
 

في  الُمجتمِعيّة الُمنّظماتوالتعاونية  الجمعيّاتودور التعاونيات 
 أسواق التأمين الشاملة

 ريالنكا ، كولومبو، سِ 2016نوفمبر  15ابع، نتدى االستشاري السّ المُ 

 
عة من تنوِّ مجموعة مُ  الُمجتمِعيّة الُمنّظماتو التعاونية الجمعيّاتو التعاونيات تشمل

رونها سيّ الذين ي ألعضائهاتها تعود ملكيّ . خصائص ةدّ عِ الكيانات التي تشترك في 
 تمّ و وتعمل على أساس مبدأ التضامنهي غير ربحية و ،ديمقراطية بطريقة

 يتراوح حجمها من. نعيّ غرض مُ لتحقيق دة وحدّ إنشاؤها لخدمة مجموعة مُ 
 بالنشاط حيث ص لهارخّ مُ عة وتفرِّ مُ ة وليّ مات دُ ظإلى منقروية  يةتضامن عاتتجمّ 

 .يصعب تمييزها عن شركات التأمين

 والوثاقة الوظائف

منذ األزمة  اانتعاش الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتالتعاونيات وشهدت 
 ،كبيرا اموّ نُ  بها لتسجّ الناشئة حيث  باألسواق خاصة وذلك 2009-2008المالية 
قامت مة تقدِّ ات المُ ياالقتصادب الناشطة التعاونيشركات التأمين العديد من  كما أنّ 

 عبرأو تنظيمها تطوير وذلك سواء من خالل  األسواق الناميةب بتدعيم تواجدها
 .ستحواذاالِ  اتعمليّ 

عة من تنوِّ مجموعة مُ  الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتالتعاونيات وم قدِّ تُ 
مكن لها حيث يُ  ،بالنسبة لمجموعة كبيرة منهاالتأمين نشاطا ثانويا  يُعتبر .الخدمات

سندات في نطاق تأمين جماعي أو  في التأمين الذاتي أو كحاملأن تلعب دورا 
في دعم  تساهممكن لها أن الحالة يُ هذه في و ،كقناة لتوزيع خدمات التأمين

أن تساهم في  كذلكمكن لها كما يُ  ،االشتراكات والثقافة التأمينية وتجميع األقساط
مكن أن يكون مرخصا لها خرى يُ األحاالت ال وفي بعض ،تقييم التعويضات

لتعاونيات ل نمكِ ، يُ اعتبارا لغرض نشاطها غير الربحي بممارسة نشاط التأمين.
 شتركيهاقدرات م بتدعيم أساسا أن تهتمّ  الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتو

 تغطيةط من الخسائر والحصول على وذلك من خالل العمل على توعيتهم والتحوّ 
 في الحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها. والتي تساهم  صحية

من  ثغرة سدِّ من  الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتالتعاونيات و مّكنتُ 
ن مكِ ال يُ الذين  النائيةان المناطق كّ سُ المحدود أو خل لذوي الدّ  تقديم خدمات خالل
 الجمعيّاتو تر التعاونياتتوفّ  .أن يحصلوا على تغطية تأمينية من دونهالهم 

كما أنها قوية مع المجتمعات المحلية،  على روابط الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و
لها مما يُؤهّ  ،به اوموثوق اآمن ون فيها فضاءبة بين الحرفاء الذين ير  معة طيِّ ع بسُ تتمتّ 

في ذلك بمثال  مكن أن نستدلّ يُ . في ظل غياب فرضيات أخرى لم حلويتقدل
التعاونية بالفلبين التي سارعت بتقديم أعمال إغاثة وخدمات تأمينية  الجمعيّات

 للمنكوبين على خلفية حدوث اإلعصار "هايان".

 الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتلتعاونيات والمهنية ل الجمعيّاتحادات وتّ االتلعب 
من خالل  وذلكلهذه األخيرة الكفاءة المهنية  تدعيمدورا رئيسيا في  الُمجتمِعيّة

 القواعدوالتكوين في مجال  الخبرات تبادلتنظيمي وال عمإتاحة فرص تهّم الد

 

ع أشكال ونماذج تتنوّ "
التعاونيات بشكل 

بيتر فان دن  ."كبير
الدولية  جمعية، البروك

، (IAIS)لمراقبي التأمين 
 سويسرا 

شهدت التعاونيات "
انتعاشا منذ حدوث 

 ."األزمة المالية
سويس ، أنشن انتجونا
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، موتوكوماراسامي
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 تحقيقه يجب أن يتمّ 
تحسين استعماله بهدف 

 ."الشعوب درةقُ 
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، موتوكوماراسامي
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برز التأمين يُ  قيل أنّ "
الجانب األسوأ من 

مكن يُ هل  -الناس 
 دفنِّ للتعاونيات أن تُ 

، فراديبيتر  ؟"ذلك
البنك الدولي، الواليات 

 المتحدة األمريكية



 

 الجمعيّاتالتعاونيات و عملت في بعض البلدانو .المهنة لوكياتوسُ  األخالقية
 . تأمين عادةتعاوني إلوضع نظام على  الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و

  ،النظير للنظيرتتّبِع منهج تأمين ظهور شركات من ات الرقمية التقنيّ  مّكنت
اإلنترنت والتكنولوجيا  اإلمكانيات التي يتيحها الستفادة مناهذه الشركات وتُحاول 
من الناس من االنتفاع  لتمكين مجموعاتاالجتماعي  التواصلسائل وو الجوالة

نهم من تغطية مخاطر محدودة. شتركتأمين مُ ب هذه الشركات تلعب  فيما بينهم يُمّكِ
لها ال ذلك دور ُمسديفي  خدمات، أي أنّها تُحصِحص هذه المخاطر وال تقوم بتحمُّ

التي تتّبِع منهج النظير للنظير أن تُوفِّر تغطية  التأمين شركاتيُمكن لأو ضمانها. 
أسواق التأمين التقليدية وكذا يُمكن أن تُهّم مكن تغطيتها عبر يُ تأمينية لمخاطر ال 

 .التأمين التقليديبشكل خاص شرائح المجتمع غير الُمنتفعة أو الُمستبعدة من 

 يات الرئيسيةالتحدِّ 

التعاونية  الجمعيّاتالتعاونيات وعمل  طريقة في تغيير التقنيات الرقميةسهم تُ 
قنوات التوزيع عضاء واأل، بما في ذلك التواصل مع الُمجتمِعيّة الُمنّظماتو
 الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتالتعاونيات وفمع تنامي حجم . عتمدةالمُ 

وسائل يُمكن لأعضائها. جمل للتواصل مع مُ صعوبات ض هذه األخيرة إلى تتعرّ 
 توطيد العالقة الوثيقة التي تربطأن تساهم في اإلنترنت و االجتماعي التواصل

. وتختلف بالمشاركين فيها الُمجتمِعيّة التعاونيات والجمعيّات التعاونية والُمنّظمات
ع اختيارات تنوّ وذلك لالتوزيع الرقمي من منطقة إلى أخرى قنوات سرعة اعتماد 

 االعتماد ونلفّضِ ون يُ المستهلك مازالمن آسيا ة أنحاء دّ عِ وأمريكا في ف ،ن لهمؤمّ المُ 
 .قنوات التوزيع التقليديةعلى 

التعاونية  الجمعيّاتالتعاونيات وب الخاصةر التنظيمية طُ األُ  تغدو تجارب
أحد أشكال ب إطار تنظيمي خاصوضع  لث  م  . محدودة الُمجتمِعيّة الُمنّظماتو
، وهي الجمعية في الفلبين الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتلتعاونيات وا

 الحظلكن يُ  .نشاط هذا القطاعر ا في تطوُّ رئيسيعامال  التعاونية للتأمين الصغير،
على نفس التعاونية  شركات التأمينوالتعاونيات عاملة مُ  مُّ تِ تفي بلدان أخرى ه أنّ 

بالنشاط في بعض البلدان  يُرّخص لهاه ال ، في حين أنّ تأمينالشركات  منوال
كل للتأمين التعاوني  إطار جديدوضع تعتزم التي  ولمن بين الدُّ نذكر واألخرى. 

 .غانا وسريالنكا والهند من

 الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتالتعاونيات ومن  قام العديددول،  ةعدّ في 
ل ذلك إشكاال ويُمثِّ  ألعضائها لها بتقديم خدمات تأمينية صرخ  مُ الغير  الُمجتمِعيّة

كما ن لهم وكذلك شاغال بالنسبة لهذه التعاونيات نفسها. ؤمّ ق بحماية حقوق المُ يتعل  
ل عائقا لهذه التعاونيات من مثّ ن يُ مكن أيُ  أن غياب الترخيص بتعاطي نشاط التأمين

 . من الولوج إلى خدمات إعادة التأمين ها كذلكميحرِ و الناحية التنظيمية

التعاونيات تميل  ،بها مصالح المشتركينخدمة رتكز على لها المُ عم نموذجل نظرا
ط اقساأل في الترفيعمن  حدِّ إلى ال الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتو

ل عدّ حيث أن مُ  ،ركات التأمينبشمقارنة  رتفعةتعويضات مُ سب نِ وإلى تسجيل 
لة على مستوى سوق سج  الت المُ عد  بقليل من المُ  أعلىيكون  نسبة التعويضات

 الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتلتعاونيات ول اسجِّ بينما تُ من جهة أخرى، . التأمين

للتعاونيات مكن يُ "
االستفادة من 

التكنولوجيات الجديدة 
 ."للنهوض بنشاطها

سويس ، أنشن انتجونا
، (Swiss Re)ري 

 سويسرا

تأمين المجال في "
النظير  الذي يتبع منهج

قانون مكن ليُ ، للنظير
أن األعداد الصغيرة 

أفضل من قانون  يكون
 األعداد الكبيرة."

سويس ، أنشن انتجونا
، (Swiss Re)ري 

 سويسرا

أن تعمل  مكنمن المُ "
 معشركات التأمين 

ما إذا  التعاونيات
دوافع ال فهمنت من تمكّ 
انبعثت التي روح الو

 سابير ".من أجلها
الدولي  ، االتحادباتل

لتأمين التعاوني ل
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 المتحدة 
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المجال للتعاونيات حتى 

ى ن من الوصول إلنتمكّ 
المجتمعات الريفية 
التي  وشرائح المجتمع

 صول إليها."يصعب الوُ 
هيئة ، أندومايكل كوفي 

لتأمين، اإلشراف على ا
 غانا 

 



 

سب نِ  التعد  مُ  فيما يخصُّ عموما مقبولة  أرقاماالحجم  صغيرة الُمجتمِعيّة
مكن لها ف حيث ال يُ التصرُّ ارتفاع تكاليف  مُّ إشكاليات تهُ ، فإنها تواجه التعويضات

 وهو ما يُهّدد ديمومة أعمالها. ق اقتصاديات الحجم الكبيرحقِّ أن تُ 

 الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتالتعاونيات و اتصوصيّ خُ تقتضي 
لمبادئ األساسية ل بيتناسُ تطبيق  إطار فيوذلك خاصة رقابية عاملة مُ إفرادها ب
 وضع إطار تشريعي خاص بالترخيص بالنشاط للتعاونيات م  فترض أن يتِ يُ . للتأمين

تناسبا مع طبيعة المخاطر الذي يكون مُ  الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتو
ر عليها ة الموارد الذي يتوف  تالئما مع محدوديّ ض لها نشاط هذه الهياكل ومُ يتعر  

التعاونية إعفاءات جمعيات لالتأمين ا يمنح قانون، مثال لبين. في الفمراقبو التأمين
ي لها بالنشاط فيُرخ ص ه ولكن في نفس الوقت فإن   ،بات الرقابيةمن بعض المتطلّ 

النشاط في مجال التأمين على غير الحياة  مجال التأمين على الحياة فقط حيث أن  
ها قريبا الُمنتظر إصدارز ورقة العمل برِ لها. وتُ مكن لها تحمُّ ن مخاطر ال يُ يتضم  

الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين حول موضوع التعاونيات  من قبل
ملة من التوجيهات والنقاط التي جُ  الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتو

والرقابة باإلشراف ق ب على مراقبي التأمين أخذها بعين االعتبار فيما يتعلّ يتوج  
 .الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتوعلى أعمال التعاونيات 

 الجمعيّاتالتعاونيات وحوكمة  ، تستدعيوتشريعية ةتنظيمي وجهة نظرمن 
التعاونيات أعضاء ع يتجم  . ااهتماما خاص   الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و

تختلف عن خرى أُ  غراضألعادة  الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتو
 ز معارفوتترك   ادين(أو الصيّ  حينالفالّ  تعاونية مثل)خدمات التأمين توفير 
على إدارتها ر مجلس ي غالبا إلى عدم توفُّ هم مما يؤدِّ ِص في مجال تخصُّ  هاأعضاء

ة التي تقتصر فيها في الوضعيّ وذلك في مجال التأمين الالزمة الخبرة والكفاءة 
من بين النقاط التي تستدعي االهتمام كذلك هي وة المجلس على األعضاء. ضوي  عُ 

 الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتالتعاونيات وو سُ ؤسِّ ها مُ ضُ الهيمنة التي يفرِ 
 وتغيِيبهم بصفة دائمة بلور كذلك في محاولتهم بسط هيمنتِ التي تتو الُمجتمِعيّة

 البديل القادر على تسييرها.

 ياتحدِّ ل شكِّ يُ  يُمكن أن المالية والمالءة ةكموالح تهمّ جديدة  رقابيةتطلبات مُ وضع 
  .الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتلتعاونيات ول بالنسبة

في صعوبات  الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتلتعاونيات وواجه اعادة ما تُ 
أي ترفيع في مبلغ رأس المال  وبالتالي فإن  موارد مالية إضافية على لحصول ا

فإن  من جهة أخرى،و. هتحقيق بصعُ ييا كبيرا لها ل تحدِّ مثِّ ه يُ رُ األدنى الواجب توفُّ 
ل إشكاال بالنسبة للتعاونيات صغيرة مثِّ مكن أن يُ بات الحوكمة يُ تطلّ شديد في مُ الت  

صعوبة في استذجاب مناطق النائية والتي يُمكن أن تجد الفي المتواجدة الحجم و
 ذوي الخبرات. 

التعاونيات اإلشراف على و ابةقلرفي اوهياكل  اتلطسُ  ةعدّ يُمكن أن تضطلع 
سلطة التأمين و من بينهم مراقبو، الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتو

تُظهر هذه األخيرة تباينا في مكن أن ويُ  وزارة الزراعةاإلشراف على التعاونيات و
األهداف أو عدم توفر الكفاءة في مجال التأمين أو عدم استعدادها للعمل تحت قيادة 

 هيئة اإلشراف على التأمين.

بفضل اإلطار "
التشريعي الخاص 

التعاونية  الجمعيّاتب
الدخل  ون ذوتمكّ 

المحدود من الولوج 
 منظومة البنكيةإلى ال

الحصول على التغطية و
فيرمين  "ية.التأمين

ة غونزاليس، التعاوني
وتحسين  العامة للتأمين

 لبيني، الفالمعيشة

النشاط بصفة غير  إنّ "
التعاونيات عيق رسمية يُ 

ال  فهي :من جانبين
ستطيع جمع األموال ت

ال كما من أعضائها 
إعادة االنتفاع بتستطيع 
، باتل رسابي "التأمين.
لتأمين لالدولي  االتحاد

، (ICMIF)التعاوني 
 المملكة المتحدة 

دولة  لكلّ  يعود"
قرار صالحيات اتخاذ 

بالتعاونيات االعتراف 
بيتر فان  ."من عدمه

 جمعية، البروكدن 
الدولية لمراقبي التأمين 

(IAIS) سويسرا ، 

تغيير ر ؤثِّ مكن أن يُ يُ "
ا سلب   الحوكمةتراتيب 

على نشاط التعاونيات 
." صغيرة الحجم

سويس ، أنشن انتجونا
، (Swiss Re)ري 

  سويسرا



 

 ة والتوجيهات العمليّ التوصيات أبرز 

 بالنسبة لهيئات اإلشراف والرقابة 

  الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتو لتعاونياتا مهاقدِّ المزايا التي تُ فهم 

لعرض  تكميليّ  كعنصرعها موقِ والتي تُ  (واسععلى مجال انتشارها  ومنها)

 رتبطة بها.رص والمخاطر المُ الفُ  كذلك تحديد، ون على العمومالتأميخدمات 

  ُلتعاونيات بي خاص باوضع إطار تشريعي واعتماد نظام رقابي تناس

 .الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتو

 ة والتعاون معها في لطات والهياكل الرقابية المعنيالسُّ  التواصل مع مختلف

التعاونية  الجمعيّاتالتعاونيات و أعمال علىمجال اإلشراف والرقابة 

، وذلك لغرض تبادل المعلومات والخبرات وتفادي الُمجتمِعيّة الُمنّظماتو

 .هاغرات فيثإمكانية وجود أو الرقابة ازدواجية الوقوع في 

 زنة لتجربة ت  مُ  اتيح فرصتشريعي يُ  إطارمن خالل اعتماد  االبتكار تشجيع

قنوات التوزيع أو  أونتجات والخدمات المعروضة المُ  مناهج جديدة تهمُّ 

على المتطلبات الرقابية آنية بصفة ثر ذلك ؤالمعتمدة دون أن يُ أساليب العمل 

 . المرتبطة بنشاطها

 الُمجتمِعيّة الُمنّظماتالتعاونية و الجمعيّاتو بالنسبة للتعاونيات

  التأمين. هيكل اإلشراف والرقابة على مع التعاون 

 والكفاءة الخبرة علىعلى األقل أعضاء مجلس اإلدارة  بعض رتوفُّ د من تأكُّ ال 

 .التأمين مجالفي الالزمة 

 التعاونية  الجمعيّاتلتعاونيات ومهنية لات حادات أو جمعيّ إلى اتّ  االنضمام

تأسيسها في صورة عدم تواجدها، وذلك عي على أو الس   الُمجتمِعيّة الُمنّظماتو

لتبادل الخبرات والتجارب بين النظراء  رص  ره هذه األخيرة من فُ وفِّ لما تُ 

 ى إلعادة التأمين.وحتّ 

  ُمها في قدِّ رص التي تُ الفُ  االستفادة منالعمل على االبتكارات الرقمية و واكبةم

 المستهلكين.التواصل مع تدعيم إدارة األعمال وتوزيع التأمين ومجاالت 

اعتماد نموذج  نّ إ"
مكن د للتشاريع يُ وحّ مُ 

ا حاجز   يُمثِّلأن 
، لواك تانغ ."لالبتكار

P2P هونغروتاكتب ، 
 كونغ

أتي ت"مع االبتكار 
مايكل كوفي  ".طراخالم
هيئة اإلشراف ، أندو

 لتأمين، غانا على ا

 عشرّ المُ  منعي وإن لم"
، تاالبتكارا صراحة

مكن يُ  حيطة القطاع فإنّ 
 تانغ ."منها دّ حِ تأن 
، بروتاكت P2P، لواك
 كونغ هونغ

 أن عشرِّ المُ يحتاج "
أرض ا من يكون قريب  

أروب  ".الواقع
بنك التشاترجي، 
، للتنمية اآلسيوي

 لبينيالف

ختلفة. مُ  التعاونيات"
أفضل،  وال أسوأ تليس
 ."ال غيرختلفة مُ ما وإنّ 

هيئة ، أندومايكل كوفي 
لتأمين، اإلشراف على ا

 غانا

 


