
 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي مرص مصباح كمال

ن عىل الحياة واالدخار: شهادات األمان فن  9 من 1 صفحة التأمي 
 

ة وبببببببببب  ال  بببببببببب    ا   بببببببببب  :  :*مصبببببببببب      بببببببببب   التببببببببببلميا
ي مرص

ة
 شه  ات األم ن ف

 

 تقديم
 

 عىل بعض المعلومات عن نمط "جديد" من التأمينات الشخصية 
ً
حّصلت مؤخرا

ي المجتمع 
 
كة مرص للفئات المهمشة ف تجمع بي   التأمي   واالدخار بدأت شر

، وأطلقت عليها اسم 1لتأمينات الحياة بالتعاون مع أربعة بنوك مرصية بتسويقها
 ."  "شهادة أمان المرصيي  

 
ي هذه المعلومات أن بيع شهادة األمان 

 
ي نمو قطاع ومما جاء ف

 
يمكن أن يساهم ف

اوح بي   
، األمي    %.  ويتوقع5% و4التأمي   المرصي بنسبة تتر الدكتور عادل منت 

ي القاهرة، أن تقوم 
 
، مقرها ف العام لالتحاد اآلفروأسيوى للتأمي   وإعادة التأمي  

ي مرص ببيع حوالي 
 
المقبلة،  18مليون شهادة أمان خالل األشهر الـ  12البنوك ف

ي قد تصل قيمتها إل 
(.  34مليون جنيه مرصي ) 600والتر مليون دوالر أمريكي

2 
 

ي من 
 
كات التأمي   العراقية هدف وراء نقل هذه المعلومات هو حث إدارات شر

، والتفكت  بمدى مالئمته للعراق وإن اقتض  األمر  دراسة هذا النمط من التأمي  
كة مرص لتأمينات الحياة لالستفادة من تجربتها وخاصة ما له عالقة  التعاون مع شر

كات التأمي   والمصارف.   بالتعاون بي   شر
 

                                                 
 أنظر:  1

http://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-
Article/id/41889/Type/MiddleEast/Egypt-Insurance-for-casual-workers-may-boost-
sector-s-growth-by-4-5- 
 

 مصدر سابق.  2

http://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/41889/Type/MiddleEast/Egypt-Insurance-for-casual-workers-may-boost-sector-s-growth-by-4-5-
http://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/41889/Type/MiddleEast/Egypt-Insurance-for-casual-workers-may-boost-sector-s-growth-by-4-5-
http://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/41889/Type/MiddleEast/Egypt-Insurance-for-casual-workers-may-boost-sector-s-growth-by-4-5-


 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي مرص مصباح كمال

ن عىل الحياة واالدخار: شهادات األمان فن  9 من 2 صفحة التأمي 
 

ة شه    أم ن   ال رصييا
 

 3أنقل أدناه بعض المعلومات الصحفية عن شهادة األمان المرصية. 
 

 م  هي شه    أم ن؟
ي صورة شهادة ادخارية للفئات المهشمة، وتم إصدارها بعد مطالبة 

 
هي تغطية تأمينية ف

ي العمالة 
 
ورة توفت  تغطية تأمينية لهذه الفئات والمتمثلة ف الرئيس عبد الفتاح السيسي برص 

 الحرة. 
 

ي هذه الشه   ؟
ة
 م  هي ال نوك ال ش   ة ف

كة مرص لتأمينات  ، والبنك األهىلي بالتعاون مع شر بنك مرص وبنك القاهرة والبنك الزراعي
 الحياة. 

 
 م  هو سعر الشه   ؟

ائح تبدأ من  جنيه  2500جنيه كأقل سعر للشهادة وتصل إل  500شهادة أمان مقسمة لشر
 أعىل سعر لها. 

 
 الشه     م  هو مد 

داد المبلغ بالفوائد بعدها.   الشهادة مدتها ثالث سنوات ويتم استر
 

 م  ق  ة الفوائد؟
جنيه،  2500جنيه ومضاعفاتها، حتر  500سنوات بقيمة  3الشهادة االدخارية ستكون مدتها 

داد المبلغ بالفوائد بعد ثالث سنوات، بفائدة  ي أي 16ويتم استر
 
دادها ف % سنويا ويمكن استر

 .وقت

                                                 
": ، "اليوم السابعصحيفة  3 ن  س وج.. كل ما تريد معرفته عن شهادة "أمان المرصيي 

https://www.youm7.com/story/2018/3/21/%D8%B3-%D9%88%D8%AC-%D9%83%D9%84-
%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-
%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-
%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/3704165 

https://www.youm7.com/story/2018/3/21/%D8%B3-%D9%88%D8%AC-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/3704165
https://www.youm7.com/story/2018/3/21/%D8%B3-%D9%88%D8%AC-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/3704165
https://www.youm7.com/story/2018/3/21/%D8%B3-%D9%88%D8%AC-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/3704165
https://www.youm7.com/story/2018/3/21/%D8%B3-%D9%88%D8%AC-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/3704165
https://www.youm7.com/story/2018/3/21/%D8%B3-%D9%88%D8%AC-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/3704165


 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي مرص مصباح كمال

ن عىل الحياة واالدخار: شهادات األمان فن  9 من 3 صفحة التأمي 
 

 
 م  ح  ت رصف التعويض ت  ال ع ش لص حب الشه   ؟

ي حالة الوفاة الطبيعية، و 10توفر الشهادة تعويض قدره 
 
ألفا للوفاة نتيجة  50آالف جنيه ف

اء الحد األقض لها  250حادث وتصل إل  ألف جنيه كحد أقض، إذا اختار صاحب الشهادة شر
 جنيه.  2500شهادات بقيمة  5
 

ي 
 
ة ف ، إذا طلب صاحب الشهادة هذ  تعتتر المت  

 
الشهادة االدخارية أنها توفر معاشا ألشة المتوف

 هذه الشهادات يختار الشخص 
 
ي قد ال تملك عائال، وف

ما يتيح تقديم دخل شهري لألش التر
 :  المدة كالتالي

 
اء شهادة ب  200سنوات بقيمة  5 ي حالة شر

 
 جنيه.  500جنيه معاش شهري ف

اء شهادة ب جن 120سنوات بقيمة  10 ي حالة شر
 
 جنيه.  500يه شهريا ف

اء الحد األقض للشهادات  1000 ي حالة شر
 
 جنيه.  2500جنيه لمدة خمس سنوات ف

اء الحد األقض للشهادات  600 ي حالة شر
 
 جنيه.  2500جنيه لمدة عشر سنوات ف

 
   ف ترصف ق  ة الشه   ؟

ي 16يتم رصف أرباح الشهادة البالغة قيمتها 
 
العام المرة الواحدة كل ثالث  % أربع مرات ف

 شهور. 
ي أصدرت حتر اآلن؟

 كم عدد الشهادات التر
 

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بحسب ترصيحات صحفية سابقة، إن 
ائح ذات  مرصفه أصدر شهادة "أمان المرصيي   " للتأمي   عىل العمالة المؤقتة والموسمية والشر

ي  10لية تساوى نحو الدخل المحدود، بحصيلة إجما
 
مارس  4ماليي   جنيه، منذ بدء طرحها ف

 ، وحتر اآلن. 2018
 

اء الشهادة ببنك  7500وتم إصدار  ايدة عىل شر ا أن حالة اإلقبال متر 
ً
ألف شهادة أمان، مؤكد
ي بالشهادة.   القاهرة مع زيادة الوعي التدريجر

 
ي ترصيحات  كما قال يحت  أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهىلي 

 
المرصي ف

" للتأمي   عىل العمالة المؤقتة  صحفية سابقة، إن مرصفه أصدر شهادة "أمان المرصيي  



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي مرص مصباح كمال

ن عىل الحياة واالدخار: شهادات األمان فن  9 من 4 صفحة التأمي 
 

ائح ذات الدخل المحدود، تقدر بنحو  ألف شهادة وحصيلة إجمالية  12والموسمية والشر
 مليون جنيه، وذلك خالل أسبوعي   فقط.  20تساوى 

 
ي حي   قال السيد قصت  رئيس مجلس إدارة ا

 
ي ترصيحات صحفية سابقة إن ف

 
لبنك الزراعي ف

" للتأمي   عىل العمالة المؤقتة والموسمية  10.5البنك أصدر  ألف شهادة "أمان المرصيي  
ائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى  مليون جنيه حتر اآلن، منذ  12.6والشر

ا عىل
ً
ايد  متر 

ً
ا إل أنها تشهد إقباال

ً
 مدار األيام الماضية.  بدء طرح الشهادة، الفت

 
 م  شر ط إصدا  الشه   ؟

إصدار الشهادة يتم بكل سهولة، ودون أن تطلب من صاحبه أي إقرارات صحية أو كشوف 
طبية، فهو خدمة تأمينية تهدف لتقديم تغطية دون استثناءات، ويتم رصفها فورا للمتقدم، وال 

ي 
 
ط تأجيل الحصول عىل التعويض مثلما يوجد ف ط يوجد بها شر  بقية الوثائ،، ويشتر

ي سن من 
 عاما.  59حتر  19المشاركون بها أن يكون فف 

 
ي  مرصا يونشر موقع 

ون  . اإللكتر اء شهادة "أمان المرصيي   كما نشر    4استمارة شر
ي مقالة بعنوان 

 
اء شهادة 10تفاصي إضافية ف " معلومات يجب أن تعرفها قبل شر
". ي األساس  5"أمان المرصيي  

 
ي هذه المقالة أن الشهادة تستهدف ف

 
 ومما جاء ف

 
"توفت  حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل 

ي حالة الوفاة. 
 
 ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أشهم ف

 
، وليس العمالة اليومية فقط، بشر  ط أن والشهادة متاحة أمام جميع المرصيي  

ي الفئة العمرية بي   
 
 سنة.  59و 18يكون المواطن ف

                                                 
ها أفتح هذا الرابط:  4  لالطالع عىل هذه االستمارة وغي 

http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/3/3/1275290 
 

5 -http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/3/4/1275478/10
-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-85%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%

%D8%A3%D9%86- 
 

http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/3/3/1275290
http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/3/3/1275290
http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/3/4/1275478/10-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-
http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/3/4/1275478/10-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-
http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/3/4/1275478/10-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-
http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/3/4/1275478/10-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-


 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي مرص مصباح كمال

ن عىل الحياة واالدخار: شهادات األمان فن  9 من 5 صفحة التأمي 
 

 
% ترصف 16سنوات تجدد تلقائيا مرتي   فقط، بفائدة سنوية  3وتبلغ مدة الشهادة 

اوح بي   
ي تتر

ي نهاية مدة الشهادة، بعد خصم األقساط التأمينية التر
 
جنيهات  4ف
اها العميل.  20و ي اشتر

 جنيها شهريا، بحسب قيمة الشهادات التر
 
 10أو  5تتيح الشهادة للعميل االختيار بي   الحصول عىل معاش شهري لمدة و 

 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته. 
 

ي حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة 
 
وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات ف

 نتيجة حادث. 
 

ي حالة الوفاة الطبيعية 
 
ي الذي يمكن سداده دفعة واحدة ف

 10ويبدأ المبلغ التأميت 
ي حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصوال إل  50آالف جنيه و

 
ألف  50ألف جنيه ف
ي حالة الوفاة الطبيعية و

 
ي حالة الوفاة الناتجة عن حادث،  250جنيه ف

 
ألف جنيه ف

 بحسب قيمة الشهادة. 
 

ي حالة الوفاة الطبيعية من بينما تبدأ قي
 
جنيه حتر ألف  200مة المعاش الشهري، ف

 حتر  120سنوات، ويبدأ من  5جنيه، إذا كان المعاش لمدة 
ً
جنيه إذا  600جنيها

 سنوات.  10كان المعاش لمدة 
ي حالة الوفاة نتيجة حادث من ألف جنيه حتر 

 
آالف جنيه، إذا  5ويبدأ المعاش ف

ي جنيه، إذا كان  600ويبدأ من  سنوات، 5كان المعاش لمدة 
جنيه حتر ألف 

 سنوات.  10المعاش لمدة 
 

ائك  معلومات يجب أن تعرفها عن 10المرصيي   هذه  شهادة أمان وقبل شر
ي أصدرها

وط والقواعد التر وحصل عليها  البنك األهىلي  الشهادة بحسب الشر
 مرصاوي: 

http://www.masrawy.com/news/Tag/800962/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/17084/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A#bodykeywords


 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي مرص مصباح كمال

ن عىل الحياة واالدخار: شهادات األمان فن  9 من 6 صفحة التأمي 
 

اء الشهادة يكون بالبطاقة الشخصية فقط، -1 وبدون تقديم أية مستندات  شر
 أخرى. 

 
اء الشهادة بدون أي مرصوفات بنكية.  -2  شر
 
اض بضمان الشهادة وال إصدار بطاقات االئتمان بأنواعها.  -3  ال يجوز االقتر
 
ي نهاية مدتها بكامل قيمتها باإلضافة إل العوائد المتبقية بعد  -4

 
د الشهادة ف تستر

 خصم أقساط التأمي   إن وجدت. 
 
ي أي وقت وفقا لرغبة العميل بقيمتها االسمية يمك -4

 
داد قيمة الشهادة ف ن استر

ة الـ  ام بفتر ي بها الشهادة( فقط دون االلتر  ي اشتر
اء  6)التر ي حالة شر

 
شهور، وذلك ف

 العميل للشهادة بنفسه. 
 
ي يعمل بها( ال  -5

كة التر اء الشهادة للعميل عن طري، جهة )مثل الشر ي حالة شر
 
ف

داد ال  سنوات.  6شهادات خالل مدة يجوز استر
 
اء بتوكيل أو  -6 اء الشهادة عن طري، العميل بصفته الشخصية، وال يجوز الشر شر

كة، ويجوز لألشخاص  ع وكذلك عدم إصدار شهادات مشتر عىل سبيل الهبة والتتر
اء الشهادات لصالح األفراد.  هم شر كات والمؤسسات( دون غت   االعتبارية )مثل الشر

 
عىل وثيقة تأمي   عىل الحياة تسدد أقساطها من الفائدة السنوية يحصل العميل  -7

 المقررة عىل الشهادات. 
 
اء العميل شهادات بقيمة تزيد عن  -8 ي حالة شر

 
جنيه، فإن الشهادات  2500ف

اإلضافية تخرج من التغطية التأمينية وال تجرى عليها سحوبات الجوائز، عىل أن 
 ذه الشهادات اإلضافية كامال. يتمتع العميل بسعر العائد الخاص به



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي مرص مصباح كمال

ن عىل الحياة واالدخار: شهادات األمان فن  9 من 7 صفحة التأمي 
 

 
داد الشهادة أو بلوغه سن الـ -9 ي حالة قيام العميل باستر

 
 .60تسقط وثيقة التأمي   ف

 
ي حالة  -10

 
اء الشهادات طريقة رصف التعويض ف يحدد العميل عند طلب شر

، أو إل أشخاص يحددهم باالسم، أو  عيي   ة إل الورثة الشر وفاته، سواء رصفه مباشر
 شهري، مع تحديد اسم واحد للمستفيد منه." رصف معاش

 

ي العراق: ضعف الطلب الفّع  
ة
ة و  ال     ف   ث ئق التلميا

 
كة التأمي   العراقية )تأسست سنة  كة العراقية 1959شر (، وكانت تعرف باسم الشر

، هي (1964-1988متخصصة بأعمال التأمي   عىل الحياة )للتأمي   عىل الحياة، 
ي فرع التأمي   عىل الحياة.  وحسب األكتر واألقوى بي   

 
كات العراقية ف الشر

 : كة هي المعلومات المتوفرة عندي فإن أنواع وثائ، التأمي   المعتمدة من قبل الشر
6 

 
ة   Term Assuranceال ؤقت و  ال     التلميا

وهي من أبسط عقود التأمي   عىل الحياة.   ،وثيقة التأمي   عىل الحياة قصت  األجل
ي حالة تدفع هذه الوث

 
ي الوثيقة ف

 
يقة مبلغ التأمي   المتف، عليه للمستفيد الُمسىم ف

ي حالة انتهاء المدة وبقاء المؤمن 
 
.  وف وفاة المؤمن عليه قبل انتهاء مدة التأمي  

 . كة التأمي   ام عىل شر  عليه عىل قيد الحياة فإن عقد التأمي   ينتهي دون قيام أي التر 
 

                                                 
ي التعريف بهذا مصباح كمال، " 6

ن عىل الحياة: محاولة فن ي والتأمي 
ن العراف  ي قطاع التأمي 

ضحايا االغتياالت فن
 "، ن ي 394، العدد الثقافة الجديدةمجلة التأمي 

ين الثانن ي موقع 2017، تشر
 فن
ً
ت المقالة أيضا شبكة .  نشر

ن  ن االقتصاديي   :العراقيي 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/Misbah-Kamal-
Victims-of-Assassination-in-Iraqs-Insurance-Sector-Life-Insurance-final.pdf 

 
ن عىل الحياة،  ي فرع التأمي 

كة فن ي أكير شر
ن الوطنية، ثانن كة التأمي  ن األخرى، ومن بينها شر كات التأمي  قد تكون شر

ن عىل الحياة ليس  أخرى من التأمي 
ً
 لدينا.  ةمعروف تتمارس أشكاال

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/Misbah-Kamal-Victims-of-Assassination-in-Iraqs-Insurance-Sector-Life-Insurance-final.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/Misbah-Kamal-Victims-of-Assassination-in-Iraqs-Insurance-Sector-Life-Insurance-final.pdf


 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي مرص مصباح كمال

ن عىل الحياة واالدخار: شهادات األمان فن  9 من 8 صفحة التأمي 
 

ة ال ختلط و  ال       Endowment Assurance ث قة التلميا
 باسم 

ً
تأمي   الوقفية، وسميت بالعربية "المختلط" ألنها تضم التأمي   تعرف أيضا
 Pureوالتأمي   حال الحياة/الوقفية البحتة  Term Assuranceالمؤقت 

Endowment Assurance كة التأمي   العراقية فإن المؤمن .  بموجب وثيقة شر

ي حالة 
 
حتر انتهاء  ق ء ال ؤمن ول ه و  ق د ال    بعليه يستح، مبلغ التأمي   ف

ي حالة 
 
.  كما يستح، المستفيد مبلغ التأمي   ف قبل   ف   ال ؤمن ول همدة التأمي  

 .  انتهاء مدة التأمي  
 

ة ال ؤقت و  ال     مع    األقس ط   Term Assurance withالتلميا
Return of Premiums 

ي حالة 
 
حتر  بق ء ال ؤمن ول ه و  ق د ال    يستح، المؤمن عليه مبلغ التأمي   ف

( بما يعادل القيمة النقدية المضمونة  حلول أجل التأمي   )انتهاء مدة التأمي  
guaranteed cash value  ي للوثيقة

وتساوي مجموع أقساط التأمي   التر
ي حالة 

 
 ف   ال ؤمن سددها المؤمن عليه.  كما يستح، المستفيد مبلغ التأمي   ف

ة ول ه ق ل   .انته ء مد  التلميا
 

ي العراق أنه محدود ومما قلته بشأن 
 
االنتفاع من حماية وثائ، التأمي   عىل الحياة ف

 لعموم الناس فالفقراء والفئات المهمشة، وهم يعدون بالماليي   
ً
وهو "ليس متيشا

اء التأمي   عىل الحياة ألن الدخل المتوفر لديهم  ي العراق، غت  قادرين عىل شر
 
ف

.  وحتر التأمي   بالكاد ي بقيهم عىل قيد الحياة، ناهيكم عن الجهل بمؤسسة التأمي  
ال يمكن له أن ينجح بدون أن يتوفر حد أدن   microinsuranceالمتناهي الصغر 

 من الدخل للمشاركي   فيه."
 

، جذب  ي غياب الطلب الفعال عىل حماية التأمي  
 
، ف كات التأمي   ترى هل بإمكان شر

ة والمهمشة نحو االستفادة من أغطية تأمينية تلك الفئات ما فوق  الفئات الفقت 
كات لتكثيف  ؟  ومهما يكن األمر، فقد آن األوان لهذه الشر

ً
رخيصة الثمن نسبيا



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي مرص مصباح كمال

ن عىل الحياة واالدخار: شهادات األمان فن  9 من 9 صفحة التأمي 
 

ي إشاعة أنماط جديدة من وثائ، التأمي   ذات الكلفة المنخفضة.  أليس 
 
دورها ف

 باإلمكان التعلم من التجربة المرصية؟
 
 

ي قضايا التأمي    * كاتب
 
 ف

 
لى إ شارةاإل بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق 

 2018نيسان  24 .المصدر
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