
  د. عمران: إعفاء عقود التأمین الجماعیة متناھیة الصغر من مقابل خدمات مراجعة وإعتماد نماذج ووثائق التأمین
 الجدیدة
  قرش شھریا لكل ألف جنیھ من  30د.عمران : تامین إلزامـى على حیاة عمالء التمویل متناھى الصغر بقسط قدره

 مبلغ تأمین
  التمویل متناھى الصغر أي مقابل مادى سواء عن طریق تلقى عموالت أو إستحداث د. عمران: حظر تلقى جھات

 رسوم تحت اى مسمى مقابل التغطیة التأمینیة اإللزامیة بخالف قسط التأمین
 

رئیس ھیئة الرقابة المالیة عن دخول مباردة الھیئة لمد شبكة األمان االجتماعي لعمالء  –أعلن الدكتور محمد عمران 
متناھى الصغر حیز التنفیذ بموافقة مجلس إدارة الھیئة بجلستھ المنعقدة بنھایة األسبوع الماضى على إجراء تعدیل التمویل 
الخاص بقواعد ومعاییر ممارسة نشاط التمویل متناھي الصغر  2015لسنة  31) من قراري المجلس رقمي 24للمادة (

والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط  2014) لسنة 173للجمعیات والمؤسسات األھلیة، والقرار رقم (
التمویل متناھي الصغر لیصبح ھناك إلزاماً على جھات التمویل متناھي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أھلیة أو 
 جمعیة من الفئتین (أ ) و(ب) لتوفیر تغطیة تأمینیة للعمالء الحاصلین على تمویالت متناھیة الصغر ضد مخاطر الوفاة

والعجز الكلي المستدیم من خالل عقد تأمین جماعي مع إحدى شركات التأمین وعلى أن یكون مبلغ التأمین مساویاً لرصید 
  .القرض المستحق على العمیل

 
وأضاف رئیس الھیئة أنھ بناء على الدراسة اإلكتواریة التى أعدتھا الھیئة لتقدیر الحد األقصى لمعدل قسط التأمین 

بیانات العمالء الواردة من جھات التمویل متناھى الصغر ، فقد تم تقدیر الحد األقصى لقسط التأمین بواقع إعتمادا" على 
قرش شھریا لكل ألف جنیھ من مبلغ التأمین ، ویعاد النظر فیھ كل عام من خالل دراسة إكتواریھ وبقرار من رئیس  30

 .الھیئة
 

النوع من التأمین اإللزامى على حیاة شریحة واسعة من المنتفعین  كما نوه د.عمران بمساھمة الھیئة وتشجیعھا لھذا
على إعفاء عقود التأمین  2019) لسنة 17(    بقروض التمویل متناھى الصغر ، حیث وافق مجلس اإلدارة بالقرار رقم

 .الجماعیة متناھیة الصغر من مقابل خدمات مراجعة وإعتماد نماذج ووثائق التأمین الجدیدة
 

والخاص بإصدار نموذج عقد التأمین متناھى الصغر النمطى  2019) لسنة 15س الھیئة أن قرار المجلس رقم ( قال رئی
 -الجماعى لتغطیة الحاصلین على تمویل متناھى الصغر قد أجاز لجھة التمویل متناھى الصغر سواء كانت (شركة 

صل الممول ، كما حظر تلقى جھات التمویل جمعیة ) ان تشترط وجود تغطیة تأمینیة على المشروع او األ -مؤسسة 
متناھى الصغر أي مقابل مادى سواء عن طریق تلقى عموالت أو إستحداث رسوم تحت اى مسمى أوبأى طریقة أخرى 

 .مقابل التغطیة التأمینیة اإللزامیة بخالف قسط التأمین
 

شھر یونیھ من العام الماض إستھدفت توسیع كما أوضح الدكتور عمران أن مبادرة الھیئة والتي سبق اإلعالن عنھا في 
مظلة التأمین متناھى الصغر على عمالء نشاط التمویل متناھى الصغر وبشكل جماعى ، لتحقیق كفاءة أعلى لمعدالت 

التمویل وزیادة قدرة مؤسسات التمویل على تدویر المحافظ المالیة بصورة أكبر،والتغلب على مشكلة غیاب الكوادر وقلة 
التأمینیة بجھات التمویل متناھى الصغر ولجوء بعض الجھات للتأمین الذاتي او توجیھ العمالء لمنتجات تأمینیة الخبرة 

غیرمناسبة ، وھوما تطلب إلزام جھات التمویل متناھى الصغر بتوفیر تغطیة تأمینیة لكل عمیل بما ال یقل عن الرصید 
ة إقترحت بنوده الھیئ –لتأمین وفقا لنموذج عقد تأمین جماعى المستحق من القرض ، وذلك بالتعاقد مع إحدى شركات ا

 .لتغطیة حاالت الوفاة وحاالت العجز الكلى المستدیم
وتتضمن بنود العقد قبول شركة التأمین منح التغطیة بدون كشف طبى مع إلزام جھة التمویل متناھى الصغر بإدراج كافة 

 . ئمة الشھریة المرسلة لشركة التأمینالحاصلین على تمویل منھا بال استثناء في القا
 

ملیون  2.8وصلت بعدد المستفیدین إلى  2018وجدیر بالذكر أن مؤشرات أداء نشاط التمویل متناھى الصغر بنھایة عام 
، كما وصلت   عن العام السابق % 22منفذ تمویل بمعظم مراكز ومدن الجھوریة وبمعدل نمو  1849نسمة من خالل 
من  %68.8عن العام الماضى. وتستحوذ اإلناث على  %62ملیار جنیھ بمعدل نمو بلغ  11.5لى أرصدة التمویل ا

 إجمالي عدد المستفیدین
 


