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  تكنولوجيا التأمين األصغر ١

 Microinsurance)"إنوفيشان التأمين األصغر "مؤسسة قامت , ٢٠٠٨في عام 

Innovation  Facility) شبكة التأمين التابعة ل( ومجموعة العمل الخاصة بالتكنولوجيا

حصر ، بهدف "تكنولوجيا التأمين األصغر"بشأن األولية بنشر نتائج إحدى الدراسات ) األصغر

 أو القابلة لالستخدامفي مجال التأمين األصغر أنواع التكنولوجيا المستخدمة حاليا ضيح توو

  .مستقبال

االمعلومات المطبقة أو  اتكنولوجيتجميع أنواع هدفها من مبادرة  جزءاتعد هذه الدراسة و  

  . ذات الدخل المنخفضاألسر التي تسعى إلى تغطية التأمين في مجال خدمات  ،القابلة للتطبيق

  : األسئلة التاليةاإلجابة عن الدراسة  حاولوت

 من هم مستخدمو تكنولوجيا التأمين األصغر؟ •

 ما هي أنواع التكنولوجيا المتاحة لدعم عمليات أنشطة التأمين األصغر؟ و •

 كيف تترجم تكلفة التكنولوجيا إلى فوائد كلية؟ •

  : ث مجموعاتتنقسم مكونات تكنولوجيا التأمين األصغر إلى ثالوبشكل طبيعي، 

 واجهة العميل •

                                                            
 شركة جرامين من دعم مع العربية، للبلدان األصغر التمويل شبكة: سنابل بواسطة الوثيقة ھذه ترجمة تمت ١

 األمريكية بالواليات المتحدة جرامين مؤسسة بين مشتركة ملكية ذات ، المسئولية محدودة شركة جميل –
 .“األصغر خالل التمويل من العربية المنطقة في الفقر تقليل ھدفھا جميل اللطيف عبد ومجموعة

“This document was translated by Sanabel, the Microfinance Network of Arab 
Countries, Inc., with support from Grameen-Jameel, a social business jointly 
owned by ALJ Foundation and Grameen Foundation to alleviate poverty in the 
Arab region through microfinance.” 
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تتألف من  ، التينموذج المعالجةالجزء الخاص بالتوزيع في تمثل واجهة العميل 

االستخدام أدوات فضال عن الداخلة في قنوات توزيع التأمين األصغر التنظيمات البشرية 

 . وتلقي المعلوماتفي تقديم مستخدمة النهائي ال

 

 المعامالتمعالجة  •

قاعدة بيانات عبارة عن وهو ( الكمبيوترنظام للحفاظ على معامالت الممت معالجة ُص

نسجام من االفي حالة ) قصردون ، إلى حد نموذجي أو بعض نظم الملفات الحديثة

العمليات المعتمدة على لجميع االتمام أو االلغاء كامل عن طريق ضمان ، حووضالو

  .بعضها التي تجرى بالنظام

 تحليل ومعالجة البيانات •

أي داخل  (EDM) تحليل ومعالجة البيانات إلى وظيفة إدارة بيانات المؤسسةمكون ير شي

فيما بينها فضال التكامل السلسل بدقة وتحقيق لبيانات اوإلى القدرة على تحديد , منظمة

لتطبيقات الداخلية واالتصاالت بالنسبة لكل من اوذلك ، ااالسترداد الفعال لهعن 

  . العمل د أهدافيحد، مع تالخارجية

 : وقد تم تنفيذ األنشطة التالية

ومتطلبات ونظم خلفيات تكنولوجيا التأمين األصغر، يتناول حول بحث سوقي إجراء  •

 ؛التكنولوجيالميداني لتقييم ال، وينالمستخدم

 تكنولوجيا التأمين األصغر؛تصنيف لوضع ونموذج لمعالجة البيانات تصميم  •

دراسات مرجعية أمثلة ودراسات حاالت، و إيرادلتكنولوجيا المستخدمة، وحصر ا •

  المستخدم؛ ، وفقا للتصنيفمتعلقة بهذا الموضوع ومراجع
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يسمح باالستعانة وتقييم يعتمد على نموذج تكلفة واستدامة التكنولوجيا، للإطار وضع  •

من حيث االنتاجية والتوسع  مختلف الحلولبين مقارنة ياسية، فضال عن الباألمثلة الق

 ؛ والتدريجي

 . اتنتائج المشروعالخاصة بالتقارير إلكتروني لنشرموقع تصميم  •

  

  : االستنتاجات الرئيسية

على نظم معالجة جاء في هذا المجال األكبر طلب أشار البحث السوقي إلى أن ال    

 "البياناتوتحليل معالجة "و "واجهة المستخدم"أن التي أجريت ؛ فقد أكدت المقابالت المعامالت

  . عمالوظائف داعمة لوظيفة إدارة األ يقةلهما في الحق

وإدماجها على نحو صحيح المعامالت نظم معالجة هي تنصيب هنا العامة  فإن نصيحتنالذلك،  

  .، قبل محاولة أتمتة الوظائف الداعمةمع العمليات الورقية

مقارنة التكامل بين النظم مزيد من طلب على تزايد الأيضا البحث السوقي أظهر كما 

مكونات دراسة وهذا ال يعنى عدم تشجيع مشروعات . تصنيف التكنولوجيا لب علىالطب

فالمقصود هنا هو زيادة التركيز على إعادة . )النهائياالستخدام السيما تكنولوجيا (التكنولوجيا 

األساليب األخرى التي استخدام فضال عن ، ا، وتكامل نظمهشركاتهندسة العمليات الداخلية لل

الهيئات المكاتب الخلفية في كل من الوكاالت والملقى على عاتق  يإلدارالحمل ا تخفف

ت وحدات التأمين اسوء ترتيب أولويات استثماريؤدى إلى سذلك االلتزام بعدم أما . التعاضدية

  . مصروفات التشغيلاألصغر، وبالتالي زيادة 

امة، غير أن إلى وجود طلب قوي على إنشاء قاعدة بيانات ع يالبحث السوقأيضا أشار 

يمكن فقط أن يحسن بتنسيق مشترك فتوفير بيانات جيدة . من القصة اكتاب اعتبروا ذلك جزءالُ

التحديات بين ومن . على اختراق األسواق قدرة هذه المنتجاتجودة منتجات التأمين األصغر و
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نات بين التي تواجه استخدام تكنولوجيا المعلومات بتكلفة فعالة إدارة تدفق البياالرئيسية 

فكل منظمة حتى . البيانات المشتركة خطوة أولى على الطريقلذلك، يعتبر أسلوب . المنظمات

تكون قادرة على التعامل مع تدفق البيانات  نألتتمكن من تقديم قيمة مضافة لعمالئها تحتاج 

شركات التأمين بين األعضاء، وموردي الخدمات الصحية، ووحدات التأمين األصغر، و

شبكات التأمين األصغر تعقيدا بالنسبة لهذه المشكلة تزداد و. شركات التأمين المتآلفةو المسجلة

  . متعددة تدفقات عمل رالدولية التي تدي

، هناك عدد من مجاالت البحث والتطوير التكنولوجي التي تستحق االستقصاءوبناء على 

  . ليةتنجزه الدراسة الحا تفوق ما يمكن أن ةالمتعمقالدراسة مزيد من 

  : الالزمة لدعم ما يليالتكنولوجيا وهذا يشمل 

من خالل  )والسداد األصغربيانات، والتوثيق، كال(وظائف واجهة المستخدم المتكاملة  •

 ؛النقالةهواتف الوالبطاقات الذكية 

 ونشرها؛ع الخبرات يجمتتدريب، وال •

التي تخدم التأمين  )ةالتطبيقات الذكي(تطبيقات التعامل مع البيانات المحاسبة اإلدارية و •

 .األصغر

بمزيد من ، ولتناول األمر أكثر تعمقا الذي بدأه هذا التقريرلجعل التحليل رحب والمجال 

فرص التكنولوجيا على كل مستوى من مستويات  لفثمة حاجة تحديدا إلى تفصي. التفصيل

  . نموذج معالجة البيانات

المطبق، بناء على عدد العمالء الذين م نظاالتكلفة يحتسب تقييم لل ار إطاريويقدم التقر

برامج إلى  التأمين األصغربرامج ف يصنبتالتقييم إطار يقوم و. يمكن أن يدعمهم النظام

التأمين مختلف أحجام شركات  غطيةتمنخفضة التكلفة ومتوسطة التكلفة وعالية التكلفة، ل

 . األصغر
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  ١  تكنولوجيا التأمين األصغر

  ٩  لفقراءمن أجل افعالة  تكنولوجيا: مايكروكير

  ١٥  المعلومات المنتقاة

  ١٥  الموقع اإللكتروني

  ١٧  اإلصدارات

  ١٩  النشرة الدورية

  ٢٠  شبكة التأمين األصغر

  ٢٠  تدشين الموقع اإللكتروني

  ٢١  مجموعة عمل التأثير

  ٢٢  عن األعضاءخلفية عامة 

  ٢٤  فوكس

  

على مستوى تكلفة مقارنتها من أجل مختلفة ال النظمإطار التقييم لتحليل االعتماد على تم   

 نظماللتطوير أن التكلفة الكلية المنخفضة  هو، ووما خلص إليه التحليل كان واضحا. عميلكل 

  . فواقع األمر يشهد بعكس ذلك. الخاصة بكل عميلعنى ضمنا تخفيض التكلفة تال 
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يص للتحليل هو أن تقهذا اص إليه بناء على نخلُواالستنتاج األساسي الذي يمكن أن 

وبالتالي، يعتبر إحراز . د أكبر التحديات التي تواجه التأمين األصغرحهو أالمعامالت تكاليف 

  . بشكل مباشر العميلوزيادة مكاسب ، تكاليف اإلداريةلتقليل الالنقطة فرصة أي تقدم في هذه 

الروتينية،  يةنتاجاإل همإن العاملين في مجال التأمين األصغر في حاجة إلى تبسيط عمليات

التدفق الفعال للمعلومات تعزز التي  نظمالمع اعتماد كتسجيل العمالء، وإدارة المطالبات، 

، وإضافة إدارة ينأتمتة واجهات المستخدم، أي عن ذلكالبديل و. وفيما بينها داخل المنظمات

تكاليف دون من ال استخدام التطبيقات الذكية سيعنى ببساطة مزيدا، وتصميم المنتج والمعلومات

  . العمالء ماتخد نيتحس

  

  األوليةموجز الدراسة 

لمجتمع التأمين األصغر ككل وللمنظمات التي تعتزم  توصيات التقرير بعشرهذا يخرج 

، وإنما في حد ذاتهاكفاءة التحقيق ال تهدف إلى هذه التوصيات غير أن . إدخال التكنولوجيا

األصغر على تركيز طاقاتها على تصميم عمليات تشجيع منظمات التأمين إلى أيضا تهدف 

اإلنغماس في موارد من لتحرير الالتكنولوجيا ب الستعانةفا. لعميلحقيقية لتحقق قيمة مضافة 

 اأثرحقق يسأنه أمر الشك  هاوتسويقالمنتجات إبتكار اإلدارية وإعادة توجيهها نحو  عمالاأل

  . على نمو هذه الصناعة امباشر

 المحليةوالخبرة  بداعاإلتالقي أمام فنية الفنية وغير التحديات ال د منوهناك عد

الحلول العالمية وقدرتهم كفاءة مقدمي مع التأمين األصغر العادية العاملة في مجال منظمات لل

تعاون وتناغم إلى تحقيق تحديدا سيكون هناك حاجة ، لذلك. الواضحة على التطور التدريجي

االجتماعية واالقتصادية لهذه األنواع المختلفة تماما من  األهداففي المدى الطويل على 

  . المنظمات
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في  - ويرى الكتاب أن تشجيع االبداع والتجربة من أسفل ألعلى أمر أساسي، غير أنهم

وجود رغبة في مشاركة الخبرات  مفرغ. كامنةالدعم المشكالت ال تخفى عليهم  - نفس الوقت

الدعم إلى  صعوبة في تقديملها حلوال طورت غر التي وحدات التأمين األصتجد والتطبيقات، 

بتقديم المساعدة  ما يسمح لهعلى نحو جيد ب فهذا النوع من الوحدات غير مهيكل. اآلخرين

  . الفنية، فهي في نهاية األمر وحدات تأمين أصغر وليست خبراء تكنولوجيا

فيز الملكية المحلية تطوير حلول محلية بطريقة يمكن إدارتها لتحهو هنا ما نوصي به و

منعاً إلضاعة الوقت في أمور سبق وأن واإلبداع، مع تشجيع التنسيق بين واضعي هذه الحلول 

  . الغيرأنجزها 

، IBEX ،أوليةدراسة  - تكنولوجيا التأمين األصغر: ٢٠٠٨ميشيل وإيريك جيري، و بيريند

  .التأمين األصغروشبكة  إنوفيشانالتأمين األصغر مؤسسة 

  www.microinsurancenetwork.org: ميل التقرير الكامل من الموقع التالييمكن تح 

 : ولمزيد من المعلومات، رجاء الدخول على الموقع التالي

www.ibex.ch/tm/index.html 

 

  لفقراءمن أجل اتكنولوجيا فعالة : يرمايكروك

. الفعالة أنواع تكنولوجيا التأمين األصغربمايكروكير خبرة  يلقي هذا المقال نظرة على

ال تهدف  مؤسسةك اصحي امقدمة آنذاك تأمين ٢٠٠١بدأت مايكروكير عملها في عام فقد 

التجارية عام  طورت عملياتها لتصبح أحد شركات التأمين الصحيلبثت أن  ماللربح، ثم 

واليوم مايكروكير هي أحد شركات التأمين الصحي المسجلة التي تتمتع بخبرة في . ٢٠٠٥

وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات مثل التأمين الصحي، و التأمين األصغر، . مجال الصحة

إدارة البيانات الصحية على نحو آمن، بفهي تقوم  ضال عن خدمات إدارة صناديق الصحة،ف



٨ 
  

  التأمين األصغر
  

  تحسين إدارة المخاطر للفقراء
  ٢٠٠٩أبريل   -١٨رقم 

  

البطاقات الذكية، من خالل اعتماد التكنولوجيا الخاصة بذلك ك عمليات النصبدي لالتصو

 ة، ومعالجمتطورة لقواعد البياناتشبكة وفضال عن مد التحقق من الهوية، تكنولوجيا و

  .لمطالبات عبر شبكة اإلنترنتا

  

  حجم المكاسب يعتمد على حجم االستثمارات 

ة مثل م قويسجالت إلى نظالحفظ نظام بسيط لجرد تكنولوجيا المعلومات من متتباين نظم 

ال نظم تكنولوجيا المعلومات ف. بياناتالإلدارة قواعد  (Oracle)" أوراكال"نظام قواعد بيانات 

استغالل النظام، سوء ومكافحة التزوير تعنى ، وإنما فحسب عمليات تجميع البياناتتعني 

بيانات حجم والء التي تتعامل معهم المنظمات أعداد العميد اتزوتعزيز الكفاءة اإلدارية عند 

  .التأمين الصحيمجال ، السيما في زيادة ضخمة المطالبات

 بالنظر إلى أهمية وجود نظام تكنولوجيا معلومات جيد، يبعث على القلق األولويةو

، حيث عادة ما تكون الميزانية في الميزانية لنظام تكنولوجيا المعلومات الجيد المعطاة

التي تنفق على االستشاريين الكبيرة عة لمثل هذه النظم ضئيلة للغاية مقارنة بالمبالغ الموضو

النظام ف. ط منخفض التكلفةافمن الوهم تصور أن التأمين األصغر نش.  والمؤتمرات والسفر

الفعال حقيقة يتطلب تكاليف عالية في بداية األمر، غير أن مردوده سيكون عاليا مع الوقت، 

  .أعمال كبيرالتأمين األصغر حجم  برنامجيحقق ا عندمخصوصا 

  

  التأمين الصحي األصغر

كان لـ مايكروكير السبق في اقتحام مجال التأمين الصحي في أوغندا، عندما كانت 

 ةالثالثيلكن المنظومة . تعاني من عدم وضوح الرؤيةشركات التأمين األخرى ما تزال 

في إدارة  العب دورهتأن عليها  - "دمات، والعمالءالتأمين، ومقدمي الخ شركات"في  ةالمتمثل
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نصب  تمات الخاص بها، وضعوعندما طورت مايكروكير نظام تكنولوجيا المعلو. المخاطر

االعتماد على حزمة  تلذا، قرر. حجم المطالبات الهائل الذي سيتعين إدخاله بالنظامعينيها 

 Visual" (فيجيوال بيزيك"تطبيق بفضل و. Oracleبرمجيات قوية من  Basic( سلسال 

الممغنطة لألفراد أو األسر البطاقات العمل بتم ، إعداد التقارير الخاصة بالشركةوأدوات 

الذكية ذات البطاقات من نفسها حيث استعملت الشركة طورت بعد ذلك،  .لتحقق من الهويةل

أمنية  لحصول على خصائصمن أجل ا ،T1بروتوكول  تعتمد التيالصغر  قائق متناهيةالر

تحقق من الهوية كأداة ببصمة اإلصبع، أدخلت الشركة نظام التحقق من الهوية كما  .متطورة

  . تقديم خدمات المستشفيات المستقلة بذاتهاعن 

 

  نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بـ مايكروكير

، لمنع التأمين الصحيفي عند التسجيل موصول بالشبكة أعدت مايكروكير نظام رقابي 

وقد أسهم هذا النظام بشكل . جراء تسويات سريعة ودقيقة للمطالبات المقدمةإلالل النظام واستغ

   :بفضل اآلتي كبير في نجاح الشركة

 - اإلصدار التاسع - قواعد بيانات أوراكال"على اعتمد  بما يناسب الشركة المعدل النظام •

 Oracle 9i database)" مع تطبيقات صفحات الخادم النشطة وتكنولوجيا الدوت نت

platform with dot net & ASP front end).  إلى توفير نظام قوي ذلك وقد أدى

مقدمي من العمالء وآالف من ماليين خلفيات عتمد عليه، لقدرته على التعامل مع ُي

 . الخدمات الصحية

 هممطالبات العمالء ومعالجتها عند نقطة تلقيهذا البرنامج بقدرته على إدخال تميز  •

تتم معالجة مطالباته، ما يعني أن المريض حتى قبل أن يغادر نقطة الخدمة،  ج،لعالل

مكان المناسب في ال حصول الشخص المناسب على العالج المناسب"وهذا يضمن 
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المطالبات المفترض من عدد محدود سوى عدم تراكم يضمن  ، كما"بالتكلفة المناسبة

 .  المعالجة دلفة وأوراق المطالبات الكثيرة عناالعتماد على العمالة المكوإلغاء ، معالجتها

مع ، لمستحقاتلإضافة وحذف عمليات إجراء عدة على بقدرته أيضا النظام تميز هذا   •

 . لضبط استخدام األعضاءلحدود قصوى تعيينه 

فحص المطالبات مقابل التكاليف المحددة تتيح مأتمت البرنامج للهناك خاصية ذكية  •

 . الخدمات في المستشفيات أو العيادات يمع مقدمآنفا ق عليها مسبقا، كما تم االتفا

 جهازلطرفية ة وحدالتي تستخدم كنقطة بيع قد تكون مقدمي الخدمات الطرفية لوحدات ال •

 . نظام عميل أو نسخة (terminal)كمبيوتر 

 ).ببصمة اإلصبع(التحقق من الهوية النظام اختبار يجرى للتأكد من هوية العميل،  •

باستخدام حد  ،الخادم الرئيسيوبين نقاط البيع جهزة وتطبيقات نظام بين جميع األيصل ال •

الرسائل خدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة، و"مثل للربط التصال اأدني من 

 .GPRS) و SMSو  ISDN" (القصيرة، وخدمة اإلرسال العامة

أسرة تحمل / هناك أيضا نظام تحقق من الهوية عن طريق الصور لدى كل عضو •

حمل صورة العضو إضافة التي تمتناهية الصغر،  ات الرقاقاتذ ةالهوية الذكيبطاقات 

 . لوحدات الطرفيةلة والمتاحة ينات المركزاإلى الصورة المحفوظة بقاعدة البي

حد أقصى مع للمعامالت قيد  ٣٠إلى  ٢٥الرقاقة متناهية الصغر بآخر هذه تحتفظ  •

 . لحاصلااالستخدام يضاهي تراكمي 
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  تكنولوجيا معالجة المطالبات

، من أجل تعظيم الفائدة المطالباتلمعالجة أنواع من التكنولوجيا تستخدم مايكروكير ثالث 

 : للعمالء

 

 

 

  

  

                    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

معالجة المطالبات باستخدام أسطح المكتب العادية 

وتتم المعالجة عبر : وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

أو دون استخدامها، حسب شبكة اإلنترنت 

ومن خالل هذا النوع من . التكنولوجيا المتاحة

التكنولوجيا تنتقل البيانات إلى قاعدة البيانات 

الرئيسية باستخدام بروتوكول خدمة الرسائل 

، "GPRS"أو خدمة اإلرسال العامة " SMS"القصيرة 

  .GPRSعن طريق موديم 

استخدام تطبيقات تعتمد معالجة المطالبات عبر شبكة اإلنترنت ب

  : مواقع إلكترونيةعلى 

. الموجةسعة مدى على ويتوقف تطبيق هذا النوع من التكنولوجيا 

المؤمن لديه أحدث تفاصيل المطالبة لدى يقدم  هذا التطبيقو

  .مقدم الخدمةالحتساب دفعات 

معالجة المطالبات عبر شبكة اإلنترنت وخارجها باستخدام أي أجهزة 

  :الويندوز شغل برنامجمحمول ت

تنتقل البيانات إلى قاعدة البيانات الرئيسية على أساس يومي أو على أساس 
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  مزايا أجهزة القياس الرقمية

ف اإلدارات داخل مراقبة مشاركة مختلعلى لمديرين اأجهزة القياس الرقمية تساعد 

نات محددة وإعداد تقارير بشأنها من االحصول على بيتساعد المستخدمين على فهي . نظمةمال

، بدقةلمنظمة الكلي لداء األقياس مدى كفاءة من أجل داخل كل إدارة من إدارات المنظمة، 

 .ألداءعن ا "صورة سريعة"مقدمة بذلك 

 

 

 

 

 

  

  

  

  : من مزايا استخدام أجهزة القياس الرقمية ما يلي 

 سات األداء؛القيبصرية تقديم عروض  •

 لخاطئة؛وتصحيح االتجاهات ا دالقدرة على تحديمنح  •

 قياس الفعالية؛ •

 .توفير أداة رقابة إدارية أفضل •
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األخرى لنظام إدارة تكنولوجيا معلومات التأمين بـ من الخصائص والمزايا الرئيسية و

  : مايكروكير ما يلي

الوظائف والمعلومات الرئيسية إلبراز ، يسهل تعديلها تقديم واجهة مألوفة وسهلة التصفح •

 .التي يحتاجها الناس

 . أثر إيجابي على إدارة التأمين، منذ البدايةتحقيق الشركة على  موظفيمساعدة  •

 .المشحون باألعباء وتجنب الهدرلتقليل العمل ببعضها وربط الوظائف تبسيط المهمات  •

 حلوالإدارة التأمين إدخال بفضل  ،على مستويات عدةتسريع وتبسيط إدارة التأمين  •

 .مؤتمتة وفعالة

واحد يضم جميع البيانات، وعاء في السابق في المتباينة لمعلومات اتجميع مصادر  •

 .فادة من الخدماتتمكين األشخاص المناسبة لالستو

، حسابات المقبوضاتمدد تسوية غالقات الشهرية، وتقليص إلالوقت الالزم لتقليل  •

وإعداد فواتير أكثر دقة، وزيادة العائد على االستثمارات في التكنولوجيا، والمهارات، 

 . والعمليات

 . الخاص بالعميل جداول البياناتبرنامج من استرداد المعلومات  •

 الداخليةشبكة العبر تطبيقات الواجهة على األعمال األخرى وبيانات  تقاريرتوفير ال •

داخل الشركة وعلى يتقاسمون خبراتهم المالية الذي  ، لكي يستفيد بها مديرولشركةل

 . مستوى العالم

 

  ميرويل، عضو مجلس إدارة مايكروكير، أوغندااكتب هذا المقال فرانسيس س
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: لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا على العنوان التالي

http://www.microcare.co.ug 

  

  المعلومات المنتقاة

  الموقع اإللكتروني 

  www.mircopensiones.orgعلى أهم النقاط 

هو تقاسم المعلومات والمعرفة  Micropensiones.orgاألساسي من بوابة الهدف يعد 

بشأن المعاشات األصغر في أمريكا الالتينية، فضال عن تسهيل تبادل الخبرة والمعرفة بين 

جهات مثل مؤسسات التمويل األصغر، والشبكات، وال(القائمين على المؤسسات المخلتفة 

ووحدات البحث والوحدات األكاديمية، والمنظمات غير  ،ةالدوليمؤسسات التعاون ، وةمانحال

  . والموقع اإللكتروني متاح بالغة األسبانية. المهتمين بهذا الموضوع) الحكومية

يقدمها و -األسواقفي  مؤخراطُرحت  -منتجات إئتمانية إال هيما المعاشات األصغر و

لمعاشات األصغر منتجات برامج اتعد وبشكل عام، . التمويل األصغرمؤسسات بشكل أساسي 

ستخدم تحديدا من أجل دعم االحتياجات ُيللتقاعد، إدخاري تمويل أصغر تحتوى على مكون 

  . المتقاعدينهذه المؤسسات االقتصادية لعمالء 

خاصية كونها بلمعاشات األصغر تتميز اوبخالف منتجات التقاعد المالية التقليدية، 

 التقليدية ةبرامج اإلجباريالمن بشكل عام المستثني موجهة مباشرة إلى القطاع غير الرسمي 

  . أو بسبب فقره وضعه غير الرسمي، بسبب للمعاشات

 www.micropensiones.org: زورا موقعنا على 
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نشرة شهرية لنشر المعلومات عبر البريد  micropensions.orgيقدم أيضا موقع 

األخبار، ك(موضوعات المعاشات األصغر  ثوهذه النشرة تقدم لعمالئها أحد. كترونياإلل

، ومصادر المعلومات األخرى ذات وسائل اإلعالموالمستندات، واألحداث، ومعلومات 

  .في اإلقليمالتنمية االجتماعية واالقتصادية تحقيق على  المتعلقة بأثر المعاشات ،)الصلة

: روا موقعنا علىية، زوالدورالنشرة لالشتراك في 

boletin‐el‐en‐www.micropensione.og/servicios/inscrbirse  

 

 مشاريع ، وهو مشروع آخر منmicroseguros.infoأيضا قوموا بزيارة   

Fundacion GALILEO نديشين أند هيفوسوافورد ف"، بدعم من" (Ford Foundation and 

Hivos) .الخاصة المصورة برامج الهذا الموقع المستندات، واألخبار، واألحداث، ويضم و

  . بالتأمين األصغر في أمريكا الالتينية

 www.microseguros.info: قوموا بزيارة موقعنا على

 ، راسلونا علىmicrosegurosالدورية الخاصة بـ النشرة ك في ولالشترا

boletin@microseguros.info  

  اتاإلصدار

  الحماية االجتماعية التأمين األصغر في سياق

  ٢٠٠٨ثانكوم وأرون وسوزان ستينر، أكتوبر إعداد  -٥٥رقم  BWPIورقة عمل 

، الحماية االجتماعيةعناصر كأحد رقة العمل هذه إلى فهم دور التأمين األصغر تهدف و

  .هما غانا وسيريالنكاوثقافية مختلفة، ومعتمدة في ذلك على بلدين لهما خلفيات اجتماعية 

  :وإليكم بعض المالحظات األساسية
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تزايد بتقديم تأمين أصغر رسمي، مع  امتزايد اتشهد كل من غانا وسيريالنكا اهتمام

وال يقتصر هذا المجال على . ملحوظبشكل  اأعداد مقدمي هذا النوع من الخدمات في سيريالنك

ينظر مقدمو ، وكما قلنا. ، رغم اختالف أسباب كل منهماأيضاالخاصة بل والمؤسسات العامة 

وجهم إلى األسواق وتأمين لُإلى التأمين األصغر على أنه وسيلة لتوسيع ُوالتأمين في غانا 

مشروع في سيريالنكا، كما يظهر مثال أول الوضع ، وهذا ليس بالضرورة لهم رباح مستقبليةأ

  .بنظام التكافل تأمين أصغر

  

الحالية نظم اللتوسع في لمحاوالت باألحرى هي ففي كال البلدين الحكومية المبادرات أما 

برنامج " يعكس ومع ذلك، كما. هبرامجإدخال مزيد من األشخاص ضمن ، وللتأمين االجتماعي

 الحكومية مقصورةالبرامج تظل أن من األرجح ، (NHIS)" الوطني الغانيلتأمين الصحي ا

. أن هذه النسبة تنتمي إلى الطبقة الغنيةلكن المهم في األمر . على نسبة معينة من السكان

الوطني لتأمين الصحي ابرنامج لوصول إلى لبفرصة ال يحظون غانا من سكان % ٦٠نسبة ف

صندوق الضمان االجتماعي إلى التمتع بخدمات يفتقر من السكان % ٩٠، بينما أكثر من انيالغ

  . التأمين القوميو

العالية مستويات خدمات الضمان االجتماعي بها لالدائم االستشهاد رغم  - في سيريالنكاو

من سكانها غير % ٤٠تجد البلد صعوبة في مد تغطيتها لتشمل نسبة الـ  - التي تقدمها

سواء الهادفة للربح أو غير  -لذلك، تعد المبادرات الخاصة. عاملين في وظائف رسميةال

للحيلولة لدعم المجتمعات واألسر واألفراد، في مساعيهم "ال غنى عنها آليات  - الهادفة للربح

وبالتالي منح والتغلب عليها، وجدت متى مواطن الضعف لديهم وإدارة  ،دون ضعف أفرادهم

 .ألفرادلاالجتماعية خدمات الحماية 
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: يمكنكم تحميل الورقة من الموقع التالي 

‐wp‐papers/bwpi‐www.bwpi.manchester.ac.uk/resources/working 
5508.pdf  

 

  النشرة الدورية

  زريماتالتأمين األصغر 

  ٢٠٠٩يناير 

، من بين جملة أمور أخرى، ماتيرزالتأمين األصغر من نشرة أحدث إصدار يتضمن 

صغر األتأمين أحد أحدث منتجات الاإلصدار يعرض  اهذفالمنتجات؛  ثأحدمفصلة عن أخبار 

التمويل األصغر فرص عن موضوع نشر رح لتوه في الفلبين؛ كما تم طُالذي سكن الخاصة بال

  .الكتب الهزليةباالستعانة ب ،العميلى ثقافة التي تتوقف عل

http://www.microinsuranceagency.com/newsletter.latest.pdf 

  شبكة التأمين األصغر

  الموقع اإللكترونيتدشين 

 األصغر أهداف توفير نظام لتقاسم المعلومات يدعم الموقع اإللكتروني لشبكة التأمين  

  . ، بهدف تطوير ونشر منتجات تأمين لذوي الدخول المنخفضةأصحاب المصالحوالتنسيق بين 

  : أربع مجاالت رئيسيةعلى الموقع اإللكتروني يركز و

 المعلومات الخاصة بالشبكة وأعضائها ومجموعات العمل؛ •

 صفة عامة؛ب ،المعلومات الخاصة بالتأمين األصغر •
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 ؛صداراتاألخبار المتعلقة بالتأمين األصغر وأعضاء الشبكة واإل •

 .الشبكة وروابطهاإصدارات  •

 ،نقاشتخدم منتديات الالتي العضو منطقة كما يوفر الموقع وظائف عديدة مختلفة، مثل 

  .)(RSSبآخر التطورات الموقع  تغذياتو

روني أداة نافعة لكل شخص مهتم ونحن نرحب بأي تغذية مرتدة لجعل هذا الموقع اإللكت

  . شبكة التأمين األصغر و التأمين األصغر بصفة عامةبأعمال 

: نموذج التغذية المرتدة متوفر على الموقع التالي

http://microinsurancenetwork.org/feedback.php 

  

  ثيرمجموعة عمل التأ

ى قاربت مجموعة عمل التأثير علألثر التأمين األصغر،  ةالمنتظممراجعة كجزء من ال  

المراجعة على  تعتمد هذهو. التأثير حتى اآلنيتناول الذي  االنتهاء من جمع البحث المنشور

مثل يال هذا التجميع و. Campbell Collaboration" كامبل كوالبوريشن"مقاييس وطريقة 

  . لتقييم التأثيرالالزمة األدوات لتصميم ولي الخطوة األسوى 

يلمس بعض آثار التأمين األصغر غير شخص يعمل في أحد مشروعات التأثير أو  وأي  

رجي أن يتصل بـ رالف راديرماشير ، ُيه المراجعةين ذلك في هذم، ويرغب في تضمنشورةال

 ralf@mia.org.inعلى 

 

  عضاءخلفية عامة عن األ

  :(ICMIF)" االتحاد الدولي لهيئات التأمين التعاونية والتعاضدية"
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. من أعضاء شبكة التأمين األصغرجديدا ستقدم كل نشرة دورية إلى القاريء عضوا 

 ذي، ال"االتحاد الدولي لهيئات التأمين التعاونية والتعاضدية"بدأ بالحديث عن وهذه السلسلة ت

  . باتل، عضو اللجنة التنفيذية لشبكة التأمين األصغر ابرصمثله ي

للهيئات االتحاد الدولي " ، تشكلت لجنة التأمين التابعة لـ١٩٢٢عام وتحديدا  ،في البداية

مرور ومع . التعاضديةشركات التأمين التعاونية وبغرض تعزيز التعاون بين  "ةالتعاوني

حيث ، "لهيئات التأمين التعاونية والتعاضدية االتحاد الدولي"لتصبح اللجنة  تطورت السنين،

  .١٩٧٢غيرت اتجاهها بشكل ملحوظ عام 

با، وثلث آخر من و، ثلثهم من أورأعضاء ٢٠٦، ارتفع الرقم إلى ٢٠٠٨وفي عام 

  . وأفريقيا والشرق األوسطومنطقة األقويانوسيا  ، والباقي من آسيااألمريكتين

متميزة، إضافة إلى منظمة تأمين  ٦٠٠يزيد عن  ماتمثل بدورها المستقلة عضوية هذه الو

االتحاد الدولي لهيئات التأمين "كأعضاء غير مباشرين لدى ، شركة تأمين تعاضدية ١٥٠٠

  . فيما بينهمالتعاضدية للتجارة القومية اتحاداتهم من خالل  "التعاونية والتعاضدية

  rgwww.icmif.o: المصدر

االتحاد الدولي لهيئات التأمين "حاالت تطوير ضاء يصنعون فارقا، تقرير دراسات األع •

 "التعاونية والتعاضدية

من تقدم الخدمات التأمينية إلى السكان المحرومين  تعاضديةظلت المنظمات التعاونية وال

ا هاما في فقد لعبوا دور. هذه الخدمات لقرون عدة، سواء في الدول النامية أو المتقدمة

. من قبل قطاع التأمين الهادف إلى الربح ااحتياج هذه الطائفة الذي تم تجاهله غطيةت

كيفية نجاح أعضاء من دراسات الحاالت القصيرة بشأن  ااألول يجمع عدداإلصدار وهذا 

في توصيل الخدمات التأمينية  "االتحاد الدولي لهيئات التأمين التعاونية والتعاضدية"

  . الدخول المنخفضة للسكان ذوي
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: متوافر على الموقع التالي

‐Studies‐Case‐www.icmif.org/images/stories/development/ICMIF
Full.pdf  

 بروسبر  •

تحاد الدولي لهيئات التأمين التعاونية اال"خاص بـ ال نميةالتأنشطة ملحق  وبروسبر ه

ضم االتحاد وأنشطة تنمية األعضاء، ي نشر لتكميل ودعمي يضم بروسبر الذيو. "والتعاضدية

المنظمات قد تم تضمين و. التكافلمقاالت تتعلق بمجال التنمية، وهذا يشمل التأمين األصغر و

، إضافة إلى األخصائييين "والتعاضديةاالتحاد الدولي لهيئات التأمين التعاونية "األعضاء لدى 

  .تاب المشاركينالكُمن قبل في هذا المجال 

   

http://www.icmif.org/index/php?optoin=com : متوفرة على الموقع التالي

content &view=article &id=62&itemid=117 &land=en#rprosper 

  فوكس

  مجموعة عمل ثقافة التأمين

فاألشخاص . تعد الثقافة السوقية غير الكافية العقبة األساسية أمام توسع التأمين األصغر

الذي ال يعلمون حقيقة التأمين، وكيفية عمله، ولماذا قد يفيدهم هم في األغلب األقل احتماال 

  . إلنفاق أموالهم على التأمين

تنسيقها السيما عند  - التأمين األصغرالخاصة بف ذات الجودة لذلك، تحمل مواد التثقي

تحمل إمكانيات هائلة للكثير من أصحاب  - "أفضل الممارسات"لتجنب التكرار وتشجيع تقاسم 

  .المصالح في قطاع التأمين األصغر
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حصر ومن ثم، تسعى مجموعة عمل ثقافة التأمين إلى تعزيز التأمين األصغر من خالل 

والتوعية المتوفرة بالفعل، وتحديد وتوثيق أفضل الممارسات، وتشجيع تقاسم  مواد التثقيف

استفادة السكان الموارد عبر مجتمع التأمين األصغر، وتصميم مواد جديدة لتعزيز الوعي و

  .من التأمين األصغرالفقراء 

  : اآلتي ٢٠٠٩وتضمن األنشطة المخططة لعام 

 المواد المتاحة؛" حصر"نشاط ركة في االمش •

ووضع ض من مواد التثقيف الخاصة بـ التأمين األصغر، وعرمتحديد الفجوات في ال •

 هذه الفجوات؛ االستراتيجيات المناسبة لملء

والهدف من هذا . سات الحاالتأو سلسلة درا" الدروس المستفادة"تهيئة المجال لـ  •

 لالستثمار في مجال ثقافة التأمين؛" أعمالحالة " ن هو إعداديرالتم

ة بثفاقة التأمين األصغر، وهذا صاألسئلة الخاعلى لرد ل سوقمنتدى أو  لتنظيم السعي •

ثقافة التأمين واجهة تطبيقات يشمل تأمين الموارد البشرية والتكنولوجية الالزمة إلدارة 

 . األصغر بكفاءة

  iddo@mia.org.inلمزيد من المعلومات، رجاء االتصال بـ إددو درور على 

: ة التأمين، زوروا موقعنا على العنوان التاليفقائمة بريد ثقانضمام إلى لالو

http://lists.microfinance.lu/mailman/listinfo/insuranceeducationwg 

على  microinsurancenetwork.orgفحة مجموعة عمل التأمين على زوروا أيضا ص

: العنوان التالي

http://www.microinsurancenetwork.og/network2.overview?nuum.wg=1
8  
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  شبكة التأمين األصغر

  ٢٠٠٩ - جميع الحقوق محفوظة

  شبكة التأمين األصغر

وشبكة التأمين . هذه النشرة الدورية لشبكة التأمين األصغر ثالث مرات سنوياتنشر 

 "المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء" األصغر، المعروفة سابقا باسم مجموعة عمل

)CGAP( أمين األصغر، هي شبكة قائمة على األعضاء خاصة بالتأمين ومقدمي بشأن الت

صانعي السياسات، والمانحين، والمنظمات غير الحكومية، والضمان االجتماعي، 

  . واألكاديميين

  

 صحابومهمة شبكة التأمين األصغر هي تعزيز تطوير ونشر منتجات تأمين جيدة أل

اسم المعلومات والتنسيق بين أصحاب المصالح الدخول المنخفضة، عن طريق توفير نظام لتق

  . بغرض تصميم منتجات عامة

مزيد من المعلومات بشأن  للحصول على. وتشمل شبكة التأمين األصغر عدة مجموعات عمل

: أنشطة الشبكة، زوروا صفحات مجموعات العمل على الموقع التالي
www.microinsurancenetwork.org/workinggroups.php 

التأمين "سمى ي (listserv)رنامج إدارة قوائم بريدية بوقد أطلقت شبكة التأمين األصغر 

 Microinsurance "األصغر فوكس Focus)( ،تشجيع تبادل المعلومات وتحفيز  بغرض

والمناقشات المتعلقة  المواد اإلخبارية والتصريحات برنامج معهذا الويمكن استخدام . النقاشات

  .بالتأمين األصغر

: ، زوروا موقعنا على العنوان التاليالتأمين األصغر فوكسلالشتراك في  
lists.microfinance.lu/mailman/listinfo/microinsurancefocus 
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: التاليموقعنا على العنوان ، زوروا ولالستفادة من األرشيف
lists.microfinance.lu/pipermail/microinsurancefocus  

ية أو األسبانية، راسلونا على العنوان سبالغة اإلنجليزية أو الفرن ا اإلصدارلالشتراك في هذ

 info@microinsurancenetwork.org:البريدي التالي

ا وخرى لشبكة التأمين األصغر، زوراألاإلصدارات السابقة والموضوعات ة فالالطالع على ك

 www.microinsurancenetwork.org: موقعنا على العنوان التالي

يحميه قانون لوكسمبورج الخاص بـ حقوق النشر والتأليف، وقواعد  ا اإلصدارهذ

جزء من  يلذلك، يحظر نسخ أ. ٢٠٠١أبريل  ١٨را من ااعتبالبيانات، والقوانين ذات الصلة، 

وتمثل المقاالت . ، دون الحصول على الموافقة الكتابية للمؤلفبهذا اإلصدارمقال  أو كامل أي

  . ن عن أعمالهموحدهم المسؤولو آراء الكتاب، لذلك الكتاب هم

شبكة التأمين األصغر بدعم من نيابة عن  ADA asblمن قبل تحرير هذا اإلصدار تم 

 .(Luxembourg Development Cooperation)" نلوكسمبورج ديفيلوبمنت كوابوريش"


