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 األصغر التأمين  بشأن) تدريب(دليل توجيه 
 األصغر لمؤسسات التمويل 

 
 تصدير

 
الذين يمثلون شريحة من    ،   من جانب الفقراء   لتلبية االحتياجات إلى الخدمات المالية      األصغرنشأت خدمات التمويل    

ن الفقراء نصف المتعلمين    المحددة الخاصة بالسكا    وإدراكا لالحتياجات .  السكان أهملتها المنظمات المالية العادية    
وقد .  لتبدأ في سد هذه الفجوة      األصغرإلى الخدمات المالية والعوائق التي تواجههم، أنشئت مؤسسات التمويل            

 وقروض تقدم من خالل آليات مبتكرة وتديرها أنظمة متجاوبة           ادخارأدوات    األصغرطورت مؤسسات التمويل    
بنجاح على أن     األصغريل  وتبرهن مؤسسات التمو  .  إلى الخدمات المالية  متزايدة الكفاءة لتلبية احتياجات الفقراء      

 .وسع الفقراء الحصول على الخدمات المالية التي يمكن أن تدار على أساس مستدام مالياب
 

بأنه إلكمال خدمات االئتمان واالدخار، يحتاج الفقراء إلى           األصغرويزداد إدراك العاملين في مجال التمويل        
وتتفاقم مشكلة  .   تحمي أصولهم ورؤوس أموالهم التي يكونونها من خالل نشاط االدخار واالئتمان            يةخدمات تأمين 

 بسبب األزمات غير المتوقعة مثل المرض أو         هاوعدم انتظام دخولهم  تعرض الفقراء للمخاطر نتيجة انخفاض       
ه األحداث غير المتوقعة أن تقضي      ويمكن لهذ .  العجز أو الوفاة أو الكوارث المادية مثل الفيضانات والحرائق، الخ         

ولذلك يحتاج    .على مدخراتهم أو تدفع بهم إلى مزيد من المديونية، وبالتالي زيادة وضعهم الضعيف بالفعل سوءا               
الئتمان واالدخار، وإنما أيضا التأمين      ا ليس وحسب إلى الحصول على تسهيالت       األصغرأعضاء برامج التمويل    

ؤسسات التأمين الرسمية   موكما هو الحال بالنسبة للخدمات المالية، لم تتمكن         .  وقعةضد الخسائر المالية غير المت    
 .من خدمة هذه الشريحة من السكان

 
إلى   األصغرفي مختلف أنحاء العالم في إضافة التأمين           األصغرشرعت برامج التمويل    وفي السنوات األخيرة،    

 في  (FWWB)  المرأة للخدمات المصرفية العالمية   دقاء  مؤسسة أص وإدراكا لذلك، شرعت    .  قائمة خدماتها المالية  
 .األصغر الصغر في برامج التمويل  بالغالعمل على تنفيذ مشروع يستهدف إدخال خطط تأمين 

 
لمرأة للخدمات المصرفية   نظمتها مؤسسة أصدقاء ا   )  تدريبية(أعدت محتويات هذه المذكرة لورشة عمل توجيهية        

وتعتبر هذه المذكرة محاولة أولى لتقديم عرض منتظم لما         .  ٢٠٠٠كة لها في مايو      لبعض المنظمات الشري   العالمية
 الت لحساب أنفسهن  قد أسهمت خبرة رابطة النساء العام      و.  األصغر  فهمناه حتى اآلن بشأن موضوع التأمين        

(SEWA)في تنفيذ خطتها المتكاملة للضمان االجتماعي في توفير المادة المعروضة في هذه المذكرة . 
 

مؤسسة أصدقاء المرأة للخدمات    (  S. Rajagopalan و    Tara Sinhaيشمل المساهمون في إعداد هذه المذكرة       
مؤسسة أصدقاء   منسق مشروع الضمان االجتماعي التابع ل      ،Sayeeda Chauhan، و   )، الهند المصرفية العالمية 

للمساعدة الفنية    األلمانيةالمؤسسة  /نرابطة النساء العامالت لحساب أنفسه     /المرأة للخدمات المصرفية العالمية    
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(FWWB/SEWA/GTZ)  .       وقد أضافت المناقشات التي دارت معJayashree Vyas  ،  رابطة النساء  بنك  من
، من رابطة النساء العامالت لحساب       Shilpa Pandya و   Mirai Chatterjee، و   ب أنفسهن االعامالت لحس 

 .في هذه المذكرة معلومات لمعظم المادة المعروضة (SEWA)أنفسهن 
 

 المحتويات
 

الصفحة   

 .١ تصدير
٣  .٢ مفهوم التأمين
٤  .٣ مبادئ التأمين

٧  .٤ والتأمين األصغرالصلة بين التمويل 

٩  .٥ نالمهام الرئيسية التي يقوم بها المؤّم
١١  .٦ الخطوات التي يتطلبها وضع خطة تأمين
١٥  .٧ )بشركات تأمين(ن مرتبطة الهيكل التنظيمي الالزم إلدارة خطط تأمي
١٧  .٨ لتأمين للقطاع غير الرسميقضايا متعلقة با

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم التأمين. أوال
 

مخاطر بحيث أن خسائر عدد قليل من األشخاص يتقاسمها عدد أكبر من األشخاص، يكون               التأمين هو تجميع ال   
إذ يدفع عدد كبير من     .  التأمينقسط  م عن طريق    ويحدث هذا التقاس  .  جميعهم معرضين لنفس النوع من المخاطر     

 مبلغا معينا من المال، يسمى القسط، وبذلك يخلقون          األشخاص الذين يتعرضون ألنواع متشابهة من المخاطر       
وحينما يتأثر أي واحد منهم بالخطر الذي من أجله تم تجميع القسط، يتم تعويض خسارته من                 .  صندوقا مشتركا 

 .ند التأمين إلى مفهوم تقاسم المخاطر والتضامنويست. الصندوق المشترك
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كما .  الحوادث/والخسائر التي تسببها هذه األحداث    الحوادث  /وقوع األحداث يتوقف مبلغ القسط على مدى تواتر        
يتوقف مبلغ القسط على العدد الكلي لألعضاء الذين ينضمون إلى الخطة، والمبلغ المؤمن عليه، واألخطار                   

المحترفة حسابات أكتوارية   وتستخدم شركات التأمين    .  وضع الشخص أو الملك المؤمن عليه     وتفاصيل  المغطاة،  
 .كل المزايااللوصول إلى مبلغ القسط وتحديد هي) تأمينية(
 

 مثال توضيحي بسيط لطريقة عمل التأمين
يواجهون  شخص   ١٠،٠٠٠لتوضيح الطريقة التي تعمل بها آلية التأمين، لنفترض أن جميع أعضاء مجموعة تضم              

.  احتمال بعيد  ضاء المجموعة المستشفى في نفس الوقت      خطر دخول المستشفى، ولكن احتمال دخول جميع أع        
السنة، سيدخلون المستشفى في    )  ١٠،٠٠٠ من كل    ١٠٠أو    (١،٠٠٠ من كل    ١٠لنفترض أن هناك احتماال في أن       

 ومعروف أيضا أن متوسط تكاليف كل .هم هؤالء الذين سيدخلون) ١٠٠أو    (١٠ا أي   ولكن ال يمكن أن نعرف سلف     
 . روبية٢،٠٠٠حالة دخول إلى المستشفى تبلغ 

 
 شخص، تبلغ التكاليف الكلية لدخول المستشفى في سنة         ١٠،٠٠٠هذا يعني أنه بالنسبة لهذه المجموعة التي تضم         

(فع  ولذلك يتعين على كل عضو من العشرة آالف عضو د          .   روبية ٢٠٠،٠٠٠    =١٠٠*   روبية ٢،٠٠٠عادية  
 روبية في السنة، لسداد تكاليف المستشفى بالنسبة لخطة التأمين على دخول             ٢٠٠)  ١٠،٠٠٠/ روبية ٢٠٠،٠٠٠

   .وهكذا يتقاسم عدد كبير العبء االقتصادي الذي يتحمله عدد قليل. المستشفى الخاصة بمجموعتهم
 

 
 
 
 

 ١مبادئ التأمين. ثانيا
 
 للمخاطر عدد كبير من الوحدات المتشابهة معرض. ألف

يجب أن تصمم أي خطة تأمين محددة بالنسبة إلى خطر معين، على سبيل             .  رة عن وقاية ضد المخاطر    االتأمين عب 
مكونة من وحدات   كما يجب أن تصمم بالنسبة إلى مجموعة سكانية محددة           .  المثال الوفاة أو دخول المستشفى    

 .متشابهة
 

 حدوث مختلفة وينطوي على كميات مختلفة من        حتماالتألن لكل خطر ا     تصمم بالنسبة إلى خطر معين    يجب أن   
 .الخسائر المالية

 

                                                 
، Craig Churchill ،Calmeadow و Warren Brownمن تأليف " توفير التأمين لألسر المنخفضة الدخل"القسم بشدة من يقتبس هذا  1

 .١٩٩٩نوفمبر 
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تفاوت حسب  عين ي تتشابه في شخصيتها ألن احتمال حدوث خطر م         بالنسبة إلى مجموعة سكانية   تصمم  ويجب أن   
ويتيح لنا تشابه الوحدات في المجموعة السكانية حساب         .  ون في خصائصهم  ختلف أو األشياء الذين ي    األشخاص

أما الوحدات غير المتشابهة فإنها تواجه احتماالت مختلفة في         .  مال حدوث الخطر داخل تلك المجموعة السكانية      احت
 .التأثر بهذا الخطر

 
ت إمكانية أن يكون احتمال حدوث      ن الوحدات ألنه كلما زاد العدد، زاد      إلى عدد كبير م   تنفيذ خطة تأمين      يحتاج

وخطة التأمين  .  عينة قريبا من االحتمال الفعلي بالنسبة لمجموع السكان        الخطر داخل هذه المجموعة السكانية الم     
وهذا االختالف في   .  المقتصرة على عدد صغير ربما تضم عددا أكبر نسبيا من الوحدات المعرضة للخطر               

ومن شأن هذا إما أن يجعل      .  المجموعة السكانية ربما يؤدي إلى عدد غير عادي من مطالبات تعويض الخسائر            
 . باهظة التكاليف بشكل غير عادي أو غير مستدامة مالياالخطة

 
  ةث الخطر محدوددي وقوع الحيجب أن تكون سيطرة حامل الوثيقة عل. باء

أما إذا كان لحامل الوثيقة أي سيطرة       .  ير مؤكدة، ال يكون لحامل الوثيقة سيطرة عليها       التأمين يقدم ضد أحداث غ    
مبلغ  الوثيقة لكسب     إحداث أضرار متعمدة من جانب حامل      عاد احتمال خطر، فال يمكن استب   ي وقوع الحدث ال   عل

 . الخطر األدبيويسمى هذا الوضع . المطالبة
 
  قابلة للتأمين عليها في الخطر المؤمن عليه يجب أن تكون له مصلحةن المؤّم. يمج

. ص أو الملك  بخسارة هذا الشخ    ملك إال إذا كان يحتمل أن يخسر       يمكن لشخص أن يؤمن على شخص أو         ال  
يمكن لشخص أن يؤمن على منزله      فعلى سبيل المثال،    .  لخطر األدبي ويستهدف هذا المبدأ أيضا استبعاد مشاكل ا      
 إلى االعتقاد بأن للشخص مصلحة في ضمان أال          ويستند هذا المبدأ  .  ولكنه ال يمكن أن يؤمن على منزل جاره        

 يستطيع المرء أن يستبعد     وال.  في منزل جاره  صلحة  ولكن قد ال يكون له مثل هذه الم       .  يتعرض منزله ألضرار  
  . أن يحدث شخص أضرارا متعمدة في منزل جاره لكسب مبلغ المطالبةاحتمال

 
 .ولذلك يجب أن تكون للمؤمن عليه عالقة قانونية بالشخص أو الملك الذي يؤمن عليه

 
 الخسائر قابلة للتحديد والقياس. دال

لبة التأمين على أساس مبلغ أو      ويتم دائما تحديد مبلغ مطا    .  الغة التفصيل والدقة  تستند خطة التأمين إلى حسابات ب     
ولحساب المبلغ الذي يجب دفعه كتعويض في حالة حدوث خسارة، يتعين على المرء أن              .   الخسارة المتحملة  حجم

 .يكون قادرا على حساب الخسارة أوال
 
 الخسائر يجب أن تكون متكافئة التغاير. هاء

تكافئ التغاير يحدث عندما يتأثر عدد كبير من األشخاص ضمن مجموعة سكانية تأثرا سلبيا بالحدث في                الخطر الم 
ويسهم عدد كبير من األشخاص     .  ويستند التأمين إلى مبدأ توزيع الخطر على مجموعة سكانية معينة           .نفس الوقت 

وضمن مجموعة سكانية   .  ينلمساهمالتي تقع لعدد صغير من األعضاء ا      يواجه الخسائر غير المتوقعة     في صندوق   
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في هذه  و.  معينة مؤمن عليها، يفترض أن عددا محدودا من الوحدات هو الذي يتعرض للخطر خالل فترة معينة                
 .الخسائر الكبيرة التي تصيب عددا قليال منهمكثيرين أشخاص الحالة وحدها تغطي المساهمات الصغيرة من 

 
على مبلغ    ه الخسارة ، فإن كل عضو مساهم سيحصل في هذه الحالة           بهذ أما إذا أصيب عدد كبير من األشخاص      

 فإن  ،منهم بالكامل كل واحد   وبدال عن ذلك، إذا أصيب عدد كبير من األشخاص بخسارة، وتعين تعويض             .  صغير
 .سيتعين عليه أن يسهم بمبلغ كبير جدا في الصندوق كل عضو مساهم

 
انفجار وقوع خسارة في فترة معينة، على سبيل المثال في حالة      عضو بال   كلوالتصور المتطرف هو أنه إذا أصيب       

أن يسهم بالمبلغ الذي    في هذه الحالة    كامل لكل عضو، فإنه سيتعين على كل عضو         لنووي، وتعين دفع التعويض ا    
 .مبلغ التعويضوفي هذا التصور المتطرف، فإن تكلفة شراء التأمين، أي القسط، ستساوي . يحصل عليه كتعويض

 
ذا السبب يجب أن يكون الخطر المؤمن عليه من النوع الذي ال يجعل عددا كبيرا من األعضاء يتعرضون                    وله

ويعمل التأمين عادة بطريقة تجعل المبلغ الذي يسهم به كل عضو أصغر كثيرا من              .  لنفس الخطر في نفس الوقت    
 .الخسارة التي تصيب أي عضو نتيجة حدوث الخطر

 
 
 
 بل للحساباحتمال الخسارة قا. واو

سكانية محددة، يتعين أن يكون     لتصميم خطة تأمين على خطر معين في مجموعة         .   االحتمال يستند التأمين إلى مبدأ   
 .ء قادرا على حساب فرصة أو احتمال حدوث ذلك الخطر في تلك المجموعة السكانية المعينةالمر

 .وثه، فال يمكن تصميم خطة تأمينتمال حديا تماما وال يمكن حساب احأما إذا كان حدوث الخطر عشوائ
 

 اقتصادياتكلفة األقساط يمكن تحملها . زاي

فإذا كان مبلغ   .  ا إال إذا كان قادرا على تحمل تكلفته كأداة تأمينية          يشتري تأمين   ن نافلة القول أن أي شخص لن      م
جهة الخطر بدال عن شراء      لموا االدخارالقسط كبيرا بالنسبة لمبلغ التعويض، فإن الشخص في هذه الحالة قد يختار             

 .تأمين
 

 النية الحسنة القصوى. حاء
ن والمؤمن عليه، وتستند شروط العقد إلى الحقائق التي يفصح عنها كل طرف             ينطوي التأمين على عقد بين المؤمّ     

حاالت المرضية الموجودة   على سبيل المثال، عند الحصول على وثيقة تأمين صحي ال تغطى ال            .  آلخرلطرف ا ل
فإذا لم  .   الوثيقة، قد يطلب إلى الشخص المؤمن عليه أن يعلن جميع األمراض التي يعاني منها حاليا                دارقبل إص 

ن مبرر  ّمموجودة سلفا، يكون لدى المؤ    مرضية  يفصح عن مرض موجود، ثم حاول فيما بعد تقديم مطالبة لحالة             
    . هذه المطالبةلرفض دفع قيمة

 
 السبب المباشر. طاء
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معينة سلع  لمثال، إذا تم التأمين على      على سبيل ا  .  ، تمنح التغطية التأمينية بالنسبة إلى خطر معين       كما ذكرنا آنفا  
ال تدفع  وبالمثل،  .  أي مطالبة قيمة  ضد األضرار الناجمة عن الحرائق، ولكنها فقدت نتيجة السرقة، فلن تدفع              

 . سباب طبيعيةألنتيجة الوفاة التي تحدث د الوفاة نتيجة حادث مقابل تأمين ضبوليصة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 والتأمين األصغرالصلة بين التمويل . ثالثا
 
  احتياجات العمالء)ألف

وعن طريق بناء   .   في كثير من األحيان    تكون دخولهم عادة منخفضة وغير منتظمة       األصغرأعضاء برامج التمويل    
يحتاجون إليها  إجمالية من المال    مدخراتهم، وعن طريق الحصول على االئتمان، يتمكنون من االستفادة من مبالغ            

 .من وقت آلخر
 

االحتياجات المالية     مالءمة لتلبية  تكون أكثر   األصغرالتمويل  أدوات االدخار والقروض التي تقدمها معظم برامج        
غير أن هناك احتياجات مالية ألحد األفراد تنشأ نتيجة أوضاع ال يمكن التنبؤ بها بأي قدر من                 .  لعمالئها"  المؤكدة"
سباب طبيعية أو غير    أل، وفقدان الحياة نتيجة     وادثحال على سبيل المثال، المرض، والعجز الناجم عن          .لتأكدا

طبيعية، واألضرار التي تلحق بأصول نشاط العمل نتيجة الحرائق والسرقة واألسباب األخرى المماثلة، واألضرار              
.  كلها أوضاع ال يمكن التنبؤ بها بصورة مؤكدة         التي تلحق بالمنزل نتيجة الحرائق أو الفيضانات أو األعاصير،         

اض دخولهم   بالنسبة للفقراء بالنظر إلى انخف      وهذه األوضاع يمكن أن تجعل البقاء على قيد الحياة صعبا جدا            
ولذلك يعتبر التأمين خدمة مالية تستهدف تلبية احتياجات األفراد          .  وبالتالي انخفاض قدرتهم على االنتعاش ماليا     

 .ةغير المؤكد
 

ارة غير المتوقعة في األشخاص أو الممتلكات، يسعى التأمين إلى تخفيض            وعن طريق توفير التغطية ضد الخس     
 .حجم الخسارة التي يمكن أن تتسبب فيها هذه األحداث للفرد وألسرته

 
 والتأمين األصغرالعالقة المتأصلة بين التمويل ) باء

 المقترض  –ين هو المزية التي يمنحها التأمين للطرفين          والتأم  األصغرأهم جانب في الصلة بين التمويل         
 .والمقرض
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إلى جانب القرض، تؤمن    .  ة فقيرة لشراء جاموسة    قرضا المرأ  أصغرسة تمويل   لننظر في وضع منحت فيه مؤس     

تتقاضاه الشركة من   )  قسط(أيضا على حياة الجاموسة لدى شركة تأمين مقابل سعر بسيط             األصغرمؤسسة التمويل   
 المرأة من سداد    نفي هذا الوضع، لن تتمك    .  واآلن، ماتت الجاموسة بعد شهرين من قيام المرأة بشرائها         .  ةالمرأ

غير أنه مع التغطية التأمينية     .   من الجاموسة  ألنها لن تحقق أي دخل جديد       األصغرقرضها من مؤسسة التمويل     
، أن تسدد    للمطالبة الشركةلتأمين، وعند تسوية    مطالبة إلى شركة ا   التي تتمتع بها الجاموسة، يمكن للمرأة أن تقدم         

 –ولذلك فإن التغطية التأمينية للجاموسة إلى جانب القرض المستخدم في شرائها يفيدان الطرفين              .  قرضها بالكامل 
 )وضع المكسب للجميع. (والمرأة الفقيرة األصغرمؤسسة التمويل 

 
 عن طريق ضمان استرداده     األصغر كتأمين لقرض التمويل     يفسر المثال الوارد أعاله كيف تعمل الخدمة التأمينية       

من وجهة نظر   (، وكتأمين ضد خطر خسارة األصل المحقق للدخل          )األصغر  من وجهة نظر مؤسسة التمويل      (
 ).المرأة المقترضة

 
 النظام اإلداري المشترك) جيم

التابع   األصغرنامج التمويل   تكون على اتصال مباشر ومستمر مع أعضاء بر         األصغرنظرا ألن مؤسسة التمويل     
لتحصيل أقساط  (لها، يمكن استخدام النظام اإلداري الذي أنشأته لخدمة عمالئها إلدارة الخدمة التأمينية أيضا                 

ال يتعين عليها أن تنشئ نظاما إداريا منفصال          األصغر وهذا يعني أن مؤسسة التمويل       ).التأمين وتسجيل المطالبات  
ولذلك تنخفض إلى أدنى حد التكاليف اإلدارية اإلضافية الالزمة لبدء وتشغيل الخدمة            .  أمينيةتماما لتقديم الخدمة الت   

 .التأمينية
 
 لةمتحقيق أهداف اجتماعية مك) دال

يتيح أدوات ادخار وائتمان      األصغرفالتمويل  .  األصغر  الهدف االجتماعي الذي يحققه التأمين مكمل لهدف التمويل         
اء؛ والتأمين يقدم خططا تضمن قدرة الفقراء على االحتفاظ بمستوى معيشتهم المحّسن             تحّسن مستوى معيشة الفقر   

 .عن طريق تغطية تعرضهم للمخاطر
 

 ها نظرا للتأمين الجماعيالمزية التي يمكن زيادة تأثير) هاء
صول يعمل عادة مع مجموعة كبيرة من األعضاء، فمن الممكن لألعضاء الح            األصغرنظرا ألن برنامج التمويل     

التابعة لشركات التأمين، التي تعرض على العمالء       )  للشرائح األضعف من المجتمع   (على خطط التأمين الجماعي     
 أن تساعد أعضاءها في الحصول على خطة التأمين         ولذلك يمكن للمنظمة غير الحكومية المعنية     .  شروطا أفضل 

 .الجماعي من خالل عملية تفاوض واحدة مع شركة التأمين
 

ال تكون خطة تأمين جماعي محددة متاحة، يمكن التفاوض على تخفيضات في قسط التأمين إذا تم                    نوحتى حي 
 .التأمين على مجموعة من األشخاص معا
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 نالمهام الرئيسية التي يقوم بها المؤّم. رابعا
 

 . التأمينساسية التي يجب القيام بها في إطار برنامجفي هذا القسم، نشرح ببساطة شديدة المهام األ

 تحديد الخطر الذي ستتم تغطيته بموجب التأمين .١ 

 تأمينية للخطر الذي تم تحديدهالداة األإعداد  .٢ 

  تسويق األداة .٣ 

 توفير التأمين .٤ 

 خدمة األداة .٥ 
 
 تحديد الخطر الذي ستتم تغطيته بموجب التأمين. ١

 . لتغطيتهايعني هذا تحديد المخاطر التي سيتم إعداد أدوات تأمينية
 
  تأمينية للخطر الذي تم تحديدهالداة األإعداد  .٢

ويتطلب القيام بهذه المهمة خبرة     .  حالما يتم تحديد الخطر، يتعين إعداد األداة التأمينية التي ستحمي ضد هذا الخطر            
 :الخطوتان الرئيسيتان اللتان تنطوي عليهما هذه العملية هما. فنية

 .لخطرث ادتقييم احتمال وقوع الح -

 .تحديد متوسط الخسارة التي يتم تحملها حين يقع الحدث الخطر -

اختالف األشخاص، حسب عمرهم، ومحل إقامتهم، وصحتهم البدنية،        ومن الطبيعي أن تختلف هاتان المعلومتان ب      
ولذلك فإن هاتين المعلومتين يجب أن يعدا للشرائح السكانية المختلفة، والمناطق              .   االقتصادي، الخ  هموضعو

 .الجغرافية المختلفة، الخ
 

وبالنسبة لكل أداة   .  واستنادا إلى المعلومات الواردة أعاله، تعد شركة التأمين مجموعة متنوعة من األدوات التأمينية            
كما .  يمة القسط الذي يتعين دفعه لها وقيمة المبلغ المقابل الذي سيتم التأمين عليه            من هذه األدوات، تقرر الشركة ق     

واألوضاع المحددة التي تصبح البوليصة بموجبها صالحة وسارية          أن تصميم األداة التأمينية يتطلب إعداد الشروط      
 . المفعول

 
 تسويق األداة .٣
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أن تتفاوت  ويتعين  .  دوات التأمينية حتى يشتريها الناس    ضا تسويق األ  أي سلعة استهالكية أخرى، يتعين أي     مثل  
 . سب الشرائح السوقية المختلفةاستراتيجيات التسويق ح

 
 
 
 توفير التأمين .٤

حالما يقرر شخص شراء تأمين ضد خطر معين، يجب على شركة التأمين أن تقّيم احتمال مواجهة ذلك الشخص                   
واستنادا إلى  .  محددة، مثل العمر، والحالة الصحية العامة، الخ       ، في ضوء ظروفه ال    بالذات لذلك الخطر المعين   

التقييم الذي تجريه شركة التأمين، تقرر الشركة قيمة القسط الذي يجب أن تتقاضاه من ذلك الشخص بالذات، وقيمة                  
 .المبلغ الذي سيتم التأمين عليه

 
 خدمة األداة .٥

وفي هذه الحالة   .   ضدها، يقدم مطالبة إلى شركة التأمين      حين يصاب الشخص المؤمن عليه بالخسارة المؤمن عليه       
 .يتعين على شركة التأمين اتخاذ اإلجراءات المطلوبة للرد على مقدم المطالبة وتسوية مطالبته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطوات التي يتطلبها وضع خطة تأمين. خامسا
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. ضائها تحتاج إلى القيام ببعض األعمال التحضيرية       برنامج تأمين ألع    تود أن تبدأ تنفيذ    أصغرأي مؤسسة تمويل    
 :الخطوات العامة الثالث التي يتطلبها وضع خطة تأمين هي

 ؛األصغر إجراء تقييم احتياجات تأمينية ألعضاء برنامج التمويل  .ألف 
 تصميم خطة مالئمة لألعضاء؛ .باء 
 . القيام باألعمال التحضيرية قبل تنفيذ الخطة .جيم 
 .دناه هذه الخطواتونناقش أ

 
 تأمينيةالحتياجات االتقييم  .ألف

 :هذا ما يلييتطلب 
 

تقييم أنواع المخاطر التي يواجهها األعضاء؛ وتشمل هذه المخاطر عادة المرض، والعجز، والوفاة،                 
 .وخسارة األصول نتيجة اضطرابات طبيعية واجتماعية، الخ

األعضاء الذين يتوقع دخولهم    المئوية من   نسبة  الا هي   تقييم احتمال حدوث المخاطر، على سبيل المثال، م        
 .المستشفى في سنة واحدة

 .تقدير متوسط الخسارة المالية التي يتم تحملها في حالة حدوث كل خطر من هذه المخاطر 
 

 إحساس بالعوامل الواردة أعاله دون إجراء مسح رسمي           األصغرل  يوالتمقد يكون لدى مديري وموظفي برنامج       
غير أنه إذا كانت المؤسسة تريد إدخال خطة تأمين، فإن األمر يتطلب جمع هذه المعلومات بطريقة أكثر                 .  هالتحديد
استعدادهم لدفع  قسط التأمين و  قدرة األعضاء على دفع     إضافة إلى ذلك، يجب أن تسعى المؤسسة إلى تقييم          .  انتظاما

 . هذا المبلغ
 
 تصميم خطة مالئمة لألعضاء .باء

 : أمين ألعضاء المؤسسة، يتعين عليها إجراء اختيارات بشأن ما يليلتصميم خطة ت
 

 تبدأ معظم المؤسسات بعرض التغطية لنوع واحد من          –تحديد المخاطر التي تريد أن تغطيها خطتك          
بعد أن يستتب هذا النوع     .  ادثونتيجة ح الوفاة  المخاطر، على سبيل المثال التأمين ضد الوفاة الطبيعية أو          

 .ن، تضاف أنواع تغطية أخرىمن التأمي
 .إدارة الخطة بصورة مستقلة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت تريد االرتباط بشركة تأمين أو 
 .ةبالنسبة لجميع األعضاء أو طوعيل الخطة إجبارية خاذ قرار بشأن ما إذا كنت تريد جعات 

 
ين، وبين خطة إجبارية مقابل خطة       بشركة التأم   قرار بشأن االختيار بين خطة مرتبطة أو غير مرتبطة           اتخاذ

 ونناقش هذه المدلوالت فيما يلي أدناه . األصغر طوعية، له مدلوالت مختلفة بالنسبة لمؤسسة التمويل 
 

 االرتباط أو عدم االرتباط بشركة تأمين: ١القرار رقم 
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 شركة تأمينخطة مرتبطة ب: الخيار ألف

 
 األصغر مهام مؤسسة التمويل  ينمهام شركة التأم

 مبلغ القسط والمبلغ المؤمن     أي  –تصميم خطة التأمين    
 عليه 

  األقساطإدارة صناديق
 تقييم المطالبات المقدمة من األعضاء المؤمن عليهم

 اء المؤمن عليهمدفع قيمة المطالبات لألعض
 
 

 تثقيف األعضاء بشأن الخطة
 ضم األعضاء وتحصيل القسط
 تسليم القسط لشركة التأمين

الحصول على  (مساعدة األعضاء في تقديم المطالبات       
المستندات السليمة، وتقديم المستندات إلى شركة          

 .التأمين، الخ
 متابعة المطالبات المقدمة مع شركة التأمين

من شركة التأمين إلى    إرسال مبالغ المطالبات المستلمة     
 األعضاء

 أي المبالغ المستلمة كمطالبات     –مراقبة نسبة المطالبات    
 مقابل القسط المدفوع للشركة

 
 ) تابع(شركة تأمين خطة مرتبطة ب: الخيار ألف

 
 األصغر لمؤسسة التمويل بالنسبة المزايا  األصغر العيوب بالنسبة لمؤسسة التمويل 

، ال يكون مبلغ     األصغر  ة التمويل   في حالة مؤسس  
 القسط متاحا لإلقراض

معايير دفع قيمة المطالبات ليست دائما حساسة للقطاع         
 غير الرسمي

 تسوية المطالبات قد تستغرق وقتا طويال
 خسارة األرباح المحتملة من برنامج التأمين

تنمية خبرات    األصغرال يتعين على مؤسسة التمويل       
 في مجال التأمين

 شركة التأمين هي التي تتحمل الخطر المالي

 
 
 

 تأمينخطة غير مرتبطة بشركة : الخيار باء
المسؤولية كاملة  أن تتحمل     األصغرمؤسسة التمويل   يتعين على   ،   بشركة تأمين  ةمرتبطفي إطار خطة تأمين غير      

 .عن إدارة جميع جوانب الخطة وتتحمل كافة المخاطر
 

والسبب في  .  بشركة تأمين، على األقل خالل السنوات القليلة األولى         األصغرويوصى بأن ترتبط مؤسسة التمويل      
وكما .  ية تعمل مع عدد محدود من األشخاص في منطقة جغرافية محدودة          النمط  األصغرهذا أن مؤسسة التمويل     
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ناقشنا في القسم الخاص بمبادئ التأمين، يكون التأمين قابال لالستدامة ماليا إذا وزعت المخاطر التي يغطيها على                  
 .من األشخاص وكذلك وزعت جغرافيا أعداد كبيرة

 
 ع األعضاءميجعل الخطة إجبارية بالنسبة لج: ٢ القرار رقم

 أو جعلها طوعية
 

 بالنسبة لجميع األعضاء  جعل الخطة إجبارية: الخيار ألف
 األصغر المزايا بالنسبة لمؤسسة التمويل  األصغر االعتبارات إمام مؤسسة التمويل 

قد ال يكون جميع األعضاء مستعدين لالنضمام في          
 البداية

قد تستفيد من إدارة      األصغرمؤسسة التمويل   :  مالحظة(
بي لمنحها  الخطة بمجموعة فرعية على أساس تجري      

 )فرصة لتحديد المشاكل المحتملة

 تحصيل األقساط يصبح أكثر انتظاما
 محاسبة األموال المحصلة تصبح أكثر سهولة

فاوض على قسط    مجمع العضوية أكبر، ويمكن الت      
 أصغر مع شركة التأمين

أي ضم عدد   (االختيار غير السليم لألعضاء      مشكلة  
 تقل) كبير من األعضاء المعرضين لمخاطر عالية

 
 جعل الخطة طوعية: الخيار باء

 األصغر المزايا بالنسبة لمؤسسة التمويل  األصغر االعتبارات إمام مؤسسة التمويل 
الخطر األكبر هو أن أكثر األشخاص عرضة للمخاطر        

 هم الذين ينضمون إلى برنامج التأمين

إذا لم ينضم سوى عدد صغير من األعضاء، قد ال            
من التفاوض على نفس      األصغرتتمكن مؤسسة التمويل    

القسط الجيد الذي يمكن أن تتفاوض عليه لمجموعة          
 رأكب

 إدارة الخطة قد تكون أكثر صعوبة

جميع ستبذل جهدا أقل إلقناع       األصغرمؤسسة التمويل   
 األعضاء باالشتراك

اص األعضاء قد ينضمون بالتدريج فيما يرون األشخ       
 ؤمن عليهم يحصلون على ميزات الخططالم

 
 :أن تقرر األصغراستنادا إلى مزايا وعيوب الخيارات المختلفة المذكورة أعاله، يتعين على مؤسسة التمويل 

 أي المخاطر تريد تغطيتها) ١( 
 ما إذا كانت تريد أن ترتبط بشركة تأمين أم ال) ٢( 
 ال ئها أمما إذا كانت تريد جعل الخطة إجبارية ألعضا) ٣( 
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 )بشركات تأمين( مرتبطةدارة خطط تأمين إلالهيكل التنظيمي المطلوب . سادسا
 

االرتباط بشركة تأمين، يتعين عليها     طريق   عن    أن تقدم ألعضائها خطة تأمين،     أصغرعندما تقرر مؤسسة تمويل     
را ألن االتصال باألعضاء يتم من خالل مؤسسة التمويل         غير أنه نظ  .  اختيار أداة تأمينية متاحة لدى شركة التأمين      

باعتبارها الوسيط بين شركة      األصغر من المهام التي يجب أن تقوم بها مؤسسة التمويل           اهناك عدد فإن  ،  األصغر  
 . ويساعد هذا الخطة على العمل بفعالية وسالسة٢.التأمين واألعضاء

 
 . برنامج تأمينهاإدارتالقيام بها أثناء  األصغرن على مؤسسة التمويل التي يتعيالرئيسية ونناقش أدناه بعض المهام 

 
   هذه:   برنامج التأمين  ضمهم إلى   األصغر مؤسسة التمويل     الذين تزمع تقدير عدد األعضاء     .  ١ 

 .المعلومات مطلوبة للتفاوض على خطة تأمين جماعي مع شركة التأمين
مؤسسة يمكن أن تتفاوض    :  هائية مع شركة التأمين   التفاوض على الخطة ووضعها في صيغتها الن       .  ٢ 

، وقت  .مع شركة التأمين على قيمة قسط التأمين الجماعي، وكيفية تسوية المطالبات، الخ             األصغرالتمويل  
 .شراء التأمين

على سبيل المثال،   :  إلدارة الخطة   األصغرمؤسسة التمويل   تصميم الهياكل واألنظمة الالزمة داخل      .  ٣ 
كما يجب أن تصمم    .  تم تحصيل القسط، وأين سيسجل، وكيف سيتم تجهيز المطالبات، الخ         متى وأين سي  

                                                 
 .المنظمات غير الحكومية كوسطاء بين شركة التأمين واألعضاء/األصغرتستند هذه المناقشة إلى خبرتنا بمؤسسات التمويل  2
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وطبع المستندات المطلوبة مثل    أنظمة إمساك السجالت لألعضاء المؤمن عليهم       األصغر  مؤسسة التمويل   
بل إنها يمكن أن تفكر في تركيب نظام لمعلومات اإلدارة يعمل             .  دفاتر اإليصاالت، والسجالت، الخ   

 .الكمبيوترب
برنامج   األصغرمؤسسة التمويل   يجب أن يفهم موظفو     :  تدريب الموظفين على التأمين وخطة التأمين     .  ٤ 

وهذا مطلوب ألنهم سيشتركون في إدارة الخطة، وألنه يجب أن يكونوا قادرين على              .  التأمين فهما جيدا  
 .شرح الخطة لألعضاء

ن يستفيد األعضاء من الخطة إال إذا كانوا على دراية          ال يمكن أ  :تدريب األعضاء على الخطة   /تثقيف.  ٥ 
 .ويمكن دمج تثقيف األعضاء في االجتماعات العادية لالدخار واالئتمان. وبقواعدهابها 

من الضروري استكمال تحصيل األقساط قبل التاريخ       :  ضم األعضاء إلى الخطة، وتحصيل األقساط     .  ٦ 
  .الذي يبدأ فيه التأمين

 
 
  
 تحصيل األقساطت التي يتعين اتخاذها بشأن عض القراراب

 الفترة التي يتم خاللها تحصيل القسط؛ -
 هل يتم تحصيل القسط دوريا أو مرة واحدة كوديعة ثابتة؛ -
 من سيحصل القسط وأين؛ -
 أين ستسجل هذه المعلومات؛ -
 متى وكيف ترسل األقساط المحصلة إلى المكتب المركزي؛ -
تسجيل في دفتر حسابات مصرفي حيث تسجل المعلومات          ماهية نظام إصدار اإليصاالت أو ال       -

  .الخاصة باألقساط والمطالبات
 

 .دفع قسط المجموعة لشركة التأمين. ٧ 
 :تجهيز المطالبات. ٨ 
 ؛ مستندات المطالباتمساعدة األعضاء في تحضير -  
 تقييم المطالبات المستلمة من األعضاء؛/من  التحقق-  
 شركة التأمين؛ تقديم المطالبات إلى -  
  المتابعة مع شركة التأمين بشأن المطالبات المقدمة؛-  

 
 بعض القرارات التي يتعين اتخاذها بشأن تجهيز المطالبات

 من سيراجع المطالبات قبل إرسالها إلى شركة التأمين

 من سيساعد مقدم المطالبة في الحصول على جميع المستندات
 

 .األعضاء المعنيينا المستلمة إلى توصيل المزاي .٩ 
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 . االحتفاظ بالسجالت المتعلقة بالبرنامج.١٠ 
 

تحديد أي من موظفيها سيقومون بهذه المهام، وكيف ستوزع المهام على              األصغرويجب على مؤسسة التمويل     
لموظفين الحاليين، يتعين على    مسؤوليات جديدة متعلقة بالتأمين على ا      وعند توزيع   .  أعضاء الفريق المختلفين  

  .أن تأخذ في االعتبار المهارات المطلوبة للمهمة، والوقت الذي يستغرقه القيام بالمهمة األصغرسسة التمويل مؤ
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   قضايا متعلقة بالتأمين للقطاع غير الرسمي.سابعا
 

على الرغم من أن الحكومة الهندية صممت عددا قليال من خطط التأمين خصيصا لشرائح المجتمع األضعف، فإن                 
 ال تجعل الخدمات األخرى      التي تقريبا لنفس األسباب   ال تزال خارج شبكة التأمين،       الشرائحبية كبيرة من هذه     أغل

در تعرض شرائح    ق –ل   الشخصية والمتعلقة بالعم   –وجدير بالذكر أن الفقراء معرضون للمخاطر       .  في متناولهم 
وكثيرا ما تهدد هذه القدرة المحدودة      .  ل بكثير ا، ولكن قدرتهم على تحمل آثار هذه المخاطر أق         المجتمع الغنية له  

ومن هنا تأتي الحاجة إلى وصول المنظمات غير        .  صميم بقائهم على قيد الحياة حين يصبح الخطر واقعا ملموسا         
لهم تحمل  ، وتوفير خطط تأمين يمكن      مع المعرضة لقدر كبير من المخاطر     الحكومية إلى هذه الشريحة من المجت     

 .، وتكون أيضا قابلة لالستدامة المالية بالنسبة للمنظمات غير الحكومية بسهولةعليهاالحصول تكاليفها و
 

في الفقرات التالية، ننظر في بعض القضايا التي يحسن أن تفكر فيها أي منظمة غير حكومية تزمع وضع وتنفيذ                    
عاملنا مع منظمات غير    وقد تحققت معرفتنا بهذه القضايا من ت       .  خطة تأمين للعاملين في القطاع غير الرسمي       

 .حكومية تدير خطط تأمين لصالح أعضائها
 
  خلق الوعي) ١

إذ يتعين أن يعرف األعضاء كيفية عمل       .  من الضروري تنظيم حملة توعية لألعضاء قبل بدء الخدمة التأمينية          
ويجب أن  .  لمزايا وكيفية هيكلة األقساط وا    –هو مفهومه ومبادئه، وتفاصيل الخطة المعروضة عليهم           ما –التأمين  

 ولذلك يجب   .يبرز برنامج التوعية بوضوح اختالف التأمين عن الخدمات المالية األخرى مثل االدخار واالئتمان             
 .أن تسبق حملة توعية مكثفة في شكل تدريب وتوزيع لمواد إعالمية بدء تنفيذ خطة التأمين

 
 . برنامج توعية األعضاءونناقش أدناه بعض خصائص التأمين التي تستحق اهتماما خاصا في

 
  األقساط المدفوعة ال ترد١,١

إضافة إلى الفوائد   له  واجبة الرد   الفرد   فيها   تي يودعها على نقيض األدوات االدخارية التي تكون األموال ال        
ية خال)  للتأمين على الحياة وغير الحياة المتاحة لشرائح المجتمع األضعف        (المستحقة عليها، فإن األدوات التأمينية      

مطالبة العضو  عبارة عن مبلغ ال يرد سواء أقدم          ومن األهمية بمكان أن يشرح للعضو أن القسط       .  من هذه السمة  
 .أم لم يقدم

 
، كان هناك بعض األعضاء الذين وجدوا أن من          (SEWA)   رابطة النساء العامالت لحساب أنفسهن     في تجربة 

وتتمثل إحدى وسائل التغلب على هذا       .  لفترة المغطاة الصعب تقبل أن القسط الذي يدفعونه لن يرد في نهاية ا            
ويتيح هذا الخيار   .   تنفيذ خطة تأمين مرتبطة بالودائع      في لرابطةا منظمات غير حكومية مثل      الوضع الذي اكتشفته  

عليها لتغطية أقساط   المستحقة  للعضو إيداع وديعة ثابتة طويلة األجل، وتستخدم المنظمة غير الحكومية الفوائد              
وبهذه الطريقة تظل وديعة العضو سليمة ال تمس، وترد إليه إذا قرر االنسحاب من                .مين المستحقة من العضو   التأ
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ويعمل هذا الخيار على مستوى نفسي حيث يشعر األعضاء باألمان حين يعلمون أن أموالهم                 .  خطة التأمين 
 .سترد إليهم) الوديعة(
 

  رفض المطالبات٢,١
، فإن األسلوب المتبع     الحالة استقصاءدفع كليا أو جزئيا ألي سبب بعد        ا غير واجبة ال   إذا وجد المؤمن أن مطالبة م     

 .هو رفضها أو تسويتها إلى الحد الذي يعتقد المؤمن أنه مشروع
 

يحدث بالنسبة له، ويمكن أن     "  مخيبة لألمل "وإذا وجد عضو أن مطالبته قد رفضت، فإن ذلك يمكن أن يمثل تجربة              
 . فأي شخص مؤمن عليه ال يحب أن ترفض مطالبته. دمة نفسهادعاية سلبية عن الخ

 
شرحا دقيقا  إذ يتعين أن يشرح للعضو المتأثر برفض المطالبة          .  ويتطلب هذا الوضع معالجة لبقة من المؤمن       

وهذا .  أسباب رفض مطالبته، واألوضاع المحددة التي بموجبها يمكن للمؤمن قبول مطالبة في إطار خطة التأمين               
 .مصداقية الخطةم أيضا لضمان عدم المساس بهااألمر 

 
  تكاليف المعامالت)٢

فعلى سبيل المثال، إذا    .  تكاليف المعامالت في أي خدمة للقطاع غير الرسمي قد تكون باهظة جدا بالنسبة لألعضاء             
ز لدفع  تعين على أعضاء خطة تأمين يسكنون في منطقة ريفية السفر إلى مقر المنظمة غير الحكومية في المرك                 

أوال، تمثل تكلفة السفر عبئا إضافيا، وثانيا، الوقت         .  األقساط المستحقة، فإن ذلك يمكن أن يكون أمرا مكلفا لهم          
 .الذي يستغرقه السفر يمثل بالفعل خسارة في األجور بالنسبة لهم

 
ت التي يتحملها   ولذلك يتعين على المؤمن أن ينشئ أنظمة إدارية لتقديم الخدمة تضمن تقليل تكاليف المعامال                

نظرا   األصغرويفترض أال يمثل هذا مشكلة للمنظمات غير الحكومية التي تقدم االئتمان             .  األعضاء إلى أدنى حد   
 .ئها يمكن استخدامه لتشغيل الخدمة التأمينية كذلكأعضاع ألنه يكون لديها بالفعل نظام قائم للتعامل م

 
قديم الخدمة التأمينية قصيرة وبسيطة بقدر اإلمكان مع مراعاة          ويجب جعل العمليات واإلجراءات التي يتطلبها ت       

 .طبيعة العمالء
 
  تكييف الخدمة)٣

هناك مجال حتى في إطار خطط التأمين التي تصممها شركات التأمين للمنظمات غير الحكومية لتكييف الخطة                  
ة عن شركة التأمين، فإن هذا      ل المنظمة غير الحكومية الخطة مستق     وإذا نفذت .  بحيث تالئم احتياجات أعضائها   
 .المجال يكون أكبر بطبيعة الحال

 
على سبيل المثال، تقديم التأمين على الحياة        (ويمكن أن يكون التكييف في شكل تجميع أداتين أو ثالث أدوات              

، أو إسراع خطى إجراءات تقديم الخدمة       )والتأمين الصحي والتأمين على أصول نشاط األعمال في خطة واحدة          
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وجمع مستندات المطالبات من منازل أعضائها،        ى سبيل المثال، يمكن للمنظمة غير الحكومية تحصيل األقساط        عل(
ولذلك فمن الممكن للمنظمة غير الحكومية تقديم أقصى        ).   قد ال تكون شركة التأمين على استعداد لعمله        شيءوهو  

 .المزايا ألعضائها بأقل التكاليف
 

**** 
 
  
 
 
  

 
 


