
 
  Grroupبعض فصول الدليل الفني الصادر عن  تستعرض )بتصرف(من ثالثة أجزاء هذه النشرة هي الجزء األول 

Impact Insurance  و " تسعير التأمين متناهي الصغر". لمنظمة العمل الدولية بعنوان ينيالذراع التأم
 يهدف هذا الدليل إلى تزويد القارئ بفهم أكبر لعملية التسعير واألدوات المستخدمة لتحسين هذه العملية.

لتي الخصائص المميزة ا ضبالرغم من اعتبار التأمين متناهي الصغر هو نوع من التأمين ، إال أن ثمة بع

تحتم دراسته والنظر إليه بشكل مختلف ، وعند تعريف الـتأمين متناهي الصغر تتعدد األبعاد التي يمكن 

 -:من خاللها النظر إليه ووفقا لشبكة التأمين متناهي الصغر يكمن حصر هذه األبعاد في

 أختالف قطاعات العمالء المستهدفة -1

 أختالف المنتج التأميني  -2

   أختالف عملية تقديم الخدمة  -3

ناهي تاالختالفات الرئيسية بين أنواع التأمين المتعارف عليها والتأمين م وبناء على ذلك يمكن حصر 

 بالتفصيل الالحق.  الصغر والتي تؤثر على مهام أخصائي التسعير 

 السمات الخاصة المميزة لتسعير التأمين متناهي الصغر
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 التركيز على العميل 
يجب أن يكون منظور العمالء هو المحور االساسي ألنشطة التأمين متناهي الصغر لضمان قبوله كأداة 

 ولكي تتحقق زيادةللفئات محدودة الدخل والتي ال تصل إليها الخدمات التأمينية ،  إلدارة المخاطر 

 نالطلب على منتجات التأمين متناهي الصغر يجب تصميمها بحيث تتناسب مع احتياجات العميل م

 توالقدرة على تحمل التكاليف وتوقيت سداد قسط التأمين وإجراءات المطالبا المغطاة حيث المخاطر 

ا الشك ، ومم البسيطة والحد األدنى من االكتتاب والعمليات المصممة لتعزيز إمكانية الوصول للعمالء

 فيه أن عملية التسعير يجب أن تعكس و تدعم كافه هذه المتطلبات 

كما يجب أن تكون شركات التأمين على دراية مستمرة 

بهذه العوامل لتقليل احتمالية التعرض لمخاطر السمعة 

 ألنه من الصعب في الس
ً
وق ذات الدخل المنخفض، نظرا

استعادة المصداقية إذا فقد السوق الثقة أو اشتبه في أي 

 أو اإلدارة السيئة.  شكل من أشكال االستغالل

 ندرة البيانات 
ال يوجد سوى عدد قليل من مقدمي  الدولفي معظم 

خدمات التأمين متناهي الصغر أو قد ال يوجد أي منهم 

على اإلطالق مما يحد من توافر بيانات الخبرة السابقة 

المتاحة للتسعير، كما أنه في بلدان أخرى قد ال تتوفر 

حتى بيانات التأمين الرئيسية بسبب االفتقار إلى تطوير 

 من إمكانية استخدام منتجات سوق الت
ً
أمين والذي يحد أيضا

 قابلة للمقارنة لتكون بمثابة معيار للتسعير. 

 ما يكرة بخوبالنســـــــــــبة للبرامج القليلة التي قد يتوفر لديها 
ً
ون في المطالبات، فإن حجم المحفظة غالبا

 ممـا يعرقـل 
ً
 جـدا

ً
. عالوة على ذلك تواجه مما يقلل من صــــــــــــــالحية البيانات ألغراض التســــــــــــــعير  محـدودا

 البرامج صعوبة في جمع البيانات الجيدة بسبب نقص أنظمة المعلومات اإلدارية. 

 ما يفالبيانات ، محدودية وباألضــــــــــــافة إلي 
ً
مقدمو التأمين متناهي الصــــــــــــغر االعتماد على  ســــــــــــتطيعنادرا

يفتقرون إلى االهتمام بدعم أســــــواق التأمين  -حتى وقت قريب  - توجيهات معيدي التأمين الذين كانوا

  .الصغرمتناهي 

 -وتخلق هذه الخاصية بعض التحديات أمام أخصائي التسعير وهي: 

البحث عن حلول أكتوارية مبتكرة ومناسبة لطبيعة و البد من التعامل بحذر مع عملية التسعير  -1

 التأمين متناهي الصغر. 

قطاعات 
العمالء 
المستهدفة

عملية تقديم الخدمة

المنتج 
التأميني 

السمات المميزة  (:1شكل توضيحي رقم )

 للتأمين متناهي الصغر
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 3 الجزء األول   -متناهي الصغرتسعير منتجات التأمين 

 مقابل األســــعار والنتائج  قواعد بيانات على الفور ومراقبة أداء األعمال الجديدة  ضــــرورة إنشــــاء  -2

 حتي يتسنى ضبط األسعار خالل فترة زمنية مقبولة.  األولية

من األفضل استخدام حسابات التسعير كلما كان جودة البيانات محدودة،   ، كلما كانتبشكل عام و 

 من بناء نماذج رياضية معقدة ذات مع
ً
النماذج  فهذهمصطنعة.  Parameters  لماتالبسيطة بدال

 
ً
 .الجيدةلبيانات ن اع ليست بديال

 أهمية مالئمة القسط 
 اليةالم القدرة تتناســـــب مع تصـــــميم منتجات  يســـــتلزم  الفئات ذات الدخل المنخفضإن الوصـــــول إلى 

انخفاض و  األســـــــــــــرة المفروضـــــــــــــة على ميزانية األعباءمع ارتفاع ف،  مفتاح الطلب لتلك الفئات بأعتبارها 

 إلى ذللتلك الفئات هو الحاجة االســتهالكية األولى  التأمينلن يكون القوة الشــرائية، 
ً
فمن  ك، واســتنادا

 .خارجي عمد ا فيه يتوفر ال  بيئةالمنطقي أن تكون أقساط التأمين متناهي الصغر منخفضة، خاصة في 

 قة تأمينبالنســــــــــبة ل ل وثيبالنســــــــــبة أعلى و توزيعه و  المنتج من ناحية أخرى ، قد تكون تكاليف تطوير 

 عوبةصـــــــــــ و تعاني منريفية ونائية  أســـــــــــواق التأمين متناهي الصـــــــــــغر معظم ف. لتأمين التقليديبامقارنة 

كفاءة هي اللذا فإن توزيــــع فعالة.  الوصــــول إلى الحســــابات المصــــرفية مما يؤثر على تكلفة إنشــــاء شــــبكة

 .حل هذه المشكلةمفتاح أحد 

جب عليهم يفإلى التحفظ الشــــــــــــــديـد في بيئـة تتســــــــــــــم بمحـدوديـة البيانات يميلون االكتواريون ولمـا كـان  

يجـــب أن يكون فحـــديـــد ســــــــــــــعر عـــادل لمقـــدمي الخـــدمـــات ، كـــان من المهم ت  األخـــذ في االعتبـــار أنـــه إذا 

م إلى ميله مقاومة ، وبالتاليلألســـواق منخفضـــة الدخل جذابة ويمكن تحملهاة توقيمالقســـط مســـتوى 

 التأمين.  عبء أقساطزيادة 

 محدودية برامج التسعير المتخصصة 
 في Prophetو Mosesيعد استخدام أدوات التسعير الشائعة )مثل 

ً
 جدا

ً
متناهي الصغر. ين التأم( نادرا

 برمجيات  مثلأبسط جب على االكتواريين تطوير نماذج التسعير الخاصة بهم باستخدام أدوات لذلك ي

Microsoft Excel وAccess. 

  أهمية العمليات 
 أن نضـــع في اعتبارنا أن العمليات هي جزء من حزمة الت

ً
أمين متناهي الصـــغر ، فالطريقة من المهم أيضـــا

 على  تؤث  التي يتم بها تســـويق التأمين و توزيعه ، و الطريقة التي يتم بها تحصـــيل األقســـاط 
ً
 كبيرا

ً
ر تأثيرا

 على التســـعير ومعو في مجال التأمين متناهي الصـــغر ســـتؤ ،  كفاية األقســـاط
ً
 كبيرا

ً
دل ثر العمليات تأثيرا

ديــة ، و يتعين على االكتواري أن ينظر بعنــايــة ألثر بصــــــــــــــورة أكثر من عمليــات التــأمين التقليــ  االختراق

 تصميم العملية على تقديم عرض جذاب للعمالء. 
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 ةتوزيع مبتكر نماذج 

،  ةيفي تســــــــــــــويق المنتجات التأمينعلى عكس التـأمين التقليـدي ، الذي يعتمد على الوســــــــــــــطاء والوكالء 

 ما تتم إعادة هندســـــة عملية التوزيــــع 
ً
لتدنية  غرصـــــبأكملها عند تســـــويق منتجات التأمين متناهي الغالبا

لى إ مهمة توزيــــع التأمين اســــــــــــــنادعلى مقـدمي خـدمـات التـأمين متناهي الصــــــــــــــغر ف ، وبـالتـالي  التكـاليف 

 ما تعتبر الشراكة مع المؤسسات التي لها بصمة بالفو الذي يمكنه تقديمها بأقل تكلفة. الطرف 
ً
عل غالبا

ف طريقة جيدة لتقليل تكالي -خاصـــــــة إذا كانت تنفذ بالفعل معامالت مالية  -في الســـــــوق المســـــــتهدفة 

وتجار  (MFIs) مؤســـــســـــات التمويل متناهي الصـــــغر :المحتملة  التوزيــــعأمثلة قنوات و من المعامالت. 

توزيــــع التأمين إلى كيان موثوق به في كســــــب ثقة  إســــــناديمكن أن يســــــاعد و التجزئة وشــــــركات المرافق. 

  .على المنتجات المقدمة وبالتالي تعزيز الطلب األفراد 
ً
نه ســـــيؤثر فإالمســـــتخدم لتوزيــــع اكان نموذج   وأيا

في عمليــــات أخــــذهــــا في االعتبــــار التي ســــــــــــــيتم    parametersلمــــات المع المتغيرات و  لى مختلفع

 .  تطوير النماذج و التسعير 

 منتجات قصيرة األجل وع الشي 

لك ذ و  ،بحد أقصىشهر  12مدتها  غالبية المنتجات المتاحة في مجال التأمين متناهي الصغر لها وثيقة

 صعوبة بيع منتج طويل األجل لهذا السوق. بسبب 

إعادة التي توفر تغطية قصيرة األجل أقل خطورة وتسمح لها ببالنسبة لشركة التأمين، تعتبر المنتجات ف 

 .المكتسبة مع تطور الخبرة بشكل أسرعر يسعتال

  الستدامةمن أجل اوالنهج طويل األجل  محدودية الطلب 
الحجم  زيادة سنوات مدى بطء تحقيق 10 عمره عنغر الذي يزيد يبين تطور التأمين متناهي الص

 معدالت القبول أقل من المتوقع.  فما زالت واالستدامة في هذا القطاع

 بــح،الر هامش ارتفاع حجم المبيعات مقابل انخفاض يعتمد التأمين متناهي الصغر على نموذج  كما 

عدد ث )من حي المتعارف عليهالتأمين أنواع والذي يهدف إلى بيع التأمين على نطاق أكبر بكثير من 

 من مبلغ قسط التأمين(.  الوثائق والوحدات المؤمن عليها 
ً
 بدال

 ، فإنالمستهدف حجم المبيعاتحتى اآلن  تمن هذه المنتجات قد حقق القليلوعلى الرغم من أن 

نها أل  المبيعات المطلوب حجم حققت الم تحقق أهدافها عندم غير المناسبةالمنتجات ذات األسعار 

  .الحقت ضررا ماليا بالعمالء المستهدفين 

من خالل اإلعانات الداخلية )المسؤولية االجتماعية ولي أاستثمار   وهنا يكون أحد أهم الحلول هو  توافر

 للشركات( أو اإلعانات الخارجية )الجهات المانحة النشطة في مجال التأمين متناهي الصغر(. 
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 5 الجزء األول   -متناهي الصغرتسعير منتجات التأمين 

 رةقصي دورة تتضمن دورية عملية هو التسعير

  التأمين قسط من األول المستوى لتحديد األجل

 المراقبة خالل من األسعار لمراجعة أطول ودورة

  لل مختلفة تفاصيل هناك كونت قدو  .المستمرة

 لىع العملية نفس تنطبق ولكن تأميني منتج

  خصائص ؤثركما ت  .التأمينية المنتجات جميع

  متناهي التأمين في التسعير على وعملياته المنتج

 .الصغر

 

 

 

 للقسط الرئيسية المكونات .1
  لهتحمي يتم والذي( القسط إجمالي باسم عادة إليه يشار حيث) القسط حساب هو العام الهدف يعد

 .الصغر متناهي المؤمن له في التأمين على دوري بشكل

 :لتالي مكونات إجمالي قسط التأمينالشكل ا ويوضح

 إجمالي قسط التأمين

 القسط صافي 

 للمطالبات المتوقعة التكلفة=  الخطر قسط 

 األمان هامشsecurity margin  

 لمصروفاتا 

 والتطويربدء األعمال  تكاليف 

 التشغيلية المصروفات 

 التأمين إعادة تكلفة صافي 

 (التأمين لشركات) المال رأس تكلفة 

 الضرائب 

 الرب  ح هامش 

 

 

 المفهوم األساسي للتسعير

مراجعة 
األسعار 
ومراقبة 
النتائج

التسعير 
األولي 

دورة التسعير  (:2شكل توضيحي رقم )

 خاصة في ضوء محدودية البيانات
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 ( المضافة الهوامش+  الخطر قسط) يساوي بأنه" التأمين قسط"صافي  يعّرف

  يالذ التأمين قسط إجمالي من جزء الخطر قسط يعتبر

  ةالمستقبلي المطالبات مصاريف يغطي أن المتوقع من

 شهر،) لخال حسابها يتم التي الفترة في حدوثها المتوقع

 ...(.  سنة،
ً
األمان والذي  هامش ذلك يتضمن وعادة

 كافي صافي قسط وجود احتمالية زيادة إلىيهدف 

  الخطر قسط يمثلكما .للفترة
ً
  إحصائيا

ً
  القيمةأيضا

 .خالل فترة معينة المتوقعة للمطالبات الحالية

  يمكن
ً
  عدم عن للتعويض أضافي هامش إضافة أيضا

)أنحراف النتائج الفعلية عن النتائج المحسوبة (  التأكد

 ماك الخطر، قسط حساب تضّمنها التي االفتراضات من

  اضافتر  ل ل منفصل بشكل الهوامش هذه ضافةإ يمكن

هذا  برويعت النهائي القسطعلى  إجمالي بشكل تحميلها أو

 .األفضل الخيار هو

لخاصة أما بالنسبة للمصروفات فيجب أخذ الطبيعة ا

 عناصر تغطي أن يجبللتامين متناهي الصغرف

 التي المصروفات جميع القسط إجمالي في المصروفات

  في المشاركون اآلخرون والشركاء التأمين شركة تحملتها

 قد التي التكاليف باستثناء والمطالبات التوزيــــع عمليات

  خالل من أو الخارجيين المانحين قبل من دعمها يتم

 .األخرى المنتجات قبل من المتبادلة اإلعانات

 
ً
  كان مهما) الربــح هامش يكون أن يجب كما

ً
( ضئيال

 متضمن
ً
 على حجمه يعتمد حيث القسط إجمالي في ا

"( للربــح هادفة غير" أو" بــحللر  هادفةكانت )"  إذا ما  المؤسسة ونوع الصغر متناهي التأمين برنامج

 .الداخلية التطوير واستراتيجيات المال رأس بناء إلى والحاجة

  لزيادة يةالملك وحقوق الفائض لبناء الذاتية التأمين وبرامج بادلةالمت البرامج لبعض حاجة هناك أن كما

  فائضال تكوين يتم عادة المال، رأس لتوفير المساهمين وجود عدم حالة وفي. للشركة المالية ءةمال ال

 .االستثمار وإيرادات العضوية ورسوم التسعير هوامش زيادة طريق عن الملكية وحقوق

 

 

 
 

(:  عناصر 2اإلطار رقم )

المصروفات  للتأمين متناهي 

 الصغر
+  مصــــــــــــــــــروفـــــــات الــــــبـــــــدء والــــــتــــــطــــــويــــــر

 كلفةت صــافي+  المصــروفات التشــغيلية

 المـــــــال رأس تكلفـــــــة+  الـتـــــــأمـيـن إعـــــــادة

–) الضـــــــــــــرائــب+  (التــأمين كــاتشـــــــــــــر ل)

( اإلعانات –(الـدعم من قبل المانحين )

   .المتقاطعة من المنتجات األخرى

 األمان هامش (: 1اإلطار رقم )
ا باســـــــــــم تحميل األمان أو 

ً
عرف أيضـــــــــــ

ُ
ي

تـــحـــمـــيـــــــل هـــــــامـــش عـــــــدم الـــيـــقـــيـــن أو 

الـــــــــــــــمـــــــــــــــخـــــــــــــــاطـــــــــــــــر أو هـــــــــــــــامـــــــــــــــش 

 Contingency Loadingالمخـــاطرة

 .السلبيةنحرافات اال أو تحميل 

وهو عبـــارة عن تحميـــل على صـــــــــــــــافي 

قســــط التأمين الذي يهدف إلى مراعاة 

الـتـقـلـبـــــــات الـعشـــــــــــــوائـيـــــــة فـي تجربـــــــة 

 المطالبة حول المتوسط اإلحصائي. 
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 التسعير دورة .2
 :للتسعير الدوري الجانب التالي (3)رقم  البياني الرسم يوضح
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 المنتج تصميم: 1 الخطوة

  التسعير يعتبر
ً
  المبدئي ميمالتص يتم عندما التسعير يبدأ حيث المنتج، لتطوير أشمل عملية من جزءا

  بحتص حتى السعر مراجعة ويمكن. السوق أبحاث على بناءً  المنتج تطوير فريق بواسطة للمنتج

 (.4 الخطوة) مناسبة المالية التوقعات

 المبدئي التأمين قسط حساب: 2 الخطوة

 
ً
  ووضع اناتالبي لجمع الفرعية العمليات فإن محدودة، الصغر متناهي بالتأمين ةالخاص البيانات ألن نظرا

 من األهمية بمكان.  تعتبر الخطر لقسط الرئيسية للمحددات االفتراضات

  التأمين قسط اجمالي حساب: 3 الخطوة

 .المبدئي القسط اجمالي حساب أجل من التحميل و هوامش مصاريف تحديد يتم

 المالية والتوقعات األعمال تخطيط: 4 الخطوة

  تخطيط يكون فعادة،  عملية التسعير  صحة  من للتحقق خاصة  ةذات أهمي الخطوة هذه تعتبر

. لمنتجا تطوير في المشاركين والموظفين البرامج مديري تشمل مكثفة عمل ورشة عن عبارة األعمال

 في فترة  لل بالتفصيل النفقات توقع يتم رغوبة،الم الربحية وأهداف النمو تحديد عن النظر وبصرف

  الدخل استخدام األدوات المناسبة لتحليل المدخالت و الوصول إلي بيانات ويتم،  المستقبل

 .النقدي التدفق وتوقعات األداء ومؤشرات والموازنة المستقبلية

 :التجريبي االختبار. 5 الخطوة

  المنتج أختبار يعد
ً
  أمرا

ً
 السوق حاثأب من صحيحة غير نتائج استخالص يتم ففي بعض الحاالت  ضروريا

  هذا القصور.  مثل عن التجربة تكشف وقدبسبب عدم اعتمادية أو محدودية البيانات ، 

 :المنتج تجربة مراقبة. 6 الخطوة

  أو/  و حةص من للتحقق المعلومات وجمع السوق في طرحه بمجرد باستمرار المنتجنتائج  مراقبة تعد

 ونيك أن يجب كما أحد أهم أركان عملية التسعير ،  الوقت بمرور المقدرة األسعار افتراضات تعديل

 أمر قد يعد  التشغيل بدء بعد األسعار رفع أن البداية منذ الخبراء مدركين
ً
 قدر بهتجن ويفضل صعب ا

 .اإلمكان

 .التسعير على المنتج نوع تأثير .3

   المنتج نوع 

بشكل  لمنتجاتا فئات بين واالختالفات التسعير على تؤثر التي الرئيسية العناصر التالي الجدول يوضح

 عام. 
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 :المنتج نوع حسب التسعير خصائص

 الممتلكات على التأمين
 والمسؤوليات

الصحي التأمين الحياة على التأمين   
 

  مرات عدة الخطرة االحداث تقعقد 
 معدل) العام نفس في ليس ولكن
 (.متوسط إلى منخفض من التكرار

  على الحالة الصحية.  يعتمد 

 لكل المطالبات تعدد إمكانية 
 عالية) واحدة سنة في مستفيد
 (.التكرار

 ةالمطالب تكرار يختلف أن يمكن 
 .الوقت بمرور

 االحداث تقع عادة 
 واحدة مرة الخطرة
 تكرار) فقط

 (.منخفض

 المطالبات  تكرار 

 قيمة أو المال من ثابت مبلغ 
 .التعويض أو االستبدال

  
 
 إلىمبالغ التعويض  تخضع غالبا
 ماتالخصو  ضبع

 روربم التكلفة تختلف أن يمكن 
: المثال سبيل على) الوقت

 .(ةالطبيفي التكاليف  التضخم

  محدد  ،
 
مسبقا

 يكون اجمالي 
ً
وعادة

المبلغ على دفعة 
 واحدة. 

 المطالبة مبلغ
 المتوقع

 االجل قصير.  االجل قصير. 
 أو االجل قصير 

 على أو االجل طويل
 .بالكامل الحياة

 المدة

 التأمين مطالبات ادارة السهل من 
 ستكون ولكن المؤشرات على القائم
 جميع كانت إذا صعوبة هناك

 فةتكل تقييم إلى بحاجة المطالبات
 .مطالبة كل

 
 

 المطالبات مراقبة تعد  
ً
 مجال

 
 
 ببسب الصحي للتأمين رئيسيا
 المريض من) االحتيال تكرار

 .(واألطباء

 الرعاية مقدمي على يجب 
 بروتوكوالت  اتباع الصحية
 .واضحة

 بشكل المرضى تصنيف يجب 
 .واضح

 المنتج تغطية تتضمن أن يجب 
 المطالبة في التحكم خصائص

 األقصى الحد االنتظار، فترة)
 (.ذلك إلى وما المطالبة لمبلغ

 تقديمطريق  عن 
 مع الوفاة شهادة
 الوفاة، سبب ذكر

 صعوبة أكثر ويكون
 .والحوادث لإلعاقة

 المطالبات دارةإ

 على حدى.  حالة كل 
 

 السكانية الخصائص. 

 البيئة. 

 خدمات إلى والوصول الجودة 
 .الصحية الرعاية

 االجتماعي الضمان تغطية. 

  .النطاق الجغرافي 

 السكانية الخصائص 
 . رئيسي بشكل

 الصحية الحالة 
 .للسكان

 العوامل
 التي الخارجية

 على تؤثر
 التسعير
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 خذأل ا يتم أن يمكن تعريفها، يتم حتى 
 .مختلفة معلمات االعتبار في

 واحد عام. 
 عام حتى مدى  من

 .الحياة
 التعرض
 1للمخاطر

 

  طول مدة التغطية التأمينية(  أجل المنتج( 

  تكون( واحد عام من أكثر) األجل طويلة المنتجات
ً
ومدى  مختلط) الحياة على تأمين منتجات عادة

أن تحصل  التأمين قوانين تتطلب ،الدول من العديد في،  (endowment and whole life ة  الحيا

  المخاطر هيكلاختالف  بسبب األجل طويلة منتجات لتقديم خاصة تأمين رخصةالشركة على 

 .ضرورية تعتبر التي المتخصصة اإلدارية والمهارات

 :هي التسعير على تؤثر التي األجل طويلة للمنتجات الرئيسية الخصائص

 .الوثيقة إصدار بعد األقساط مراجعة أو تغيير صعوبة •

 .االستثمار عائد أهمية •

 .التضخم افتراضات أهمية •

 .سنوات عدة كل فقط واحدة مرة المطالبة ستحدث حيث المطالبة، عمليات تكلفة انخفاض •

 .المنخفض الدخل ذات للسوق بالنسبة منخفض ورضاهم العمالء فهم يكون قد •

 .المالي الفائض التعامل مع في واضحة اختالفات •

 لمعاشات الوفيات معدل وانخفاض الحياة على للتأمين الوفيات معدل في األجل طويلة زيادات •

 .الحياة

 تصميم المنتج  .4

ا يجب بشكل كبير على إجمالي قسط التأمين، لذ -بما في ذلك خصائصه وعملياته  -يؤثر تصميم المنتج 

مراعاة الجوانب التالية في مرحلة تصميم المنتج للسماح ألخصائي التسعير باحتساب القسط لمنتج 

 :التأمين

  ا  هي األخطار ما
ً
ا واضح

ً
شروط و  للخطر التي سيتم التأمين عليها؟ يجب أن يتضمن ذلك تعريف

عالج والمستشفيات المعتمدة ل اإلعاقة،تحديد  في التأمين الطبي، التغطية )على سبيل المثال

 .وما إلى ذلك( المريض،

  تؤثر على؟ هل ستكون هناك عوامل منهالمؤمن  لخطر اماذا سيقدم التأمين في حالة وقوع 

؟ أو تقديم مزايا محددة ،التأمين المشتركأو  كالخصومات، ،التأمينمنافع تعويضات / تعديل 

يارة النقل بس مما يؤثر على السعر مثلهل سيوفر التأمين مزايا إضافية "ذات قيمة مضافة"؟ 

 .اإلسعاف وخطوط المساعدة الهاتفية واالستشارة وما إلى ذلك في األسعار

                                                           
التعرض للمخاطر: هو وحدة من المخاطر التي يمكن تحديدها بطرق مختلفة ولكن بشكل عام تكون من حيث المدة ومقدار التغطية 1 

 التأمينية
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  انتظار؟ و هل تبدأ الفترة من بداية الوثيقة )التي لن يدفع التأمين هل ستكون هناك فترات

بيل ؟ على سالسداد ( ، أم أنها تبدأ بعد حدوث المطالبة و قبل منهاالمؤمن الخطار خاللها مقابل ا

شهًرا لتحديد الطبيعة  12أو  6أو  3في حالة العجز ال لي والدائم ، سينتظر المؤمن لمدة  المثال،

 .عاقةالدائمة لل 

  الطبية ت لحاال اما هي االستثناءات التي يحتمل أن تؤثر على قسط التأمين؟ )على سبيل المثال

 .(المعلنةاألضرار الناتجة عن الفيضانات أو األوبئة  العمر،حدود  ،السابقة على التغطية

  ناهي متما هي عمليات مراقبة المطالبات المعمول بها؟ هل تدير إدارة البرنامج أنشطة التأمين

 الصغر بعناية؟

 الذين ينتمون إلى مجموعة  يلي: األشخاصيمكن أن تشمل األمثلة ما  ماهية موضوع التأمين؟

، (فرد واحد أو مجموعة من أفراد األسرة )يتم تعريف "العائلة" (؛محددة )ماهية التحديد

 .(مساكن في منطقة معين معين؛دراجات نارية مشتراة بقرض من ممول 

  لألشخاص  ر األهليةعاييمما هي 
ً
التي تؤهل األفراد للحصول على التأمين؟ هل سيكون اختياريا

مجموعة؟ الالذين ينتمون إلى المجموعة لفترة زمنية معينة؟ أم أنها ستكون إلزامية لجميع أعضاء 

 أم سيتم تقديم التأمين ألعضاء المجموعة فقط إذا اشترته نسبة مئوية منهم على األقل؟ 

  ا للشراء على مدار
ً
محددة؟ )مما يعكس أو مواسم    تواريــــخفي أم  العام،هل سيكون التأمين متاح

 الدورة النقدية للسكان المستهدفين(

 ما هي مدة التغطية التأمينية؟ هل سيتم عرض مدد مختلفة؟ 

  كيف سيتم التعامل مع التجديد؟ )تلقائي؟ عند الطلب؟ مرتبط بحدث آخر مثل الحصول على

 ض؟ إلخ(قر 

 )ا أو مقدًما أو أكثر تكراًرا؟
ً
 ما هي خيارات الدفع المميزة التي سيتم تقديمها؟ )طرق الدفع سنوي

  
ً
هل ستتميز األقساط حسب عامل المخاطرة؟ على سبيل المثال تحديد أقساط مختلفة تبعا

 .الختالف الفئات العمرية والمواقع الجغرافية ومواد بناء المساكن ونوع الماشية

  ؟كيف . بنعم. سيتم دعم قسط التأمين )لبعض أو كل المؤمن عليهم(؟ إذا كانت اإلجابة هل 

  ما هي المتطلبات التنظيمية التي يجب مراعاتها؟ على سبيل المثال حدود القسط أو المبلغ

ــع من خالل القنوات متناهي الصغرالمؤمن عليه من أجل التأهل "للتأمين  " والسماح بالتوزيــ

 هل هناك توصيف قانوني لجداول الوفيات؟ غير التقليدية. 

تعتمد كفاية السعر إلى حد كبير على العمليات المتضمنة في بيع وإدارة وخدمة المنتج. فعندما تقدم 

 استخدام العمليات التي تم تطويرها واختبارها 
ً
 ، يمكنها عادة

ً
 جديدا

ً
شركات التأمين التقليدية منتجا

المبيعات ، ونفس العمليات اإلدارية ودعم تكنولوجيا المعلومات بالفعل لمنتجات أخرى: نفس فريق 

 .ونفس قسم المطالبات

أما في التأمين متناهي الصغر ، فتبدو جميع العمليات ذات الصلة مختلفة إلى حد كبير ، وغالًبا ما تكون 

ــع المنتجات الجديدة من قبل شركاء  ــع الجدد التجديدة وغير مختبرة. و في كثير من األحيان يتم توزيــ وزيــ
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مع نقاط القوة والضعف وطرق األداء. ستكون هناك حاجة لتقييم مطالبات جديدة ومهارات مختلفة 

 .في بروتوكول خدمة العمالء

ــع وتكاليف اإلدارة والمطالبات. و ما    كل هذه الجوانب ستؤثر على حجم المبيعات والتجديدات والتوزيــ

 جميع ها لم يتم وضع
ً
متوقعة ير ى نتائج غفقد نحصل عل هتسعير  تصميم المنتج وأثناء في االعتبار  ا

 وربما مخيبة لآلمال. 

 :المصدر
http://www.impactinsurance.org/sites/default/files/MI%20Pricing%20Guide%20FINAL.pdf 

rance Network David M. Dror and David Piesse, What is microinsurance?, Microinsu

Luxemburg, 2014, 

http://www.impactinsurance.org/sites/default/files/MI%20Pricing%20Guide%20FINAL.pdf

