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 قائمة األشكال والجداول                                 
 

 : العمر١الشكل رقم 

 
 
 

33
33 : النوع٢الشكل رقم
34 المستوى التعليمي  :٣الشكل رقم
34 : الحالة االجتماعية ٤الشكل رقم
35 : عدد األوالد ٥الشكل رقم
36 : محل اإلقامة٦الشكل رقم
36: نوع السكن حسب المحافظة٧الشكل رقم
37: ملكية المسكن حسب المحافظة٨الشكل رقم
37 : النشاط الرئيسي ٩الشكل رقم
39العمل في النشاط الرئيسي: فترة ١٠الشكل رقم
40 : نوع العقار ١١الشكل رقم
40 : ملكية محل العمل ١٢الشكل رقم
41: مصدر التمويل ـ إجابات متعددة١٣الشكل رقم
42: عدد مؤسسات االئتمان األصغر١٤الشكل رقم
42: عدد القروض المحصلة ١٥الشكل رقم
43 : الدخل حسب النوع ١٦الشكل رقم
43: دخل األسرة حسب المحافظة١٧الشكل رقم
44: تكاليف اإلنتاج حسب النوع١٨الشكل رقم
45 : الربح حسب النشاط ١٩الشكل رقم
45 : الربح حسب النوع ٢٠الشكل رقم
45 أ: دورية األنشطة ٢١الشكل رقم
45ب: دورية االحتياجات المالية٢١الشكل رقم
46حجم القرض المحصل حسب النوع:٢٢الشكل رقم
46: حجم القرض المطلوب حسب النوع٢٣الشكل رقم
47: حجم القرض المحصل حسب النشاط٢٤الشكل رقم
47: حجم القرض المطلوب حسب النشاط٢٥الشكل رقم
48 أ: استخدام االئتمان ا ٢٦الشكل رقم
48 ٢ب: استخدام االئتمان ٢٦الشكل رقم

١48أ: استخدام االئتمان حسب النوع٢٧رقمالشكل
٢48ب: استخدام االئتمان حسب النوع٢٧الشكل رقم
49 : عادات االدخار ٢٨الشكل رقم
50 ١أ: أنواع االدخار ٢٩الشكل رقم
50 ٢ب: أنواع االدخار ٢٩الشكل رقم
50: عدد مرات االدخار حسب النوع٣٠الشكل رقم
51د مرات السحب حسب النوع: عد٣١الشكل رقم
51 ١أ: أسباب االدخار ٣٢الشكل رقم
51 ٢ب: أسباب االدخار ٣٢الشكل رقم
52: االدخار حسب المحافظة٣٣الشكل رقم
53: االدخار الشھري حضر / ريف٣٤الشكل رقم
53: االدخار الشھري حسب النوع٣٥الشكل رقم
55القتصادية: التعرض للمخاطر ا٣٦الشكل رقم
55: تدمير وسائل اإلنتاج بسبب الحريق٣٧الشكل رقم
55: تدمير وسائل اإلنتاج بسبب السرقة٣٨الشكل رقم
56: التغطية المطلوبة في حالة وقوع الكوارث٣٩الشكل رقم
56: الحوادث التي تنطوي على مخاطر كبيرة٤٠الشكل رقم
56ي على مخاطر كبيرة: األمور التي تنطو٤١الشكل رقم
57: المبلغ المصروف على الصحة حسب المحافظة٤٢الشكل رقم
57: المبلغ المصروف على الصحة حسب النوع٤٣الشكل رقم
58: أنواع المراكز الصحية ٤٤الشكل رقم
59: عدد مرات الزيارات الطبية٤٥الشكل رقم
59العمرحسب: عدد مرات الزيارات الطبية٤٦الشكل رقم
59: عدد مرات الزيارات الطبية حسب المحافظة٤٧الشكل رقم
60: عدد مرات الزيارات الطبية حسب النوع٤٨الشكل رقم
62: عدد األيام في المستشفى ٤٩الشكل رقم
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62 أيام ١٠إلى  ٣: المبلغ المدفوع حسب للوقت في المستشفى كل مرة للمدة ما بين ٥٠الشكل رقم 

62أيام ١٠: المبلغ المدفوع حسب للوقت في المستشفى كل مرة للمدة أكثر من ٥١الشكل رقم 

63أيام١٠: مدة البقاء في المستشفى عند االقامة ألكثر من٥٢الشكل رقم
63: شراء األدوية شھريا حسب العمر والنوع٥٣الشكل رقم
١64أ: مصدر تمويل النفقات الصحية٥٤الشكل رقم
٢64ب: مصدر تمويل النفقات الصحية٥٤الشكل رقم
64 : محل الميالد ٥٥الشكل رقم
65: االنقطاع عن العمل بسب الوالدة حسب المحافظة٥٦الشكل رقم
65: الوالدة بعملية قيصرية ٥٧الشكل رقم
66: تكاليف الوالدة حسب المحافظة٥٨الشكل رقم
67رغوب فيه عند التقاعد حسب المحافظة: العمر الم٥٩الشكل رقم
67: العمر المرغوب فيه عند التقاعد حسب النوع٦٠الشكل رقم
68: االحتياجات المالية عند التقاعد حسب المحافظة٦١الشكل رقم
68: االحتياجات المالية عند التقاعد حسب النوع٦٢الشكل رقم
69لتقاعد: الموارد المالية عند ا٦٣الشكل رقم
69 : الكوارث الطبيعية ٦٤الشكل رقم
١70أ: أنواع الكوارث الطبيعية٦٥الشكل رقم
٢70ب: أنواع الكوارث الطبيعية٦٥الشكل رقم
70: اإلضرار التي تلحق بالنشاط والمنزل٦٦الشكل رقم
70 : األضرار الناتجة ٦٧الشكل رقم
71اني حسب المحافظةأ: تكاليف تجديد المب٦٨الشكل رقم
71ب: تكاليف تجديد المباني حسب النوع٦٨الشكل رقم
71أ: تكاليف تجديد األثاث حسب المحافظة٦٩الشكل رقم
71ب: تكاليف تجديد األثاث حسب النوع٦٩الشكل رقم
72: تكاليف زفاف البنت / األخت٧٠الشكل رقم
72 : تكاليف زفاف االبن ٧١الشكل رقم
73 : تكاليف الجنازات ٧٢الشكل رقم
73 : تكاليف شھر رمضان ٧٣الشكل رقم
74 : تكاليف العيد الكبيرة ٧٤الشكل رقم
74 : عقد التأمين ٧٥الشكل رقم
١75أ: أنواع الھياكل التأمينية ٧٦الشكل رقم
٢75ب: أنواع الھياكل التأمينية٧٦الشكل رقم
77لصندوق التقاعداالدخار :٧٧الشكل رقم
77 : تكاليف التعليم ٧٨الشكل رقم
77 : التغطية المالية للوفاة ٧٩الشكل رقم
77: التأمين في حالة الوفاة ـ اجابات متعددة٨٠الشكل رقم
79 : فترة مبالغ التأمين ٨١الشكل رقم

 

 
 

34 : المستوى التعليمي حسب المحافظة ١الجدول رقم 
35: االطفال حسب المحافظة٢الجدول رقم
36: األطفال الذين يذھبون إلى المدرسة٣الجدول رقم
38: النشاط حسب المحافظة٤الجدول رقم
39: النشاط الرئيسي حسب النوع٥الجدول رقم
39: عدد سنوات الخبرة في النشاط٦الجدول رقم
40 : ملكية محل العمل ٧الجدول رقم
42: النفقات الشھرية حسب النشاط الرئيسي للنساء (بالجنيه)٨الجدول رقم
42: النفقات الشھرية حسب النشاط الرئيسي للرجال (بالجنيه)٩الجدول رقم
44: المشاركة في دخل األسرة حسب النوع١٠الجدول رقم
44: تكاليف االنتاج الشھرية١١الجدول رقم
47/ المحصل حسب النشاط: حجم القرض المطلوب١٢الجدول رقم
50: متوسط مدة االدخار (شھريا)١٣الجدول رقم
50: عدد مرات االدخار حسب المحافظة١٤الجدول رقم
51: عدد مرات السحب من المدخرات حسب المحافظة١٥الجدول رقم
52: أسباب االدخار حسب النوع١٦الجدول رقم
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52 حسب النوع : االدخار الشھري ١٧الجدول رقم 
53: االدخار الشھري حسب النشاط١٨الجدول رقم

58: التفضيالت الصحية حسبن المحافظة١٩رقمالجدول
60: الخسائر اليومية بسبب االنقطاع عن العمل حسب المحافظة٢٠رقمالجدول
60: الخسائر اليومية بسبب االنقطاع عن العمل حسب النوع٢١رقمالجدول

60: الخسائر اليومية بسبب االنقطاع عن العمل حسب النشاط٢٢رقمدولالج
61: وسائل الحماية حسب العمر (االختيار األول)٢٣الجدول رقم
61: وسائل الحماية حسب النوع (االختيار األول)٢٤الجدول رقم
61: وسائل الحماية حسب المحافظة (االختيار األول)٢٥الجدول رقم

63: شراء األدوية شھريا حسب العمر والنوع٢٦رقمالجدول
64: محل الوالدة حسب المحافظة٢٧الجدول رقم
65: االنقطاع عن العمل بسبب الوالدة ـ باأليام٢٨الجدول رقم
65: تكاليف العملية القيصرية حسب المحافظة٢٩الجدول رقم
67المحافظة: العمر المرغوب فيه للتقاعد حسب٣٠الجدول رقم
67: العمر المرغوب فيه للتقاعد حسب النوع٣١الجدول رقم
68: التكاليف الشھرية للتقاعد حسب المحافظة٣٢الجدول رقم
68: التكاليف الشھرية للتقاعد حسب النوع٣٣الجدول رقم
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  ملخـص تنفيـذي 
 
 
 

  . أھداف ونطاق ومنھجية البحث ١
 
 

 األھداف  ١.١
 

ته أطلق والذي مصر، في األصغر التأمينصناعة  لتطوير رائد مشروع من األولى الخطوة ذاقرير بحوث السوق ھيمثل ت
  بالنيت جرانتي. شركةبنك التنمية الھولندي ودعم فني من  من مالي بدعم ،٢٠٠٩ يناير في فاينانس بالنيت مؤسسة

  
 الحياة على االئتماني التأمين(األصغر  التأمين جاتمنت من مجموعة لتطويرالدعم الفني  تقديم إلى المشروع يھدفو

  .عمالئھاتقديم الخدمات ل قنواتتعمل ك مختارة أصغر تمويل لمؤسسات) التكميلية والمنتجات
  

 والكوارثوموت أحد أفراد األسرة  والمرض الحوادث( المحتملة المخاطر من الفقراء لحماية آلية" ھو األصغر التأمين
 ويستھدف التأمين األصغر. المخاطر ومستوىاحتياجاتھم ودخلھم  مع تتناسب يةتأمين أقساط مقابل في) وغيرھا الطبيعية

 الرسمي غير االقتصاد فيالعمال المتواجدين  وخصوصا النامية في الدول المنخفضالعمالة ذات الدخل  األول المقام في
  ".1من خطط التأمين التجاري واالجتماعي  الرسمي والمحرومين

  
 أفضل فھم إلىوالوصول  العمالء احتياجات وتحديدالعام  للسياق أعمق معرفة لىمفيدة للحصول ع السوق دراسة كانت دوق

 أجل من مصر في األصغر التأمين لسوق تشخيصا السوق دراسة خالل من البحث فريق وضع وقد. الرئيسية للمخاطر
  .مالئمة أصغر تأمين برامج وتنفيذ تصميم

  
   :التحليالت من أنواع ثالثة على السوق حوثب تقرير ويستند

  
 المصري الجزئي التأمين وقطاع التأمين عن عامة نظرة .١
 النوعي تحليلال .٢
 الدراسة الكمية  .٣

  
 األصغر المصري التأمينو التأمين قطاع عن عامة لمحة ٢.١

  
 توفرھا التي االجتماعية الرعايةب المصريين المواطنين جميع يتمتع أن يجب المصري، الدستور من ١٧ للمادة وفقا نظريا،
 المستمرة، الصحية الرعاية إصالحاتعمليات  من الرغم على تزال ضعيفة ال لسكانل التأمينية التغطية فإن ذلك، ومع. الدولة

 ھو االجتماعية الحماية في الحقبل إن . االجتماعية الرعاية على الذين يحصلون المصريين من٪ ٥٣ سوى تسجيل يتم حيث لم
 .والمواطنين األميين ةالرسمي غير ةالعمال أوساط في وخصوصاأمر غير معلوم للكثيرين  الحقيقة في
  

ويتكون مشروع . الشورى مجلس من لتصديقوقد أقر مجلس الشعب مؤخراً مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات ينتظر ا
" ويغطي القانون الجديد والبطالة العمل وإصابات لوفاةوا والعجز الشيخوخة مخاطر ضد مينمادة تغطي "التأ ١١١القانون من 
 .البطالة ضد والتأمين العمل تأميناتو التقاعدية المعاشات

  
معظم  ال يستطيع مرض،معيشة  بمستوى التمتع من اآلن حتى المصريين غالبية تمكن ال االجتماعية الرعاية أن حين في

خدمات  الحصول على فإن وبالتالي، لبية العظمى ال تثق في التأمين الخاص.األغو الخاص، التأمين تكاليف دفعمن المواطنين 
  .المواطنين لغالبية بالنسبةيظل ضربا من الخيال  التأمين

______________________________________ 
 

  )٢٠٠٨مركز ابتكارات التأمين األصغر ( 1
 

إلى  ٢٠٠٧ عام صدر الذي السنويلمصرية للرقابة على التأمين الھيئة ا قريرحيث يشير ت ،باطراد مصر في التأمين سوقينمو 
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بالنسبة "إلجمالي مبلغ التأمين الذي أصدرته شركات ٪ ٣٢ بنسبة بالنسبة لألشخاص الحياة على التأمين بوالص عددارتفاع 
 بنسبة قساطاأل مبالغ وزادت ،تقريبا عليھا بالضعف المؤمن المبالغ زادت وقد. الجديدة التجارية لألعمال٪ ١٥ وبنسبة" 2التأمين
 مستحقات دفع بعد( التأمين أقساط صافي تضاعف كما. بالنسبة إلجمالي مبلغ التأمين الذي أصدرته شركات التأمين٪ ١٧٠

 .الصحي لتأمينست مرات بالنسبة ل وتضاعف ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣ عامي بين تقريبا) التأمين إعادة شركات
 

لمحدودي  مصممة ليست عمالء الطبقة العليا حيث أن المنتجات التأمينية شرائح اساأس تستھدف الشركات ھذه جميع غير أن
 التأمينالوقت الذي ينمو فيه  في ،ا في الوقت الحاضرنمو سرعاأل ةالتأميني منتجاتھو أحد ال الحياة على التأمين إن. الدخل

 .اً كذلكنموا سريع السيارات على والتأمين الشخصية يةئولالمسالتأمين ضد  الصحي
  

 السبب لھذا. الدولية للمعايير وفقا دائما ليست الخدماتجودة  ولكن معقولة بأسعار بوالص تأمين المحلية التأمين شركاتتقدم 
  .عروضھا نطاق وتوسيع المحلية المنتجات توفير خالل من المتخصصة األسواق ھذه دخول الجنسيات متعددة الشركاتتحاول 

  
 حيث الصحية، الھياكل مع عالقاتھا على التأمين شركات جميع تقدمھا التي المنتجات تطويريعتمد  ،الصحي التأمين حالة يوف

 أكبروقد أبرمت . التأمين شركة قبل من المعتمدة والصيدليات والمستشفيات الصحية لمراكزإلى ا عمالءيتوجه ال أن يجب
  . 3التأمين الصحي في الوقت الحاضر اتخدم وتوفير التأمين شركات جميع مع اتفاقات مصر في المستشفيات

  
 العقبات من واحدة الدينية المعتقدات تشكل حيث مصر في التأمين تطوير دون تحول ثقافية عقبات ھناك ذلك، على عالوة

عتمد على الذي ي التأمين أو التكافل، تم إنشاء وقد. المستقبل فيكفيل برعايتھم  هللا أن يعتقدون المصريين من كثيرفال. الرئيسية
 أفراد بيناتفاق تبادلي  ھوف. جوانب تنموية واعدة على التكافلوينطوي مفھوم . لھذا األمر استجابة اإلسالمية، الشريعة مبادئ
الوقوع في "الغرر" و "الربا" و "الميسر" وھي أمور  لتجنبوتعتبر طريقة "التكافل" التعاونية بديل فريد من نوعه  ،المجتمع
 .المسلمين بعض لدى مقبول غير قليديالت التأمين تجعل

 
حلت محل الھيئة المصرية للرقابة على التأمين  والتي المالية للرقابة المصرية الھيئة اويشرف عليھ المصرية التأمين سوق ينظم

  .ةالمصرفي غيرواألدوات المالية  األسواق جميع. وتنظم الھيئة المصرية للرقابة المالية عمل ٢٠٠٩ يوليو ١ بدءا من
  

حيث جرى آخر تعديل  مرات عدة تعديلهوقد تم  .مصر في التأمين تنظيمالقانون األساسي ل ١٩٨١لسنة  ١٠يعتبر القانون رقم 
. معين منتج معايير ضعي ال لكنه التأمينالخاصة بإنشاء جميع أنواع شركات  توجيھيةال مبادئالقانون ال ويوفر. ٢٠٠٨ عام في
 أحد في االحتياطيات تسجيل( العملإدارة  على قادرة تكونبحيث  التأمين شركات تسجيل ليةعمالقانون يحدد  فإن ذلك ومع

 ، الخ). التأمين إعادة وترتيبات التأمين أنواع لجميع الرسوم ودفع المصري المركزي البنك على اعتمادا البنوك
  

 لشركات يمكن المبدأ، حيث منو. األصغر أمينالتخدمات  لتقديم محدد قانون ال تتضمن القواعد التنظيمية الحالية للتأمين
من أن  األصغر التمويل مؤسساتتمنع  ال القائمة التشريعات فإن ذلك، ومع. األصغر التأمين خدمات تقديم فقط المسجلة التأمين
ين األصغر التأمين والتأم منتجات جميعتسجيل  من بد ال ،جميع الحاالت فيو. األصغر التأمين منتجات توزيعل قنوات تصبح
  للرقابة المالية. المصريةلدى الھيئة  فردي بشكل الجديدة

  
 استكمال أجل من األصغر التأمينخدمات  تقديم األصغر التمويل مؤسسات من جدا قليل عدد بدأ ،٢٠١٠ عام بداية فيو

 في معا اإلسكندرية لأعما رجال وجمعيةاألولى  األصغر لتمويلا مؤسسة أطلقتوقد . األصغر التمويل خدمات من محافظھم
 .المتعاملين معھم األصغر التمويل لعمالء والعجز الوفاةضد  التأمينتأميني يتمثل في  منتج ٢٠٠٨/٢٠٠٩

__________________________________________________ 
 باإلضافة للبوليصة االسمية القيمة مجموع نهأ على يقاس ما وعادة. الشركة أصدرته الذي المصري لجنيهبا للتأمين اإلجمالي المبلغ إلى يشير  2
  .المبيعات جھود في النجاح لرقميمثل ھذا ا الواقع، في. لتحقيق حصص األرباح إمكاناتويمثل  ،إصدارھا تم التي األرباح إلى

 

 مستشفىالو ، لنزھةوا الطبي، قاھرةال مركزو ة،والحيا ليوباترا،والسالم، والشروق، وك الدولى، والسالم الفؤاد، دارتتضمن ھذه المستشفيات   3
 .اإلسكندرية في سموحة ومركز بريطانيال مستشفىالو ، األلماني مستشفىالو ، القاھرة في أمريكية األنجلو ومستشفى االيطالي
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 ينبغي التيو ،التمويل األًصغر شركات إنشاء، البرلمانية مراجعةالذي ينتظر ال ،٢٠١٠ عام الجديد في التنظيمي اإلطاروسوف يسمح 
 تطوير تمكين في الجديد القانون ھذا أھداف أحدويتمثل . مصرفي  األصغر التمويل قطاع في التسويق من جديدة مرحلةب تبشر أن

  .األصغر التأمين مثل األصغر لتمويللصناعة ا جديدة منتجات
  
  

 منھجية العمل ٣.١
  

  التحليل النوعي
  

 .التقييم من معين لسياق تبعا تكييفھا يتم التيو تأثيرال دراسة ومنھجيات السوقعن  محددة دراسة أساس على الدراسةھذه  أجريت
 

األصغر وزيادة  التمويل أثر تقييمتدريبي يجري من خالله  وبرنامج العميلإن منھجية دراسة التأثير ھي عبارة عن بحث يعتمد على 
 الكمية األساليب خالل نجراء دراسات منھجية دراسة التأثير مويتم إ المعرفة لدى العمالء وتزويد العمالء بدراسات عن السوق.

دراسة  منھجية أثبتت وقد. االجتماعية أھدافھا إنجاز في وكذلك استدامتھا تعزيز على األصغر التمويل مؤسساتوتساعد  ،والنوعية
 مؤسسات تأثيرمل على زيادة المعرفة بحيث تع القارات، مختلف في تنفيذھا ويجري مختلفة، وسياقاتالتأثير صالحيتھا في مناسبات 

 .الكلي االقتصاد ومستوى األسرة ومستوى الفردي المستوى على األصغر التمويل
 

، وتم تنظيم إحدى األصغر التمويل وعمالء األصغر التمويل مؤسسات من النوعية المعلومات جمع خالل منھذا البحث  بدأولھذا، فقد 
 من ١٠ مع مقابالت وأجريت األصغر التمويل مؤسسات عمالءمن  ٢٠-١٠ جمعت ما بين الدارسة مجموعةجلسة مناقشة ل عشر

  .األصغر التمويل مؤسسات في الفروع مديريومسئولي القروض و التنفيذيين المديرين
  

 وضع أجل من الصغيرة، المشاريع أصحاب تواجه التي الرئيسية المخاطر تحديدھو  والمقابالت المناقشات ھذه من الھدف وكان
 التمويل مؤسسات عمالءأسر  خصائصعام أولي عن  انطباع لتكوين مختلفةال مسائلحيث تم تناول بعض ال. المسحعملية  استبيان
 المعارف وكذلك وتواترھا يواجھونھا التي والمخاطر االدخار وعادات االقتصادية أنشطتھا عن فكرة لتكوين وكذلك األصغر،
 . التأمين مجال في والخبرات

 
 الكمية لدراسةا

  
 رقمية قيمة إجابة كلقياسي أعطيت فيه  استبيان أساس على أسابيع،استغرقت ثالث  كمي مسحعملية  النوعي المكون ھذا وأعقب
 .المختلفة المتغيرات بين للمقارنة استخدامھا يمكن

  
  : محافظات ٤ في األصغر التمويل مؤسساتست  عمالءعميل من  ٣٥٠ من ينةتضمنت مجموعة الع

  
 .الفيوم في  بست - على عمالء ھيئة اإلغاثة الكاثوليكية  االستبيانات من٪ ١٥ تم تنفيذ  •
 محافظة فيإدفو و أسوان من فروعھا في على عمالء مؤسسة التمويل األصغر األولى االستبيانات من٪ ٩تم تنفيذ  •

 .أسوان
 .ندريةاإلسك في جمعية رجال األعمال عمالءعلى  االستبيانات من٪ ٢٦تنفيذ  تم •
 .القاھرة في األحمر الدرب من فروعھا في على عمالء مؤسسة التمويل األصغر األولى  االستبيانات من٪ ١٠تم تنفيذ  •
 وإمبابة. شبرا مناطق في "ديلي"  مؤسسة على عمالء االستبيانات من٪ ٢٩تم تنفيذ  •
 .مالسال دار منطقة في التضامن مؤسسة عمالءعلى  االستبيانات من٪ ١٠تم تنفيذ  •
  

 في ويعملون العينة أفراد من٪ ٧٦ ، حيث يعيشمصر فيصندوق النقد الدولي  عمالء توزيع يعكس المسح عينة إن مدى انتشار
  ).أسوانو الفيوم( الريفية المناطق فييعيشون ٪ ٢٤ الباقية والنسبة) واإلسكندرية القاھرة( الحضرية المناطق
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 النتائج الرئيسية 

 
 

  دية االجتماعية  . الخصائص االقتصا٢
 

  الوضع الديموجرافي  ١.٢
  
  

بينما بلغ ٪) ٧٢( رقم (أ) البياني الرسم من يتضح كمامنھم  الغالبية النساء تشكل االستطالع شملھم ٣٥٠ المسح عينة تشمل •
، على حكوميةال غير لمنظماتمجموع عمالء مؤسسات التمويل األصغر التابعة ل البيانات ھذهتمثل . سنة ٣٧.٨ العمر متوسط
 والتي البنوك، عمالءتشمل  ال العينة أناعتبار 

  ال.الرج من عادة ھي

الذين شملھم عملية  العمالء غالبيةتتراوح أعمار  •
 الحالة حيث من. وسنة ٥٠ و ١٨ بينما  المسح

الذين خضعوا لعملية  من٪ ٧٧ ھناك ،االجتماعية
عزاب ٪ ١٢ أن حين في المسح متزوجون

 معظمو. منفصلين أو طلقينم% أرامل أو ١١و
 .متزوجات النساء أفراد العينة من

 حوالي .الرجال من تعليما أقل عام بشكلالنساء  •
% ١بنسبة  مقارنة متعلمات غير النساء من٪ ٤٠
الذين  من جدا قليل عدد أكمل. الرجال من فقط

حيث أكمل  العالي تعليمھم شملتھم عملية المسح
٪ ٣ مقابل لجامعيمرحلة التعليم ا الرجال من٪ ٦
 .النساء من

) ذكور٪ ١٠٠ إناث و٪ ٦٦( اإلسكندرية تليھا ،)ذكور٪ ٩٧و إناث٪ ٨١( ن موجود في أسوا التعليم من مستوى أعلى  •
 .)٪ذكور ٩٨ و إناث٪ ٦٥( والقاھرة

بينما  .ندريةواإلسك الكبرى القاھرةو القاھرة في ممعظمھ ،الحضرية المناطق في يعيشون العينة أرباع ثلث من يقرب ما  •
 ان.وأسو الفيوم مثل الريفية شبه أو الريفية المحافظات في العينة أفراد من٪ ٢٧يعيش 

  
 األنشطة االقتصادية ٢.٢

 

 
 األصغر التمويل مؤسسات عمالء معظم •

 القطاع في الذين تمت مقابلتھم يعملون
 الخدمات قطاع يليه ،٪)٦٠( التجاري
٪) ١٠( اليدوية الحرفثم  ،٪)١٤( والنقل
 ويظھر توزيع٪). ٨( المواشي وتربية
ا كبير ارواج المحافظات حسب األنشطة
 التمويل مؤسسات جميع فيلتجارة لقطاع ا
 الرغم على البالد أنحاء جميع في األصغر

أنشطة  ١/٣ سوى تمثل ال التجارة أن من
 جميع في ٢/٣ل مقاب أسوان فيالعمالء 

 .األخرى المحافظات

 من التجارة في اانخراط أكثر النساء •
 يمكن نشاطحيث أنه  الماشية تربية قطاع على تسيطر المرأةبشكل أكبر كما أن  الخدماتيعملون في مجال  الذين الرجال

 المنزل من يعملن النساء ومعظم النساء من ھم أفراد العينة من٪ ٧٢ أن حيث مستغربا، ليس وھذا. المنزل من به القيام 
 .نمنازلھ ويستأجرن

 النوع

 %٢٨ رجال

 نساء
٧٢%

  القاھرة
مؤسسة التمويل األصغر األولى: 

  استبيان ٣٠
  استبيان ١٠٥ليد: 

 استبيان ٦٥التضامن: 

  اإلسكندرية
 ٩٠جمعية رجال األعمال: 

  استبيان

  الفيوم
جمعية اإلغاثة الكاثوليكية 

 استبيان ٥٠:

  أسوان
مؤسسة التمويل األصغر 

استبيان٣٠األولى:
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في وظيفة حكومية  يعملون الذين الحمومين الموظفين ھم أفراد العينة من٪ ٦ أن على الضوء تسليط لالھتمام لمثيرا ومن  •
 حصلوا على القرض بناء عليه.  آخرجانبي  نشاطدائمة ولھم 

 عادة كنھميمف التمويل، على لحصولليس لديھا إال فرص محدودة ل الصغيرة المشاريع معظم نونظرا أل لموظفين،وبالنسبة ل •
 .نشاطھا في للمساعدةتعيين ما ال يزيد عن موظف واحد 

من النساء  ٢٤٥ عددل بالنسبة الدخل متوسطبلغ . واضح بشكل الرجال من أقل النساء فإن مستوى دخل الدخل، حيث من أما  •
 أن يعني وھذا ،)صريام جنيھا ٥٠( المبلغ ھذا نصف حواليبينما يصل متوسط القيمة  جنيه، ١٤٣٠ ھنمقابلت تمتالالتي 
 جنيه ٧.١٥٩ من أفراد العينة الذكور من ٩٤ بينما بلغ متوسط دخل. شھريا جنيه ٧٥٠ من أقل أجورا يتقاضين النساء نصف
 في لن تسد على األرجح والتي الجنسينفي الدخل بين  كبيرة فجوةوجود  عن ھذا يكشف. جنيه ٢٥٠٠ بمتوسط بلغ شھريا

 .القريب المستقبل

 .مجموعة كل داخل ھامة فوارق ھناك أن كما ما حد إلى مضللة األرباح قيم متوسط •

 التجارةأن  االعتبار في خذمع األ ،الصغيرة المشاريع أصحابالذي يحققه  المعتاد الشھري الربحيعكس متوسط قيم األرباح  •
إن . بحيةھي أقل األنشطة ر التيخدمات ثم تأتي ال  اليدوية والحرف الحكوميين الموظفين، يليھا ربحية األكثر النشاط ھي

 النساء، من أكثر ضعف ٣.٦ بواقع ربح المتوسط فييحققون  الذكور العمالء أن من الرغم على، فھامة الجنسين بين الفروق
 .الرجالأقل بخمس أضعاف عن  الواقع في ھي المرأةتظھر أن األرباح المعتادة التي تحققھا  األرباح قيم متوسط أنإال 

دعتھن  إذا إال يعملن ال النساء بل أن ،ثقافية ألسباب غير عامالت زوجاتھم في مصر أن تكون الرجال معظميفضل  •
يمرض أزواجنا أو يكبروا  ندما"ع أنه التركيز اتمجموع مناقشاتوقد ذكرت النساء في . اقتصادية ألسبابالضرورة لذلك 

 النساء لبعض بالنسبةالدخول في معترك الحياة". و إلى النساء رتضط ألسرة،في السن وال يستطيعون توفير ضروريات ا
يجب أن يتعلمنھا أثناء  جديدة مھارات مھنية تطوير يعني ھذافإن  واألطفال، األسرة رعايةالالتي أخدن على عاتقھن مسئولية 

 العمل بشكل مباشر.

  

 الخدمات المالية  ٣.٢
 

 

ومن بين مصادر التمويل األخرى، . أفراد العينة من٪ ٨٣ لتمويل الرئيسي المصدر ھي األصغر التمويل مؤسسات   •
 أو األسرةتمثل و ،٪ ٢٣) 4الجمعيات أو( الدوار واالئتمان، بينما تمثل رابطات االدخار  ٪٣٨يمثل االدخار 

 .٪٢٢نسبة  األصدقاء

 .البنوك أحد من قروض على المستطلعين من٪  ٣ سوى يحصل لم  •

للحصول على تمويل  الالزمةالوسائل  توفير في الصغير التمويل مؤسسات تلعبه الذي الحيوي الدور على ھذا يدل •
 .أنفسھم المقترضين قبل من المدخرة األموال جانب إلى للتمويل مصدر، بوصفھا أكبر الصغرى المشاريع ھذهل

 التمويل اتمؤسس عمالء نم٪) ٦٢( العمالء غالبية فلم يكن ،المستطلعين للعمالء االئتمانية تجربةالب يتعلق وفيما  •
 تجديد عند أنهيوضح  ھذاو. الحالي القرضباستثناء مؤسسة التمويل األصغر التي حصلوا منھا على  األصغر
 أن حقيقة على أيضا الضوء يسلط ھذا، كما أن نفسھا األصغر التمويل مؤسسة في البقاء إلى لعمالءيميل ا ،القروض

يتعامل . يغطي العمالء أحد القروض بقرض آخر من مؤسسة مختلفة حيث ،المشتركة المديونية من كبير خطر ھناك
 مع مؤسسة قروض صغيرة واحدة أو يحصلون على قرض واحد من مؤسسة أخرى. العمالء معظم

 من بكثير علىككل وحصولھم على القروض أ الرجالالشكلين (ب) و (ج)، أن حجم الطلب من  من يتبين وكما  •
 منر األصغ التمويل مؤسسات من قروض على يحصلن النساء معظم أن حقيقة خالل من كذل تفسير ويمكن. النساء
 .الفردي اإلقراض حالة في عليه ھي مما أقل عادة القروض مبالغتكون  حيث الجماعي اإلقراض وسائل خالل

  

______________________________________________________________  

ثم يحصل  .اشھري أو اأسبوعي أو ثابت مبلغ حيث يدخر أعضاءھا  لالدخار رسمية يرن الدوار كما ھي معروفة دوليا أو الجمعيات في مصر ھي مجموعات غجمعيات االدخار واالئتما4
 .مشترك وعاء من مباشرة االقتراض بالتناوب أو يتجھون إلى المبلغعلى كامل  عضاءاأل
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  شكل رقم ب                  شكل رقم ج                           

 

يبلغ متوسط حجم الطلب ( القروض أكبر، فيبدو أن الموظفين الحكوميين يحصلون على المھني النشاط حيث من ماأ •
 قطاع في يعملونالذين  عمالءيليھم ال ،٢.٨٢٧ بينما يبلغ متوسط القروض التي تم الحصول عليھا ،نيةج ٤.٨٢٧
 ٢.٦٨١( اليدوية الحرف ثم) تم الحصول عليه مصريا جنيھا ٣.٤٧٠ ،الطلب متوسط حجم جنيه ٤.٢٦٢( الخدمات

 تم الحصول عليه). جنيه ١.٦٦٥ ، حجم الطلب جنيه

 مبلغ القروض المطلوب. ثلث نحو قروضثمل  عموماو ،من المطلوب أقل مبالغيحصل العمالء على قروض ب •
  

 االدخار ٤.٢
 

 

يفكر  عندما الواقع، في. ز البؤرية أنھم ال يدخرون المالالتركي مجموعات مناقشات خالل العمالء معظمذكر  •
 .معينة زمنية لفترة األموال تجميدفي االدخار فإنھم يفكرون بالغريزة في  المستطلعون

شراء الحيوانات الكبيرة مثل األبقار  أو واألثاث،) للنساء( الذھب شراء مثل لالدخار رسمية غير طرق ھناك ذلك، ومع  •
إال أنه عندما عرض  ،لالدخار الدخل من يكفي ما وجود عدم يدعون الناس معظم أن من بالرغمو. يفيةالر المناطق في

 يعتبرونه مدخرات. ال ھمولكن جانبا، األموال ببعض يحتفظ منھم العديد أن ظھر مختلفة، بطريقةاألمر 

% من ٨٠فاد أكثر من حيث أ الصغيرة المشاريع أصحابالخاصة ب االدخار عادات كدؤت الكمي المسح نتائج •
 المستطلعين أنھم يدخرون المال. 

١نوع اإلدخار  ٢نوع االدخار    
 
 

 %3 أخرى %2 ذھب
 

االستثمار في المشروعات  %25 جمعيات

 
 %11 أثاث للبنات %8 مكتب البريد

 
 %3                       مواد خام لبيت األبناء     %2 البنك

 
 %1         الماشية %47 المنزل

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 0%   10%   20%  30%   40%  50% 

 
شكل رقم د 

             
             
             

شكل رقم ھـ    

 حجم القرض المحصل حسب النوع حجم القرض المطلوب حسب النوع

 إناث                     ذكور         ذكور                    إناث          
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كما أن ٪). ٤٧(أساسي  بشكلبالمدخرات في المنزل  االحتفاظ يتمھو واضح في الشكلين (د) و (ھـ)،  وكما •
. المستطلعين من٪ ٢٥ بنسبة شائعة االستخدام) الدوار واالئتمانرابطات االدخار ( الرسمية رغي االدخار برامج
 ).٪١١( لبناتھم ثاثاأل شراء خالل منأنھم يقومون بادخار األموال  العمالء من كبير جزء أفاد وقد

 منشاطھ في راالستثما إعادةفي االستبيان يقومون ب المشاركين من صغيرة مجموعةيعكس الشكل أن ھناك  •
 والودائع٪) ٢( الذھب في مدخراتھم استثمار أو ،٪)٨( البريدي االدخار حسابات أو يستخدمون ،٪)٩(

 %).٢( المصرفية

 تأثير من تخفف التي ،الوسيطة القيم ، حيث تشيرالجنسين بين ھامة فجوة ھناكبالمبالغ المدخرة،  يتعلق وفيما  •
 الذي تقوم المرأة بادخاره. المبلغ ضعافأ ٣ يدخرون الرجال أن المتطرفة، الردود

) واإلسكندرية القاھرة( الحضرية المناطق فيف. أخرى إلى محافظة من مختلفة ة اتجاھاتمالحظ يمكن كما  •
 وھما ،واإلسكندرية القاھرةأما في . والفيوم أسوان في يعيشون الذين من أكثر المتوسطفي  يدخر المستطلعون

 رتفع مدخرات العمالء حيث يزيد الدخل في ھاتين المدينتين. تف مصر، في مدينتين اكبر
  

.  
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 . تحديد المخاطر ٣
 

 

. الصغيرة المشاريع أصحاب لھا يتعرض التي الرئيسية المخاطرالبؤرية عن  التركيز مجموعات مناقشات كشفت •
 المتصلة المخاطرو الصحية والمخاطر االقتصادية المخاطر: ھي فئات إلى خمس المخاطر ھذه تصنيف يمكنو
 .العائلية والمناسبات التعليم تكاليفب المتصلة والمخاطر الطبيعية والكوارث التقاعد تكاليفب

 رئيسي بشكل فھم يعتمدون. معھا للتعامل مختلفة طرقإلى  الصغيرة المشاريع أصحابيلجأ  مشكلة، حدوث حال في  •
 جمعية من المقدمة القروض على بعضيحصل ال قد,. مجتمعاتھم في القائمة الرسمية غير التضامن مجموعات على
 أو آخر، شخصحساب ل كموظفين العمل أجل من نشاطھميوقفوا  ما غالباو. عائالتھم من أموال اقتراض أو أخرى

على دعم من  خطيرة محنة في األشخاص الذين يقعوا أو األرامل ويمكن أن تحصل. تماما نشاطھمأنھم قد يغيروا 
 ات.الصدق تقديممن خالل ) والكنائس المساجد( ةالديني المؤسسات

  

 الجانب االقتصادي  ١.٣
  

 .ة باإليجابالعين أفراد من٪ ٦٣اقتصادية، رد  لمخاطر يتعرض نشاطھم كان إذا سؤالھم عما عند •

 ـ من٪) ٧١( والفيوم٪) ٧٥( سوانـ أ الريفية المحافظات في أعلى ھو معدل االستجابة ھذا أن إلى اإلشارة يجب •
 ).٪٦٤( واإلسكندرية٪) ٥٧( ةالقاھر

 بناء إعادة في العينة أفراد من٪ ٣٥ عددل األولويةتمثلت  المتوقعة، غير الكوارث ضد محتملةال تغطيةالب يتعلق وفيما  •
 .)٪١٢( متاجرھمحماية  أو٪) ١٣( العمل أدوات وحماية ،٪)٣٤( القروض سداد وسيلة تليھا المفقود، المخزون

 ليس وھذا. على نشاطھم تأثيرال أشد له سيكون الذي الحدث ابوصفھ العام ث وسائل النقلحواد عمالءال ثلث يعتبر •
 .عالمال أنحاء جميع في الطرق حوادث معدالت أعلى من واحدةتشھد  مصر أنباعتبار  مستغربا

حوادث ھي من أكثر ال التوالي علىوحوادث العمل  المنزلية الحوادثأن  إلى العينة أفراد من٪ ٢٢ و٪ ٢٨أشار  •
 .أعمالھم على تؤثرخطورة والتي 

الحدث الرئيسي الذي ينطوي على مخاطر  الجسدية % من العمالء الذي جرت معھم المقابالت اإلصابة٧٠ يعتبر  •
كأحد المخاطر  الدخل، فقدان إلى يؤدي الذي العمل، انقطاع مكانية% من أفراد العينة إلى إ٢٤كبيرة بينما ينظر 

 الكبيرة.

  

 الصحـة ٢.٣
  

 ).وأسوان الفيوم( الريفية المناطق في منھا) واإلسكندرية القاھرة( الحضرية المناطق في أعلى الصحية لنفقاتا  •

 مناقشات كشفت الواقع، في. الصحية الخدمات علىفيھا  يحصلون مرة كل في الرجال من أكثر النساء تدفع ما عادة  •
تتعلق  عندما وخصوصا الخدمات، من نوعية أفضل لىع للحصول المزيد لدفعأن النساء مستعدات  التركيز مجموعة

 الخدمة الصحية بالوالدة.

 الخاصة العيادات الذھاب إلى يفضلون أفراد العينة من٪ ٥١زيادة تكلفة العيادات الخاصة، إال أن  من الرغم لىع  •
 ).٪١٠( العامة العيادات أو٪) ٣٣( الحكومية المستشفيات من بدال

 يفضلھا أفراد العينة. لماذا تفسر العامةبالخدمات  مقارنة مصر في خاصةال الطبية الخدمات جودة  •

 األقل على الشھر في مرة الطبيبمن أفراد العينة إلى ٪ ٦٧ حيث يذھب المشاركين بين شائعة الطبية الزيارات  •
 .أشھر ٣ كليذھبون إلى الطبيب ٪ ٢٦و

الذين  الصغيرة المشاريع ألصحاب الواحد اليوم في مصريا جنيھا ٥٨ يمثل العمل فقد بسبب الدخل متوسط فقدان  •
 .الواحد اليوم في مصريا جنيھا ٣٠ ھو الخسارة قيمة متوسطو. تمت مقابلتھم

 أسوان، يليھم مواطني ،)يوميا المتوسط في مصريا جنيھا ٧٦( العملعند توقف  أكبر القاھرة فيخسارة المشاركين  •
 منفخسائرھم  الريفية المناطق في الصغيرة المشاريع أصحابأما . توسطالم في يوميا جنيھا ٦٩ يخسرون الذين
 ).الفيوم في جنيه ٣٦ المتوسط في( متوقعة غير أحداث بسبب العمل توقف عند أقل الدخل
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بينما يعتمد اآلخرون على  .التأمين وأ لقاحاتيستخدمون ال ما نادراف األمراض،أفراد العينة ال يحاولون تجنب  ثلث  •
 .عاما ٥١أكبر  عمالءلل خاصة بصفة الحالة ھي ھذه. المرض حالة في واألصدقاء العائلة من المساعدة أو اتھممدخر

 النساء ، كما تعتمدالصحية المخاطر من للوقاية كوسيلة مدخراتھم على الرجال من٪ ٥١ يعتمدف ،النوع حيث من أما  •
 وبالتالي ،أقل على األرجح أجورا يتقاضين النساء أن بسبب وذلك ،٪)٢٣( أقل نسبةب ولكن نمدخراتھ على أيضا

 واألصدقاء العائلة من المساعدة على الرجال نم أكثر النساء تعتمد، المقابل يوف. الرجال من أقل أموااليدخرن 
 )٪٨ مقابل٪ ١٩(

 في ينةأفراد الع من٪ ٣٣، حيث مكث أيام ٣ منلمدة أكثر  المستشفى إلى المشاركين معظم ذھب ،٢٠٠٨ عام خالل •
 % أكثر من عشرة أيام.٢٩بينما مكث  يوما ١٠ و ٣ بين ما المستشفى

٪ ٧٠، حيث يلجأ الطرق من عدداألشكال رقمي (و) و (ز) يتم تغطية تكاليف الرعاية الصحية ب من مبين ھو وكما •
ي التأمين ويغط. األقارب مساعدة على٪ ٤٦ ويعتمد .الصحية الخدمات تكاليف لتغطية مدخراتھمإلى  العمالء من

 لتغطية مالي مصدر لديھم ليس العمالء من٪ ٨ ، بينماالعينة أفراد من٪ ٦الصحي نفقات الرعاية الصحية لنسبة 
 .بھم الخاصة الصحية الخدمات تكاليف

  
  الشكل (ز)                                                           الشكل (و)

  
 

 المستشفى في الوالدةذلك أن  التركيز، مجموعة مناقشات خالل مرات عدة الوالدة فتكالي تغطية صعوبة أشير إلى •
 .الوقت من لفترةوتضطر األم إلى التوقف عن العمل  جدا مكلفة تكون أن يمكن

 الى الذھاب منھن يستطعن٪ ١٦بينما  العامة، المستشفيات في يلدن في االستطالع شاركن اللواتي اإلناث من٪ ٤٦ •
 .المنزل في يلدن النساء من٪ ٤١و الخاصة صحيةال المراكز

، العكس على، والعام المستشفيات في رئيسي بشكلفيلدن  واإلسكندرية القاھرةأما بالنسبة للنساء الالتي يعشن في   •
 الوالدة في المنزل بشكل أساسي. إلى الريفية المناطق في المرأةتميل 

 المناطق في النساء من أطول لفترة الوالدة بسببفينقطعن عن العمل  الحضرية المناطق في يقمنأما النساء الالتي   •
 .الريفية

 .قبل من ريةمن أفراد العينة ولدن بعملية قيص النساء ثلث من يقرب ما  •

 .مصريا جنيھا ٧٧٩ إلى حيث تصل على،األ ھو القاھرة في الوالدة تكلفة متوسط  •

 في ٥٨٣ و الفيوم في ٥٧٧( جنيه ٦٠٠ من أقل المتوسط في دريةواإلسكن الفيوم منتدفع النساء من أفراد العينة  •
 اإلسكندرية).

 
 التقاعد ٣.٣

  

 المسنين لرعاية الحالي الوضعف. المجموعة العمرية تركيبة في تغيير إلى رافيجالديمو التحول يؤدي مصر، في  •

 ١مصدر تمويل النفقات الصحية  ٢مصدر تمويل النفقات الصحية 

ال يوجد مصدر 
  تمويل
  

المساعدة من 
  األقارب

  
  

التأمين 
 الصحي

المساعدة من الجمعيات 
  الخيرية

  
  االئتمان األصغر

  
  

  بيع األصول
  
  

  
 المدخرات
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 مشكلة فيما يبدو الالحقة رعايةال تبعيةوقد أصبحت . مختلفة واقتصادية اجتماعية مشاكل إلى يؤدي السن وكبار
 تقدم أن يمكنو. الحياة نمطير في والتغي االقتصادية القضايا بسبب والمتوسطة الدنيا الطبقة ألبناء بالنسبة خاصة
 .5المشكلة الجديدة لھذه الحل من جزءا التقاعد، مدخرات برامج مثل األصغر، التأمين خدمات

 سنة ٦٠ المناسب ھو التقاعد سنأفادوا بأن  االستطالع، ھذا فية للمشاركين المناسب بالنسب التقاعد سنعند دراسة   •
 الرجال يتوقع حين في سنة، ٦٠ و ٥٥ بين مايرغبن في التقاعد  النساء فإن ،النوع حيث منو. المحافظات جميع في

 .٧٠ و ٦٠ عند سن والتقاعد أطول لفترةالعمل 

 في أعلن منھم٪ ٩٠ من يقرب ماإال أن  لتقاعد،دخار لمواجھة سنوات ااال من التمكن عدمأدعى أفراد العينة  لو حتى  •
 أنھم قادرون على االدخار. الكمية الدراسة

 يعيشون الذين، فتبين أن العمالء التقاعد سن في الشھرية المالية ماحتياجاتھ تقدير الدراسة في نيالمشارك طلب من◌ُ  •
 ينفقوا أن األخرى المحافظاتيتوقع أبناء  بينما الشھر في مصريا اجنيھ ٦٤٥ لمبلغ المتوسط فييحتاجون  الفيوم في
 .التقاعد عند شھريا جنيه ١.١٠٠ على يزيد ما المتوسط في

 الذي تحتاجه مبلغال عن مرتينيتوقع الرجال من أفراد العينة أنھم يحتاجون مبلغ شھري يزيد ف ،النوع حيث من أما  •
 .النساء

 يتوقعون٪ ٢٤ ھناك نفسه، الوقت وفي. تقاعدال عند ماليا لمساعدتھم أسرھم على يعتمدون المستطلعين من٪ ٤٠ •
 من٪ ٣٠، أخيراو .عند التقاعد مدخراتھماستغالل ٪ ٢٤ بينما يخطط التقاعد صندوق من أموال على الحصول

 .العمل عن توقفوا إذا احتياجاتھم تلبي سوف التي الكيفية يعرفون ال المستطلعين

  

 طبيعيةالكوارث ال ٤.٣
 

 العينة أفراد من٪ ٢٠ حيث يعاني كبير تھديدمصدر  األخرى اتالحيوان وأمراض الطيور أنفلونزا يعتبر الفالحون •
 .محاصيلھم تدمر التي المدمرة الحشرات ظھور من

 وقد ذكر .الفالحين نشاط على أيضا تؤثر الطيور أو٪) ٢( والثعالب ٪)٨( الثعابين مثل األخرى البرية الحيوانات  •
 .عملھم على سلبا تؤثر والجفاف العواصف مثل المناخية الظواھر أن المستطلعين من٪ ٢

. مباشرة غير أو مباشرةتضر أعمالھم ومساكنھم بصورة  الطبيعية الكوارث أن المستطلعين من٪ ٦٠ من أكثر أفاد •
 الثروةثم ٪) ٢٨( اإلنتاج ئلوساتلحق ب التي األضرار تليھا ،٪)٣٣(تأثيرا بشكل عام  األكثر ھيالبضائع المخزنة 

 %).٢٣( الحيوانية

 ھي مما بكثير أعلى الفيوم في تكاليفال أن الدراسة كشفتفقد  الطبيعية، الكوارث عن الناجمة النفقات حيث من أما  •
يقدرون تكلفة تجديد المباني  الفيومفي  المشاركين أن حين في. الريفية األنشطةحيث تجري فيھما  ،أسوان في عليه
 القاھرة ذكر يرد ولم. أسوانالذي يتكلفه تجديد المباني في  المبلغ وھو نصف مصريا، جنيھا ٦٥.٠٠٠ حونب

 .المربين أو المزارعين من المشاركين من جدا قليل ددبسيط وع الطبيعية بالكوارث تأثرھما ألن واإلسكندرية

_________________________  
 .٦٣- ٥٦ ص ، ١٤. المجلد ، ٢٠٠٥ ، السريري التمريض مجلة في ، األدبيات في النظر إعادة: مصر في السن كبار رعايةو الرعاية، وتبعية ، شيخوخةبوجاتاز توماس وداسين ثيو "ال 5

 

  

  

 

 المناسبات الدينية واالجتماعية  ٥.٣
  

وم يق اليومية، المصاريففمجرد سداد . االجتماعية المناسبات أھميةفي مصر ھو  الدخارل الرئيسي العائق •
 والجنازات المستقبل في الزفاف حفالت تكاليف تغطية أجل من جانبا فائض بأي االحتفاظب عادة المصريون
 .الدينية واالحتفاالت

 جنيھا ٥٠.٠٠٠ إلى ١٠.٠٠٠ بين يتراوح مبلغالبنت أو األخت ب زفاف حفل تكلفة يقدرون المستطلعين غالبية •
 .مصريا



األصغر في مصرالتأمينتقييم احتياجات خدمات 17 

 مصريا جنيھا ٣٠.٠٠٠ و ٢٠.٠٠٠ بين ما المواطنين من٪ ٤٣ ينفق حيث فية،الري المناطق في قليال أعلى تكاليفال •
 على حفالت الزفاف. أدنى كحد

 فيتتضح أھمية حفالت الزفاف  مقابلتھم،الذين تمت  العمالء من لألسرة الشھري بالدخل المبالغ ھذه قارنا وإذا •
 .المصرية الثقافة

 مصري جنيه ٥٠.٠٠٠ إلى صليو نيهج ٢٠٠٠٠ من يبدأ بمبلغ بناال زفاف حفل تكلفة يقدرون المستطلعين غالبية  •
 .أكثر أو

 أن يوفر المتوقع من مصر في هأن حقيقة إلى ذلك ويرجع المرأة، زفاف حفل من أعلى بداية الحياة الزوجية مبلغ  •
 .نةاالب زفاف حفل من لألسرة بالنسبة تكلفة أقل االبن زفاف حفل لكن. المستقبل في األسرة منزل الرجل

 .جنيه ٥٠٠٠ و ٥٠٠ بين ما ة بمبلغ يتراوحالجناز فقاتيقدر أفراد العينة ن ،األقارب أحد وفاة حال في  •

 ر.الكبي عيدالو المبارك رمضان شھر خالل جنيه ٥٠٠٠ و ٥٠٠تقريبا ينفقون ما بين  المشاركين جميع  •

 .الجنازة تكاليف تغطيةل المال بعض على لحصولا أيضا المستطلعين من٪ ٤٢ يرغب ، وفاةال حالة فيو •
  
  

  

 . الحصول على الخدمات التأمينية ٤
 
 

 السكان، من ھامشية نسبة سوىالحالية  الرسميةال تغطي الخطط . مراحل النمو في يزال ال مصر في التأمين سوق •
. عالي المحتمل والطلبتزال في حاجة إلى النمو حيث حجم  ال الخاصة التأمين شركات سوقو. العليا الطبقةوھي 
لمحدودي  وخصوصا للجمھور،مالئمة  تأمينية منتجات إتاحة ھو التأمين سوق لتنمية الرئيسي التحدي فإن ذلك، ومع

 التأمين برامجل باالنضمام إقناعھم أجل من التأمين مزاياالدخل وتعريف الشعب المصري ب

 شملت أن ينبغي النظرية، الناحية من. التأمينية التغطية بعضبأنھم يتمتعون ب المستطلعين من٪ ٢٠ من أكثرأفاد  •
 المصريين الحكومية جميع الصحي التأمين سياسة

 التأمين يعرفونھا حيث أشاروا إلى التي التأمين نواعرد المستطلعين عند سؤالھم عن أ و (ي) يعكس الشكل رقم (ح) •
  بشكل أساسي. التقاعد عند والتأمين الصحي والتأمين الحياة على
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 التمويل عمالء مع التركيز اتمجموع ومناقشات األصغر التمويل مؤسسات موظفي معالتي جرت  مقابالتتشير ال •
 .الكمي المسح أكدھا التي المختلفة التأمين احتياجاتإلى  األصغر

. التقاعد يقصنادتكرارا والذي يھتم به الجميع. كما أبدى المشاركون اھتماما ب كثراأل موضوعكان ال الصحي التأمين  •
 العملعن  توقفال خالل القرض سدادھما:  رئيسيتين مسألتينب يتعلق فيما الصحي التأمين إلى الحاجةقد تم ذكر و

 والتأمين الصحي.  صحية ألسباب

 خطيرة صحية مشاكل وجود حالة في ديونھم سداد كيفيةاھتمامھم ب األصغر التمويل عمالء أبدى األولى، الحالة ففي  •
 يصبحون فيھا التي الفترة خالل القرضتأميني سداد  نظام أي يغطي أنويتوقعون  إلى االنقطاع عن العمل،يؤدي  مما
 . العمل إلى العميل يعود حتى التأمين أقساط تأجيل ويمكن. صحيةال مشاكلال بسبب العمل على قادرين غير

 ةالجزئي أو الكاملة الطبية التغطية يعني ھذاو ،على وجود تأمين صحي "مناسب" عمالءيحرص ال الثانية، الحالة فيأما  •
 .األسرة وألفراد ألنفسھم الخ، والوالدة لعمليات،دخول المستشفى إلجراء ا حالة في

 المستشفى في الوالدةز، حيث أن تكاليف التركي مجموعة مناقشات في عديدة مرات الوالدة تكاليف كما تم اإلشارة إلى •
 .ذلك بعد لفترة العمل على قادرات غير األمھاتتصبح و مكلفة

 والحصول الطبيب لزيارة المال من يكفي ما دائمافال يملك العمالء  ،رئيسية قضية أيضا ھي األدوية على الحصول  •
 .األحيان بعض األدوية في شراء يستطيعون ال حتى بل إنھم مناسب لعالج طبية وصفة على

أدعى أفراد  لو حتى. التركيز مجموعة مناقشات خالل تكرارا راألكث الثانية القضية لتقاعداالدخار ل صناديق كانت •
أكدوا أنھم قادرون على  الكمية الدراسة في منھم٪ ٩٠ منالعينة عدم قدرتھم على االدخار للتقاعد، فإن ما يقرب 

 االدخار.

 دون من العمل عن توقفأبدى العمالء حرصھم على االدخار حتى يستطيعون الحصول على مصدر دخل عند ال  •
يھم"  والد ينسون فإنھم ،البيت بأن "األبناء بمجرد أن يغادروا العمالء من العديدذكر . بنائھمأ على االعتماد إلى الحاجة
 ". أمھاتھميھتمون بزوجاتھم أكثر من  بناءوأن "األ

 .السن في يتقدمون عندماعلى أبنائھم  بالنفع يعود" مغلق حسابفي الحصول على " عمالء بعضيرغب  •

 الدخل فقدان عن تعويض على الحصول في يرغبون الناس من٪ ٩٠ أن الكمية دراسةال كشفت وفاة،ال حالة يف  •
 .الجنازة تكاليف تغطيةل المال بعض على الحصول في أيضا٪ ٤٢ يرغب بينما الشھري،

 قد األصغر لالتموي عمالء على تؤثر التي الرئيسية المخاطر من واحدا أن األصغر التمويل مؤسسات وموظف أشار •
 مواعيد السداد احترام أجل من يناضلون العمالء بعض أن مالحظة ويجب. القروض سداد عدمھو  ببساطة يكون

 .أصدقاء أو للجيرانيبيعون ھم بأنفسھم باألجل  عندما من ذلك أكثربل  لھم، المحددة

 

ويبدو . ل على خدمات تأمينيةالحصو األصغر التمويل مؤسسات من اآلن حتى الصغيرة المشاريع أصحابلم يطلب  •

 ١أنواع الھياكل التأمينية  ٢أنواع الھياكل التأمينية 

  التأمين ضد الحوادث
  
  

  التأمين على الماشية
  
  

  التأمين الصحي 
  
  

  تلكاتالتامين على المم
  
  

 التأمين على الحياة 

  التأمين الصحي في المدارس
  
  

  التأمين التقاعدي
  
  

  التأمين على السيارات
  
  

  التأمين على العمل 
  
  

 التأمين على الموظفين 
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 أي كان لو حتى "معقدة عمليات" في االنخراط يريدون ال فھم. التأمين موضوعاتليسوا على دراية ب منھم الغالبيةأن 
 أنھم من يقين على يكونوا لم إذا ،فھم يترددون في الدفع والبدء في مثل ھذه العمليات. لھم مفيدا التأمينمن أنواع  نوع
 .مصر في المؤسسات تجاه كبيرةفقدان ثقة  قضية ھناك. المستقبل في التأمين فوائدل يحتاجون سوف

منھم عمليين للغاية ويفكرون في كيفية  غالبيةولكن ال. التأمين في طريق عائقا الدين العمالء من قليل عدديعتبر  •
التأمينية عالية  المنتجات نفقات لدفع المال من يكفي ما يملكون الفھم يفترضون أنھم  ،المختلفة الخدمات مناالستفادة 
 .الحالية ماحتياجاتھ لمواجھة أموالھم حفظ ويفضلون التكلفة

  

قد  التقاعد مدخرات مثل منتجات فإن ذلك، ومع ". ذاته حد ين "فيالتأم مجالال يھتم العمالء عادة ب ،القضاء والقدر ثقافة وجودفي ظل 
 من المال يكفي ما لكسب حاليا يكافحون عمالءال معظم فإن ذلك، ومع. التأمين وليس االدخار وممفھيدركون جيدا  ألنھم ،تجد لديھم قبوال

 .المستقبل في االحتياجات لتلبية المال من الكثيرأنھم قادرون على ادخار  يبدو وال الحالية ماحتياجاتھ لتغطية
 

 األسرة، أفراد جميع يشمل التأمين أن ينبغي أنهيقترحون ) عمالءالو لموظفينا( الناس معظمن فإ ،هتطبيق الذي يتم التأميننوع  كان مھما
 المشاريع أصحاب ه ليس من السھل علىأن إلى أخرى مرة نشير أن الضروري فمن ذلك، ومع. الصحي التأمين حالة في السيما

 .الجيدة الطبية التحتية البنية إلى الوصول الصغيرة
 

على أنھم  األصغر التمويل عمالء معظم اعتبار ويمكن. لتأمينل آلية أي نجاح في اسماح دورا واالتصاالت المعلومات سوف تلعب
بالفوائد التأمينية التي  يمكنھم المطالبة متى يعرفون الناس أنلن يضمن فقط  تواصلإن ال. تماماله معارضين  أو "أميين تأمينيا"

 .السداد شھريا العمالء من٪ ٧٠ ، يفضلقساطعلق باألوفيما يت. بانتظاميسددون اإلقساط  مأنھ أيضا ولكن ،يستحقونھا
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  . مقدمـة: التمويل األصغر والتأمين األصغر ١
 

 
 

  األصغر في مصر  التأمينقطاع  ١.١
 

 مليون ٣٠ من يقرب ماوھي نسبة تمثل  ،٢٠٠٧/٢٠٠٨ في يوميا دوالر ٢ من أقل على المصريين من٪ ٤٣.٩ يعيش الدولي، للبنك وفقا
 إلىإال أنه مازال ھناك حاجة  واالقتصادية، االجتماعية المؤشرات ببعض يتعلق فيما مصر تحسن األوضاع في من غمالر على. شخص

 .المجاالت من العديد فيإحراز تقدم 
 
ى والصغر الصغيرة المؤسساتتلعب فيه  بلد في السيما الفقر، لمكافحة كأداة األصغر التمويل تطوير إلى النظر يمكن السياق، ھذا في

 في العمالة مجموع بلغ ،٢٠٠٦ عام فيو. المصرية العاملة القوىإجمالي  من٪ ٣٩.٥ يمثل ما وھو االقتصادية، الحياة في كبيرا دورا
 مشروع صغير في مصر. ٢.٦مليون عامل بينما يوجد ما ال يقل عن  ٦.٤٣ والصغرى الصغيرة المؤسسات

 
 غير المنظماتـ  الحكومية غير المنظمات )١تين ھما: رئيسي تينقانوني قناتين خالل من اآلن حتى األصغر اإلقراضخدمات  توفير تم وقد

  ). المصري المركزي البنك لرقابة تخضعوالتي  والعامة الخاصة البنوك )٢و، االجتماعي التضامن وزارة إشراف تحت المنشأة الحكومية

  

للمسح السنوي لصناعة  وفقاعميل  ١.٣٢٠.٠٠٠ على قليال يزيد امب مصر في النشطين للعمالء التراكمي العدد قدر ،٢٠٠٩ مارس فيو
  .سنابلالتمويل األصغر الذي أجرته مؤسسة 

  

 األصغر التمويل عمالءمن  ١.١٠٠.٠٠٠ حوالي الحكومية غير المنظمات/األصغر التمويل مؤسساتتمثل  ناحية، من •
 في المانحة الجھات من طويلةال قائمةال . وتنعكسنوالتضام االجتماعية الشئون لوزارةوتخضع ھذه المؤسسات . ينالنشط
 : األصغر التمويل خدمات مؤسسات تقديم تنوع

  
o رجال جمعيات بينھا من ،األصغر التمويل في األساسية مھمتھاالتي تتركز  متخصصةال حكوميةال غير منظماتال ھناك 

تفيد تقارير ( القطاعھذا  في العمالء من٪ ٦٠ من أكثر تمثلبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية و األعمال،
 ٢٠٠٩ سبتمبر في للمشروع الشريكة األصغر التمويل مؤسساتبأن عدد المقترضين من  EMFإي إم إف   مشروع

 مؤسسةو اإلسالمي، التضامن مثلوھناك العبين آخرين وقادمين جدد  عميل، ١.٠١٧.١٣٢) بلغ للمشروع في نھاية(
 .آخر كبيرا جزءايمثلون  المبادرة وجمعيةى األول األصغر لتمويلا

 

o  مارس(من العمالء النشطين  ٢١٠.٠٠٠للتنمية حوالي  االجتماعي الصندوق في األصغر التمويل قطاع برنامجيمثل 
 غير المنظمات: مختلفة ھياكل خالل من األموال من كبيرة كميات األصغر التمويل قطاع برنامج ويوفر). ٢٠٠٩

 نشاطمن ضمنھا  المجتمعية االجتماعية التنمية خدمات من مجموعة تقدم التيـ و المجتمع تنميةب المعنية الحكومية
 المجتمع تنمية وجمعيات ،المجتمعية للمنظمات وطنية شبكة تشكل التي ـ الحكومية غير والمنظمات ،الصغيرة القروض

 ـ وھي منظمات صغيرة محلية تطوعية.
 

 سوق إجمالي من٪ ٢٠ حواليبما يمثل  الصغير اإلقراض مجال في والعامة لخاصةا البنوكتشارك  أخرى، ناحية ومن •
 المركزي البنك عميل نشط. وتخضع ھذه البنوك لرقابة ٢٢٠.٠٠٠ من يقرب ما مع المصري األصغر التمويل
 ).المصري

التابعة لھا  الحرة قوالمناط لالستثمار العامة الھيئةباالشتراك مع  مصر في االستثمار وزارة وضعت ،٢٠٠٨ عام في
 األصغر التمويلالخاصة بتنظيم  الدولية الممارسات ألفضل وفقا األصغر التمويل لشركات العامة القواعدقانون ب مشروع

 ١٠ رقم قانون( المصرفية غيرالمالية  واألدوات األسواق تنظيم قانون البرلمانأقر  ،٢٠٠٩ عام فيو. عليه واإلشراف
  .الجھة التنظيمية الموحدة باسم أيضا المعروف  المالية للرقابة المصرية لھيئةا أنشأ الذي) ٢٠٠٩ لسنة

  

  

 المصرية والھيئة المال سوق ھيئة :ھي رئيسية سلطات ثالث محل تحلالجھة التنظيمية الموحدة  فإن ذلك، إلى باإلضافةو



األصغر في مصرأمينتقييم احتياجات خدمات الت

21
 

 على كبير بشكل األصغر التمويل لشركات لعامةا لقواعدا. ومن المتوقع أن تؤثر العقاري التمويل وھيئة التأمين على للرقابة
 على البنوك مع ونيتعاملحصول المواطنين الذين ال  فرص زيادة إلى يؤدي مما مصر، في األصغر التمويل صناعة نمو

  .رسمية مالية خدمات
  

. يل أصغرالتحول إلى شركات تمو الحكومية غير المنظمات/المؤسسات المالية بعض تقرر قد السياق، ھذا مثل فيو
 فرص زيادة عن الناتجة جديدةوالخدمات ال منتجاتأن يؤدي إضافة ال يجب ،المتحولة األصغر التمويل لمؤسسات وبالنسبة
يكون لشركات  وسوف. بشكل مباشرر واالنتشا السوق من حصة ھذه المؤسسات زيادةإلى  المال رأس على الحصول

 مع وخاصة والعمالء المصلحة أصحاب جميع على بالفائدة يعود مما ة،إضافي منتجات تقديم على القدرةالتمويل األصغر 
 .المالية الخدمات على المتزايد الطلب

 
 التيو الطلب المبنية على حجم المالية والخدمات المنتجات تطويرفي  بالفعل األصغر التمويل مؤسسات بعض بدأت وقد
 األصغر التأمين جمعية رجال األعمال باإلسكندرية: ا (مالئھلعمتزايدة  جديدة خدمات وتقديم المستھدفة األسواق تخدم
  ).التعليم قرض :الوطني دبي وبنك / الحيواني واإلنتاج الكمبيوتر ط:جمعية رجال أعمال أسيو / الزراعية منتجات ربعةاألو
  

 في أجريت التي فةالمختلعكست عمليات مسح السوق  كما ، كبيرة زالت ما المنتجات تنويع إلى الحاجة فإن ذلك، ومع
  :مصر في األخيرة السنوات

  الوطني  لتقييم التأثير مسحبإجراء عملية  فاينانس بالنت مؤسسة قامت ، ٢٠٠٨ --  ٢٠٠٧ في. السوق ودراسةالتأثير الوطني
 االجتماعي والصندوق األلماني، الفني التعاون ومنظمة ، المصرية المالية وزارة تموله الذيو مصر، في األصغر التمويل لقطاع
  .فاينانس بالنيت ومؤسسةر األولى األصغ لتمويلومؤسسة ا/ األصغر للتمويل اآلغاخان وكالةو اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج/للتنمية

 جديدة الصغر متناھية تأمينية منتجات تطوير:  ٢٠٠٩ نوفمبر في ريرسوف ينشر التق. األصغر التأمينالحتياجات  سوق دراسة 
  .للتنمية الھولندي البنكة برعاي أبحاث --  فاينانس بالنيتمؤسسة بالنيت جرانتي ومؤسسة  – المصرية األصغر لالتموي لسوق

  ومن  – مصر -- التمويل الصغير واألصغر من السوق الحتياجات تقييم إجراءب الدولية التمويل مؤسسةتقوم
  .٢٠٠٩ نھاية قبل التقرير نشر المقرر

  

   تطوير التأمين األصغر ٢.١  
  

 استكمال أجل من األصغر التأمينخدمات  تقديمفي  األصغر التمويل مؤسسات من جدا قليل عدد بدأ ،٢٠١٠ عام بداية في
معا خالل  اإلسكندريةب أعمال رجال وجمعيةاألولى  األصغر لتمويلا مؤسسة أطلقتو. األصغر التمويل خدمات من محافظھم

 .ر الخاصين بھمااألصغ التمويل لعمالء والعجز اةلوفتأميني ل منتج ٢٠٠٨/٢٠٠٩السنة المالية 
  

 والكوارثوموت أحد أفراد األسرة  والمرض الحوادث( المحتملة المخاطر ضد الفقراء لحماية آليةو "ھ األصغر التأمين
 المقام في ةوتستھدف ھذه اآللي. المخاطر مستوىاحتياجاتھم ودخولھم و مع تتناسب تأمينية أقساط مقابل في) وغيرھا الطبيعية،
والمحرومون من خدمات  الرسمي غير االقتصاد في لموجودةمحدودي الدخل في الدول النامية خاصة العمالة ا العمال األول

 من االئتمان على الحصول أن األصغر التمويل مؤسسات من العديد أدرك وقد .6خطط التأمين التجاري واالجتماعي الرسمي"
 يمكن التي المخاطر من للكثير معرضين يزالون ال الصغيرة المشاريع أصحابف. الفقر على للقضاء كافيا ليس نفسه تلقاء

 التمويل مؤسسات تقدمھا التي المالية لخدماتھامة ل تكميلية كأداةيبدو  األصغر التأمينإن . التأمين آليات خالل من تغطيتھا
 في الشركات من٪ ٨٣ ،الرسمي غير االقتصاد في رئيسي بشكل، حيث يضم عمالئھا المستھدفين والذين يعلمون األصغر
   . 7مصر

  

  ________________________________  
  )٢٠٠٨مركز تطوير التأمين األصغر ( 6
  )٢٠٠٦( CAPMASدراسة سوق عن العمالة المصرية  7
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 التأمين شركاتھدفھم محدودة، وال تست الرسمي التأمين لىمنتظمة وفرص حصولھم ع نقدية تدفقاتھؤالء العمالء ليس لديھم 
 .الرسمية االجتماعية غير والشبكات اآلليات من مجموعة خالل من للمخاطر تعرضھم بينما يتعاملون مع احتماالت التقليدية،

  

 أصحاب تساعد المخاطر لمواجھة كأداة األصغر التأمين منتجاتاعتبار  يمكن األصغر، التمويل مؤسسات نظر وجھة منو
) الخ ، المحاصيل ودمار الطبيعية، والكوارث الوفاة، أو والحوادث ،مرضال( متوقعة غير أحداث ى مواجھةعل الصغيرة المشاريع

 .الصغيرة المشروعات قروضوتسديد  عائالتھم إطعام على قدرتھم على تؤثر التيو
 
 ضد ضمان ھذه المحافظ خالل من األصغر التمويل محفظة نوعية أن يحسن يمكن األصغر التأمينفإن  التجارية، الناحية منو

 سوف تساعد التغطية وھذه. بھا التنبؤ تلك التي يمكن حتى أو بھا، التنبؤ يمكن ال لمخاطرنتيجة  العمالء من السداد عدم مخاطر
 إلى باإلضافة. السوق في حصتھا وزيادة الفائدة أسعار خفض خالل من التنافسية قدراتھا تعزيز على األصغر التمويل مؤسسات

عن القدرة المالية لھذه  المقرضين طمأنة طريق عن محافظھم تمويل إعادة في األصغر التمويل مؤسسات تساعد أن مكني ذلك،
  .المؤسسات

 لمشاريعل تمويل شركات بإنشاء ،٢٠١٠ عام فيالمقرر دراسته في مجلس الشعب  الجديد، التنظيمي اإلطار وسوف يسمح
 القانون ھذا أھداف ويتمثل أحد. مصر في األصغر التمويل قطاعتوجه التجاري لال من جديدة بمرحلة يبشروھو ما  الصغيرة،
  األصغر. التأمينمثل  األصغر التمويل في قطاع جديدة منتجات تطويرمن  تمكينال في الجديد

 مساعدة خالل نتقديم خدمات مالية بتكلفة مقبولة لقطاع كبير من المھمشين ومحدودي الدخل م من أيضا األصغر التأمينكما يمكن 
 والمعاشات الصحي التأمين مثل ،حماية حكومية آليات وجود عدم أيضا يعوضم، كما أنه أصولھ حماية فيمحدودي الدخل 

 .المنخفض الدخل ذوي للعمال التقاعدية
 
 للمؤسسات ق فيھاموثو آلية وفرذلك أنه ي الحيوية، االقتصادية للتنمية مسبق شرط التأمينيعتبر  الكلي، االقتصاد مستوى علىو

 تطوير من البدف التحديات، من الكثير مواجھةحتى يمكن  ، أخيراو. النمو على والحفاظ المخاطر لتحمل والحكومات واألفراد
 في الحكومية المؤسساتوكذلك  التأمين شاركي أن وينبغي. طويلة األجل والمالية االجتماعية ثاراآل منظور من األصغر التأمين
 .طاعالق ھذا تطوير

 
 : العالمي الصعيد على بنجاح نفذت األصغر لتأمينإعداد أربع نماذج ل تم وقد

  

 

 
  

 لتقديم فعالية األكثر النموذج باعتباره باستمرار) شريكالوكيل ال أو( الشراكة نموذجتم اإلشادة ب النماذج، ھذه بين منو
 التابعة شركتھا خالل من فاينانس، بالنتوقد قامت مؤسسة . راألصغ التمويل مؤسسات خالل من األصغر التأمينخدمات 
  .الشريكة المؤسسات مع البلدان مختلف في النموذج ھذا بتنفيذ بالفعل ،جرانتي بالنيت

  

 برامج
 مجتمعية

تأمين يعتمد على 
مؤسسات التمويل 

األصغر

  ذجنمو
 الشراكة

  تقديم خدمة 
 كاملة

 الجمعيات
 المجتمعية

مؤسسات تمويل أصغر 
 قائمة بذاتھا

مؤسسات تمويل أصغر 
 + شركات تأمين تجارية

شركات تأمين 
 تجارية

المجتمعات تجمع
االعتمادات وتدير 
العالقة مع الجھة 
التي تقدم الرعاية 

 الصحية

تتحمل مؤسسات
التمويل األصغر 
مخاطر عرض 
التأمين على 
 العمالء

شراكة بين 
مؤسسات التمويل 
الصغر (أو شركات 
سمسرة أو تأمين 

 أخرى)

شركات التأمين 
الخاضعة للرقابة 

تقدم منتجات 
محددة لسوق 
 محدودي الدخل



األصغر في مصرأمينتقييم احتياجات خدمات الت

23
 

  

  وصف وأھداف المشروع   ٣.١  
  

 لتطوير رائدا مشروعا انسفاين بالنتمؤسسة  أطلق جرانتي، بالنيتفني لشركة ال والدعم ،البنك الھولندي للتنمية من مالي بدعم
 مصممة األصغر، التأمينفي قطاع  جديدة منتجات تطوير إلى المشروع ويھدف ،٢٠٠٩في يناير  مصر في األصغر التأمين

 منتجات تسويق وسيتم. الصغيرة المشاريع أصحاب احتياجاتتلبي و المصريةاألصغر  التمويل مؤسسات أجل من خصيصا
 .المشاركة األصغر التمويل مؤسسات اللخ من جديدةال األصغر التأمين

 
. وعمالئھا المصرية األصغر التمويل مؤسسات احتياجات فھم أجل من السوق دراسةوسوف يبدأ ھذا المشروع االسترشادي ب

 التمويل لسوق مناسبة أصغر تأمين منتجات تصميم لىسوف تعمل شركة بالنيت جرانتي ع المسح ھذا نتائج إلى واستنادا
 إطالق عن مصر، فاينانس بالنت مع شراكة في المصرية األصغر التمويل مؤسسات فسوف تكون أخيرا،و. لمصريةا األصغر
 .المصرية السوق في األصغر التأمينقطاع  في جديدة منتجات

  

  السوق مسحالمتوقعة ل نتائجال

 الحياة، على االئتماني التأمين مثل األصغر التأمين منتجات من متنوعة مجموعة تطويراالسترشادي إلى  المشروعيھدف ھذا 
 مختلف مع  الخ المحاصيلالتأمين على و المستشفيات في العالج على والتأمين ،الجنازات على والتأمين ،ياالئتمان التأمينو

 ةالبداي في األصغر التمويل مؤسسات على التركيز مع مختلفة، قنوات عبرية التأمين المنتجات ھذه ثم يتم توزيع ،الشركاء
  ين.المحتمل األصغر التمويل عمالء واستھداف

 التأمين برامج وتنفيذ تصميم أجل من مصر في األصغر التأمين لسوق تشخيص وضع في العملية ھذه في األولى الخطوةتتمثل 
 سداد ىعل األصغر التمويل عمالءقدرة و المحتملة التأمين احتياجات تحديد على التشخيص ھذا يركز وسوف. المالئمة األصغر
  .األقساط

  :التالي النحو على عناصر ثالثة المسحويشمل . األصغر التمويل عمالء بين السوق مسح إجراء تم فقد وبالتالي،

 مناقشاتإجراء و األصغر التمويل مؤسسات موظفي مع مقابالتتقوم مؤسسة بالنتي فينانس مصر بتسھيل عقد  •
 .األصغر التمويل عمالء مع التركيز وعاتمجم

جرانتي  تيبالن تصممه شركة موحد استبيان باستخدام األصغر التمويل عمالءمن  ٣٥٠لعدد  مسح ءإجرا •
 ر.مصفينانس  بالنيتومؤسسة 

 عن طريق شركة بالنيت جرانتي. التقارير وصياغة المسح بيانات تحليل •
  

 أعمالھم تھدد التي المخاطر االدخارواستثماراتھم وممارسات  األعمال رجال نشاطالخاصة ب المعلومات السوق مسحيوفر 
  .العائلية وحياتھم

   السوق مسح استخدام

 في األصغر التأمين منتجات لتطوير أساسا التقييم ھذا وسوف يشكل األصغر التأمين في العمالء احتياجات السوق مسحيقيم 
  .مصر

التأمين  احتياجاتيلبيان  األقل على ثنينسوف تقوم شركة بالنيت جرانتي بتصميم منتجين ا كقاعدة، السوق دراسة باستخدامو
، التأمين عادةجرانتي، بالتعاون مع إحدى شركات إ بالنيت وسوف تقوم شركة. األصغر التمويل مؤسسات عمالءاألصغر ل

  وتحديد سعره. المنتج تصميمب

 االختيار يستند وسوف. ةالتجريبي المرحلة في للمشاركة األصغر التمويل مؤسسات من مجموعة اختيار سيتم السوق دراسة وبعد
  ة. جديد منتجات لتنفيذ اإلدارية والقدرات الحوكمة مثل معايير على
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 أجل من األصغر التمويل لمؤسسات تدريب إجراءجرانتي، ب بالنيتبالتعاون مع شركة  فاينانس، بالنتوسوف تقوم مؤسسة 
 حلول وتنفيذ المطالبات، مع والتعامل األقساط، وتحصيل العضوية، إدارة: مثل مجاالت في التأمين منتجات إدارة من تمكينھا
  .فعال معلومات نظام وتطوير ،الغش لمكافحة

 األصغر التأمين منتجات استدامة ضمان أجل من الذي تتبناه شركة بالنيت جرانتي نھجال يأحد العناصر األساسية ف التدريبيعد 
التدريب  لھم يححيث يت الميدانيين والموظفين الحسابات وموظفي غراألص التمويل مؤسسات إدارة ويستھدف التدريب. الجديدة
  .التأمين شركات مع بالشراكة أو أنفسھمب التأمين لمنتجات التسويق جوانب جميع مع التعاملفرصة 

 بنقل حيسم كما أنه. الخاصة التأمين شركات مع شراكةر ومزايا الاألصغ التأمين لمزايا أفضل فھم تكوين إلى التدريب يھدفو
 المزايا وتعزيز األصغر التأمين خططل أفضل فھمبتكوين  للموظفين ويسمح األصغر التمويل لمؤسسات الالزمة المھارات
  م. لعمالئھ

  

     واالنتشارالتأمين في مصر: التغطية  ٤.١  
  

  .التأمينية الحماية في الحق للمواطنين المصري الدستور من ١٧ المادةتكفل 

 والعجز البطالة حالة في التقاعدية المعاشات في الحق المواطنين جميعلو والصحي االجتماعي التأمين خدمات الدولة تكفل"
  ". للقانون وفقا والشيخوخة،

ھناك  ،العملية الناحية منولكن . الدولة توفرھا التي االجتماعية الحماية المصريين المواطنين جميع تشمل أن ينبغي نظريا،
وعلى . ةضعيف تزال ال لسكانل التأمينية التغطيةف .االجتماعية الحماية برامج معظم في قائمة تزال ال أوجه القصور من الكثير
. االجتماعية الحماية على المصريين من٪ ٥٣ سوىال يحصل  الصحية، الرعايةفي مجال  الجارية اإلصالحات من الرغم على
 في الحقكما أن . اليومي ماستھالكھخلھم غير الرسمي لتغطية نفقات بد االحتفاظم يفضلون ألنھ لتسجيلا يريدون ال منھم كثيروال

كما . ة والمواطنين األميينالرسمي غير ةالعمال أوساط في وخصوصاأمر غائب عن الكثيرين  الحقيقة في ھو االجتماعية الحماية
 على ةقادر غير الواقع فيھي  جتماعياال للتأمينوالھيئة القومية  ما، نوعا ضعيفة االجتماعية الحماية في نظام عضويةأن ال

  . 8لخاصا القطاع في العمل أصحاب على اإلشراف

 الفقر خط تحتأسر تعيش  عبارة عن تكون ما وعادة ،للغاية منخفضةأما بالنسبة للعمالة المسجلة، فالفائدة التي تعود عليھم 
 غير القطاع من يحصل المتقاعدون قد لذلك،. المشاكليمثل أحد  التضخمالفوائد لتتناسب مع  تعديلكما أن  . 9يالمصر الرسمي
  .شھريا جنيھا ٨٠ يصل إلى منخفضة تقاعدي معاش استحقاقات على الرسمي

 فقط٪ ١٦و العمل حوادث ضد يتمتعون بتغطية تأمينية السكان من فقط٪ ٤٠(الكبيرة غير مغطاة تأمينيا  مخاطرال تزال ال
  ).البطالة إعانات يحصلون على

 حين في مستقرة تظل نفقاتھا أن حد إلىمھددة  االجتماعية التأمينات لنظام األجل طويلة المالية االستدامة فإن ذلك، إلى باإلضافة
 متوقعا كان مما الحق وقت في االشتراكات وتسديد العمل في الشباب يبدأ. التناقص في آخذ المساھمات من المتحصل الدخل أن
 استخدام يساء ذلك، إلى باإلضافة. ثابت بمعدل مستمر ازدياد في والسكان الماضي يكان فمبكراً عما  التقاعد يحدث حين في

 القيمة على أيضا يؤثر التضخمكما أن . القومي االستثمار بنك لصالح القانون بموجبالتي يتم تحويلھا  االحتياطي مخصصات
تسدد فائدة منخفضة للغاية بل حتى بدون فائدة وتقوم  محلية ھياكلبإقراضھا ل الدولةتقوم  ما عادة والتي األموال، لھذه الحقيقية

  . التحتيةباستثمار ھذه األموال في البنية 
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 ورقة نشرت وقد"، السياساتت تحليل إصالحا مصر، في االجتماعي الضماني بعنون "لو ماركوس التي كتبھا العمل ورقة من األرقام تم أخذ ھذه   8
 والورقة متاحة على الموقع التالي:  ٢٠٠٠ عام في  القاھرة في  وتركيا وإيران العربية للبلدان االقتصادية البحوث منتدىفي  ٢٠٢٤ برقم العمل

www.erf.rg.eg  
  

 .الشھر في مصريا جنيھا ٣٣٥ أو ، يوميا ردوال ٢ بمبلغ مصر في الفقر خطحدد البنك الدولي   9
 

  

  : ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ للعام بالنسبة الوضع توضحالتي  اإلحصاءات بعض

 أسرة. مليون ١.٣ االجتماعي الضمان معاش من المستفيدين عدد بلغ •
 .جنيه مليون ٣٠ بتكلفةطفل  مليون ١.٩ ذلك من استفادوا الذين األطفال عددبلغ إجمالي  •
 .جنيه مليار ١١ حوالي التقاعدية المعاشات صناديق في الدولة مساھمات مجموع لغب •
 مليون شخص. ١٩.٢مليون ليصل إلى  ١٠.٣ من عليھم المؤمن عدد ارتفع •
 .الحكومي التأمين نظامإلى جانب  الخاص التأمين نظام من االستفادةللمؤمن عليھم  اآلن يسمح •
 مليون جنيه. ٧.٦ليون جنيه ليصل إلى م ٣.٩ من المستحقين المستفيدين عددت المعاشات وارتفع •

ويتضمن القانون . الشورى مجلسموافقة  اآلن وقد أقر مجلس الشعب مؤخراً مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات وينتظر
 المعاشات الجديد قانون" ويغطي الوالبطالة العمل وإصابات والوفاة والعجز الشيخوخة مخاطر ضد التأمين" تغطيمادة  ١١١

  . البطالة ضد والتأمين العمل على والتأمين لتقاعديةا

 دفع المواطنين معظم يستطيع ال مرضي، حياة بمستوى من التمتع المصريين االجتماعية الحمايةالوقت الذي ال تمكن  فيو
ضرب  تزال ال مينالتأ فرص الحصول على خدمات فإن وبالتالي،فيھا.  يثقون الوالغالبية العظمى منھم  الخاص، التأمين تكاليف

 لديھم السكان من٪ ٤ من أقل فإن ألليانز، وفقا. حرمانا األكثر األحيان، أغلب في ھم، الذين المصريين لغالبيةمن الخيال بالنسبة 
األخرى غير  اتالتأمين ذلك في بما اإلجمالي، المحلي الناتج من٪ ٠.٨ سوى التأمين سوق يمثل الو. خاصة تأمين بوليصة
 أي الكبرى، المدن في الخاصة التأمين شركات جميع وتتركز٪). ٠.٣٣( الحياة على والتأمين٪) ٠.٤٨( الحياة علىالتأمين 
  . التأمين نشاط من% ٨٠لتان تمثالن وال ،واإلسكندرية القاھرة

 ال األخير ياالقتصاد التباطؤ، وسريع بمعدل ينمو التأمين سوقإال أن  عليھم، المؤمن األشخاص عدد انخفاض من الرغم علىو
 الحاجة حول والحكومة المصري الشعب وعيكما أن . السوق لھذه األجل طويلة استدامة يضمن مما التأمين، احتياجات يلغي
يمكنه  كحل األصغر التأمينوتعتبر  والتنويع التوسع على القطاع ھذا الحكومة تشجعو. أيضا في ازدياد مستمر التأمين إلى

  10محدودي الدخل إلى الوصول

  

 مصر في المتاحة التأمين خطط
 

 بالنسبة الصعوبة بالغ أمرا يزال ال العامة أو الخاصة التأمين بوالصعلى  التعاقد، ففعالة غير حاليا مصر في االجتماعية الحمايةإن 
 ضد أنفسھم مايةلح للمصريين المتاحة الرسمية الوسائلأن تلقي نظرة عامة حول  لالھتمام المثير فمن ذلك، ومع. السكان لغالبية

  .المحتملة المخاطر

  

  التأمين االجتماعي

 جمع يتم حيثشامل ومتعدد المستويات  نظام ليصبح ١٩٥٢ ثورة أعقاب في كبير بشكل مصر في االجتماعي التأمين نظام تغيير
 تأمين خططمصر حاليا ست  ويوجد في. الفوائد لدفع النھاية في وتستخدمثم تستثمر  التأمين، صندوق في وتودع الموظفين من تبرعات
 المخاطرالخطط والبرامج تخضع لرقابة الھيئة القومية للتأمينات االجتماعية، ولكنھا تغطي  ھذه معظم. الموظفين من مختلفة ألنواع
  . 11المزايا اختالفا كبيرا وتختلف مختلفة بطرق
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 يوم القاھرة في عقد الذي اليورومنى، ومؤتمر ، ٢٠٠٨ يوليو ١٤ في القاھرة في عقد الذي التأمين حول ندوة خالل االستثمار، وزير محمود، الدين محيي كلمة  10
  .٢٠٠٩ مارس ٣١

 منتدىفي  ٢٠٢٤ برقم العمل ورقة شرتن وقد"، السياساتتحليل إصالحات  مصر، في االجتماعي الضماني بعنون "لو ماركوسالمصدر: ورقة عمل بقلم  11
www.erf.rg.eg والورقة متاحة على الموقع التالي:  ٢٠٠٠ عام في  القاھرة في  وتركيا وإيران العربية للبلدان االقتصادية البحوث
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 مالحظات عامةالمخاطر المغطاةموارد الخطة نوع الخطةالھدف
العاملون بالدولة،

العاملون في القطاعين 
 عام والخاص ال

برنامج عام للتأمينات
 االجتماعية

 اشتراكات الموظف)١
اشتراكات صاحب العمل )٢

مزايا الحصول على رعاية 
 حالةصحية مجانا في 

 ونظام ، والوالدة المرض
 التقاعدية المعاشات

 ٦٠ من لألشخاص أكبر(
 العمل، عن العجز ،سنة

 وإعانات) الخ ، واألرامل
 تغطية تتم لم. البطالة
 .الينالمع

من  الطبي العالجيتم توفير 
رعاية صحية  نظامخالل 

بتمويل من  ،عامة منفصل
الھيئة القومية للتأمينات 

 والتي االجتماعية وإدارة 
الھيئة  وتديره تمولھا

 القومية للتأمين الصحي 

أعضاء االتحادات
المھنية وموظفو

الشركات األجنبية أو
الشركات المصرية

  الكبيرة

م للتأمينات برنامج عا
 االجتماعية 

مثل البند السابق
 

 مثل البند السابق 
 

 غير إلزامي:
تتميز ھذه االتحادات 

بحصولھا على عقود تأمين 
جماعية تفضيلية تتيحھا 

شركات تأمين خاصة. ويتم 
توفير الرعاية الصحية عن 

طريق مقدم خدمة محدد 
 لكل اتحاد.

المصريون العاملون 
بالخارج، وأصحاب 

مل، والعاملون الع
 المستقلون

تعتمد االشتراكات على
 برنامج المعاشات

ھناك برنامجان يعمالن معا
ويقدمان معدالت مساھمة 
مختلفة. نسبة المعاشات / 

االشتراكات أعلى من النسبة 
التي يوفرھا البرنامج العام. 
 

مزايا الوالدة، والرعاية 
الصحية والبطالة غير مغطاة. 

العمل إلزامي ألصحاب 
والعاملين المستقلين 

واختياري بالنسبة لعمال 
 . التراحيل

كبار المصريين
العاملين بالخارج، 

أصحاب العمل 
والعاملون المستقلون 
الذين يحصلون على 

 رواتب عالية 

تعتمد االشتراكات على
برنامج المعاشات، 

ويستكمل عن طريق 
 أصحاب العمل 

حصول التأمين الخاص يتيح الأقساط مرتفعة
على رعاية صحية جيدة 

 ومزايا كثيرة 

  

 
العمالة المؤقتة 

والعمالة في القطاع 
 غير الرسمي 

نظام تأمينات 
 اجتماعية شامل 

شراء دمغة من أحد مكاتب 
الھيئة القومية للتأمينات 

االجتماعية شھريا. يتم تغطية 
 خالل من النفقات من٪ ٩٠

المشترك مع برامج  التمويل
جتماعية األخرى.التأمينات اال

 
معاشات كبار السن، 
والتأمين ضد العجز، 

  ومعاش األرامل
 

 
 مرات ١٠ المزايا متوسط
 يتم. المساھمات من أعلى
التي ال  البرامج بعض إنشاء

 االشتراكاتتعتمد على 
  المحرومة الفئات لمساعدة
مزايا بسيطة للغاية  وتقديم

 )ومبارك السادات معاش(

الجيش وكبار موظفي 
 الدولة 

نظام تأمينات اجتماعية
  جماعي

 

نظام غير قائم على
االشتراكات يتم تمويله عن 
طريق الضرائب العامة وال 
تديره الھيئة القومية 

 للتأمينات االجتماعية.

خدمات صحية منفصلة كل شئ
وعالية المستوى، تغطية 

 عامة عالية
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  والخاص العام التأمين نمو

ھذه  بعض أن من الرغم على( خاصةال للسوق مختلفةتقدم بوالص تأمين  مصر في العاملة لتأمينا شركات من كبير عدد ھناك
  ت:الشركا من مختلفة تتواجد أنواع). الدولة تديرھا الشركات

  

 القومية للتأمين. والشركة 12للتأمين مصر شركة: التأمين أنواع جميع تقدم التي العامة الشركات •
 للتأمين. السويس قناةوشركة  للتأمين دلتاال شركة: التأمين أنواع كافة تقديمالتي  المحلية الخاص القطاع ركاتش •
إيه آي جي  شركة: المسؤولية ضد والتأمين الممتلكات التي توفر خدمات التأمين على الجنسيات متعددة الخاصة الشركات •

 .التكافلي أمينللت المصرية الشركةو ،مصر أليانزو ،(المجموعة األمريكية الدولية) للتأمين
وشركة إن سي جي بي للتأمين  الحياة على للتأمين اليانز شركة:  الحياة على لتأمينل الجنسيات متعددة الخاصة الشركات  •

 على الحياة. 
 مصر.  شركة إكسبورت كريديت جرانتي: شركة إكسبورت كريديت جرانتي:  •
 الوحيدة المنظمةوھي . ١٩٩٨ عام منذ ياالئتمان تأمينال تقدم نيالتعاو لتأمينا جمعية: التعاونيالجمعية المصرية للتأمين   •

 لصالح أرباحھا كل التعاونية الجمعيةتستخدم  التجارية، التأمين لشركات خالفاو. مصر في ياالئتمان التأمين توفر التي
 .أعضائھا

 

 تأمين برامج بتقديم للبنوك يسمح، ٢٠٠٢ عام منذو. الحكومية التأمين وصناديق الخاصة الصناديقمن  ٦٣٨ ھناك ذلك، إلى باإلضافة
  .لعمالئھا

إلى  ٢٠٠٧ عام صدر الذي السنويالھيئة المصرية للرقابة على التأمين  قريرحيث يشير ت ،باطراد مصر في التأمين سوقينمو 
" 13لذي أصدرته شركات التأمينبالنسبة "إلجمالي مبلغ التأمين ا٪ ٣٢ بنسبة بالنسبة لألشخاص الحياة على التأمين بوالص عددارتفاع 
بالنسبة ٪ ١٧٠ بنسبة قساطاأل مبالغ وزادت ،تقريبا عليھا بالضعف المؤمن المبالغ زادت وقد. الجديدة التجارية لألعمال٪ ١٥ وبنسبة

) لتأمينا إعادة شركات مستحقات دفع بعد( التأمين أقساط صافي تضاعف كما. إلجمالي مبلغ التأمين الذي أصدرته شركات التأمين
  .الصحي لتأمينست مرات بالنسبة ل وتضاعف ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣ عامي بين تقريبا

. لمحدودي الدخل مصممة ليست عمالء الطبقة العليا حيث أن المنتجات التأمينية شرائح أساسا تستھدف الشركات ھذه جميعغير أن 
 الصحي التأمينالوقت الذي ينمو فيه  في ،ت الحاضرا في الوقنمو سرعالتأمينية األ منتجاتھو أحد ال الحياة على التأمين إن

  .نموا سريعاً كذلك السيارات على والتأمين الشخصية والمسؤولية

 متعددة الشركاتتحاول  السبب لھذا. ھا ال تقدم خدمات عالية الجودةولكن معقولة بأسعار بوالص تأمين المحلية التأمين شركاتتقدم 
  .عروضھا نطاق وتوسيع المحلية المنتجات توفير خالل من خصصةالمت األسواق ھذه دخول الجنسيات

 يجب حيث الصحية، الھياكل مع عالقاتھا على التأمين شركات جميع تقدمھا التي المنتجات تطويريعتمد  الصحي، التأمين حالة يوف
 في المستشفيات أكبروقد أبرمت . مينالتأ شركة قبل من المعتمدة والصيدليات والمستشفيات الصحية لمراكزإلى ا عمالءيتوجه ال أن

  . 14التأمين الصحي في الوقت الحاضر خدمات توفيرل التأمين شركات جميع مع اتفاقات مصر

  
  

_____________________________________________________________________ 
 دمج ومن خالل. ٢٠٠٨ عام في الدولة أطلقتھا التي المصرية التأمين إعادة وشركة لتأمينق لالشر شركة و للتأمين مصر شركة دمجعن طريق  للتأمين مصر تم إنشاء شركة 12

 االندماجيساعد ھذا  أن وينبغي. واقعية مطالبة أسعار إلى سيؤدي الذي األمر ،ذات توجه تجاري أكثر للدولة المملوكة المؤسسات أن تجعل الحكومة أرادت المختلفة، العامة الشركات
  المطاف نھاية في المنافسة وزيادة القطاع ھذا تحرير أن يتبع ذلك يجبو. السوقفي  كفاءة أعلى في تحقيق

ويمثل . إصدارھا تم التي األرباح إلى باإلضافة للبوليصة االسمية القيمة مجموع أنه على يقاس ما وعادة. الشركة أصدرته الذي المصري لجنيهبا للتأمين اإلجمالي المبلغ إلى يشير 13
   .المبيعات جھود في النجاح لرقميمثل ھذا ا الواقع، في. لتحقيق حصص األرباح مكاناتإ

 ، رةالقاھ في أمريكية األنجلو ومستشفى االيطالي مستشفىالو ، النزھةو ، الطبي القاھرة مركزو ، الحياةو ، كليوباترا والسالم، والشروق، و ، الدولى والسالم ، الفؤاد دار ھذه المستشفيات ھي  14
 .اإلسكندرية في سموحة ومركز بريطانيال مستشفىالو ، األلماني مستشفىالو

 

  

 
. الرئيسية العقبات من واحدة الدينية المعتقدات تشكل حيث مصر في التأمين تطوير دون تحول ثقافية عقبات ھناك ذلك، على عالوة



مصرتقييم احتياجات التمويل األصغر في 29 

 الشريعة الذي يعتمد على مبادئ التأمين أو التكافل، تم إنشاء وقد. المستقبل فيكفيل برعايتھم  هللا أن يعتقدون المصريين من كثيرفال
وتعتبر طريقة . المجتمع أفراد بيناتفاق تبادلي  ھوف. جوانب تنموية واعدة على التكافلوينطوي مفھوم . لھذا األمر استجابة اإلسالمية،

 غير التقليدي التأمين ربا" و "الميسر" وھي أمور تجعلالوقوع في "الغرر" و "ال لتجنب"التكافل" التعاونية بديل فريد من نوعه 
 .المسلمين بعض لدى مقبول

 
 يسمحقرار جمھوري  صدر ،٢٠٠٦ عام فيف. بتنفيذ أحد اإلصالحات الھامة المصرية الحكومة قامت النمو، وحتى يمكن دعم ھذا

وكان . للدولة المملوكة الشركات وإدارة ملكية وكذلك ،اليةوالم الفنية الھيكلة إعادة لتسھيل للتأمين القابضة المصرية الشركة إنشاءب
مسئولة  المؤسسة ھذه سوف تكون المستقبل، في. وانتشاره التأمين قطاع نمو معدل وزيادة الربحية تحسين الھدف من ھذا القرار ھو

  . اإلصالحات من مجموعة نشر عن

 وحدة وإنشاء الموضوع ھذا حول مؤتمرات تنظيم طريق عن غراألص التأمين تطوير في قوية ةرغب مؤخرا الحكومةد أظھرت قو
  .المالية الرقابة ھيئة إشراف تحت األصغر التأمينخاصة ب

  
  السوق على واإلشراف التنظيم: التأمين قطاع في الحكومة دور

  

ولھذا المجلس سلطة تحديد . اعالقط ھذا في الرئيسية الھيئات من تألفات والذي يللتأمين األعلى المجلسلرقابة  التأمين قطاع يخضع
  .األھداف ھذه لتحقيق المطلوبة السياسات على والموافقة التأمين لصناعة العامة األھداف

وتقوم ھذه الھيئة  .مستقلة اعتبارية ھيئةك التأميناتالمصرية للرقابة على  يئةبإنشاء الھ ١٠رقم  القانون صدر ،١٩٨١ عام في
. التأمين وإعادة التأمين مجال يالنشيطة ف اتالتأمين قانون ألحكام الخاضعة والشركات الطبيعية باإلشراف والرقابة على الكيانات

في  والخبراء والمستشارين والوسطاء التأمين شركات(االستقرار المالي  وقواعد المخاطر وإدارة تقييم أساليبوتقوم الھيئة بتحديد 
قد قامت الھيئة و السائدة التأمين لمعايير وفقا التأمين قطاع ينظم الذي القانوني اإلطار لتطوير أيضاالھيئة  تسعىشئون التأمين) و

 المصرية الھيئةوقد حلت  .التأمين على الدمغة رسوم تخفيض مثل الماضية، القليلة السنوات في اإلصالحات من مجموعةبتنفيذ 
 جميع. وتقوم الھيئة المصرية للرقابة المالية بتنظيم ٢٠٠٩ يوليو ١ من ابتداءمحل الھيئة المصرية للرقابة على التأمين  المالية للرقابة
  .المصرفية غير والصكوك المالية األسواق

  ة:مختلف قوانين مظلة تحت حاليا التأمينخدمات  ريتوف ھياكلال من عديدة ألنواع يمكن
  

 نفذت التيية المباشرة التأمين مالتھامعا من جزءا تأمين إعادة عليھا يجب مساھمة شركات: التأمين إعادة التأمين شركات  )١
يكون مسئوال  اتحاد في أن تجتمع ھذه الشركات يجب ،٢٠٠٨ عام وبدءا من. التأمين إلعادة المصرية الشركة مع مصر في

 .التأمين شركات جميع بين التنسيقعن 
 .ألعضائھا التأمين نظام توفير أجل من للتعاونيات العامة القواعد إطارتتبع ھذه الجمعيات : التعاونيةالتأمين  جمعيات  )٢
 .ألعضائھا محددة مزايا لتقديم مؤسسة أو شركة أيعن طريق  تدار: الخاصة الصناديق  )٣
 .مباشرة تغطيتھا الحكومة تقرر التي للمخاطر التأمينية التغطية توفر صناديق: الحكومية التأمين صناديق  )٤

 
 

  
  
  
  
  
  
  

 فيحيث جرى آخر تعديل  مرات عدة تعديلهوقد تم  .مصر في التأمين تنظيماألساسي ل القانون ١٩٨١لسنة  ١٠يعتبر القانون رقم 
 ذلك ومع. معين منتج معايير ضعي ال لكنه التأمينالخاصة بإنشاء جميع أنواع شركات  توجيھيةال مبادئالقانون ال ويوفر. ٢٠٠٨ عام
 على اعتمادا البنوك أحد في االحتياطيات تسجيل( العملإدارة  ىعل قادرة تكونبحيث  التأمين شركات تسجيل عمليةالقانون يحدد  فإن
  ، الخ). التأمين إعادة وترتيبات التأمين أنواع لجميع الرسوم ودفع المصري المركزي البنك
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 لھارأسما ال يقل مصرية مساھمة شركة شكل التأمين إعادة شركات أو) الحياة وغير الحياة علىسواء ( التأمينأن تأخذ شركات  يجب
 أيضا عليھم يجبو. والرقابة اإلشراف تكاليف لتغطية سنوية رسوم دفع التأمين شركات على ويتعين. مليون جنيه ٦٠ عن المصدر
  .التأمين بوالص ومواصفات وشروط ومعدالت العام التأمين لتعريفة الكاملة التفاصيل تقديم

وال يسمح . التأمين قطاع في قوية مؤھالت مع وجود السلطات عموشركات الوساطة التأمينية  التأمين مستشاري كما يجب تسجيل
 ٢٠٠٩ عام من ابتداءو. التأمين ضد المسئوليةو الممتلكات على التأمين في وسيطةلشركات الوساطة غير المصرية إجراء معامالت 

 .سنوات ثالث كل مرة الرخص وتجديد تسجيل كرسمجنيه  ٤٠٠٠يتعين على شركات الوساطة تسديد مبلغ  سوف فصاعدا،
 
للحصول على التراخيص  تسجيلال وقت في والوساطة التأمين شركات لتدريب عھداالھيئة المصرية للرقابة على التأمين م أنشأت وقد
. التسجيل أجل من التدريب اجتيازسيتعين عليھم  الذين شركات الوساطة مھارات تطوير فيھذه المعھد  يساعد وسوف. التجديد وأ

ومن المفترض أن تحدث . مارشو فليمينغ،و ايون، مثلشركات وساطة دولية  وجذب المھنية الكفاءة زيادة إلى لتدابيرا ھذه تھدف
  .ايجابية تغييرات مصر في التأمين سوق في الشركات تلك مشاركة

 وقد. بسرعة ةالجديد مينيةشركات الوساطة التأ زاد عدد ،الھيئة المصرية للرقابة على التأمين تنفذھا التي اإلصالحات أعقاب فيو
 .الوساطة وتنفيذ أنشطة إعداد التأمين شركات لجميع ويسمح ،مرة ألول المصرية السوق في الدولية الوساطة شركات دخلت

 
 يمكن المبدأ، حيث منو. األصغر التأمينخدمات  لتقديم ، ال يوجد قانون محدد يتضمن القواعد التنظيمية للتأميناإلطار ھذا فيو

من  األصغر التمويل مؤسساتتمنع  ال القائمة التشريعات فإن ذلك، ومع. األصغر التأمين خدمات تقديم فقط المسجلة التأمين تلشركا
التأمين والتأمين األصغر  منتجات جميعتسجيل  من بد ال ،جميع الحاالت فيو. األصغر التأمين منتجات توزيعل قنوات أن تصبح
  للرقابة المالية. المصريةلدى الھيئة  فردي بشكل الجديدة
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  . منھجية العمل٢
 

 

 
  البحث المكتبي

  

يعمل  الذي والسياق مصر في التأمين سوقو األصغر التأمين عن القائمة البحوثفقد تم استعراض  ،ھذا البحث نتائج تعزيز أجل من
  . األصغر التمويل عمالء من خالله

  البيانات جمع
  

  الموظفين مع والمقابالتات التركيز البؤرية جماع مناقشات: النوعي التحليل
تم إعدادھا بشكل يتناسب مع سياق التقييم  والتي، األثر دراسة ھجياتلقد تم إجراء ھذه الدراسة اعتمادا على دراسة محددة للسوق ومن

 المحدد.
  

 أثر تقييمن خالله تدريبي يجري م وبرنامج العميلمنھجية دراسة التأثير ھي عبارة عن بحث يعتمد على  إن
ويتم إجراء دراسات منھجية  األصغر وزيادة المعرفة لدى العمالء وتزويد العمالء بدراسات عن السوق. التمويل

 وكذلك استدامتھا تعزيز على األصغر التمويل مؤسساتوتساعد  والنوعية الكمية األساليب خالل ندراسة التأثير م
 ويجري مختلفة، وسياقاتدراسة التأثير صالحيتھا في مناسبات  منھجية تتأثب وقد. االجتماعية أھدافھا تحقيق في

 الفردي المستوى على األصغر التمويل مؤسسات تأثيرحيث تعمل على زيادة المعرفة ب القارات، مختلف في تنفيذھا
 .الكلي االقتصاد ومستوى األسرة ومستوى

 
، وتم تنظيم األصغر التمويل وعمالء األصغر التمويل مؤسسات من عيةالنو المعلومات جمع خالل منھذا البحث  بدأولھذا، فقد 
 ١٠ مع مقابالت وأجريت األصغر التمويل مؤسسات عمالءمن  ٢٠-١٠ الدارسة جمعت ما بين مجموعةجلسة مناقشة ل إحدى عشر

  .األصغر التمويل مؤسسات في الفروع مديريومسئولي القروض و التنفيذيين المديرين من

ھو  والمقابالت المناقشات ھذه من دفالھ وكان
 أصحاب تواجه التي الرئيسية المخاطر تحديد

عملية  استبيان وضع أجل من الصغيرة، المشاريع
 مختلفةال مسائلحيث تم تناول بعض ال. المسح
أسر  خصائصعام أولي عن  انطباع لتكوين
 لتكوين وكذلك األصغر، التمويل مؤسسات عمالء
 االدخار وعادات تصاديةاالق أنشطتھا عن فكرة

 وكذلك وتواترھا يواجھونھا التي والمخاطر
  .  التأمين مجال في والخبرات المعارف

 لتحليل الكميا
  

 كمي مسحعملية  النوعي المكون ھذا وأعقب
قياسي  استبيان أساس على أسابيع،استغرقت ثالث 

 استخدامھا يمكن رقمية قيمة إجابة كلأعطيت فيه 
  .المختلفة غيراتالمت بين للمقارنة

وتوفر ھذه المنھجية معلومات كمية عن عمالء التمويل األصغر سوف تمثل األساس الذي سيبنى عليه تصميم المنتجات التأمينية 
  الجديدة. 

 
 

  القاھرة
مؤسسة التمويل األصغر األولى: 

  استبيان ٣٠
  استبيان ١٠٥ليد: 
 استبيان ٦٥لتضامن: ا

  اإلسكندرية
 ٩٠جمعية رجال األعمال: 

  استبيان

  الفيوم
جمعية اإلغاثة الكاثوليكية 

 استبيان ٥٠:

  أسوان
غر مؤسسة التمويل األص

استبيان٣٠األولى:
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خمسة ومستوى ثقة  فاصل ثقةعميل مع  ٣٥٠ ينةمجموعة الع تضمنت
 في األصغر التمويل مؤسسات%. وقد تم إجراء المسح على ست ٩٥
  : محافظات ٤

  

على عمالء ھيئة اإلغاثة  االستبيانات من٪ ١٥ تم تنفيذ •
 .الفيوم في  ـ بستالكاثوليكية 

على عمالء مؤسسة التمويل  االستبيانات من٪ ٩تم تنفيذ  •
 محافظة فيإدفو و أسوان من فروعھا في األصغر األولى

 .أسوان
جمعية رجال  عمالءعلى  االستبيانات من٪ ٢٦تنفيذ  تم •

 .اإلسكندرية في الاألعم
على عمالء مؤسسة التمويل  االستبيانات من٪ ١٠تم تنفيذ  •

 .القاھرة في األحمر الدرب من فروعھا في األصغر األولى 
 وإمبابة. شبرا مناطق في "ليد"  مؤسسة على عمالء االستبيانات من٪ ٢٩تم تنفيذ  •
 .السالم دار ةمنطق في التضامن مؤسسة عمالءعلى  االستبيانات من٪ ١٠تم تنفيذ  •
  

 في ويعملون العينة أفراد من٪ ٧٦ ، حيث يعيشمصر فيصندوق النقد الدولي  عمالء توزيع يعكس المسح عينة إن مدى انتشار
  ).أسوانو الفيوم( الريفية المناطق فييعيشون ٪  ٢٤ الباقية والنسبة) واإلسكندرية القاھرة( الحضرية المناطق

 المخاطر عن فضال للعمالء االقتصادي بالوضع المتعلقة المعلومات من كبيرة كمية حيث تم جمع أقسام، ٦ الدراسة استبيانيتضمن 
  .يواجھونھا التي

  الصغيرة المشاريع أصحاب تواجه مخاطر) ٥      واألسرية الديموغرافية المعلومات ) ١
  مينالتأ منتجاتوعالقاتھم ب معرفتھم حول أسئلة) ٦       بالنشاط الصلة ذات المعلومات ) ٢
  قروضھم عن معلومات ) ٣

 في االدخار عاداتھم عن معلومات ) ٤  
  

 السياقالدراسة مع  تكييف أجل من المصريين األصغر التأمين وخبراء األصغر التمويل خبراء من بدعم المسح استبيانوقد تم إعداد 
  ر.األصغ التمويل عمالءرفع مستوى المعيشة ل شأنھا من التي األصغر التأمين منتجات لتصميم مفيدة نتائج على والحصول المحلي

 بالنيت وقد قامت مؤسسة . المسحھذا  إجراءالخاصة ب المقابالتبتعيين وتدريب ست أفراد لعقد  فاينانس بالنتوقد قامت مؤسسة 
ومسئولو  لفروعا ومدير قد دعمف ذلك، إلى باإلضافة. المنسق المالي للدراسة خالل من الميداني باإلشراف على العملفاينانس 

  .للعمالء الوصول تسھيل طريق عن العملية ھذهفي  المشاركة األصغر التمويل مؤسساتالقروض في 

 األصغر التمويل مؤسسات الموجودة في البيانات قواعد من عشوائي اختيار طريق عن معھم مقابالتال إلجراء العمالء ختيارتم ا وقد
  .البحث لمعايير وفقا

  تحليل البيانات
  

بالنيت فينانس وفريق منھجية دراسة األثر ومؤسسة بالنيت فينانس مصر بإجراء تحليل النتائج م خبراء بحوث السوق بمؤسسة قا
  الكمية والنوعية لھذا البحث. 

 ھذا في الواردة المعلومات الستخالص إحصائيا البياناتمجموعة  تحليل وتم بيانات قاعدة في الكمي المسح نتائج ترميز تموقد 
 التي المحتملة األصغر التأمين منتجات تحديد أجل من المسح نتائجبشركة بالنيت جرانتي  األصغر التأمين خبراء استعرض. التقرير
 .المالية موقدرتھ األصغر التمويل عمالء الحتياجات تستجيب

 توزيع مؤسسات التمويل األصغر

  بست
  

  إف إم إف أسوان
  

  

  إيه بي إيه 
  

  إف إم إف القاھرة 
  

  مؤسسة ليد 
  

 التضامن
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  تنفيذ البحث
  

 مؤسسة بالنيت فاينانس )١
 

تضامنية  منظمة ھي فاينانس بالنيت مجموعةو. فاينانس بالنيت وعةلمجم التابعة الشركات إحدى ھي مصرنس فاينا بالنت
 المشاريع تطوير دعم أجل من المحليين والالعبين والخبراء الصغير التمويل مؤسساتتضم  شبكات دولية تقوم بتطوير ودعم

  . بكرامة الفقر من الخروج في يرغبون الذين والنساء للرجال المھنية
  

نطاق واسع  توفير طريق عن الصغيرة المشاريع تمويل في المشاركين جميع الحتياجات فاينانس بالنيت مجموعةوتستجيب 
  .فاينانس بالنت أنشطة صميم فيفي التمويل األصغر، ويقع الدعم الفني  الفاعلة الجھاتمن الخدمات لجميع 

  
 شركة بالنيت جرانتي )٢

 
. األصغر التأمين وتطوير لتعزيزفاينانس تكرس أعمالھا  يتبالن لمجموعة التابعة الشركات إحدى ھيشركة بالنيت جرانتي 

 األصغر التمويل لمؤسسات، وتقدم الدعم الفني األصغر التأمين مجال فيشركة وساطة تأمينية متخصصة  ھي بالنيت جرانتي
 تطوير خالل من  الحياة حوادث من الصغيرة المشاريع أصحاب حماية بھدف التأمين إعادةشركات و التأمين وشركات والبنوك
  .األصغر التأمين منتجات وإدارة

  
 مؤسسات التمويل األصغر  )٣

 
 وقد. البحث ھذا في مصر، في األصغر التمويل قطاع تنوعتمثل  المصرية، األصغر التمويل مؤسسات من العديد اشتركت

 وسوف. األصغر التأمين مجال في ھمواحتياجات توقعاتھم لتفھم األھمية ةبالغ المشروع من األولية المرحلةكانت مشاركتھم في 
  .معمالئھ الحتياجات تستجيب التي األصغر التأمين منتجات تصميمفي االعتبار عند  القيمة مساھماتھم يتم أخذ

  
 أعمال رجال جمعيةاألولى، و األصغر لتمويلد، ومؤسسة ايلي مؤسسة: ھي البحث ھذا في شاركت التي المؤسسات
 ية.الكاثوليك اإلغاثة وھيئة نالتضام، ومؤسسة ةباإلسكندري

  
 فريق البحث   )٤

 
صابرينا ريجيتالمدير القانوني ومدير المكتب الخلفي

كارول سيرفير مدير المشروع
ماتيلد الأور مساعد المشروع 

بينامين سيليمنسق ومحلل مبتدئ منھجية دراسة األثر
دانيال سوروسال خبير دراسة السوق

 كادو أوروـكوراتش محلل دراسات السوق
 جليلة الشط، سھا فاروق، ماتيلد الأورمحل مبتدئ دراسات السوق

نجلة عيد أحمدباحث
إكرام عادلباحث
جاكلين عادباحث
نادر سليمانباحث
إيھاب فوزيباحث
روماني صمويلباحث
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 نتائج عملية المسح
 
 
 
 
 

 . الخصائص الديمغرافية ألفراد عينة البحث ٣
 
 

 والتعليم العمر مثل الدراسة، ھذه الذين شملتھم الصغيرة المشاريع ألصحاب الديموغرافية الخصائص تفاصيليعرض ھذا القسم 
. سنة ٣٧.٨ العمر متوسطبينما بلغ ٪) ٧٢( النساء منشخص غالبيتھم  ٣٥٠ المسح عينةشملت . السكن وظروف المدنية والحالة
تشمل  ال العينة أن، على اعتبار الحكومية غير لمنظماتمؤسسات التمويل األصغر التابعة ل تمثل مجموع عمالء البيانات ھذه

  ال.الرج من عادة ھي والتي البنوك، عمالء
  

 من٪  ٧٧ ھناك ،االجتماعية الحالة حيث من. وسنة ٥٠ و ١٨ بينما  الذين شملھم عملية المسح العمالء غالبيةتتراوح أعمار 
 أفراد العينة من معظمو. منفصلين أو مطلقين% أرامل أو ١١عزاب و٪  ١٢ أن حين في مسح متزوجونالذين خضعوا لعملية ال

  متزوجات.  النساء
  

أنھم أكملوا ٪ ١٢وأفاد  اإلطالق، على تعليم أي لم يحصلوا على٪ ٤١ أن حين في عاما ١٢ سن قبل المدرسة العمالء معظم ترك
  .النساء عدد ضعف الرجالأكمل الدراسة الجامعية ف لمن بالنسبةأما . فقط االبتدائية المرحلة

  
 
 

العمر النوع                                                           
 
 

٥١أكبر من   14% 
 

 
٥٠ -  ٤١بين   
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 %28 ذكور

 
٤٠ -  ٣١بين   27% 

 
٣٠ -  ١٨بين   32% 
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: العمر١لشكل رقم ا : النوع٢الشكل رقم    
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 الحالة االجتماعية المستوى التعليمي
 
 

 %6 أرمل     %9 جامعة        

 
 ثانوي        

 
 إعدادي        
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 منفصل/     
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12% 
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: المستوى التعليمي٣الشكل رقم  : الحالة االجتماعية٤الشكل رقم    

 
 

حيث يتضح  ،االستطالع في لمشاركينل التعليم بمستوى يتعلق فيما الجنسين بين والتباين الجغرافية الفوارق يوضح الجدول التاليو
. الرجال من فقطبواحد في المائة  مقارنة متعلمات غير النساء من٪ ٤٠ حوالي. الرجال من تعليما أقل يھ عام، بشكل المرأة،أن 
 .تعليمھم العالي النساء من٪ ٣ مقابل الرجال من٪  ٦. وقد أكمل العالي التعليم أفراد العينة من النساء من جدا قليل عدد أكمل

  

 والقاھرة) ذكور٪ ١٠٠ إناث و٪ ٦٦( اإلسكندرية تليھا ،)ذكور٪ ٩٧و إناث٪  ٨١( موجود في أسوان التعليم من مستوى أعلى
 )ذكور٪ ٩٨ و إناث٪ ٦٥(

  

 اإلجماليالمحافظة النوع المستوى التعليمي
 جميع المحافظات أسوانالفيوماإلسكندريةالقاھرة 

 %39 %9%80%34%35أنثى ال يوجد تعليم 
 %1 %3%0%0%2ذكر 

 
 %10 %0%4%16%10ىأنثابتدائي

 %3 %3%0%2%4ذكر 
 

 %8 %3%6%9%10أنثىإعدادي
 %4 %3%0%2%7ذكر 

 
 %12 %13%10%9%14أنثىثانوي

 %13 %50%0%16%9ذكر 
 

 %3 %6%0%2%4أنثىجامعة
 %6 %9%0%10%5ذكر 
 %100 %100%100%100%100 اإلجمالي 

  
ستوى التعليمي حسب المحافظة : الم١الجدول رقم 



مصرتقييم احتياجات التمويل األصغر في 36 

 
 

  

 ما لديھم٪) ٦٣( الغالبيةو. أطفال لديھم% من المستطلعين ٨٦
 لديھم ليس المستطلعين منفقط ٪ ١٤وھناك  .أطفال ٣ و ١ بين

  .أطفال

  

  

  

  

  

  

  

  

 في وثالثة أطفال وموالفي واإلسكندرية القاھرة في طفلين حوالي األطفال عدد متوسط أن محافظة حسب كل األطفال توزيعيبين 
  ).٦( واإلسكندرية القاھرةأكثر من ) ٩ و ٨( واضح بشكل أعلى الريفية لمناطقالقيمة القصوى ل فإن ذلك، ومع. أسوان

 
 

عام) حسب المحافظة ١٨عدد األطفال (أقل من 
 اإلجمالي أسوانالفيوماإلسكندرية القاھرة 

 48 %10%10%21 %13بدون أطفال
 65 %16%16%21 %20طفل واحد

 93 %29%27%25 %29طفالن
 58 %6%18%17 %19ثالثة أطفال
 37 %16%10%10 %11أربع أطفال

 37 %23%20%6 %9 خمسة أطفال أو أكثر
 338 895131 167 عدد الحاالت

 

 عام) حسب المحافظة ١٨عدد األطفال (أقل من 
د األقصىالح الحد األدنىالعددالمتوسط المعدل   

 6 2,221670القاھرة
 6 1,92890اإلسكندرية

 8 2,92510الفيوم
 9 3,02310أسوان

 9 2,323380اإلجمالي
  : عدد األطفال حسب المحافظة ٢الجدول رقم 

 
 

 المستطلعين من٪ ٣٠فاد ، أأطفال ثالثة من أقل لديھم الذين الصغيرة المشاريع أصحاب حالة في المدارس، أطفالدراسة  عندما
 يذھبون إلى عاما ١٨ سن دونخمسة أطفال  من أكثر لديھم الذينمن  فقط٪ ٧ نسبةب مقارنة المدرسة إلى يذھبون أبنائھمجميع  أن

  ه كلما زاد عدد كلما كان التعليم أقل.أن المستغرب من ليسو المدرسة،

  

  

  

  

 

 

 عدد األطفال

  أو أكثر ٥
  

  أطفال ٤
  

  أطفال ٣
  
  طفالن
  

  طفل واحد 
  
  

 بدون أطفال



مصرتقييم احتياجات التمويل األصغر في 37 

 ھل يذھب أبنائك، أخوتك، أخواتك إلى المدرسة؟
 ١٨األطفال دون  عدد

الذين يذھبون إلى 
ة ل

 الجميع البعض منھم ال أحد

 %7 %3 %31 بدون أطفال

 %13 %14 %28 طفل واحد

 %27 %29 %25 طفالن

 %33 %25 %5 ثالثة أطفال

 %13 %15 %4 أربع أطفال

 %7 %14 %7خمسة أطفال أو أكثر
 

  ذ في االعتبار أبناء وأخوة وأخوات أصحاب المشاريع الصغيرة : األطفال الذين يذھبون للمدرسة ـ يأخ٣الجدول رقم 
  
  
  

 
 المناطق في يعيشون العينة أرباع ثالث من يقرب ما

 الكبرى القاھرةو القاھرة في ممعظمھ ،الحضرية
 .واإلسكندرية

 
 أو الريفية المحافظات في يعيشون العينة أفراد من٪ ٢٧
 .وأسوان الفيوم مثل الريفية شبه

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 %27 ريف
 
 
 
 
 
 %٧٣ حضر

 
محل اإلقامة

 

 
 

: محل اإلقامة٦الشكل رقم   

 
 القاھرة في المستطلعين غالبية فإن ،بالسكن يتعلق فيماو

 أثناء األسرة منزل في أو شقق في يعيشون واإلسكندرية
 الفيوم في بينما يعيش نسبة أعلى في منازلھم الخاصة

 .وأسوان

 
 
 
 

منزل 
 األسرة

 
 

سكن حسب المحافظةنوع ال  
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: نوع السكن حسب المحافظة٧الشكل رقم 



مصرتقييم احتياجات التمويل األصغر في 38 

 إلى الناس يميل واإلسكندرية، القاھرة مثل الحضرية المناطق في
 المساكن أسعار ارتفعت فيھا حيث يعيشون التي المنازل ستئجارا

   . األخيرة السنوات في
  
 المناطق منھم في الغالب من الفقراء النازحين  الناس ھؤالءو

  .منزل لشراء كافيةال ماليةال مواردال يملكون ال الفقيرة الريفية
  

 العيش لىاس إفيميل الن والفيوم، أسوان مثل الريفية المناطق فيأما 
 .جيل الى جيل توريثھا من يتم ال التي منازلھم في

 
 
 
 

 
: ملكية المنازل حسب المحافظة٨الشكل رقم   

 
 
 

  . المعلومات الخاصة باألنشطة االقتصادية ٤
 
 

عين النشاط األساسي للمستطل علىيعرض ھذه القسم وصفا لألنشطة االقتصادية ألصحاب المشروعات الصغيرة ويركز بشكل خاص 
  وحجمه وموقعه ومواسمه خالل السنة. 

  
  معلومات عامة

  
 في المستطلعين يعملون األصغر التمويل مؤسسات عمالء معظم
ثم  ،٪)١٤( والنقل الخدمات قطاع يليه ،٪)٦٠( التجاري القطاع
 %).٨( المواشي وتربية٪) ١٠( اليدوية الحرف

  
 ھم مستطلعينال من٪ ٦ أن على الضوء تسليط لالھتمام المثير ومن

 آخر نشاط مولھ الحكومة مع كامل بدوام يعملون حكوميين موظفين
  جانبي يحصلون على القروض على أساسه.

  
 الصغيرة المشاريع معظمفرص  أن إلى ونظرا الموظفين، حيث منو
محدودة، يقومون بتعيين موظف واحد على  التمويل على لحصولل

  ھم. أقصى تقدير لتقديم يد المساعدة في أنشطت
  

  
  
 الخضار وأكشاك البقالة، محالت الفئة ھذه في الصغيرة المشاريع عن األمثلة بعضوتتضمن  والتجزئة، بالجملةتشمل التجارة البيع و

 السيارات وصيانة السباكة مثل أنشطة الخدمات فئة في التي تندرج الصغيرة المشاريعوتتضمن  ومحالت األدوات المكتبية. والفاكھة
 والجلود ةخياطوال المعادن لحام ورشومشاريع اإلنتاج الصغيرة  اليدوية الحرفبينما تشمل . المحمول وتصليح كھربائيةال واألجھزة

  . الخشب ورشو
  

 إحدىوقد ذكر ممثل . عليھا ھذا القطاع ينطوي التي العالية المخاطر بسبب الزراعة قطاعتعمل في  األصغر التمويل مؤسساتال تكاد 
فسوف تدرس  والمؤسسة ة،يالزراعتأمين على األنشطة  ھناك كانت ذاأجريت معه أنه إ مقابلة خالل األصغر التمويل مؤسسات

  المؤسسة استھدافھا.
  
  

 على البالد أنحاء جميع في األصغر التمويل مؤسسات جميع فيرواجا كبيرا لقطاع التجارة  المحافظات حسب األنشطة ويظھر توزيع

  ملكية المنازل حسب المحافظة

  أسوان
  

  الفيوم 
  

  اإلسكندرية
  

 القاھرة

  نعم
  

  
  
  
  
  
  
  ال

  رئيسيالنشاط ال

  تربية الماشية
  

  الزراعة 
  

  الصناعات الغذائية
  

  الحرف اليدوية
  

  الخدمات والنقل
  

  التجارة 
  

  الخدمة العامة
  



مصرتقييم احتياجات التمويل األصغر في 39 

 والنقل لخدمات. وتعبر ااألخرى المحافظات جميع في ٢/٣ل مقاب أسوان فيأنشطة العمالء  ١/٣ سوى لتمث ال التجارة أن من الرغم
 وبالمثل،. التجارة بعد الثانية المرتبة في المواشي تربيةتأتي  حيث الفيوم، محافظة باستثناء المحافظات جميع في الثاني الرئيسي النشاط
 .الفيوم باستثناءجميع المحافظات  في الثالثة المرتبة اليدوية الحرفتحتل 

 
 
 

 أسوان الفيوماإلسكندريةالقاھرةالنشاط
 %13%3%7%7الموظفون الحكوميون 

 %34%61%62%66 التجارة
 %28%2%17%15 الخدمات والنقل
 %13%4%13%10 الحرف اليدوية

 %0%2%1%1الصناعات الغذائية
 %0%1%0%0 الصناعة
 %13%26%0%1 واشيتربية الم

 : النشاط حب المحافظة ٤الجدول رقم 
 

أعمال  لديھم٪ ٢٩ بينما ،كنشاط ثاني التجارة في يعملون٪ ٤٣ ھؤالء بين من ،ثانوي نشاط وجود٪) ٢٤( المستطلعين ربعوقد ذكر 
 في الثاني أو األولالنشاط  إما الماشية ربيةت بينما تعتبر ثاني نشاط أھم التجارةواإلسكندرية، تعتبر  القاھرة فيأما . الخدماتفي مجال 
 %).٣٠( الفيوم أو٪) ٣١( أسوان مثل الريفية المحافظات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



مصرتقييم احتياجات التمويل األصغر في 40 

 تربية قطاع على تسيطر المرأةبشكل أكبر كما أن  الخدماتيعملون في مجال  الذين الرجال من التجارة في انخراطا أكثر النساء
  .المنزل من به القيام يمكن نشاطحيث أنه  الماشية

 
 

 جميع العمالءذكورإناث النشاط
 %6%14%4 الموظفون الحكوميون

 %60%46%66 التجارة
 %14%26%9 الخدمات

 %10%12%9 الحرف اليدوية
 %1%0%2 الصناعات الغذائية

 %8%3%10 تربية الماشية
 %100%100%100 اإلجمالي

  سي حسب النوع : النشاط الرئي٥الجدول رقم 
 
 

ظلوا  الذين العمالء بعضيزيد قليال بالنسبة ل المعدل ھذا. تسنوا ٧ الخبرة متوسط ويبلغ النشاط، ھذا في الخبرة من سنوات حيث منو
 .تمثيال أكثر الرقم وھذا سنوات ٤ متوسط القيمةيبلغ  .عقود عدة منذ في مجال العمل

  
 
 

 حد أقصى حد أدنىالمتوسطالمعدلالعدد  سنوات الخبرة في النشاط
 50 227,83,20,3 الموظفون الحكوميون

 40 2036,04,00,17 التجارة
 40 458,05,41,0 الخدمات

 33 349,85,01,0 الحرف اليدوية
 10 45,24,71,5 الصناعات الغذائية

 30 288,45,00 تربية الماشية
 50 3377,04,00 اإلجمالي

  : سنوات الخبرة في النشاط٦م الجدول رق
  
  

 
 الرئيسي النشاطأما بالنسبة للنوع، فإن الرجال يعملون في 

سنوات  ٦ مقابل  المتوسط في عاما ١٢، النساء من أطول وقتا
 .النساء حالة في
 

عندما تقدم أزواجھن في العمر أو  العملبدأن  النساء من العديد
 المأونة توفيرل لعملعندما أصابھم المرض واضطررن ل

  .األسرة أفراد لجميع
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مدة العمل في النشاط الرئيسي ١٠رقم  الشكل       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدة العمل في النشاط الرئيسي (بالسنين)

  العدد 
  
  
  
  

  المتوسط
  
  
  
 المعدل

  ذكر
  
 أنثى

  نوع العقارات



مصرتقييم احتياجات التمويل األصغر في 41 

  %). ٢٩( العميلإقامة  مقر في يعملون أو عملھم أماكن يستأجرون المستطلعين نصف
  

 ن. منازلھ ويستأجرن المنزل من يعملن النساء ومعظم النساء من ھم المستطلعين من٪ ٧٢ حيث مستغربا، ليس وھذا
  

 
 
 
 
 

 
 

  
  
  : نوع محل اإلقامة١١شكل رقم    

  
 

 ملكية محل العمل حسب نوع العقار
 اإلجمالي وضع ملكية محل العمل نوع العقار

 جميع العمالءمالكمستأجر
 %50%59%46منزل

 %14%2%19 طاولة في الھواء الطلق
 %2%2%2 عقار متواضع ـ كشك

 %29%34%28ورشة محل /
 %2%2%3أخرى
 %2%1%3سوق

  : ملكية محل العمل ٧الجدول رقم 
 

 

 
 المشاريع نظرا ألن مصادر تمويل المتاحة ألصحاب

 محدودة، فمعظمھم يستأجرون محال عملھم.  الصغيرة
 .عملھم أماكن استئجار

 
 المناطق في يعيشون العينةأفراد  من٪ ٧٣ وبما أن
 فمن مرتفعة، المدن في العقارات فوتكالي الحضرية
 التأجير الصغرى المشاريع أصحاب يختار أن المنطقي

 .عملھم مقر شراء من بدال

 
 ملكية محل العمل     

 
 
 مالك
29% 

 
 

 مستأجر
71% 

 
 : ملكية محل العمل ١٢شكل رقم 

  السوق
  
  أخرى
  

  جميع العمالء
  

  العقارات/األراضي
  
  تالعقارا
  

 المستأجر



تقييم احتياجات التأمين األصغر في مصر 42 

  . مصادر التمويل٥
 

 
 لتمويل الرئيسي المصدر األصغر التمويل مؤسساتتعتبر 
ومن بين مصادر التمويل األخرى، يمثل . أفراد العينة من٪ ٨٣

 الدوار واالئتمان، بينما تمثل رابطات االدخار  ٪٣٨االدخار 
نسبة  األصدقاء أو األسرةتمثل و ،٪ ٢٣) ١٥الجمعيات أو(

٢٢٪.  
   
 أحد من قروض على المستطلعين من٪ ٣ سوى يحصل لمو

  .البنوك
  

 التمويل مؤسسات تلعبه الذي الحيوي الدور على ھذا يدل
 ھذهللحصول على تمويل ل الالزمةالوسائل  توفير في الصغير
 جانب إلى للتمويل مصدر، بوصفھا أكبر الصغرى المشاريع
  .أنفسھم المقترضين قبل من المدخرة األموال

  
 : مصادر التمويل ـ أكثر من إجابة ١٣الشكل رقم      

  
 التأمين خدمات تصميم عملية في مسئولية ملحة المصلحة أصحاب من وغيرھا صغراأل التمويل مؤسساتاألمر يحمل  ھذاإن  

 على الحصول علىقادرون  الصغيرة المشاريع أصحابأن يصبح  يتوقع أن يمكن الو. المستھدفة الفئات احتياجات لتلبية األصغر
  . القريب المستقبل فير األصغ التمويل مؤسسات غير أخرى رسمية خارجية مصادر من التمويل

  
باستثناء  األصغر التمويل اتمؤسس عمالء من٪) ٦٢( العمالء غالبية فلم يكن ،المستطلعين للعمالء االئتمانية تجربةالب يتعلق وفيما

 في البقاء إلى لعمالءيميل ا ،القروض تجديد عند أنهيوضح  ھذاو. الحالي القرضمؤسسة التمويل األصغر التي حصلوا منھا على 
يغطي  حيث ،المشتركة المديونية من كبير خطر ھناك أن حقيقة على أيضا الضوء يسلط ھذا، كما أن نفسھا األصغر يلالتمو مؤسسة

مع مؤسسة قروض صغيرة واحدة أو يحصلون على قرض  العمالء معظميتعامل . العمالء أحد القروض بقرض آخر من مؤسسة مختلفة
  واحد من مؤسسة أخرى.

  
 ٪ ٧٩ حصل حين في ،واحد فقط ائتمانحصلوا على  العينةأفراد  من٪ ٢١أن  ١٦الشكل رقم  من يتضح ،يناالئتماالتاريخ  حيث منو

  على قروض تتراوح بين قرضين إلى تسعة قروض في الماضي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 
ثم يحصل  .اشھري أو اأسبوعي أو ثابت مبلغ لإلدخار حيث يدخر أعضاءھا  ةرسمي يرجمعيات االدخار واالئتمان الدوار كما ھي معروفة دوليا أو الجمعيات في مصر ھي مجموعات غ١٥
 .مشترك وعاء من مباشرة االقتراض بالتناوب أو يتجھون إلى المبلغعلى كامل  عضاءاأل

  مصادر التمويل

  أخرى
  

  منظمات غير حكومية
  
  

  الجمعيات
  
  

  مقرضو المال
  

  مؤسسات التمويل األصغر 
  

  قرض من البنك
  

  األصدقاء واألسرة 
  

 المدخرات
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 . تكاليف النشاط٦

 

 
 

 المواد ھي الرئيسية التجارية اتھمنفق أن المستغربفليس من  ولذلك. التجارية األنشطة يعملون في االستطالع في المشاركين معظم
 فيما يلي توزيع تكاليف األنشطة بالنسبة للمرأة. . والرواتب القروض وسداد الخام

 
 

الوقود  النفقات
 والكھرباء

المدخالت / 
اإليجار المواد الخام

القوى  النقل
 العاملة

حصة صاحب العامل سداد القروض
في التأمينات 
 االجتماعية

 
ضرائب 
ةغير رسمي  

 3 2247471570 1,064 19المعدل
 0 02001200 360 0المتوسط
 : النفقات الشھرية حسب النشاط الرئيسي للمرأة (بالجنيه المصري)٨الجدول رقم 

 
الوقود  النفقات

 والكھرباء
المدخالت / 
اإليجار المواد الخام

القوى  النقل
 العاملة

حصة صاحب العاملسداد القروض
نات في التأمي

االجتماعية

 
ضرائب 

 غير رسمية

 30 16010867950717 6,907 136المعدل
 0 001553440 1000 43المتوسط
 : النفقات الشھرية حسب النشاط الرئيسي للرجل (بالجنيه المصري)٩الجدول رقم 

  

 
بمتوسط  الخام المواد شراء مل الرئيسية تتمثل فين نفقات العفإ التجارة، في ھنمعظم وبالنسبة للمستطلعات من النساء والالتي يعملن

أما . الخام المواد لشراء الشھر في جنيھا ٣٦٠ تنفقف العينة من تمثيال كثرالتي تمثل القيمة األ متوسط القيمةأما . جنيه ١.٠٦٤يبلغ 
 ٦٩٠٧ بمتوسط الخام والمواد ماتالمستلز شراءمن الذكور، فتتمثل النفقات الرئيسية لھم في  الصغيرة المشاريع صحاببالنسبة أل

 الموظفين رواتبكما تندرج . مصريا جنيھا ١٠٠٠ ھو ،تمثيال أكثر يكون قيمة الحالة ھذه في ،المبلغمتوسط  فإن ذلك، ومع. جنيه
 لعبءا انخفاض من الرغم على ،النفقات الرئيسية الثانية القرض سدادويعتبر . األخرى الرئيسية المصاريف ضمن القرض وتسديد
 .اإلناث من العينة فرادأل الرئيسي القلق مصدر ھو القرض سداد أن عن التركيز مجموعة مناقشاتوقد كشفت  يمثله؛ الذي

  
  

  

  عدد مؤسسات االئتمان األصغر  عدد القروض التي تم الحصول عليھا
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 . التدفق النقدي٧
 

 
 
 

  الدخل واألسرة 
  
 الرجال من أقل النساء فإن مستوى دخل الدخل، حيث من أما

النساء  من ٢٤٥ عددل بالنسبة الدخل متوسطبلغ . واضح بشكل
 متوسط القيمةبينما يصل  جنيه،١.٤٣٠ ھنمقابلت تمتالالتي 
 أن يعني وھذا ،)مصريا جنيھا ٧٥٠( المبلغ ھذا نصف حوالي
  .شھريا جنيه ٧٥٠ من أقل أجورا يتقاضين النساء نصف

 ٧.١٥٩ من أفراد العينة الذكور من ٩٤ بينما بلغ متوسط دخل
  .جنيه ٢٥٠٠ بمتوسط بلغ شھريا جنيه

  
 الجنسينفي الدخل بين  كبيرة فجوةوجود  عن ھذا شفيك

 وسطمت .القريب المستقبل في لن تسد على األرجح والتي
بمتوسط قيمة يبلغ جنية  ٣.٠١٩ ھو كلھا للعينة بالنسبة الدخل
   جنيه. ٩٠٠
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: الدخل حسب النوع ١٦الشكل رقم   

 
  
   

 ھو مبلغ كلھا العينة من لألسرة الشھري الدخل متوسط
 إلى محافظة من التفاوت بعض مع مصريا، جنيھا ٢.٤٧١
 .أخرى

  
بمتوسط دخل شھري  ازدھارا األكثر المحافظة ھي القاھرة
 أسوان محافظة تليھا ،جنيه لكل أسرة ٣.١٣٦يبلغ 

 جنيھا ٢.٥٠٠ حوالي يبلغ شھري دخل متوسطب واإلسكندرية
 .مصريا

  
 جنيه ١.٦٥٦إلى  الفيوم محافظة في الريفية األسريصل دخل 

 دخل متوسط نصف من يقرب ما أي ،المتوسط في شھريا
  .القاھرةب األسرة
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  : دخل األسرة حسب المحافظة ١٧الشكل رقم 
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 تكلفة اإلنتاج الشھري لكل نشاط (بالجنية المصري)
العدد المتوسط المعدل النشاط

203 980 2907 التجارة

46 600 2956 الخدمات والنقل

34 728 2045 الحرف اليدوية

4 200 260 الصناعات الغذائية

1 125 125 الزراعة

28 380 877 تربية الماشية

338 753 2570 اإلجمالي

 
 ست عن يقل ال وما ،شركائھمساھم به أي ضعف المبلغ الذي ي ،٪٦٠ إلى تصلبنسبة  عام بشكل األسرة ميزانيةفي  عمالءيساھم ال
 .أسرھم أفراد بقية ما يساھم به أضعاف

 
  . %٣٥ أزواجھنبينما تصل نسبة مساھمة  األسرة ميزانية من٪ ٤٨ مشاركات إلىال العميالتتصل نسبة مساھمة  ،ثر دقةوبشكل أك

  
% فقط ١مقابل ٪ ٨٨ إلى تصل المشاركين من الذكور إن نسبة مساھماتھم في ميزانية األسرة العمالء ذكر أخرى، ناحية منو

   لزوجاتھم. 
  

 .الذكور من العينة أفراد من٪ ١١ والمشاركات  اإلناث ميزانية من٪ ١٧ لىإ صلبنسبة ت التوالي على األسرة أفراد بقية يشارك
 
 

 ميزانية األسرةاألسرةالزوج/الزوجةالعميل القيمةالنوع
 %100%17%35%48 المعدلنساء
 %100%11%1%88 المعدلرجال

 %100%15%26%60 المعدل جميع العمالء
 المشاركة في دخل األسرة حسب النوع  :١٠الجدول رقم 

 

 

  اإلنتاج تكلفة
  

. والرواتب واإليجار القروض سداد مثل المباشرة غير التكاليف إلى باإلضافة المدخالت مثل المباشرة التكاليف اإلنتاج تكاليفتشكل 
 المناطق في المزارعينيبدو أن  نفسه، الوقت في. نشاط لكل الشھري اإلنتاج تكاليف أعلى اليدوية والحرف والخدمات التجارةوتمثل 
  يتحملون أقل تكاليف اإلنتاج.  الريفية

  
 ١٧٥٩ مقابل جنيه ٨٨٦٧اإلنتاج بمتوسط يبلغ  وسائل لشراء وذلك النساء من بكثير أكثر المتوسط في الرجالينفق  ،النوع حيث منو

 .لنساءبالنسبة ل جنيه
 

 
 

 تكلفة االنتاج حسب النوع    
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: تكلفة اإلنتاج حسب النوع١٨الشكل رقم   
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  األرباح    
  

   .مجموعة كل داخل ھامة فوارقبسبب وجود  ما حد إلى مضللة األرباح قيممتوسط 

  

 ھي التجارةأن  االعتبار في خذمع األ . الصغيرة المشاريع أصحابالذي يحققه  المعتاد الشھري الربح حمتوسط قيم األربايعكس 
  . بحيةھي أقل األنشطة ر التيثم تأتي الخدمات   اليدوية والحرف الحكوميين الموظفين، يليھا ربحية األكثر النشاط

  

 أنإال  النساء، من أكثر ضعف ٣.٦ بواقع ربح المتوسط فييحققون  ذكورال العمالء أن من الرغم على، فھامة الجنسين بين الفروقإن 
  .الرجالأقل بخمس أضعاف عن  الواقع في ھي المرأةتظھر أن األرباح المعتادة التي تحققھا  األرباح قيم متوسط
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 الربح حسب النوع الربح حسب النشاط
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: الربح حسب النشاط١٩الشكل رقم  النوع : الربح حسب٢٠الشكل رقم    

 
 

 دورية األنشطة 
 
 من وغيرھا رمضان شھر وخالل الصيف فترة خالل االئتمان على لحصولإلى ا الحاجة والمقابالت التركيز ت مناقشات مجموعاتأكد

  .خالل ھذه الفترات التجاري النشاط حيث يزيد والدينية، االجتماعية المناسبات

  

 
 

 أ: دورية األنشطة٢١الشكل رقم          جات المالية                                       ب: دورية االحتيا٢١الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دورية االحتياجات المالية

تربية الماشية

  األنشطةدورية 

 موظف حكومي تجارة خدمات حرف يدويةتربية الماشيةموظف حكوميتجارة خدمات حرف يدوية
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  . استخدام االئتمان ٨
 

  
 معظم أن حقيقة خالل من ذلك تفسير ويمكن. النساء من بكثير علىككل وحصولھم على القروض أ الرجالحجم الطلب من إن 

 عادة القروض مبالغتكون  حيث الجماعي اإلقراض وسائل خالل منر األصغ التمويل مؤسسات من قروض على يحصلن النساء
 .الفردي اإلقراض حالة في عليه ھي مما أقل
 

 من بكثير أقلالالتي يدرن أنشطة منزلية لبيع منتجاتھن محدودة والمخاطر  فإن الفرص المتاحة أمام النساء ذلك، على وعالوة
  .االقتراض حيث

  
دعتھن الضرورة  إذا إال يعملن ال النساء بل أن ،ثقافية ألسباب غير عامالت زوجاتھم في مصر أن تكون الرجال معظم يفضل
يمرض أزواجنا أو يكبروا في السن وال  ندما"ع أنه التركيز مجموعة مناقشاتوقد ذكرت النساء في . اقتصادية ألسبابلذلك 

الالتي أخدن على  النساء لبعض بالنسبةالدخول في معترك الحياة". و إلى اءالنس تضطر ألسرة،يستطيعون توفير ضروريات ا
 يجب أن يتعلمنھا أثناء العمل بشكل مباشر. جديدة مھارات مھنية تطوير يعني ھذافإن  واألطفال، األسرة رعايةعاتقھن مسئولية 
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 ٤.٨٢٧يبلغ متوسط حجم الطلب ( القروض أكبر، فيبدو أن الموظفين الحكوميين يحصلون على المھني النشاط حيث من ماأ
 جنيه ٤.٢٦٢( الخدمات قطاع في يعملونالذين  عمالءيليھم ال ،)٢.٨٢٧ بينما يبلغ متوسط القروض التي تم الحصول عليھا ،نيةج

تم  جنيه ١.٦٦٥ ، حجم الطلب جنيه ٢.٦٨١( اليدوية الحرف ثم) تم الحصول عليه مصريا جنيھا ٣.٤٧٠ ،متوسط حجم الطلب
  ليه).الحصول ع

  
مبلغ القروض المطلوب. وكما يوضح  ثلث نحو قروضتمثل ال عموماو .من المطلوب أقل مبالغيحصل العمالء على قروض ب

جنيه، بينما يصل مبلغ القرض المتحصل  ٣.٣٩٤الجدول أدناه، يبلغ متوسط قيمة الدين المطلوب لجميع العمالء مبلغ وقدره 
جنيه بينما يحصلون على  ١.٥٠٠صورة أكثر تمثيال حيث يطلب العمالء مبلغ وقدره جنيه. غير أن متوسط القيم يعطي  ٢.٢٢٧

 جنيه. ١.٠٠٠مبلغ 
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 تربية الماشية

 طعام  تجارة  غذائية تجارة
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: حجم القرض المطلوب حسب النشاط٢٤الشكل رقم  : حجم القرض المحصل حسب النشاط٢٥الشكل رقم    

 
 حجم القرض المحصلحجم القرض المطلوب النشاط

 4,8272,827المعدل الحكوميون  الموظفون
 4,0002,000المتوسط

 
 3,4272,165المعدل التجارة

 1,5001,000المتوسط
 

 4,2623,470المعدل الخدمات
 4,0002,500المتوسط

 
 2,7811,665المعدل الحرف اليدوية

 1,500900المتوسط
 

 1,938725المعدل الصناعات الغذائية
 1,000750المتوسط

 
 1,6431,123المعدل تربية الماشية

 1,0001,000المتوسط
 3,3942,227المعدل اإلجمالي

 1,5001,000المتوسط
 : القروض المطلوبة والمحصلة حسب النشاط ١٢الجدول رقم 
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 والماشية والسماد البذور دةم، حيث يشترى الفالحون عاطتھألنش الالزمة الخام المواد لشراء أساسا القروض عمالءال استخدم وقد
 نفقات أو التعليم رسوم دفع أو الزواج نفقات مثل أخرى ألغراض القروضوقد استخدم القليل من المستطلعين . بھذه القروض

  . الصحية الرعاية
  

  .والنساء الرجال بين القروض استخدام في كبير فرق يوجد الومن حيث النوع، 
 

١استخدام االئتمان  ٢استخدام االئتمان    
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 . المدخرات٩
 

  
 إبقاءھا يعني ما وھو مدخراتھم، يدير أفراد العينة كيف يصف، حيث األصغر التمويل لعمالء االدخار عادات على القسم ھذا يركز
 وباختصار،. المدخرات واستخدام ويوضح ھذا القسم أسباب وتواتر الرسمية.المشاركة في جمعيات االدخار غير  أو فراشال تحت
 تعرض من يقلل أن يمكنبشكل أفضل  الموارد ھذه توزيع وكيف أن المتاحة المالية الموارد عن معلومات يقدم القسم ھذا فإن

 .مخاطرلل العمالء
  

ن في ويفكر المستطلع عندما الواقع، في.  يدخرون المالالتركيز البؤرية أنھم ال مجموعات مناقشات خالل العمالء معظمذكر 
  .معينة زمنية لفترة األموال تجميداالدخار فإنھم يفكرون بالغريزة في 

  
 رسمية غير طرق ھناكو. االفتراضھذا  عن كثيرا تختلف االدخار عاداتمجموعات التركيز البؤرية أن  مناقشات وكشفت
 معظم أن من بالرغمو. الريفية المناطق فيشراء الحيوانات الكبيرة مثل األبقار  أو األثاث،و) للنساء( الذھب شراء مثل لالدخار
 يحتفظ منھم العديد أن ظھر مختلفة، بطريقةإال أنه عندما عرض األمر  ،لالدخار الدخل من يكفي ما وجود عدم يدعون الناس
  يعتبرونه مدخرات. ال ولكن جانبا، األموال ببعض

  
 من الكثير. جانبا األموال حفظ من بدال عامل مال كرأس واستخدامھا مأنشطتھ في المدخرات استثمار إعادةالء بيقوم معظم العم

 ،جنيه شھريا ٥٠٠وحتى  أسبوعياجنيه  ٥المستطلعين يشاركون في جمعيات االدخار االئتمانية حيث يشتركون بمبلغ يتراوح بين 
 للتأكد المتاح المال من ضئيل مبلغ، أنھن يحتفظن دائما بالريفية األماكن في وخاصة النساء، بعض وذكرت. دخلھم على اعتمادا

  . الحاجة إمكانية الحصول عليه عند من
  

 اليومية، النفقات ارتفاع: االدخار منھا في طريق عديدة المستطلعين يواجھون عقبات أن إلى اإلشارة من بد ال ذلك،وبالرغم من 
  . الجنازات أو الزفاف مثل المختلفة االجتماعية والمناسبات خصوصيةال دروسوال ،مجانية الواقع في ليست التي والمدارس

  
سداد القروض وتغطية النفقات الشخصية، ال يعد لديھم أي أموال. وقد  بعدو. منخفضةقدرتھم على االدخار مقيدة بأرباحھم ال

 المنزلية واألجھزة األثاث ءنذ سن مبكرة تقوم األمھات بشراھن األولى، فمأولويت كانتن بناتھزفاف  نفقاتأن  النساء بعض تلنأع
 كلما أمكنھن ذلك.  المستقبل في لبناتھن لمنزل الزوجية

 

 
 

  عادات االدخار   
 

% من أفراد العينة ٨٣ يعتاد ،٣٢يوضح الشكل رقم  كما
  ادخار األموال. 

  
 أقليدخرن  النساء بأن االعتقادإلى  التركيز مجموعات تقودنا
 ذلك، ومعنظرا للمبالغ الصغيرة التي يكتسبنھا.  الرجال من

 النساء متساوية بين نسبةال أن الكمية األبحاث كشفت
 .والرجال

  
 

 
 
 
 
 
 %17 ال

 
عادات اإلدخار

 
 
 

 %83 نعم
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تواتر االدخار حسب المحافظة
القاھرة أسوان الفيوم اإلسكندرية

يوميا 22% 19% 12% 21%

أسبوعيا 18% 13% 34% 10%

شھريا 43% 53% 30% 59%

أخرى 2% 0% 2% 7%

 واالئتمانرابطات االدخار ( الرسمية غير االدخار برامجكما أن ٪). ٤٧(أساسي  بشكلبالمدخرات في المنزل  االحتفاظ يتم
 خالل منأنھم يقومون بادخار األموال  العمالء من كبير جزء أفاد وقد. المستطلعين من٪ ٢٥ بنسبة شائعة االستخدام ) الدوار
  ). ٪١١( لبناتھم ثاثاأل شراء

 
 المقارنة، سبيل علىو). في المتوسط أشھر ٨( ممارسة األكثر األمد طويلةالنشاط  ھو االدخار من الشكل ھذاوالجدير بالذكر أن 

  .١٦ الجدول في مبين ھو كما ، لمتوسطيتم أنفاق األموال التي يتم االحتفاظ بھا في المنزل بعد شھرين في ا
  

 االدخار حسابات أو يستخدمون ،٪)٩( منشاطھ في االستثمار إعادةفي االستبيان يقومون ب المشاركين من صغيرة مجموعةھناك 
 %).٢( المصرفية والودائع٪) ٢( الذھب في مدخراتھم استثمار أو ،٪)٨( لبريديا

  
١نوع االدخار  ٢نوع االدخار    

 
 

 %3 أخرى    %2 ذھب 
 

 %6 االستثمار في مشروع            %25 جمعيات   
 

 %11 أثاث للبنت                        %8 مكتب البريد    
 

واد خام لمنزل االبن               م %2 البنك    3% 
 

 %1    الثروة الحيوانية  %47 المنزل   

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 0%   10%   20%  30%   40%  50% 

 
١أ: نوع االدخار ٢٩الشكل رقم  ٢ب: نوع االدخار ٢٩الشكل رقم    

 
 

 أثاث البنتالجمعياتمكتب البريدالمنزل
2 678 

 : متوسط فترة االدخار (بالشھر)١٣جدول رقم ال
 

يميل  ، الفيوم فيأما . وأسوان واإلسكندرية القاھرة وبالنسبة لتواتر االدخار، يقوم غالبية المستطلعين باالدخار شھريا خاصة في
ر على فترات قصيرة كما أن النساء يميلن إلى االدخا. األحيان من كثير في جانبا المال من المستطلعون إلى االحتفاظ بقدر

 .الرجال من أكثر )يوميا أو يا(أسبوع
 عدد مرات االدخار حسب النوع
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 عدد مرات سحب المدخرات حسب المحافظة
القاھرة أسوان الفيوم اإلسكندرية

 
أسبوعيا 14% 5% 0% 3%

شھريا 46% 45% 60% 28%

أخرى 28% 33% 16% 55%

 إلى خاص بوجه لمرأةوتميل ا. شھر كل مدخرات سحبب العينة أفراد من٪ ٤٦ يقوم المدخرات، من عمليات السحب تحليل ندوع
  ل. الرجا من أكثرالمدخرات  سحب

  
 إلى شھرين بين تتراوح لفترات مجموع المبحوثين يحتفظون بمدخراتھم مدد أطول ثلث حوالي أن إلى اإلشارة من بد ال ذلك، ومع
 .واحدة سنة
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 : تواتر عمليات السحب حسب النوع ٣١الشكل رقم                                                                                                                                                  

 
 ،٪)٣٥( القادمة االحتفاالت تكاليف تليھا ،٪)٥٣( المستقبل في االستثماراتفي منظور إقامة  في االدخار الرئيسية األسبابتكمن 

 )٪٢٦( مستقبلاالطمئنان لل عدم أو
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 أن حقيقة مثل بسيطة اتاختالف مالحظة ويمكن والنساء، الرجال بين الواقع في االدخار أسباب تختلف ،١٩ رقم للجدول وفقاو
 فقدان من المخاوف بسبب لالدخار الرجال يميل. والدخارل كأولوية) والتعليم تاالحتفاال(المشاركات لديھن قضايا أسرية  اإلناث
 .مستقبلاالطمئنان لل عدم بسبب النساء تدخر حين في الدخل،
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المتوسط المعدل عدد المستطلعين النوع
100 171 245 إناث
300 955 94 ذكور
150 389 339 اإلجمالي

 
 إجماليذكورإناث

 %53%60%50االستثمار في األثاث
 %4%8%3اع الماللعدم ضي
 %1%1%0 الفوائد

 %18%24%15في حالة فقد الدخل
 %1%2%0 التقاعد

 %14%13%15مصاريف التعليم
 %35%32%36 االحتفاالت

 %26%21%28عدم االطمئنان للمستقبل
 %14%13%15نفقات الرعاية الصحية

 %12%9%13تجديد االئتمان
 االدخار حسب النوع : أسباب ١٦الجدول رقم 

 
  المدخرة المبالغ

  
 أن المتطرفة، الردود تأثير من تخفف التي القيم، يشير متوسط، حيث الجنسين بين ھامة فجوة ھناكبالمبالغ المدخرة،  يتعلق وفيما

  الذي تقوم المرأة بادخاره. المبلغ أضعاف ٣ يدخرون الرجال
 
يدخر المستطلعين في ) واإلسكندرية القاھرة( الحضرية المناطق فيف. أخرى ىإل محافظة من مختلفة ة اتجاھاتمالحظ يمكن كما 

ترتفع مدخرات  مصر، في مدينتين اكبر وھما ،واإلسكندرية القاھرةأما في . والفيوم أسوان في يعيشون الذين من أكثر المتوسط
 العمالء حيث يزيد الدخل في ھاتين المدينتين. 

 
 
 

الجنيه)االدخار حسب المحافظة (ب  
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: االدخار الشھري حسب النوع١٧الجدول رقم   
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لشھري حضر / ريفاالدخار ا  االدخار الشھري حسب النوع       
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: االدخار الشھري حضر / ريف٣٤الشكل رقم  : االدخار الشھري حسب النوع٣٥الشكل رقم    
 
 

حيث يوضح متوسط  مختلفة، حقائق عن النشاط أنواع من نوع كل منغ التي يدخرھا األفراد المبال متوسط بين المقارنةتعكس 
 في يعملون الذين واألفراد الخدمات،مجال  في يعملون الذين واألشخاص العامة، الخدمة في يعملون الذين األشخاص أنالقيم 

 . الحيوانية والثروة والتجارة زراعةالمجاالت  في يعملون الذين أولئكة يدخرون أكثر من الغذائي الصناعات
 

 المتوسطالمعدلالعدد النشاط
 22402200 الموظفون الحكوميون

 204364100 التجارة
 46673200 الخدمات

 34343150 الحرف اليدوية
 4215205 الصناعات الغذائية

 1150150 الصناعة
 28178100 تربية الماشية

 339389150 اإلجمالي
: االدخار الشھري كل نشاط ١٨الجدول رقم 
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 . المخاطر المحددة ١٠
 
 
 

 تصنيف يمكن. والصغيرة المشاريع أصحاب لھا يتعرض التي الرئيسية المخاطرالبؤرية عن  التركيز مجموعات مناقشات كشفت
 والكوارث التقاعد تكاليفب المتصلة والمخاطر الصحية والمخاطر االقتصادية المخاطر: ھي فئات إلى خمس المخاطر ھذه

  . العائلية والمناسبات التعليم تكاليفب المتصلة والمخاطر الطبيعية

  

 يؤدي مما والتضخم، السوق أسعار في التقلبات الخصوص وجه لىوتتضمن المخاطر االقتصادية الرئيسية التي أبرزھا العمالء ع
  م. منتجاتھ على الطلب انخفاض إلى

  

 الرعاية نفقات تحمل معظمھمحيث ال يستطيع . األفراد تواجه قد التي المخاطر أھم بين من أيضاتندرج  ةالصحي المشاكل كما أن
 وضعف  التحتية البنية في نقص من تعاني والتيبالمرضى  المكتظة العامة المستشفيات على ويعتمدون الجودة عالية الصحية
 ال الفقراءإال أن  السكان، لجميع طبيةتوفر رعاية  الصحة وزارة أن المفترض من أنه من الرغم علىو. والفساد االستثمار
 آخذة ،الوالدة تكاليف مثل التكاليف، بعض ذلك، إلى باإلضافةو. األدويةال و المناسبة الطبية الخدمات على الحصول يستطيعون

عن  نقطاعناتج عن االال الدخلقدان ف أيضا ولكنالتي تنطوي عليھا فحسب  التكاليفال تعني  الصحية المخاطرإن . االزدياد في
  العمل.

  

 واألمھات اآلباءولم يعد بمقدور  التقليدية العائلية الروابط ، حيث تختفيللفقراء لنسبةيمثل أحد المخاطر الكبيرة با التقاعدكما أن 
 غير القطاع للعمالة في لتقاعديةا لمعاشاتل نظام يوجد ال أنه حيثو. العمل عن فا عند التوقرعايتھمل أوالدھم علىدائما  االعتماد

  التقاعد. عندما كبير بشكل الماليةتنخفض مواردھم  ،الرسمي وبما أن الكثير من الناس ال يعتاد االدخار

  

  .الحيوانية الثروة ومشاكل الطيور أنفلونزا مثل محددة مخاطر الريفية المناطقكما يواجه سكان 

  

 التكيف آليات
 
 على رئيسي بشكل فھم يعتمدون. معھا للتعامل مختلفة طرقإلى  الصغيرة المشاريع صحابأيلجأ  مشكلة، حدوث حال في

 اقتراض أو أخرى جمعية من المقدمة القروض على بعضيحصل ال قدو. مجتمعاتھم في القائمة الرسمية غير التضامن مجموعات
. تماما نشاطھمأنھم قد يغيروا  أو آخر، شخصحساب ل كموظفين العمل أجل من نشاطھميوقفوا  ما غالباو. عائالتھم من أموال
 تقديممن خالل ) والكنائس المساجد( الدينية المؤسسات جانب من خطيرة محنة في األشخاص الذين يقعوا أو األرامل دعم ويمكن
 ات.الصدق

 
 
 

 المخاطر االقتصادية  ١.١٠
 

 مناقشات خاللو. الدخل فقدان في تتسبب قد التيو المھنية العمالء أنشطة على تؤثر التي المخاطر عن عامة لمحة القسم يعرض ھذا
 أما .مأنشطتھ وتباطؤ الطلب انخفاض إلى يؤدي مما والتضخم األسعار في السوق تقلبات جميعا من المشاركون شكا التركيز، مجموعة

 .الطيور زاوأنفلون الماشية وموتالمزارع واألراضي  أضرار مخاطر إلى العمالءأشار  الريفية، المناطق في
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اقتصادية،  لمخاطر يتعرض نشاطھم كان إذا سؤالھم عما عند
 .ة باإليجابالعين أفراد من٪ ٦٣رد 

 
 التعرض للمخاطر

 
 في أعلى ھو معدل االستجابة ھذا أن إلى اإلشارة يجب

 ـ من٪) ٧١( والفيوم٪) ٧٥( سوانـ أ الريفية المحافظات
   ).٪٦٤( واإلسكندرية٪) ٥٧( القاھرة

 
 سبيل علىف. اغيرھ من للمخاطر عرضة أكثر تبدو المھن عضب

 علىو. كثيرة خارجية مخاطرل الماشية تربيةتتعرض  المثال،
أنھم يعانون  الخدمة مقدمي منفقط ٪ ٤٦ ذكر، ذلك من العكس
   ة.االقتصادي المخاطر من

 
 
 
 
 
 
 
 
 %63 نعم

 
 
 
 
 %37 ال 

 
 

 ة : التعرض للمخاطر االقتصادي٣٦الشكل رقم 
 

تم  السرقة، أو حريقالناتج عن ال للدمار نتيجة تواجھھا التي المخاطر بأنھا تعريفھا يمكن والتي اإلنتاج، بمخاطر يتعلق فيماو
 مخاطر متوسطة، مخاطرتوجد مخاطر،  ال: التالي المقياس باستخدام وذلك المخاطر نسبة عن االستطالع في ينالمشارك سؤال
 في كال مخاطرال معدلمخاطر، حيث كان تقييم ثلثي المبحوثين تقريبا ل أية يواجھون العين أنھم المستطل معظم اعتبر. كبيرة

  أكثر بقليل من مخاطر الحريق. للسرقة نبأنھم معرضي العمالءيشعر  ذلك، ومع. بالمتوسط الحدثين

  
 
 

 تدمير وسائل اإلنتاج بسبب السرقة     تدمير وسائل اإلنتاج بسبب الحريق     
 
 

3% 7% 
 
 
 

 
 
 

67% 

 ال توجد مخاطر 

 مخاطر متوسطة

 مخاطر كبيرة

 ال توجد مخاطر

 مخاطر متوسطة
 مخاطر كبيرة 

 
 
 
 

: تدمير وسائل اإلنتاج بسبب الحريق٣٧الشكل رقم  : تدمير وسائل اإلنتاج بسبب السرقة٣٨الشكل رقم 

  
 



  تقييم احتياجات التأمين األصغر في مصر

تمثلت  لمتوقعة،ا غير الكوارث ضد محتملةال تغطيةالب يتعلق وفيما
 المفقود، المخزون بناء إعادة في العينة أفراد من٪ ٣٥ عددل األولوية
 أو٪) ١٣( العمل أدوات وحماية ،٪)٣٤( القروض سداد وسيلة تليھا

  ).٪١٢( متاجرھمحماية 
  

 جنس أو مرمكان أو ع عن النظر بغض قائمة التفضيالت ھذه
  المستطلعين.

  
  
  
  

  وبة في حالة وقوع كوارث : التغطية المطل٣٩الشكل رقم 
  

 الذي الحدث ابوصفھ العام حوادث وسائل النقل عمالءال ثلث يعتبر
 أنباعتبار  مستغربا ليس وھذا. على نشاطھم تأثيرال أشد له سيكون
  .عالمال أنحاء جميع في الطرق حوادث معدالت أعلىتشھد  مصر

  

 زليةالمن الحوادثأن  إلى العينة أفراد من٪ ٢٢ و٪ ٢٨أشار و
ھي من أكثر الحوادث خطورة والتي  التوالي علىوحوادث العمل 

 .أعمالھم على تؤثر

  
  
  
  

  : حوادث تنطوي على مخاطر كبيرة٤٠الشكل رقم 
  

 % من العمالء الذي جرت معھم المقابالت اإلصابة٧٠ يعتبر
الحدث الرئيسي الذي ينطوي على مخاطر كبيرة بينما ينظر  الجسدية

 إلى يؤدي الذي العمل، انقطاع مكانيةلعينة إلى إ% من أفراد ا٢٤
  كأحد المخاطر الكبيرة. الدخل، فقدان

  
  
  
  
  
  
  

 : أمور تنطوي على مخاطر كبيرة ٤١الشكل رقم 

  التغطية المطلوبة في حالة وقوع كوارث

  استعاضة االئتمان
  
  

  فقدان الدخل
  

  
  

  كانتين / محل
  
  

  
  أدوات العمل

  
  

 المخزون

  حوادث تنطوي على مخاطر كبيرة

  حوادث منزلية
  
  

  حوادث العمل
  

  
  

  حوادث النقل العام
  
  

  
  حوادث السيارات

  
  
 أخرى

  كبيرة أمور تنطوي على مخاطر

  االنقطاع 
  عن العمل

  
  

الجروح 
  الجسدية

  

  
  

تكاليف 
  اإلصالحات

  
  

  
  ركود 
 السوق
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 الصحة ٢.١٠
 
 
 
 
 

تكاليف الرعاية الصحية أعلى في الحضر (القاھرة 
 واإلسكندرية) عنھا في الريف (الفيوم وأسوان)

ى الرعاية الصحية المبالغ المدفوعة عل
 حسب المحافظة

 
 

66 
 

58 
 

105 

 
 أسوان
 الفيوم 

 اإلسكندرية

 القاھرة 

 
158 

 
0 50 100 150 200 

 
: المبالغ المدفوعة على الرعاية الصحية حسب المحافظة٤٢الشكل رقم   

 
 

فيھا  يحصلن مرة كل في الرجال من أكثر النساء تدفع ما عادة
 مجموعة مناقشات كشفت اقع،الو في. الصحية الخدمات على

 أفضل على للحصول المزيد لدفعأن النساء مستعدات  التركيز
تتعلق الخدمة الصحية  عندما وخصوصا الخدمات، من نوعية

 بالوالدة.

 

المبالغ المدفوعة على الرعاية الصحية بالوقت حسب النوع 
(جنيه)

 105 ذكور
 
 
 

 
 إناث

126

90 100 110 120 130 
 

: المبالغ المدفوعة على الرعاية الصحية بالقوت حسب النوع٤٣قم الشكل ر  



  تقييم احتياجات التأمين األصغر في مصر

 التفضيالت الطبية    
 

 من٪ ٥١زيادة تكلفة العيادات الخاصة، إال أن  من الرغم لىع
 من بدال الخاصة العيادات الذھاب إلى يفضلون أفراد العينة
  ).٪١٠( العامة العيادات أو٪) ٣٣( الحكومية المستشفيات

 
راكز الطبية          نوع الم

بالخدمات  مقارنة مصر في الخاصة الطبية الخدمات جودة
 يفضلھا أفراد العينة. لماذا تفسر العامة

 
 
33% 

 مستشفى 
 حكومي

 مستشفى خاص
 

 عيادة عامة 51%

 
 

6% 
 

10% 

 عيادة خاصة

 
 

: أنواع المراكز الطبية ٤٤الشكل رقم   
 

بالنسبة  الدخل مستوى ارتفاع يعكس مما النساء، نسبة من أعلى واإلسكندرية القاھرة في الخاصة ياداتالع يفضلون الذين الرجال نسبة
 .األصغر التمويل عمالء التي يتردد عليھا الصحية المراكز أكثر ثاني المحافظات جميع فيوتعتبر المستشفيات الحكومية . للرجال

 
 جميع العمالء ذكور إناثالمحافظة

 %38 %31 %41مستشفى حكوميالصحي المركز نوعالقاھرة
 %4 %4 %3مستشفى خاص 
 %9 %7 %10عيادة عامة 
 %49 %58 %46عيادة خاصة  

 45167 122 عدد الحاالت
 %23 %12 %28مستشفى حكوميالصحي نوع المركزاإلسكندرية

 %12 %19 %8مستشفى خاص 
 %10 %4 %13عيادة عامة 
 %55 %65 %50عيادة خاصة  

 2686  عدد الحاالت
 %29  %29مستشفى حكوميالصحي نوع المركزالفيوم

 %6  %6مستشفى خاص 
 %6  %6عيادة عامة 
 %59  %59عيادة خاصة  

 51   عدد الحاالت
 %32 %38 %20مستشفى حكوميالصحي نوع المركزأسوان

 %3 %0 %10مستشفى خاص 
 %16 %19 %10عيادة عامة 
 %48 %43 %60عيادة خاصة  

 2131 10عدد الحاالت 
 : التفضيالت الصحية حسب المحافظة ١٩الجدول رقم 



  تقييم احتياجات التأمين األصغر في مصر

من ٪ ٦٧ حيث يذھب المشاركين بين شائعة الطبية الزيارات
٪ ٢٦ و األقل على الشھر في مرة الطبيبأفراد العينة إلى 

..أشھر ٣ كليذھبون إلى الطبيب 

 
يارات الطبيةعدد مرات الز  

 
 
 مرة شھريا      
 على األقل      

 

 
 
 
 
67% 

 
 كل ثالثة 

 أشھر

 
26% 

 
 كل ستة
 أشھر

   
4% 

أقل من مرة 
 سنويا

  
3% 

0%  20%  40%  60%  80% 
 

: عدد مرات الزيارات الطبية ٤٥الشكل رقم   
 
 
 

 عدد مرات الزيارة الطبية حسب العمر  

ية قائم بغض النظر عن نفس عدد مرات الزيارات الطب
عمر المستطلعين. فجميع المستطلعين من كافة األعمار 
يزرون الطبيب شھريا أو كل ثالثة أشھر على أقصى 

 تقدير.

 
 مرة شھريا على األقل                     

 كل ثالثة أشھر                 

 كل ستة أشھر                

 أقل من مرة سنويا           

 
 
 

30% 
30% 

25% 
21% 

2% 
3% 
6% 
5% 

 

4% 
2% 
3% 
2% 

63% 
64% 
66% 

73% 

 
 
 
 

٥١أكبر من   

٥٠و  ٤١بين   

٤٠و  ٣١بين   

٣٠و  ١٨بين   

 

0%   20%  40%  60%  80% 
 

: عدد مرات الزيارات الطبية حسب العمر ٤٦الشكل رقم   
 
 

متكررة زيارة أفراد العينة من القاھرة واإلسكندرية إلى الطبيب 
% بالتوالي إلى الطبيب مرة شھريا ١٧% و ٧٩يذھب  حيث

  على األقل. 

% على األقل من مواطني أسوان إلى ٤٧في المقابل، يذھب 
  % في الفيوم. ٥٦الطبيب مرة كل شھر بينما تصل النسبة إلى 

في المناطق الريفية حيث قد ال تتوافر زيارة الطبيب أقل نسبيا 
القائمين على الرعاية المراكز الصحية بسھولة والثقة في 

  .الصحية مفقودة

  

  
 
ا

: عدد مرات الزيارات الطبية حسب المحافظة ٤٧رقم  لشكل  

 

 

  عدد مرات الزيارات الطبية حسب المحافظة

  مرة شھريا على األقل
  

  كل ثالثة أشھر
  
  

  كل ستة أشھر 
  
 ة سنوياأقل من مر

  أسوان
  

  الفيوم
  

  اإلسكندرية
  

القاھرة
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المحافظة العدد المتوسط المعدل
القاھرة 95 76 30
اإلسكندرية 117 55 30
الفيوم 83 36 20
أسوان 28 69 50
إجمالي 323 58 30

النوع العدد المتوسط المعدل
ذكور 234 39 20
إناث 89 106 50
إجمالي 323 58 30

اطالنش المتوسط المعدل العدد
موظف حكومي 20 56 35
التجارة 199 51 30
الخدمات 43 96 50
الحرف اليدوية 33 77 25
الصناعات الغذائية 4 27 25
تربية الماشية 23 26 15
اإلجمالي 323 58 30

 

  

% من المستطلعات ٦٩زيارة النساء للطبيب أكثر من الرجال حيث أفاد 
% ٦١من النساء أنھن يذھبن إلى الطبيب مرة شھريا على األقل في مقابل 

  للرجال.

ھذا ھو أن النساء ھن المسئوالت عن إحضار األطفال وقد يكون السبب في 
  إلى المستشفيات ولھذا فإن زيارتھن للطبيب أكثر من الرجال.

    

  

  

  

  
: عدد مرات الزيارات الطبية حسب النوع                      ٤٨الشكل رقم   

  

 تكاليف المخاطر
 
 

 جنيھا ٥٨ يمثل العمل فقد بسبب الدخل متوسط فقدان
 الصغيرة المشاريع ألصحاب الواحد اليوم يف مصريا

 جنيھا ٣٠ ھو الخسارة قيمة متوسط. الذين تمت مقابلتھم
                                 .الواحد اليوم في مصريا

 

 
 

: الخسارة اليومية بسبب انقطاع العمل حسب المحافظة٢٠الجدول رقم   

  

 يخسرون الذين أسوان، يليھم مواطني ،)يوميا المتوسط في مصريا جنيھا ٧٦( عملالعند توقف  أكبر القاھرة فيخسارة المشاركين 
 بسبب العمل توقف عند أقل فخسائرھم في الدخل الريفية المناطق في الصغيرة المشاريع أصحابأما . المتوسط في يوميا جنيھا ٦٩

 ).الفيوم في جنيه ٣٦ المتوسط في( متوقعة غير أحداث

 

 متوقعة غير أحداث بسببينقطعون عن العمل  الذين الرجال
 النساء،أما . المتوسط في يوميا جنيه ١٠٦يمكن أن يخسروا 
 المتوسط في فيخسرن ،عن الرجال عموماالذي يقل دخلھن 

 .يوميا جنيھا ٣٩ إلى مبلغ يصل

 
 
 
 
 
 

: الخسارة اليومية بسبب االنقطاع عن العمل حسب النوع٢١الجدول رقم   
 

 العملعن  النقطاعنتيجة ل للدخل اليومية لخسارةاتختلف  
الذي يزاوله المستطلعون. لنشاطحسب نوع ا كبير حد إلى  

 
  الدخل في التباين من الرغم على نهمة القيويظھر متوسط    

    و ٢٥ بينما  تتراوح اليومية الخسائرفإن  فئة، كل داخل  
      لونيعم الذين العمالءومن المرجح أن يخسر . جنيھا ٥٠
     الذين أولئك منأكثر  الدخل من المزيد الخدماتمجال  في

                             األخرى األنشطة في يعملون
: الخسارة اليومية بسبب االنقطاع عن العمل حسب النشاط ٢٢الجدول رقم 

     
  
  للمخاطر ستجابةاال 

  عدد مرات الزيارات الطبية حسب النوع

  مرة شھريا على األقل
  
  

  كل ثالثة أشھر

  
  كل ستة أشھر 

  
  

 أقل من مرة سنويا

ذكور 
إناث
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وسائل الحماية ذكور إناث
اللقحاات 0% 0%
التأمين 2% 2%

االئتمان األصغر 2% 0%
دعم من األسرة واألصدقاء 19% 8%

ال تفعل شيء 33% 30%
ليس لديك وسائل مكافحة  6% 2%

اللقحاات 16% 7%
االدخار 23% 51%

  
 أو مدخراتھمبينما يعتمد اآلخرون على  .والتأمين لقاحاتيستخدمون ال ما انادرف األمراض،أفراد العينة ال يحاولون تجنب  ثلث

 .عاما ٥١أكبر  عمالءلل خاصة بصفة الحالة ھي ھذه. المرض حالة في واألصدقاء العائلة من المساعدة

 
٥٠و  ٤١بين ٤٠و  ٣١بين ٣٠و  ١٨بين  أكبر من  

 %0 %1%0%0اللقاحات
 %7 %2%0%1التأمين

 %0 %3%0%2 ئتمان األصغراال
 %22 %16%9%20 دعم من األسرة واألصدقاء

 %28 %30%31%35ال تفعل شيء
 %0 %4%11%2 ليس لديك وسائل مكافحة 

 %6 %17%15%13أخرى
 %37 %27%34%27االدخار

 : وسائل الحماية حسب العمر (االختيار األول)٢٣الجدول رقم 
 
 

 على الرجال من٪ ٥١ يعتمدف ،النوع حيث من أما
، كما الصحية المخاطر من للوقاية كوسيلة مدخراتھم

 أقل نسبةب ولكن نمدخراتھ على أيضا النساء تعتمد
 أجورا يتقاضين النساء أن حقيقة بسبب وذلك ،٪)٢٣(

 من أقل أموااليدخرن  وبالتالي ،أقل على األرجح
 على الرجال نم أكثر النساء تعتمد، المقابل في. الرجال

)٪٨ مقابل٪ ١٩( واألصدقاء العائلة من المساعدة  
 

 
 

  : وسائل الحماية حسب النوع (االختيار األول)٢٤الجدول رقم 
 

 من شكل بأي األمراض الوقاية من اإلسكندرية في٪ ٣٦ و القاھرة في المستطلعين من٪ ٣٩ حيث ال يحاول ،متشابھة نسبال جغرافياو
 الفيوم في٪ ٣٠ و أسوان في٪ ٤٧. (المرض من للوقاية كوسيلة مدخراتھم علىعتمد المستطلعون ، يالمحافظات جميع فيو. األشكال

 تمت الذين الصغيرة المشاريع أصحاب من٪ ٣ بنسبة والفيوم القاھرة فيالتأمين فقط  يستخدموُ  .)القاھرةو اإلسكندرية في٪ ٢٧ و
 .كال المحافظتين في مقابلتھم

 
 أسوان الفيومسكندريةاألالقاھرة الوسائل السابقة

 %0 %1%0%0 اللقحاات
 %0 %3%0%3 التأمين

 %3 %2%1%0 االئتمان األصغر
 %23 %23%15%8دعم من األسرة واألصدقاء

 %13 %24%36%39 ال تفعل شيء
 %0 %6%3%7ليس لديك وسائل مكافحة

 %13 %10%14%16 أخرى
 %47 %30%30%27 االدخار

            : وسائل الوقاية السابقة حسب المحافظة (االختيار األول)٢٥ الجدول رقم
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 وأكثر ليوم المستشفى إلى المشاركين معظم ذھب ،٢٠٠٨ عام خالل
 و ٣ بين ما المستشفى في المستطلعين من٪ ٣٣ وبقي. أيام ٣ من
 أيام. ١٠ من أكثر .٪ ٢٩ و يوما ١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يام في المستشفى: عدد األ٤٩الشكل رقم   
 

 

 
أيام  ١٠ و ٣ بين ما المستشفى في بقوا الذين% من أفراد العينة ٤٠

 بينما شيئا،% لم يدفعوا ١٨، ومصريا جنيھا ٥٠١ من أكثر دفعوا
 .جنيه ٥٠٠ و ١٠٠ بين ما ٪٤٤ دفع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أيام. ١٠إلى  ٣ي فترات تتراوح بين : المبالغ المدفوعة نظير اإلقامة في المستشفى في كل مرة ف٥٠الشكل رقم 
 

 
 
 

 في أيام ١٠ من أكثر أمضوا الذين المشاركين بين من٪ ٤٨ھناك 
 حين فيجنيه،  ٥٠٠و ٢٠٠قاموا بدفع مبالغ تتراوح بين  المستشفى

دفعوا ٪  ١٥ ونسبة كبيرة تقدر بـ جنيه ٣٥٠٠و  ٧٥٠ بين٪ ٢٩ دفع
 .شيئا% لم يدفعوا ٩وھناك . جنيه ١٠.٠٠٠ من أكثر

 
 
 

 
 
 

: المبالغ المدفوعة نظير اإلقامة في المستشفى في كل مرة في فترات ٥١الشكل رقم 
 أيام ١٠أكثر من 

 
 
 
 
 

  
، المستشفى في أيام ١٠ من أكثر أمضوا الذين المشاركين بين من

  عدد األيام في المستشفى

  أقل من يوم واحد
  
  

  أيام ٣ – ١ما بين 

  
  أيام ١٠ – ٣ما بين 

  
  
 أيام ١٠أكثر من 

  شفى كل مرةالمبالغ حسب الوقت في المست

  ٣٠٠٠أكثر من 
  

  

  ٣٠٠٠ـ  ٥٠١
  
  ٥٠٠ـ  ٢٠١

  
  ٢٠٠ـ  ١٠١

  
  

  أو أقل ١٠٠
  
 صفر

  المبالغ المدفوع كل مرة في المتوسط

  ١٠٠٠٠أكثر من 
  

  

  ٣٥٠٠ـ  ٧٥٠
  

  ٥٠٠ـ  ٢٠٠
  
  ٢٠٠أقل من 

  
 صفر

  مدة البقاء في المستشفى

 ١٠٠أكثر من 
  يوم
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% ٦يوم و ١٥% أقاموا في المستشفى أقل من ٤٥ھناك 
 يوم. ١٠٠بقوا ألكثر من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  مأيا ١٠كثر من مدة البقاء في المستشفى في حالة البقاء أل: ٥٢الشكل رقم  

 
 

يشتري الرجال والنساء الدواء بصفة متكررة على حد سواء. 
% فقط من أفراد العينة لم يشتروا الدواء مطلقا. وفي ٢وھناك 

الفيوم وأسوان يشتري جميع العمالء األدوية مرة شھريا على 
  األقل.

  
نسبة كبيرة من المستطلعين يشترون الدواء مرة شھريا في وھناك 

% من أصحاب المشاريع ٣٤جميع المحافظات بينما يشتري 
ثالث إلى عشر مرات  األدويةالصغيرة الذين يعيشون في القاھرة 

 شھريا. 
 

 
 
 

  شراء األدوية شھريا حسب العمر والنوع : ٥٣الشكل رقم    
 

 

ولكنھا . األدوية ھذه سيستخدمون الذين عن معلوماتأية  البيانات ھذهولكن ال تقدم . فيما يبدو النساء من أكثر األدويةيشترون  الرجل
 فيھم بمن اآلخرين، األسرةفراد أل األدوية تلكوا يشترون كان لو حتى ،أعلى شرائية قوة لديھم الذكور المستطلعين أن ببساطة ظھرت

 .النساء
 
 

  شراء األدوية
يةاإلسكندر القاھرة   الفيوم 

محافظاتلجميع ا أسوان  

 %2 %0%0%5 %2مطلقا
 %34 %44%49%28 %31مرة واحدة

 %22 %19%27%24 %20مرتان
 %25 %3%14%22 %34مرات ١٠ما بين ثالث إلى 

 %13 %31%8%20 %8 مرة  ١٩ – ١١ما بين 
 %4 %3%2%1 %6مرة ٢٠أكثر من 
 ھريا حسب النوع والعمر : شراء األدوية ش٢٦الجدول رقم 

 
، الصحية الخدمات تكاليف لتغطية مدخراتھم العمالء من٪ ٧٠يقوم المستطلعون بتغطية المصروفات الصحية بعدة طرق حيث يستخدم 

 العمالء من٪ ٨وھناك  العينة أفراد من٪ ٦ ھذه النفقات لنسبة الصحي التأمين ويغطي. األقارب من مساعدة على٪ ٤٦بينما يعتمد 
 .بھم الخاصة الصحية الخدمات تكاليف لتغطية مالي مصدر لديھم سلي
 

  شراء األدوية شھريا حسب العمر والنوع

  مرة ٢٠ <
  

  
١٩ - ١١  

  
  

  ١٠ـ  ٣
  

  مرتان
  

  مرة 
  
  مطلقا

  ذكور 
إناث
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2% 

 
 

2% 
 
 
1% 

    
 
 
 
 
 
 
 

% 70

 
مصادر تمويل النفقات    

         ١الصحية 

 
 مصادر تمويل     

٢النفقات الصحية   

 
 مساعدة من الجمعيات      

 الخيرية               

 
 ال يوجد   مصدر

  تمويل   
8%

 
 

 االئتمان األصغر
 
 

   بيع األصول     

 
 
 مساعدة من 
 األقارب   

 
 
46% 

 
 

المدخرات    

 
 التأمين   

  الصحي     
6%

 

 
0%  20%  40%  60%  80% 100% 0%  20%  40%  60%  80%  100% 

 
٢ب: مصادر تمويل النفقات الصحية ٥٤الشكل رقم  ١أ: مصادر تمويل النفقات الصحية ٥٤الشكل رقم 

 
 

 تكون أن يمكن المستشفى في الوالدةذلك أن  التركيز، مجموعة مناقشات خالل مرات عدة الوالدة اليفتك تغطية صعوبة أشير إلى
  .الوقت من لفترةوتضطر األم إلى التوقف عن العمل  جدا مكلفة

 
 

 في يلدن في االستطالع شاركن اللواتي اإلناث من٪ ٤٦
 الى الذھاب منھن يستطعن٪ ١٦بينما  العامة، المستشفيات

 .16المنزل في يلدن النساء من٪ ٤١و الخاصة الصحية راكزالم

 
 
 
 محل الميالد

 
 

 مركز طبي  
16% 

 
 

المنزل    41% 
 
 
 

 %46 مستشفى عام
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 
 

: محل الميالد٥٥الشكل رقم   
 

سي وفي المقابل تلد النساء في المناطق الريفية في تلد النساء الالتي يقمن في القاھرة واإلسكندرية في المستشفيات العامة بشكل أسا
 المنزل.

 
 مركز صحي خاصالمنزلمستشفى عاممحل الميالد

 %23%23%52 القاھرة
 %9%40%57 اإلسكندرية

 %16%54%34 الفيوم
 %43%43%14 أسوان

 : محل الميالد حسب المحافظة ٢٧الجدول رقم 
 
 
 
 
 
 

  % حيث تقد النساء أماكن مختلفة لوالدة أبنائھن.١٠٠كل أكثر من النسبة اإلجمالية للش  16
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المتوسط المعدل العدد 
14,5 39,4 90 القاھرة
10 38,8 41 اإلسكندرية 
7 14,2 43 الفيوم
7 7,3 3 أسوان 

10 32,6 177 اإلجمالي 

ةالمحافظ السعر بالجنية
القاھرة 979,7 المعدل

1000 المتوسط
38 العدد

اإلسكندرية 625 المعدل
600 المتوسط
14 العدد

الفيوم  1119 المعدل
950 المتوسط
10 العدد

أسوان  1400 المعدل
1500 المتوسط
3 العدد

اإلجمالي 944 المعدل
1000 المتوسط
65 العدد

فينقطعن عن  الحضرية المناطق فيالنساء الالتي يعشن 
 المناطق في النساء من أطول لفترة الوالدة بسببالعمل 
  .الريفية

يظھر متوسط القيمة أن النساء في القاھرة واإلسكندرية 
أيام  ١٠بوعين وينقطعن عن العمل لمدة تتراوح بين أس

بالتوالي، بينما تنقطع النساء في الفيوم وأسوان عن العمل 
 لمدة أسبوع واحد.

 
         العمل بسبب االنقطاع عن

            الوالدة حسب المحافظة
 
 
75 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 

25 
 
 
 

: االنقطاع عن العمل بسبب الوالدة ـ يوم ٢٨الجدول رقم   
0 

أسوان         الفيوم          اإلسكندرية  القاھرة    
 

: االنقطاع عن العمل بسبب الوالدة حسب المحافظة٥٦الشكل رقم   
 
 

 إلى يصل الوالدة تكلفة توسط. وقد ذكر المستطلعون أن مقبل من ريةمن أفراد العينة ولدن بعملية قيص النساء ثلث من يقرب ما
ي المناطق الحضرية تكلفة أقل للعمليات القيصرية من النساء الالتي يقمن في وتدفع النساء الالتي يقمن ف .مصريا جنيھا ٩٤٤.١٥

تدفع  ،اإلسكندريةفي  مصريا جنيھا ٦٢٥في القاھرة ومبلغ  جنيه ٩٧٩.٧٤المناطق الحضرية. وفي الوقت الذي يدفع فيه األفراد مبلغ 
  جنيه.  ١.٤٠٠إلى  يصلمبلغ  المتوسط في أسوان في نساءال تدفع حين في المتوسط في جنيه ١.١١٩مبلغ وقدره  الفيوم فيالنساء 

  
 

 

 
 الوالدة بعملية قيصرية

 
 
 
 
 

 %29 نعم
 
 
 
 
 
 

 %71 ال
 
 
 
 
 

: الوالدة بعملية قيصرية٥٧الشكل رقم   
: تكلفة العملية القيصرية حسب المحافظة٢٩الجدول رقم   
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متوسط تكاليف الوالدة في القاھرة ھي األعلى حيث تصل 
  جنية مصري. ٧٧٩إلى 

  

جنيه في الفيوم  ٦٠٠تدفع النساء في المتوسط أقل من 
جنية في  ٥٨٣جنيه في الفيوم و ٥٧٧واإلسكندرية (

  اإلسكندرية)

 
 
 
 
 
 

 : تكاليف الوالدة حسب المحافظة٥٨الشكل رقم 

  تكاليف الوالدة حسب المحافظة

  العدد
  
  
  

  المتوسط
  
  
  
  

 المعدل 

  الفيوم
  

  االسكندرية
  

 القاھرة



تقييم احتياجات التأمين األصغر في مصر 67 

العدد المتوسط المعدل محافظةال
155 60 60,2 القاھرة

82 60 61,4 اإلسكندرية
51 60 59,8 الفيوم
32 60 61,8 أسوان
320 60 60,6 اإلجمالي

 

  التقـاعد  ١٠.٣
 

 إلى يؤدي السن وكبار المسنين لرعاية الحالي الوضعف. العمرية المجموعة تركيبة في تغيير إلى الديموغرافي التحول يؤدي مصر، في
 والمتوسطة الدنيا الطبقة ألبناء بالنسبة خاصة مشكلة فيما يبدو الالحقة الرعاية تبعيةوقد أصبحت . مختلفة واقتصادية اجتماعية مشاكل
 من جزءا التقاعد، مدخرات خطط مثل األصغر، مينالتأ خدمات تقدم أن يمكنو. الحياة نمطير في والتغي االقتصادية القضايا بسبب
  .18المشكلة الجديدة لھذه الحل

  

  وصف المخاطر 
 جميع في سنة ٦٠ المناسب ھو التقاعد سنأفادوا بأن  االستطالع، ھذا فيالمناسب بالنسبة للمشاركين  التقاعد سنعند دراسة 
 والتقاعد أطول لفترةالعمل  الرجال يتوقع حين في سنة، ٦٠ و ٥٥ بين مايرغبن في التقاعد  النساء فإن ،النوع حيث منو. المحافظات
 .العمر من سنة ٧٠ و ٦٠ عند سن

 
 

 
 

العمر المرغوب فيه للتقاعد حسب 
 المحافظة

 العمر المرغوب فيه للتقاعد حسب النوع

 
90 80 

 
 

80 
 

70 
 

70 
 
 

60 60 
 

 
50 

 

 
40 

اإلسكندرية   القاھرة ن      أسوا    الفيوم        

50 
 

 ذكور  إناث   

 
: العمر المرغوب فيه للتقاعد حسب المحافظة٥٦الشكل رقم  : العمر المرغوب فيه للتقاعد حسب النوع٦٠الشكل رقم    

 

 
النوع المعدل المتوسط  العدد
إناث 59,7 60 231
رجال 62,8 60 89
اإلجمالي 60,6 60 320

اعد حسب النوع : العمر المرغوب فيه للتق٣١الجدول رقم   
 

 
: العمر المرغوب فيه للتقاعد حسب المحافظة٣٠الجدول رقم   

 
 
 
 

 تساھم أيضا في عجز موازنة الھيئة القومية للتأمين الصحي 17

 .٦٣-٥٦ ص ، ١٤. المجلد ، ٢٠٠٥ ، السريري ضالتمري مجلة في ، األدبيات في النظر إعادة: مصر في السن كبار رعايةو الرعاية، وتبعية ، شيخوخةبوجاتاز توماس وداسين ثيو "ال  18
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العدد المتوسط المعدل المحافظة
1000 1165 100 القاھرة

800 1125 117 اإلسكندرية
500 645 89 الفيوم
1000 1161 32 أسوان
مالياإلج  338 1014 750

  تكاليف التقاعد  
يحتاجون  الفيوم في يعيشون الذين، فتبين أن العمالء التقاعد سن في الشھرية المالية احتياجاتھا تقدير الدراسة في نيالمشارك طلب من

 ١١٠٠ على يزيد ما المتوسط في ينفقوا أن األخرى المحافظاتيتوقع أبناء  بينما الشھر في مصريا جنيھا ٦٤٥ لمبلغ المتوسط في
  .التقاعد عند شھريا جنيه

 
 .النساء الذي تحتاجه مبلغال عن مرتينيتوقع الرجال من أفراد العينة أنھم يحتاجون مبلغ شھري يزيد  ،النوع حيث من أما 

 
 

االحتياجات المالية عند التقاعد حسب 
 المحافظة

التقاعد حسب االحتياجات المالية عند 
 النوع

 

 
3000 4000 

 
 
 

 
2000 

3000 

 
2000 

 

 
1000  

1000 
 
 
 

0 
 

القاھرة  اإلسكندرية    أسوان          الفيوم        

0 
 

 ذكور  إناث   

 
: االحتياجات المالية عند التقاعد حسب المحافظة٦١الشكل رقم  حسب النوع : االحتياجات المالية عند التقاعد٦٢الشكل رقم     

 
 

النوع المعدل المتوسط  العدد
إناث 245 766 500
رجال 93 1668 1000
اإلجمالي 338 1014 750

: التكاليف الشھرية للتقاعد حسب النوع٣٣الجدول رقم   
 

 
: التكاليف الشھرية للتقاعد حسب المحافظة٣٢الجدول رقم 
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  االستجابة لمخاطر التقاعد

 
 عند ماليا لمساعدتھم أسرھم على يعتمدون المستطلعين من٪ ٤٠
 أموال على الحصول يتوقعون٪ ٢٤ ھناك نفسه، الوقت وفي. تقاعدال
عند  مدخراتھماستغالل ٪ ٢٤ بينما يخطط التقاعد صندوق من

 سوف التي الكيفية يعرفون ال المستطلعين من٪ ٣٠، أخيراو .التقاعد
  .العمل عن توقفوا إذا احتياجاتھم تلبي

 
 
 
 
 

  
  : الموارد المالية عند التقاعد ٦٣لشكل رقم ا

  
  الكوارث الطبيعية ١٠.٤

 

 
 

 وصف المخاطر
 

 تربية في يعملون الريفية المناطق في المقيمين المصريين معظم
  أول أو ثاني. كنشاط الحيوانات

 
 ال النساء بعض أن عن التركيز اتمجموع مناقشاتكشفت 

  به على الدوام".عمل نقوم  مجرديعتبرون ھذا كنشاط "إنه 
 

ين مربي أو كمزارعين يعملون شخصا ٤٣ أصل من% ٨٦أفاد 
  .الطبيعية لكوارثبأنھم يقعون دائما ضحايا ل

 
 الكوارث الطبيعية

 
 
 

 %14 ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 %86 نعم

 
 

 : الكوارث الطبيعية ٦٤الشكل رقم 
 

 أفراد من٪ ٢٠ حيث يعاني كبير تھديدرھا الفالحون مصدر يعتب األخرى اتالحيوان وأمراض الطيور يوضح الشكل التالي أن أنفلونزا
  .محاصيلھم تدمر التي المدمرة الحشرات ظھور من العينة

  
 المستطلعين من٪ ٢ وقد ذكر .الفالحين نشاط على أيضا تؤثر الطيور أو٪) ٢( والثعالب ٪)٨( الثعابين مثل األخرى البرية الحيوانات

  .عملھم على سلبا تؤثر والجفاف العواصف مثل المناخية الظواھر أن
 

 

  الموارد المالية عند التقاعد

  غير معروف
  
  

  بيع األصول 
  
  

  مساعدة من األسرة
  

  

  المدخرات 
  
  

 صندوق التقاعد
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١أنواع الكوارث الطبيعية          ٢أنواع الكوارث الطبيعية  
 

 
 %2 ھجوم الثعالب %20 إنفلوانزا الطيور

 
 %4 الطيور        

 الحشرات الفتاكة             

 %2 الرياح العاتية واألعاصير  

 
 %2  الجفاف  

 
 
20% 

 
 %8 الثعابين

 

طبيعي        موت  6% 

 أمراض
 الماشية

 

 
 
 
 
 
 
20% 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 

 
١أ: أنواع الكوارث الطبيعية ٦٥الشكل رقم  ٢ب: أنواع الكوارث الطبيعية ٦٥الشكل رقم  

 
البضائع المخزنة . مباشرة غير أو اشرةمبتضر أعمالھم ومساكنھم بصورة  الطبيعية الكوارث أن المستطلعين من٪ ٦٠ من أكثر أفاد
 %).٢٣( الحيوانية والثروة٪) ٢٨( اإلنتاج وسائلتلحق ب التي األضرار تليھا ،٪)٣٣(تأثيرا بشكل عام  األكثر ھي

 
 
 

 األضرار التي حدثت       اإلضرار على النشاط / المنزل
 
 

 %23 الماشية
 

 
 

 %37 ال
 وسائل      

 االنتاج   

 
28% 

 
 
 

 %63 نعم

 مخزون    
 الذھب   

 

 
 %9 المحاصيل

 
33% 

 

 
0%  20%  40%  60%  80%  100% 

 
: األضرار على النشاط / المنزل٦٦الشكل رقم  : األضرار التي حدثت٦٧الشكل رقم    
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 تكاليف الكوارث الطبيعية
 

 ،أسوان في عليه ھي مما بكثير أعلى الفيوم في تكاليفال أن الدراسة كشفتفقد  الطبيعية، الكوارث عن الناجمة النفقات حيث من أما
وھو  مصريا، جنيھا ٦٥٠٠٠ نحويقدرون تكلفة تجديد المباني ب الفيوم المشاركين أن حين في. الريفية األنشطةحيث تجري فيھما 

  . أسوانالذي يتكلفه تجديد المباني في  المبلغ نصف
  
 .المربين أو المزارعين من المشاركين من جدا قليل ددبسيط وع الطبيعية بالكوارث ھماتأثر ألن واإلسكندرية القاھرة ذكر يرد ولم
وتقدر ٪. ٣٠ تجديد المباني بنسبة أكبر من التكاليف التي يقدرھا الرجل بنسبة تكاليف تقديرإلى  النساء تميل ،المتوسط في أنه، حظويال

  حسب النوع. أو المحافظات بين طفيف اختالف معجنيه  ١٤.٠٠٠و  ١٠.٠٠٠بمبلغ يتراوح بين  األثاث تكاليف تجديد
  

 
 تكاليف تجديد المباني حسب النوع         تكاليف تجديد المباني حسب المحافظة
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 32%

32%

 
23% 

10%  

1% 
 
1% 

  المناسبات الدينية واالجتماعية  ١٠.٥
 

 االحتفاظب عادة المصريونيقوم  اليومية، المصاريففمجرد سداد . اعيةاالجتم المناسبات أھميةفي مصر ھو  الدخارل الرئيسي العائق
ويعرض ھذا القسم بالتفصيل أثر  .الدينية واالحتفاالت والجنازات المستقبل في الزفاف حفالت تكاليف تغطية أجل من جانبا فائض بأي

  . الصغيرة المشاريع ألصحاب المتاحة الماليةالمناسبات االجتماعية على الموارد 
  

 

تحفالت الزفاف: تكلفة زواج البنت أو األخ
 

البنت أو األخت  زفاف حفل تكلفة يقدرون المستطلعين غالبية
  .مصريا جنيھا ٥٠.٠٠٠ إلى ١٠.٠٠٠ بين يتراوح مبلغب

 من٪ ٤٣ ينفق حيث الريفية، المناطق في قليال أعلى تكاليفال
 دكح مصريا جنيھا ٣٠.٠٠٠ و ٢٠.٠٠٠ بين ما المواطنين

  على حفالت الزفاف. أدنى

إذا قارنا ھذه المبالغ بالدخل الشھري لألسرة، يبدو واضحا  
  أھمية حفالت الزفاف في الثقافة المصرية. 

  
: تكاليف زفاف البنت / األخت٧٠الشكل رقم   

 
 

 حفالت الزفاف: تكلفة زواج االبن
 

 دأيب بمبلغ االبن زفاف حفل تكلفة يقدرون المستطلعين غالبية
 .أكثر أو مصري جنيه ٥٠.٠٠٠ إلى صليو نيهج ٢٠٠٠٠ من

 ويرجع المرأة، زفاف حفل من أعلى بداية الحياة الزوجية مبلغ 
 منزل الرجل أن يوفر المتوقع من مصر في هأن حقيقة إلى ذلك

 ..المستقبل في األسرة

يقدر المشاركون من المناطق الحضرية ھذا المبلغ بأكثر من 
ففي اإلسكندرية على سبيل المثال،  جنيه مصري ٥٠.٠٠٠

  ينفق نصف المستطلعين تقريباً ھذا المبلغ.

 زفاف حفل من لألسرة بالنسبة تكلفة أقل االبن زفاف حفل لكن 
االبنة حيث يعمل االبن بصفة عامة ويدخر من المال ما يكفي 
حتى يتزوج. أما البنات فينفقن على األسرة لتوفير تكاليف 

 يتوقع أن يعملن.  الزفاف حيث أنه ال

 
 تكاليف زفاف االبن (بالجنيه)

 

 
٥٠٠٠٠أكثر من   

 
٥٠٠٠٠ -  ٣٠٠٠٠  

 
٣٠٠٠٠ -  ٢٠٠٠٠  

 
٢٠٠٠٠ -  ١٠٠٠٠  

 
١٠٠٠٠ -  ٥٠٠٠  

 
٥٠٠٠ -  ٥٠٠  

 
0% 10%    20% 30%    40%    50% 

 
: تكاليف زفاف االبن٧١الشكل رقم   

  تكاليف زفاف البنت / األخت بالجنيه

  ٥٠٠٠٠أكثر من 
  
٥٠٠٠٠ – ٣٠٠٠٠  

  
٣٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠  

  
٢٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠  

  
١٠٠٠٠ – ٥٠٠٠  

  
٥٠٠٠ - ٥٠٠  
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2% 

    

 

     

 الجنازات
 

كاليف الجنازة في حالة وفاة أحد األقارب، يقدر المشاركون ت
 جنيه مصري. ٥.٠٠٠و  ٥٠٠ح بين اوبمبلغ يتر

 
 
 
 
 

٥٠٠٠من   
 - ١٠٠٠٠  

 
 تكاليف الجنازات (بالجنيه)

 

 
 
 

٥٠٠من   
 -  ٥٠٠٠  

 
98% 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
 

: تكاليف الجنازات٧٢الشكل رقم   
 
 

  االحتفاالت الدينية  ١٠.٦
 
 
 

  شھر رمضان
  

 جنيه ٥٠٠٠ و ٥٠٠نفقون ما بين تقريبا ي المشاركين جميع
  ر.الكبي عيدالو المبارك رمضان شھر خالل

  

تكاليف االحتفاالت متشابھة في جميع المواقع وال تختلف 
اختالفا كبيرا بالنسبة لعمر أصحاب المشروعات الصغيرة 

  حيث أن الجميع يشارك في ھذه االحتفاالت الدينية

 
 
 
 
 
 

١٠٠٠٠ 
 
 
 
 

٥٠٠٠ـ  ٥٠٠  

 
ر رمضان (بالجنيه)تكاليف شھ  

 
 
 

3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97% 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
 

: تكاليف شھر رمضان٧٣الشكل رقم   



74 

 

 العيد الكبير
 

 جنيه ٥٠٠٠ و ٥٠٠تقريبا ينفقون ما بين  المشاركين جميع
  بنسبة تساوي تكاليف شھر رمضان. 19أيام العيد الكبير خالل

االحتفاالت ھي نفس المبالغ  المبالغ التي ينفقھا الناس خالل ھذه
  التي يحصلون عليھا كقروض من مؤسسات التمويل األصغر.

وخالل مناقشات مجموعات التركيز، عبرت الغالبية العظمى من 
المشاركين عن رغبتھم في الحصول على قروض خاصة لھذا 
الغرض. وھذه القروض يمكن أن تكون قروض أعمال حيث 

  كبير خالل ھذا الشھر.  يزيد الطلب على البضائع بشكل 

 
 
 
 
 
 

10 000 
 
 
 
 

500  - 
5000 

 
 تكاليف العيد الكبير (بالجنيه)   
 
 
 

3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97% 
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: تكاليف العيد الكبير٧٤الشكل رقم   

 
 
 
 

 خدمات التأمين والحصول عليھا  . استخدام١١
 

. العليا الطبقةوھي  السكان، من ھامشية نسبة سوىالحالية  الرسميةال تغطي الخطط . وطور النم في يزال ال مصر في التأمين سوق
 لتنمية الرئيسي التحدي فإن ذلك، ومع. عالي المحتمل والطلبتزال في حاجة إلى النمو حيث حجم  ال الخاصة التأمين شركات سوقو

 من التأمين مزاياحدودي الدخل وتعريف الشعب المصري بلم وخصوصا للجمھور،مالئمة  تأمينية منتجات إتاحة ھو التأمين سوق
 التأمين برامجل باالنضمام إقناعھم أجل

  
 
 

 بعضبأنھم يتمتعون ب المستطلعين من٪ ٢٠ من أكثرأفاد 
 سياسة شملت أن ينبغي النظرية، الناحية من. التأمينية التغطية
  .المصريين الحكومية جميع الصحي التأمين

  

يعرفونھا  التي التأمين نواعسؤالھم عن أ رد المستطلعين عند
 والتأمين الصحي والتأمين الحياة على التأمين حيث أشاروا إلى

 بشكل أساسي. التقاعد عند

 
 عقد التأمين   

 
 
 
 %22 نعم

 

 
 

 %78 ال
 
 
 

: عقد التأمين٧٥الشكل رقم   
  

 أنواع التأمين المعروفة للعمالء
 

 
 
 
 
 

 هللاوعندما ھم إبراھيم بتنفيذ أمر هللا أرسل  ، ذلك ومع. هللا طاعة إسماعيلبأبنه  إبراھيم إحياء لذكرى تضحية النبي المسلمون به يحتفل" وھو عيد ضحىاأل عيدھو " الكبير العيد 19
 .رمضان شھر نھاية بعد تقريبا يوما ٧٠يد بعد ويأتي الع. أكثر أو أيام ثالثةالعيد الثاني ألعياد المسلمين ويتسمر االحتفال به  ھو الكبير عيدوال. كبشا فدءا إلسماعيل
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             ٢أنواع الھياكل التأمينية         ١أنواع الھياكل التأمينية 
 

 
 %1 التأمين ضد الحوادث    %3 التأمين الصحي في المدارس        

 
 %1 التأمين على الماشية       %19 التأمين التقاعدي          

 
مين على السيارةالتأ التأمين الصحي         2%   19% 

 
التأمين على الممتلكات    %3 التأمين على العمل     5% 

 
 %39 التأمين على الحياة  %8 التأمين على الموظفين           

 
0%    10%   20%   30%   40%    50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

 
١ھياكل التأمينية أ: أنواع ال٧٦الشكل رقم  ٢ب: أنواع الھياكل التأمينية ٧٦الشكل رقم    
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  : حجم الطلب على الخدمات التأمينية ١١.١
 

إلى  األصغر التمويل عمالء مع التركيز مجموعة ومناقشات األصغر التمويل مؤسسات موظفي معالتي جرت  مقابالتتشير ال
   .الكمي المسح أكدھا التي المختلفة التأمين احتياجات

  

  . التقاعد صناديقتكرارا والذي يھتم به الجميع. كما أبدى المشاركون اھتماما ب كثراأل موضوعكان ال الصحي التأمين
  

 صحية ألسباب العملعن  توقفال خالل القرض سدادھما:  رئيسيتين مسألتينب يتعلق فيما الصحي التأمين إلى الحاجةقد تم ذكر و
  والتأمين الصحي.

  

يؤدي إلى  مما خطيرة صحية مشاكل وجود حالة في ديونھم سداد كيفيةاھتمامھم ب األصغر التمويل عمالء أبدى األولى، الحالة ففي 
 العمل على قادرين غير يصبحون فيھا التي الفترة خالل القرضتأميني سداد  نظام أي يغطي أنويتوقعون  االنقطاع عن العمل،

على وجود  عمالءيحرص ال الثانية، الحالة فيأما  .العمل إلى العميل يعود حتى مينالتأ أقساط تأجيل ويمكن. صحية مشاكل بسبب
 الخ، والوالدة لعمليات،دخول المستشفى إلجراء ا حالة في ةالجزئي أو الكاملة الطبية التغطية يعني وھذا ،تأمين صحي "مناسب"

  .األسرة وألفراد ألنفسھم
 

تصبح و مكلفة المستشفى في الوالدةز، حيث أن تكاليف التركي مجموعة مناقشات في عديدة مرات الوالدة تكاليف كما تم اإلشارة إلى
  .ذلك بعد لفترة العمل على قادرات غير األمھات

  

 طبية وصفة على والحصول الطبيب لزيارة المال من يكفي ما دائمافال يملك العمالء . رئيسية قضية أيضا ھي األدوية على الحصول
 العمالء ذكر التركيز، اتمجموع مناقشات بعض في. واألحيان بعض األدوية في شراء يستطيعون ال حتى إنھم بل 20مناسب لعالج
ويمكنه استعاضة التكاليف بعد  التأمين بطاقة على شخص كل يحصل فيه العضوية نظام شكل يتخذ أن يمكن الصحي التأمين أن

 لھذا مدخراتھم استخدام ويمكن ،التأمين ھذا مثل ثمن لدفع استعدادھم تالمناقشا ھذه في المشاركين العمالء جميعالعالج. أبدى 
تقوم شركة  المرض، حالة فيف .يدفعوا أموال كثيرة مقدما لن عضاءاأل أن ھو النظام ھذاالميزة من  فإن ذلك، إلى باإلضافة. الغرض

  تعاقد معھا".الم المستشفيات إلى مباشرة"بسداد الرسوم  لتأمينا
   

 
 تكرارا األكثر الثانية القضية لتقاعداالدخار ل اديقصن كانت
أدعى أفراد العينة  لو حتى. التركيز مجموعة مناقشات خالل

 منھم٪ ٩٠ منعدم قدرتھم على االدخار للتقاعد، فإن ما يقرب 
  أكدوا أنھم قادرون على االدخار. الكمية الدراسة في

صول أبدى العمالء حرصھم على االدخار حتى يستطيعون الح
 إلى الحاجة دون من العمل عن توقفعلى مصدر دخل عند ال

بأن "األبناء  العمالء من العديدذكر . بنائھمأ على االعتماد
يھتمون  بناءيھم"  وأن "األوالد ينسون فإنھم ،بمجرد أن يغادروا

  ".أمھاتھمبزوجاتھم أكثر من 

أفاد العمالء خالل مناقشات مجموعات التركيز أنھم قادرون 
جنيه شھريا صالح ھذا  ٢٠٠و  ٥ادخار مبلغ يتراوح بين  على

 الصندوق.

 
 

 االدخار لصندوق التقاعد        
 

 
 

 %13 ال
 
 
 
 
 
 
 
 

 %87 نعم
 

 
 

: االدخار لصندوق التقاعد٧٧الشكل رقم   
 
 
 
__________________________________________________

_  
في الغالب، ولكن بدون ھذه الوصفة يشتري الناس دائما ال يلزم وجود وصفة طبية لشراء األدوية  20

  الدواء الخاطئ. 
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42% 

  

 

  

 89%

     

حتى بلوغ سن الستين أو الخمسة والستين"، بينما اقترح البعض اآلخر أن يكون  مغلق حسابالحصول على " عمالء بعضوقد اقترح 
أن يكون "مفتوحا". أما بالنسبة "للتأمين من "الحساب مغلق لمدة خمس سنوات على األقل" بينما رأت مجموعة ثالثة أن الحساب يجب 

خالل التأمين التوفيري" فقد ذكر العمالء أنھم لن يخاطروا بضياع المال كما يحدث في برامج التأمين حيث يقوم المشتركون بسداد 
  األقساط وال يحصلون على أيه أموال إال في حالة حدوث مشكلة ما. 

  

على  بالنفع سيعود الذي" و"الحساب المغلق العمالء بعضيفضل 
 المثال سبيل علىفيمكن لألوالد . السن في يتقدمون عندما أطفالھم

 لتمويل أو الزفاف تكاليف الحصول على ھذا الحساب لسداد
 الناس عضعلى رأس أولويات ب لتعليما احتياجاتوتأتي  التعليم،

 فيلھذا التمويل. و حالويمكن أن يصبح "حساب التوفير المغلق" 
 من٪ ٤٢حيث يدفع  جدا باھظة التعليم رسومقع األمر، فإن وا

أكثر ٪ ٧على التعليم ويدفع  يورو ١٠.٠٠٠ من أكثر المواطنين 
 يورو.  ٣٠.٠٠٠من 

  
 
 
 
 

: تكاليف التعليم ٧٨الشكل رقم   

  
 

التأمين  أشكال من شكلوقد أشار أفراد العينة المھتمين بأبسط 
 أن ينبغي التغطية أن لىإ العجز ضد والتأمين الموتفي حالة 

٪ ٤٩ أن ةيملكا دراسةال كشفتوقد . األسرة أفراد جميعتشمل 
 .المنتج ھذا مثليھتمون ب مقابلتھم تمت الذين األشخاص من

      التغطية المالية لحاالت الوفاة
 
 

 الرصيد دفع                         
14%   

  
37% 

 
 
 
 
 

49% 

دفع الرصيد 
 والتعويض
 

ئتمان ( والقرض ) اال     
 مضاعف      

 
 
 

: التغطية المالية لحاالت الوفاة٧٩الشكل رقم   
 
 

 الناس من٪ ٩٠ أن الكمية دراسةال كشفتفقد  وفاة، حالة فيأما 
 ، الشھري الدخل فقدان عن تعويض على الحصول في يرغبون

 المال بعض على لحصولفي ا أيضا٪ ٤٢ يرغب حين في
 ةالجناز تكاليف تغطيةل

        التأمين في حالة الوفاة  
 
 
 
 من تكاليف الجنازة

 
 
 

من فقد الدخل 
 الشھري 

 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
 

 

  تكاليف التعليم

  ٥٠٠٠٠أكثر من 
  
٥٠٠٠٠ – ٣٠٠٠٠  

  
٣٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠  

  
٢٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠  

  
١٠٠٠٠ – ٥٠٠٠  

  
٥٠٠٠ – ٥٠٠  

  صفر
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: التأمين في حالة الوفاة ـ أسئلة متعددة ٨٠الشكل رقم   
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 ويشعرون الطيور أنفلونزا رضم من معظمھم وقد عانى. الماشيةعلى  التأمين مجالب الريفية المناطق فييھتم المواطنون المقيمون 
  . الماشيةب المتعلقة القضايا حيال بالقلق

  

 عدم ببساطة تكون قد األصغر التمويل عمالء على تؤثر التي الرئيسية المخاطر أحد أن األصغر التمويل مؤسسات وموظف وأشار
قيمة القرض وأكثر من ذلك  لسداد لھم دةالمحد المواعيد احترام أجل من يناضلون العمالء بعض أن مالحظة ويجب. القروض سداد

.أصدقاء أو للجيرانعندما يبيعون باآلجل 
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 مؤسسات من اآلن حتى الصغيرة المشاريع أصحابلم يطلب 
ويبدو أن . الحصول على خدمات تأمينية األصغر التمويل
 ال فھم. التأمين موضوعاتليسوا على دراية ب منھم الغالبية
 لو كان أي كان لو حتى "معقدة ملياتع" في االنخراط يريدون
فھم يترددون في الدفع والبدء . لھم مفيدا التأمينمن أنواع  نوع

 سوف أنھم من يقين على يكونوا لم إذا ،في مثل ھذه العمليات
فقدان ثقة  قضية ھناك. المستقبل في التأمين فوائديحتاجون ل

 .مصر في المؤسسات تجاه كبيرة

ولكن . التأمين في طريق عائقا الدين الءالعم من قليل عدديعتبر 
 منمنھم عمليين للغاية ويفكرون في كيفية االستفادة  غالبيةال

 من يكفي ما يملكون الفھم يفترضون أنھم . المختلفة الخدمات
 حفظ ويفضلون التأمينية عالية التكلفة المنتجات نفقات لدفع المال

  .الحالية ماحتياجاتھ لمواجھة أموالھم

  : فترة مبالغ التأمين ٨١رقم الشكل 

  
 

 التقاعد مدخرات مثل منتجات فإن ذلك، ومع ". ذاته حد ين "فيالتأم مجالال يھتم العمالء عادة ب ،القضاء والقدر ثقافة وجودفي ظل و
من  يكفي ما لكسب حاليا يكافحون عمالء معظم فإن ذلك، ومع. التأمين وليس االدخار مفھوميدركون جيدا  ألنھم ،قد تجد لديھم قبوال

 .المستقبل في االحتياجات لتلبية المال من الكثيرأنھم قادرون على ادخار  يبدو وال الحالية احتياجاتھا لتغطية المال
 

 أفراد جميع يشمل التأمين أن ينبغي أنهيقترحون ) عمالءالو لموظفينا( الناس معظمفأن  ،هتطبيق الذي يتم التأميننوع  كان مھما
 أصحاب ه ليس من السھل علىأن إلى أخرى مرة نشير أن الضروري فمن ذلك، ومع. الصحي التأمين حالة في يماالس األسرة،
 .الجيدة الطبية التحتية البنية إلى الوصول الصغيرة المشاريع

 
على أنھم  صغراأل التمويل عمالء معظم اعتبار ويمكن. لتأمينل آلية أي نجاح في حاسما دورا واالتصاالت المعلومات سوف تلعب

بالفوائد التأمينية التي  يمكنھم المطالبة متى يعرفون الناس أنلن يضمن فقط  تواصلإن ال. معارضين تماما أو "أميين تأمينيا"
 .السداد شھريا العمالء من٪ ٧٠ ، يفضلقساطوفيما يتعلق باأل. بانتظاميسددون اإلقساط  مأنھ أيضا ولكن ،يستحقونھا

 

  
 
 

 
 
 

  فترة مبالغ التأمين

 مرة شھريا
  

  مرتان سنويا
  

  مرة سنويا 
  

  عند فتح الحساب 
  

  ول على القرضعند الحص
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 الخاتمة
 

 األصغر التمويل عمالء معظم اعتبار ويمكن. التأمين ثقافة طور النمو ويغلب عليھا سمة غياب في تزال ال مصر في التأمين سوقإن 
  مفيدا لھم). التأمينكان  لو حتى "معقدة عمليات" في الدخولفھم ال يريدون ( معارضين للتأمينھم "أميين تأمينيا" أو بأن

  

 التأمين فوائد الجمھوربحيث يدرك  التأمين، لخدمات الفعال الترويج ھو األصغر التأمين لتطوير ام بهيلزم القي عمل أول فإن ولذلك،
 التي األصغر التمويل مؤسسات لموظفي خاصةال تدريباتالو العمالء مع المعلومات إن عقد جلسات لتبادل. تصاحبه التي وااللتزامات

  ر.األصغ لتأمينجديد ل منتج أي لنجاح بالنسبة يتكون أمر حيو سوف األصغر التأمين خدمات تعزيزس

  

 على تؤثر التي الرئيسية المخاطروتتمثل . مصر محافظات جميع في واضحة ضرورة ھو األصغر التأمين ھذا أن البحث ھذايبين 
 بسبب( القروض سداد عدم ومخاطر التقاعد بشأنوعدم االطمئنان  الصلة ذاتالصحة والقضايا  في مصر في األصغر التمويل عمالء
  ).الوفاة أو والحوادث الصحية المشاكل

 
 أو الطبيعية والكوارث المرض مخاطر مواجھة أجل من والعجز الوفاة ضد التأمين آليات إلىيحتاج أصحاب المشاريع الصغيرة 

والخسائر  المخاطر هھذ على المترتبة العواقب مع للتعامل بحاجة الصغيرة المشاريع أصحابفإن  ذلك، إلى باإلضافة. الحرائق
 أو المرض بسبب الدخل خسارة تعويضفي  والوفاة العجز ضد التأمينأن يساعد  يمكن الحالة، ھذه فيو. المرتبة عن ذلك في الدخل

 .المطاف نھاية في اإلفالس وتجنب القروض سداد على القدرة عدمالمخاطر الالحقة المتمثلة في  على والقضاء الحوادث
  

 المتبقي المبلغ تغطية خالل من األسرة ومساعدة الدخل فقدان والتأمين الوفاةيعوض التأمين ضد  أن يمكن قترض،الم وفاة حال في
  .مقابلتھم تمت الذين من٪ ٩٠ بنسبة ترحيب موضع التأمين ھذا مثل سيكونو. المستحقة القروض من

  

، كما يفضل بعض المستطلعين التقاعد أثناء الدخل فقدان لمخاطر التصدي أجل من لالدخار خططمعظم المستطلعين أيضا  ويفضل
 القدرة أفراد العينة على االدخار  فإن ذلك، ومع. المستقبل نفقات تعليم أبنائھم في لمواجھة الصلة ذات المنتجات االدخارية أيضا
  للتطبيق. قابلة تكون أن يمكن المنتجات ھذه مثل بأن توحي

 
 على يعتمد بشكل أكبر ولكن وھو ما يتضح جليا، الطلب،حجم  على أقل بشكل يعتمد مصر في األصغر التأمين نجاح فإن ، أخيراو

 وأنه  الحتياجاتھا مباشرة يستجيب األصغر التأمين بأن وإقناعھم العمالء ثقة كسبعلى  األصغر للتأمين تروج التي المؤسسات قدرة
 ً  .الطويل المدى على مجديا

 

 
  
  
 
 

 

  
 
 


