادلخاطر ودرلو ضمن 
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خطوة  وغَتىم من السكان الضعفاء احملّددين (BPL)للسكان ربت خط الفقر حزمة مزايا احلماية االجتماعية 
 جّد ىاّمة.

تعترب اذلند السوق الرائدة عادلياًّ يف االبتكار يف رلال التأمُت ادلصغر، فتجربة اذلند ذبمع بُت العديد من العوامل  -
سر ذات الدخل ادلنخفض من خالل التحكم الفعال يف التقاطع بُت اليت تساىم يف ربسُت إدارة ادلخاطر لأل

 .للعاملُت ضمن القطاع غَت الرمسي  االندماج ادلايل يف أسواق التأمُت وتوسيع نطاق احلماية االجتماعية

بإمكاهنا تعترب شركات التأمُت الكربى التابعة للقطاع العام واليت شركات التأمُت العمومية وربرير السوق:  -
الوصول إىل ادلناطق اليت تعاين من نقص اخلدمات من العوامل الرئيسّية لتطوير التأمُت ادلصغر يف اذلند، ومع ذلك 
 فإن مساعلة شركات التأمُت اخلاّصة مع االستثمار األجنيب يعترب أمر بالغ األعلّية لتشجيع ادلنافسة وربفيز االبتكار.

اإلعانات ادلقّدمة لدعم األقساط وسيلة لتحفيز األسواق لتوفَت احلماية ادلناسبة  تقدمي اإلعانات: ؽلكن أن تكون -
للفقراء، فبعض ادلخططات احلكومية مثل برامج الزراعة والثروة احليوانية استطاعت تلبية احتياجات ادلزارعُت الذين 

 ؽلكنهم ربّمل تكاليف التأمُت.

ون للحكومة دورًا مهماًّ يف وضع معايَت على مستوى الصناعة، شلّا اعتماد وتوحيد البنية التحتّية: ؽلكن أن يك -
سيؤدي إىل زيادة الكفاءة واطلفاض تكاليف مراقبة جودة خدمات شركات التأمُت. على سبيل ادلثال، بدأت 
خطط الصحة اجلماعية يف إنشاء بروتوكوالت واالستثمار يف اعتماد مقّدمي اخلدمات الصحّية وتوحيد الرعاية 

صحّية. يف رلال التأمُت الزراعي، من أجل ربسُت موثوقّية البيانات، مت تنفيذ عملية اعتماد للبيانات من زلطّات ال
 الطقس اخلاّصة. ستؤدي عملّية االعتماد والتوحيد األكثر مشوالً إىل تقليل احلواجز أمام دخول شركات التأمُت.

إن انتقال احلكومة من توفَت التأمُت مباشرة من خالل شركات   الشراكة بُت القطاع العام والقطاع اخلاص: -
التأمُت وقنوات التوزيع اخلاصة هبا إىل سبويل أقساط احملافظ اليت تديرىا شركات التأمُت العمومية واخلاصة قد ساىم 

ؤّشر بنجاح يف ربقيق وفرات احلجم، وقد برز ذلك من خالل سلّططات التأمُت الصحي الشاملة وسوق تأمُت م
 الطقس، ويتطّلب التنفيذ الفّعال عملّية مناقصة شفافة وادلشاركة العاّمة لبيانات ادلخاطر.

البنية التحتية ذات الصلة: استفادت شركات التأمُت ادلصغر بشكل كبَت من البنية التحتية الواسعة للقطاع ادلايل  -
ومن ادلهم أيضًا األخذ بعُت االعتبار مرافق  من خالل شبكة من فروع البنوك، مكاتب الربيد وأكشاك االنًتنت،

الرعاية الصحية وزلطّات الطقس واالتصاالت وغَتىا من الُبٌت التحتّية الداعمة اليت تعترب بالغة األعلّية يف توسيع 
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نطاق التأمُت ادلصغر، كما ينبغي على احلكومات قدر اإلمكان تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف بعض 
 تحتية.البٌت ال

بشكل كبَت يف ضمان تركيز  2002سنة  (IRDA)ساعلت التزامات القطاع الريفي واالجتماعي اليت جاءت هبا  -
 شركات التأمُت على األسواق ذات الدخل ادلنخفض.

تنظيم  (IRDA)أصدرت  2002يف عام ، (IRDA)بعد التزامات القطاع الريفي واالجتماعي اليت جاءت هبا  -
كان ذلذا  .لتهيئة بيئة مواتية دلساعدة شركات التأمُت على خدمة األسر ذات الدخل ادلنخفضالتأمُت ادلصغر 

التنظيم دور مهم يف تسريع ظلو صناعة التأمُت يف اذلند، فقد مت إدخال منتجات جديدة إىل السوق، كما لوحظ 
من بعض الشروط هبدف تسهيل   االرتفاع ادلتزايد لعدد وكالء التأمُت ادلصغر كل سنة، وأيضًا استطاع التخفيف

كفاءة التوزيع، وبالتايل ؽلكن اعتباره خطوة ىامة ضلو توسيع نطاق التأمُت ادلصغر يف اذلند، وجعلو جزًءا ال يتجزأ 
 من نظام التأمُت.

 وإصدار( 2002) تعديالت على تنظيم التأمُت ادلصغربإدخال  (IRDA)سلطة تطوير وتنظيم التأمُت قامت  -
كل ما سبق يدل أجل تطوير قطاع التأمُت ادلصغر وتوسيع نطاقو.   وذلك من (2002)ُت ادلصغر ادلعدل تنظيم التأم

على االىتمام البالغ الذي توليو احلكومة اذلندية لنظام التأمُت ادلصغر ورغبتها الكبَتة يف إنقاذ فئة كبَتة من 
ّيًا من خالل مظلة احلماية واألمان اليت يوفرىا السكان من فخ الفقر ومساعدهتا على االرتقاء اقتصاديًّا واجتماع

 نظام التأمُت ادلصغر.

، وتشجع على االبتكار، فكلما كانت تستخدم التكنولوجيا كثَتاً من أجل تطوير منتجات التأمُت ادلصغراذلند  -
شركات التأمُت معدالت االبتكار مرتفعة، ؽلكن أن يؤثر التامُت ادلصغر بالفعل على نطاق أمشل وأعمق. تستفيد 

ادلبتكرة، اليت ترّحب بالتحدي وتضع االسًتاتيجيات طويلة األجل نصب أعينها، اكثر من غَتىا من ىذا النمط 
 اجلديد من التأمُت.

على الرغم من أن التأمُت ادلصغر لديو إمكانات كبَتة لتلبية احتياجات ذوي الدخل ادلنخفض يف اذلند، إاّل أنو  -
الطبقات السفلى من اجملتمع اذلندي ال تواجو فقط أخطار يف شكل الفقر، أعلها كون من  يعاين من قيود كثَتة

الكوارث الطبيعية ادلتكررة وعدم الوصول إىل الوسائل التقليدية إلدارة ادلخاطر، بل أيضاً تعاين من قلة الوعي بأعلية 
 ة التأمُت ادلصغر يف اذلند.التأمُت ضد سلتلف األخطار اليت يواجهوهنا، وىو أكرب عائق يواجو صناع
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 نتائج حول دراسة تجربة جنوب إفريقيا .ب 

إّن اخلطر عنصر مالزم حلياة الفقراء يف جنوب إفريقيا ألن معظمهم يعيشون يف ظروف غَت آمنة؛ على سبيل  -
ادلثال فإن منازذلم عبارة عن أكواخ وىي أكثر عرضة للنَتان وغَتىا من ادلخاطر، وبالتايل يف ظل غياب أدوات 

 وال أو طلب ادلساعدة من اآلخرين. احًتازية مثل التأمُت ادلصغر فإن معظمهم يضطر إىل اقًتاض األم

يعترب التأمُت ادلصغر مهّم للّنمو ادلستدام ألنو ؽللك القدرة على إشراك غالبّية السكان يف األنشطة االقتصاديّة،   -
كما ؽلّثل أداة مرنة وقويّة وىو يقّلل من الضعف وؼلّفف من اآلثار السلبية للصدمات اخلارجّية على األسر الفقَتة 

ب إفريقيا. تعّد صناعة التأمُت ادلصّغر أيضًا وسيلة قويّة لتنفيذ االستدامة نظراً حلجمها ومدى انتشارىا يف يف جنو 
 اجملتمع والدور اذلاّم الذي تلعبو يف االقتصاد. 

 التأمُتا. فخت جذورىا يف البنية االجتماعية واالقتصادية جلنوب إفريقيصغر ادلشكالت اليت ترسّ التأمُت ادل عاجلي -
ادلصاريف الضرورية للجنازة كلما  ميعجل تغطية نخفضألصحاب الدخل ادل ئزي على سبيل ادلثال، يوّفراجلنا

يف  سجلت جنوب إفريقيا ارتفاعاً ة. كذلك خسائر إضافية تتكبدىا األسر ال ال تكاليف و وبالتايل  حدثت وفاة
لذلك فإن ن،  السكابُت (اإليدز) البشرية لفَتوس نقص ادلناعة ونسبة انتشار عالية جداًّ ، معدل وفيات الرضع

، على سبيل ادلثال ؽلكن للتأمُت نخفض لو اغلابيات عديدةصغر ألصحاب الدخل ادلتوفَت منتجات التأمُت ادل
فقط إذا  (،اإليدز)الصحي أن ػلد من وفيات األطفال، وػلسن صحة األم وػلارب فَتوس نقص ادلناعة البشرية 

 .صغرالتأمُت ادل خدمات التغطية من أحد مزودي بشراءدلنخفض ذوو الدخل ااألفراد  قام

يعترب التأمُت على اجلنائز أكثر أنواع التأمُت ادلصغر شيوعًا وانتشارًا يف الدولة، وبالتايل تتميز جنوب إفريقيا  -
هبيمنة ىذا النوع من التأمُت ويبقى ػلظى بأعلى معّدالت االستخدام يف السوق ذات الدخل ادلنخفض؛ حيث 

بيعو  ن التغطية اجلنائزيّة، ويرجع ذلك إىل أنو يتمّ من ذوي الدخل ادلنخفض لديهم نوع م %69صلد أن أكثر من 
على أساس طوعي ألن الدافع لطلب ىذا النوع من التأمُت أساسو ثقايف، وىو األمر الذي ؽلّيز جنوب إفريقيا عن 

يكون الكثَت من التجارب الدولية اليت يرتبط فيها عادًة التأمُت ادلصّغر بالتأمُت على احلياة ادلرتبط بالقرض والذي 
تلف التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا سبامًا عن باقي ؼلكما إجباري ويتم بيعو من قبل مؤسسات التمويل ادلصغر،  

 دول القارّة، ويُعزى ذلك جزئياًّ إىل وجود عرض وطلب على حد سواء.

ض ادلستهلك، نوع آخر من أنواع التأمُت من ادلرجح أن يكون ثاين أكرب سوق للتأمُت ادلصغر ىو تأمُت قر  -
 والذي يتم توفَته من خالل ذبار التجزئة االئتمانيُت ومؤسسات التمويل ادلصغر وىو مدفوع بطبيعتو اإللزامية.
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تعتمد جنوب إفريقيا بكثرة التوزيع على ذبار التجزئة الذين لديهم فروع يف ادلناطق الريفية؛ حيث من األمور  -
مع البلدان النامية األخرى، وجود "أحياء فقَتة حضريّة يف ادلدن الريفّية"  األكثر شيوعًا يف جنوب إفريقيا بادلقارنة

واليت ساعدت على إنشائها بعض قوانُت التمييز العنصري يف الدولة. خلقت الكثافة السكانية ذلذه ادلناطق فُرصاً 
ية اليت يوجد هبا عدد أكرب من إلنشاء ذّبار ذبزئة قد ال يتواجدوا على مستوى ادلناطق الريفية األخرى للبلدان النام

سكان الريف ادلشتتُت. وبالتايل قد يكون ظلوذج تقدمي التأمُت ادلصغر ىذا أكثر فعالية يف الوصول إىل سكان 
 الريف يف جنوب إفريقيا مقارنة بالبلدان النامية األخرى.

مت منظمة العمل الدولية قا 7002مساعلة ادلنظمات الدولية يف دعم صناعة التأمُت ادلصغر؛ حيث يف عام  -
(ILO)  بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتسBill and Melinda Gates  من أجل تأسيسthe 

Microinsurance Innovation Facility (MIF)  لتقدمي منح للدول النامية دبا فيها جنوب إفريقيا هبدف تطوير
ىي حالياًّ عضو من  The Old Mutual of South Africaصناعة التأمُت ادلصغر، وذبدر اإلشارة إىل أن 

 .اجلمعية

 دور حكومة جنوب إفريقيا يف تعزيز صناعة التامُت ادلصغر، من خالل: -

  ىو عبارة عن مبادرة واسعة النطاق تقودىا احلكومة للمشاركة يف والذي  :4002ميثاق القطاع المالي
ادلايل وجعلو يّتسم باحليويّة وبالتنافسّية على الصعيد العادلي كما صناعة اخلدمات ادلالّية هبدف تعزيز ربويل القطاع 

يعكس الًتكيبة السكانية جلنوب إفريقيا، ويساىم يف إقامة رلتمع عادل من خالل توفَت خدمات مالّية سهلة 
 الوصول إىل فئة الّسود وتوجيو االستثمار إىل القطاعات ادلستهدفة يف االقتصاد.

  واليت تقًتح خلق مساحة تنظيمية لتوفَت منتجات التأمُت ادلصغر وأن تكون ضمن  :8002ورقة المناقشة
اإلطار التنظيمي األوسع لتوفَت التأمُت يف جنوب إفريقيا. فاذلدف من ورقة ادلناقشة ىذه ىو وضع إطار تنظيمي 

مناسبة متماسك وواضح يشّجع ويسّهل توفَت وتوزيع منتجات ذات قيمة جّيدة وبتكلفة منخفضة تكون 
 الحتياجات السكان ذوي الدخل ادلنخفض.

 وربدد موقف السياسة 7002نتيجة التشاور بشأن ورقة ادلناقشة لعام  جاءت :8022 وثيقة السياسة ،
توسيع نطاق الوصول إىل رلموعة متنوعة من  وهتدف ىذه اخلطوة إىل .صغر ادلقًتحالذي يدعم قانون التأمُت ادل

منتجات التأمُت الرمسية، تعزيز محاية ادلستهلك داخل ىذا اجلزء من السوق من خالل إطار تنظيمي مناسب 
وتوعيتو دباىية التأمُت وادلخاطر وادلزايا ادلرتبطة بو، باإلضافة إىل زيادة دعم التخفيف من حّدة الفقر من خالل 

 ي وخلق فرص العمل.النمو االقتصاد
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 حيث جاء بتغيَتات  والذي يدعم صناعة التأمين المصغر: 2112سنة  إصدار قانون التأمين الجديد
وبشكل أكثر ربديداً على قواعد  (STIA)وقانون التأمُت قصَت األجل  (LTIA)على قانون التأمُت طويل األجل 

لشركات التأمُت احلالّية ويؤّدي إىل توفَت منتجات ، شلا ؼللق فرصًا جديدة (PPR)محاية حاملي وثائق التأمُت 
التأمُت ادلصّغر ادلرّخصة. هتدف التعديالت اليت أُدخلت على قانون التأمُت إىل منح ادلزيد من سكان جنوب 
إفريقيا الفرصة لتغطية أنفسهم وأصوذلم وستوفّر محاية أكرب حلاملي وثائق التأمُت، ودبوجب ترخيص التأمُت ادلصغر 

ن توفَت عدد من ادلنتجات اجلديدة سهل الوصول إليها، عادلة ومناسبة الحتياجات ادلستهلكُت. يوّفر قانون ؽلك
التأمُت اجلديد األطر التنظيمية واإلشرافية واليت ستجعل من الّسهل على أصحاب الدخل ادلنخفض الوصول إىل 

ستهلك دلنتجات التأمُت ادلختلفة، كما يهدف منتجات تأمُت عالية اجلودة ومصّممة بطريقة تدعم ربسُت فهم ادل
القانون أيضًا إىل ربويل مقّدمي خدمات التأمُت غَت الرمسيُت إىل مقّدمي خدمات رمسّيُت ومنّظمُت ومزّودين 

 بادلوارد.

من ادلتعارف عليو أن األسر ذات الدخل ادلنخفض ال تفهم معٌت التأمُت، وىو األمر الذي يفّسر عزوفها عن  -
منتجات التأمُت وعن ذبديد وثائقها؛ حيث كلما اطلفض مستوى الوعي كلما كان احتمال ذبديد وثائق شراء 

التأمُت ضعيفاً، وإذا اطلفض مستوى الوعي عن حّد معُت، ال أحد غلّدد وثيقة التأمُت. يتمّثل أحد أكرب 
ومزايا التأمُت ادلصغر لألسر ذات يف شرح مفهوم  يف جنوب إفريقيا التحّديات اليت تواجو صناعة التأمُت ادلصغر

. إذن، ال بّد من يف الدولة الدخل ادلنخفض، وبالتايل يعترب اجلهل من أكرب العقبات اليت ينبغي التغّلب عليها
توعية العمالء ذوي الّدخل ادلنخفض دبزايا التأمُت، فالتوعية تعترب عنصراً ال غًٌت عنو لنجاح أي إجراءات تسويقّية 

 مو منتجات التأمُت ادلصّغر.يقوم هبا مقدّ 

 نتائج حول الدراسة المقارنة بين التجربتين .ج 

سوق التأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا سبامًا عن بقّية دول العامل، ويُعزى ذلك جزئياًّ إىل وجود  زبتلف وضعّية -
جنوب إفريقيا صلد  عرض وطلب للتغطية. من جانب الطلب، نظرًا لألعلّية االجتماعّية والثقافية للجنازات يف

العديد من األسر ذات الدخل ادلنخفض لديها تأمُت على اجلنازة وحىت وثائق متعّددة، أّما من جانب العرض صلد 
العديد من شركات التأمُت يف جنوب إفريقيا تقّدم منتجات متطّورة، وبالتايل ىذا ادلزيج من شركات التأمُت 

بينما يف اذلند مل يتغَت ادلشهد إاّل نخفض يعطي سوقاً مبتكرة ومتنامية. ادلتطّورة والطلب من األسر ذات الدخل ادل
"التزامات ادلؤمنُت ذباه القطاعات االجتماعية بعنوان: 2002عام  بعد نشر أول رلموعة من اللوائح التنظيمية

الريفية"، وتضمنت تلك اللوائح نظام احلصص الذي غلرب ادلؤمنُت اخلواص اجلدد على بيع نسبة زلددة من 
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عقودىم التأمينية لذوي الدخل ادلنخفض، وكان الغرض من ىذه اللوائح ىو التأكد من أن التأمُت يصل إىل 
خلطة التنمية من خالل تشجيع تصميم منتجات للعمالء  االستجابة (IRDA)سياسة كان اذلدف من الفقراء، و 

ذوي الدخل ادلنخفض وبالتايل توفَت غطاء للمناطق الريفية ادلهملة، عن طريق ضمان بيع نسبة معينة من وثائق 
 التأمُت يف ادلناطق الريفية، وضمان تغطية نسبة معينة من األفراد يف القطاع االجتماعي.

ادلشرفون يف جنوب إفريقيا مل يتدّخلوا بشكل مباشر مثل نظائرىم يف اذلند إلضفاء الشرعّية على التأمُت ادلصغر  -
حيث وافق مجيع مقدمي اخلدمات ادلالية على اخلدمة  وتعزيزه، بداًل من ذلك اعتمدوا على ميثاق القطاع ادلايل؛

. وبالتايل شهدت صناعة التأمُت يف جنوب إفريقيا موجة ىائلة من االبتكار، مع وعية للسوق منخفضة الدخلالطّ 
قيام شركات التأمُت بتجربة قنوات التسليم اجلديدة للوصول إىل الفقراء، دبا يف ذلك ادلشاريع ادلشًتكة والشراكات 

 ادلصغر لو مل تكن ُملزمة دبوجب بينما يف اذلند ردبا مل تكن الشركات اخلاصة ستستثمر يف التأمُتمع ذبار التجزئة. 
التنظيم، وحىت وإن قام البعض منها بذلك، لن يكون بنفس ادلستوى من االستثمار وااللتزام،  فالتأمُت ادلصغر قد 

" Quota systemوادلتمثلة يف "نظام احلصص  (IRDA)تطّور بسرعة يف اذلند دبوجب تلك االلتزامات اليت فرضتها 
 خلواص اجلدد على بيع نسبة زلددة من عقودىم التأمينية لذوي الدخل ادلنخفض.الذي غلرب ادلؤمنُت ا

ؽلكن القول بأن اذلند تتمّيز بنماذج تأمُت صحي نشطة ومتطورة مّت تطويرىا من ِقبل ومؤّسسات التمويل ادلصغر  -
ياة أسهل غطاء ؽلكن كما يعترب التأمُت على احلوشركات التأمُت وىي ظلاذج رائدة يف اذلند وبأسعار معقولة،  

يف جنوب إفريقيا تكون غالبّية سوق التأمُت ادلصغر يف شكل تأمُت جنائزي بينما  تقدؽلو وأيضًا األكثر انتشاراً،
نظراً لالعتبارات الثقافية اليت تقّدس اجلنازة من أجل حفظ كرامة ادلتوّّف واألسرة يف نظر اجملتمع. إن اخلطر األكرب 

يف جنوب إفريقيا وخاّصة األسر ذات الدخل ادلنخفض، ىو وفاة أحد أفراد األسرة على دخل ومعيشة األسر 
والسيما مصدر الدخل األساسي. يف معظم احلاالت يعّد الغطاء اجلنائزي، على عكس االئتمان أو االدخار، 

مستوى معيشة  اخليار األكثر شعبّية للتخفيف من ىذه ادلخاطر، نظرًا ألن تكاليف اجلنازة تؤثر بشكل كبَت على
األسرة واستقرارىا ادلايل شلا يدفعهم إىل التعّمق يف الفقر. وبالتايل نرى بأن التأمُت اجلنائزي لديو القدرة على 
التخفيف من حّدة الفقر عن طريق احلّد من آثار االضطرابات ادلالّية غَت ادلتوقّعة وربقيق االستقرار يف التدفقات 

 النقدية لألسر.
مت إحراز تقّدم ضلو توفَت اخلدمات ادلالية للسوق ذات الدخل ادلنخفض، من خالل ارتفاع يقيا يف جنوب إفر  -

قد يُعزى التحسن يف التأمُت إىل سياسة احلكومة يف دعم الشمول ادلايل،  نفاذية التأمُت الرمسي يف ىذه األسر،
نشر التوعية من خالل التعليم وتصميم منتجات الطبقة الوسطى السوداء ادلتنامية وربّسن النظرة ذباه التأمُت نتيجة 

أظهر التأمُت ادلصغر ظلواًّ مّطرداً يف اذلند منذ إدخال و يف اذلند  أكثر مالءمًة وابتكاراً حبيث تليب حاجات السكان.
، ومن الواضح أن حجم األعمال اجلديدة ادلكتسبة قد تضاعف خالل العشرية 2002تنظيم التأمُت ادلصغر 
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وربقيق  على ىذه اخلسائر مواجهة على ذوي الدخل ادلنخفض يف اذلند صغر أن يساعدالتأمُت ادل إمكانباألخَتة. 
التأمُت  ؽلكن القول بأن . ومنوستكون زلمية من اخلسائر غَت ادلتوقعة أصوذلماالستقرار ادلايل ألن موقعهم ادلايل و 

مساعدهتم على االرتقاء يف وضعيتهم االقتصادية ن اذلند، و غالبية سكا سلاطر إلدارةضرورية أداة ؽلثل صغر ادل
واالجتماعية. لقد كان االعًتاف بالتأمُت ادلصغر كأداة للتخفيف من ادلخاطر ودرلو ضمن حزمة مزايا احلماية 

 خطوة جّد ىاّمة. وغَتىم من السكان الضعفاء احملّددين (BPL)للسكان ربت خط الفقر االجتماعية 

الطبقات السفلى من اجملتمع اذلندي تعاين من قلة الوعي بأعلية التأمُت ضد سلتلف األخطار اليت يواجهوهنا،  -
يعترب اجلهل من أكرب العقبات اليت وىو أكرب عائق يواجو صناعة التأمُت ادلصغر يف اذلند، وحىت يف جنوب إفريقيا 

ذوي الّدخل ادلنخفض دبزايا التأمُت، فالتوعية تعترب عنصرًا ال ينبغي التغّلب عليها. إذن، ال بّد من توعية العمالء 
 غًٌت عنو لنجاح أي إجراءات تسويقّية يقوم هبا مقّدمو منتجات التأمُت ادلصّغر.

 فيما يتعلق بالتأمين المصغر يةنتائج حول إمكانات السوق الجزائر  .د 

 يف اجلزائر ال يوجد عرض التأمُت ، لكنأضلاء العاملصغر يف السنوات اخلمس ادلاضية يف مجيع ازدىر التأمُت ادل -
 .على الرغم من وجود سوق لو إمكانات عالية ،ادلخصص للسكان ذوي الدخل ادلنخفض

إن النمو ادللحوظ للشركات الصغَتة والصغَتة جداًّ، مع بروز ادلقاولُت الشباب، وأيضًا القطاع غَت الرمسي  -
 كلها مؤشرات تُنّبئ بالطلب احملتمل على منتجات التأمُت ادلصغر.   السائد يف قطاع التوظيف والتجارة،

السوق اجلزائريّة ىي سوق زلتملة واعدة للغاية ولكنها غَت مستغّلة، ؽلكن على سبيل ادلثال توفَت منتجات  -
 ادلصغر مع التأمُت االئتماين الذي تتطّلبو البنوك للمقاولُت الشباب، ومن ادلتوّقع أن يصبح الطلب على التأمُت

مرور الوقت سلوك اقتصادي طبيعي ناتج عن احلاجة احلقيقية للحماية واألمن ضّد ادلخاطر العشوائّية، من قبل 
 األسر وأصحاب ادلهن ادلستقّلة وادلؤسسات وادلستثمرين ومجيع األعوان االقتصاديُت.

 اختبار الفرضيات: .3
 ، كما يلي:إليها لوعلى ضور النتائج ادلتوص خالل الدراسة قد انطلقنا من رلموعة من الفرضيات مّت إثباهتا؛ منل

يساعد التأمُت ادلصغر على درء األخطار وربقيق ارتقاء يف الوضعية االقتصادية واالجتماعية  الفرضية األولى: -
 حيث: ؛يف الدول زلّل الدراسة للطبقات الفقَتة يف اجملتمع
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  :ضمان ظلو مجيع لسكان الريف اذلندي من أجل  بالنسبةي صغر ضرور يعد وجود التأمُت ادلفي الهند
ن اذلند، ومساعدهتم على االرتقاء يف غالبية سكا سلاطر إلدارةضرورية أداة ؽلثل  فهو، قطاعات اجملتمع

 وضعيتهم االقتصادية واالجتماعية.
  :من اآلثار السلبية  التأمُت ادلصّغر يعترب أداة مرنة وقويّة وىو يقّلل من الضعف وؼلّفففي جنوب إفريقيا

ؽلكن للتأمُت ادلصغر يف جنوب إفريقيا أن يكون مكّمل فّعال مات اخلارجّية على األسر الفقَتة. للصد
لربامج احلماية االجتماعّية القائمة، فهو يعترب أداة قويّة ومرنة تساىم يف التخفيف من ىشاشة األسر 

 يبهاالفقَتة واآلثار السلبية للصدمات اخلارجّية اليت تص
يف الدول ساعلت اجلهود اليت بذلتها احلكومات يف توسيع نطاق وخدمات التأمُت ادلصغر  الفرضية الثانية: -

 حيث: ؛ليشمل أكرب عدد شلكن من الفقراء وخبدمات تستجيب الحتياجاهتم زلل الدراسة
، ومن الواضح أن 2002أظهر التأمُت ادلصغر ظلواًّ مطّردًا يف اذلند منذ إدخال تنظيم التأمُت ادلصغر  في الهند

ذوي  صغر أن يساعدالتأمُت ادل بإمكانحجم األعمال اجلديدة ادلكتسبة قد تضاعف خالل العشرية األخَتة. 
 أصوذلمادلايل ألن موقعهم ادلايل و  وربقيق االستقرار على ىذه اخلسائر مواجهة على الدخل ادلنخفض يف اذلند

بفضل ادلوجة اذلائلة من ادلنتجات ادلبتكرة واليت تستجيب الحتياجات ذوي  ستكون زلمية من اخلسائر غَت ادلتوقعة
. لقد كان االعًتاف بالتأمُت ادلصغر كأداة للتخفيف من ادلخاطر ودرلو ضمن حزمة مزايا احلماية الدخل ادلنخفض

 خطوة جّد ىاّمة. وغَتىم من السكان الضعفاء احملّددين (BPL)ن ربت خط الفقر للسكااالجتماعية 
مت إحراز تقّدم ضلو توفَت اخلدمات ادلالية للسوق ذات الدخل ادلنخفض، من خالل ارتفاع  في جنوب إفريقيا

الشمول ادلايل،  قد يُعزى التحسن يف التأمُت إىل سياسة احلكومة يف دعم نفاذية التأمُت الرمسي يف ىذه األسر،
الطبقة الوسطى السوداء ادلتنامية وربّسن النظرة ذباه التأمُت نتيجة نشر التوعية من خالل التعليم وتصميم منتجات 

من خدمات التأمُت  لدى جنوب إفريقيا رلموعة متنّوعة .أكثر مالءمًة وابتكارًا حبيث تليب حاجات السكان
فض، ويتم تقدمي ىذه اخلدمات من قبل رلموعة متنّوعة من ادلؤّسسات ادلصغر ادلتاحة للفئات ذات الدخل ادلنخ

 الرمسّية وغَت الرمسّية
دبزايا التأمُت نقص الوعي التأمُت ادلصغر يف الدول زلل الدراسة ىو صناعة واجهو ت أكرب ربدّ  الفرضية الثالثة: -

 يف أوساط الفقراء؛ حيث:
قلة الوعي بأعلية التأمُت ضد سلتلف األخطار اليت من  الطبقات السفلى تعاينفي المجتمع الهندي 

 و صناعة التأمُت ادلصغر يف اذلند.يواجهوهنا، وىو أكرب عائق يواج
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من أكرب العقبات اليت ينبغي التغّلب عليها. إذن، ال بّد يعترب اجلهل أيضًا توصلنا إىل أّن  في جنوب إفريقيا
التأمُت، فالتوعية تعترب عنصرًا ال غًٌت عنو لنجاح أي إجراءات من توعية العمالء ذوي الّدخل ادلنخفض دبزايا 
 تسويقّية يقوم هبا مقّدمو منتجات التأمُت ادلصّغر.

 قتراحات الثانياً: ا

 بناًء على النتائج ادلتوّصل إليها، نقّدم االقًتاحات التالية:

فهو يساعد ذوي الدخل ادلنخفض على إدارة ، اليت توّفر احلماية للفقراء يعترب التأمُت ادلصغر من بُت الوسائل -
سلاطرىم، وبالتايل احلفاظ على الشعور بالثقة ادلالية حىت عند مواجهة ادلخاطر الكبَتة. إذا كانت احلكومات 
ومؤّسسات التمويل ادلصغر وشركات التأمُت وغَتىا تسعى إىل زلاربة الفقر، فينبغي أن يكون رلال الًتكيز ىو 

 صّغر.توفَت التأمُت ادل

ينبغي على كافة اجلهات ادلعنية وبالتايل  العديد من السكان يف العامل النامي ليسوا على دراية دبفهوم التأمُت -
بتطوير سوق التأمُت ادلصغر، تسليط الضوء على أعلية التوعية دبزايا وآثار خدمات التأمُت ادلصغر، وأعلية إدراك 

كما ينبغي  ادلصغر كآلية إلدارة ادلخاطر واآلليات التقليدية إلدارة ادلخاطر،العميل ادلرتقب للفرق بُت دور التأمُت 
أن تقوم شركات التأمُت ببناء الثقة من خالل محالت زلو األمية واحلمالت اإلعالنية من أجل توضيح مزايا 

لضريبية، ىناك حاجة إىل حوافز أخرى، كاإلعفاءات ا انب خلق وتطوير التوعية يف السوق.التأمُت، وإىل ج
فحسب رأينا، تعترب ىذه ادلهمة احملطة األوىل اليت ينبغي  ادلساعدات، والتغطية اإللزامّية من أجل توليد طلب.

 االنطالق منها من أجل خلق الطلب على التأمُت ادلصغر.
 نقًتح مجلة من االسًتاتيجيات للتغلب على التحديات الرئيسية اليت تعّوق ظلو التأمُت ادلصّغر: -

 لنسبة للعمالء:با 
 .غرس ثقافة التأمُت يف أسواق الدخل ادلنخفض 
 .تلبية االحتياجات وادلتطلبات اليت مل يتم الوفاء هبا بعد 
 .توفَت التوعية الفعالة للعمالء 
 :بالنسبة لشركات التأمين 
 .البحث عن ظلاذج جديدة للنشاط والتوزيع 
 .بناء قدرات ادلوظفُت واإلدارة 
  خالل التطوير التنظيمي والتكنولوجي.تعزيز الفعالية من 
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 .التحول إىل ظلوذج بساطة ادلنتج والعملية 
  للمراقبينبالنسبة: 
 .إزالة العقبات التنظيمية 
 .تطوير السوق 
 .ربفيز شركات التأمُت التجاري لالنتقال إىل أسواق الدخل ادلنخفض 
 .صياغة توجهات عامة وشاملة للتنظيم 
  للبيئة المحيطةبالنسبة: 
 .توليد واستخدام بيانات تأمُت جديرة بالثقة 
 .ادلساعلة يف استقرار ظروف االقتصاد الكلي 
 .االستعداد دلواجهة تغَت ادلناخ وادلخاطر النامجة عن الكوارث 
 .تنفيذ برامج توعية فعالة باألسواق 
 .ربسُت مرافق الرعاية الصحية 

التأمُت ادلصغر يف اجلزائر، منها ذات الصلة باإلطار التنظيمي وأخرى  بشأن إدماج نظام سساألمن مجلة نقًتح  -
 ترتبط بالسوق:

 وتتمثل يف:، أسس تتعلق باإلطار التنظيمي 
قطاع التأمينات يف اجلزائر لدمج خّط أعمال جديد وىو التأمُت ادلصغر، وربديد فئة جديدة من  ربديث تنظيم -

 ادلنتجات ذات سلاطر أقل.

 التعايش بُت نشاط التأمُت ادلصغر ونشاط التأمُت التقليدي داخل نفس شركة التأمُت.ضرورة  -
إنشاء فئة من منتجات التأمُت ادلصغر ذات سلاطرة أقل، شلا يسمح للهيئة التنظيمية بتكييف ادلتطلبات  -

 التنظيمية احلصيفة لتسهيل االكتتاب والتوزيع بتكلفة أقل.
طوير قنوات توزيع بديلة جديدة وبأقل تكلفة من أجل التأمُت ادلصغر مثل: وضع آليات تنظيمية خبصوص ت -

 البائعُت ادلستقلُت، أندية بائعي التأمُت، اجلمعيات وغَتىا.
 تكليف جلنة اإلشراف على التأمينات باإلشراف على قطاع التأمُت ادلصغر. -
 التأمُت على ادلستوى الوطٍت.تطوير آليات إعادة التأمُت من خالل تشجيع دعم احلكومة دلعيدي  -
 .(UAR)مُت وإعادة التأمُت أتوسيع دور ومهام إرباد شركات الت -

 وتتمثل يف:، أسس تتعّلق بالسوق 
 .اإلدماج ادلايل عزيز سياسةربسُت ترتيبات التمويل ادلصغر ادلصرفية وغَت ادلصرفية من أجل ت -
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التأمُت هبدف ربفيز تطوير التأمُت ادلصغر بواسطة سلسلة من ادلشاركة الفردية أو بالشراكة من طرف شركات  -
 اإلجراءات مثل استغالل الشراكات مع شبكات التوزيع وتصميم منتجات خاّصة بادلخاطر ادلتعّددة.

توفَت شركات التأمُت دلنتجات أكثر تكّيفًا مع احلاجات احلقيقية للفئات ادلستهدفة بالتأمُت ادلصغر، وذلك  -
 يمة حقيقية.باستحداث ق

التكثيف من االتصاالت ادلؤسساتية يف التأمُت باذباه اجلمهور عن طريق الفاعلُت يف السوق: احلكومة،  -
 الشركات..وغَتىم.

 استخدام تكنولوجيا إعالم جديدة يف استغالل نشاطات التأمُت. -
 ازباذ إجراءات جبائّية باذباه منتجات التأمُت ادلصغر. -

 سةثالثاً: آفاق الدرا

البحوث والدراسات يف رلال التأمُت ادلصغر ودوره يف التخفيف من الفقر، ال تزال يف  ال بّد من اإلشارة إىل أنّ 
مراحلها األوىل، باعتبار أّن االىتمام العادلي هبذه الصناعة يعّد حديثاً، ويف نفس السياق ؽلكن للمهتّمُت هبذا 

 :تتمحور حولادلوضوع دراسة مواضيع متّعددة يف ىذا اجملال 

 يف مكافحة الفقر يف الدول النامية االسالمية. دور صناعة التأمُت ادلصغر اإلسالمي -
 تقييم ذبارب عربية تبنت مؤخراً نظام التأمُت ادلصغر على غرار مصر، األردن وادلغرب.  -
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I-  :المراجع باللغة العربّية 

 

 أوال: الكتب

 .1988 ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه، مبادئ التأمني التجاري واالجتماعي، دار النهضة العربية، بريوت،.1
 .1998 ، اإلسكندرية،1والتطبيق، دار الفكر اجلامعي، طأمحد أبو السعود، عقد التأمني بني النظرية .2
 .2003أمحد صالح عطية، حماسبة شركات التأمني، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، .3
 .2007 ، اإلسكندرية، مصر،1أمحد حممد لطفي أمحد، نظرية التأمني، دار الفكر اجلامعي، ط.4
 .2000/2001 التأمني، شركة مطابع الدار البيضاء،أمحد وجدي زريق وفؤاد إبراهيم اجلوهري، إعادة .5
 .2007 ، األردن،1أسامة عزمي سالم وشقريي نوري موسى، إدارة اخلطر والتأمني، دار احلامد للنشر والتوزيع، ط.6
 .2008 ، األردن،1هباء هبيج شكري، إعادة التأمني بني النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط.7
 .2007، اجلزائر، 2معراج، حماضرات يف قانون التأمني اجلزائري، ديوان  ادلطبوعات اجلامعية، طجديدي .8
 .2007، ، اجلزائر5جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، ط.9

، 1طر وائل للنشر والتوزيع، حريب حممد عريقات وسعيد مجعة عقل، التأمني وإدارة اخلطر النظرية والتطبيق، دا.10
 .2008 األردن،

 سليمان اجليوسي وحممد الطائي، تسويق اخلدمات ادلالية، الشركة العربية ادلتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة،.11
2010. 

 .2012 ،2شريف حممد العمري وحممد حممد عطا، األصول العلمية والعملية للخطر والتأمني، ط.12
 .1998/1999، 3صول العلمية والعملية للخطر والتأمني، طشوقي سيف النصر سيد، األ.13
 .2008، األردن، 1عز الدين فالح، التأمني "مبادئه، أنواعه"، دار أسامه للنشر والتوزيع، ط.14
 .2009 عيد أمحد أبو بكر ووليد إمساعيل السيفو، إدارة اخلطر والتأمني، دار اليازوري العلمّية، عّمان، األردن،.15
 .1975 التأمني يف الشريعة اإلسالمية والقانون، دار االحتاد العريب للطباعة، غريب اجلّمال،.16
 .2009حممد رفيق ادلصري، التأمني وإدارة اخلطر، دار زهران، األردن، .17
 .2000 هشام البساط، تطور العالقة بني ادلصارف وشركات التأمني، إحتاد ادلصارف العربية،.18
 .2011، ، عّمان، األردن1أمني وادلخاطر، دار اليازوري العلمية، طيوسف حجيم الطائي وآخرون، إدارة الت.19
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 ثانيا: المجالت والدوريات

، شركة البيان للطباعة والنشر 502جوزف زخور، التأمني ضد العنف السياسي، جملة البيان االقتصادية، العدد .1
 .2013 والتوزيع، لبنان،

ومؤسسات التأمني اجلزائرية: أي منوذج للشراكة؟ وما دورها  حساين حسني، التحالفات اإلسرتاتيجية بني البنوك.2
يف حتسني األداء؟، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد الثالث، جامعة حسيبة بن بوعلي، 

 .2010 الشلف،
 .1980 ، مصر،53محدي الزنفلي، تأمني األخطار النووية، جملة احلارس، العدد .3
رف، إدارة القروض متناهية الصغر: اآلليات واألهداف والتحديات، اجمللة العربية لإلدارة، عالية عبد احلميد عا.4

 .2009 ،1، ع29مج 
 .1986 ، مصر،65مهام بدر، جممعات تأمني األخطار النووية، جملة احلارس، العدد .5

 : الملتقياتثالثا

يف القضاء على الفقر والبطالة، ملتقى وغزي حممد العريب، برامج التمويل األصغر ودورها  عمران عبد احلكيم.1
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 ملخص:
التأمني املصغر احلماية لذوي الدخل املنخفض ضد األخطار واحلوادث غري املتوقعة، ويقوم بتغطية الفئات يوفر 

اليت ال يشملها نظام التأمني التقليدي، واليت تكون معرضة ألخطار مثل الوفاة، املرض، احلوادث، خسارة 
وعادة ىذه الشرحية من اجملتمع يعمل أفرادىا ضمن القطاع املمتلكات والكوارث الطبيعية، فهي إذن فئات ىّشة. 

 .غري الرمسي أو يف األرياف، وقد سامهت أزمة األجور بشكل كبري يف خلق ىذه الفئة من السكان

تعترب اهلند وجنوب إفريقيا من التجارب الرائدة يف صناعة التأمني املصغر، وقد حقق التأمني املصغر فيها نتائج 
الرغم من قلة املعرفة املستندة إىل األدلة حول تأثري التأمني املصغر على احلد من الفقر، ميكن القول إجيابية. على 

بأن التأمني املصغر ميكن أن يساعد يف احلّد من الضعف الذي تواجهو األسر الفقرية ونتيجة لذلك ميكن للفقراء 
 حتسني حياهتم.

من اجملتمع  %06تقدر حبوايل:  لى املدى القصري واملتوسطيف اجلزائر ع بالتأمني املصغر السوق املستهدفة
اجلزائري وبصفة خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة. قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تقّدم بارز بسبب 
االحتياجات االقتصادية واالجتماعية للبالد. إذن ميثل ىذا القطاع سوقًا غري مستغلة حلد اآلن وذات قدرات  

 بالنسبة للتأمني املصغر. كامنة
 الكلمات المفتاحية:

 التأمني املصغر، الفقر، التمويل املصغر، احلماية االجتماعية، اهلند، جنوب إفريقيا، اجلزائر.
Résumé: 

La micro-assurance protège les populations à faible revenu contre les imprévus de la vie. En effet, 

il s’agira de couvrir des segments de population qui n’ont pas accès au système classique d’assurance 

et sont exposés aux risques de décès, de maladie, d’accident, de perte de biens, de catastrophes 

naturelles ; donc une population vulnérable. Cette cible généralement travaille dans le secteur informel 

ou dans le monde rural. La crise du salariat a beaucoup contribué à la création de cette nouvelle classe. 

L’Inde et l’Afrique du sud sont considérés parmi les expériences leader dans l’industrie de la micro 

assurance, cette dernière qui a réalisé de bonnes résultats malgré le manque de connaissances 

factuelles sur l’impact de la micro-assurance sur la réduction de la pauvreté, mais on peut soutenir que 

la micro assurance peut aider à réduire les vulnérabilités des ménages pauvres, et par conséquent à 

améliorer leurs conditions de vie.     

 En Algérie, le marché cible visé à court et moyen terme par la micro-assurance correspond à 60% 

de la population de l’Algérie, en particulier les petites et moyennes entreprises. le secteur de la petite 

et moyenne entreprise est en nette progression en raison des besoins économiques et sociaux du pays. 

Il constitue ainsi un marché jusque-là inexploité au potentiel important pour la micro-assurance. 

Mots-clés : 

La micro-assurance, la pauvreté, la micro-finance, la protection sociale, l’Inde, l’Afrique du Sud, 

l’Algerie. 

 
 


