


إدارة االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر
ــم  ــون رق ــام القان ــر بأح ــي الصغ ــل متناه ــاد المصــري للتموي ــس االتح تأس
141 لســنة 2014 والخــاص بالتمويــل متناهــي الصغــر وصــدر النظــام 
ــم »2«  ــة رق ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــس إدارة الهيئ ــي بقــرار مجل الأساس
لســنة 2015، وتــم انتخــاب مجلــس الإدارة فــي 16/9/2015 كمــا تــم إعــادة 
ــد  ــو 2017. وق ــال يوني ــاد خ ــات االتح ــي انتخاب ــي ف ــس الحال ــار المجل اختي
ترتــب علــى إصــدار القانــون توفيــر بيئــة تشــريعية مواتيــة ومعاييــر موحــدة 
ــة علــى النشــاط، بمــا يضمــن الكفــاءة المؤسســية  ــط محــددة للرقاب وضواب

ــتفيدين. ــوق المس ــة حق ــة وحماي ــتدامة المالي واالس
ــاء  ــب بن ــر، بجان ــاء مص ــة أنح ــي اكف ــه ف ــاط وإتاحت ــة النش ــتهدف تنمي ويس
ــة  ــج تدريبي ــر برام ــال توفي ــن خ ــل م ــات التموي ــدرات مؤسس ــم ق ودع
متخصصــة والمعونــة واالستشــارات الفنيــة، فضــًا عــن توفيــر البيانــات ونظم 

ــاث. ــات والأبح ــداد الدراس ــات وإع المعلوم
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في حديث خاص مع
 المستشار رضا عبد المعطي

نائب رئيس الرقابة المالية 
يستعرض مالمح التأمين 

متناهي الصغر

ألقــى المستشــار رضــا عبــد المعطــي، نائــب رئيــس الهيئــة العامة 
للرقابــة الماليــة، الضــوء علــى مامــح التأميــن متناهــي الصغــر 
ــي  ــل متناه ــات التموي ــى مؤسس ــي عل ــي ينبغ واالجــراءات الت
الصغــر اتباعهــا لتقديــم التأميــن الإجبــاري، فضــًا عــن دور الهيئــة 
ــذه  ــة ه ــي إتاح ــات ف ــراكت والجمعي ــى الش ــير عل ــي التيس ف

النوعيــة المتخصصــة مــن التأميــن وإلــى نــص الحديــث....

ــي إذ  ــتفيد النهائ ــل المس ــن اكه ــة ع المالي
يعفيــه مــن ســداد بقيــة قيمــة القــرض فــي 
حــال إصابتــه بعجــز لكــي، بجانــب إعفــاء ورثتــه 
ــل، كمــا  مــن الســداد فــي حــال وفــاة العمي
ــل  ــات التموي ــة مؤسس ــن حماي ــزز م ــه يع أن
ــداد  ــر عــدم الس ــن مخاط ــر م ــي الصغ متناه
ــع  ــي ورف ــا المال ــن موقفه ــم تحس ــن ث وم

ــاتية. ــا المؤسس كفاءته

القســط  قيمــة  أن  الدراســات  وتوصلــت 
ــف  ــي الأل ــت 3.5 ف ــهري بلغ ــي الش التأمين
أى 35 قرشــًا لــل 1000 جنيــه، يتــم إضافتــه 
ــط  ــح أن القس ــرض، وأوض ــة الق ــى قيم عل
ــه علــى مــدار  التأمينــي متناقــص تقــل قيمت
فتــرة القــرض، إذ يتــم احتســابه علــى إجمالــي 
قيمــة القــرض القائمــة وبذلــك فإننــا ال نرهق 

ــة نظــرًا  ــة مضاعف ــاء مالي ــاء بأعب ــل العم اكه
لتواضــع قيمــة القســط وشــروطه الميســرة.

ــع  ــط دف ــل فق ــل يتحم ــى أن العمي ــير إل وأش
ــب  ــهري بجان ــي الش ــط التأمين ــة القس قيم
ــهري للقــرض. ــط الش ــددة للقس ــة الم لبقيم

ــم  ــي دع ــة ف ــتراتيجية الهيئ ــن اس ــاذا ع م
التأميــن متناهــي الصغــر؟

ــتراتيجية  ــي: االس ــد المعط ــا عب ــار رض المستش
هــى خطــط الهيئــة وبرامجهــا التــي تأمــل 
فــي تطبيقهــا خــال برنامــج يســتمر لمــدة 4 
ســنوات وتعمــل الهيئــة حاليــًا علــى تنفيــذه، 
ــي  ــن متناه ــي التأمي ــع ف ــن التوس ويتضم
الصغــر ونشــر مظلــة الشــمول التأمينــي لضم 

أكبــر عــدد مــن المســتفيدين.

ــى  ــراءات عل ــن االج ــدد م ــق ع ــا بتطبي وقمن
المــدى الطويــل وأخــرى فــي الأجــل القصيــر 
ــل  ــون عمي ــن 2 ملي ــد ع ــا يزي ــم م ــا ض منه
ــة »أ«  ــن الفئ ــة م ــات الأهلي ــن للجمعي تابعي
و»ب« بجانــب شــراكت التمويــل متناهــي 
الصغــر وذلــك تحــت مظلــة التأميــن الإجبــاري 

ــر. ــي الصغ متناه

ــد،  ــة الأم ــص االجــراءات طويل ــا يخ ــا فيم أم
فإننــا نســعى لتطبيــق بعــض الخطــوات التــي 
ينبغــي تنفيذهــا فــي المرحلــة المقبلــة مــن 
ــد  ــج مزي ــريعي لدم ــل تش ــراء تعدي ــال اج خ
مــن الفئــات والشــرائح وهــى ترتبــط بصــدور 
ــوار  ــروح للح ــد المط ــن الجدي ــون التأمي قان

ــًا. ــي حالي المجتمع

أيضــًا أجــاز مجلــس إدارة الهيئــة القــدرة علــى 
رفــع قيمــة التأميــن متناهــي الصغــر بنســبة 
ــراكت  ــيس ش ــن تأس ــًا ع ــنويًا، فض ــة س معين

متخصصــة للتأميــن متناهــي الصغــر.

مــا هــى المزايــا التــي ســيتم منحهــا 
الصغــر؟ متناهــي  التأميــن  لشــراكت 

المستشــار رضــا عبــد المعطــي: شــراكت 
التأميــن متناهــي الصغــر ســيكون لهــا عــدد 
ــي  ــي مجال ــل ف ــا العم ــا أبرزه ــن المزاي م
الحيــاة  تأمينــات  وهمــا  معــًا  التأميــن 

ــن  ــراكت التأمي ــس ش ــك عك ــات، وذل والممتل
ــر  ــي يقتص ــًا والت ــوق حالي ــي الس ــة ف العامل
عملهــا علــى فــرع واحــد فقــط إمــا تأمينــات 

الحيــاة أو تأمينــات الممتلــات.

ــي  ــة ف ــن العامل ــراكت التأمي ــتعفي ش وس
القطــاع مــن دفــع رســوم الإشــراف والرقابــة 
التــي تتقاضاهــا الهيئــة، بمــا يســاهم فــي 
ــه،  ــج ونفقات ــة للمنت ــة الإداري ــض التلكف خف
ــس  ــص ومناف ــعر أرخ ــج بس ــم منت إذ أن تقدي

ــك الشــرائح. ــم لتل ــه مائ يجعل

ــي  ــة ف ــتحداث الهيئ ــى اس ــير إل وأود أن أش
هيلكهــا الجديــد إدارة عامــة للتأميــن متناهي 
الصغــر ضمــن الإدارة المركزيــة للتأميــن، وذلك 
ــة  عكــس مــا اكن ســائدًا خــال الفتــرة الماضي
مــن وجــود إدارة عامــة للتأميــن بصــورة 
ــة  ــام الهيئ ــد اهتم ــذي يؤك ــر ال ــة، الأم عام
ــل  ــة وتفعي ــة الدول ــق سياس ــاط لتحقي بالنش

ــي. ــمول المال ــات الش آلي

نــود إلقــاء الضــوء علــى مامــح التأميــن 
الهيئــة  أتاحتــه  التــي  الصغــر  متناهــي 

ـرًا؟ مؤـخ
المعطــي: حرصــت  عبــد  المستشــار رضــا 
التأميــن  مفهــوم  وضــع  عنــد  الهيئــة 
ــى  ــده الأقص ــادل ح ــر أن تع ــي الصغ متناه
مــع نظيــره للتمويــل متناهــي الصغــر بحيــث 

ال تتجــاوز قيمتــه 100 ألــف جنيــه.

وتتضــح آليــة عمــل التأميــن متناهــي الصغــر 
ــاط  ــة أقس ــن قيم ــركة التأمي ــداد ش ــي س ف
ــة  ــة فئ ــات الأهلي ــة للجمعي ــل المتبقي التموي
»أ« أو »ب« أو لشــركة التمويــل متناهــي 
ــه  ــل أو إصابت ــاة العمي ــال وف ــي ح ــر ف الصغ

ــتديم. ــز مس بعج
وبذلــك يرفــع التأميــن متناهــي الصغــر الأعبــاء 

مجلس إدارة الهيئة 
يجيز رفع قيمة التأمين 
ًمتناهي الصغر بنسبة 

محددة سنويا
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الجمعيــات  تواجــه  أن  يمكــن  هــل 
ــة  ــي إتاح ــات ف ــض المعوق ــراكت بع والش
ـراره  التأميــن متناهــي الصغــر بعــد إـق

إجبــاري؟ بشــل 
المستشــار رضــا عبــد المعطــي: اكفــة 
ــة فــي النشــاط  ــة العامل ــات الأهلي الجمعي
ــن 10  ــد ع ــة تزي ــة ائتماني ــك محفظ وتمتل
مليــون والشــراكت لديهــا بنيــة تكنولوجيــة 
ــم  ــن تقدي ــا م ــة تمكنه ــوادر مؤهل وك
التأميــن متناهــي الصغــر، كمــا أن شــراكت 
ــم  ــير عليه ــي التيس ــاعد ف ــن ستس التأمي
ــون  ــة أن يك ــك رأت الهيئ ــادهم، لذل وإرش
ــابقة  ــريحة الس ــى الش ــًا عل ــن إجباري التأمي
واختياريــًا للجمعيــات المدرجــة تحــت الفئــة 

»ج«.

ــا بذلــك شــملنا أكبــر عــدد  وأود توضيــح أنن
أن مســتفيدي شــراكت  إذ  العمــاء  مــن 
ــن 800  ــد ع ــر يزي ــي الصغ ــل متناه التموي
ــل  ــون عمي ــو 1.750 ملي ــل، ونح ــف عمي أل
للجمعيــات الأهليــة »أ«، و»ب«، بمــا يشــير 
إلــى أن نحــو 2.550 مليــون عميــل، الأمــر 
ــة  ــة التأميني ــى نشــر التغطي ــذي يشــير إل ال
عمــاء  مــن  العظمــى  الغالبيــة  علــى 

ــر. ــي الصغ ــل متناه التموي

ما هى مزايا التأمين الإجباري؟
المستشــار رضــا عبــد المعطــي: اســتهدفت 
ــة »أ«،  ــات فئ ــزام الجمعي ــن إل ــة م الهيئ
ــن  ــم م ــراكت حمايته ــب الش و»ب« بجان
ــع الأداء  ــداد ورف ــي الس ــر ف ــر التعث مخاط
ــة  ــم تقوي ــن ث ــي وم ــي والمؤسس المال
النشــاط بصــورة عامــة، كمــا يســتفيد 
العميــل بطريقــة غيــر مباشــرة مــن إعفائــه 
مــن ســداد بقيمــة قيمــة القــرض، وإعفــاء 
ــن  ــل، وم ــاة العمي ــال وف ــي ح ــه ف ورثت
ــن مــن عــدم الخــوض  ــم يســتفيد الطرفي ث
ــة  ــة والماحق ــراءات قضائي ــة اج ــي أي ف
القانونيــة الســترداد القيمــة المتبقيــة مــن 

ــرض. الق
التأميــن مــن  وتســتفيد أيضــًا شــراكت 
قاعــدة العمــاء الجــدد التــي أمدتهــا بهــم 
الصغــر،  متناهــي  التمويــل  مؤسســات 

المســتثمرة  المحافــظ  تنمــي  ثــم  ومــن 
ــي  ــد ف ــن جدي ــتثمارها م ــد اس ــا، وتعي لديه
مجــاالت جديــدة، إذًا فهــي عجلــة اقتصاديــة 
ــة  ــة الأطــراف والمنظوم ــة اكف ــدور لمصلح ت
االقتصاديــة كل، بمــا يعــزز فــي النهايــة مــن 

ــي. ــمول المال ــة للش ــة الدول ــق خط تطبي

ولذلــك لــن تتقاضــى الجمعيــات ومؤسســات 
التمويــل متناهــي الصغــر أيــة عمــوالت 
ــه  ــيما أن ــة، الس ــك الخدم ــم تل ــل تقدي مقاب
ــتتجه  ــاري س ــن الإجب ــدور قــرار التأمي ــد ص بع
شــراكت التأميــن للتعاقــد مــع مؤسســات 
التمويــل متناهــي الصغــر دون جهــد منهــا.

التأميــن  لتطبيــق  الهيئــة  تســتعد  كيــف 
ـرة المقبلــة؟ متناهــي الصغــر فــي الفـت

المستشــار رضــا عبــد المعطــي: نعكــف علــى 
ــال  ــة خ ــدورات التدريبي ــن ال ــدد م ــد ع عق
ــة  ــد العام ــف بالقواع ــة للتعري ــرة المقبل الفت
للنشــاط ونشــر الثقافــة التأمينيــة لهــم، وأود 
الإشــارة إلــى عــدد مــن الشــراكء االســتراتيجين 
ــي  ــل متناه ــاد المصــري للتموي ــم االتح منه
الصغــر باعتبــاره أحــد الاعبيــن الرئيســيين فــي 

ــال. المج

ــض  ــع بع ــل م ــة بالتواص ــت الهيئ ــل أوص ه
ــة؟ ــة مبدئي ــن كمرحل ــراكت التأمي ش

المستشــار رضــا عبــد المعطــي: ال تفــرض 
ــة  ــن معين ــركة تأمي ــع ش ــل م ــة التعام الهيئ
الاعبيــن  لافــة  مفتــوح  المجــال  وإنمــا 
ولكــن قمنــا بوضــع نمــوذج ووثيقــة موحــدة 
ــروطه. ــد وش ــير التعاق ــدف تيس ــن به للتأمي

ــن  ــة التأمي ــة لوثيق ــح العام ــى المام ــا ه م
ــة؟ ــا الهيئ ــي أعدته ــر الت ــي الصغ متناه

المستشــار رضــا عبــد المعطــي: الوثيقــة هــى 
ــن  ــاء، وم ــى العم ــن عل ــي للتأمي ــد جماع عق
خالــه تمــد مؤسســة التمويــل متناهــي 
الصغــر شــراكت التأميــن بكشــف شــهري 
بأســماء العمــاء وأرصدتهــم بــدون تطبيــق أى 
ــل  ــون عمــره أق ــي، بشــرط أن يك ــف طب كش

ــًا.  ــن 60 عام م

مــا هــى االجــراءات التنفيذيــة التــي يبنغي أن 
تتبعهــا مؤسســات التمويــل لتقديــم التأميــن 

الإجبــاري؟
ينبغــي  المعطــي:  عبــد  المستشــار رضــا 
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــى مؤسس عل
االســتعانة بنمــوذج التأميــن »وثيقــة التأميــن« 
الــذي أعدتــه الهيئــة وتقديمــه لشــركة التأمين 
ــم  ــد محفظته ــاء ورصي ــدد العم ــن ع متضم
ــط  ــة القس ــن قيم ــدد الطرفي ــة، ويح االئتماني
ــط  ــى القس ــمة إل ــة منقس ــهري الإجمالي الش
الشــهري للقــرض بجانــب قيمــة القســط 
ــغ 3.5  ــة والبال ــن الهيئ ــدد م ــي المح التأمين
ــعر  ــددت الس ــة ح ــف، أي أن الهيئ ــي الأل ف
ــد. ــة للعق ــد الحاكم ــط والقواع ــة القس وقيم

نــود التحــدث عــن دور الجهــات الدوليــة فــي 
دعــم التأميــن متناهــي الصغــر؟

تتلقــى  المعطــي:  عبــد  المستشــار رضــا 
الهيئــة بعــض المنــح مــن الجهــات الدوليــة 
وتســتفيد منهــا فــي إرســال موظفيهــا 
ــة لاطــاع علــى التجــارب  ــات خارجي فــي بعث
ــم  ــن ث ــة وم ــاالت المعني ــي المج ــة ف العالمي
ــة  ــة لطبيع ــدة المائم ــار الجدي ــا بالأف إمدادن
الســوق، إذ قــام مجموعــة مــن الزمــاء بزيــارة 
ــارب  ــك التج ــة تل ــد دراس ــن، وبع ــة الفلبي لدول
بــدأت الهيئــة فــي اتخــاذ الخطــوات الجــادة 

ــاري. ــن الإجب ــق التأمي لتطبي

الهيئة تستحدث في 
هيكلها الجديد إدارة عامة 

للتأمين متناهي الصـــــغـر
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            مصــر مرشــحة للمركــز الرابــع 
 فيمــا يخــص عــدد مســتفيدي 

ً
افريقيــا

الصغــر متناهــي  التأميــن 

أقــرت، مؤخــرًا، الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة التأميــن 
ــن  ــر م ــي الصغ ــل متناه ــاء التموي ــى عم ــاري عل الإجب
ــر  ــة »أ«، و»ب«، الأم ــل فئ ــات التموي ــراكت ومؤسس الش
الــذي يســهم فــي ترشــح مصــر لاســتحواذ علــى المركــز 
ــي  ــن متناه ــتفيدي التأمي ــدد مس ــث ع ــن حي ــع م الراب
ــة بصــورة عامــة. ــى مســتوى القــارة االفريقي الصغــر عل

 Micro Insurance ــا ــة أجرته ــدث دراس ــرت أح وأظه
Center بعنــوان رؤيــة للتأميــن متناهــي الصغــر »افريقيا 
2015« عــن عــام 2014 أن معــدل تغطيــة التأميــن 
ــت  ــر بلغ ــي مص ــان ف ــي الس ــر لإجمال ــي الصغ متناه
ــة  ــل بنهاي ــون عمي ــادل 0.27 ملي ــا يع ــبته 0.3% بم نس
ــل متناهــي  ــه بعــد ضــم عمــاء التموي عــام 2014، إال أن
يحتــل  أن  المتوقــع  مــن  فإنــه  للمنظومــة  الصغــر 
ــا  ــوب افريقي ــد جن ــة بع ــة الرابع ــوق المصــري المرتب الس
ــات أو االرتفــاع الطفيــف  ــا »مــع مراعــاة ثب ــا وزامبي وغان

ــة«. ــرة المقبل ــال الفت ــدول خ ــك ال ــرات تل لمؤش

أمــا فيمــا يخــص معــدل تغطيــة التأميــن متناهــي الصغــر 
ــى  ــي إل ــحة للترق ــر مرش ــإن مص ــان ف ــي الس لإجمال
المرتبــة العاشــرة بعــد جنــوب افريقيــا، بنســبة 66%، غانــا 
بمعــدل 29%، زامبيــا بنســبة 22.2%، ســويزالند %21.4، 
ــدل  ــدا بمع ــوروس 8%، أوغن ــبة14.8%، وكوم ــا بنس ناميبي
ــن  ــة تأمي ــدل تغطي ــا بمع ــا 6%، تنزاني ــة 6.7%، وكيني تغطي
ــة  ــغ 3.9% بنهاي ــان بل ــي الس ــر لإجمال ــي الصغ متناه
ــف  ــاع الطفي ــات أو االرتف ــك بشــرط ثب ــام 2014، »وذل ع
لافــة المؤشــرات المســتخدمة خــال الفتــرة المقبلــة«.

ــات  ــدى المؤسس ــر ل ــة مص ــن مان ــك تحس ــس ذل ويعك
ــات  ــث الخدم ــن حي ــة م ــرات الدولي ــة والمؤش العالمي
ــك  ــس ذل ــا ينعك ــة، كم ــة المتاح ــر المصرفي ــة غي المالي
ــة  ــة العامل ــات المالي ــى أداء المؤسس ــة عل ــورة ايجابي بص
فــي الســوق ورفــع كفاءتهــا، فضــًا عــن باقــة متنوعــة 
مــن الخدمــات الماليــة المتاحــة للعميــل النهائــي 
ــتراتيجية  ــق اس ــه وتحقي ــي علي ــبء المال ــف الع وتخفي

ــة كل. ــي للدول ــمول المال الش

ــات  ــن الجه ــدد م ــع ع ــاون م ــة بالتع ــم اجــراء الدراس وت
علــى رأســها الواكلــة الألمانيــة للتعــاون الدولي ونشــرتها 
 Munich Reو  Micro Insurance Network مــن  لكا 

.Foundation from Knowledge to Action

تقرير
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خالل لقاء مع عالء الزهيري
 رئيس االتحاد المصري للتأمين

»اتحاد التأمين« يضع 
خطة طموحة لتعزيز 

تولــي الدولــة اهتمامــًا ملحوظــًا بقطــاع التأمين متناهي الصغر
ــك  ــر ذل ــر وظه ــي الصغ ــن متناه التأمي
ــة  ــا الهيئ ــي تصدره ــرارات الت ــي الق ف
عــن  فضــًا  الماليــة،  للرقابــة  العامــة 
الخطــوات التــي يتخذهــا االتحــاد المصــري 
للتأميــن الــذي وضــع خطــة طموحــة 
ــر  ــي الصغ ــن متناه ــاع التأمي ــز قط لتعزي
ــة  ــت مجل ــة، والتق ــة المقبل ــال المرحل خ
التنميــة والتمويــل برئيــس االتحــاد للتعــرف 

ــا.  ــة تنفيذه ــة وكيفي ــك الخط ــى تل عل
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ــة  ــى رؤي ــود التعــرف عل ــة ن ــي البداي ف
االتحــاد لتعزيــز التأميــن متناهــي الصغر؟
ـري: وضــع االتحــاد خطــة  عــاء زهـي
متناهــي  التأميــن  لدعــم  طموحــة 
أهمهــا  طــرق  عــدة  عبــر  الصغــر 
تشــكيل لجنــة متخصصــة فــي التأميــن 
ــة  ــى اكف ــاع عل ــر لاط ــي الصغ متناه
التأميــن  نشــاط  فــي  المســتجدات 
التواصــل  بجانــب  الصغــر،  متناهــي 
ــى  ــة والقــادرة عل مــع الجهــات المعني
تنميــة الســوق منهــا الواكلــة الألمانيــة 
ــة التعــاون  للتعــاون الدولــي GIZ، وهيئ
الدولــي اليابانيــة »جايــا«، فنحــن نرغــب 
فــي تحقيــق إضافــة حقيقيــة للســوق 
وتعزيــز جوانــب المعرفــة بآليــات التأمين 
ــدام  ــن إم ــًا ع ــر ، فض ــي الصغ متناه
الاعبيــن بطــرق تســويق وتغطيــة عماء 
بجانــب  الصغــر،  متناهــي  التمويــل 
ــول  ــة ح ــه المختلف ــى أنواع التعــرف عل

ــم. العال

ــي  ــراءات الت ــض االج ــى بع ــير إل وأش
يســعى االتحــاد مــن خــال اللجنــة 
المتخصصــة التخاذهــا بهــدف دعــم 
التأميــن متناهــي الصغــر علــى رأســها 
ــم  ــدة يت ــات جدي ــق ومنتج ــم وثائ تصمي
الحتياجــات  وفقــًا  اختياريــًا  إتاحتهــا 
التغطيــة  فــي  وتختلــف  الســوق، 
التأمينيــة عــن نظيرتهــا التــي فرضتهــا 
ــة الماليــة بشــل  الهيئــة العامــة للرقاب

ــرًا. ــاري مؤخ إجب

إتاحــة وثائــق ومنتجــات  أن  وأؤكــد 
ــن متناهــي الصغــر ســيكون بعــد  للتأمي
ــون  ــن يك ــاء ول ــات العم ــة احتياج دراس
ــة للســوق، كمــا يعكــف  إضافــة وهمي
االتحــاد حاليــًا علــى تعزيــز جوانــب 
ــي  ــن متناه ــة بالتأمي ــي والمعرف الوع

ــر. الصغ

نــود التعــرف علــى آليــات التوعيــة التــي 
يســتهدفها االتحــاد مســتقبًا؟

ـري: ســنعمل مــع شــراكت  عــاء زهـي
ــات  ــر والجمعي ــي الصغ ــل متناه التموي
الأهليــة الســيما أنــه ســيكون مــن 
ــل  ــل بش ــع العمي ــل م ــب التواص الصع
ــه  ــى، إال أن ــة الأول ــي المرحل ــر ف مباش
ــك  ــيعتمد ذل ــة س ــل التالي ــي المراح ف
علــى مهــارة لك شــركة تأميــن للوصول 

ــي. ــل النهائ ــى العمي إل

ـرى فــرض الهيئــة للتأميــن  كيــف ـت
إجباريــة؟ بصــورة  الصغــر  متناهــي 

ــن  ــة م ــة نوعي ــة أي ــري: إتاح ــاء زهي ع
ــا  ــف مزاي ــة يضي ــورة إجباري ــن بص التأمي
ــم  ــادة حج ــا زي ــوق، منه ــة للس متنوع
ــة  ــر تغطي ــب وتوفي ــن جان ــاط م الأقس
تأمينيــة لشــريحة لــم تكــن تتمتــع بهــا 
مــن قبــل ولــم يكــن لديهــا فكــر 

ــر. ــب آخ ــن جان ــن م التأمي

اهتمام »الرقابة المالية« 
واالتحاد« حفز شركات 

التأمين على اقتحام القطاع

دراسة تصميم منتجات 
تأمين اختيارية تالئم 

احتياجات العمالء

ـرى أن تصميــم منتجــات جديــدة  أال ـت
ــر  ــد يعتب ــر ق ــي الصغ ــن متناه للتأمي
أمــرًا ســابقًا لأوانــه خــال تلــك المرحلــة، 
ــي  ــل متناه ــات التموي ــيما أن جه الس
ــم تنتهــي مــن التوافــق مــع  الصغــر ل

ــاري؟ ــن الإجب ــات التأمي متطلب
ــن  ــع م ــا يمن ــد م ــري: ال يوج ــاء زهي ع
إتاحــة باقــة متنوعــة مــن منتجــات 
ومنــح  الصغــر،  متناهــي  التأميــن 
العميــل الحريــة فــي اختيــار مــا يناســبه، 
ــي  ــن متناه ــح أن التأمي ــد أن أوض وأري
الصغــر الإجبــاري يغطــي مخاطــر العجــز 
ال  لكــن  فقــط  والوفــاة  المســتديم 
يغطــي بعــض المخاطــر الأخــرى، فعلــى 
ســبيل المثــال ال يغطــي مخاطــر حريــق 

ــادث. ــاة بح ــع أو الوف البضائ

كمــا أن الســعى لإتاحــة وثائــق متنوعــة 
ــن متناهــي الصغــر ســيكون  مــن التأمي
خلــًا  يحــدث  ولــن  اختيــاري  بشــل 
ــة  فــي الســوق وإنمــا يســتهدف حماي
ــتدامة  ــي اس ــاعدتهم ف ــاء ومس العم
أعمالهــم، فضــًا عــن أن الســوق شــهد 
ــة  ــات المماثل ــن المنتج ــدد م ــدور ع ص
ـرار  ـرة الماضيــة قبــل إـق خــال الفـت
ــة  ــة العام ــن الهيئ ــاري م ــن الإجب التأمي

ــة. ــة المالي للرقاب

ــل  ــن التواص ــراكت التأمي ــدأت ش ــل ب ه
وشــراكت  الأهليــة  الجمعيــات  مــع 
لتطبيــق  الصغــر  متناهــي  التمويــل 

التأميــن الإجبــاري؟

ــدد مــن شــراكت  ــدأت ع ــاء زهيــري: ب ع
للتأميــن  رؤيتهــا  تعديــل  التأميــن 
ــائدًا  ــا اكن س ــس م ــر عك ــي الصغ متناه
ـرات ســابقة إذ أنهــا اكنــت  فــي فـت
ــة  ــج وصعوب ــة المنت ــاع تلكف ــرى ارتف ت
ــاط. ــل الأقس ــل وتحصي ــول للعمي الوص

ــة  ــة ممثل ــام الدول ــى اهتم ــير إل وأش
ــة  ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــي الهيئ ف
بهــذا القطــاع، بجانــب االتحــاد المصــري 
ــة  ــة متخصص ــه للجن ــن وتأسيس للتأمي
ــن  ــدد م ــم ع ــب ض ــاط بجان ــي النش ف
الخبــراء ســواء مــن الســوق المحلــي أو 
ــة  ــة الألماني ــم الواكل ــارج منه ــن الخ م
عــن  فضــًا   ،GIZ الدولــي  للتعــاون 
احتــواء مســودة قانــون التأميــن الجديــد 
ــن  ــراكت تأمي ــيس ش ــة تأس ــى اماني عل
متناهــي الصغــر، لك ذلــك ســاعد علــى 
ــام  ــى اقتح ــن عل ــراكت التأمي ــز ش تحفي

ــاع. القط
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فــي رأيــك هــل مــن المتوقــع أن تقبــل 
المؤسســات علــى تأســيس شــراكت 
تأميــن متخصصــة فــي تغطيــة مخاطــر 

ــي الصغــر؟ ــل متناه التموي
عــاء زهيــري: أرى أن النــص على تأســيس 
شــراكت تأميــن متخصصــة فــي تغطيــة 
الصغــر  متناهــي  التأميــن  مخاطــر 
ــاء  ــدد عم ــيما أن ع ــدة، الس ــرة جي فك
ــون مســتفيد،  ــغ 3 ملي هــذا القطــاع بل
ــود  ــف الجه ــرورة تكثي ــس ض ــا يعك بم
ــات  ــم منتج ــر تصمي ــواء عب ــه س لدعم
ووثائــق متعــددة أو إيجــاد آليــات لتيســير 

ــل. ــول للعمي الوص

التأميــن  شــراكت  تقبــل  أن  وأتوقــع 
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــراكت التموي أو ش
ــراكت  ــك ش ــيس تل ــى تأس ــها عل نفس
التأميــن متناهــي الصغــر لاســتفادة 
ــن  ــراكت التأمي ــة لش ــا المتاح ــن المزاي م

المتخصصــة.

ــي  ــن متناه ــوق التأمي ــازال س ــل م ه
الصغــر يواجــه بعــض التحديــات؟ وكيــف 

ــا؟ ــن مواجهته يمك
ــه  ــا نواج ــل مازالن ــري: بالفع ــاء زهي ع
ــوع  ــص تن ــا نق ــات منه ــض التحدي بع
منتجــات التأميــن متناهــي الصغــر، لكــن 
ــة  ــال اللجن ــن خ ــك م ــة ذل ــم معالج يت
ــر  ــي الصغ ــن متناه ــة للتأمي المتخصص
التــي تعكــف علــى تدشــين باقــة متنوعة 
ــى  ــة إل ــدة، إضاف ــات الجدي ــن المنتج م
التعويضــات  صــرف  لســرعة  الســعي 

ــاء. ــى العم ــير عل للتيس

كمــا أن ســماح »الرقابــة الماليــة« بإتاحة 
الإصــدار الإلكترونــي لوثائــق التأميــن 
ــراكت  ــى ش ــير عل ــي التيس ــاهم ف س

ــي  ــًة ف ــة، خاص ــم الخدم ــن تقدي التأمي
ظــل انخفــاض قيمــة القســط التأمينــي 
ــه، بمــا اكن  ــي قــد ال تتجــاوز 30 جني الت
ســيرفع تلكفــة الخدمــة بصــورة عامــة.
ــا  ــي أضافه ــا الت ــى أن المزاي ــير إل وأش
 GIZ  ــة كـــ ــرات الدولي ــتعانة بالخب االس
وجايــا، إذ أن مــا يقــرب مــن 60 لـــ %70 
ــت  ــا اكن ــي اتخذناه ــوات الت ــن الخط م
نتيجــة للخبــرات الدوليــة لتلــك الجهــات 
فــي عــدد مــن المجــاالت منها تســويق 

ــذ. ــات التنفي ــق أو آلي الوثائ

هــل يشــل التأميــن الإجبــاري عبئــًا 
ــات  ــة ومؤسس ــات الأهلي ــى الجمعي عل
ــة  ــة أن »الرقاب ــر، خاص ــل الأصغ التموي
الماليــة« حظــرت عليهــم تلقــي أي 
تلقــي  طريــق  عــن  مــادي  مقابــل 
ــأي  ــوم أو ب ــتحداث رس ــوالت أو اس عم
طريقــة أخــرى مقابــل التغطيــة التأمينية 

ــن؟ ــط التأمي ــاف قس بخ
عبئــًا  ذلــك  أن  أرى  ال  ـري:  عــاء زهـي
إضافيــًا الســيما أن موظفــي الشــركة أو 
الجمعيــة الأهليــة تقــوم بدورهــا فــي 
توضيــح اكفــة خصائــص القــرض للعميــل 
ومــا ســيقوم بــه الموظــف فقــط هــو 
ــن  ــق التأمي إضافــة معلومــات عــن وثائ

ــا. ــة عمله وآلي

لجنة التأمين متناهي 
الصغر تعكف على 
مواجهة التحديات 

بالنشاط

تقييم انعكاس 
قرارات تعزيز التأمين 

متناهي الصغر قد 
يستغرق 3 سنوات

كمــا أنــه ال يتــم النظــر إلــى الأمــر مــن 
خــال االســتفادة المباشــرة للمنتــج وإنما 
تعــزز منتجــات التأميــن متناهــي الصغــر 
فــرص الجمعيــات الأهليــة وشــراكت 
التمويــل متناهــي الصغــر فــي التوســع 
بمنــح مزيــد مــن القــروض بصــورة 
علــى  ذلــك  فــي  معتمــدة  آمنــة، 
ــي ســتتولى ســداد  ــن الت شــراكت التأمي
قيمــة القــرض فــي حــال تعثــر العميــل 
أو تعــرض التمويــل لأي مشــلكات تعرقــل 

ــل. رد التموي

ــوذج  ــة ونم ــم تجرب ــن تقيي ــى يمك مت
ــر؟ ــي مص ــر ف ــي الصغ ــن متناه التأمي
عــاء زهيــري: بعــد مــا يقــرب مــن عامين 
أو 3 أعــوام للتعــرف علــى انعــاس تلــك 
ـرارات والتوجهــات علــى ســوق  الـق

ــر. ــن متناهــي الصغ التأمي
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قــام المشــروع باتخـــاذ مجموعــة مــن 
الإجــراءات التــي تـــؤدى لخفــض خـــطر 
ــا  ــى ومنه ــد الأدن ــى الح ــان إل االئتم
التأميــن علــى حيــاة العمــاء بامــل 
قيمة القروض لحاالت الوفـــاة والعجـــز 
اللكــى والجزئــى وذلــك بنقــل الخـــطر 
ــل  ــن مقاب ــركة التأمي ــاء لش ــن العم م
ــن  ــوعة م ــن مدفـ ــوم تأمي ــداد رس س

المشــروع لعمـــائه. 

ــن علــى  إذ أبــرام المشــروع وثيقــة تأمي
ــاة لحــاالت الوفــاه والعجــز اللكــى  الحي
والجزئــى فــى مــارس 2009 حتــى الآن، 
مــع عــدد مــن شــراكت التأميــن وبأســعار 
تكملــًة  وذلــك  ـزة،  متمـي وشــروط 
لريــادة المشــروع فــى صناعــة التمويــل 
متناهــى الصغــر فــى منطقــة الشــرق 

.MENA ــا ــمال افريقي ــط وش االوس

و يتــم التأمين علــى حياة العمــاء لحاالت 
الوفــاه والعجــز اللكــى والجزئــى بامــل 
قيمــة القــروض ويتحمــل المشــروع 
ــة  ــركة نياب ــن للش ــوم التأمي ــداد رس س
ــروع  ــدم المش ــك يق ــاء وبذل ــن العم ع
ــى للعمــاء وبامــل قيمــة  ــن مجان تأمي
ــًا  ــدد المشــروع حالي ــث يس القــروض حي
ــه ســنويًا  ــون جني مــا يقــرب مــن 9 ملي

ــن.  ــركة التأمي لش

وفــى حالــة وفــاة العميــل يقــوم 
المشــروع بصــرف مبلــغ 250 جنيــه 
فــى  المتوفــى  لأهــل  مســاعدة 
إرســال  ويتــم  الجنــازة،  مصروفــات 
ــركة  ــى لش ــل المتوف ــتندات العمي مس
التأميــن واســترداد اكمــل قيمــة القــرض 
مــن شــركة التأميــن بحــد أقصــى عشــرة 

ــل. ــام عم أي

ويتــم صــرف قيمــة الأقســاط التــى 
وســداد  للورثــة  العميــل  ســددها 
ــن  ــة ع ــدد نياب ــم تس ــى ل ــاط الت الأقس
العميــل، وذلــك بعــد اســترداد اكمــل 
ــن.  ــركة التأمي ــن ش ــرض م ــة الق قيم
ــام  ــد ق ــروع ق ــون المش ــم يك ــن ث وم
بمســاعدة ورثــة العميــل مــن خــال 
ــددها وال  ــي س ــوال الت ــة الأم رد قيم
ــوا  ــم يقوم ــا ل ــة بم ــم الجمعي تطالبه
بســداده وبذلــك تعــد تجربــة رائــدة 
ومتميــزة فــى مســاعدة العمــاء الأكثــر 
احتياجــًا وأصحــاب المشــروعات الناشــئة 

وتلــك هــى مضمــون رســالة المشــروع 
ــن  ــع م ــى أرض الواق ــق عل ــى تطب والت
ــة  ــات المالي ــن الخدم ــة م ــال حزم خ
وغيــر الماليــة التــى يتميــز بهــا مشــروع 
ـرة والحرفيــة  تنميــة المنشــات الصغـي

ــكندرية.   ــال اس ــال اعم ــة رج بجمعي

برســالته  المشــروع  إيمــان  ويؤكــد 
ــر  ــاء الأكث ــات العم ــة احتياج ــي تلبي ف
احتياجــًا وأصحــاب المشــروعات الناشــئة 
ــم  ــة له ــاة كريم ــق حي ــزز تحقيـ ويع
ــوازن  ــى ت ــة عل ــرهم والمحافظ ولأس
ــن  ــي وحس ــادي واالجتماع أداءه االقتص
إدارة المخاطــر المتعلقـــة بأدواتهــة 
الماليــة والتــي مــن أهمهــا المحفظــة 
االئتمانيــة للعمــاء وتعرضهــا لخطــر 
االئتمــان المتمثــل فــي عــدم قــدرة 
العمــاء على ســداد جزء أو لك المســتحق 
عليهــم فــي تواريــخ االســتحقاق نتيجة 

ــى. ــى والجزئ ــز اللك ــاه والعج الوف

التأمين على حياة 
العميل والعجز الكلي 

والجزئي

في حال الوفاة..
الحصول على قيمة 
التأمين ورد األموال 
التي سددها العميل 

لورثته

التأمين متناهي الصغر.. 
تجربة رجال أعمال االسكندرية

يتحمل المشروع 
سداد رسوم التأمين 

نيابة عن العميل

المشروع يسدد ما 
يقرب من 9 مليون 
 لشركة 

ً
جنيه سنويا

التأمين 
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التأمين لدى »رجال األعمال بأسيوط«.. 
تجربة استهدفت تحقيق 5 عوامل تنموية

خاضــت جمعيــة رجــال الأعمــال بأســيوط 
ــن متناهــي  ــج التأمي ــم منت ــة تقدي تجرب
ــي  ــر ف ــريك كبي ــاركة ش ــر بمش الصغ
قطــاع التأميــن بتصميــم منتجــات تأميــن 
متناهــي الصغــر تتميــز بالبســاطة فــي 
ــة  ــة  والتلكف ــروط التغطي ــة وش الصياغ
ــتهدفة  ــات المس ــب الفئ ــي تناس والت
ــد  ــم العدي ــركة  بتنظي ــراء الش ــام خب وق
ــة  ــن بالجمعي ــل للعاملي ــن ورش العم م
ــج  ــات والتروي ــم وشــرح المنتج لتدريبه

لهــا.

واســتفاد مــن المنتــج العديــد مــن 
ــة ممــن تعرضــوا لأخطــار  عمــاء الجمعي
ــي  ــر ف ــر كبي ــك أث ــوادث واكن لذل وح
عمــاء  جمهــور  واقتنــاع  حمــاس 

الجمعيــة فــي االقتنــاع بالمنتــج. 

إيمانــًا  المنتــج   الجمعيــة  وقدمــت 
فــي  والخدمــي  التنمــوي  بدورهــا 
خدمــة أهالــي صعيــد مصــر وهونفــس 
عبــر  بهــا  الخــاص  العمــل  مجــال 
فروعهــا الممتــدة فــي محافظــات 
الصعيــد ليــس فقــط بالمــدن والعواصــم 
الرئيســية للمحافظــات بــل بالمراكــز 
ــتغال  ــوع واس ــزب والنج ــري والع والق
اســمها ومواردهــا البشــرية وجهازهــا 
الوظيفــي صاحــب الخبــرات المتراكمــة 
ــا. ــرين عام ــن عش ــر م ــدى أكث ــى م عل

الجمعيــة مــن تقديــم  واســتهدفت 
ــى:  ــل وه ــدة عوام ــق ع ــج تحقي المنت

ــة . 1 ــل الحالي ــات التموي ــر منتج تطوي
للجمعيــة بإضافــة مزايــا جديــدة نظــرًا 
ــد  ــاع بع ــديدة بالقط ــة الش للمنافس
ــي  ــل متناه ــراكت التموي ــول ش دخ

ــر.  الصغ
والمــوارد . 2 االمانيــات  اســتغال 

ذكرهــا الســابق  للجمعيــة  البشــرية 
وأجهزتهــا . 3 الدولــة  مســاعدة 

التضامــن  وزارة  خاصــة  المختصــة 
ــي  ــبء ف ــف الع ــي بتخفي االجتماع
ـرة  إعالــة ومســاعدة الأســر الفقـي
ومحــدودي الدخــل فــي حالــة حدوث 
مكــروه القــدر اللــه لعائلهــا الوحيــد 
بتوفيــر تغطيــة تأمينيــة تخفــف الآتــار 

المترتبــة علــى الحــدث. 
ــوض . 4 ــر والنه ــي تطوي ــاعدة ف المس

وهــو  التأميــن  شــراكت  بقطــاع 
ــام  ــي وه ــريك  أساس ــون وش مك
مــن مكونــات االقتصــاد المصــري .

ــر وشــرح فكــرة . 5 ــي نش ــاعدة ف المس
عريضــة  شــريحة  لــدى  التأميــن 
ــطاء  ــن البس ــن المواطني ــة م ومهم

ــن.  ــن التأمي ــن ع العازفي

جي أي جي للتأمين- مصر 
تستهدف تدشين 4 منتجات 

جديدة  للتأمين متناهي الصغر

بما يؤكد أهمية القطاع 
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قــال مكيــن لطفــي، رئيــس قطــاع 
ــدى جــي  ــر الأعمــال والمنتجــات ل تطوي
أي جــي للتأميــن- مصــر GIG، أن شــركته 
تنتظــر موافقــة الهيئــة العامــة للرقابــة 
الماليــة علــى تدشــين 4 منتجــات جديــدة 
متناهــي  التأميــن  فــي  متخصصــة 

ــر. الصغ

ــر  ــات تعتب ــك المنتج ــى أن تل ــت إل لف
اســتكمااًل للتجربــة التي أضافتها شــركته 
ــن  ــدد م ــع ع ــاون م ــوق بالتع ــي الس ف
ــة العاملــة  ــات الأهلي الشــراكت والجمعي
ــى  ــر عل ــي الصغ ــل متناه ــي التموي ف
رأســهم جمعيــة رجــال أعمــال أســيوط، 
ــا  ــذ م ــة من ــع الجمعي ــد م ــم التعاق إذ ت
ــي  ــط الت ــًا للضواب ــام، وفق ــن ع ــد ع يزي
ــك الفتــرة. ــال تل ــة خ ــا الهيئ وضعته

ــنتها  ــي دش ــات الت ــى المنتج ــار إل أش
GIG اكنــت نتيجــة مســح ومعاينــات 
لمناطــق عــدة منهــا الصعيــد، وتوصلــت 
ــال  ــة رج ــى أن جمعي ــات إل ــك المعاين تل
أكبــر جهــة  تعتبــر  أعمــال أســيوط 
تمويــل فــي الصعيــد ولهــا بــاع طويــل 
فــي النشــاط، كمــا تتمتــع بدرجــة عاليــة 

ــاء. ــن والء العم م

ــنا  ــاء ولمس ــتطللعنا أراء العم ــع: »اس تاب
احتيــاج لمنتــج تأمينــي يغطــي الحوادث 
ــى  ــة أول ــا طــرح وثيق ــخصية، وبدأن الش
تغطــي الوفــاه بحــادث أو حــدوث عجــز 
ــي  ــاج الطب ــة الع ــادث وتغطي ــة ح نتيج
نتيجــة لــه، وبذلــك كنــا أول شــركة 
ــة  ــة الهيئ ــى موافق ــل عل ــن تحص تأمي
علــى هــذه النوعيــة مــن الوثائــق 
بالتعــاون مــع جمعيــة رجــال أعمــال 
بصــورة  الوثيقــة  ونجحــت  أســيوط 

ملحوظــة«.

ــة،  ــور الهيئ ــًا لمنش ــه وفق ــال أن وق
التدريــب  أعمــال  GIG اكفــة  تتولــى 
ــتعانة  ــم االس ــات، ويت ــال التعويض وأعم
بالجمعيــة كقناة تســويق وتوزيــع فقط، 
ــات  ــب احتياج ــج ناس ــًا أن المنت موضح
ــون  ــن يتقاض ــن الذي ــة م ــريحة عريض ش
دخلهــم بصــورة يوميــة وال ينتمــوا 
ــال  ــي ح ــم ف ــة تعوضه ــة أو هيئ لنقاب

ــرر. ــدوث أي ض ح

ــه  ــري اكن لدي ــن المص ــاف: »المواط أض
موروث ســلبي عــن التأميــن إذ اكن يعتقد 
أن أســعاره مرتفعــة، واجراءاتــه معقــدة، 
ــن  ــراكت التأمي ــرى أن ش ــه اكن ي ــا أن كم
تمتنــع عــن صــرف التعويضــات للعمــاء«.
ــال  ــر الأعم ــاع تطوي ــس قط ــار ، رئي أش
أي  جــي  شــركة  لــدى  والمنتجــات 
جــي للتأميــن- مصــر GIG ، إلــى أن 
ــن  ــة التأمي ــرى أهمي ــت ت ــركة اكن الش
ــة  ــادرت بدراس ــذا ب ــر، ل ــي الصغ متناه
بعــض التجــارب الدوليــة وأرســلت وفــدًا 
متخصصــًا إلــى الهنــد التــي تعتبــر أكبــر 
دول العالــم فــي التأميــن متناهــي 
ـرف علــى آليــات المنتــج  الصغــر للتـع
وكيفيــة توفيــره وإتاحتــه بشــل فــوري 

 GIG وإقنــاع العمــاء بــه، وبذلــك اكنــت
أول شــركة أدركــت ضــرورة التوســع 
ــاء  ــدد عم ــًة أن ع ــاع، خاص ــي القط ف
ــن  ــدى 5% م ــر ال يتع ــي مص ــن ف التأمي

ــان.  ــدد الس ــي ع إجمال

وأوضــح أن شــركته عكفــت علــى تمصير 
ــم  ــر ليت ــي الصغ ــن متناه ــة التأمي تجرب
ــات  ــل الممارس ــًا لأفض ــا وفق تقديمه
العالميــة، وشــلكت فريــق عمــل للتعــرف 
ــة  ــن والتلكف ــات المواطني ــى احتياج عل
المناســبة للمنتــج، وبالفعــل انفــردت 
ــر  ــي مص ــل ف ــوذج عم ــع أول نم بوض
يســتهدف إتاحــة الوثيقــة وتحصيــل 
فــي  والتعويضــات  التأميــن  قســط 
أماكــن تواجــد العمــاء، الأمــر الــذي 
ــة،  ــى الخدم ــال عل ــى الإقب ــزه عل يحف
وذلــك عكــس بعــض النمــاذج الموجــودة 

ــًا. ــوق حالي ــي الس ف

ــة  ــة اكف ــد دراس ــه بع ــن، أن ــال، مكي ق
بصورتــه  المنتــج  إتاحــة  متطلبــات 
البســيطة والتــي تيســر حصــول العميــل 
علــى الخدمــة فــي مانــه دون الحاجــة 
إلــى انتقالــه إلــى فــروع الشــركة أو أي 
ــة  ــركة أن تلكف ــدت الش ــر، وج ــان آخ م

ــأت  ــذا لج ــة ل ــتكون مرتفع ــه س تقديم
إلــى بعــض الحلــول البديلــة منهــا 
التعاقــد مــع الجهــات القائمــة بالفعــل 
لاســتفادة مــن منافذهــا منها شــراكت 
ــات  ــر والجمعي ــي الصغ الإقــراض متناه
التحصيــل  بجانــب شــراكت  الأهليــة، 
المختلفــة العاملــة بالســوق المصــري ..
تابــع: »وصلنــا حاليــًا لـــ 100 ألــف عميل 
ــة  فــي أقــل مــن ســنة، واكنــت المرحل
تســتهدف  المشــروع  مــن  الأولــى 
الأهليــة  الجمعيــات  مقترضــي 
بتوســعة  قمنــا  لكننــا  والشــراكت، 
العميــل  لأســرة  ليمتــد  المشــروع 
ــة  ــة الثالث ــي المرحل ــم تأت ــرض ث المقت
ــة التــي يقطــن  ــر القري لتشــمل جماهي

بهــا«. 

ــن  ــركته للتأمي ــة ش ــص إتاح ــا يخ وفيم
الإجبــاري متناهــي الصغــر، قــال أن 
قــرارات الهيئــة فــي هــذا الشــأن قــد 
ــن  ــاري م ــن الإجب ــى التأمي اقتصــرت عل
ــاة  خــال شــراكت التأميــن بفرعهــا للحي
ــم  ــم تقدي ــا ت ــات وإنم ــس الممتل ولي
مقترحــات بحلــول أخــرى للهيئــة العامة 
للرقابــة الماليــة، مفضــًا عــدم الحديــث 

ــا. ــة عليه ــن الموافق ــا لحي عنه

2122

M
O
A
TA

Z
A
R
A
FA

T



الهند..
 آليات مبتكرة في صناعة 

التأمين متناهي الصغر

أســواق  أهــم  أحــد  الهنــد  تعتبــر 
التأميــن متناهــي الصغــر تبعــًا لإجمالــي 
ــال،  ــي المج ــة ف ــراكت العامل ــدد الش ع
ــة  ــات المتاح ــواع المنتج ــن أن ــًا ع فض
ــد  ــق ونرص ــع الوثائ ــي توزي ــا ف وآلياته
فــي هــذا التقريــر نبــذة مختصــرة عــن 
تصنيــف المنتجــات ومنافــذ التوزيــع 
التــي اســتخدمتها فــي تســويق وبيــع 

ــق. الوثائ

ــي  ــن متناه ــير التأمي ــادرة تيس ــًا لمب تبع
ــل  ــة العم ــنتها منظم ــي دش ــر الت الصغ
ــن  ــركة تأمي ــو 33 ش ــإن نح ــة، ف الدولي
ــر  ــي الصغ ــن متناه ــي التأمي ــل ف تعم
ــن،  ــركة تأمي ــر 50 ش ــي أكب ــن إجمال م
وذلــك فــي عــام 2014، مقابــل 7 

ــام 2005. ــي ع ــط ف ــراكت فق ش

ووفقــا لأحــدث بيانــات صــادرة عــن 
ــن  ــى التأمي ــة عل ــة والرقاب ــة التنمي هيئ
شــركة   16 تتيــح   ،IRDAI بالهنــد 
ــاة 26 منتجــًا للتأميــن  تأميــن علــى الحي
متناهــي الصغــر، منهــا 21 منتجــًا 
منتجــات  الوفــاة، وخمســة  يغطــي 
الوفــاة بحــادث، وتتــراوح مدتهــم بيــن 

ــام. ــى 15 ع ــام حت ع

بعض ضوابط التأمين متناهي الصغر:
صنفــت ضوابــط هيئــة التنميــة والرقابة 
علــى التأميــن فــي عــام 2005 التأميــن 
ــا  ــن هم ــى نوعي ــر إل ــي الصغ متناه
ــاة،  ــى الحي ــن عل ــام والتأمي ــن الع التأمي
التغطيــة  حــدود  اكفــة  ووضحــت 

ــح. ــل واض ــات بش ــروط المنتج وش

ــرات  ــع مذك ــط بتوقي ــمحت الضواب وس
ــى  ــن عل ــراكت التأمي ــن ش ــم بي تفاه
ــر  ــي غي ــة ف ــا العامل ــاة ونظيرته الحي
ــة  ــين باق ــدف تدش ــال به ــذا المج ه
متنوعــة مــن المنتجــات وهــو مــا 
ــن  ــي التأمي ــه ف ــموحًا بي ــن مس ــم يك ل
التقليــدي، واســتهدفت تبســيط عــروض 
التأميــن مــن خــال تطويــر الروابــط بيــن 
ــات  ــة ومؤسس ــن العام ــراكت التأمي ش
التأميــن علــى الحيــاة لتدشــين منتجــات 
ــواع  ــة أن ــى تغطي ــادرة عل ــة ق مهجن
مــن المخاطــر تشــملها سياســة واحدة.
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ــع منتجــات التأميــن متناهــي  قنــوات توزي
الصغــر فــي الهنــد:

ــع 	  ــى لتوزي ــاة الأول ــر القن ــولكاء: تعتب ال
الحضريــة،  المناطــق  فــي  التأميــن 
وتتطلــب ضــرورة وجــود ثقــة بيــن 

والعميــل. الوكيلــة  الشــركة 
البنــوك 	  تواجــه  الرســمية:  البنــوك 

الخاصــة صعوبــة فــي تســويق الوثائــق 
ــار ــف االنتش ــرًا لضع نظ

ــك 	  ــة: 177 بن ــة االقليمي ــوك الريفي البن
ريفــي اقليمــي بنحــو 14.150 ألــف 
فــرع تغطــي 516 منطقــة وتخــدم 
قاعــدة عمــاء تقتــرب مــن 62.70 مليون 

ــل. عمي
البنوك التعاونية	 
 	 Self-Help مجموعات المســاعدة الذاتيــة

أو SHGs: وهــى مجموعــات   Group
تتألــف مــن 10 لـــ 20 مــن الســيدات أو 
الرجــال القاطنيــن فــي المنطقــة وتكون 
ــوك،  ــة بالبن ــات مربوط ــك المجموع تل
ـرة  ويشــل الأعضــاء مجموعــات صغـي

ــراض. ــار والإقت للإدخ
تربــط 	  مجموعــة  مليــون   1.6 تضــم 

24.1 مليــون عائلــة مربوطيــن بالبنــوك، 
المجموعــات  مــن  العديــد  وقامــت 
بتشــكيل اتحــادات التــي تقــوم بدورهــا 
ــر  ــة وغي ــات المالي ــر الخدم ــي توفي ف

ــة. المالي
الجمعيــات الأهليــة ومؤسســات التمويل 	 

متناهــي الصغــر: انضــم عــدد كبيــر مــن 
الجمعيــات ومؤسســات التمويــل لتوزيــع 
منتجــات التأميــن االجتماعــي إضافــة 

إلــى وســاطة الخدمــات الماليــة.
ــن 	  ــرب م ــا يق ــد م ــد: يوج ــب البري مات

ــق  ــي المناط ــد ف ــب بري ــف مكت 129 أل
ـرض ماتــب البريــد  الريفيــة، كمــا تـع

ــراء. ــن للفق ــات تأمي ــها منتج نفس

أنواع التأمين متناهي الصغر:
ــن 	  ــم التأمي ــن ه ــن التأمي ــواع م ــمل 3 أن ــاة: ويش ــى الحي ــن عل التأمي

المشــروط بفتــرة زمنيــة، التأميــن علــى فتــرة الحيــاة لكهــا، بجانــب التأميــن 
ــة. ــة أو الهب ــاة الوقفي ــى الحي عل

التأميــن المشــروط بفتــرة زمنيــة قــد تســتغرق عــام، أو 5 أعــوام أو 	 
10 أو 20 عــام.

ــول فتــرة 	  ــة ط ــة تأميني ــا ويعــرض حماي ــاة لكه ــى الحي ــن عل التأمي
ــه  ــب إتاحت ــن يصع ــن التأمي ــوع م ــذا الن ــي ه ــل، وف ــاة العمي حي

ــة. ــدول النامي ــي ال ــة ف ــول المنخفض ــاب الدخ لأصح
ــة 	  ــن القيم ــركة التأمي ــع ش ــة تدف ــاة الوقفي ــى الحي ــن عل التأمي

ــددة. ــرة مح ــال فت ــا خ ــاة حامله ــال وف ــي ح ــة ف ــمية للوثيق الأس
ــات 	  ــد المــرض والإصاب ــة ض ــة تأميني ــر تغطي ــاة: ويوف ــى الحي ــن عل التأمي

ــل متناهــي  الجســدية الناتجــة عــن حــوادث، إذ أدركــت مؤسســات التموي
الصغــر أن مصروفــات المشــلكات الصحيــة ســبب رئيســي فــي التخلــف عــن 
ــى االســتمرار فــي تحســين ظروفهــم  الســداد وضعــف قــدرة الأفــراد عل
االقتصاديــة، لــذا اتجهــت كثيــر مــن المؤسســات لتدشــين برنامــج التأميــن 

ــم بالفعــل. الصحــي أو ربــط عماءهــا ببرنامــج قائ
ــر 	  ــارة أو تدمي ــد خس ــة ض ــة تأميني ــح تغطي ــات: يتي ــى الممتل ــن عل التأمي

الأصــول، ويواجــه توفيــر هــذا النــوع مــن التاميــن صعوبــة فــي التطبيــق 
نظــرًا للحاجــة إلــى تعريــف وتحديــد مــدى الضــرر ومــا إذ اكن حــدث خســارة 

ــل أم ال. بالفع
التأميــن ضــد العجــز: يرتبــط هــذا النــوع فــي كثيــر مــن الحــاالت بمنتجــات 	 

التأميــن علــى الحيــاة، ويوفــر حمايــة تأمينيــة علــى العميــل وأســرته إذا اكن 
يعانــي أو بعــض مــن أســرته مــن إعاقــة.

ــاب 	  ــة لأصح ــة تأميني ــوع حماي ــذا الن ــر ه ــل: يوف ــى المحاصي ــن عل التأمي
الوثائــق فــي حــال تعــرض محاصيلهــم للهــاك نتيجــة الكــوارث الطبيعيــة 
ــن  ــوع تحســين قــدرة الفاحي ــات والجفــاف، ويســهدف هــذا الن اكلفيضان
ــي، إذ  ــة الزراع ــك التنمي ــن بن ــداد القــروض م ــة لس ــق الريفي ــي المناط ف
ــي  ــل ف ــى المحاصي ــن عل ــج التأمي ــات برام ــن الحكوم ــد م ــورت العدي ط

ــى 1980. ــن 1970 حت الفتــرة م
التأميــن ضــد الكــوارث: وذلــك مــن خــال ترتيــب إعــادة التأميــن الذي يوســع 	 

نطــاق المخاطــر مــن خــال المناطــق والــدول المختلفــة ويحمــي شــراكت 
التأميــن مــن الخســائر الناتجــة عن الكــوارث.

التأميــن ضــد البطالــة: يوفــر هــذا النــوع مــن التأميــن إعانــة نقديــة للأفــراد 	 
الذيــن أصبحــوا عاطليــن عــن العمــل بشــل ال إرادي، والذيــن يســتوفون بعض 
ــل  ــن العم ــن ع ــوع العاطلي ــذا الن ــاعد ه ــة، ويس ــة معين ــات حكومي متطلب

فــي إيجــاد وظائــف جديــدة.
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انجازات االتحاد المصري للتمويل 
متناهي الصغر خالل عام 2018

ــن 	  ــاد وأعل ــات االتح ــك لتوصي ــتجاب البن اس
ــة  ــل المشــروعات متناهي ــه بضــم تموي مبادرت
الصغــر إلــي 20% الإلزاميــة مــن محافــظ 
ــرة  ــروعات الصغي ــة للمش ــوك والموجه البن

والمتوســطة.
ــي 	  ــي لعام ــج التدريب ــن البرنام ــل 80% م تموي

2018-2019 لعقــد 41 دورة تجريبيــة وتدريــب 
974 متــدرب.

ــف 	  ــق الهات ــن طري ــع ع ــات الدغ ــم آلي دع
للرقابــة  العامــة  الهيئــة  المحمــول مــع 

الماليــة.

تحت إشراف الهيئة وبالتعاون معها:
تــم التعاقــد مــع شــركة االســتعام االئتمانــي 	 

ــر االســتعام بأســعار مدعمــة، ووقعــت  لتوفي
ــم 259  ــتعام منه ــد االس ــة عق 682 مؤسس

تســتخدم الخدمــة شــهريا.
ــل 	  ــر التموي ــادية لتوفي ــة استرش ــع الئح وض

لجمعيــات ومؤسســات الفئــة )ج(.
المشــاركة فــي أقامــة 10دورات تدريبيــة 	 

علــي النظــام المحاســبي الميســط بالتوافــق 
ــة. ــط الهييئ ــع ضواب م

التعاقد مع شركة نوايا.	 
إدخــال منتجــات جديــدة للســوق أبرزهــا 	 

التأميــن متناهــي الصغــر.

الجهــاز  تفاهــم مــع  ـرة  توقيــع مذـك تــم 
لتطبيــق الترقيــة المؤسســاتية لـــ 30 جمعيــة من 
الفئــة )ج( إلــي الفئــة )ب( وبتمويــل مــن بانــت 
ــي  ــل وانته ــق عم ــن فري ــم تكوي ــس ت فاينان
ــات  ــي المراجعــة فــي 5 جمعي ــن إدارت مــن تكوي

ــة. ــي الخط ــن باقي ــاء م ــاري االنته وج

ــة 25 	  ــان لترقي ــر االئتم ــان مخاط ــركة ضم ــع ش ــاون م ــول تع ــع بروتوك توقي
ــة )ب(. ــي الفئ ــة )ج( إل ــن الفئ ــة م جمعي

ــات )أ( 	  ــماح للجمعي ــن للس ــع وزارة التضام ــاون م ــوزراء بالتع ــس ال ــة رئي مخاطب
ــوك. ــة البن ــدي اكف ــابات ل ــح حس بفت

عرض رؤية االتحاد علي مجلس النواب.	 
بروتوكول تعاون مع مركز J-Pal الأاكديمي للأبحاث.	 
إصدار ميثاق عمل صناعة متناهي الصغر.	 
التعاون مع المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.	 
تدشين الموقع الإلكتروني وصفخات التواصل االجتماعي.	 
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 وإجابة
ً
17 سؤاال

 عن التأمين متناهي الصغر
يحظــى التمويــل والتأميــن متناهــي 
الصغــر باهتمامــًا واســعًا مــن جانــب 
ــا  ــًة بعدم ــة خاص ــات المعني ــة الجه اكف
ــة  ــة المالي ــة العامــة للرقاب أصــدرت الهيئ
قــرارًا بإلــزام الجمعيــات الأهليــة مــن مــن 
ــة  ــراكت العامل ــب الش ــة أ و ب بجان الفئ
فــي المجــال بالتأميــن الإجبــاري متناهــي 
ــر 17   ــذا التقري ــي ه ــدم ف ــر ونق الصغ
ــي  ــن متناه ــن التأمي ــة ع ــؤااًل وإجاب س
ــرارات  ــًا للق ــه تبع ــة تفاصيل ــر واكف الصغ

ــة. ــن الهيئ ــدرة م المص

االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر
دعوة النعقاد الجمعية العامة

تطبيقا ألحكام النظام األساسي لالتحاد المصري للتمول متناهي الصغر، الصادر بموجب القرار رقم  2 لسنة 2015 
من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يتشرف مجلس إدارة االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بدعوة 
الجمعية العامة لالتحاد لالنعقاد يوم االثنين الموافق 22 ابريل 2019 الساعة 1 ظهراً، وذلك للنظر في  جدول 

األعمال التالي:
1- الموافقة علي تقرير مجلس اإلدارة عن األنشطة خالل السنة المالية المنتهية في 2018/12/21.

2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/21.
3- تجديد تعيين األستاذ / عزيز برسوم )مكتب حازم حسن - محاسبون قانونين ومستشارون( مراقبا للحسابات 

خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد أتعابه.
حق حضور الجمعية:-

نهاية  االتحاد حتي  إلي  المالية  التزاماته  بسداد  قام  الصغر  متناهي  لتمويل  المصري  االتحاد  لكل عضو في  يحق 
2018 قبل انعفاد الجمعية العامة حق حضورها والتصويب علي قراراتها.

علي كل عضو من البنوك والشركات والجمعيات والمؤسسات األهلية الرغبة في حضرو الجمعية التواجد في مقر 
االجتماع اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهراً قبل بدء اجتماع الجمعية العامة للتسجيل وتقديم ما يفيد تفويض 
الجهة لممثلها بحضور الجمعية العامة لالتحاد موقعا من الممثل القانوني أو من ينوب عنه ومختوما بشعار البنك / 

الشركة / الجمعية / المؤسسة ومحددا به اسم المفوض.
يشترط فيمن يحضر االجتماع أن يكون من رؤساء أو أعضاء مجلس إدارة الينك أو الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، 
أو من شاغلي وظيفة بمستوي إشرافي مناسب ممن يحددهم رئيس البنك أو الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك 

طبقا للمادة 12 من النظام األساسي لالتحاد.
يجوز لحضور االتحاد تفويض عضر آخر في حضور الجمعية العامة وذلك بشرط أال يكون عضو الجمعية مفوضاً  
من أكثر من عضو واحد، وأن يكون التفويض صادراً عن رئيس مجلس إدارة العضو وأن يحدده التفويض اسم 

عضو االتحاد المفوض.

مكان عقد الجمعية العامة لالتحاد:-
يتم عقد الجمعية العامة بفندق سفير القاهرة الكائن في ميدان المساحة - الدقي - الجيزة علي أن يبدأ التسجيل في 

الساعة 12 ظهراً.

مالحظات:-
يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا بحضور نصف عدد األعضاء، وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور في 	 

االجتماع األول يؤجل االجتماع لمدة ساعة في ذات اليوم وذات المقر، ويكون االجتماع الثاني صحيحاً في هذة 
الحالة بحضور  نسبة )20%( ممن لهم حق الحضور.

يتم نشر تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية لالتحاد عن السنة المالية المنتهية في 	 
2018/12/21 ألعضاء االتحاد علي الموقع الإللكتروني لالتحاد، ويمكن الحصول علي نسخة من مقر االتحاد 

الكائن في 22 شارع مصدق الدقي - الجيزة.
مني ذو الفقار

رئيس مجلس اإلدارة
)www.emff-eg.com( لمزيد من االستفسار يرجي زيارة المواقع اإللكتروني التحاد

hassan.ebrahem@emff-eg.com :التواصل بالبريد اإللكتروني
أو االتصل بأرقام تليفونات االتحاد ت: 01111922297 - 0233363329 - 0233363321
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ما هو تعريف التأمين متناهي الصغر؟
ــول  ــتهدف ذوي الدخ ــة تس ــة تأميني ــر لك خدم ــي الصغ ــًا متناه ــد تأمين يع
ــن  ــم م ــخاص لحمايته ــات والأش ــن الممتل ــاالت تأمي ــي مج ــة ف المنخفض
أخطــار قــد يتعرضــون لهــا مقابــل ســداد أقســاط تتناســب مــع طبيعــة الخطــر 
المؤمــن عليــه، وذلــك فــي الفــروع المنصــوص عليهــا بالمــادة الثانيــة مــن 
قــرار رقــم 902 لســنة 2016، وفــي جميــع الأحــوال ال تزيــد قيمــة الوثيقــة 

ــه مصــري. ــة ألــف جني عــن مائ

ما هى فروع التأمين متناهي الصغر؟
أواًل: وثائق التأمين متناهي الصغر- أشخاص في الفروع التالية:

تأمينات الحياة بجميع أنواعها.أ. 
تأمينات الحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل.ب. 

ــع  ــن متناهــي الصغــر- ممتلــات ومســئوليات، فــي جمي ــق التأمي ــًا: وثائ ثاني
الفــروع مــا عــدا:

ـرات وآالتهــا ومهماتهــا وتأمينــات أ.  التأميــن علــى أجســام الطاـئ
المســئوليات المتعلقــة بهــا.

تأمينات البترول.ب. 
التأميــن علــى الســيارات وتأمينــات المســئوليات المتعلقــة بهــا ج. 

)ويســتثنى مــن ذلــك المركبــات الخاصــة بمشــروعات التوزيــع وشــباب 
الخريجيــن ومــا يماثلهــا وبمــا ال يجــاوز الحــد الأقصــى لوثيقــة التأميــن 

ــر(. ــي الصغ متناه
التأميــن ضــد أخطار النقــل البــري والنهــري والبحــري والجــوي وتأمينات د. 

المســئوليات المتعلقــة بها.
التأميــن علــى أجســام الســفن وآالتهــا ومهماتهــا وتأمينــات 	. 

المســئوليات المتعلقــة بهــا )ويســتثنى مــن ذلــك مراكــب الصيــد وبمــا 
ــر(. ــي الصغ ــن متناه ــة التأمي ــى لوثيق ــد الأقص ــاوز الح ال يج

ما هى شروط ومتطلبات اعتماد وثائق التأمين متناهي الصغر؟
ــن متناهــي الصغــر  ــق التأمي ــاع نظــام File & Use العتمــاد وثائ ــم اتب أواًل: يت
لــدى الهيئــة، وعنــد تنميــط أنواعهــا يتــم اعتمادهــا مــرة واحــدة مــن قبــل 
ــواري  ــر اكت ــاد تقري ــتندات االعتم ــق بمس ــى أن يرف ــوع، وعل ــل ن ــة ل الهيئ
ــت  ــا اكن ــة إذا م ــعار الوثيق ــابات أس ــي حس ــتخدمة ف ــة المس ــس الفني بالأس

ــخاص. ــات الأش ــواع تأمين ــد أن ــن أح ــة م الوثيق

ثانيًا: يجب أن تتضمن وثيقة التأمين متناهي الصغر البيانات التالية:
رقــم الوثيقــة، علــى أن يذكــر فــي جميــع الأوراق التــي لهــا صلــة 	 

بالوثيقــة.

اسم المؤمن له وعنوانه البريدي.	 
نوع ووصف التغطية وحدودها.	 
فترة التغطية.	 
الشــروط واالســتثناءات الخاصــة )وفــي أضيــق الحــدود وبمــا يتفــق 	 

مــع مبــادئ التأميــن المتعــارف عليهــا(.
المستندات المطلوبة في حالة المطالبة.	 
الأثر الذي يترتب عليه إلغاء الوثيقة من أي من طرفي التأمين.	 
سعر التأمين، والقسط، والعموالت المدفوعة عن الوثيقة.	 
ــركة 	  ــار الش ــا إخط ــم خاله ــي يت ــة الت ــدة الزمني ــى الم ــص عل الن

المؤمنــة بتحقــق الخطــر، علــى أال تزيــد عــن أســبوعين مــن تاريــخ 
ــر. ــق الخط تحق

النــص علــى الفتــرة الزمنيــة التــي تلتــزم خالهــا الشــركة بتســوية 	 
المطالبــة، علــى أال تتعــدى المــدة 10 أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتيفاء 

المســتندات المطلوبــة.
النص على الجهة التي يتم من خالها سداد التعويض.	 
ــة لك 	  ــًا لطبيع ــده وفق ــم تحدي ــخ يت ــذار أو الشــرط الفاس شــرط الإع

نــوع تأميــن وأن يراعــي إمهــال المؤمــن لــه فتــرة الســماح التــي 
ــع  ــع أو تجمي ــات التوزي ــع جه ــه م ــة تواصل ــع إماني ــب م تتناس

ــاط. الأقس
ويراعــى أن يتصــف محتــوى الوثيقة بالبســاطة وعــدم اللجوء إلــى المصطلحات 

التــي يصعــب فهمها وتبســيطها لأقصــى درجة.
ــراكت  ــة أ و ب، وش ــة فئ ــات الأهلي ــاء الجمعي ــى عم ــاري عل ــن الإجب التأمي

ــر ــي الصغ ــل متناه التموي

كم تبلغ قيمة قسط التأمين متناهي الصغر؟
تلتــزم شــراكت التأميــن الراغبــة فــي تغطيــة الحاصليــن علــى تمويــل متناهــي 
ــة/ ــن أ و ب / المؤسس ــن الفئتي ــة م ــة )الجمعي ــات المانح ــن الجه ــر م الصغ
الشــركة( نمــوذج عقــد التأميــن الجماعــي المرافــق وبقســط تأمين شــهري 30 

قــرش لــل ألــف جنيــه مــن مبلــغ التأميــن.

هل يمكن زيادة قيمة القسط التأميني؟
ــن  ــة وم ــوء الخبــرة الفعلي ــي ض ــن ف ــط التأمي ــي قس ــنويًا ف ــر س ــاد النظ يع
ــة الماليــة. ــة وبقــرار مــن رئيــس الهيئــة العامــة للرقاب خــال دراســة اكتواري

كــم تبلــغ مقابــل خدمــات ومراجعــة واعتمــاد نمــاذج وثائــق التأميــن متناهيــة 
الصغــر الإجباريــة الجديــدة؟

ــى  ــن عل ــة الحاصلي ــر لتغطي ــة الصغ ــة متناهي ــن الجماعي ــود التأمي ــي عق تعف
ــة  ــن أ و ب / المؤسس ــن الفئتي ــة م ــة )الجمعي ــات المانح ــن الجه ــل م تموي
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ــن  ــق التأمي ــاذج ووثائ ــاد نم ــة واعتم ــات مراجع ــل خدم ــن مقاب ــركة( م / الش
ــاهمة  ــنة 2018، مس ــم 152 لس ــة رق ــس إدارة الهيئ ــرار مجل ــدة بق الجدي

ــاط. ــذا النش ــو ه ــجيعًا لنم وتش

ما هى المخاطر التي يغطيها التأمين متناهي الصغر الإجباري؟
ــة  ــر تغطي ــركة بتوفي ــة / الش ــن أ و ب / المؤسس ــن الفئتي ــة م ــزم الجمعي تلت
ــاالت  ــد ح ــر ض ــي الصغ ــل متناه ــى تموي ــن عل ــا الحاصلي ــة لعمائه تأميني
الوفــاة والعجــز اللكــي المســتديم مــن خــال عقــد تأميــن جماعــي مــع إحــدى 
شــراكت التأميــن المرخــص لهــا، ويكــون مبلــغ التأميــن مســاويًا لرصيــد القرض 

المســتحق علــى العميــل.

هــل يمكــن لجهــات التمويــل متناهــي الصغــر الحصــول علــى مقابــل مــادي 
نظيــر خدمــة التأميــن متناهــي الصغــر؟

ــل  ــى أي مقاب ــول عل ــر الحص ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــى جه ــر عل يحظ
مــادي ســواء عــن طريــق تلقــي عمــوالت أو اســتحداث رســوم أو بــأي طريقــة 

أخــرى مقابــل التغطيــة التأمينيــة بخــاف قســط التأميــن.

ــة  ــة تأميني ــة / المؤسســة /الشــركة اشــتراط تغطي هــل ينبغــي علــى الجمعي
علــى المشــروع؟

يجــوز للجمعيــة / للمؤسســة / للشــركة اشــتراط تغطيــة تأمينيــة على المشــروع 
أو أصــول ممولــة بحســب الحالــة بشــرط أال تلــزم العميــل بالتعامــل مــع شــركة 

ــن بعينها. تأمي
التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر

ــم  ــل لتقدي ــة التموي ــا مؤسس ــي أن تتبعه ــي ينبغ ــتراطات الت ــى االش ــا ه م
ــي الصغــر؟ ــن متناه ــق التأمي ــي لوثائ ــع الإلكترون ــات التوزي خدم

ــة- بحســب الأحــوال-  ــة أو المؤسســة الأهلي ينبغــي علــى الشــركة أو الجمعي
الراغبــة فــي تقديــم خدمــات التوزيــع الإلكترونــي لوثائــق التأميــن متناهــي 
الصغــر، التقــدم بطلــب للهيئــة وفقــًا للنمــوذج المعــد لهــذا الغــرض، وذلــك 

بعــد اســتيفاء الشــروط الأتيــة:
االلتــزام بتقديــم التقاريــر الرقابيــة للهيئــة فــي مواعيدهــا، واســتيفاء . 1

ماحظــات الفحــص واالمتثــال إن وجــدت.
ــات المنصــوص . 2 ــر أو العقوب أال يكــون قــد اتخــذ ضدهــا أي مــن التدابي

عليهــا فــي القانــون رقــم 141 لســنة 2014، مــا لــم تكــن قــد أزالــت 
أســباب ذلــك التدبيــر ومضــى علــى ذلــك 3 أشــهر.

مــا هــى المســتندات التــي يتــم تقديمهــا للهيئــة للموافقــة علــى التوزيــع 
الإلكترونــي لوثائــق التأميــن متناهــي الصغــر؟

يرفــق بالطلــب المقــدم إلــى الهيئــة وفــق النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض 
ــة: المســتندات التالي

نســخة مــن التعاقــد المبــرم مــع شــركة التأميــن الحاصلة علــى موافقة . 1
الهيئــة بشــأن إصــدار وثائق تأميــن متناهــي الصغــر إلكترونيًا.

قائمة بالمنافذ التي سيتم توزيع الوثائق من خالها.. 2
ــدار . 3 ــات الإص ــع آلي ــل م ــركة للتعام ــص بالش ــف المخت ــد الموظ تحدي

ــل  ــك مــن قب ــه علــى ذل ــد إتمــام تدريب ــق ومــا يفي ــي للوثائ الإلكترون
ــن. ــركة التأمي ش

ســداد مقابــل خدمــات فحــص ودراســة الطلــب وفقــًا لقــرار مجلــس . 4
ــنة 2018. ــم 108 لس ــة رق إدارة الهيئ

مــا هــى االشــتراطات التــي يجــب الإلتزام بهــا عنــد تقديــم التوزيــع الإلكتروني 
لوثائــق التأميــن متناهــي الصغر؟

ينبغــي علــى الشــراكت أو الجمعيــات أو المؤسســات الأهليــة الحاصلــة علــى 
ــن  ــق التأمي ــي لوثائ ــع الإلكترون ــات التوزي ــم خدم ــة بتقدي ــة الهيئ موافق

ــي: ــا يل ــر بم ــي الصغ متناه
ــر يطــرأ علــى التعاقــد مــع شــركة . 1 ــأي تعديــل أو تغيي إخطــار الهيئــة ب

التأميــن خــال أســبوع مــن تاريخــه.
ــن . 2 ــق التأمي ــع وثائ ــاط توزي ــن نش ــنوي ع ــع س ــر دوري رب ــم تقري تقدي

متناهــي الصغــر داخــل الشــركة وفقــًا للنمــوذج المعــدل لذلــك مــن 
ــة. الهيئ

االلتــزام بمــا ورد مــن قواعــد ومعاييــر ممارســة النشــاط ومبــادئ دليــل . 3
حمايــة العمــاء الصــادرة مــن مجلــس إدارة الهيئــة.

عدم التعاقد مع أكثر من شركة تأمين بشأن ذات الغرض.. 4

كــم تبلــغ الفتــرة الزمنيــة لتوفيــق أوضــاع الشــراكت والجمعيات والمؤسســات 
الأهليــة مــع متطلبــات خدمــات التوزيــع الإلكترونــي لوثائــق التأمين؟ 

ــات  ــدم خدم ــي تق ــة الت ــات الأهلي ــات والمؤسس ــراكت والجمعي ــح الش تمن
ــق أوضاعهــا وفقــًا لهــذا  ــن فتــرة لتوفي ــق التأمي ــي لوثائ ــع الإلكترون التوزي

ــدوره. ــخ ص ــن تاري ــارًا م ــهر اعتب ــدة 3 أش القــرار لم

مــن هــى الجهــات المصــرح لهــا بإصــدار وتوزيــع وثائــق التأميــن متناهــي 
الصغــر إلكترونيــا؟

ــال  ــن خ ــًا م ــر إلكتروني ــي الصغ ــن متناه ــق التأمي ــع وثائ ــدار وتوزي ــم إص يت
ــة: ــات التالي ــدى الجه ــال إح ــن خ ــات م ــم المعلوم ــبات نظ ش

وسطاء التأمين من الأشخاص االعتباريين.أ. 
ــي ب.  ــل متناه ــاط التموي ــة نش ــص مزاول ــى ترخي ــة عل ــراكت الحاصل الش

ــة أ و  الصغــر فــي ضــوء أحــام القانــون 141 لســنة 2014 )مــن الفئ

3334

M
O
A
TA

Z
A
R
A
FA

T



ب(.
البنــوك المســجلة لــدى البنــك المركــزي المصــري بعــد الحصــول علــى ج. 

موافقتــه.
بنك ناصر االجتماعي وبنك التنمية واالئتمان الزراعي.د. 
البريد المصري.	. 
ــق و.  ــي تواف ــرى الت ــات الأخ ــة والجه ــات الأهلي ــات والمؤسس الجمعي

ــة. ــا الهيئ عليه

مــا هــى اشــتراطات الهيئــة علــى عقــد االتفــاق المبــرم بيــن شــركة التأميــن 
والجهــة القائمــة بالتوزيــع؟

يشــترط موافقــة الهيئــة المســبقة علــى عقــد االتفــاق المبــرم بيــن شــركة 
التأميــن والجهــة القائمــة بالتوزيــع وعلــى أن تتضمــن شــروطه الحــد الأدنــى 

مــن البيانــات الأساســية التاليــة:
االلتزامــات التعاقديــة لــل طــرف مــن طرفــي التعاقــد ومــن ضمنهــا . 1

ــا  ــن فيم ــركة التأمي ــل ش ــن قب ــا م ــد معه ــة المتعاق ــئولية الجه مس
يخــص تحصيــل وتوريــد الأقســاط واســتام المطالبــات وســداد التعويض 

بواســطته للمؤمــن لــه.
تعهــد طرفــي التعاقــد بالمحافظــة علــى ســرية البيانــات والمعلومــات . 2

الخاصــة بالعمــاء وبــل طــرف.
أن يحــدد بالعقــد الأعبــاء الماليــة الممنوحــة لجهــة التوزيــع حســب لك . 3

نــوع مــن أنــواع الوثائــق التأمينيــة.

ــن متناهــي  ــط التــي ينبغــي أن تتوافــر فــي وثيقــة التأمي مــا هــى الضواب
ــًا؟ ــة إلكتروني ــدرة والموزع ــر المص الصغ

ــادة  ــددة بالم ــر المح ــي الصغ ــن متناه ــة التأمي ــات وثيق ــى بيان ــة إل إضاف
الثالثــة، يتــم الإلتــزام بالضوابــط التاليــة فــي وثيقــة التأميــن متناهــي الصغــر 

ــًا: ــة إلكتروني ــدرة والموزع المص
أن ينــص فــي وثيقــة التأميــن علــى أن ســريان التغطيــة التأمينيــة يرتبــط . 1

بســداد أول قســط بواســطة العميــل من خــال إصــدار تعليمــات بالخصم 
ــة  ــت الهيئ ــي وافق ــة الت ــدى الجه ــغ ل ــداع المبل ــابه أو إي ــن حس م
علــى قيامهــا بتوزيــع وثائــق تأميــن متناهــي صغــر صــادرة إلكترونيــًا 

عــن شــركة تأميــن.
ــذا . 2 ــة وك ــورة واضح ــة بص ــن الوثيق ــة م ــخة المطبوع ــن النس أن يتضم

الشاشــات علــى الموقــع الإلكترونــي لإدخــال بيانــات الوثيقــة وطباعتها 
فقــرة تفيــد التأكيــد علــى عمــاء التأميــن بــأن الجهــة القائمــة بالتوزيع 
ــروط  ــن ش ــئولة ع ــر مس ــع وغي ــويق والتوزي ــاة للتس ــى إال قن ــا ه م
ــة  ــداد أي ــن س ــويقها وال ع ــم تس ــي يت ــن الت ــات التأمي ــام منتج وأح
تعويضــات، وأن المســئولية تقــع علــى شــركة التأميــن المتعاقــد معهــا 

وحدهــا.
ــم . 3 ــة رق ــورة واضح ــة بص ــن الوثيق ــة م ــخة المطبوع ــن النس أن تتضم

ــتخدمة  ــة والمس ــم الجه ــا واس ــاعة طباعته ــخ وس ــة وتاري الوثيق
ــا. ــم بطباعته القائ

ــذا . 4 ــة وك ــورة واضح ــة بص ــن الوثيق ــة م ــخة المطبوع ــن النس أن تتضم
الشاشــات علــى الموقــع الإلكترونــي لإدخــال بيانــات الوثيقــة وطباعتها 
المعلومــات الافيــة للتواصــل مــع مركــز اتصــال لــدى شــركة التأميــن 
ــى  ــرد عل ــن وال ــق التأمي ــي لوثائ ــع الإلكترون ــاء التوزي ــة عم لخدم
ــات  ــك البيان ــمل تل ــى أن تش ــكواهم. وعل ــي ش ــاراتهم وتلق استفس
ــن للتواصــل مــع  ــد الإلكترونــي المححدي ــوان البري أرقــام الهاتــف وعن

ــه. مركــز االتصــال المباشــر إلي
ــه / . 5 ــن ل ــع المؤم ــاج توقي ــا ال تحت ــد بأنه ــا يفي ــة م ــن الوثيق أن تتضم

ــه. علي
ــق  ــة وثائ ــة لحماي ــراءات الازم ــاذ االج ــن باتخ ــركة التأمي ــوم ش ــى أن تق عل
التأميــن المصــدرة إلكترونيــًا ضــد التزويــر والتاعــب عــن طريــق الطباعــة )عامة 
مائيــة- شــعار بــارز... إلــخ(، وال يجــوز أن تصــدر وثيقــة التأميــن متناهــي الصغــر 
إلكترونيــًا إال بعــج اســتيفائها اكفــة الشــروط والضوابــط المنظمــة فــي هــذا 

الشــأن.

مــن الجهــة المنــوط بهــا تدريــب الوســطاء بمــا فيهــا الجمعيــات الأهليــة 
ــل متناهــي الصغــر؟ والشــراكت التموي

ــن  ــن المعنيي ــطاء والعاملي ــب الوس ــد تدري ــئولة عن ــن مس ــركة التأمي ــون ش تك
ــن  ــق التأمي ــع وثائ ــل م ــات التعام ــى آلي ــي عل ــع الإلكترون ــات التوزي بجه
متناهــي الصغــر ومــا يرتبــط بذلــك مــن خدمــات للمؤمــن عليهــم وتزويدهــم 
ــفافية  ــه ويعــزز الش ــم متطلبات ــق فه ــا يحق ــك بم ــة، وذل ــادات الازم بالإرش

ــن. ــي المتعاملي ــن وع ــد م ــوح ويزي والوض
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