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االفتتاحية

بلــغ مجمــوع  العــام العربــي للتأمــن  يف آخــر إحصائيــة لالحتــاد 
أقســاط التأمــن )GWP( مــا يناهــز 38.98  مليــار دوالر ، و هــذا 

ــا؛ ــزال ضعيف ــه ال ي ــا إال أن ــدى مرتفع ــم و إن ب الرق
بالنظــر إلــى عــدد ســكان املنطقــة العربيــة ) 410 ماليــن ( ، فمعــدل 
ــى التأمــن ال يتجــاوز 100 دوالر ســنويا،  ــي عل ــرد العرب ــاق الف إنف

مقابــل 682 متوســطاًً علــى الصعيــد العاملــي.
ــي القومــي اخلــام العربــي و الــذي  بالنظــر إلــى مجمــل النــاجت املحل
يتجــاوز 2.703 مليــار دوالر ســنويا نســبة االختــراق أو االندمــاج  
penetration  ال تتجــاوز 1.51 % ، مقابــل  6.09 % علــى 

ــي. ــد العامل الصعي
بالنظــر إلــى طبيعــة االقتصــادات و التــي تتميــز بكونهــا مصــدرة 
اخلضــار(   و  الفواكــه  )الفوســفات،  املــواد  مــن  للعديــد  و  للنفــط 

األرقــام ضعيفــة؛ هــذه  تبقــى  املصنعــة،  البضائــع  و  الســياحة 
الشــركات  بعــض  حققتهــا  التــي  النوعيــة  القفــزة  إلــى  وبالنظــر 
واملجموعــات واألرقــام التــي أصبحــت تتعــدى املليــار دوالر أقســاطاً 
لــدى بعــض الشــركات فإننــا علــى صعيــد جــل البلــدان الزلنــا نحتــاج 
إلــى مجهــود أكبــر و حتقيــق إجنــازات أهــم علــى مســتوى األســواق.
بالنظــر إلــى طموحاتنــا كمســؤولن عــن قطــاع التأمــن، هــذه األرقــام 
تفــرض علينــا وقفــة جديــة لدراســة األســباب الكامنــة وراء املســاهمة 
املتواضعــة لقطــاع التأمــن يف اإلقتصــاد الوطنــي ألغلــب البلــدان 

العربيــة.
ــى  ــه عل ــي بظالل ــإن الوضــع اجليوسياســي يلق ــه، ف ممــا ال شــك في
الصناعــة و يجعلهــا تتراجــع يف ليبيــا ، ســوريا ، اليمــن ، العــراق ؛
ــد مــن  ــا مــع الوضــع اجليوسياســي ، تتراجــع عمــالت العدي و تزامن
بلداننــا باملقارنــة مــع الــدوالر األمريكــي ) الســودان ، تونــس ، ليبيــا 
، اجلزائــر ( رغــم إن نســبة النمــو بالعمــوالت املحليــة إيجابيــة جــداً.

إذن أين يكمن الداء؟
ليــس هنــاك مــن داء باملعنــى املطلــق، هنــاك مجموعــة مــن العوامــل 
التــي بتظافرهــا حتــد مــن مســيرة منــو التأمــن يف املنطقــة العربيــة: 

مسألة األمية و/ أو ضعف الثقافة التأمينية.
الفئــات  أو  املناطــق  مــن  العديــد  علــى  جديــداً  التأمــن  يعتبــر 
االجتماعيــة التــي عرفتــه  مــع اقتنــاء الســيارات، كتأمــن إجبــاري 

ُيْنَتَفــُع بــه مــن دفــع قســط التأمــن؛  للطــرف الثالــث ال 
معــدل الدخــل الفــردي يف أغلبيــة البلــدان العربيــة يعتبــر منخفضــا، 

وبالتالــي فلألســر أوليــات أهــم مــن التأمــن؛
التاريــخ: يف بريطانيــا منشــأ التأمــن، هنــاك حاجــة دائمــة لــكل 
العائــالت ألن يكــون لهــم وســيط تأمــن يهتــم بــكل التغطيــات التــي 
ــد عــن هــذا  ــن كل البع ــزال بعيدي ــا الن ــا؛ يف بلدانن هــم بحاجــة إليه

االجتــاه. 
الثقافــة: ثقافتنــا و رغــم إن ديــن األغلبيــة الســاحقة مــن العــرب هــو 
اإلســالم احلنيــف، فإننــا  ال نعتمــد »أعقلهــا و تــوكل علــى اهلل “، 
ــاع  ــور أو عــدم إتب ــادة بته نستســلم للقــدر و نغفــل عــن عواقــب القي
تعليمــات الســالمة و بالطبــع ال نحمــي انفســنا كفايــة بالتغطيــات 
التأمينيــة و حتــى املبــرر الدينــي الــذي كنــا نتحجــج بــه ســقط بعــد مــا 

ــة. تأسســت شــركات تكافلي
ــو تكمــن يف  ــات النم ــادي املتواضــع إن أحــد معوق لكــن حســب اعتق

عــدم وجــود إرادة سياســية حقيقيــة تتجــاوز تنظيــم الرقابــة لترســم 
خطــة اســتراتيجية بعيــدة األمــد تتظافــر فيهــا جهــود كل األطــراف 
ــي  ــة هــو وضــع الشــمول التأمين ــن الدول ــوب م ــة: فاملطل ذات العالق
واحلــد مــن الهــوة التأمينيــة علــى الئحــة أولوياتهــا. كمــا إن الدولــة 

ــة. ــات اإلجباري ــة بتوســيع عــدد التأمين مطالب
تشــجيع  فــإن  التنميــة،  و  االســتثمار  عصــب  االدخــار  إن  مبــا  و 
التأمينــات الطويلــة األمــد )احليــاة( و االدخــار بحزمــة مــن احلوافــز 

مــن شــأنه أن يشــجع علــى اقتنــاء التأمــن. 
مقابــل مــا هــو مطلــوب مــن الدولــة، شــركاتنا العتيــدة والتــي جنحــت 
يف أغلبيــة األســواق مطالبــة أن تنظــم صفوفهــا بعيــدا عــن املنافســة 
التجاريــة مــن أجــل العمــل علــى الترويــج للتأمــن وتعميــم الثقافــة؛ 

كمــا أن الشــركات مطالبــة باالنخــراط يف املشــروعات القوميــة التــي 
ــر والتأمــن الصحــي. إن  ــر التأمــن املتناهــي الصغ تســتهدف تطوي
جنــاح األهــداف التــي ترســمها احلكومــات رهــن بتحمــل الشــركات 

واالحتــادات  ملســؤوليتهم املجتمعيــة.
مستقبل التأمني 

ال خــوف علــى مســتقبل التأمــن رغــم الوضــع اجليوسياســي و حتــى 
ــة ، ألن التطــور  ــوم يف ســماء اإلعــادات العربي إن تلبــدت بعــض الغي
ســنة احليــاة ، و ألن صناعــة التأمــن ســتنمو مــع منــو اقتصاداتنــا. 
لكننــا دائمــا نطمــع لألحســن،  وطموحنــا يفــرض علينــا أن نعمــل 
لالرتقــاء بصناعتنــا و جنعــل التأمــن ليــس فقــط نشــاطاً جتاريــاً 
بنــاء  يســاهم يف  و  املجتمــع  ليكــون يف خدمــة  بــل  الربــح  هدفــه 

قويــة. اقتصــادات وطنيــة 
مــا تعجــز السياســة عــن حلــه، ميكــن للتأمــن أن يســاهم يف جتــاوزه؛ 
الشــركات  أن  علــى  دليــل  للتأمــن خيــر  العربــي  العــام  فاالحتــاد 

ميكنهــا أن تتكاتــف خلدمــة الصالــح العــام. 
العربيــة التأمــن  شــركات  دليــل  مصدرهــا  األرقــام   كل 
Arab Insurance Directory)AID( 2020  و الذي يصدره 
اإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن يف حلــة جديــدة و مبعلومــات كاملــة 

عــن األســواق و الشــركات. 

صناعة التأمين في المنطقة العربية
اإلنجازات ومتطلبات المرحلة 

الراهنة ومستقبل التأمين

شكيب أبو زيد
األمين العام
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امللتقـى اإلقليمـي السادس للتأميـن الطبي 
والرعايـة الصحية

القاهــرة 11 و 12 أكتوبر 2020
أنعقــد امللتقــى اإلقليمــي الســادس للتأمــن الطبــي والرعايــة الصحية 
برعايــة كــــل مــن وزارتــي املاليــة والصحــة و الســكان والهيئــة العامــة 
ــق  ــاون والتنسيـ ــة ، وبالتعــ ــر العربي ــة مصـ ــة  بجمهوريـ ــة املالي للرقاب
بيـــــن االحتــاد العــــام العربـــي للتأميـــن وكــــل مـــــن االحتــاد املصــــري 
للتـأميـــن واجلمعيـــة املصـريـــة إلدارة الـرعـايـــة الصحيـــة و قد شرف 
معالــي الدكتــور/ محمــد معيــط – وزيــر املاليــة باحلضــور وذلــك 
بفنـــدق ســميراميس انتركونتيننتــال – القاهــرة يومــي االحــد واالثنن 
صناعــة   / شــعار  وحتــت   2020 أكتوبــر   12 و   11 املوافقــن 
وبــدء  األوبئــة  مواجهــة  بــن  الصحيــة  والرعايــة  الطبــى  التأمــن 

تطبيــق التأمــن الصحــى الشــامل – مصــر كنمــوذج.
وقـد تضمـن برنامج امللتقى ست جلسات وفقاً لالتي : 

اليوم االول 2020/10/11
اجللســة األولــــى:  دور صناعــة التأمــن الطبــى والرعايــة الصحيــة 
فــى تقــدمي اخلدمــة حتــت مظلــة التأمــن الصحــى الشــامل )مصــر(
اجللســة الثانيــة: دور الهيئــات الرقابيــة فــى مكافحــة االثــار املترتبــة 
عــن انتشــار االوبئــة واليــة التعامــل مــع قطــاع التأمــن الطبــى )كوفيــد 

19 كمثــال(
الــى  للوصــول  التأمينــى  الشــمول  اســتراتيجية  الثالثــة:  اجللســة 
كل املواطنــن ودورهــا فــى تغطيــة املتضرريــن مــن األوبئــة وتوفيــر 

احلمايــة التأمينيــة لهــم.

اليوم الثاني 2020/10/12
واملســتحضرات  األدويــة  شــركات  بــن  التعــاون  الرابعـــة:  اجللســة 
الطبيــة مــن جهــة وقطــاع التأمــن الطبــى والرعايــة الصحيــة مــن 

جهــة اخــرى لتقــدمي خدمــة أفضــل للمواطــن.
ــة  ــى ضــد األوبئ ــج تأمــن طب ــدمي منت ــة تق اجللســة اخلامســة: اهمي

املســتجدة : دور شــركات التأمــن ومعيــدى التأمــن
اجللســة السادســة: اجلديــد فــى احللول الذكيــة ، الذكاء االصطناعى 
وامليكنــة لدعــم منظومــة التأمــن الصحــى الشــامل وربطهــا مبقدمــى 

اخلدمــة وشــركات التأمن
وقد ألقيت كلمات االفتتاح - حسب ترتيب اإللقـاء - مـن السـادة

األستاذ / عـالء الزهيرى - رئـيـس االحتاد املصري للتـأمـيـن 
األســتاذ / شــكيب أبــو زيــد - األميـــن العـــام لالحتــاد العـــام العربــي 

للتأميـن
الدكتــور / إيهـــاب أبـــو املجــــد - رئيــس اجلمعيــة املصريــة إلدارة 

الرعايــة الصحيـــة 
الدكتور /  محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة املالية                                                     
ان  فيهــا  اوضــح  والــذى   : الزهيــري  عـــاء   / األســتاذ  كلمــة  ومــن 
التجربــة املصريــة يف التعامــل مــع أزمــة فيــروس كورونــا املســتجد أو 
كوفيــد 19 تعتبــر مــن التجــارب الناجحــة حيــث اســتطاعت الدولــة 
بوجــه عــام بكافــة قطاعاتهــا ومنظومــة الرعايــة الصحيــة بوجــه 
خــاص الصمــود امــام هــذه االزمــة وأثبتــت للجميــع انهــا قــادرة علــى 
ان تتصــدي الــى هــذه اجلائحــة الكبيــرة بنجــاح وهــو مــا يعكســه 
جتمعنــا الــذي يعتبــر مثــاالًً مــن أمثلــة جنــاح الدولــة املصريــة يف 
التصــدي لهــذه اجلائحــة يف الوقــت الــذي الزالــت العديــد مــن بلــدان 

العالــم بأنظمتهــا الصحيــة وقطاعاتهــا املختلفــة ال تســتطيع الوقــوف 
والصمــود امــام هــذه اجلائحــة ... حفــظ اهلل وطننــا احلبيــب مصــر 

وحفظنــا جميعــا ...
كمــا اوضــح ان جهــود الدولــة املصريــة لــم تتوقــف داخــل احلــدود 
عديــدة  بلــدان  الــى  العــون  يــد  مــدت  أيضــا  بــل  فقــط  املصريــة 
يحتــذي بــه يف التعــاون  باملنطقــة وحــول العالــم لتعطــي منوذجــاًً 
بــن الــدول علــى املســتوي الدولــي وتضافــر اجلهــود للحفــاظ علــى 

مجتمــع دولــي بصحــة جيــدة مســتدامة.
ــة يف  ــة التجاري ــة الصحي إن قطــاع التأمــن الطبــي أو تأمــن الرعاي
مصــر مــن القطاعــات التــي لهــا تاريــخ كبيــر وقــدمي حيــث متــت 
ممارســة التأمــن الطبــي التجــاري يف شــركات التأمــن املصريــة أو 
الشــركات األجنبيــة العامليــة يف مصــر بوثائــق أجنبيــة، وظهــرت أول 
وثيقــة تأمــن تقــدم العــالج الطبــي للمؤمــن عليهــم بشــركات التأمــن 

ــر. ــة ســنة 1957 عقــب قــرار التمصي ــة باللغــة العربي املصري
كمــا اكــد ان صناعــة التأمــن الطبــي املصريــة اســتطاعت ان تثبــت 
فاعليتهــا وكفاءتهــا علــى مــدار عقــود زمنيــة طويلــة الــى جانــب انهــا 
ضمــت والزالــت تضــم مجموعــة مــن اخلبــرات الكبيــرة املميــزة التــي 

تديــر هــذه املنظومــة بكفــاءة ومهنيــة شــديدة.
لقــد شــرف قطــاع التأمــن املصــري مبســاندة الدولــة واحلكومــة 
ــع  ــاون م ــا املســتجد » بالتع ــروس كورون ــة »في ــوم األول ألزم ــذ الي من
الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة ســواء مــن خــالل تطبيــق إجــراءات 
الدولــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس والقيــام بكافــة العمليــات التقنيــة 
التــي تضمــن عــدم تأثــر اخلدمــات التــي تقدمهــا الشــركات بهــذه 
بالتبرعــات والدعــم للجيــش  التطبيقــات او مــن خــالل املشــاركة 
األبيــض املصــري ســواء علــى مســتوي اجلهــود الفرديــة او علــى 
مســتوي اجلهــود اجلماعيــة مــن االحتــاد املصــري للتأمــن وشــركاته 
األعضــاء. حيــث قــام االحتــاد املصــري للتأمــن بالتبــرع لصنــدوق 

حتيــا مصــر ب 10 ماليــن جنيــه مصــري خــالل االزمــة.

الملتقـى الطبى
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هــذا الــى جانــب العديــد مــن اإلجــراءات األخــرى التــي قــام بهــا 
ــة  ــع الهيئ ــاون م االحتــاد املصــري للتأمــن وشــركاته األعضــاء بالتع

العامــة للرقابــة املاليــة منهــا علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر:
مســاندة العمــالء املتوقفــن عــن العمــل ســواء شــركات أو أفــراد، 
حيــث مت املوافقــة علــى توفيــر تســهيالت خاصــة بســداد األقســاط 
وذلــك تيســيرا علــى العمــالء، لضمــان اســتمرار التغطيــة التأمينيــة، 
واجتمعــت اللجــان الفنيــة باالحتــاد عــن طريــق مجموعــات عمــل 
علــى تطبيقــات االنترنــت والهاتــف املحمــول املختلفــة بشــكل يومــي 

ــة. ــع الهيئ ملســاعدة العمــالء والتواصــل م
التزمــت 79 % مــن شــركات التأمــن الطبــي بتغطية فيــروس كورونا 
بشــكل كامــل، بينمــا غطــت باقــي الـــ 21 % قيمــة اختبــار الكشــف 
عــن املــرض، فــإذا أجــرى املواطــن مســحة وثبتــت أنهــا إيجابيــة فــإن 
الشــركة تلتــزم بدفــع قيمتهــا، بينمــا يدفــع املواطــن قيمــة املســحة إذا 

كانــت ســلبية.
إصــدار وثائــق تأمــن إلكترونيــة جديــدة والتوســع يف البيع اإللكتروني 
حيــث أبــدت الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة تفهًمــا كبيــًرا حيــال إصدار 
وثائــق تأمــن إلكترونيــة جديــدة، للتســهيل علــى العمــالء باإلضافــة 
إلــى تقليــل االحتــكاك املباشــر واحلصــول علــى جــودة أعلــى مــن 
اخلدمــة، وذلــك متشــًيا مــع اإلجــراءات االحترازيــة ملنــع تفشــى وبــاء 

فيــروس كورونــا التــي اتخذتهــا الدولــة خــالل الفتــرة األخيــرة.
تصميــم منتجــات تأمــن متناهــي الصغــر وذلــك للوصــول الــى الفئــات 
التــي ال تصــل اليهــا اخلدمــات التأمينيــة وحتقيــق الشــمول التأمينــي 

للجميع.
متثــل حجــم أقســاط التأمــن الطبــي مــا يزيــد عــن 17 % مــن 
اجمالــي املحفظــة التأمينيــة لكافــة فــروع تأمينــات املمتلــكات واحلياة 
بســوق التأمــن املصــري وذلــك وفقــا للعــام املالــي 2019/2018. 
دعــم  يف  كبيــراً  دوراً  يلعــب  املصــري  الطبــي  التأمــن  قطــاع  ان 
منظومــة الرعايــة الصحيــة اخلاصــة وإدارة مخاطــر عمليــة التأمــن 
الطبــي بالكامــل مــن خــالل اخلبــرات الفنيــة واالكتواريــة والقــدرة 
املاليــة االســتيعابية لهــذه الشــركات .... فنحــن شــريك يف حتمــل 
ــة  ــود زمني ــدار عق ــى م ــا عل ــا وخبراتن ــى دورن ــة ال املخاطــر باإلضاف

طويلــة يف إدارة املنظومــة بالكامــل ....
ــة يف وزارة الصحــة والســكان  ــة ممثل لذلــك فــإن التعــاون بــن الدول
ووزارة املاليــة ومنظومــة التأمــن الصحــي الشــامل اجلديــد وبــن 
شــركات التأمــن التــي تكتــب بنشــاط التأمــن الطبــي هــو أمــر هــام 
وحيــوي للطرفــن ... وهــو مــا نســعى الــي حتقيقــه والوصــول اليــه 
دائمــا مــن لقاءاتنــا املختلفــة مــع اجلهــات املعنيــة وذلــك لتحقيــق أكبــر 

اســتفادة ممكنــة جلميــع املواطنــن املصريــن والوصــول الــي الفئــات 
التــي ال تصــل اليهــا هــذه اخلدمــات ....

الســيدات والســادة احلضــور ... نتمنــى ان يحقــق هــذا احلــدث الهــام 
األهــداف املرجــوة منــه وان تثمــر جلســاته »مجموعــة مــن التوصيــات 
ــق فــرص للتكامــل بــن  ــي مــن شــأنها خل ــدة« الت واملقترحــات اجلدي
قطــاع التأمــن الطبــي والرعايــة الصحيــة وكافــة أطــراف املنظومــة..

ومــن كلمــة األســتاذ / شــكيب أبــو زيــد األميـــن العـــام لاحتــاد العـــام 
العربــي للتأميـــن والــذى شــكر فيهــا املشــاركن نيابــة عــن رئيــس 
علــى  للتأمــن،  العربــي  العــام  االحتــاد  إدارة  مجلــس  وأعضــاء 
ــة. ــة الراهن حضورهــم امللتقــى هــذا وخاصــة فــى الظــروف الصحي

ومــن ألطــاف اهلل علينــا أننــا وبتوفيــق مــن اهلل وبدعــم قــوي وحتضير 
طويــل مــن طــرف اللجنــة التنظيميــة لهــذا امللتقــى، جنتمــع اليــوم 
وكلنــا أمــل يف أن يــزول هــذا الكــرب ونكــون قادريــن علــى العــودة إلــى 

حياتنــا العاديــة.
فملتقــى اليــوم يأتــي يف ظــرف خــاص جــًدا؛ فلقــد جــرت العــادة علــى 
أن حتتضــن مصــر ملتقــى التأمــن الطبــي، لكــن هــذه الســنة يكتســب 
هــذا امللتقــى أهميــة قصــوى ألن اإلشــكالية الطبيــة اليــوم أصبحــت 

يف قلــب احلــدث اليومــي منــذ بدايــة أزمــة الكورونــا.
كثيــر مــن األســئلة التــي طرحــت نفســها وبإحلــاح علــى كل املهتمــن 

بالصحــة والتأمــن:
أزمــــــــة  مواجهــــــة  مستـــــوى  يف  كانــت  الصحيــة  املنظومــة  هــل 

الكورونــا؟
مــا هــو الــدور الــذي لعبــه قطــاع التأمــن للمســاهمة يف احلــد مــن 

ــا؟ ــار الكورون أث
مــا الواجــب عملــه لكــي يلعــب قطــاع التأمــن واخلدمــات الطبيــة 

واملجتمعــي؟ اخلدمــي  دوره 
 Protection« وكيــــــف ميكــــــن لنــــــا أن نقلـــــص الهـــــوة التأمينيــــة

Gap »؟
مــا مصلحــة الدولــة يف إشــراك القطــاع اخلــاص يف هــذا املشــروع؟ 

ومــا مصلحــة شــركات التأمــن يف الشــمول التأمينــي؟
هذا امللتقى مطالب بأن يجيب على كل هذه األسئلة.

وهنــا أريــد أن أؤكــد للســادة الــوزراء واملســؤولن احلكوميــن أن 
قطــاع التأمــن العربــي كرافــد مــن روافــد اإلقتصــاد الوطنــي هــو 
املجهــودات  للمشــاركة يف  اإلســتعداد  أمت  وعلــى  أساســي  شــريك 
الوطنيــة مــن أجــل حتســن الشــمول املالــي واملســاهمة يف املجهــودات 
ــات الضعيفــة  ــوج الفئ ــي تبذلهــا احلكومــات مــن أجــل تســهيل ول الت

ــة. ــات الطبي ــى اخلدم ــع إل ــن املجتم م
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كل  يف  الصحيــة  املنظومــة  فــإن  األول،  الســؤال  علــى  باجلــواب 
البلــدان لــم تكــن مســتعدة بالصــورة األمثــل ملواجهــة جائحــة بحجــم 
الكوفيــد19؛ و لقــد فوجــيء كل العالــم باجلائحــة، واملفاجــأة األكبــر، 
اإلقتصاديــة  وعواقبــه  طــال  الــذي  الصحــي  احلجــر  مــدة  كانــت 

الكارثيــة؛
باجلــواب علــى الســؤال الثانــي عــن املنظومــة الصحيــة يف مواجهــة 
ــم  ــة، كونهمــا دعائ ــة الصحي األزمــة ودور شــركات التأمــن و الرعاي

ــة؛ ــدور الدول أساســية كقطــاع خــاص، دوره مكمــل ل
  كمــا ســبق وقلنــا  املنظومــة الصحيــة يف أغلــب البلــدان لــم تكــن 
مهيئــة متاًمــا إلســتقبال أعــداد كبيــرة مــن املرضــى؛ ولقــد  كان 
القطــاع الصحــي احلكومــي  اخلــط األول يف مواجهــة اجلائحــة، 
ــة  ــة تغطي ــه عــن إمكاني يف وقــت كانــت شــركات التأمــن تتســاءل في

اجلائحــة مــن عدمهــا  وحتمــل نفقــات العــالج.
وألن الصحة العامة مســألة إســتراتيجية يف كل بلد حلماية املواطن، 
و ألننــا يف بلداننــا نعانــي مــن االزدواجيــة: قطــاع صحــي حكومــي 
يفتقــر لإلمكانيــات، يعالــج ذوي الدخــل املحــدود جــًدا واألمــراض 
ــى  ــدرة عل ــم الق ــه مــن لديه ــردد علي املســتعصية ؛ وقطــاع خــاص يت
الدفــع أو لديهــم تأمــن جماعــي أو شــخصي يغطيهــم بشــكل جيــد؛ 
ــة  ــا أي ــرة مــن املواطنــن ليســت له ومــا بــن الفئتــن مجموعــات كبي
تغطيــة صحيــة، لــذا وجــب العمــل علــى إدراج هــذه الفئــات يف نظــام 

تأمينــي.
كمــا تعلمــون، الصحــة العامــة جــزء مــن األمــن القومــي وأهميتهــا 

مركزيــة؛
وإذا كان القطــاع احلكومــي والقطــاع اخلــاص والتأمــن يشــكلون 
العمــود الفقــري للمنظومــة الصحيــة، فإنهــم اليــوم مدعــوون للعمــل 
مًعــا يف  إطــار شــراكة مــا بينهــم مــن أجــل توســيع مســاحة الشــمول 

ــي. ــي التأمين املال
الســؤال الثالــث: مــا هــو الــدور الــذي يجــب علــى قطــاع التأمــن 

عملــه  ليلعــب دوره اخلدمــي واملجتمعــي؟
يســاهم قطــاع التأمــن يف حمايــة املاليــن عبــر التأمينــات الصحيــة، 
لكــن هــذه احلمايــة ظلــت مقتصــرة إلــى وقــت قريــب علــى العاملــن 
يف املؤسســات وعلــى مــن لديهــم القــدرة الشــرائية لشــراء وثائــق 

تأمــن طبــي؛
ــي ليشــمل  ــام ضــرورة توســيع مســاحة الشــمول املال ــوم أم نحــن الي
الفئــات املحــدودة الدخــل عبــر التأمــن املتناهــي الصغــر، وهــذا 

يتطلــب:
أواًل: أن تكون األسعار يف متناول الفئات املحدودة الدخل؛
ثانًيا: أن تكون عقود التأمن مبسطة والتغطيات واضحة؛

ثالًثا: أن تكون كلفة التوزيع ضئيلة.
الســؤال الرابــع: مــا مصلحــة الدولــة يف إشــراك القطــاع اخلــاص 
أي شــركات التأمــن؟ ومــا هــي مصلحــة هــذه الشــركات يف هــذا 

املشــروع؟
مصلحة الدولة:

توفير منظومة صحية متكاملة؛
التخفيف من األعباء على ميزانية الدولة؛

ــن خــارج  ــوزارة الصحــة، م ــة ل ــل املستشــفيات  التابع ــادة مداخي  زي
ــة؛ ــة الدول ميزاني

 شــمل كل املواطنــن بالتأمــن الصحــي، يســاهم يف حتســن إنتاجيــة 
العاملــن يف كل القطاعــات  ويســاهم يف الســلم االجتماعــي، وحيــث 
أن الصحــة العامــة مــن مشــموالت دولــة الرعايــة، فــال ميكنهــا أن 
تتغاضــى عــن اإلســتثمار يف القطــاع الصحــي احلكومــي وإعــادة 
لديهــم  والذيــن  املرتفــع  الدخــل  لــذوي  مقبــواًل  ليصبــح  تأهيلــه 

تغطيــات مــن شــركات التأمــن.
مــا مصلحــة قطــاع التأمــن يف الشــمول التأمينــي ودمقرطــة التأمــن 

الطبي؟
ــي يف كل  ــدة للتأمــن الطب ــة املتزاي ــكار األهمي ال ميكــن ألى أحــد إن
ــرة  ــد اإلهتمــام يف الســنوات األخي ــة تزاي ــا العربي ــدان؛ يف بلدانن البل
حيــث إرتفعــت نســبته يف كل مــن اإلمــارات، الســعودية، املغــرب، 

األردن ولبنــان.
علــى ســبيل املثــال، ملــا شــرعت الســعودية التأمــن الصحــي، ارتفعــت 
أقســاط التامــن يف اململكــة بشــكل كبيــر؛ و يشــكل التأمــن الصحــي 
حاليــا  59.3 % مــن إجمالــي األقســاط لســنة 2019؛  ومتكنــت 
شــركات التأمــن و شــركات الرعايــة الطبيــة مــن احلصــول علــى 
ســيولة وإمكانيــة التوســع يف فــروع أخــرى مــن التأمينــات، وإذا كانــت 
املنافســة قــد أضــرت بالشــركات يف البدايــة، إال أن مــع مــرور الوقــت 
اجتهــت الشــركات إلــى التســعير االكتــواري  بتعليمــات مــن مؤسســة 

.))SAMA النقــد
ملاذا مصر تعتبر منوذًجا لباقي الدول العربية؟

ــة يف  ــي األقســاط املكتتب ــي 11 % مــن إجمال يشــكل التأمــن الطب
ــة. ــادة يف الســنوات املقبل ــل للزي مصــر، وهــذا الرقــم قاب

سيشــكل  املصريــة  التجربــة  جنــاح  فــإن  الســكان  لعــدد  بالنســبة 
منوذًجــا يحتــذى بــه يف باقــي الــدول العربيــة وخاصــة الغيــر النفطية؛

اإلســتراتيجية التــي إتبعتهــا احلكومــة املصريــة وبــدء تطبيقهــا علــى 
أرض الواقــع محفــزات لــكل دول املنطقــة؛

ومــن كلمــة الدكتــور / إيهـــاب أبـــو املجــــد رئيــس اجلمعيــة املصريــة إلدارة 
التأمــن  ســوق  األقســاط يف  إن حجــم  أوضــح  الرعايــة الصحيـــة 
الصحــي والرعايــة الصحيــة وصــل إلــى نحــو 6 مليــارات جنيــه بنهاية 
ــة  ــة املصري ديســمبر املاضــي وأن عــدد الشــركات املدرجــة باجلمعي
لشــركات إدارة الرعايــة الصحيــة بلــغ 82 شــركة. وأشــار إلــى عقــد 
ورشــة عمــل كبيــرة مــع االحتــاد املصــري للتأمــن خــالل شــهر فبرايــر 
املاضــي للتوعيــة بقانــون التأمــن الصحــي الشــامل وأهميــة مشــاركة 

شــركات التأمــن بــه ممــا نتــج عنــه احلــراك املطلــوب.
ــة مختصــة مــن وزارة الصحــة إلجــراء  ــه مت تشــكيل جلن وصــرح بأن
أن  الشــامل،  الصحــي  التأمــن  قانــون  علــى  تشــريعية  تعديــالت 
التعديــالت تخــص تعامــل شــركات التأمــن يف منظومــة التأمــن 
الصحــي الشــامل، وذلــك مــن خــالل هيئــة التأمــن الصحــي، مشــيًرا 
القانــون  تشــريعية يف  تغيــرات  عمــل  مــن  انتهــت  الهيئــة  أن  إلــى 
اجلديــد تصــل إلــى 40 تغييــراً علــى مــواده مــن ضمنهــا مــواد لتفعيــل 

دور التأمــن الصحــي اخلــاص.
التشــريعية مبجلــس  اللجنــة  مراجعتــه يف  يتــم  حالًيــا  أنــه  وتابــع 
الــدورة  يف  النــواب  مجلــس  إلــى  إرســاله  يتــم  أن  علــى  الــوزراء 
اجلديــدة، موضًحــا إمكانيــة توفيــر التأمــن املــزدوج بــن القطــاع 
اخلــاص والدولــة بحيــث يتــم التســوية بــن الطرفــن. وأكــد أن الهيئــة 
ســتوفر حــزم خدمــات مكملــة رفــع درجــة اإلقامــة ووضــع نســب 
للتحمــل والتعاقــد مــع القطــاع اخلــاص، مشــدًدا علــى مناقشــة نحــو 
ــى إصــدار  ــب العمــل عل ــى جان ــدة بهــذا الشــأن، إل 8 منتجــات جدي
أول وثيقــة تأمــن طبــي أوناليــن خــالل الفتــرة القادمــة. ولفــت إلــى 
أن دور منظمــة التامــن الصحــي الشــامل متنــام منــذ بــدء تفعيلــه 
بشــهر يونيــو 2019 مبحافظــة بورســعيد، حيــث مت تســجيل 590 
ألــف مواطــن يف املنظومــة يف الوقــت الــذي يبلــغ فيــه عــدد املقيمــن 

يف محافظــة بورســعيد 890 ألــف مواطــن.
الشــامل  الصحــي  التأمــن  تنظيــم  قانــون  أن  أبواملجــد  وأكــد 
بتأســيس  والســماح  الصحيــة  الرعايــة  نشــاط  ينظــم  ســوف 
شــركات تأمــن طبــى متخصصــة، بجانــب تنظيــم عمــل شــركات 
 الرعايــة الصحيــة TPA لتقــع حتــت رقابــة هيئــة الرقابــة املاليــة.

وأكــد أن قطــاع التأمــن لعــب دورا هامــا يف ظــل جائحــة كورونــا 
بفضــل تطبيــق احلكومــة والتكنولوجيــا احلديثــة وخبــرات قطــاع 

الصحيــة. والرعايــة  التأمــن 

الملتقـى الطبى
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ــي  ــد أن التأمــن الطب ــث اك ومــن كلمــة الدكتــور/ محمــد عمــران: حي
والرعايــة الصحيــة ميثــالن آليــن مكملــن لنظــام التأمــن الصحــي 
الشــامل، وأن التكامــل يف املهــام قــد ظهــر جليــاً يف التجربــة املصريــة 
للتعامــل مــع جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد، فعلــى الرغــم مــن 
اختــالف طبيعــة التغطيــة التأمينيــة مــن شــركة تأمــن ألخــرى حســب 
شــروط الوثائــق والتغطيــات املتاحــة والتغطيــات املســتثناة، ومــا ترتب 
عليــه مــن وجــود تبايــن يف التغطيــات التأمينيــة – اثنــاء اجلائحــة –إال 
ــى 71 % مــن عمــالء  ــي تســتحوذ عل ــا أن الشــركات الت ــا وجدن انن
التأمــن الطبــي يف الســوق كانــت ملتزمــة بتوفيــر التغطيــة العالجيــة 
الوثائــق  حاملــي  عليهــم-  املؤمــن  مــن  كورونــا  فيــروس  ملصابــي 
 التأمينيــة - بصــورة كاملــة وذلــك وفقــاً لتعاقداتهــا مــع املستشــفيات.
كمــا أكــد رئيــس الهيئــة أن باقــي شــركات التأمــن املســتحوذة علــى 
29 % مــن عمــالء التأمــن الطبــي يف الســوق والتــي ال تغطــى 
-قــد  ملوقفهــا  الهيئــة  مراجعــة  بعــد  األوبئــة-  التأمينيــة  وثائقهــم 
أبــدت مرونــة كبيــرة يف إعــادة التغطيــة التأمينيــة لعمالئهــا )املؤمــن 
عليهــم( وســداد تكاليــف متطلبــات التشــخيص حتــى يتــم حتديــد 
مــدى إيجابيــة أو ســلبية اإلصابــة بفيــروس كورونــا، مــع إمكانيــة 
اســتفادة هــؤالء العمــالء -حــال رغبتهــم باســتكمال العــالج علــى 
 نفقتهــم -بأســعار شــركة التأمــن مــع املستشــفى املتعاقــد معهــا.
املجتمــع  الطبــي يف  التأمــن  أهميــة  بزيــادة  الهيئــة  رئيــس  وأملــح 
املصــري بعــد أن رصــدت تقاريــر الهيئــة الســنوية منــواً متزايــداً 
حيــث  األخيــرة  أعــوام  اخلمــس  خــالل  األقســاط  إجمالــي  يف 
تضاعــف إجمالــي األقســاط املحققــة مــن 16.2 مليــار جنيــه يف 
2015/6/30 إلــي  مبلــغ 35.2 مليــار جنيــه يف 2019/6/30 
مبعــدل تطــور يصــل إلــي 117 % ، وقــد أظهــر تطــور أقســاط فــرع 
التامــن الطبــي لعــدد 26 شــركة تأمــن تعمــل يف ذلــك النشــاط 
ــراً خــالل األعــوام اخلمــس  ــر األجــل منــواً كبي ــل وقصي بشــقيه طوي
األخيــرة حيــث بلــغ إجمالــي األقســاط يف 2019/6/30 مبلــغ 5.7 
مليــارات جنيــه مقابــل مبلــغ 1.9 مليــار جنيــه يف 2015/6/30 
ــة  مبعــدل تطــور 200 % كمــا تطــورت التعويضــات املســددة حلمل
الوثائــق فــرع التأمــن الطبــي خــالل اخلمــس ســنوات األخيــرة لتبلــغ 
3.5 مليــارات جنيــه يف 2019/6/30 مقابــل مبلــغ 1.2 مليــار 
جنيــه يف 2015/6/30 مبعــدل تطــور يصــل إلــي 190 % وتلــك 
ــرز النمــو املســتمر يف نشــاط شــركات التأمــن بصفــة  املؤشــرات تب

ــة خاصــة.  ــي بصف ــة والتأمــن الطب عام
وفـــى ختــام فعاليــات امللتقــى وفـــى ضــوء مــــا قــدم خــالل اجللســـات 

واملناقشـــات واملـداخـــالت أوصـــى الســادة احلضــور باالتــي : 
العمــل علــى حتقيــق التعــاون بــن الدولــة وشــركات التأمــن مــن 
خــالل الســماح لشــركات التأمــن بالتعاقــد مــع العمــالء مباشــرة 
مبســتوى تغطيــة ومميــزات يختارهــا العميــل باإلضافــة الــى برنامــج 
ــى  ــة إل ــام التســوية املالي التأمــن الصحــي احلكومــى، أو إعطــاء مه
شــركات التأمــن أو عــن طريــق تقــدمي التغطيــة التأمينيــة للمواطنــن 
التأمــن عــن طريــق  قســائم  التعامــل مــع شــركات  الراغبــن يف 

ــغ القســط. ــة مببل صحي
تقــدمي ورقــة عمــل لهيئــة الرقابــة املاليــة عــن طريــق االحتــاد املصــري 
للتأمــن متهيــداً ملناقشــتها مــن خــالل عقــد ورشــة عمــل جتمــع بــن 
ممثلــى قطــاع التأمــن الطبــي والرعايــة الصحيــة وممثلــى الهيئــة 
للتأمــن  العامــة  الهيئــة  ممثلــى  وكذلــك  املاليــة  للرقابــة  العامــة 
الصحــي وذلــك بعــد دراســة مــا مت تنفيــذه مــن خطــوات ملنظومــة 

التأمــن الصحــي الشــامل مبحافظــة بورســعيد.
اإلطــالع علــى جتــارب الــدول األخــرى فــى مجــال التأمــن الصحــي 
للوقــوف علــى اســتراتيجيات تلــك الــدول فيمــا يتعلــق بالتعــاون بــن 

التأمــن الصحــي احلكومــى وشــركات القطــاع اخلــاص.
التأمــن  مراقبــى  احتــادات  بــن  اجلهــود  تضافــر  علــى  العمــل 

واحتــادات التأمــن لتطبيــق مبــادئ التأمــن األساســية بشــان خطــط 
التعافــى االقتصــادى ألســواق التأمــن عقــب جائحــة كورونــا.

تأمــن عربــى  إنشــاء صنــدوق  قيــام اجلهــات اإلقليميــة بدراســة 
املعديــة. واألمــراض  األوبئــة  خطــر  لتغطيــة 

تعزيــز العمــل علــى تقــدمي كافــة اخلدمــات التأمينيــة مــن خــالل 
الذكيــة. والتطبيقــات  اإللكترونيــة  الوســائل 

إمكانيــة  مــدى  بدراســة  التأمــن  وإعــادة  التأمــن  شــركات  قيــام 
تضمــن شــرط إضافــى للوثائــق وإلتفاقيــات إعــادة التأمــن خــاص 

بخطــر الفيروســات واألمــراض الســارية واملعديــة.
بــن حملــة  للتواصــل  التأمــن  إلكترونيــة لقطــاع  إنشــاء منصــات 

بالدولــة. التأمــن  قطــاع  مــن  واملســتفيدين  الوثائــق 
حتفيــز شــركات التأمــن علــى إبتــكار منتجــات تأمينيــة جديــدة مبــا 
يتناســب مــع درجــة التغيــر فــى املخاطــر، والعمــل علــى تعزيــز مبــادئ 

اإلســتدامة فــى أعمالهــا وفــى اخلدمــة املجتمعيــة.
تبنــي التطبيقــات اإللكترونيــة يف مجــال اخلدمــات املاليــة والتأمينيــة 
علــى نطــاق أوســع )التســويق اإللكترونــي، اإلصــدار اإللكترونــى، 
التوقيــع اإللكترونــي، التســويات املاليــة اإللكترونيــة، الهويــة الرقميــة، 
التحصيــل والســداد عــن طريــق التليفــون(، واالســتفادة مــن القنــوات 
الرقميــة وابتــكارات »تكنولوجيــا التأمــن« اجلديــدة للتواصــل مــع 
العمــالء ذوي الدخــل املنخفــض وخدمتهــم، وكذلــك تســهيل التواصــل 

بــن املريــض ومقــدم اخلدمــة.
يتعــن علــى وســيط التأمــن التواصــل مــع شــركات التأمــن وأطــراف 
القطاعــات  مبختلــف  اخلاصــة  اإلحتياجــات  إليضــاح  الصناعــة 
املســتهدفة، كمــا يجــب عليــه املشــاركة الفعالــة يف تطويــر املنتجــات 

ــكل قطــاع. املناســبة ل
ــة  ــن جه ــة م ــة واملنتجــات الطبي ــن شــركات األدوي ــاون ب ــل التع تفعي
وقطــاع التأمــن الطبــي والرعايــة الصحيــة مــن جهــة أخــرى لتقــدمي 
خدمــة أفضــل للمواطــن، وكذلــك العمــل علــى رفــع وعــى املواطنــن 
بكيفيــة الوقايــة مــن مختلــف األمــراض وفائــدة الكشــف املبكــر كنــوع 

مــن إدارة اخلطــر أو محاولــة التخفيــف مــن وطــأة اخلطــر.
حتفيــز املواطنــن علــى إســتخدام التطبيقــات واألنظمــة التكنولوجيــة 
احلديثــة والتــي مــن شــأنها تســهيل التواصــل بــن العميــل ومقــدم 
اخلدمــة ممــا يعــود بالفائــدة علــى أطــراف منظومــة الرعايــة الصحية 
بأكملهــا وهــى املواطــن وشــركة التأمــن وشــركات الرعايــة الصحيــة.

قانــون  عــن  نــدوة  إقامــة  بتبنــى  للتأمــن  املصــري  االحتــاد  قيــام 
ــة إيجــاد  ــة الصغــر وكيفي ــرة واملتوســطة ومتناهي املشــروعات الصغي
تغطيــات تأمينيــة مناســبة وحتفيــز املواطنــن علــى احلصــول عليهــا.

الملتقـى الطبى
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ندوات

النــدوة االفرتاضيــة بعنــوان »إعــادة التأمــن يف املنطقــة العربيــة« :

املنافســة الحاليــة وتوقعــات التجديــد لعــام 2021
عقــد االحتــاد العربــى للتأمــن نــدوة افتراضيــة عــن بعــد 
العربيــة..  التأمــن فــى املنطقــة  حتــت عنــوان »إعــادة 
 2021 لعــام  التجديــد  وتوقعــات  احلاليــة  املنافســة 
، وذلــك بتاريــخ 27 أكتوبــر 2020. و قــد شــارك يف 
هــذه النــدوة 460 مشــاركاً ،حيــث قــام بــإدارة حــوار هــذه 
النــدوة األستاذ/شــكيب أبوزيــد األمــن العــام لالحتــاد 
العربــى للتأمــن واألســتاذ/أحمد حســني كمــال املؤســس 
األوســط  الشــرق  بروكنيــت  لشــركة  املنتــدب  والعضــو 
، حيــث شــملت النــدوة مناقشــة تأثيــر تشــدد أســواق 

يف  اإلقليميــة  األســواق  علــى  العامليــة  التأمــن  إعــادة 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. و أبــدي كل 
مــن املشــاركن بوجهــة نظــره فيمــا يخــص الفتــرة املقبلــة 
التأمــن،  إعــادة  وكيــف ســتكون عليــه أوضــاع أســواق 
خصوصــا يف مجالــْي تأمــن املمتلــكات والتأمــن الطبــي، 
ربطــا بتداعيــات وبــاء كورونــا وانفجــار مرفــأ بيــروت، 
ــك متــت مناقشــة تأمــن توقــف األعمــال وان هــذا  وكذل
موضــوع هــام جــدا فيمــا يخــص تغطيتــه و مناقشــته 
بإعتبــاره مــن أحــد تداعيــات كورونــا. كمــا تطرقــت النــدوة 

العربــي  العــام  عقــد اإلحتــاد 
االفتراضيــة  النــدوة  للتأمــن 
إنفجــار  “تداعيــات  حــول 
مرفــأ بيــروت” علــي صناعــة 
ــق  ــاء املواف ــوم االربع التامــن ي
هــذه  أدار   2020/9/30
/ األســتاذ  مــن   كل  النــدوة 
شــكيب أبوزيــد االمــن العــام 
واألســتاذ/  للتامــن  العربــي 
املؤســس  حســني  أحمــد 
»ملجموعــة  االداري    واملديــر 
 »Broknet Group MEA
ــغ عــدد الذيــن تابعــوا  حيــث بل

هــذه النــدوة الــى 425 مشــاركاًً، ولقــد اوضــح األســتاذ/ 
ــان  ــة شــركات الضمــان يف لبن ــه رئيــس جمعي ــي طربي إيل
االرقــام التــي متثــل نســب األضــرار وكلفتهــا وكيــف تنظــر 
الــى األمــر شــركات االعــادة ومــا هــي توجهاتهــا، كمــا 
صــرح األســتاذ/ ايلــي نســناس بــأن الواقــع الــذي نتــج 
ــة، لقــد ذكــر أن  عــن هــذا االنفجــار الــذي ســماه بالكارث
شــركات التأمــن اللبنانيــة وبعــد حصــول االنفجــار، قامت 
بواجباتهــا كاملــة، وهــذا مــا يشــير الــى أن هذه الشــركات، 
إذا اســتفادت ممــا حصــل ســتفتح أمامهــا أبــواب إنطالقــة 
للداخــل  ســتؤكد  ألنهــا  التأمــن،  صناعــة  يف  كبيــرة 
واخلــارج أن إســتيعابها أزمــة مــن هــذا النــوع تزامنــت مــع 
أزمتــان أخريــن همــا جائحــة كورونــا والوضــع االقتصــادي 

املــزري الــذي يعيشــه لبنــان حاليــا، ستشــكل لهــا قــوة 
إلعــادة االنطــالق مــن جديــد. وحتــدث األســتاذ/ ماكــس 
زكار الــذي أعلــن بعــض االرقــام عــن أضــرار ممتلــكات 
“كومرشــال  شــركته  يف  مضمونــن  لزبائــن  وســيارات 
للتأمــن” التــي يتــرأس مجلــس إدارتهــا. وبحســب مــا 
الــى  تصــل  تبلغهــا،  التــي  املطالبــات  عــدد  فــإن  ذكــر، 
250 حادثــا لســيارات وتضــرر أبنيــة قيمتهــا التقديريــة 
االجماليــة حوالــي 20 مليــون دوالر. حيــث حتدث اخلبير 
األســتاذ/ وليــد اجلشــي الــذي شــرح طريقــة الكشــف عــن 
االضــرار، مطالبــا بتســديد املطالبــات لصغــار املؤمنــن أو 
إعطائهــم دفعــة علــى احلســاب. وبحســب معلوماتــه، فقــد 
ــات  ــة عــدة بتســديد بعــض املطالب قامــت شــركات لبناني

ــو ســويس”، “أليانــس ســنا” وغيرهمــا . ــل “ليبان مث

الندوة االفرتاضية حول 
»تداعيات إنفجار مرفأ بريوت«
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ندوات

الندوة االفرتاضية حول 
املنتدى االول للرعاية الصحية املتوسطية

شــارك االحتــاد العــام العربــى 
للتأمــن بتاريــخ 19 / 11 / 
االفتراضيــة  النــدوة   2020
للرعايــة  االول  املنتــدى  حــول 
ويعــد  املتوســطية.  الصحيــة 
للرعايــة  األول  املنتــدى 
وجمــع  املتوســطية  الصحيــة 
العامليــن  القــادة  مــن  بعضــا 
أوروبــا  يف  األعمــال  ورجــال 
األبيــض  البحــر  ومنطقــة 
املتوســط وأفريقيــا للتواصــل 
والتنميــة  النمــو  ومناقشــة 
الصحيــة  الرعايــة  قطــاع  يف 

اجتاهــات  أحــدث  عــن  والتحــدث  املعرفــة  واملشــاركة 
الرعايــة الصحيــة والقيــام بأعمــال جتاريــة. و قــد ســلط 
ــوي  ــة وجــود نظــام صحــي ق ــى أهمي ــدى الضــوء عل املنت
وفعــال ومترابــط يف منطقــة البحــر األبيــض املتوســط. 
املنطقــة  علــى  يجــب  أنــه  الواضــح  مــن  أصبــح  حيــث 
أجــل  مــن  الصحــي  قطاعهــا  تنظيــم  وإعــادة  تنشــيط 
االســتجابة للتحديــات التــي قــد تنشــأ بطريقــة فعالــة 
ومنســقة مــع البلــدان األخــرى ، مــع األخــذ يف االعتبــار أن 
األزمــات الصحيــة ال تعــرف حــدودا. و يف هــذا الســياق 
أنظمــة صحيــة مســتدامة  بنــاء  كيفيــة  املنتــدى  تنــاول 
يف اقتصاديــات البحــر األبيــض املتوســط كأحــد أكبــر 
ــات يف املنطقــة و الشــراكة بــن القطاعــن العــام  التحدي

واخلــاص يف الوقــت احلاضــر أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
أنظمــة صحيــة  لبنــاء  تكــون أساســية  أن  ألنهــا ميكــن 
لتطويــر  للطــوارئ.  واالســتعداد  الصمــود  علــى  قــادرة 
املفهــوم التقليــدي لهــذه الشــراكات نحــو نظــام إيكولوجــي 
مســتدام مــن التعــاون ودائــم يف الوقــت املناســب. كمــا 
يف  االقتصــادي  النمــو  مبعــدل  يتعلــق  ملــا  التطــرق  مت 
دول البحــر األبيــض املتوســط ،حيــث كان معــدل النمــو 
األزمــة  بعــد  املاضــي خاصــة  العقــد  خــالل  متواضعــا 
االقتصاديــة ، ممــا أدى إلــى تفاقــم الوضــع ، ال ســيما 
يف البلــدان غيــر املنتجــة للنفــط و نتيجــة لذلــك ، حيــث 
ــة  ــى خفــض ميزاني ــات إل ــن احلكوم ــد م اضطــرت العدي
الفــرد للخدمــات االجتماعيــة ، مبــا يف ذلــك الصحــة. 

للحفــاظ علــى نزاهــة نظــام الصحــة العامــة .

إلــى توقعــات الفتــرة القادمــة 
ــن  ــادة التأم وحــال أســواق إع
 ، كورونــا  وبــاء  بعــد  فيمــا 
وكذلــك انفجــار مرفــأ بيــروت 
فرعــى  علــى  احلالــى  العــام 
تأمينــات املمتلــكات والتأمــن 
التشــدد  ومــدى  الطبــى، 
إعــادة  ألســواق  التدريجــى 
التأمــن العامليــة علــى املــدى 
شــركات  ومســتقبل  البعيــد، 
بعــد  العربيــة  التأمــن  إعــادة 
إلعــادة  أريــج  شــركة  توقــف 
التأمــن عــن النشــاط ، وهــل 

ســيؤدى هــذا إلــى تقلــص طاقــات إعــادة التأمــن العربيــة؟ مــع تنــاول موضــوع منــوذج أعمــال شــركات إعــادة التأمــن 
لالســتدامة.  قابليتــه  ومــدى  اإلقليميــة 
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Introduction
If COVID-19 has taught us anything,is that 
our health and safety depend on collective 
action and that a strong public healthcare 
system is the best guarantor of good health.
Even if the rate of transmission of COVID-19 
in Low/Middle Income Countries to date 
seems to be slower than that in Europe, USA 
and China. Yet,these rates can rapidly shift 
upwards if social distancing measures are 
not properly enforced in LMIC. 
One of the direct consequences of the 
disruptive pandemic of COVID-19 in LMIC 
countries appears to be the increased 
awareness that there is a need to 
rapidly expand their healthcare systems, 
immediately and permanently improve the 
availability of diagnostics for their population, 
effectively boost the capacity of response of 
the healthcare system and access to critical 
healthcare supplies. 
Another aspect which is also deemed of 
critical importance and currently subject to 
active debates is how global supply chains of 
(medical goods) are viewed in terms of the 
trade-offs between cost-effective efficiency 
and resilience.
In this paper, we will roll out four (4) proposals 
which are intended to be thought-provoking 
and are by no means exhaustive. Our focus 
here is mainly on the expected shift in public 

health policy in LMIC. 
Universal access to healthcare is a human 
right. Yet it will not protect populations from 
the next pandemic. 
Public health is a key component of social 
contract. And the modernization of the 
public health system is essential while 
simultaneously pursuing universal health 
coverage. 
As a matter of fact, LMIC need to reinforce 
capabilities in the Public healthcare sector 
and reduce disparities across national 
territories and communities, invest in human 
capital & equipment; # beds/capita, #doctors 
and nurses/capita, #beds in emergency 
rooms, achieve fair geographical distribution 
of highly specialized centres of excellence. 
modernize public health data infrastructure 
and promote public health strategic planning 
based on robust statistical data. These 
actions if well implemented will yield positive 
results in terms of decrease in fatality rates 
from preventable infectious diseases in 
infants. children and young workers as well 
as improvement of LMIC in the international 
healthcare index ranking.
The use of Technology in global health is 
the new “normal” in the 21st century
Imagine for a minute a system in which all 
public health entities within LMIC use the 
same cutting edge technology in laboratories 

 What health policy in Low/Middle Income 
Countries (LMIC) after COVID-19 crisis?

How can LMIC 
governments use 
learnings from the present 
COVID-19 pandemic 
to quickly reinforce 
their public healthcare 
systems, repurpose 
their strategic national 
programs while intensively 
and closely align shared 
strategies to better tackle 
the next pandemic threat?Kaouthar Lbiati
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and computers. This would include 
equipment that enable rapid diagnostic tests 
to be developed and deployed quickly. during 
a viral outbreak for instance. accurate data 
on the magnitude of disease spread to be 
made available to epidemiologists and policy 
makers. high risk communities to be identified 
at an early stage. and hospital capacity to be 
preserved.
We cannot emphasize enough the 
importance of Leveraging existing platforms 
and reimagining the most appropriate design 
of new health digital platforms in order to 
create efficient networks among public health 
institutions. For instance, all public health 
hospitals should be equipped with patients’ 
electronic health records in the short/medium 
term. During the COVID-19 pandemic, an 
entrepreneurial initiative has been taken by 
ENOVA R&T in Morocco to create an online 
digital platform “e-lab cloud”. This initiative 
aims to consolidate patients’ data labs who 
have been screened for COVID-19 at national 
public health hospitals. Similar “Cloud” 
prototypes should be generalized across 
patients’ electronic health records following 
the COVID-19 crisis.
Most importantly, LMIC should anticipate 
on the near worldwide deployment of 5G 
connectivity and complete any 5G associated 
infrastructure that is currently missing. 
One of the numerous applications of 5G in 
health is telemedicine, further empowered 
by 5G connection, which could be a huge 
opportunity for patients,in remote counties 
where specialized health institutions are 
lacking, to access high quality healthcare.
The combination of leadership, planning 
and cooperation between nations is  
paramount during pandemics. 
LMIC should coordinate public health efforts 
in a multi-country pandemic preparedness 
and risk mitigation approach. For instance, 
through data sharing to better track high risk 
individuals and control disease spread or 
through the implementation of multi-centre 
clinical trials to define common testing 
methods and vaccination strategies. 
In April 13th, Three African Heads of State 
in Senegal, the Ivory Coast and Morocco 
established an operational framework in 
order to support each other in the different 
phases of their management of the pandemic. 
This pragmatic and action-oriented initiative, 

allows the sharing of experiences and good 
practices, to cope with the health, economic 
and social impact of the pandemic. Results 
of this first-in-kind cooperation are expected 
to reinforce existing partnerships and lay the 
ground for a more established framework for 
future collaboration in the area of pandemics 
and other strategic issues related to 
populations’ health in Africa. 
Another area for cooperation to be considered 
by LMIC could be the collective ramp-up in 
manufacturing capabilities to produce medical 
goods,tests and vaccines. This is critical 
as it would immediately address the supply 
chain vulnerability and/or disruption frequent 
during pandemics and ensure availability of 
vaccines in real time to the populations. Such 
up-scaling however remains dependent on 
the level of complexity in the manufacturing 
process but also on other aspects such as 
intellectual property and technology transfer. 
Funding innovation in healthcare 
LMIC are likely to experience delayed or 
reduced foreign direct investment as partners 
from other continents redirect capital locally. 
LMIC ought to do the same and fund the most 
innovative health technologies through local 
and regional capital. Yet, redirecting regional 
capital towards healthcare and technologies 
requires important fiscal reforms to effectively 
attract investors. Also, there is an urgent 
need for an ecosystem which brings together 
research and development, Academia and 
private capital and creates value while 
optimizing public health.
Finally, regional philanthropic organizations 
could emerge as key alternative players, 
alongside governments.  Their mission 
could be for instance to fund social policy 
research in LMIC universities and facilitate 
the implementation of public health policies 
across the region. Collaborations with other 
philanthropic foundations such as the Bill 
& Melinda Gates Foundation and Jack Ma 
Foundation may be a good start.
Our message is clear, bold reforms in the 
public health sector are the only guarantor 
of populations’ health, safety and welfare 
and COVID-19 crisis has shown that we 
need more inclusive political, economic and 
welfare models. In other words,preparedness, 
solidarity and cooperation between LMIC and 
with other nations is a collective responsibility 
to contain pandemic threats to humanity. 
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La Bancassurance 
Une optique économique qui demeure 

sans réactif
En entend par le terme 
bancassurance, le 
produit d’assurance qui 
est distribué par le réseau 
bancaire, ce contrat 
d’assurance est exigé 
généralement comme 
une garantie préalable 
par ces institutions 
avant tout déblocage de 
crédit on peut aussi le 
déterminer comme étant 
un contrat mixant à la fois 
les produits bancaires et 
ceux des assurances.

 M. Saïd SI AMARA
Economiste-Banquier

Sachant que les banques peuvent créer 
des filiales propres à elles spécialisées en 
assurance. La bancassurance a connu sa 
naissance en France dans les années 70 
et plus exactement durant la période allant 
de 1970 à 1972 où le Crédit Mutuel de l’Est 
a commencé de la pratiquer en occupant 
progressivement une place dans la scène 
des assurances en France et suite à cette 
progression constatable le crédit mutuel a 
créé sa filiale spécialisée appelée CARDIF, 
ensuite c’était les autres banques qui 
suivaient.
En Algérie la bancassurance a connu le 
jour lors de l’approbation de la loi 06-04 
du 26/02/2006 modifiant et complétant 
l’ordonnance 95-07 du 25/01/1995, cette loi 
qui a fait disparaître la délimitation entre les 
banques et les compagnies d’assurances 
quoique chacune soit soumise à son propre 
cadre juridique mais ça n’empêche pas 
pour  sa mise en œuvre le respect du droit 
bancaire sans transgresser les prescriptions 
du droit des assurances. Le but escompté 
de cette nouvelle optique est de booster le 
marché économique particulièrement celui 
des banques et des assurances, la première 
pour assurer la couverture des risques; et la 
deuxième pour diversifier son portefeuille en 
partenariat avec les banques qui assistent 
et veillent régulièrement à minimiser les 

risques par leur gestion d’une manière 
permanente et régulière car pour celles-ci 
la meilleure couverture de ses créances est 
le remboursement qui intervient à temps par 
ses débiteurs. D’un autre côté; la banque et 
par le biais de la bancassurance peut lancer 
davantage de nouvelles gammes de produits 
et d’élargir son potentiel ce qui implique la 
croissance de la marge bancaire.
Les avantages de la bancassurance pour 
la banque 
Les commissions : la banque joue un rôle 
de distributeur de contrats d’assurance en 
utilisant son réseau commercial ainsi que 
son capital humain, cette prestation est 
rémunérée sous forme de commissions 
perçues en fonction du nombre de contrats 
placés et le montant des primes y afférentes. 
Ces commissions renforcent la banque 
par la constitution d’une masse monétaire 
et d’un stock de valeur, qui est un facteur 
fondamental pour cette dernière.
- Les ressources humaines : ce mixage entre 
le métier du banquier et celui de l’assureur 
mène sans doute une diversification et une 
capacité de maîtrise des produits combinés 
entre ces deux établissements tantôt pour les 
risques tantôt pour leur couverture.
- Renforcement de la relation Client : la 
commercialisation des produits d’assurance 
via le réseau bancaire crée un confort 

مقاالت
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spécifique pour le client, qui se retrouve en 
face d’une institution d’émission qui va mettre 
à sa disposition des fonds (crédits bancaires) 
et au même temps lui assure la couverture 
de ces fonds en exploitant cette dérogation 
de vendre les contrats d’assurance par le 
placement d’un contrat plus adéquat.
- Un outil de diversification : la bancassurance 
permet aux banques de diversifier leurs 
produits bancaires à court, moyen, et 
long terme, et ce, compte tenu de la 
complémentarité qui existe entre ces deux 
secteurs.
Les avantages de la bancassurance pour 
la compagnie d’assurance
- L’accès à de nouveaux clients : généralement 
les banques sont très sollicitées par 
rapport aux compagnies d’assurances, 
le flux important de personnes voire le 
nombre de clients au niveau d’une banque 
est systématiquement orienté vers les 
services de la bancassurance pour ceux qui 
contractent des crédits, ce procédé implique 
l’augmentation du portefeuille de l’assurance.
- Rentabilité croissante : le nombre de 
contrats d’assurance placés par les 
banques à l’endroit de sa clientèle implique 
l’augmentation des primes d’assurances y 
relatives, ces ressources considérables vont 
renforcer certainement la rentabilité de la 
compagnie d’assurance.
- L’appréciation des risques : les crédits 
octroyés par la banque et la gestion des 
risques liés sont des facteurs de base qui 
obligent tout intervenant d’apprécier le risque 
et de lui donner sans degré de gravité en 
contrepartie son niveau de couverture et sa 
tarification minimale pour bannir toute perte 
susceptible de créer des déséquilibres.
Les avantages pour le client
- Des prestations adaptées et améliorées : 
L’accessibilité pour le client à des prestations 
financières et bancaires l’une est offerte 

par la banque et l’autre par la compagnie 
d’assurance dans le même endroit en face 
d’un seul interlocuteur. Il bénéficiera aussi 
d’une tarification intéressante par rapport à la 
souscription du même produit en assurance 
dans le réseau de la compagnie traditionnelle.
En Algérie, et selon l’arrêté du 06/08/2007 
fixant les produits d’assurance pouvant 
être commercialisés par les banques et 
établissements financiers, ainsi que le niveau 
maximum des commissions de distributions y 
afférentes sont ceux relatifs à ;
- L’assurance Multirisques habitation qui est 
généralement subordonnée à l’octroi d’un 
crédit immobilier soit achat d’un appartement 
ou d’une maison, son aménagement et 
réhabilitation, la construction d’une nouvelle 
maison ou bien son extension.
- L’assurance Catastrophe Naturelle.
- L’assurance Crédit.
- L’assurance des personnes, exigée par 
les banques pour la couverture des crédits 
octroyés contre le risque de décès, accidents 
corporels, et l’insolvabilité.
- L’assurance agricole.
La Bancassurance en Algérie : les 
conditions de son développement
Ce produit était à l’origine proposé en 
complément des produits bancaires. Mais 
malheureusement jusqu’au jour d’aujourd’hui  
le développement de ce produit n’a pas connu 
le résultât escompté tantôt par les banques et 
assurances tantôt par les clients de la banque 
dont plus de 69% du réseau bancaire leurs 
clients n’ont jamais été invité pour souscrire 
ce genre de contrat au niveau des guichets 
bancaire, ce qui a conduit à son échec pour 
des raisons humaines et matérielles duquel 
on trouve l’absence de la ressource humaine 
spécialisée chargée de placer ce type de 
contrat à l’endroit de la clientèle, je vise 
particulièrement la formation d’une manière 
continue et régulière et l’assistance qui 



14
د 7

ـد
ـــ

ـــ
عــ

ال
 م

20
20

مرب
ســ

دي
1616

devraient être assurées et prise en charge 
par la compagnie d’assurance en premier 
lieu, et ce, compte tenu de son expertise et 
sa spécialisation technique et juridique par 
rapport à l’établissement bancaire, en sus 
de la mise en place d’une politique associée 
entre ces deux organes qui se caractérisent 
par la gestion des risques.
• Le marketing ciblé pour des produits 
bien définis : des souscriptions simplifiées 
visant toutes les catégories de clientèle des 
banques avec des garanties accessibles qui 
se distinguent par une tarification claire pour 
des primes peu élevées.
• L’analyse relationnelle en matière culturelle 
et comportementale : la bonne image des 
banques, leurs relations privilégiées avec 
leurs clients et la proximité des réseaux 
bancaires.
• les textes législatifs et réglementaires légal et 
fiscal favorisant l’épargne individuelle peuvent 
ralentir ou accélérer le développement de 
la bancassurance sachant qu’un produit 
à dominante fiscale implique l’absence de 
risques techniques.
• L’existence de produits générant une 
épargne longue à titre d’exemple la retraite.• 
L’innovation assurantielle à la charge des 
assureurs influe sur l’objectif et l’activité 
bancaire.
L’étude et l’analyse du portefeuille 
bancassurance décèlent que l’assurance des 
personnes en l’occurrence l’assurance-vie, 
et l’assurance décès restes les principaux 
succès de la bancassurance ces produits 
phares d’Ils ont réussi à s’imposer comme 
les leaders sur ce segment grâce au nombre 
de crédits distribués par les établissements 
de crédit et de leasing. De plus, les 
bancassureurs doivent aujourd’hui réussir 
leur virage en matière de diversification 
pour booster cette culture et d’améliorer 
davantage d’une manière vitale ce genre de 
contrat dont d’autres ils devraient revoir les 
autres branches pour élargir leur habilitation 
assurantielle suivant les règles prudentielles 
appliquées à la fois par les banques et celles 
des compagnies d’assurance.
Il est utile de signaler, qu’actuellement la 
commercialisation des polices d’assurance 
par nos établissements bancaires dans 
le cadre de la bancassurance est très 
restreinte malgré l’initiation et la distribution 
de nouveaux produits bancaires qui ne 

trouvent pas en face un contrat d’assurance 
bien adapté. Cette situation oblige forcément 
les compagnies d’assurances d’en réfléchir 
pour la conception de nouveaux contrats 
plus adaptatifs selon les besoins et les 
exigences des banques du fait qu’elles sont 
les principaux créateurs du portefeuille client 
pour ces compagnies d’assurances.
Néanmoins, dans le contexte à venir, ce ne 
sera plus un argument suffisant, l’apparition de 
nouveaux canaux et processus de distribution 
va entrainer des données nouvelles et plus 
précisément celles technologiques qui 
influent sur les comportements des clients 
et notamment sur leur parcours d’achat. Un 
enjeu fort autour de la relation multi canal 
apparaît les acteurs veulent mettre en place 
des processus convergents et interruptibles 
sur tous les canaux (commencer une 
demande de souscription sur smartphone 
pour la terminer en agence exactement là 
où le client s’était arrêté). Si les banques 
ont déjà un véritable savoir-faire à ce sujet, 
elles vont devoir intégrer davantage leurs 
offres d’assurance dans leurs projets de 
«banque digitale». D’autant plus que les 
données dont disposent les banques sont 
loin d’être exploitées dans leur totalité. Il 
réside dans ce traitement une vraie richesse 
(habitudes de consommation, composition et 
évolution de la cellule familiale, état de santé, 
etc.) qui pourra permettre de diversifier 
les offres proposées mais aussi d’être en 
mesure d’avoir un time-to-market au plus 
juste. Les assureurs classiques ont pris le 
train tardivement, il appartient donc aux 
bancassureurs d’être leaders de l’innovation 
à ce sujet afin de répondre à la modification 
des comportements client.
Pour en finir, les banques devront bien étudier 
le potentiel assurantiel de leur portefeuille 
clientèle quelle que soit sa nature, et les 
couvertures mises à leur disposition par les 
compagnies d’assurances et de consolider 
fortement cette relation partenariale voire 
même de créer des filiales spécialisées dans 
les assurances et réassurances appartenant 
aux banques pour accompagner .Tout 
engagement donné ou tout dépôt reçu d’une 
part, et le renforcement du marché des 
assurances par la naissance de nouvelles 
sociétés d’assurances qui participeront à 
l’amélioration de l’épargne publique d’autre 
part.

مقاالت
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إدارة مخاطر الزالزل يف مشاريع البناء

Mohamed Jamal BENNOUNA
Ingénieur ESTP Expert MRICS et Docteur en Droit
Professeur associé au CNAM - Paris
Professeur associé à l’Université Internationale de 
Rabat - École d’architecture

مقدمة 
لطاملــا خلــق اكتتــاب التغطيــات اخلاصــة بالكــوارث الطبيعيــة ألطــر 
شــركات التأمــن وشــركات إعــادة التأمــن عــدة صعوبــات تتمثــل 
ــة  ــل للكارث ــة يف حتلي ــل صعوب ــة ب ــى يف تواجــد إكراهي ــة أول مــن جه
الطبيعيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يف قبــول أو رفــض طلــب املؤمــن عليــه  
وبهــذا الصــدد نشــير إلــى طريقــة إدارة وتدبيــر املخاطــر واألخطــار 
)Risk management( الناجتــة عــن الكــوارث الطبيعيــة تتطلــب 

ســلك منهجيــة )Process( علميــة ترتكــز علــى النقــط التاليــة :
- حتديــد كل األخطــار ونوعياتهــا )Identification( مــع خلــق 
ســلم يحــدد درجــات اخلطــر )loss severity scale( . وهــذه 
العلميــة يتــم إنشــاؤها علــى أســاس حتديــد دقيــق يف الزمــان واملــكان 
جلميــع املخاطــر التــي ســتتكبدها الشــركة املؤمــن عليهــا والتــي قــد 
وبالتالــي  نهائيــا.  وموتهــا  تتســبب يف هالكهــا  أو  عملهــا،  تعرقــل 
فعمليــة حتديــد األخطــار ترتكــز علــى وضــع قائمــة مراقبــة جلميــع 
املخاطــر والتــي ســتخضع يف آخــر املطــاف لتصنيفهــا داخــل ســلم 

درجــات اخلطــورة.
ــم األضــرار املســتقبلية الناجتــة  ــد الطــرق اإلســتباقية لتقيي - حتدي

 )Risk Assessment( عــن األخطــار املتوقــع حدوثهــا
مبجــرد حتديــد املخاطــر املســتقبلية املرتقبــة، يظهــر مــن الضــروري 
الشــروع يف تقييمهــا وذلــك باالســتناد علــى االعتبــارات املنطقيــة 
األساســية لهــذا التقييــم واملتشــكلة أساســا علــى التأثيــر الناجــم عــن 
اخلســائر أو األضــرار الناجتــة عــن الكارثــة. و يتــم حتديــد تأثيــر 
اخلســارة مــن خــالل عنصريــن أساســين : تــردد أو تكــرار نــوع 
 the frequency of( مــن احلــوادث خــالل مــدة زمنيــة معينــة
 )the severity of the claims( وخطــورة احلــوادث )claims
عــالج املخاطــر : حتتــاج إدارة وتدبيــر املخاطــر أيًضــا إلــى معاجلتهــا، 
أي حتديــد وتنفيــذ اإلجــراءات املناســبة للتقليــل مــن حدتهــا وجعلهــا 
إلــى مســتوى مقبــول وبالتالــي جعلهــا أكثــر احتمــااًل بالنســبة للشــركة. 

ولذلــك يتطلــب هــذا التحديــد والتنفيــذ ؛ املخاطــرة باملخاطــر
- مراقبة األخطار والســيطرة عليها )Risk control(:  ولو جزئيا 
 )Protection( واحلمايــة   )Prevention( الوقايــة  طــرق  عــن 
املناســبة واملالئمــة لنوعيــة اخلطــر املتوقــع حدوثــه، مــع مــرور الوقــت 
، يجــب إعــادة تعديــل قائمــة املخاطــر املحتملــة:  قــد تختفــي بعــض 
املخاطــر ، وقــد يظهــر البعــض اآلخــر منهــا، أو ال يــزال البعــض 

اآلخــر يعتبــر منخفًضــا يف البدايــة ، وقــد يفــوق طاقــة للشــركة. 
ولهــذا الســبب، تظهــر أهميــة وجناعــة مراقبــة املخاطــر املرتقبــة  

والســيطرة عليهــا بشــكل دوري ومســتمر.
- متويــل إدارة وتدبيــر األخطــار : ترتكــز احتســاب املــوارد املاليــة 
املتوافــرة لــدى الشــركة والتــي تســمح لهــا بتدبيــر أخطارهــا بطريقــة 
ذكيــة، عقالنيــة وواقعيــة. وغنــي عــن القــول أن مــالءة الشــركة يتــم 
حتديدهــا مــن خــالل قدرتهــا علــى متويــل حاجياتهــا اإلضافيــة 
املــال العامــل. فلهــذا  لألصــول املاليــة، والســيولة النقديــة ورأس 
الضــروري  مــن  يكــون  املاليــة،  وعنــد فحــص احلســابات  الســبب 
مراعــاة كل وجميــع اآلثــار املســتقبلية والعواقــب املرتقبــة، أكانــت 
هــي مباشــرة أو غيــر مباشــرة والتــي ميكــن أن تولدهــا الكارثــة، أي 
خســارة األصــول وكذلــك فقــدان ثقــة الشــركاء. املاليــن والتجاريــن.

وهــذه الطــرق املقترحــة إلدارة وتدبيــر األخطــار املحدقــة بالشــركات 
واملقــاوالت ميكــن تطبيقهــا باألكيــد علــى األخطــار الناجتــة والناجمــة 

عــن الــزالزل.

العناصر التقنية للزالزل 
علــى مــر العصــور، تســببت الكــوارث الطبيعيــة يف إحلــاق الضــرر 
باألشــخاص وممتلكاتهــم املاديــة. فعلــى الرغــم مــن تطــور الوســائل 
ــا ال  ــة ، إال أنه ــوارث الطبيعي ــؤ ببعــض الك ــة للتنب واألســاليب العلمي

ــم. ــى البشــر وممتلكاته ــا عل ــزال تشــكل خطــًرا دائًم ت
فالنظريــات املتعلقــة ببنيــة الكــرة األرضيــة بشــكل خــاص نتجــت عــن 
دراســة املوجــات التــي تنتجهــا الــزالزل: فعــدم انتظــام يف ســرعتها أو 
ــة  ــادة الداخلي ــات خاصــة للم ــرض تواجــد مواصف يف مســاراتها تفت
وانقطاعــات  أو عــدم اســتمرارية الهيــكل األرضــي. باإلضافــة إلــى 

ذلــك ، يحتــاج العلــم  إلــى املزيــد مــن املعرفــة عنهــا.
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مقاالت
مــن ناحيــة أخــرى،ال يــزال يتعــن علــى اإلنســان اكتشــاف بنيــة األرض 
، وحلــد اآلن، لدينــا فرضيــات أكثــر مــن مالحظــات دقيقــة وال جــدال 
فيهــا: حلــد اآلن، كل اآلبــار املحفــورة  ال يتعــدى عمقهــا عشــرة أو 

حتــى عشــرين كيلومتــًرا.
لذلــك، أصبحــت معرفــة الــزالزل ودراســاتها ممكنــة مــن جــراء علــم  
التكتونيــة«.  الصفائــح  »نظريــة  مــن خــالل  اجليوفيزيــاء وخاصــة 
أرســت هــذه النظريــة األســس العلميــة لتفســير وفهــم بعــض الظواهر 
الطبيعيــة مثــل البراكــن، وتدفــق حــرارة األرض ،وتطــور سالســل 
وارتباطهــم  املحيــط  قــاع  ،وتوســع  القــاري  ،واالجنــراف  اجلبــال 

بالــزالزل.
ــة مــن عــدة  ــي مــن الكــرة األرضي يف الواقــع ، يتكــون اجلــزء الداخل
بــن  املوجــودة  االنقطاعــات  والقشــرة.  والوشــاح  اللــب  أجــزاء: 
 ) MOHOROVICIC الوشــاح والقشــرة )انقطــاع موهوروفيتــش
ــرغ  ــواة )انقطــاع غوتنب ــن الوشــاح والن ــك املتواجــدة ب ــة وتل مــن جه
GUTENBERG ( مــن ناحيــة أخــرى ، هــي أصــل االختالفــات يف 
انتقــال املوجــة. األحــداث الزلزاليــة وبالتالــي االختالفــات يف جــودة 
الوســط الــذي تعبــر هــذه املوجــات )اللزوجــة ، كثافــة التربــة ، إلــخ(
تفتــرض نظريــة الصفائــح أن قشــرة األرض تتكــون مــن مجموعــة 
مــن الصفائــح املتحللــة والصلبــة والتــي تطفــو وتتحــرك علــى طبقــة 
مــن صخــور أقــل لدونيــة  )Ductile( مــن الوشــاح العلــوي. تقــع 
الظواهــر الزلزاليــة علــى حــدود هــذه الصفائــح. وبالتالــي ، فــإن 
هــذه احلــدود هــي مقــر احلــركات البطيئــة واملتواصلــة التــي تتراكــم 
التمــزق:  الوقــت وتولــد ضغوطــات وتوتــرات كبيــرة حتــى  مبــرور 
يحــدث التمــزق يف الطبقــات )Substratum( األكثــر هشاشــة مــا 
يتســبب يف اضطرابــات للشــداة املتغيــرة والتــي ليــس إال الــزالزل.

العناصر واملعلومات الازمة  لدراسة الزالزل هي كما يلي
 )epicentre( املركز السطحي للزلزال -

لطاملــا اســتخدمت تأثيــرات الــزالزل علــى البشــر واملبانــي وعلــى 
األرض لدراســة الظاهــرة وتقييــم شــدتها وذلــك باســتخدام مقيــاس 
ميركالــي )Mercalli scale( كمرجــع. وذلــك مــن خــالل رســم 
وربــط  اخلريطــة  علــى  املســجلة   )intensity( الشــدات  جميــع 
نحصــل  الطريقــة  ،وبهــذه  املتســاوية  الشــدة  ذات  النقــاط  جميــع 
علــى منحنيــات متحــدة املركــز تســمى بخطــوط تســاوي الزلــزال 
)isosists( . فاملنطقــة التــي يحدهــا خــط التســاوي للزلــزال ذو 
األكبــر شــدة تســمى باملنطقــة املركزيــة أو مركــز الزلــزال: إنهــا نقطــة 

الســطح األقــرب إلــى البــؤرة الزلزاليــة الباطنيــة.

 )Hypocenter( البؤرة الباطنية -
مــن الطبيعــي واملنطقــي متاًمــا، البحــث عــن بــؤرة الزلــزال حــول 
مركــز الزلــزال: ميكــن للمــرء أن يفكــر يف انفجــار أو انهيــار أرضــي 
علــى ســبيل املثــال. لكنهــا ال شــيء مــن هــذا القبيــل. قــادت هــذه 
املالحظــة علمــاء الــزالزل إلــى حتديــد أصــل الزلــزال يف مــكان يقــع 
يف العمــق يســمى بالبــؤرة الباطنيــة: وهــذا املــكان الــذي وقعــت فيــه 

الصدمــة األولــى.
تــزداد املســافة بــن خطــوط تســاوي الزلــزال مــع زيــادة املســافة مــن 
مركــز الزلــزال E إلــى البــؤرة F وعلــى ســبيل املثــال، كانــت بــؤرة 
زلــزال مدينــة أغاديــر )Agadir( باملغــرب ســنة 1960 ســطحية 
ــة  ــة العتيق ــة دمــرت املدين ــة للغاي ــزال قوي ــوة الزل ــل ق ــا جع ــة م للغاي

ألغاديــر بالكامــل.

ميكــن مقارنــة املوجــات الزلزاليــة الناجتــة عــن الزلــزال باملوجــات 
الكيلومتــرات  تعبــر آالف  أن  والتــي ميكــن  الناجتــة عــن عاصفــة 
قبــل أن تتحطــم علــى الســاحل البحــري. تتحــرك هــذه املوجــات يف 
جميــع االجتاهــات وبذلــك تتيــح دراســة مســاراتها وحركاتهــا دراســة 
الطبقــات املختلفــة املجتــازة. وســرعة انتشــار هاتــه املوجــات لهــا 
عالقــة بنوعيــة هــذه األخيــرة وكذلــك نوعيــة الفرشــات األرضيــة 

ــة. ــم / ثاني ــى 8 كل ــن 2 إل ــا م ــون قيمته ــن أن تك ــازة وميك املجت
يولــد االنقطــاع املفاجــئ يف البــؤرة الباطنيــة للزلــزال F اهتــزازات 
)موجــات زلزاليــة( تنتشــر علــى شــكل دائــرات متحــدة املركــز تشــبه 
التموجــات التــي تتشــكل علــى ســطح املــاء عنــد رمــي حجــر علــى 
ســطحه. واملــدة الزمنيــة التــي تســتغرقها هاتــه املوجــات للوصــول 
إلــى ســطح األرض تــزداد كلمــا ابتعــدت النقطــة عــن البــؤرة الباطنية. 
ــا إلــى  فهــي تصــل أوالً إلــى املركــز الســطحي للزلــزال E ، ثــم الحًق

ــخ. ــا B ، إل A ، والحًق
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مقاالت
- تقييم الطاقة املنبعثة من الزلزال

أظهــر علمــاء الــزالزل أن الصدمــة األوليــة تنتــج كميــة مــن 
dis�  الطاقــة )متغيــرة حســب المنطقــة( على شــكل حــرارة مشــتتة
 shock ــة ــات الصدم ــى ٪80( وموج sipated energy )70 إل
ــظ أن  ــام، نالح ــه األرق ــالل هات ــن خ ــى ٪30(. م wave )20 إل
ــطح  ــى س ــا عل ــي نتلقاه ــى ٪30 الت ــن 20 إل ــة م ــبة الضئيل النس
ــرة بمــا يكفــي إلحــداث  ــوة كبي ــة وق ــد طاق األرض، يمكــن أن تول
أضــرار ماديــة كبيــرة وجســدية. عــالوة علــى ذلــك ، وبهــذا 
الصــدد، توجــد أمثلــة كثيــرة عبــر العالــم علــى الــزالزل المدمــرة.

ويتم قياس الزالزل باستخدام وحدتني مختلفتني ومنفصلتني :
)Earthquake magnitude( قوة الزلزال -

قــوة الزلــزال هــي الكميــة التــي تقيــس الطاقــة التــي تنتجهــا الهــزة 
ــؤرة  ــتوى الب ــى مس ــار عل ــدوث اإلنكس ــد ح ــك بع ــة وذل األرضي
 quantitative الباطنيــة للزلــزال. لذلــك فهــي خاصيــة كميــة
characteristic ، قابلــة للتطبيــق فــي أي منطقــة مــن العالــم 
)مأهولــة أو غيــر مأهولــة(. لذلــك فهــي مســتقلة تماًمــا عــن الدمــار 

ــزال. ــي ســببها الزل واألضــرار الت
يتــم قيــاس هــذه الكميــة بواســطة جهــاز قيــاس الــزالزل مــا يســمى 
ــة بســعة  ــة المقاســة لهــا عالق بالقطارضــي geophone. والطاق
ــك  ــة المرســلة wave amplitude . وبعــد ذل الموجــات الزلزالي
يتــم رســم حجــم القــوة الزلزاليــة علــى مقيــاس لوغاريتمــي يســمى 
ــه.  ــم مؤلف ــى اس ــمي عل ــذي س ــر Richter scale وال ــلم رخت س
ــوة  ــي الق ــالف درجــة واحــدة ف ــرى أن اخت ــا أن ن ــذا ، يمكنن وهك

يقابــل مــا يقــرب 30 مــرة مــن الطاقــة المنبعثــة.
ــلم  ــى س ــة 9 عل ــى اآلن قراب ــجلة حت ــداث المس ــر األح ــت أكب بلغ
ــا  ــي تحــدث تقريبً ــي تلحــق بالمبان ــر. علمــا أن األضــرار الت رخت
بمقــدار 5 درجــات علــى مقيــاس رختــر )حالــة أغاديــر مثــال فــي 

ــنة 1960: 5.9 ــرب س المغ
ــزال  ــكل زل ــدة magnitude ل ــوة واح ــد ســوى ق ــك ، ال توج لذل
علــى عكــس الشــدة: هنــاك عــدة شــدات intensity لنفــس الزلزال 
ــة،  ــس والترب ــى طبيعــة التضاري ــادًا عل ــا )اعتم ــا ســنراه الحق كم

والمســافة ، ومــا إلــى ذلــك(.
Intensity الشدة

ــب  ــر بعواق ــم أكث ــوة Magnitude ، فالشــدة تهت ــى عكــس الق عل
ــم قياســها  ــك ال يت ــه. لذل ــه وممتلكات ــى اإلنســان وبيئت ــزال عل الزل
باســتخدام أداة أو آلــة ولكــن يتــم تقديرهــا علــى أســاس المالحظــة 
والمعاينــة البصريــة. بمعنــى آخــر ، أنهــا تســتند علــى التأثيــرات 
التــي يشــعر بهــا المراقبــون باإلضافــة إلــى النتائــج المرئيــة علــى 

ــى المبانــي والمنشــآت. أرض الواقــع وعل

غالبـًـا مــا يتــم اســتبدال مقيــاس ميركالــي الدولــي بمقيــاس ميركالــي 

المعــدل Mercalli modified )أو المبســط(. هنــاك مقيــاس آخــر 
، وهــو األكثــر اســتخداًما فــي الوقــت الحالــي ، وهــو مقيــاس م س 
ك MKS 1964: فهــو أكثــر تفصيــالً ويأخــذ بعيــن االعتبــار نــوع 

وحجــم المبانــي المتضــررة وطبيعــة األضــرار.
حتــى ال يتــم الخلــط بيــن الشــدة والقــوة، يتــم اإلشــارة للشــدة دائًمــا 

XII إلــى I باألرقــام الرومانيــة والتــي تتــراوح مــن
بإمكاننــا مالحظــة زلــزال بقــوة كبيــرة جــدًا ، يضــرب الصحــراء 

ــن  ــارة. م ــار ض ــه أي آث ــون ل ــد ال يك ــة، ق ــر مأهول ــة غي ومنطق
ناحيــة أخــرى، يمكــن أن يتســبب زلــزال منخفــض القــوة فــي 
ــة فــي  إحــداث الكثيــر مــن األضــرار والخســائر البشــرية والمادي
 Intensity منطقــة مكتظــة بالســكان. ولهــذا الســبب تظــل الشــدة
مــع ذلــك أهــم عنصــر تقييمــي بالرغــم مــن طابعهــا غيــر المقــاس 
بآلــة والغيــر الموضوعــي )نشــير مــرة ثانيــة أن الشــدة تعتمــد فقــط 

ــى المالحظــة البشــرية(. عل
العاقة بني القوة والشدة

ــدة  ــة بالش ــوة المقاس ــل الق ــغ لتحوي ــن الصي ــد م ــراح العدي ــم اقت ت
أجــل  فمــن  للزلــزال.  الباطنيــة  البــؤرة  علــى عمــق  اعتمــادًا 
الحصــول علــى فكــرة تقريبيــة عــن هــذه العالقــة ، نقتــرح عالقــة 
 MKS ــدة م ك س ــاس ش ــط  مقي ــور Korcinsky برب البروفيس

ــزال: ــة للزل ــؤرة الباطني ــق الب ــا لعم ــر وفقً ــاس ريخت بمقي

نذكر ببعض المعطيات التقنية لزلزال معين، هناك:
ــط  ــجيل الق ــاز تس ــق جه ــى طري ــة عل ــوة Magitude مقاس - ق

؛  geophone أرضــي 
ــن الشــدات Intensitys حــول  ــد م ــاك عدي ــزال واحــد، هن - لزل
المنطقــة المصابــة، يتــم تحديدهــا مــن خــالل المالحظــة ومعاينــة 
الضــرر وتفســيره: والحــد األقصــى للشــدة يتمركــز بصفــة عامــة 
Epi� ــزال ــطحي للزل ــز الس ــة المرك ــن منطق ــرب م ــول وبالق  ح

.  centre

إنجــاز  يف  املســتعملة  التقنيــة  العناصــر 
البنــاء مشــروع 

 seismic studies أظهــرت التجربــة أن الدراســات الزلزاليــة
ــاء  ــاريع البن ــي مش ــة ف ــة وضروري ــات أولي ــا كدراس ــر حاليً تعتب
والتجميــع الكبيــرة )الســدود، القناطــر، الصهاريــج، محطــات 
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ــخ(. ــة ، إل ــة النووي ــات الطاق ــة، محط ــة الحراري الطاق

واالهتمــام الــذي يظهــر فــي هــذه الدراســات الزلزاليــة يهــم 
المصمميــن وبالخصــوص منهــم المهندســين  وأصحــاب المشــاريع 

ــن. ــادة التأمي ــركات إع ــن وش ــركات التأمي ــك ش وكذل
تعتمــد جميــع طــرق تحليــل وتدبيــر األخطــار والمخاطــر الناتجــة 
عــن الهــزات األرضيــة علــى المعلومــات الزلزاليــة والجيولوجيــة 
 probability of occurrence لتقديــر احتماليــة حــدوث زلــزال
ــة. والهــدف مــن هــذه  ــات احتمالي ــى نظري ــك فهــي تســتند إل . لذل
الطــرق التحليليــة للمخاطــر الزلزاليــة هــو مــن جهــة أولــى تحديــد 
ــة  ــة عــن الحــد األقصــى للشــدة المرتقب ــار المســتقبلية المترتب اآلث
ــن  ــزال م ــدوث الزل ــال ح ــر احتم ــأة و تقدي ــى المنش ــزال عل للزل

ناحيــة أخــرى. .
ــام بالطبيعــة  ــى وعــي ت ــم، بكونهــم عل علمــا أن مهندســي التصمي
ــرة بشــكل عــام(  ــا )المدم ــزالزل وتأثيراته العشــوائية لحــدوث ال
ــتخدمون  ــم يس ــئات؛ فه ــات والمنش ــة للبناي ــاكل الحامل ــى الهي عل
ــع الحــرص  ــة mathematics modeling م ــة الرياضي الندمج
علــى عــدم تجــاوز الزلــزال المحــدد تحليليًــا : نشــير إلــى أن 
ــل الموقــع،  ــزال مث ــز الزل ــا مــن المعلومــات التــي تمي عــددًا معينً
أوجهــاً  تشــوبها عموًمــا  والمــدة  الباطنيــة  األرضيــة  والقــوى 
المفيــد أن نذكــر أن  اليقيــن uncertainty . ومــن  مــن عــدم 
النمذجــة الرياضيــة قــد تكــون ممكنــة فقــط إذا انطلقنــا مــن بعــض 
االفتراضــات المبســطة للظاهــرة الزلزاليــة وذلــك نظــًرا لطبيعتهــا 
العشــوائية وبالتالــي عــدم التمكــن الكامــل بعــد لهــذه الظاهــرة مــن 

ــزالزل. ــاء ال ــدن علم ل
أي تحليــل للمخاطــر الزلزاليــة يــراد منــه أن يكــون »موثوقـًـا بــه«، 

وجــب عليــه ضروريــا المــرور بالخطــوات التالية:
والجيوتكتونيــة  والجيولوجيــة  الزلزاليــة  المعطيــات  جمــع   -
ــرة  ــي تغطــي أطــول فت ــة والت ــة المدروس ــن المنطق ــرة ع المتواف

زمنيــة ممكنــة.
- موقع المصادر الزلزالية وتحديد خصائصها.

- تحديــد تــرددات الحــدوث frequency of occurrence لــكل 
مصــدر زلزالــي مأخــوذة علــى حــدة.

- سن قوانين تخفيف الموجات الزلزالية.
- اختيار نموذج احتمالي مناسب.

- تحديد احتمال حدوث الزالزل لفترة زمنية معينة.
- إنجــاز وتطويــر خرائــط المخاطــر الزلزاليــة ومخططــات فتــرة 

. return period diagram ــودة الع

الحد األدنى املطلوب من الحماية
نظــًرا لطبيعــة الــزالزل التــي ال تــزال غيــر متوقعــة، لدينــا فقــط 
ــا  ــة بهزاته ــق المعروف ــي المناط ــرة ف ــن ذوي الخب ــاءات م إحص
المتكــررة. فتعتمــد الحمايــة المطلوبــة ضــد أقــوى صدمــة ممكنــة 
علــى طبيعــة ونــوع ومحيــط البنايــة المــراد إنشــاؤها. لذلــك 
ــارح  ــكنية أو المس ــي الس ــبة للمبان ــه بالنس ــر نفس ــون األم ــن يك ل
ــدم  ــون ع ــن أن يك ــي يمك ــي الت ــض المبان ــفيات أو بع أو المستش
تنظيمهــا كارثيًــا لمســتخدميها ولجوارهــا. ويعــد مفهــوم الحــد 
ــروع  ــية للمش ــية واألساس ــمات الرئيس ــن الس ــة م ــى للحماي األدن
الوقائــي مــن الــزالزل والــذي هــو محــدد فــي قوانيــن الحمايــة مــن 

ــى حــدة. ــد عل ــكل بل ــزالزل ل ال

طرق تحديد السالمة
EUROCO�  علــى المســتوى األوروبــي، فقوانيــن أوروكــود
DES والمأخــوذة مــن اســتنتاجات اللجنــة المشــتركة للســالمة 
Joint Commitee on Structural Safety CEB�

CEMC�FIB�IABSE�RILEM ، تحــدد الفتــرة المرجعيــة 
ــي: ــو التال ــى النح عل

بشــكل عام،يتــم العمــل بالفتــرة المرجعيــة بالمــدة الزمنيــة لخمســين 
ــرة  ــذه األخي ــة إذا تجــاوزت ه ــع للبناي ــر المتوق 50 ســنة، أو العم
50 ســنة. ولهــذا الســبب وفــي حالــة عــدم وجــود معطيــات دقيقــة 
تســتعمل شــركات  الــزالزل،  فتــرات عــودة  وموثوقــة حــول 

ــي. ــردد الزلزال ــرة الت ــدل لفت ــن 50 ســنة كمع التأمي
ــا المتواضــع، يمكــن اســتخدام فتــرة التــردد هــذه والتــي  فــي رأين
تبلــغ 50 ســنة لمنشــئات بســيطة ومتواضعــة مثــل المبانــي. عكــس 
civil en� ــة ــرى  الهندســية المدني ــك، بالنســبة للمنشــئات الكب  ذل
gineering works كالســدود والقناطــر مثــال، يبــدو لنــا أن مــدة 

100 ســنة هــي الحــد األدنــى.

تأثري الزالزل على الرتبة
التأثير على التربة الرخوة

االهتــزازات الناجتــة عــن الزلــزال تتســبب يف جعــل أوســاط ترابيــة 
غيــر متماســكة أو ضعيفــة التماســك،تتطور نحــو حــاالت أكثــر كثافة. 
 settlement للتربــة انغــرازات وانكباســات  وهــذا الوضــع يولــد 
تتزايــد حســب احلالــة األوليــة للتربــة. يف التربــة الكثيفــة، تصــل 
ــى  ــزات املتوســطة إل ــة اله ــدل 0.3 % يف حال ــى مع اإلنكباســات إل
شــديدة وطويلــة األمــد ، بينمــا ميكــن أن تصــل إلــى 0.5% أو حتــى 
 ، embankment 1% يف التربــة الهشــة. أمــا بالنســبة للــردم

ــا. ــا كارثًي ــزال ستســبب وضع ــزازات الناجتــة عــن الزل فاإلهت
 Soil liquefaction إسالة التربة

حتــدث ظاهــرة اإلســالة يف بعــض أنــواع التربــة املشــبعة بامليــاه. 
وهــذا الوضــع  يتســم بخســارة كاملــة لقــوة القــص Shear، وبالتالــي 
 Pore ــم الضغــط املســامي ــد تراك ــة بع بخســارة قــدرة حتمــل الترب

.  water pressure
وإسالة التربة ميكن أن تنتج ظاهرتن:

 Distortion اعوجاجــات  يســبب   : املنشــئات  مســتوى  علــى   •
أوليــة صغيــرة ال رجعــة فيهــا irreversible process أو حــدوث 

اجنرافــات للتربــة.
• علــى مســتوى التربــة: يتســبب يف حــدوث اجنرافــات أرضيــة كبيرة، 

خصوصــا إذا كانــت الطبقــة املســالة مائلــة إلــى املســتوى األفقي.
أمثلة على تأثير التربة إبان حدوث الزالزل

مــن أجــل توضيــح تأثيــر طبيعــة التربــة علــى املبانــي يف حــال حــدوث 
زلــزال ، نقــدم األمثلــة التاليــة لــزالزل ضربــت بعــض الــدول :

- زلــزال لشــبونة عــام 1755: صمــدت كنيســة ســانتا ماريــا دي 
ــًرا ،  ــاع 25 مت ــًرا وارتف ــا 19 مت ــال ، بعــرض قباته ــن يف البرتغ بيل
ــري ســميك  ــى حجــر جي ــت هــذه الكنيســة عل ــة. بني يف وجــه الكارث
ومضغــوط. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن شــدة هــذا الزلــزال علــى مســتوى 

. XII ــدر ب ــز الســطحي تق املرك
ســنة  حالًيــا(  اجلزائــر   - الشــلف  )واليــة  أورلينزفيــل  زلــزال   -
1954: لوحظــت زيــادة محليــة يف شــدته )علــى مســتوى قريتــي 
بوغانفيــل وســنك بامليــي( والتــي كانــت بشــكل أساســي نتيجــة ظــروف 

طبيعــة التربــة للمنطقــة.
ــو 1957 ضــرب مكســيكو ســيتي: كانــت الشــدة  ــزال 28 يولي - زل
التي لوحظت بضواحي مكســيكو ســيتي IV. أما يف مدينة مكســيكو 
 IX  نفســها، لوحظــت زيــادة مفاجئــة يف الشــدة وصلــت إلــى درجــة
ــاً مــرة أخــرى  ــالً تدريجي ــح الضــرر ضئي ــرة. وأصب يف حــوض البحي
يف منطقــة التــالل. ففــي هــذه احلالــة، يبــدو أن العالقــة بــن الضــرر 

امللحــوظ وطبيعــة التربــة التحتيــة تظهــر جليــا وبوضــوح تــام.
ــخ 1960/2/29: مت  ــع بتاري ــذي وق ــرب وال ــر باملغ ــزال أغادي - زل
تدميــر منطقتــي فونتــي وتالبورجــت واللتــن مت تأسيســهما علــى 
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دمــرت   ، أفقيــاً  ومرتبــة  الرباعــي، حديثــة  العصــر  مــن  فرشــات 

بالكامــل بعــد.
التفاعل بني البناية والتربة

ــت  ــا كان ــة كلم ــة والترب ــن البناي ــوى بشــكل عــام ب ــون التفاعــل أق يك
الهيــاكل احلاملــة للمنشــأة صلبــة والتربــة تتســم باإلعوجــاج، وضعيفــا 
ــة  ــة والترب ــر مرون ــة وأكث ــة للمنشــأة لين ــاكل احلامل ــت الهي ــا كان كلم
ــم إجــراؤه  ــه مــن املالحــظ أن دراســة هــذا التفاعــل يت صلبــة. إال أن
بشــكل عــام حصريــا علــى البنايــات واملنشــئات اإلســتثنائية واملهمــة 

وذلــك نظــرا للدراســات التقنيــة املعقــدة التــي تتطلبهــا.

تأثري الزالزل على الرتبة
التأثير على التربة الرخوة

االهتــزازات الناجتــة عــن الزلــزال تتســبب يف جعــل أوســاط ترابيــة 
غيــر متماســكة أو ضعيفــة التماســك،تتطور نحــو حــاالت أكثــر كثافة. 
 settlement للتربــة انغــرازات وانكباســات  وهــذا الوضــع يولــد 
تتزايــد حســب احلالــة األوليــة للتربــة. يف التربــة الكثيفــة، تصــل 
اإلنكباســات إلــى معــدل ٪0.3 يف حالــة الهــزات املتوســطة إلــى 
شــديدة وطويلــة األمــد ، بينمــا ميكــن أن تصــل إلــى ٪0.5 أو حتــى 
 ،  embankment للــردم  بالنســبة  أمــا  الهشــة.  التربــة  يف   1٪

فاإلهتــزازات الناجتــة عــن الزلــزال ستســبب وضعــا كارثًيــا.
 Soil liquefaction إسالة التربة

حتــدث ظاهــرة اإلســالة يف بعــض أنــواع التربــة املشــبعة بامليــاه. 
وهــذا الوضــع  يتســم بخســارة كاملــة لقــوة القــص Shear، وبالتالــي 
 Pore ــم الضغــط املســامي ــد تراك ــة بع بخســارة قــدرة حتمــل الترب

.  water pressure
وإسالة التربة ميكن أن تنتج ظاهرتن:

 Distortion اعوجاجــات  يســبب   : املنشــئات  مســتوى  علــى   •
أوليــة صغيــرة ال رجعــة فيهــا irreversible process أو حــدوث 

اجنرافــات للتربــة.
• علــى مســتوى التربــة: يتســبب يف حــدوث اجنرافــات أرضيــة كبيــرة 

، خصوصــا إذا كانــت الطبقــة املســالة مائلــة إلــى املســتوى األفقــي.
أمثلة على تأثير التربة إبان حدوث الزالزل

مــن أجــل توضيــح تأثيــر طبيعــة التربــة علــى املبانــي يف حــال حــدوث 
زلــزال ، نقــدم األمثلــة التاليــة لــزالزل ضربــت بعــض الــدول :

- زلــزال لشــبونة عــام 1755: صمــدت كنيســة ســانتا ماريــا دي 
ــًرا ،  ــاع 25 مت ــًرا وارتف ــا 19 مت ــال ، بعــرض قباته ــن يف البرتغ بيل
ــري ســميك  ــى حجــر جي ــت هــذه الكنيســة عل ــة. بني يف وجــه الكارث
ومضغــوط. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن شــدة هــذا الزلــزال علــى مســتوى 

. XII ــدر ب ــز الســطحي تق املرك

ســنة  حالًيــا(  اجلزائــر   - الشــلف  )واليــة  أورلينزفيــل  زلــزال   -
1954: لوحظــت زيــادة محليــة يف شــدته )علــى مســتوى قريتــي 
بوغانفيــل وســنك بامليــي( والتــي كانــت بشــكل أساســي نتيجــة ظــروف 

طبيعــة التربــة للمنطقــة.
ــو 1957 ضــرب مكســيكو ســيتي: كانــت الشــدة  ــزال 28 يولي - زل
التي لوحظت بضواحي مكســيكو ســيتي IV. أما يف مدينة مكســيكو 
 IX  نفســها، لوحظــت زيــادة مفاجئــة يف الشــدة وصلــت إلــى درجــة
ــاً مــرة أخــرى  ــالً تدريجي ــح الضــرر ضئي ــرة. وأصب يف حــوض البحي
يف منطقــة التــالل. ففــي هــذه احلالــة، يبــدو أن العالقــة بــن الضــرر 

امللحــوظ وطبيعــة التربــة التحتيــة تظهــر جليــا وبوضــوح تــام.
ــخ 1960/2/29: مت  ــع بتاري ــذي وق ــرب وال ــر باملغ ــزال أغادي - زل
تدميــر منطقتــي فونتــي وتالبورجــت واللتــن مت تأسيســهما علــى 
دمــرت   ، أفقيــاً  ومرتبــة  الرباعــي، حديثــة  العصــر  مــن  فرشــات 

بالكامــل بعــد.
التفاعل بني البناية والتربة

ــت  ــا كان ــة كلم ــة والترب ــن البناي ــوى بشــكل عــام ب ــون التفاعــل أق يك
الهيــاكل احلاملــة للمنشــأة صلبــة والتربــة تتســم باإلعوجــاج، وضعيفــا 
ــر مرونــة والتربــة  ــة للمنشــأة لينــة وأكث ــاكل احلامل كلمــا كانــت الهي
ــم إجــراؤه  ــه مــن املالحــظ أن دراســة هــذا التفاعــل يت صلبــة. إال أن
بشــكل عــام حصريــا علــى البنايــات واملنشــئات اإلســتثنائية واملهمــة 

وذلــك نظــرا للدراســات التقنيــة املعقــدة التــي تتطلبهــا.

أهمية جودة املواد واملوقع الجغرايف للمباني
جودة املواد املستعملة يف البناء

الناجتــة  األضــرار  حتليــالت  وبرهنــت   أظهــرت  عــام،  بشــكل 
أن   )telluric( التلوريــة  األرضيــة  اإلرجتاجــات  عــن  والناجمــة 
املبانــي التــي حضــت بتنفيــذ متقــن إلجنازهــا يكــون لهــا ســلوك أكثــر 
فعاليــةً وصالبــة مــن تلــك التــي لــم تــرق لهــذا املســتوى. مبعنــى آخــر 
ــل هــي  ــة ب ــاء يف هــذا املجــال ضروري ــة شــركة البن ــرة وجترب أن خب

أساســية إلنتــاج اســتقرارية وصالبــة املنشــأة.
ــان  ــة ضم ــال ملراقب ــال جــان ديســبيرو: »إن إنشــاء نظــام فع ــا ق وكم
اجلــودة لألشــغال يبقــى عنصــر جنــاح أكثــر فعاليــة مــن نظــام يتميــز 

باإلفــراط الوهمــي علــى مســتوى الدراســات الهندســية للهيــاكل«
املوقع اجلغرايف للبناية : عنصر تفاقم اخلطر

 )Folt( ــن تشــقق ــرب م ــاء املنشــئات  بالق ــب بن ــن الضــروري جتن م
يعرفوفــة مــن طــرف علمــاء الــزالزل ب نشــاطها وديناميتهــا. عــالوة 
علــى ذلــك، خــالل زلــزال 1994، والــذي ضــرب مدينــة احلســيمة 
ــى  ــع عل ــازل املتضــررة تق ــن بجــالء واضــح أن املن ــرب، ب شــمال املغ

طــول تشــقق قريــب أال وهــو التشــقق النشــيط مبنطقــة نكــور.
مهنيــو البنــاء ، وكذلــك شــركات التأمــن وشــركات إعــادة التأمــن 
، لديهــم مصلحــة يف احلصــول علــى خريطــة للتشــققات النشــطة 
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مقاالت
يف البلــد الــذي يعملــون فيــه وذلــك جتنبــا لبنــاء أو تأمــن املنشــئات 

املحيطــة أو املتاخمــة لهــذه التشــققات النشــطة.

تقييم املخاطر الزلزالية
عــادة مــا يتــم إجــراء دراســة تأثيــر الــزالزل علــى الهيــاكل املبنيــة 
أو يف طــور البنــاء علــى املشــاريع الكبــرى فقــط : مــن املفتــرض 
أن انهيــار ودمــار هــذه املنشــئات املهمــة جزئيــا أو كليــا سيســبب 
حتمــا إصابــات جســدية كبيــرة وأضــراراً ماديــة مهولــة. لكــن مــع 
ــن  ــزالزل جتمــع ب ــن مقاومــة لل ــدان قوان ــك، أنشــأت معظــم البل ذل
ــى مســتوى  ــا ال عل ــي يجــب مراعاته ــاء والت ــن األساســية للبن القوان
التصميــم أو علــى مســتوى تنفيــذ أشــغال البنــاء. ففــي بعــض املناطــق 
املعروفــة بزلزاليتهــا املرتفعــة والعاليــة ، تكــون هــذه القوانــن إلزاميــة 
وإجباريــة جتــاه املهنيــن كمتدخلــن يف عمليــة البنــاء : فهــذا هــو 
احلــال يف منطقــة أغاديــر باملغــرب حــن ســنت اململكــة املغربيــة  
قانونــا خاصــا بهــذه املدينــة ســنوات 1968، وبعــد ذلــك ســن املغــرب 
قانونــا إجباريــا ســنة 2002 يطلــق عليــه اســم RPS 2000 والــذي 
هــذا   RPS 2000 قانــون فخضــع  الوطنــي.  التــراب  كافــة  يهــم 
ــا  ــه قانون ــك مــن أجــل جعل ــرات وذل ــات والتغيي ــد مــن التحديث للعدي
أكثــر متكيًفــا مــع البيانــات املقامــة للــزالزل باإلضافــة والتماشــي مــع 

التعقيــد املتزايــد يف عمليــات البنــاء.
يجــب االعتــراف بــأن حمايــة املبانــي مــن اآلثــار الضــارة للــزالزل 
قبــل حمايــة  اإلنســان  إلــى حمايــة حيــاة  األول  املقــام  تهــدف يف 
ــة الهــروب واخلــروج  ــح القاطنــن بالبناي املنشــأة بنفســها وذلــك مبن

مــن هــذه األخيــرة قبــل انهيارهــا.
قبــل شــرح أي طريقــة لتقييــم مخاطــر الــزالزل ، ســيكون مــن احلكمــة 

التذكيــر بالصعوبات الرئيســية لهــذا التقييم.
)احلريــق  املعتــادة  أو  التقليديــة  املخاطــر  بــن  كبيــر  فــرق  هنــاك 
ــة. مــن املســتحيل  ــال( واملخاطــر الطبيعي ــى ســبيل املث واالنفجــار عل
اســتخدام مفاهيــم  )PML)1 لتقييــم مخاطــر الــزالزل ، لألســباب 

التاليــة:
ــى، أو  ــى مبن ــر عل ــه يؤث ــق ، فإن ــدالع حري ــد ان - درجــة اخلطــر: عن
مجموعــة مــن املبانــي، أو يف احلــد األقصــى يؤثــر علــى املصنــع 
بأكملــه، بينمــا ميكــن أن تؤثــر عواقــب الزلــزال علــى اآلالف أو مئــات 
اآلالف مــن الكيلومتــرات املربعــة. عــالوة علــى ذلــك، يف حالــة حــدوث 
عاصفــة أو إعصــار ، ميكــن أن تكــون املنطقــة املتضــررة أكبــر بكثيــر.
ــى  ــق أو انفجــار يف مبن ــردد حري ــردد وتكــرار احلــدث: إذا كان ت - ت
معــن يبقــى منخفًضــا إلــى حــد مــا، إال أنــه ســيكون مرتفعــا نســبًيا 
ولكنــه متــوازن ملحفظــة مــن العقــود املتعــددة للتأمــن. مــن ناحيــة 
حتــى  جــًدا  منخفًضــا  الطبيعيــة  الكــوارث  تكــرار  يظــل   ، أخــرى 
بالنســبة للمحفظــة بأكملهــا. انطالقــا مــن هــذه املالحظــة ، ال ميكــن 
ــة  ــرة ملتابع ــون األعــداد الكبي ــأي حــال مــن األحــوال اســتخدام قان ب
تطــور احلــوادث. لألســف الشــديد ، ميكــن املالحظــة أنــه داخــل 
نفــس املنطقــة والتــي مــن املحتمــل أن تتأثــر بكارثــة طبيعيــة ، يــزداد 
الضــرر مــع زيــادة عــدد املخاطــر الفرديــة. فلهــذا الســبب ، يخشــى 
معيــدو التأمــن دائًمــا تراكــم العديــد مــن املخاطــر يف نفــس املنطقــة 

ــزال. ــة كالزل ــة طبيعي ــر بكارث ــي يحتمــل أن تتأث والت
فيمــا يتعلــق بتقييــم مخاطــر الــزالزل يف التأمــن علــى األخطــار 
املاديــة ضــد احلــوادث ، يتــم التحليــل علــى أســاس املعاييــر التاليــة :

• احتمال وقوع الزالزل: التعرض للخطر.
• طبيعــة وأهميــة البنايــة: التعــرض للضــرر ومســتوى احلمايــة مــن 

املخاطــر يعتبــر مقبــوال ؛
• الرســاميل املؤمــن عليهــا: مقــدار االلتزامــات وتوزيعهــا يف املنطقــة 

املأخــوذة بعــن اإلعتبــار.
• شروط التأمن: املخاطر املغطاة وشروط التغطية.

احتمال حدوث الزالزل: التعرض للخطر
ــح إال  ــة بشــكل صحي ــاس التعــرض خلطــر منطقــة معين ال ميكــن قي
إذا اطلعنــا علــى املاضــي الزلزالــي للمنطقــة املعنيــة وذلــك علــى مــدى 
فتــرة طويلــة. لســوء احلــظ ، هــذا النــوع مــن املعلومــات غيــر موجــود 
جلميــع مناطــق العالــم: يعــود تاريــخ فهــرس الــزالزل يف الصــن إلــى 

آالف الســنن.
نالحــظ أن الكتابــات القدميــة تصــف عواقــب الــزالزل علــى البيئــة 
للمقيــاس  وفًقــا  شــدتها  حتديــد  مــن  الــزالزل  علمــاء  مكــن  مــا 

حالًيــا. املســتخدم 
علــى  معينــة  منطقــة  الزلزاليــة يف  واملعلومــات  البيانــات  وتعتمــد 

: التاليــة  الطــرق  إحــدى 
معينــة  منطقــة  زلــزال يف  حــدوث  تكــرار  فتــرة  احتســاب  يتــم  أ( 
بقســمة فتــرة املراقبــة علــى عــدد الــزالزل والتــي لوحظــت خــالل 
نفــس الفتــرة. علــى ســبيل املثــال ، إذا الحظنــا حوالــي ثالثــن زلــزااًل 
بقــوة VI خــالل فتــرة 500 عــام ، فيمكننــا أن نســتنتج أن فتــرة 
عــودة الزلــزال بشــدة VI تقريًبــا يف هــذه املنطقــة املدروســة ســتكون 

30/500 # 16 عامــا؛
ب( هنــاك طريقــة أخــرى تتمثــل يف تكويــن سلســلة مــن فئــات مقاديــر 
املطابقــة  الــزالزل  عــدد  لهــا  نخصــص  والتــي  الزلزاليــة  القــوات 

ــة. ملنطقــة معين
كال الطريقتــن لهــا مزاياهــا وعيوبهــا. ولكــن ، يف إدارة املخاطــر 
وباخلصــوص يف ميــدان التأمــن علــى ســبيل املثــال ، نحــن مهتمــون 
فقــط بعواقــب الزلــزال علــى املحيــط والبيئــة. بعبــارة أخــرى ، يهتــم 
مقيمــو املخاطــر )مثــل شــركات التأمــن( يف املقــام األول علــى شــدة 
الــزالزل. لكــن مــن املمكــن العمــل علــى قــوى الزلــزال وحتويلهــا يف مــا 

بعــد إلــى الشــدة املتولــدة عنــه.
الهــدف مــن هــذا التحليــل هــو حتديــد فتــرة التكــرار والعــودة حلــدث 

مــا يعطينــا اإلحتمــال املرتقــب حلــدوث زلــزال بقــوة معينــة.
ميكــن تقديــر تعــرض البنايــات املؤمــن عليهــا مــن خــالل اجلمــع بــن 

الطريقتــن ســالفتى الذكــر.
التعرض للضرر: طبيعة وأهمية البنايات

● حتليل املخاطر
البنايــات للمخاطــر علــى عــدة عوامــل  تعتمــد هشاشــة وتعــرض 

نخــص منهــا بالذكــر :
- الترتيبات الهيكلية للهيكل: التناظر ، اجلمود ، التدعيم ، إلخ. ؛

- طبيعة الفرشة الترابية ألسس البناية ؛
-عمر املبنى. ؛

- مواد البناء املستخدمة ؛
- أهمية الهياكل الزلزالية احلاملة للبناية ؛

- ارتفاع املبنى ؛
- جودة تنفيذ األشغال لبناء املنشأة.

مــن الواضــح أن حالــة البنايــة قيــد إجنازهــا تختلــف متامــا عــن حالــة 
البنايــة الــذي مت بناؤهــا. يف حالــة املنشــئات قيــد اإلجنــاز، يكــون 
اخلطــر أكبــر بكثيــر يف منتصــف فتــرة البنــاء مقارنــة مــع فتــرة نهايــة 
املشــروع ، يف نهايــة الــورش، تظهــر البنايــة ككتلــة متجانســة، وبالتالــي 
ــل  بشــكل  ــزالزل املحتم ــل ال ــة لتحم ــات الالزم ــع الصف ــع بجمي تتمت

PML :Probable Maximum Loss -1*

هــي قيمــة المعــدات واآلليــات المختلفــة وكــذا البضائــع المخزونــة ومــا إلــى ذلــك والتــي توجــد فــي المحيــط القريــب و المصــاب مــن جــراء الحريــق أو اإلنفجــار، وتكــون احتمــاالت 
تطــور أو وصــول الحريــق للمنشــآت المجــاورة )وذلــك ألســباب تتعلــق بالمســافة أو الفصــل المــادي( ُيعتبــر مســتحيالً. يفتــرض احتســاب PML بفرضيــة غيــاب تــام ألي تدخــل 

بشــري أو غيــره لمكافحــة الحريــق.
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مقاالت
أفضــل.

فتقييــم مســتوى مقبــول أو غيــر مقبــول حلمايــة البنايــة يقودنــا إلــى 
ــة.  ــزال محتمــل بقــوة معين ــد مــدى تعــرض هياكلهــا خلطــر زل حتدي
بعبــارة أخــرى، التعبيــر عــن مقــدار الضــرر علــى شــكل نســبة مئويــة 
لقيمــة األشــغال التــي ســيتم إجنازهــا. ومــع ذلــك ، يــكاد يكــون مــن 
املســتحيل اجلمــع بــن كل العوامــل املذكــورة أعــاله للتوصــل إلــى 

ــر »موضوعــي«. تقدي
فمــن أجــل تســهيل النهــج التحليلــي )دون تبســيط املشــكلة( والوصــول 
 MDR = Mean( متوســطةاللضرر  درجــة  عــن  التعبيــر  إلــى 
ــات أو  ــن منحني ــن املؤلف ــد م ــرح العدي Dommage Ratio( ، اقت
داالت رياضيــة  تعطــي درجــة متوســطة مــن الضــرر )علــى شــكل 

ــزال. ــة( حســب شــدة الزل ــة البناي ــة لقيم نســبة مئوي
 F. أنشــأه  الــذي  املنحنــى  إلــى  القــارئ  نحيــل  الصــدد،  وبهــذا 
 SAUTER et H.C. SHAH – Instituto Nacional de
ــذي يعطــي  serugos- San Juan- Costa Rica- 1978، وال

MDR وفًقــا لـــ شــدة الــزالزل ونــوع البنــاء.
● العوامل الوقائية يف البناء يف مواجهة الزالزل

معاييــر الوقايــة واحلمايــة مــن أي ضــرر نــاجت عــن الهــزات األرضيــة 
الناجتــة عــن الزلــزال هــي كالتالــي :

 L ، : األشــكال املحظــورة عموًمــا يف القوانــن املقاومــة للــزالزل -
U ، T ؛

- األشكال املالئمة: األشكال املتناظرة )Symmetrical(؛
- املنشــآت القــادرة علــى مقاومــة الــزالزل: تلــك ذات القــدرة الكبــرى 

علــى تبديــد الطاقــة الزلزاليــة  :
األرضيــة  الهــزات  وامتصــاص  مضاءلــة  مــن  عاليــة  درجــة   ¿

 )Damping (
¿ قادرة على حتمل العديد من قوى اإلعوجاج دون كسر ؛

¿ وجــود حيطــان فاصلــة متعــددة تســاعد علــى مقاومــة للزلــزال 
وبــدون  كبيــرة  فتحــات  ذو  الصناعيــة  املنشــئات   : أفضــل  بشــكل 

فواصــل تقريًبــا تقــاوم أقــل ؛
¿ الهيــاكل الفوالذيــة تقــاوم أفضــل مــن الهيــاكل اخلرســانية ألنهــا 

تتحمــل اإلعوجاجــات بشــكل أفضــل ؛
)فتــرات قصيــرة  العاليــة والصلبــة  والغيــر  املنخفضــة  الهيــاكل   ¿
Period : 0.20 إلــى 0.25 ثانيــة( أكثــر إجهــاًدا مــن الهيــاكل 

العاليــة واألكثــر مرونــة نســبًيا )فتــرات أطــول(.
 Sway rod أهمية أنظمة مقاومة اإلنزياح °

تنتــج معظــم االنهيــارات التــي حتــدث أثنــاء الزلــزال عــن عــدم كفايــة 
ــل يف أنظمــة مقامــة  ــة: أي بســبب خل املقاومــة للضغوطــات اجلانبي

اإلنزيــاح:
- االجتاه العرضي.
- االجتاه الطولي.

° تأثير التربة
تكــون الهيــاكل املبنيــة علــى التربــة الصخريــة أكثــر مقاومــة للــزالزل 
ــى التربــة الرخــوة )علــى عكــس مــا قــد يعتقــده  مــن تلــك املبنيــة عل
 Damping للصدمــات  كممتــص  الرخــوة  التربــة  تبــدو  املــرء: 

.)anchor

خاتمة
الــزالزل ظاهــرة كارثيــة ألنهــا تســبب مــوت عــدد كبيــر 
مــن األشــخاص وذلــك يف ثــوان قليلــة ومعــدودة، وخســائر 
علــى  وذلــك  مباشــرة  وغيــر  مباشــرة  جســيمة  ماديــة 

واالجتماعــي. االقتصــادي  الصعيديــن 
لســوء احلــظ ، املغــرب ليــس باســتثناء مــن هــذا الوضــع 
مــن  العديــد  لوجــود  نظــًرا  املتوســطة  زلزاليتــه  رغــم 
عوامــل اخلطــر املهمــة والتــي يجــب أن تكــون حاضــرة 

علــى الــدوام يف حتليالتنــا لهــذه الظاهــرة :
البحــر  عبــر  ميــر  الــذي  )التشــقق(  الصــدع  وجــود   -
األبيــض املتوســط والــذي يفصــل الصفيحــة التكتونيــة 
اإلفريقيــة عــن الصفيحــة األوراســية والــذي يولــد العديــد 
مــن الــزالزل شــمال املغــرب. فتمركــز عــدد هائــل مــن 

الــزالزل يف الشــمال املغربــي مــا إال دليــل علــى ذلــك.
- تواجــد الصــدع املــار عبــر املحيــط األطلســي والــذي 
يفصــل الصفيحــة التكتونيــة اإلفريقيــة عــن الصفيحــة 
األمريكيــة ميكــن أن يولــد زالزل كبيــرة ويضــرب بذلــك 
املغــرب كلــه. وعلــى ســبيل املثــال، فالزلــزال الــذي ضــرب 
فبرايــر   28 بتاريــخ  املغربيــة  األراضــي  كامــل  عمليــا 
1969 ؛ )خــالل ليلــة عيــد األضحــى( كان مركــزه بصــدع 
األســور-جبل طــارق وتســبب يف حــدوث تســونامي صغيــر 

ــدار البيضــاء. ــل ال ــة مث ــى الســواحل املغربي عل
فبعبــارة أخــرى وأوضــح، ال ينبغــي اســتبعاد خطــر حــدوث 

تســونامي علــى الســواحل املغربيــة.
- السلســالت اجلبليــة واملتمثلــة يف األطلــس والريــف تعــد 
مــن املصــادر احلركيــة والتــي ال ينبغــي اســتبعادها وال 
ــزال الشــهير الــذي  ــا ال ننســى الزل اإلغفــال عنهــا. دعون
ــر  ــخ 24 فبراي ــا بتاري ــة احلســيمة ومناطقه ضــرب مدين

ــة إمــزورن. ــزه يف قري ــذي كان مرك 2004 وال
ــر  ــا وغي ــرب النشــطة منه ــل التشــققات داخــل املغ - متث

النشــطة )يف الوقــت احلالــي( مخاطــر كبيــرة.
ــة  ــاه الســلطات املغربي ــا انتب ــا دائًم ــذا الصــدد ، لفتن وبه
ــن هــذه التشــققات  ــرب م ــاء بالق ــة حظــر البن ــى أهمي إل
األرضيــة املتواجــدة داخــل التــراب املغربــي: علــى ســبيل 

ــة الناظــور. ــور يف منطق ــال ، صــدع نك املث
فعلــى الرغــم مــن االلتــزام القانونــي بتطبيــق القوانــن 
املقاومــة للــزالزل يف تصميــم املبانــي RPS 2000 ، ال 
ــذان يتعــن  ــة الل ــد مــن احلــذر واملراقب ــاك املزي ــزال هن ي
جميــع  علــى  تطبيقهــا  احتــرام  لضمــان  بهمــا  القيــام 

باملغــرب. البنايــات 



14
د 7

ـد
ـــ

ـــ
عــ

ال
 م

20
20

مرب
ســ

دي

2525

نظرة على أداء قطاع التأمني التونسينظرة على أداء قطاع التأمني التونسي
خالل خالل عامعام  20192019

أ / حبيب بن حسن أ / حافظ الغربي 

أ / دليلة بدر

أ / األسعد زروق 

أ /عبد اللطيف شعبان

أ /حسان الفقي 

أ / األمجد بوخريص

أ / حكيم بن يدر

أ / مكرم بن ساسي  أ / ملياء بن محمود

أ / سهيلة شبشوب أ / عبد املنعم الخلصي 
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تقرير السوق التونسى 

تقرير سوق التأمن التونسي خالل عام 2019
قطاع التامن التونسي 

يخضــع قطــاع التأمــن التونســي إلشــراف هيئــة التأمــن التــي مت 
إحداثهــا لتحــل محــل االدارة العامــة للتأمــن )التــي كانــت تابعــة 
لــوزارة املاليــة(، لتشــكل بذلــك مرحلــة جديــدة فــى مســار تطويــر 
وعصرنــة قطــاع التأمــن التونســي متاشــياً مــع املعاييــر الدوليــة، 
ــوزارة  ــي واإلداري وترجــع بالنظــر ل ــة باإلســتقالل املال ــع الهيئ وتتمت

املاليــة؛
- يشارك الهيئة عدة جهات هى: 

¿ اجلامعة التونسية لشركات التأمن 
¿ البنك املركزي التونسي 

¿ هيئة السوق املالية
¿ وزارة الشؤون اإلجتماعية 

¿ املكتب املوحد التونسي للسيارات
¿ اإلحتاد الوطني للتعاونيات 
¿ الوكالة الفنية للنقل البري

¿ اجلمعية التونسية للخبراء اإلكتوارين   
¿ الغــرف الوطنيــة النقابيــة لنــواب التأمــن والسماســرة واخلبــراء يف 

مختلــف اإلختصاصــات .

الهيكل التنظيمي للسوق

إسرتاتيجية هيئة التأمن لتطوير قطاع 
التأمن يف تونس

¿ جتســيم محــاور الرقابــة علــى مؤسســات التأمــن وإعــادة التأمــن، 
وتكثيــف أعمــال الرقابــة علــى املهــن التأمينيــة والهيــاكل املتصلــة مــن 
وســطاء تأمــن وخبــراء ومعاينــي أضــرار والصناديــق ذات الصلــة 

بالتأمــن واجلمعيــات التعاونيــة؛
ــح وإمتــام أحــكام  ــل مشــروع تنقي ــة أشــغال مراجعــة وتعدي ¿ مواصل

ــة التأمــن؛ مجل
التأمــن وحتســن  املاليــة لشــركات  ¿ ضمــان مقومــات الصالبــة 
حوكمتهــا وشــفافيتها، وتطويــر فــروع التأمــن الغيــر مســتغلة بالقــدر 

ــة؛  ــع عــروض التأمــن لتوســيع نطــاق التغطي ــكايف، وتنوي ال
ــى مســتوى  ــه إل ــدف رفع ــه به ــة مكونات ¿ حتســن أداء القطــاع بكاف

مماثــل للمعاييــر الدوليــة ومجابهــة املنافســة اخلارجيــة؛ 
رإســتعادة ثقــة املؤمــن لهــم مــن خــالل تدعيــم الوســائل الكفيلــة 

التأمينــي؛  الوعــي  ونشــر  حقوقهــم،  بحمايــة 
¿ العمل من أجل متويل االقتصاد ودعم االدخار طويل املدى؛  

¿ إســتكمال األشــغال املتعلقــة مبشــروع قاعــدة البيانــات اخلاصــة 
بنظــام املكافــأة لتأمــن الســيارات؛

أنشئت الجامعة التونسية لشركات التأمن 
طبقا ألحكام الفصل 91 من مجلة التأمن

علــى مؤسســات التأمــن أن تكــون جمعيــة مهنيــة يكــون نظامهــا 
ــة  ــف باملالي ــر املكل ــل الوزي ــن قب ــه مســبقا م ــا علي األساســي مصادق
وتكــون هــذه اجلمعيــة مؤهلــة لطــرح كل املواضيــع التــي تتعلــق باملهنــة 

ــى ســلطة اإلشــراف عل

املشاريع املستقبلية للجامعة
¿ مشــاركة قطــاع التأمــن يف مراجعــة أنظمــة التقاعــد والتصــرف يف 

هــذا النظــام بعــد املراجعــة،
¿ حتقيــق التكامــل بــن قطــاع التأمــن والصنــدوق الوطنــي للتأمــن 

علــى املــرض عبــر وضــع منظومــة لتبــادل املعطيــات،
¿ وضــع منصــة لتبــادل املعطيــات بــن مؤسســات التأمــن يف إطــار 

التعويــض عــن حــوادث تأمــن الســيارات،
تأمــن  لصنــف  املدنيــة  املســؤولية  لضمــان  التــوازن  حتقيــق   ¿

التعريفــة، حتريــر  عبــر  الســيارات 
¿ وضع منظومة ملقاومة الغش يف ميدان التأمن،

¿ تطوير التأمينات اإلجبارية،
¿ تدعيم آليات التواصل وحتسن صورة القطاع،

¿ وضع مركز قطاعي للتكوين يف التأمن،
¿ املســاهمة مــع مصالــح الهيئــة العامــة للتأمــن وبالتنســيق مــع 
أهــل املهنــة يف إعــداد مشــروع قانــون يهــدف إلــى املراجعــة املعّمقــة 
ــة التأمــن يف كافــة اجلوانــب املتعلقــة بتنظيــم القطــاع  ألحــكام مجل

ومختلــف املهــن املنضويــة يف إطــاره،
ــك  ــف تأمــن الســيارات وذل ــق بصن ــا يتعل ¿ حتســن اخلدمــات فيم
ــث ال ميكــن  ــة حي ــر تعريفــة تأمــن الســيارات بصفــة تدريجي بتحري
دنيــا محــددة  تعريفــات  احلديــث علــى جــودة اخلدمــات يف ظــل 

بالقانــون )تعريفــات إجتماعيــة(،
¿ إتبــاع املنهــج العلمــي اإلكتــواري اإلحصائــي يف حتديــد املخاطــر 

)القيمــة، اخلســارة املرتقبــة...(،
¿ تعميــم إجباريــة التأمــن ضــد املخاطــر املرتبطــة بالنشــاط املهنــي، 

املمتلــكات واألفــراد،
¿ توسيع ودعم قنوات التوزيع للتغطيات التأمينية،

¿ مراجعــة السياســة اجلبائيــة مبــا ُيتيــح دعــم اإلدخــار طويــل املــدى 
إعتمــادا علــى الضمانــات املتــوا فــرة بعقــود التامــن علــى احليــاة،

ضمــان  وتخــص  إلزامياتهــا  مــع  التأمينيــة  التغطيــات  توســيع   ¿
)األطبــاء  واملهنيــة  الدولــة(  )منشــأة  العشــرية  املدنيــة  املســؤولية 

واملزوديــن...(،
احلريــق،  ضــد  واجلماعيــة  الفرديــة  املمتلــكات  تغطيــة  تعميــم   ¿

امليــاه.....، مخاطــر  الســرقة، 
¿ تعميم التغطيات ضد املرض والوفيات،

¿ تفعيل صندوق احلماية من املخاطر الطبيعية،
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تقرير السوق التونسى 
بالتمويــل  واملرتبطــة  املختلفــة  املخاطــر  ضــد  التغطيــات  دعــم   ¿

الصغيــر،
¿ التصــرف واملســاهمة املاليــة يف صنــدوق الوقايــة مــن احلــوادث 

ــرور، ــات الناجتــة عــن حــوادث امل ــص عــدد الوفي وتقلي
¿ تخصيــص اجلــزء األكثــر مــن املدخــرات يف االســتثمار املوجــه مــن 

طــرف الدولــة )القطاعــات األولويــة(.
¿ دعــم التوجــه لالســتثمار يف الســوق العامليــة واالنتصــاب للحســاب 

اخلــاص يف الســوق اإلفريقيــة )حوافــز جبائيــة(،
¿ التعاون بن القطاع واملؤسسات األمنية )تبادل املعلومات(،
¿ مقاومة الغش بإحداث وكالة وطنية ضّد الغش يف التأمن،

¿ حتديث الرقمنة وتطوير وسائل االتصال لقطاع التأمن،
،))Institut des Risques إنشاء مركز دراسات املخاطر ¿

اإلطار التشريعي
ــون عــدد 24 لســنة 1992 املــؤرخ يف 1992/3/9  ¿ صــدر القان
التطبيقيــة  النصــوص  وجملــة  التأمــن  مجلــة  بإصــدار  املتعلــق 

والترتيبيــة املتعلقــة بــه وجملــة القوانــن املتممــة لهــا؛
¿ القانــون عــدد 8 لســنة 2008 املــؤرخ يف 2008/2/13 املتعلــق 
بــإدراج عنــوان ســادس مبجلــة التأمــن يخــص إحــداث »الهيئــة العامــة 

للتأمن«؛ 
¿ القانــون عــدد 47 لســنة 2014 املــؤرخ يف 2014/7/24 املتعلق 

بــإدراج عنــوان ســابع مبجلــة التأمــن يخــص »التأمــن التكافلي«

أبرز التطورات التشريعية
يف  املــؤرخ   2018 لســنة   1050 عــدد  احلكومــي  األمــر   ¿
2018/12/17 وذلــك يف إجتــاه الترفيــع يف مبلــغ مســاهمة املؤمــن 
ــف  ــة مختل ــه ملجابه ــة ب ــوارد الكافي ــة امل ــدف تعبئ ــوارده به ــم يف م له
تدخلــه  الظــريف ملجــال  التوســيع  عــن  الناجتــة  املرتقبــة  النفقــات 

الفيضانــات؛  الناجمــة عــن  تعويــض األضــرار  والــذي سيشــمل 
يف  املــؤرخ   2019 لســنة   614 عــدد  احلكومــي  األمــر   ¿
املشــمولن  والفتــرة  املناطــق  بتحديــد  واملتعلــق   2019/7/12
ــم؛  ــان املؤمــن له ــدوق ضم ــغ وإجــراءات تدخــل صن بالتعويــض وصي
¿ قــرار وزيــر املاليــة املــؤرخ يف 2019/10/2 حــول تعيــن أعضــاء 
اللجنــة املكلفــة بالبــت يف مطالــب التعويــض عــن األضــرار املاديــة 
املباشــرة الناجتــة عــن الفيضانــات املســجلة يــوم 2018/9/22 

بنابــل؛ 
¿ إتفاقيــة تســيير صنــدوق ضمــان املؤمــن لهــم املبرمــة مــع »الشــركة 
التونســية إلعــادة التأمــن« واملتعلقــة بالتصــرف يف الصنــدوق يف 
اجلانــب املتعلــق بتعويــض األضــرار املاديــة املباشــرة الناجتــة عــن 

الفيضانــات املســجلة يــوم 2018/9/22 بنابــل؛ 
¿ يف أكتوبــر 2019 مت تفعيــل صنــدوق تعويــض األضــرار الفالحيــة 
للتأمــن  التونســي  الصنــدوق  يقدمهــا  تأمينــات  عبــر  العمــل  يف 

التعاونــي الفالحــي؛

تطور نشاط قطاع التأمن
دينــار  مليــون   2414,3 )األقســاط(  املعامــالت  إجمالــي  بلــغ   ¿
تونســي )824 مليــون دوالر أمريكــي( عــام 2019 مبعــدل 7,2 
% مقابــل 2251,8 مليــون دينــار )849.74 مليــون دوالر( عــام 

بنســبة 7,8 %؛   2018
دينــار  مليــون   1419,3 املدفوعــة  التعويضــات  إجمالــي  بلــغ   ¿
تونســي )484.40 مليــون دوالر امريكــي( عــام 2019 بنســبة 12 
% مقابــل 1267,6 مليــون دينــار )478.34 مليــون دوالر( عــام 

2018؛
¿ بلــغ إجمالــي املدخــرات الفنيــة اخلــام 5492,8 مليــون دينــار 
تونســي )1874,67 مليــون دوالر امريكــي( عــام 2019 بنســبة 

8,9 % مقابــل 5045,5 مليــون دينــار )1903,96 مليــون دوالر( 
للعــام 2018؛ 

¿ بلغ إجمالي معامالت )أقســاط( الشــركة التونســية إلعادة التأمن 
ــي( عــام  ــون دوالر امريك ــار تونســي )55.3 ملي ــون دين 162,1 ملي
2019 بنســبة 14,2 % مقابــل 142 مليــون دينــار )53,6 مليــون 

دوالر( عــام 2018 بنســبة 16,7 %

حافظت الهيكلة العامة ملحفظة السوق 
التونسي خالل عام 2019 على تركيبتها، 

كالتالي:

¿ تطور التعويضات املدفوعة:

¿ تطور املعامالت )األقساط(:

نسبة التطور %20182019األصناف والفروع
2019 / 2018

507,5559,310,2التأمين على الحياة وتكوين األموال
1.744,31.8556,3التأمين على غير الحياة

979,71.068,19تأمين السيارات
321,9342,46,4التأمين الجماعي على المرض

76,184,711,3تأمين النقل

1,2-314,3310,6تأمين الحريق واألخطار المختلفة
19,721,48,6تأمين الصادرات والقروض

6,210,975,8التـأمين ضد البرد وهالك الماشية
3,6-26,416,9تأمين العمليات المقبولة

2.251,82.414,37,2إجمالي أقساط مؤسسات التأمين

نسبة التطور %20182019األصناف والفروع
2019 / 2018

165,5178,88التأمين على الحياة وتكوين األموال
1.102,11.240,512,6التأمين على غير الحياة

666,8738,610,8تأمين السيارات
284,6298,44,8التأمين الجماعي على المرض

2226,721,4تأمين النقل

1011.483,947,4تأمين الحريق واألخطار المختلفة
47,7-11,15,8تأمين الصادرات والقروض

3,95,438,5التـأمين ضد البرد وهالك الماشية
2,72,70تأمين حوادث الشغل

101440تأمين العمليات المقبولة
1.267,61.419,312إجمالي أقساط مؤسسات التأمين
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تقرير السوق التونسى 

التعويضات المدفوعةالمعامالت )األقساط(توع التأمين السنوات

2015
1.376,2807,3التأمين على غير الحياة

302,1140,4التأمين على الحياة

2016
1.480,6901,3التأمين على غير الحياة

374,7116,3التأمين على الحياة

2017
1.645,4915,8التأمين على غير الحياة

442,5138التأمين على الحياة

2018
1.744,31.102,1التأمني على غري الحياة

507,5165,5التأمين على الحياة

2019
1.8551.240,5التأمني على غري الحياة

559,3178,8التأمين على الحياة

ــالت /  ــني )املعام ــاط التأم ــور نش ــاه تط ــدول أدن ــح اجل ويوض
ــنوات:  ــس س ــالل خم ــة( خ ــات املدفوع التعويض

¿ تطور املُـدخرات الفنية:

¿ التأمني التكافلي:

نسبة التطور %20182019األصناف والفروع
2019 / 2018

1.791,42.101,617,3التأمين على الحياة وتكوين األموال
3.254,43.391,24,2التأمين على غير الحياة

2.404,62.494,63,7تأمين السيارات
6871,14,6التأمين الجماعي على المرض

106,7107,40,7تأمين النقل

570,8612,37,3تأمين الحريق واألخطار المختلفة
24,131,731,5تأمين الصادرات والقروض

10,110,21التـأمين ضد البرد وهالك الماشية
37,236,42,2تأمين حوادث الشغل

32,927,516,4تأمين العمليات المقبولة
5.045,55.492,88,9إجمالي أقساط مؤسسات التأمين

¿ متــارس التأمــن التكافلــي داخــل الســوق التونســي فقــط ثــالث 
شــركات مــن أصــل 22 شــركة عاملــة يف الســوق؛

التكافلــي 118.3  التأمــن  املعامــالت ملؤسســات  إجمالــي  بلــغ   ¿
مليــون دينــار تونســي )40.4 مليــون دوالر أمريكــي( عــام 2019 
بنســبة 4.9 % مقابــل 104.6 مليــون دينــار )39.5 مليــون دوالر( 
عــام 2018 بنســبة 4.7% و86 مليــون دينــار عــام 2017 )35.5 

مليــون دوالر( بنســبة 4.1 %؛ 
● جاءت إحصائيات الشركات التكافلية: 

¿ حققــت شــركة الزيتونــة تكافــل عــام 2019 إجمالــي معامــالت 
تونســي )20.67  دينــار  مليــون  قيمتــه 60.563  مــا  )أقســاط( 
دينــار )17.91  أمريكــي( مقابــل 52.481 مليــون  مليــون دوالر 

عــام 2018؛ مليــون دوالر( 
¿ حققــت شــركة األمانــة تكافــل عــام 2019 إجمالــي معامــالت 
تونســي )10.66  دينــار  مليــون  قيمتــه 31.248  مــا  )أقســاط( 
ماليــن دوالر أمريكــي( مقابــل 29.472 مليــون دينــار )10.06 

عــام 2018؛ مليــون دوالر( 
¿ بينمــا حققــت شــركة تأمينــات التكافليــة عــام 2019 إجمالــي 
معامــالت )أقســاط( مــا قيمتــه 26.463 ماليــن دينــار تونســي 
دينــار  مليــون  مقابــل 22.679  أمريكــي(  دوالر  ماليــن   9.03(

عــام 2018؛  دوالر(  مليــون   7.74(

¿ بلــغ معــدل قســط التأمــن للفــرد عــام 2019 مبلــغ 206.2 
دينــاراً   194 مقابــل  أمريكــي(  دوالر   70.4( تونســية  دينــارات 
)73.3 مليــون دوالر( عــام 2018، و182 دينــاراً )73.8 مليــون 

2017؛ عــام  دوالر( 

¿ نسبة اخلمس أكبر شركات من السوق: 

¿ معدل قسط التأمين للفرد:

• التأمني على غير احلياة: 

• التأمني على احلياة وتكوين األموال : 

الحصص السوقيةأسم الشركة

)%( 2019)%( 2018
18,619,8التونسية للتأمين وإعادة التأمين »ستار« 

11,211,7)كومار( البحر المتوسط للتأمين وإعادة التأمين
9,27,1تأمينات مغربية

)GAT( 9,19,9مجمع تونس للتأمين
8,69,4املتعددة لألخطار »اإلتحاد«

57,9%56,7%المجموع

الحصص السوقيةأسم الشركة

)%( 2019)%( 2018
11,819,8تأمينات مغربية للحياة 

GAT 11,111,7تأمينات

10,67,1التجاري للتأمين

10,59,9كارت للحياة
9,19,4تأمينات حياة

55,9%53,1%المجموع

¿ مؤشرات عامة حول السوق التونسي:

201720182019السنة
863,04849,95824إجمالي األقساط )بالمليون دوالر امريكي(

11,711,611,7عدد السكان )بالمليون نسمة(
39,80039,80039,800إجمالي الناتج المحلي الخام )بالدوالر االمريكي(

73,6773,277,43كثافة التأمين
2,172,142,12نسبة إندماج التأمين)%(
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تقرير السوق التونسى 
¿ نشاط إعادة التأمني لشركات التأمني املباشر :

• العمليات املقبولة : 

¿ بلغــت العمليــات )األقســاط( املقبولــة مــن قبــل مؤسســات التأمــن 
املباشــر 16.9 مليــون دينــار تونســي )5.77 ؤ دوالر أمريكــي( عــام 
عــام  دوالر(  مليــون   9.96( دينــار  مليــون  مقابــل 26.4   2019

2018 بنســبة تراجــع 36 %؛
¿ بلغــت التعويضــات املدفوعــة مــن قبــل مؤسســات التأمــن املباشــر 
14 مليــون دينــار تونســي )4.78 ماليــن دوالر أمريكــي( مقابــل 10 

مليــون دينــار )3.77 ماليــن دوالر( عــام 2018 بنســبة 40 % 
¿ حجــم املدخــرات الفنيــة املكونــة للعــام 2019 )العمليــات املقبولــة( 
أمريكــي(  دوالر  ماليــن   9.38( تونســي  دينــار  مليــون   27.5
مقابــل 32.9 مليــون دينــار )12.42 مليــون دوالر( عــام 2018 
بنســبة تراجــع جتــاوزت 16.4 %، أمــا الفائــض الفنــي النــاجت عــن 
العمليــات املقبولــة 6.6 ماليــن دينــار تونســي )2.25 مليــون دوالر( 

مقابــل 5.1 ماليــن دينــار )1.92 مليــون دوالر( عــام 2018؛ 
¿ مجمــوع األقســاط املســندة واملعــاد إســنادها مــن قبــل شــركات 
التأمــن املباشــر 404.6 ماليــن دينــار تونســي )138.08 مليــون 
دينــار  مليــون   380.7 مقابــل   %  6.3 بنســبة  امريكــي(  دوالر 

بنســبة 7.6 %؛ عــام 2017  دوالر(  مليــون   143.66(

• العمليات املسندة : 

ــغ مجمــوع األقســاط املســندة واملعــاد إســنادها 428.1 مليــون  ¿ بل
دينــار تونســي عــام 2019 )146.12 مليــون دوالر امريكــي( مقابــل 
دوالر(  مليــون   153.17(  2018 عــام  دينــار  ماليــن   405.9

بنســبة تراجــع 5.5%؛
التأمــن  مــن قبــل مؤسســات  املدفوعــة  التعويضــات  بلــغ مبلــغ   ¿
دوالر  مليــون  تونســي )937.06  دينــار  مليــون  املباشــر 187.5 
 53.25( دينــار  مليــون   141.1 مقابــل   2019 عــام  امريكــي( 

%؛   32.9 بنســبة   2018 عــام  دوالر(  مليــون 
¿ حجــم املدخــرات الفنيــة للعــام 2019 بلــغ 652.6 مليــون دينــار 
تونســي )222.73 مليــون دوالر امريكــي( مقابــل 646.3 مليــون 

دينــار )243.89 مليــون دوالر( عــام 2018 بنســبة 1.0 %؛

¿ نشاط إعادة التأمني لشركة اإلعادة التونسية:

• العمليات املقبولة : 

مليــون دوالر امريكــي( للعــام 2019 مقابــل 142 مليــون )53.58 
ــدل منــو 14.2 %؛  ــون دوالر( عــام 2018 مبع ملي

¿ كلفــة احلــوادث 89.6 مليــون دينــار تونســي )30.6 مليــون دوالر 
امريكــي( للعــام 2019 مقابــل 124.6 مليــون دينــار تونســي )47 

مليــون دوالر( عــام 2018 بنســبة 28.1 %
الفنــي 30.5 مليــون دينــار تونســي )10.41  الفائــض  ¿ ســجل 
مليــون دوالر امريكــي( للعــام 2019 مقابــل 25.8 ماليــن دينــار 

عــام 2018؛ دوالر(  )9.74 ماليــن 

• العمليات املعاد إسنادها : 

تونســي  دينــار  مليــون  إســنادها 76.4  املعــاد  األقســاط  بلغــت   ¿
)26.07 مليــون دوالر امريكــي( للعــام 2019 مقابــل 56.1 مليــون 

دينــار )21.17 مليــون دوالر( عــام 2018 بنســبة 36.2 %؛ 
¿ كلفــة احلــوادث 34.7 مليــون دينــار تونســي )11.8 مليــون دوالر 
امريكــي( للعــام 2019 مقابــل 66.9 مليــون دينــار تونســي )25.3 

مليــون دوالر( عــام 2018 بنســبة تراجــع 48.1 %
¿ ســجلت النتيجــة الفنيــة 17.4 مليــون دينــار تونســي )5.9 ماليــن 
دوالر امريكــي( للعــام 2019 مقابــل 31.5 مليــون دينــار )11.9 

مليــون دوالر( عــام 2018؛

• لــم تطــرأ تغييــرات كبيــرة علــى الســوق التونســي يف الســنوات 
األخيــرة، ماعــدا دخــول شــركة وفــا )Bank Assurance( للســوق 

ــاة؛  ــات احلي ــى نســبة مــن تأمين وإســتحواذها عل
ــة  ــن ناحي ــد األول يف الســوق م ــوأ املقع ــت شــركة STAR تتب • الزال
احلصــة الســوقية وتتبعهــا كومــار كأول شــركة تابعــة للقطــاع اخلاص؛ 
• الشــركات التاريخيــة الزالــت هــي املســيطرة يف الســوق، ودخــول 

ــة الســوق؛  ــراً يف هيكل ــر كثي ــم يغي الالعبــن اجلــدد ل
التونســي،  الســوق  أشــدها يف  علــى  املنافســة  أن  الواضــح  مــن   •
وهــذا مــا يتفــق عليــه كل املشــرفن علــى الســوق، ومــا تــدل عليــه 
أرقــام التعويضــات التــي أرتفعــت بــــــ 12 % مقابــل زيــادة 9 % 

األقســاط؛  يف 
ــدوالر األمريكــي، يظــل الســوق  ــام ال ــار أم ــع تراجــع ســعر الدين • م
ــو  ــل، رغــم النم ــن طوي ــذ زم ــار دوالر من التونســي حتــت ســقف امللي

الســنوي يف األقســاط؛ 
• تلعــب اإلعــادة التونســية دوراً محوريــاً يف الســوق جلهــة الطاقــات 
التــي توفرهــا، ولكونهــا ترفــع مــن مجمــل األقســاط املحتفــظ بهــا 

داخــل الســوق؛ 

¿ اخلالصة:

¿ بلغــت األقســاط املقبولــة 162.1 مليــون دينــار تونســي )55.3 
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الحصة )%(رقم المعامالت)م.د(األصناف
55923.2التأمين على الحياة وتكوين األموال

185576.8التأمين على غير الحياة

106844.2تأمين السيارات

34214.2التأمين الجماعي على المرض

31112.9تأمين الحريق واألخطار المختلفة

853.5تأمين النقل

210.9تأمين الصادرات والقروض

110.5التـأمين ضد البرد وهالك الماشية

170.7تأمين العمليات المقبولة

2414100إجمالي رقم معامالت مؤسسات التأمين المباشر

�162رقم معامالت اإلعادة التونسية

�2576رقم المعامالت الجملي للقطاع

العدداالختصاصات
12مختلف أصناف التأمين التقليدي

5صنف التأمين على الحياة وتكوين األموال
3التأمين التكافلي

1صنف تأمين الصادرات والقروض
1إعادة التأمين

22المجموع

1- توزيع رقم املعامالت حسب أصناف التأمن:

هــل ميكنكــم مدنــا بأرقــام املعامــات والتعويضــات املدفوعــة لشــركات 
التأمــني يف تونــس للعــام 2019؟ 

هيكلــة ســوق التأمــن التونســية ســنة 2019:  يضــم قطــاع التأمــن 
يف موفــى ســنة 2019، 22 شــركة تأمــن وإعــادة تأمــن مقيمــة 
منهــا )20( مكونــة يف شــكل شــركات خفيــة اإلســم ومؤسســتن 
)02( يف شــكل شــركات ذات صبغــة تعاونيــة ، باإلضافــة إلــى ذلــك 
يضــم الســوق 8 شــركات غيــر مقيمــة منتصبــة يف شــكل خمــس 
ــة لشــركات إعــادة تأمــن  ــب متثيلي ــالث )03( مكات ــروع وث )05( ف
أجنبيــة وتختــص يف عمليــات تأمــن وإعــادة تأمــن األشــخاص غيــر 

املقيمــن.
وتتــوزع املؤسســات املقيمــة حســب االختصاصــات التــي تباشــرها 

كالتالــي:  

حجم إجمالي رقم المعامالت لسنة 2019:
المباشــر 2414  التأميــن  رقــم معامــالت شــركات  بلــغ إجمالــي 
أمريكــي)م.$((؛ دوالر  مليــون   880 )حوالــي  دينــار)م.د(  مليــون 

بلغــت حصــة التأميــن علــى غيــر الحيــاة 76,8 %، يتصدرهــا فــرع 
تأميــن الســيارات الــذي يســتأثر لوحــده ب 44,2 % مــن إجمالــي 

األقســاط المكتتبــة؛
ــى  ــن األمــوال إل ــاة وتكوي ــى الحي ــن عل ــف التأمي إرتفعــت حصــة صن
مســتوى 23,2 % ســنة  2019 )مقابل 22,5 % ســنة 2018(؛

مــن  تدعيــم حصتهــا  فــي  التكافلــي  التأميـــن  مؤسســات  نجحــت 
إجمالــي رقــم معامــالت القطـــاع لســنة 2019 لتناهــز حوالــي 4,9 

% )مقابــل 4,7 % ســنة 2018( ؛
أمــا بالنســبة لشــركة اإلعــادة التونســية ، فقــد تطــور رقــم معامالتهــا 
م.د  مقابــل 142  م$(  م.د )60  وناهــز 162  بنســبة 14,2 % 

ســنة 2018؛
وبالتالــي، فقــد حققــت كافــة مؤسســات القطــاع باعتبــار شــركة 
اإلعــادة التونســية رقــم معـــــامالت جملــي فــي حــدود 2576م.د 
)940 م.$( مقابــل 2.394 م.د ســنة 2018 محققــا بذلــك نمــوا 

بنســبة 7,6 %.

حوار مع األستاذ / حافظ الغربي
رئيس الهيئة العامة للتأمن - تونس 

حوارات
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حجم التعويضات املدفوعة سنة 2019:
ــل مؤسســات التأمــن املباشــر  ــن قب ــغ املســددة م ــوع املبال ــغ مجم بل

1420 م.د )520 م.$( ســنة 2019؛
ناهــزت حصــة صنــف التأمــن علــى احليــاة وتكويــن األمــوال مــن 

املدفوعــة 12,6 %؛ التعويضــات 
بعنــوان مختلــف أصنــاف  التعويضــات  بلغــت حصــة  املقابــل،  ويف 
التأمــن علــى غيــر احليــاة 87,4 %؛ وواصــل فــرع تأمــن الســيارات 
ــغ املســددة بحصــة  ــة املبال ــى نصيــب األســد مــن جمل إســتحواذه عل

ناهــزت 52 %؛

بلغــت التعويضــات املســددة مــن طــرف مؤسســات التأميـــن التكافلــي 
42 م.د ســنة 2019 )وهــو مــا يعــادل 3 % مــن إجمالــي تعويضــات 

القطاع(؛
شــهدت التعويضــات املدفوعــة مــن قبــل اإلعــادة التونســية منــوا هامــا 
بحوالــي 10,7 % وبلغــت 68 م.د )25 م. $( مقابــل 62 م.د ســنة 

2018؛
ــار شــركة  ــة للقطــاع باعتب ــع حجــم التعويضــات اجلملي ــه، إرتف وعلي
اإلعــادة التونســية مبعــدل 11,9 % ســنة 2019، وناهــز 1488 

م.د )545 م.$ (مقابــل 1.329 م.د ســنة 2018.

الحصة )%(رقم المعامالت)م.د(األصناف
195623.2مختلف التأمين على غير الحياة التقليدي )12 شركة(

32476.8صنف التأمين على الحياة وتكوين األموال )5 شركات(

1644.2صنف تأمين الصادرات والقروض )شركة واحدة(
11814.2التأمين التكافلي  )3 شركات(1

24143.5إجمالي رقم معامالت مؤسسات التأمين )المباشر(

1620.9إعادة التأمين )شركة واحدة(

25760.5رقم المعامالت الجملي للقطاع

2- توزيع رقم املعامالت بن الشركات حسب إختصاصات التأمن:

*1- مت احتساب حصة الثالث مؤسسات تأمن تكافلي من إجمالي رقم معامالت مؤسسات التأمن دون اعتبار الشركة التونسية إلعادة التأمن.
*2- ال تزال مؤسسات التأمين تسّدد بقية تعويضات تتعلق بملفات قديمة بعنوان هذا الفرع الذي أحيل إلى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي منذ سنة 1995

الحصة )%(رقم المعامالت)م.د(األصناف
17912.6التأمين على الحياة وتكوين األموال*

124187.4التأمين على غير الحياة*

73952تأمين السيارات

29821التأمين الجماعي على المرض

14910.5تأمين الحريق واألخطار المختلفة

271.9تأمين النقل

60.4تأمين الصادرات والقروض

50.4التـأمين ضد البرد وهالك الماشية
30.2تأمين حوادث الشغل2

141تأمين العمليات المقبولة

1420100إجمالي رقم معامالت مؤسسات التأمين المباشر

�68تعويضات مؤسسة اإلعادة التونسية

�1488التعويضات الجملية للقطاع

1- توزيع التعويضات املدفوعة حسب أصناف التأمن:

حوارات
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االفتتاحية

الحصة )%(رقم المعامالت)م.د(األصناف
126789.2مختلف التأمين على غير الحياة التقليدي )12 شركة(

1087.6صنف التأمين على الحياة وتكوين األموال )5 شركات(

30.2صنف تأمين الصادرات والقروض )شركة واحدة(
423التأمين التكافلي  )3 شركات(3

إجمالي التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات
 التأمين )المباشر(

1420100

�68إعادة التأمين )شركة واحدة(

�1488رقم المعامالت الجملي للقطاع

2- توزيع التعويضات املدفوعة بن الشركات حسب إختصاصات التأمن:

*3- مّت احتساب حصة الثالث مؤسسات تأمن تكافلي من إجمالي التعويضات املدفوعة من قبل مؤسسات التأمن دون اعتبار الشركة التونسية إلعادة التأمن.
*4- يتــّم تقديــر هامــش املــالءة املاليــة ملؤسســات التأمــن منــذ ســنة 2003 باحتســاب الهامــش المتواّفــر لــدى مؤسســات التأميــن باعتبــار اخلســائر المؤّجلــة ومقارنتــه بالهامــش 

األدنــى الــذي يتــّم إحتســابه حســب صنفــي التأميــن علــى الحيــاة وتكويــن األمــوال والتأميــن علــى غيــر الحيــاة.

مــا هــو تقييمكــم ألداء ســوق التأمــني التونســي للعــام احلالــي مقارنــة 
مــع الســنوات الســابقة؟

الوطنــي  المســتوى  علــى  الصعــب  االقتصــادي  الظــرف  ظــل  فــي 
والعالمــي عمومــا، نجــح قطــاع التأميــن ســنة 2019 فــي تحقيــق 
تطــور إيجابــي بالنســبة ألهــم مؤشــرات نشــاطه، علــى النحــو التالــي:
واصــل صنــف التأميــن علــى الحيــاة وتكويــن األمــوال تحقيــق تحســن 
فــي حصتــه طيلــة الســنوات األخيــرة حيــث بلغــت 23,2 % ســنة 
2019 مقابــل 22,5 % ســنة 2018 و21,2 % ســنة 2017؛ 
ــاة مرتفعــة فــي  ــر الحي ــى غي ــن عل ــت حصــة التأمي ــل، ظل فــي المقاب
حــدود 76,8 % مقابــل علــى التوالــي 77,5 % و78,8 % ســنتي 

2017؛   2018-
ــى مــدى الســنوات  ــرد عل ــن للف ــدل قســط التأمي تواصــل تحســن مع
األخيــرة، حيــث بلــغ 206 دينــارات ســنة 2019 مقابــل 194 دينــارا 
ــا  ــك إرتفاع ــار ســنة 2017، مســجال بذل ســنة 2018 و182  دين

بنســبة 6,3 % مقارنــة بالســنة الســابقة؛
إســتقرت نســبة إندمــاج التأميــن فــي النشــاط اإلقتصــادي التونســي 

فــي مســتوى 2,1 % ؛
بينمــا إرتفعــت حصــة التعويضــات بعنــوان مختلــف أصنــاف التأميــن 
علــى غيــر الحيــاة إلــى 87,4 % مقابــل 86,9 % فــي الســنتين 
الســابقتين، وذلــك مــع تســجيل تفــاوت كبيــر بيــن مختلــف األصنــاف 
نتيجــة مــا تتميــز بــه أغلبيتهــا مــن عــدم اإلنتظــام والتفــاوت فــي 

ــى أخــرى؛ ــا مــن ســنة إل ــة به ــة وخطــورة الحــوادث المتعلق أهمي
إرتفــع إجمالــي المدخــرات الفنيــة الخــام المكونــة مــن قبــل مؤسســات 
التأميــن للوفــاء بالتـــزاماتها تجــاه المؤمــن لهــم والمنتفعيــن بعقــود 
التأميــن بنســبة 8,9 % لتناهــز 5525 م.د )2020 م.$ (مقابــل 

5.075 م.د ســنة 2018 ؛
عــاد نســق نمــو األعبــاء الفنيــة إلــى اإلرتفــاع نســبيا مقارنــة بالســنة 
الماضيــة حيــث بلــغ 7,4 % مقابــل 6 % ســنة 2018 و18,5 % 
ســنة 2017( وبلــغ مجموعهــا 681 م.د ) 250 م.$ (مقابــل 634 

م.د ســنة 2018؛
تطــورت القيمــة الجمليــة للتوظيفــات لمؤسســات التأميــن بنســبة 11 
م.د ســنة  مقابــل 5585   ) م.$  م.د )2260  لتعــادل 6196   %

2018 ؛
تحســنت النتيجــة الفنيــة الجمليـــة لمؤسســات القطــاع وبلغــت 163 
م.د )60 م.$ (مقابــل 68 م.د ســنة 2018 و ناهــزت تبعــا لذلــك 

النتيجـــة الصافية بعنـــوان ســنة 2019 مســتوى 173 م.د )63 م.$ 
ــل 65 م.د ســنة 2018 ؛ (مقاب

ارتفــع مجمــوع األمــوال الذاتيــة بنســبة 1,7 % )مقابــل 7 % ســنة 
2018(، ليعــادل 1353 م.د )494 م.$ (مقابــل 1330 م.د فــي 

الســنة الماضيــة.
ســجلت نســبة تغطيــة المدخــرات الفنيــة بالتوظيفــات المخصصــة 
لهــا، طبقــــا ألحــكام مجلــة التأميــن، تحســنا طفيفــا وبلغــت 103,5 

% )مقابــل 102,4 % ســنة 2018( ؛
بالنســبة  األدنــى  الهامــش  مــن  المتوافــر  الهامــش4   نســبة  بلغــت 
القطــاع 275,5 % ســنة 2019 )مقابــل 277,6 %  لمجمــوع 

.)2018 ســنة 
منــوا  تتوقعــون  وهــل   ،2021 للعــام  املســتقبلية  توقعاتكــم  هــى  مــا 

لألقســاط؟
فــي ظــل انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( المســتجد ، 
وتداعياتــه علــى االقتصــاد الوطنــي والعالمــي عمومــا، لــم يكــن قطــاع 
أغلــب  تشــهدها  التــي  الســلبية  االنعكاســات  عــن  بمنــأى  التأميــن 
القطاعــات، مــع تفــاوت فــي حــدة درجاتهــا. وفــي هــذا الســياق، 
طالــت تأثيــرات اإلجــراءات االحترازيــة المصاحبــة للحــد مــن انتشــار 
تفشــي الفيــروس، والتــي اتخذتهــا الحكومــة التونســية علــى غــرار 
وأبرزهــا  والعالمــي،  اإلقليمــي  الصعيــد  علــى  الحكومــات  عديــد 
الحجــر الصحــي الشــامل الــذي إمتــد مــن 22 مــارس إلــى غايــة 04 

مايــو 2020، نســق تطـــور أهــــــم مـــؤشرات نشــاط القـــطاع.
ففــي موفــى السداســي األول مــن ســنة 2020، تراجــع نســق نمــو 
األقســاط الصــادرة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن الســنة الســابقة، حيــث 
لــم يتجــاوز 4,4 % مقابــل 8,1% خــالل نفــس الفتــرة مــن ســنة 
2019. وشــمل هــذا النســق المتباطــئ، علــى حــد الســواء، صنفــي 
التأميــن علــى الحيــاة )4,8 % مقابــل 11,6 % خــالل نفــس الفتــرة 
مــن الســنة الســابقة( وعلــى غيــر الحيــاة )4,3 % مقابــل 7,2 %(؛
ــو أقســاط  ــم ســنة 2020، بتراجــع نســق نم ــع أن تختت ومــن المتوق
التأميــن الجمليــة مــن 7,2 % فــي موفــى ســنة 2019 إلــى حوالــي 
6,5 % ليناهــز رقــم معامــالت القطــاع 2.570 م.د/940 م.$ ؛

كمــا تظــل األفــاق بالنســبة لســنة 2021 صعبــة التحديــد وغيــر 
مؤكــدة، حيــث أنهــا رهينــة إمتــداد األزمــة واإلجــراءات الحكوميــة 
التــي ســتصاحبها، هــذا باإلضافــة إلــى مــدى ســرعة تعافــي القطــاع 
مــن تداعيــات هــذه الصعوبــات غيــر المســبوقة. ومــن هــذا المنطلــق، 
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مــن المرجــح أن يقــارب رقــم معامــالت مؤسســات التأميــن مــع نهايــة 
ــة  ســنة 2021 مســتوى 2.760 م.د/1.000 م.$ )7,4 % مقارن

بســنة 2020(.
ما هى رؤيتكم املستقبلية لتطور سوق التأمني التونسي؟

برغــم التعثــرات التــي شــهدها الوضــع السياســي واإلقتصــادي خــالل 
العشــرية األخيــرة، فإننــا نأمــل تســجيل تطــور إيجابــي لســوق التأميــن 
القطــاع خــالل الســنوات األخيــرة، عمومــا  الوطنــي ،حيــث حقــق 
خطــوات متزنــة يؤكدهــا تحســن طفيــف لكــن مطــرد مســجل علــى 
مســتوى آداء القطــاع ونتائجــه الفنيــة وهــو مــا ســاهم فــي تأكيــد دوره 
المــزدوج اإلجتماعــي واإلقتصــادي المســاند لمجهــودات التنميــة فــي 
تعبئــة اإلدخــار الوطنــي و تمويــل اإلســتثمارات، وهــو مــا يبعــث عمومــا 
فــي إعتقادنــا وفــي ظــروف نأمــل أن تكــون عاديــة علــى التفــاؤل 

بالنســبة للمســتقبل.
ويفســر هــذا األثـــــر اإليجابــي بمــا حظــي بــه القطــاع علــى مــدى 
متواصلــة  تحســينات  و  تقييمــات  مــن  األخيرتيــن  العشريتـــيـــــن 
ســواء فــي اإلطــار اإلقتصــادي والمالــي الوطنــي أو كذلــك اإلطــار 
اإلقليمــي والدولــي، ترجــم  بإسترســال متواصــل للخطــط اإلصالحيــة 
القطاعيــة التــي إســتهدفت فــي أول عهدهــا تحســين محيطــه العــام 
ــة  ــس العالمي ــع المقايي ــه م ــر إطــاره التشــريعي قصــد مالءمت وتطوي
وتحســين  البشــرية  مواردهــا  تنميــة  بهــدف  مؤسســاته  وتأهيــل 
خدماتهــا ومراجعــة تنظيمهــا الداخلــي ونظمهــا المعلوماتيــة وإعــادة 
النظــر فــي مســالك توزيــع منتجاتهــا وذلــك بغايــة إكســاب مؤسســاته 
الماليــة  توازناتــه  علــى  والحفــاظ  الالزمتيــن  والنجاعــة  المتانــة 
الســليمة، واإلرتـــــقاء بخدماتهــا إلــى مســتوى الطموحــات المرجــوة.
و قــد شــملت اإلصالحــات القطاعيــة المتعاقبــة فــي جــزء كبيــر منهــا 
ــى غــرار  بعــض أصنــاف التأميــن غيــر المســتغلة بالقــدر الكافــي عل
التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الفالحــي. وشــكل أيضــا إصــالح فــرع 
ــي  ــي إســتهدفت الحــد مــن تفاقــم العجــز المال ــن الســيارات الت تأمي

لهــذا الفــرع وتحســين خدماتــه.
ولكــن وبقــدر إعتــزاز القطــاع بمــا أمكــن تحقيقــه مــن إنجــازات، 
تحســين  فــي  ســاهمت  التــي  اإلصالحيــة  البرامــج  تواتــر  وبرغــم 
جــودة خدمــات القطــاع و وضــع  مؤسساتــــــه علــى مســار التأهيــل 
ــاء  ــا وبن ــون موضوعي ــن أن يك ــي ال يمك ــا للوضــع الحال ــإن تقييمن ، ف
إذا مــا تجاهلنــا جملــة النقائــص التــي يشــكو منهــا القطــاع بمــا يعيــق 
تطــوره بالنســق المنشــود، خصوصــا تلــك المتعلقــة بضعــف إندمــاج 
خدمــات التأميــن فــي الــدورة اإلقتصاديــة التــي ال تــزال فــي حــدود 
2.1 % مقابــل معــدل عالمــي 7.4% وضعــف طاقتــه اإلحتفاظيــة 
و محدوديــة مســاهمة خدماتــه فــي تعبئــة اإلدخــار الوطنــي هــذا إلــى 
ــة  ــى مســتوى الحوكمــة والرقاب ــب بعــض النقائــص المســجلة عل جان
الداخليــة لــدى مؤسســات التأميــن ومحدوديــة جــودة خدمــات قنــوات 

ــج والتســويق. التروي
وعليــه ولتدعيــم حظوظــه واســتحثاث نســق االرتقــاء بخدماتــه  إلــى 
الداخلــي  المســتويين  علــى  ســيواجهها  التــي  التحديــات  مســتوى 
والخارجــي، فــإن قطــاع التأميــن الوطنــي مطالــب بأكثــر تأكــد مــن ذي 
ــى كل  ــه عل ــر آدائ ــدارك ســلبياته وبتحســين مؤشــراته وتطوي ــل بت قب
ــة أو التشــريعية أو المؤسســاتية  ــت  الخدماتي المســتويات ســواء كان
مــع  ومالئمتــه  العــام  محيطــه  تحديــث  مزيــد  اتجــاه  فــي  وذلــك 
ــة القــدرة التنافســية للقطــاع بمــا يحقــق  ــة و تنمي المقاييــس العالمي
يعــزز  الــدورة االقتصاديــة واالســتثمار وبمــا  فــي  اندماجــه  مزيــد 
قــد  التــي  االقتصاديــة  للصدمــات  امتصاصــه  ويكفــل  تماســكه 

تعترضــه فــي ظــل عالــم يشــهد تقلبــات اقتصاديــة متواتــرة.
املحاســبي  املعيــار  لتطبيــق  ســتتخذونها  التــي  اإلجــراءات  هــى  مــا 

التونســية؟ الشــركات  علــى   IFRS17
لقــد قــررت الجمعيــة العموميــة للمجلــس الوطنــي للمحاســبة )الهيــكل 

المكلــف بإصــدار المعاييــر المحاســبية بالبــالد التونســية( المنعقــد 
لإلفصــاح  الدوليــة  المعاييــر  إعتمــاد   2018 ســبتمبر   6 بتاريــخ 
المالــي/IAS IFRS بدايــة مــن غــرة جانفــي2021 علــى القوائــم 
التأميــن  وإعــادة  التأميــن  ومؤسســات  للبنــوك  المجمعــة  الماليــة 
األوراق  ببورصــة  المدرجــة  والمؤسســات  الماليــة  والمؤسســات 

الماليــة.
القــرار  تجســيد  إطــار  فــي  للتأميــن  العامــة  الهيئــة  تولــت  قــد  و 

المذكــور:
بصفــة أوليــة، إرســال إســتبيان للشــركات قصــد تقييم جميــع الجوانب 
المرتبطــة بمــدى جاهزيــة الشــركات للقيــام باألعمــال الموكولــة لهــا 

وفــق أحــكام المقــرر المذكــور؛
• إصــدار مقــرر )نــص ترتيبــي( بتاريــخ 19 جــوان 2020 يتضمــن 
أحكامــا تـــؤطر إســتعداد مؤسســات التأميــن إلعتمــاد هــذه المعاييــر 
وتحــدد اإلجــراءات الواجــب القيــام بهــا وتضبــط رزنامــة للغــرض 

ــة بهــا. ــة الواجــب موافــاة الهيئ ــر الدوري ــف التقاري وتحــدد مختل
• كمــا شــرعت الهيئــة بالتــوازي مــع ذلــك فــي تكويــن إطــارات الهيئــة 
)مراقبــي التأميــن( حــول الموضــوع علــى إمتــداد الفتــرة 2019-

.2021
الحســابات  ومراقبــي  التأميــن  شــركات  تحســيس  إلــى  إضافــة   •
إســتعدادها  مــدى  علــى  الوقــوف  قصــد  القطــاع  فــي  الناشــطين 
اإللتزامــات  تجســيم  علــى  ودعوتهــا  الدوليــة  المعاييــر  إلعتمــاد 
المحمولــة علــى القطــاع فــي هــذا المجــال وفــق أحــكام المقــرر ووفــق 
األجــال المحــددة؛ مــع اإلشــارة إلــى أن تطبيــق المعاييــر الدوليــة 
إشــكاال  ســيطرح  جانفــي 2021  شــهر  بدايــة  المالــي  لإلفصــاح 
بالنســبة لشــركات التأميــن المحليــة نظــرا إلرجــاء دخــول المعيــار 
عــدد 17 الخــاص بعقــد التأميــن حيــز التطبيــق علــى المســتوى 
ــى  ــى غــرة جانفــي 2023 بمــا ســيضطر المؤسســات إل العالمــي إل
و بشــرية و غيرهــا وفقــا  المعلوماتيــة  فــي منظومــات  اإلســتثمار 
للمعيــار 4 حــول عقــد التأميــن المعتمــد حاليــا ثــم تغييرهــا لمواءمتهــا 
ــار عــدد 17. هــذا و تتزامــن ســنة 2021  ــة للمعي ــة ثاني فــي مرحل
مــع الســنة الثانيــة إلعتمــاد المعاييــر المحاســبية الخاصــة بقطــاع 
التأميــن التكافلــي وهــو مــا يطــرح صعوبــة علــى مســتوى إنتقــال 
شــركات التأميــن التكافلــي إلســتيعاب منظومــة محاســبية أخــرى فــي 
ظــرف ســنة محاســبية واحــدة. مــع العلــم أنــه قــد تــم طــرح إمكانيــة 
دخــول  تاريــخ  إلــى  الدوليــة  المحاســبية  المعاييــر  تطبيــق  تأجيــل 
المعيــار عــدد17 حيــز التطبيــق ســنة 2023 علــى المجلــس الوطنــي 
للمحاســبة بنــاء علــى طلــب مــن مؤسســات التأميــن  ومــع مراعــاة 
مــا يمكــن أن يســتجد علــى مســتوى المجلــس الوطنــي للمحاســبة 
بخصــوص تطبيــق المعاييــر المحاســبية /IAS IFRS، وفــي ظــل 
المعطيــات المذكــورة تواصــل الهيئــة حاليــا، ، متابعــة عمليــة إنخــراط 
ومــدى إســتعداد مؤسســات القطــاع فــي المنظومــة وفقــا للجدولــة/ 
الرزنامــة التــي تــم تحديدهــا بترتيــب الهيئــة بمختلــف مكوناتهــا مــن 
تقييــم للخطــط اإلســتراتيجية وخرائــط الطريــق لشــركات التأميــن.

هــل هنــاك تشــريعات وأنظمــة جديــدة تخططــون إلصدارهــا؟ وكيــف 
تتوقعــون إنعكاســاتها علــى الســوق؟

ــى  ــة العامــة للتأميــن وفــي هــذا الخضــم إلــى العمــل عل تســعى الهيئ
مــع  التفاعــل  علــى  متزايــدة  قــدرة  التأمينيــة  مؤسســاتنا  إكســاب 
ــواء ســلبياتها بفضــل  المتغيــرات العالميــة لتوظيــف إيجابياتهــا وإحت
ــي تســتهدف حفــز مؤسســاتنا  ــة المســتقبلية الت برامجهــا اإلصالحي
التأمينيــة علــى تعزيــز قدراتهــا الماليــة وخبراتهــا الفنيــة مــع  ضــرورة 
مالءمــة التشــاريع مــع المعاييــر العالميــة وإتمــام إنجــاز برامــج تأهيــل 
آليــات  وتدعيــم  الذاتيــة  قدراتهــا  وتعزيــر  المحليــة  المؤسســات 

ــا.  ــة عليه الرقاب
ــي إطــار  ــة المســتقبلية، وف ــا التشــريعية والترتيبي بالنســبة إلنجازاتن
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االفتتاحية
إستشــراف مــا يحتاجــه قطــاع التأميــن فــي هــذه الفتــرة الدقيقــة، 
يتجــه تركيــز العمــل علــى مراجعــة مجلــة التأميــن فــي بعــض أجزائهــا 
لمزيــد مالءمتهــا مــع المعاييــر العالميــة وذلــك فــي إتجــاه ضبــط 
ــتأمين: المحــاور التاليــة ضمــن المراجعــة الجاريــة ألحــكام مجلــة الـ
• وضــع نظــام مــالءة ماليــة ترتكــز علــى المخاطــر: فــي إطــار تالفــي 
نقائــص النظــام الحالــي المعتمــد لتقييــم المــالءة الماليــة لمؤسســات 
ــى  ــة التأميــن عل التأميــن، تــم التنصيــص ضمــن مشــروع تنقيــح مجل
أنــه يجــب علــى شــركات التأميــن وشــركات إعــادة التأميــن توفيــر 
المطلــوب  األدنــى  المــال  رأس  لتغطيــة  الالزمــة  الذاتيــة  األمــوال 
ورأس مــال المــالءة المطلــوب وذلــك باالعتمــاد علــى المخاطــر التــي 
ــاب ومخاطــر الســوق ومخاطــر  ــى غــرار مخاطــر االكتت ــا عل تواجهه
ــب  ــي إطــار تراتي ــة ف ــى الهيئ ــان والمخاطــر التشــغيلية ، وتتول االئتم
تصدرهــا فــي الغــرض وضــع القواعــد الكميــة والنوعيــة لضمــان 
ــك  ــن وذل ــن وإعــادة التأمي تصــرف ســليم وحــذر فــي شــركات التأمي

استئناســا بالمعاييــر الدوليــة المكرســة. .
و تعمــل الهيئــة فــي إطــار دراســة جاريــة حــول النظــام المذكــور 
الطريــق ضمــن  واقتــراح خارطــة  التأميــن  تشــخيص قطــاع  علــى 
توجــه مرحلــي يمتــد علــى 7 ســنوات انطالقــا مــن نتائــج التشــخيص 

ودراســة التجــارب المقارنــة التــي ســيتم االســتئناس بهــا.
• تنظيم وإعادة هيكلة القطاع من خالل: 

• وضــع إطــار قانونــي يتعلــق بحوكمــة مؤسســات التأميــن وإعــادة 
التأميــن.

ــات المبرمــة فــي  ــة بمجــال اإلتفاق ــر األحــكام المتعلق ــد تأطي • مزي
للمنافســة  ضمانــا  التأميــن  لمؤسســات  المهنيــة  الجمعيــة  إطــار 

النزيهــة علــى مســتوى القطــاع.
• مراجعــة األحــكام المتعلقــة بالترخيــص إلحــداث مؤسســات التأمين 
ومؤسســات إعــادة التأميــن وتحديــد األنشــطة الخاضعــة للترخيــص، 
إضافــة إلــى إعــادة النظــر فــي األحــكام المتعلقــة بإحالــة محافــظ 
التأميــن وتصفيــة شــركات التأميــن ومعالجــة وضعيــة الشــركات التــي 
تمــر بصعوبــات وذلــك ضمانــا لمبــدأ الشــفافية والموضوعيــة تجــاه 

المســتثمرين. 
• ضبــط أحــكام تتعلــق بنظــام إحــداث ومتابعــة نشــاط المؤسســات 

التــي تتعامــل مــع غيــر المقيميــن.
• إرساء نظام للرقابة التكميلية على المجمعات. 

• تدعيــم دور الهيئــة العامــة للتأميــن فــي إتجــاه مزيــد توضيــح دورهــا 
و تفــادي تضــارب األهــداف فــي مجــال اتخــاذ القــرارات، إضافــة إلــى 

تدعيــم قواعــد الحوكمــة بالهيئــة علــى مســتوى:
• تعزيــز دور الهيئــة كســلطة تنظيميــة علــى غــرار نظيراتهــا علــى 

المســتوى الوطنــي.
• تعزيــز و تدعيــم صالحيــات الهيئــة مــن خــالل تمكينهــا مــن إصــدار 
تراتيــب تتعلــق بتنظيــم وضبــط اإلجــراءات المنضويــة ضمــن مجــال 

تدخلهــا مــع إكســائها الصبغــة اإللزاميــة،
• مراجعــة تنظيــم الهيئــة و إعتمــاد هيــكل تنظيمــي جديــد فــي إتجــاه 
التوســيع فــي مشــموالت الهيئــة لتشــمل اإلشــراف والرقابــة علــى 

ــة. ــات التعاوني الجمعي
ونظــام  الرقابــة  لســلطة  اإلفصــاح  واجبــات  فــي  النظــر  إعــادة   •
ــة  ــة للهيئ ــات المقدم ــة المعطي ــي نوعي ــك للتحســين ف ــات وذل العقوب

وتعزيــز دورهــا كســلطة رقابيــة
ــن  ــاطة فــي مجــال التأمي ــد ينظــم الوســ • وضــع إطــار قانونــي جدي
لتطويــر اإلطــار المنظــم للمهنــة بمــا يتــالءم مــع التوجهــات العالميــة 
الفــراغ التشــريعي فــي العديــد مــن المســائل المرتبطــة  وتــدارك 
بشــروط وقواعــد ممارســة النشــاط وقواعــد التصــرف الحــذر لــدى 
الوســطاء و حــاالت مخالفتهــم التشــريع  وتنويــع مســالك التوزيــع 

ومراجعــة قائمــة الوســطاء المرخــص لهــم.

ــأمين وإضفــاء  ــار فــي التـ • إحــكام ومراقبــة ممارســة نشــاط اإلختب
ــن. ــراء التأمي ــى خب ــات عل بعــض اإللتزامــات والعقوب

المكافــأة  نظــام  حــول  البيانــات  بقاعــدة  أحــكام خاصــة  • وضــع 
لتكريــس الطابــع اإللزامــي إلحالــة المعطيــات إلــى مركزيــة المخاطــر 
محــور  فــي  المالئمــة  العقوبــات  وإدراج  المكافــأة  نظــام  وتطبيــق 

المخالفــات. ضبــط 
عــالوة عــن التشــريع التأمينــي، تــم إعداد مشــروع » مجلــة التعاونيات« 
المــؤرخ فــي 18  العمــل حاليــا  بــه  الجــاري  القانــون  ينقــح  الــذي 
فيفــري 1954 و الــذي أفــرز عديــد النقائــص التــي تتعلــق باألســاس 
والمتغيــرات  للتعاونيــات  القانونــي  اإلطــار  بيــن  االنســجام  بغيــاب 
االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي عرفتهــا تونــس و إشــكاليات الحوكمــة 
ــاب نظــام محاســبي خاصــة  ــى مســتوى التصــرف والتســيير وغي عل
تقاريــر نشــاط مالئمــة لطبيعــة النشــاط.وقد تــم التوجــه إلــى إعتمــاد 
قانــون خــاص بالتعاونيــات فــي إطــار مجلــة نظــرا للطبيعــة الخاصــة 
للتعاونيــات التــي تحتــم وضــع إطــار قانونــي شــامل لجميــع مجــاالت 
نشــاطها خاصــة وأنــه ال يمكــن إعتمــاد مجلــة التأميــن أو مجلــة 
الشــركات التجاريــة لتجــاوز الفــراغ الموجــود حاليــا علــى مســتوى 

ــات. ــق بالتعاوني التشــريع المتعل
حصــة  ســتبلغ  ســنوات  خمــس  غضــون  يف  أنــه  األخصائيــون  يــرى 
التأمــني التكافلــي 10 % مــن إجمالــي رقــم معامــات التأمــني، مــا هــي 

التكافلــي؟ التأمــني  وتطــور  لنمــو  توقعاتكــم 
نجحــت مؤسســات التأميـــن التكافلــي الثالثــة الناشــطة معــا بالســوق 
التونســية منــذ ســنة 2014 فــي تدعيــم حصتهــا مــن إجمالــي رقــم 
معامــالت القطـــاع فــي موفــى ســنة 2019 لتناهــز حوالــي 4,9 % 

)مقابــل 4,7 % ســنة 2018 وأقــل مــن 2,9 % ســنة 2015(. 
ومــن المنتظــر أن تصــل حصــة هــذه المؤسســات إلــى حــدود 5,4 
ــي غضــون الخمــس ســنوات  ــى ســنة 2020 و 7 % ف ــي موف % ف

القادمــة.  
و ال يســتبعد أن تبلــغ حصــة التأميــن الكافلــي نســبة 10% وذلــك 

ــن: يبقــى رهي
ــاء  ــة واإلرتق ــة بتحســين سياســاتها التجاري ــام  الشــركات التكافلي قي

ــة؛ ــة خــالل الخماســية القادم ــا التأميني بخدماته
تطويــر قنــوات اإلســتثمار المتاحــة إلســتثمار أمــوال شــركات التكافــل 
محــددة  قنــوات  هنــاك  وأن  التكافــل  شــركة  عمــل  لطبيعــة  نظــرا 

لإلســتثمار بهــا.
ما هى املشاريع املستقبلية لهيئة التأمني؟

وفــي إطــار التــالزم مــع توجهــات الدولــة الراميــة إلــى إرســاء شــراكة 
حقيقيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ســيتواصل العمــل علــى 
إدراج هــذه التحديــات ضمــن المخطــط التنمــوي للخماســية القادمــة 
2021-2025 فــي إطــار المخطــط التنمــوي المالــي والتأمينــي 
مــع العمــل علــى تفعيــل مشــروع برنامــج قطاعــى إصالحــي متوســط 
المــدى نأمــل أن يعكــس رؤيــة إستشــرافية للقطــاع فــي شــكل »عقــد 
وملتزمــة  فعليــة  ويعكــس شــراكة  كميــة  أهدافــا  برامــج« يضبــط  
وهادفــة بيــن مهنيــي القطــاع مــن مؤسســات التأميــن وإعــادة التأميــن 
والجامعــة التونســية لشــركات التأميــن والغــرف المهنيــة لوســطاء 
التأميــن والخبــراء والخبــراء األكتوارييــن وهيــاكل القطــاع العــام مــن 
ــي، كل  ــع المدن ــة ووزارات ومؤسســات المجتم ســلطة إشــراف ورقاب

فــي حــدود إختصاصــه.
وتتمحور أبرز التوجهات واألهداف فيما يلي: 

• تحقيق التوازن لفرع تأمين السيارات 
• تحسين المحيط العام وتطهير القطاع وإعادة هيكلته للمحافظة 

مســتوى   • ومضاعفــة  التأميــن  لقطــاع  التنمــوي  الــدور  تفعيــل   •
الوطنــي اإلقتصــاد  تمويــل  فــي  مســاهمته 

لبــروز مؤسســات متميــزة ذات صالبــة  عــام مالئــم  إطــار  إنشــاء 

حوارات
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ماليــة. وســالمة 
اإلســتقاللية  تكريــس  مزيــد  يتوجــب  األهــداف،  هــذه  ولتحقيــق 
اإلداريــة والماليــة للهيئــة العامــة للتأميــن وتدعيــم مكانتهــا ونفوذهــا 
بصفتهــا ســلطة اإلشــراف والرقابــة علــى قطــاع التأميــن حتــى يتيســر 
لهــا القيــام بجملــة األدوار والمهــام المناطــة بعهدتهــا، وتصبــح هيئــة 
ــى تحســين تنافســية  ــر القطــاع بالعمــل عل ــم وتطوي ــي تنظي ــدة ف رائ
مســتوى  إلــى  بخدماتهــا  واالرتقــاء  ودوليــا  إقليميــا  مؤسســاته 

العالميــة. المقاييــس 
وتبعــا لذلــك، ســيتمحور برنامــج عمــل الهيئــة خــالل الفتــرة القادمــة 

أساســا حــول:
• تدعيــم الســلطة التشــريعية للهيئــة لضمــان مزيــد االلتزام بالتشــريع 

الجــاري بــه العمــل واإلقتــراب مــن المعاييــر الدولية
• تدعيــم المــوارد البشــرية للهيئــة لتعزيــز اســتقاللية ونجاعــة هيــاكل 

الرقابة
• إتخــاذ اإلجــراءات العقابيــة الالزمــة المترتبــة عــن عمليــات الرقابــة 

حرصــا علــى تطهيــر القطــاع وتنظيمــه وتطويــر أداء مؤسســاته.
• تركيــز نظــام معلوماتــي مندمــج يربــط كل شــركات التأميــن بســلطة 
تبــادل  تحســين  بهــدف  المهنيــة  وبجامعتهــم  والرقابــة  اإلشــراف 
المعلومــات وإســتغاللها بالســرعة والنجاعــة المرجــوة ممــا سيســاهم 
فــي تطويــر أعمــال الرقابــة والتدقيــق وتقييــم المخاطــر ومتابعتهــا. 

ما هى التدابير التي إتخذتها الهيئة للتكيف مع أزمة كوفيد19؟
انخرطــت الهيئــة العامــة للتأميــن مــع شــركات التأميــن فــي المجهــود 
الوطنــي لمقاومــة أزمــة كوفيــد19 مــن خــالل اتخــاذ جملــة مــن 
اإلجــراءات الوقائيــة لحمايــة صحــة جميــع المتدخليــن مــن مخاطــر 
هــذا الفيــروس ومجابهــة انتشــاره وتوفيــر الحــد األدنــى مــن الخدمات 

لفائــدة المؤمــن لهــم والمســتفيدين مــن عقــود التأميــن.
وتمثلت اإلجراءات المتخذة في هذا اإلطار فيما يلي:

¿ إقــرار كل مــن الهيئــة العامــة للتأميــن وشــركات التأميــن وإعــادة 
التأميــن مواصلــة توفيــر الخدمــات الممكنــة بطريقــة العمــل عــن 
ــم  ــن معه ــن والمتعاملي ــان ســالمة وصحــة الموظفي ــك لضم ــد وذل بع

والســتمرارية المرفــق العــام والخدمــات التأمينيــة، 
¿ تمديــد شــركات التأميــن فــي صلوحيــة شــهادات التأميــن لعقــود 
تأميــن الســيارات التــي حــل أجلهــا بدايــة مــن يــوم 22 مــارس 2020 
إلــى غايــة 7 أيــام بعــد انقضــاء فتــرة الحجــر الصحــي العــام المعلــن 

عنــه مــن طــرف الســلط الرســمية،
¿ تكويــن فريــق عمــل مشــترك يضــم ممثليــن عــن الهيئــة العامــة 
للتأميــن وعــن مؤسســات التأميــن إلــى جانــب عــدد مــن مراقبــي 
حســابات شــركات التأميــن واالكتوارييــن لتقييــم تداعيــات انتشــار 
وبــاء كورونــا علــى نشــاط المؤسســات العاملــة بالقطــاع واقتــراح 
الحلــول واآلليــات الالزمــة لمواجهــة التحديــات الناشــئة عــن تلــك 

األزمــة،
¿ المشــاركة فــي االجتمــاع االســتثنائي للجنــة الرقابــة االحترازيــة 
الكليــة والتصــرف فــي األزمــات والتــي أقــرت ضــرورة تكثيــف التشــاور 
بيــن مختلــف الهيئــات التعديليــة للقطــاع المالــي بتونــس لضمــان 
فاعليــة اإلجــراءات المتخــذة وتقديــم مقتــرح نــص تشــريعي مشــترك 
يتنــاول الجوانــب التــي تهــم اســتقرار الوضــع المالــي بهــدف رفــع 
الحواجــز التــي تحــول دون تنفيــذ اإلجــراءات التــي يفرضهــا الوضــع 

ــا. ــروس كورون ــة في االســتثنائي ألزم
ــة االســتثنائي المنعقــد بتاريــخ 06 أفريــل  - كمــا قــرر مجلــس الهيئ
التأميــن  وإعــادة  التأميــن  لشــركات  موجــه  بــالغ  اصــدار   2020

يدعوهــا إلــى اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة:
¿ تكويــن المدخــرات الفنيــة ضمــن القوائــم الماليــة لســنة 2019 
لتغطيــة مختلــف المخاطــر التــي تتعلــق بعقــود التأميــن الجاريــة فــي 
موفــى 2019 طبقــا للمعطيــات المســتجدة والتوقعــات المتوافــرة 

خــالل هــذه الفتــرة مــن ســنة 2020 والناتجــة عــن انتشــار فيــروس 
ــا، كورون

لألوضــاع  المنتظــرة  التأثيــرات  حــول  كميــة  بدراســة  القيــام   ¿
ــا  ــن ونتائجه ــادة التأمي ــن وإع ــى نشــاط شــركة التأمي المســتجدة عل
خــالل ســنة 2020 وقدرتهــا علــى مجابهــة االلتزامــات الجديــدة 
وعرضهــا علــى مصادقــة مجلــس إدارة الشــركة وإعــالم الهيئــة العامــة 
للتأميــن بهــا فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ هــذا البــالغ ويتــم 

تحييــن هــذه الدراســة بطلــب مــن الهيئــة حســب المســتجدات،
واإلحتياطيــات  النتائــج   بعنــوان  المرابيــح  توزيــع  قــرار  إرجــاء   ¿

.2019 الماليــة  بالقوائــم  المســجلة 
وتبعــا لتحســن األوضــاع  بخصــوص مســتوى انتشــار فيــروس كورونــا 
بالبــالد التونســية أصــدر مجلــس الهيئــة  بتاريــخ 15 جــوان 2020  
قــرارا يدعــو فيــه مجالــس إدارات شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن 
وجلســاتها العامــة إلــى تحمــل مســؤولياتها بخصــوص ترشــيد عمليــة 
بمــا   2019 لســنة  الماليــة  بقوائمهــا  المتعلقــة  المرابيــح  توزيــع 
يضمــن التوازنــات الماليــة وتوافــر الســيولة الالزمــة لــدى الشــركات 
ومــا  ســنة 2020  خــالل  الحــذر  التصــرف  لقواعــد  واســتجابتها 
بعدهــا وذلــك خاصــة فــي ظــل تواصــل االحتمــاالت حــول عــودة موجــة 
ــي وعــدم  ــي والدول ــى المســتويين الوطن ــروس عل ــة النتشــار الفي ثاني
وضــوح االنعكاســات االقتصاديــة الحقيقيــة للجائحــة المترتبــة عنــه.

مــا هــى املنتجــات اجلديــدة التــي ميكــن لهــا تنميــة الســوق التونســي 
الصغــر؟ املتناهــي  التأمــني  وتشــجيع 

أوال- بالنسبة للتأمين الصغير:
ــه تــم منــذ ســنة 2011 وضــع  يجــدر التذكيــر فــي هــذا الصــدد بأن
اإلطــار القانونــي للســماح لمؤسســات التمويــل الصغيــر قصــد توزيــع 

عقــود التأميــن الصغيــر حيــث تــم تنقيــح مجلــة التأميــن للغــرض.
ــذ  ــت من ــد صادق ــة التونســية ق ــى أن الحكوم ــا تجــدر اإلشــارة إل كم
2018 علــى اإلســتراتيجية الوطنيــة لإلندمــاج المالــي )2018-
2020( و التــي مــن بيــن محاورهــا إحــداث مجلــس وطنــي لالندمــاج 
المالــي يتولــى اإلشــراف علــى تنفيــذ االســتراتيجيات حــول دعــم 

ــا االقتصــادي. ــم أثره ــة وتقيي ــي ومتابع ــاج المال االندم
وفــي إطــار تنفيــذ توصيــات اإلســتراتيجية الوطنيــة المذكــورة، تــم 
إعــداد مشــروع قانــون حــول دعــم االندمــاج المالــي يهــدف باألســاس 
إلــى دعــم اإلطــار القانونــي لتحســين الولــوج واســتعمال الخدمــات 
الماليــة بطريقــة مســؤولة مــن قبــل المؤسســات الماليــة المدمجــة 
مــع تدعيــم حمايــة مســتهلكي الخدمــات الماليــة ودعــم دور الســلطة 

ــة. الرقابي
تونــس  إلتزامــات  تنفيــذ  إطــار  فــي  القانــون  مشــروع  ينــدرج  و 
التنميــة  بخطــة  والتزامهــا  المالــي  االندمــاج  بخصــوص  الدوليــة 
ــا  ــي انخرطــت فيه ــم المتحــدة الت المســتدامة 2015-2030 لألم
ــى التوالــي: دعــم النفــاذ  تونــس والمتضمــن لســتة محــاور تخــص عل
واســتعمال المنتجــات والخدمــات الماليــة، تدعيــم التأميــن الرقمــي، 
وضــع إطــار قانونــي ينظــم عقــود التأميــن الصغيــر، دعــم حمايــة 
مســتهلكي الخدمــات الماليــة بمــا فــي ذلــك التأمينيــة منهــا والتثقيــف 

المالــي.
ــح  ــى أســاس تنقي ــي تمــت عل ــورة الت وقــد إســتهدفت األحــكام المذك
مجلــة التأميــن، إرســاء أحــكام تتعلــق بالتأميــن الصغيــر وبشــريحة 
ــن  ــم التأمي ــي تهــدف باألســاس تدعي ــة، والت ــم ذات الصل المؤمــن له
الصغيــر بهــدف دفــع هــذا النــوع الجديــد مــن الخدمــات التــي ســتمكن 
مــن تحقيــق اإلســتقرار المالــي للفئــات محــدودة الدخــل والشــركات 
ضــد  الكافيــة  الحمايــة  توفيــر  ومــن  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة 
األخطــار ومخاطــر الحيــاة كالعجــز والوفــاة والمــرض وبالتالي ســتوفر 
الحمايــة الالزمــة التــي تحــول دون خطــر تواجــد هــذه الفئــات ضمــن 

شــريحة الفئــات الفقيــرة أو المعدمــة و ذلــك فــي إتجــاه:

حوارات
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االفتتاحية
- التعريــف بعقــد التأميــن الصغيــر والتنصيــص علــى خصوصيــة 
محتــواه التــي يجــب أن تراعــي خصوصيــة الشــريحة المســتهدفة مــن 

هــذا العقــد
شــبكة  مشــغلي  لتشــمل  التأميــن  وســطاء  قائمــة  فــي  التوســيع   -

التأميــن عقــود  لتوزيــع  الجــوال  للهاتــف  لالتصــاالت  عموميــة 
التصريــح  أجــال  فــي  والترفيــع  التعويــض  أجــال  فــي  التقليــص   -
لخصوصيــة  مراعــاة  الصغيــر  التأميــن  لعقــود  بالنســبة  بالحــادث 

العقــود؛ مكتتبــي هــذه 
- تأطيــر عقــود التأميــن الصغيــر الجماعــي والعالقــة الرابطــة بيــن 

المنخرطيــن ومكتتبــي هــذه العقــود؛
تدعيــم الــدور الرقابــي للهيئــة العامــة للتأميــن وذلــك بالخصــوص عــن 
طريــق الترخيــص للهيئــة بجمــع المعطيــات المتعلقــة بالتعويضــات 
والحــوادث وأقســاط التأميــن ضمــن مركزيــة مخاطــر تمكنهــا الحقــا 

مــن متابعــة القطــاع وإتخــاذ القــرارات المســتوجبة فــي اإلبــان. 
و فــي هــذا اإلطــار يجــدر التذكيــر باإلطــار الحالــي المنظــم لنشــاط 

التأميــن الصغيــر كالتالــي:
ولمؤسســات  التأميــن  لشــركات  المهنيتيــن  الجمعيتيــن  إمضــاء   -
التمويــل الصغيــر لإلتفاقيــة اإلطاريــة التــي ســتنظم عمليــة توزيــع 
عقــود التأميــن عبــر فــروع ومكاتــب شــركات التمويــل الصغيــر بتاريــخ 

17 فيفــري 2020؛
- مشــروع قــرار بصــدد النشــر يضبــط قائمــة أصنــاف التأميــن التــي 

سيســمح لمؤسســات التمويــل الصغيــر بتوزيعهــا. 
الجماعيــة   العقــود  إلكتتــاب  الترخيــص  يكــون  أن  المؤمــل  مــن   -
بالنســبة لجميــع األصنــاف بالنســبة لعقــود التأميــن الصغيــر، الدافــع 
لتطويــر أصنــاف التأميــن خاصــة منهــا األكثــر مالءمــة مــع حاجيــات 
الفئــات محــدودة الدخــل علــى غــرار التأميــن الفالحــي والتأميــن 
ــة. ــى الحــوادث البدني ــن عل ــاة والتأمي ــى الحي ــن عل الصحــي والتأمي
ــات الخاصــة  ــوى الضمان ــم مالءمــة محت ــه مــن المؤمــل أن تت كمــا أن
بالمؤسســات الصغــرى ومتناهيــة الصغــر مــع خصوصيــة هــذه الفئــات 
علــى غــرار التأميــن مــن الحريــق والعوامــل الطبيعيــة والخســائر التــي 

تلحــق الممتلــكات.
ثانيا- بالنسبة لوضع إطار خاص بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية: 

ــة ســنة 2020 فــي إنجــاز دراســة فنيــة حــول  ــم الشــروع فــي بداي ت
الكــوارث الطبيعيــة. و تجــدر اإلشــارة فــي هــذا اإلطــار، إلــى أنــه تــم 
ــن  ــق بتأمي ــن إرســاء أحــكام تتعل ــة التأمي ــح مجل ضمــن مشــروع تنقي
الكــوارث الطبيعيــة حيــث تحمــل علــى مؤسســات التاميــن وجوبيــة 
ــي تســوقها بضمــان للكــوارث. ــكات الت ــن الممتل ــن عقــود تأمي تضمي
و قــد تــم التنصيــص فــي هــذا اإلطــار علــى أن يتــم تحديــد الكــوارث 
ــة  ــة و األحــكام النموذجي ــات المنطبق ــة و التعريف المشــمولة بالتغطي
ــان،  ــرض و إســتثناءات الضم ــي الغ ــذي سيســوق ف ــن ال ــد التأمي لعق
فــي  الفنيــة  للدراســة  وفقــا  ذلــك  و  التطبيقيــة  النصــوص  ضمــن 
الغــرض التــي تــم الشــروع فيهــا فــي جــوان 2020 بمســاعدة فنيــة 
ــي  ــوارث الت ــل هــذه الك ــة تموي ــي إطــار منظوم ــي ف ــك الدول مــن البن
فــي  للتصــرف  الوطنيــة  اإلســتراتيجية  إطــار  فــي  بدورهــا  تنــدرج 

الكــوارث الطبيعيــة والتقليــص منهــا و تمويلهــا.
و يتم العمل على إستكمال المنظومة وفقا التالي:

اإلحصائيــات  و  البيانــات  و  المعطيــات  تجميــع  فــي  الشــروع   -
المتعلقــة باألشــخاص و الممتلــكات و الكــوارث الطبيعيــة و المناطــق 

األنشــطة..إلخ و  الجغرافيــة 
ــة  ــي لتغطي ــج الدراســة فــي اإلطــار القانون ــى ضــوء نتائ - النظــر عل
مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة وكيفيــة تدخــل قطــاع التأميــن وإعــادة 

التأميــن.

ثالثا- تبعا لتعميم إستعمال الرقمنة
و ذلــك خاصــة علــى إثــر اللجــوء إلــى العمــل عــن بعــد و تكثيــف 
ــي ظــل إجــراءات الحجــر  ــة ف إســتعمال وســائل اإلتصــال اإللكتروني
الصحــي تبعــا إلنتشــار فيــروس كورونــا، فإنــه مــن المتوقــع أن اإلقبــال 
علــى التأميــن ضــد المخاطــر ذات الصلــة cyber-risks إرتفاعــا. 
المســؤولية  بتأميــن  المتعلقــة  التأمينــات  مــن  العديــد  أن  و  علمــا 

المدنيــة المهنيــة لعديــد النشــاطات تبقــى دون المأمــول. 
مــا هــي مقترحاتكــم حــول اإلجــراءات الواجــب إتخاذهــا ملواجهــة أيــة 

مســتقبلية؟ كــوارث 
اإلقتصــادي  الظــرف  بمالبســات  بــدء،   ذي  بــادئ  التذكيــر  يتجــه 
التطــورات  نتيجــة  ملحوظــا  يــزال  وال  شــهد   الــذي  العالمــي 
تنمويــة  تعثــرات  مــن  تبعتهــا  ومــا  والجيوسياســية  الجيومناخيــة 
ــى إثــر مختلــف الكــوارث الطبيعيــة  وصعوبــات إقتصاديــة وماليــة عل
العالــم. أرجــاء  بعــض  إجتاحــت  التــي  السياســية  واإلضطرابــات 

ولــم يكــن الوضــع التأمينــي العالمــي والوطنــي علــى حســب تقديرنــا، 
بمنــآى ومعــزل عــن هــذه المســتجدات وهــذه التطــورات الســلبية 
بالســاحات الماليــة نتيجــة تواتــر الكــوارث الطبيعيــة التــي ال يمكنهــا 
أكدتــه   مــا  العــام، وهــو  العالمــي  الوضــع  تؤثــر ســلبا علــى  أن  إال 
ري«  ميونــخ   « التأميــن  إعــادة  شــركات  نشــرتها  التــي  الدراســات 
و''ســويس ري'' التــي قــدرت كلفــة الكــوارث الطبيعيــة بـــــ140 مليــار 

دوالر ســنة 2019 مقابــل 176 مليــاراً ســنة 2018 5 .
و حيــث أن األحــداث واإلضطرابــات السياســية التــي شــهدها الوطــن 
العربــي ســاهمت بقــدر كبيــر فــي إحــداث تغييــر فــي توجهات شــركات 
إعــادة التأميــن العالميــة بمــا دفعهــا إلــى رفــع األســعار، مــع التدقيــق 
المبالــغ فيــه أحيانــا فــي جــودة التغطيــات التأمينــات وإنتقائهــا قبــل 
إعــادة التأميــن وذلــك حتمــا بهــدف تقليــص التعويضــات والخســائر 
المتكبــدة.  و قــد تزامنــت االرتفاعــات فــي أســعار عقــود التأميــن مــع 
إدراج مؤسســات تصنيــف عالميــة المنطقــة العربيــة فــي ســياق »عــدم 
االســتقرار«، فضــال علــى ضخامــة التعويضــات التــي تكبدتها شــركات 
تأميــن المنطقــة وتأثيــرات ذلــك علــى مركزهــا المالــي، وبالتالــي علــى 
ــى  ــا عل ــر تصلب ــي مواقــف أكث ــى تبن ــات اإلعــادة بمــا دفعهــا إل اتفاقي
صعيــدي التســعير ونوعيــة المخاطــر التــي تقبــل تغطيتهــا.  هــذا هــو 
التوجــه العــام، أمــا بالنســبة لشــركات اإلعــادة التــي إســتطاعت فــي 
ظــل هــذا الظــرف الحــرج تحقيــق نتائــج جيــدة، فإنــي أرجــح تفســير 
ــم  ــى االســتباق الفاعــل لتقيي ــدرة هــذه الشــركات عل هــذ النجــاح بق
أخطارهــا بالشــكل الــذي يقيهــا مــن اإلنهيــار فــي صــورة تحققهــا 
ولعــل مــرد ذلــك يكمــن فــي إنتهــاج هــذه الشــركات لمبــادئ الحوكمــة 
القائمــة علــى الشــفافية واإلفصــاح بهــدف ضمــان ســالمة أعمــال 
الشــركة لضمــان كفاءتهــا وأداء عملهــا فــي ظــرف األزمــات وهــو 
ــن  ــة العامــة للتأمي ــه أســواقنا وســلط األشــراف والهيئ ــؤكد علي مــا تـ
تحديــدا بصفتهــا ســلطة تعديليــة و الطــرف الراعــي لحقــوق المؤمــن 
لهــم و المســتفيدين مــن عقــود التأميــن . و حيــث يعتبر تركيز منظومة 
الحوكمــة المؤسســة علــى الشــفافية واستشــعار المخاطــر واحتســابها 
واإلفصــاح حبــل النجــاة األكيــد بالنســبة لألســواق التأمينيــة وهــو 
اإلجــراء الــذي تســعى الهيئــة علــى تأصيلــه واقعــا وقانونــا ضمــن 
حزمــة  إلــى  باإلضافــة  هــذا  التأميــن.   مجلــة  مراجعــة  مشــروع 
اإلجــراءات التشــريعية والترتيبيــة التــي تســتهدف تأســيس أنظمــة 
ــي أو تعويضــي.... وهــي  ــع وقائ ــة ذات طاب ــل خاصــة أو عمومي تموي
مــن بيــن اإلجــراءات التــي يمكــن إتخاذهــا علــى ضــوء اإلحتماليــة 
والكلفــة المســجلة أو المتوقعــة لمواجهــة مــا يمكــن أن يطــرأ مــن 
أحــداث وكــوارث مهمــا كان نوعهــا طبيعيــة) كــوارث طبيعيــة ( أو 

ــورات وتحــركات شــعبية....(.         بشــرية ) ث
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االفتتاحية

حوار مع األستاذ / األسعد زروق
رئيس االتحاد العام العربي للتأمن واملدير العام لشركة 

)MAL( تعاونية التامن للتعليم
كرئيــس لاحتــاد العــام العربــي للتأمــني، مــا هــي االجتاهــات الرئيســية 
التــي ترونهــا ضروريــة ليلعــب اإلحتــاد دورًا يف تشــجيع التعــاون مــا بــني 

الشــركات وليلعــب دورا أكبــر علــي مســتوي الصناعــة؟
ــة أعضــاء االحتــاد  ــى كاف ــر أود أن أتوجــه بالشــكر إل ــادئ األم يف ب
العــام العربــي للتامــن ملعاضدتهــم املتواصلــة لنشــاطه ولدعمهــم 

املوصــول للعمــل العربــي املشــترك يف مجــال التأمــن.
أنشــطة  لتطويــر  العامــة  الكبيــرة لألمانــة  باملجهــودات  أنــوه  كمــا 
االحتــاد وآليــات عملــه وهــو مــا نستشــفه مــن الديناميكيــة اجلديــدة 
التــي الحظهــا كل املتدخلــن يف أســواق التأمــن العربيــة وإننــا نتطلــع 
إلــى مزيــد العمــل علــى جعــل االحتــاد العــام العربــي للتامــن منــارة 
للعمــل العربــي الناجــع، هــذه النقلــة النوعيــة يف عمــل االحتــاد العــام 
العربــي للتامــن وأمانتــه العامــة تتيــح لنــا آفاقــا أرحــب ملزيــد تفعيــل 
العمــل املشــترك بــن منتســبي االحتــاد وإرســاء اســتراتيجية متكاملــة 
تتمحــور حــول محــاور ذات االهتمــام املشــترك مــع رزنامــة تقديريــة 
التكنولوجيــة فرصــة مناســبة  الطفــرة  واملتابعــة، ومتثــل  لإلجنــاز 
إلجنــاز مشــاريع مشــتركة تســتفيد منهــا كل األســواق العربيــة علــى 
غــرار اعتمــاد البطاقــة البرتقاليــة االلكترونيــة، واللقــاءات البينيــة 
والنــدوات عــن بعــد حــول مواضيــع اســتراتيجية وتبــادل التجــارب 

والتشــريعات,
بيانــات  قواعــد  إلحــداث  مببــادرات  القيــام  لالحتــاد  كمــا ميكــن 
حــول مواضيــع محــددة  العربيــة  الكفــاءات  واســتقطاب  مشــتركة 
التــي  واملســتقبلية  احلاليــة  للتحديــات  مقترحــات عمليــة  لتقــدمي 

العربــي. الوطــن  التأمــن يف  تواجههــا صناعــة 
وللوضــع  عمومــا  العربــي  االقتصــادي  للوضــع  تقييمكــم  هــو  مــا 
علــي  الكورونــا  جائحــة  تأثيــر  تــرون  وكيــف  خصوصــا؟  التونســي 

واالقتصــادي؟ التأمينــي  املســتويني 
ال شــك أن جائحــة كورونــا تســببت يف أزمــة اقتصاديــة عامليــة غيــر 
ــرا يف العصــر  ــة تأثي ــر أســرع صدمــة اقتصادي مســبوقة ورمبــا تعتب
احلديــث حســب صنــدوق النقــد الدولــي، ولــم تكــن البلــدان العربيــة 
مبعــزل عــن هــذه األزمــة إذ تأثــر منــو االقتصاديــات العربيــة بفعــل 
انحســار منــو القطاعــات األساســية كالطاقــة والســياحة والصناعــات 
طيلــة  األزمــة  هــذه  تأثيــر  يتواصــل  أن  املرجــح  ومــن  املعمليــة. 
اخلماســية املقبلــة حســب تقديــرات اخلبــراء الذيــن يقــدرون تقلــص 

ــي يف دول املنطقــة بــــ 12 %. ــي اإلجمال ــاجت املحل مســتوى الن
وكغيــره مــن البلــدان تأثــر االقتصــاد التونســي أميــا تأثــر بهــذه اجلائحــة 
مبــا ســيفرز منــوا ســلبيا بـــ 8 % مــع نهايــة 2020 ومــا ينجــر عنــه مــن 
ــة  ــق املؤسســات االقتصادي ــة وغل ــة الدول ــر مســبوق يف ميزاني عجــز غي

وتســريح العمــال.
لكــن هــذه الوضعيــة الصعبــة وغيــر املعهــودة بينــت يف املقابــل ســالمة 
الوضعيــة املاليــة لقطــاع التأمن إذ متكنت شــركات التأمن التونســية 
مــن مجابهــة االنعكاســات الســلبية للجائحــة مبــا مكنهــا مــن مواصلــة 
تأديــة دورهــا يف توفيــر التعويضــات حلرفائهــا والتغطيــات التأمينيــة 
املناســبة لألفــراد واملؤسســات وتطويــر محفظتهــا االســتثمارية يف 

مختلــف األســواق املاليــة واالقتصاديــة.
كمــا بينــت هــذه األزمــة ضــرورة  القيــام بنقلــة تكنولوجيــة لتحديــث 
آليــات العمــل عــن بعــد ومتكــن احلرفــاء مــن احلصــول علــى خدمــات 
رقميــة دون احلاجــة للتنقــل ملراكــز العمــل ومــن املنتظــر أن متثــل هــذه 
اجلائحــة فرصــة لنقلــة رقميــة متعــددة الوســائط ليــس فقــط يف 

مجــال التأمــن بــل يف كل القطاعــات وتغيــراً يف تركيبــة اقتصاديــات 
كل البلــدان ســتكون بــال شــك فرصــة للســباقن يف االنخــراط يف 
هــذه الثــورة وتهديــدا لوجــود كل الفاعلــن االقتصاديــن املتردديــن أو 

املتأخريــن يف امتــالك ناصيــة التكنولوجيــا احلديثــة.
احلمامــات،   – بتونــس  انعقــد  الــذي  العربــي  مؤمتر االحتــاد  خــال 
أكــدمت علــي أهميــة التحــول التكنولوجــي، هــل التحــول مفعــل اآلن؟ 
ومــاذا عــن جتربــة الســوق التونســي يف هــذا املجــال؟ وكذلــك جتربــة 

املوقــرة؟ شــركتكم 
مــن بــوادر النقلــة النوعيــة التــي شــهدها االحتــاد العــام العربــي 
للتأمــن هــو اختيــار محــور املؤمتــر العــام الــذي انعقــد بتونــس ســنة 
2018 بينــت األزمــة احلاليــة وجاهــة اختيــاره أال وهــو »التحــول 

الرقمــي وصناعــة التأمــن يف الوطــن العربــي«. 
وقــد أكــدت توصيــات املؤمتــر علــى ضــرورة إســراع شــركات التأمــن 
العربيــة باالســتثمار يف تكنولوجيــا املعلومــات واالنخــراط الفاعــل يف 
نقلــة رقميــة متعــددة األوجــه متــس كل مجــاالت التصــرف والتســويق 
واخلدمــات والتواصــل حتــى تتمكــن مــن مجابهــة مختلــف حتديــات 
واالقتصاديــة  املاليــة  ومردوديتهــا  دميومتهــا  وضمــان  العصــر 

واالجتماعيــة.
 وباعتبــار أن التحــول الرقمــي هــو باألســاس ثقافــة واســتثمارات 
ــة قــد تطــول مبــا يفــرض االنطــالق  ــرة زمني ــب فت ــه يتطل ــرة فإن كبي
فيــه دون تأخيــر. وهــو ماتبــرزه جتــارب الشــركات املنضويــة لــدى 
االحتــاد العــام العربــي للتامــن والتــي تختلــف مــن شــركة إلــى أخــرى 
ــى شــك أن  ــال أدن ــت ب ــا بين ــة كورون ــى آخــر، ولكــن أزم ــد إل ومــن بل
النقلــة الرقميــة أصبحــت للشــركات كمــا لألفــراد مســألة حياتيــة 

ملواصلــة النشــاط واحلفــاظ علــى دميومتهــا وتطورهــا.
التامــن  شــركات  انطلقــت  العربيــة  البلــدان  بقيــة  غــرار  وعلــى 
التونســية يف إرســاء منظومــات معلوماتيــة متطــورة بنســق يختلــف 
مــن شــركة إلــى أخــرى تســارع مــع ظهــور اجلائحــة الصحيــة لتمكــن 
بعــض اخلدمــات  وتوفيــر  بعــد  عــن  العمــل  البشــري يف  العنصــر 
التأمينيــة الرقميــة ، كمــا انخرطــت اجلامعــة التونســية لشــركات 
التأمــن يف التحــول الرقمــي بتحســن آليــات التواصــل عــن بعــد بــن 
ــر منصــة  ــات عب ــادل املعطي ــة لتب الشــركات وإحــداث مشــاريع رقمي
رقميــة للمخاطــر املتعلقــة بحــوادث الطرقــات وأخــرى لتصفية ملفات 
ــة  ــة للســيارات ، وانطلقــت تعاوني التعويــض تعويــض األضــرار املادي
ــالث ســنوات يف  ــذ ث ــم – MAE Assurances- من التامــن للتعلي
إجنــاز اســتراتيجية رقميــة متكاملــة تتضمــن مختلــف أوجــه التصــرف 
والعمــل عــن بعــد  وتوزيــع منتجــات التأمــن والتواصــل وخدمــة 

ــة. ــر الربحي ــة غي ــا التعاوني ــا تكريســا لهويته حرفائه
كيــف تقيمــون أداء الســوق التونســي يف الســنوات األخيــرة؟ ومــا هــي 

التدابيــر التــي ترونهــا ضروريــة لتنشــيط القطــاع؟
متيــز ســوق التامــن التونســي خــالل الســنوات األخيــرة بنســبة منــو 
مضاعــف لنســبة منــو النــاجت املحلــي اإلجمالــي ممــا مكــن مــن جتــاوز 
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 23 منهــا  تأمــن  مؤسســة   30 التونســي  التأمــن  قطــاع  يضــم 
أجنبيــة،  ومكاتــب متثيليــة ملؤسســات  فــروع  مؤسســة مقيمــة و7 
وتتــوزع املؤسســات املقيمــة حســب االختصاصــات التــي تباشــرها 
بــن )15( مؤسســة تباشــر مختلــف أصنــاف التأمــن منهــا ثــالث 
مؤسســات تأمــن تكافلــي و )6( مؤسســات مختصــة يف التأمــن 
علــى احليــاة ومؤسســة مختصــة يف تأمــن الصــادرات والقــروض 
وأخــرى مختصــة يف إعــادة التأمــن. أمــا املؤسســات الغيــر املقيمــة 
فتوجــد يف شــكل فــروع ومكاتــب متثيليــة لشــركات إعــادة التأمــن 
أجنبيــة وتختــص يف عمليــات تأمــن وإعــادة التأمــن األشــخاص 

الغيــر املقيمــن.
 كمــا تســتعن مؤسســات التأمــن لتســويق الضمانــات ب 1032 
نائبــا و62 سمســار تأمــن و98 منتــج تأمــن علــى احليــاة والعديــد 
مــن البنــوك ومؤسســات البريــد يف إطــار اتفاقيــات مبرمــة للغــرض.  
ويشــغل قطــاع التأمــن أكثــر مــن 10800 موظــف بــن مؤسســات 
التأمــن ومكاتــب نــواب التأمــن والسمســرة، وتنتصــب ثالثــة معاهــد 
بهــدف  العاملــن  األعــوان  ورســكلة  إطــارات  تكويــن  يف  مختصــة 

مواكبــة التقنيــات العصريــة يف مجــال التأمــن.
كيــف  األخيــرة؟  الســنوات  يف  التونســي  الســوق  أداء  تقيمــون  كيــف 

2020؟ بنهايــة  والنتائــج  األرقــام  ســتكون 
حقــق قطــاع التأمــن التونســي خــالل اخلمــس ســنوات األخيــرة 

تطــورا منتظمــا مبعــدل 9.4 % ســنويا.

دينــار تونســي ســنة  املعامــالت 2470.6 مليــون  بلــغ رقــم  وقــد 
2019 مقابــل 2252 مليــون دينــار تونســي ســنة 2018 بنســبة 

تطــور تقــدر ب 8.2 %.
كمــا بلــغ 1470.6 مليــون دينــار خــالل النصــف األول مــن ســنة 
2020 مقابــل 1306.3 ماليــن دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن 
ســنة 2019، وبلغــت نســبة االندمــاج ب 2.2 % مــن النــاجت املحلــي 

اخلــام.
ــة العامــة ملحفظــة ســوق التأمــن خــالل ســنة  وقــد حافظــت الهيكل
2019 علــى تركيبتهــا علــى غــرار الســنوات الســابقة بســيطرة فــرع 
تأمــن الســيارات رغــم التراجــع النســبي حلصتــه حيــث اســتأثر 
لوحــده بنســبة 42.67%  ويحتــل صنــف التأمــن علــى احليــاة 
املرتبــة الثانيــة بحصــة تعــادل 23.62 %   يليــه فــرع التأمــن علــى 

املــرض ب14.3 %.
مــن  بنســبة %40.4  األولــى  املرتبــة  التأمــن  نيابــات   وتتصــدر 
حجــم األقســاط الصــادرة تليهــا املكاتــب املباشــرة ملؤسســات التأمــن 
بحصــة تعــادل 32.5 % ثــم سماســرة التأمــن مبــا يقــارب %13.5 

رقــم معامالتــه لنســبة 2 % مــن هــذا النــاجت متــأت باألســاس مــن 
صنــف التأمــن علــى احليــاة الــذي واصــل منــوا مطــردا برقمــن طيلة 
اخلمــس ســنوات األخيــرة مبــا دعــم قــدرة الســوق علــى تعبئــة نســبة 
ــن ســوق التأمــن فاعــال أساســيا يف  ــن االدخــار وجاعــال م ــر م أكب

مجــال التوظيفــات املاليــة واالســتثمار.
ــادر  ــإن ســوق التأمــن التونســية ق ورغــم هــذا التحســن امللحــوظ ف
علــى لعــب دور اقتصــادي ومالــي واجتماعــي أكبــر إذا مــا أدخلــت 
ــة  ــات الســوق وهيئ ــا بــن مكون ــة املتفــق عليه اإلصالحــات الضروري
ــف تامــن الســيارات  ــي تشــمل صن ــة والت ــة والســلط العمومي الرقاب
واملؤسســات  األفــراد  تأمينــات  ومختلــف  احليــاة  علــى  والتامــن 

االقتصاديــة وتأمــن اجلوائــح والزراعــات الفالحيــة، الــخ.
كمــا أن اعتمــاد املعاييــر الدوليــة للســالمة املاليــة واحلوكمــة والرقابــة 
علــى مراحــل معقولــة تأخــذ بعــن االعتبــار واقــع الســوق وانتظــارات 
ــر املناخــات املناســبة  ــاء مــن شــأنه توفي ــن واحلرف ــف املتدخل مختل
اقتصــاد  تفعيــل دوره يف  التأمــن ومزيــد  لتطــور متســارع لســوق 

البــالد.
ســمعنا عــن قانــون جديــد للتضامــن االجتماعــي، مــا هــي خطوطــه 

العريضــة؟ هــل ســيؤثر علــي عمــل شــركات التأمــني؟
نظــرا للتحديــات املختلفــة التــي يواجهها االقتصاد التونســي وضرورة 
توفيــر مصــادر منــو جديــدة ومواطــن شــغل للمعطلــن عــن العمــل كان 
البــد مــن استكشــاف آليــات مســتحدثة بينــت جدواهــا جتــارب عديــد 

البلــدان علــى غــرار االقتصــاد التضامنــي واالجتماعي.
وقــد أرســى القانــون التونســي الصــادر يف جــوان 2020 مبــادئ 
هــذا االقتصــاد وهــو قطــاع ثالــث إلــى جانــب القطــاع العــام والقطــاع 

اخلــاص يتضمــن املؤسســات االقتصاديــة التــي ليســت لهــا هــدف 
ربحــي تســعى إلــى خدمــة الصالــح العــام ملنخرطيهــا وتعطــي األولويــة 
لإلنســان يف أنشــطتها وحتتــرم قواعــد وأســس التنميــة املســتدامة. 
وشــمل هــذا القانــون شــركات التأمــن ذات الصبغــة التعاونيــة علــى 
غــرار تعاونيــة التأمــن للتعليــم مبــا يتيــح لهــا توســعة مجــال تدخلهــا 
ــة االنســان يف نشــاطها وتخصيــص جــزء مــن أرباحهــا  بإقــرار أولوي

لألنشــطة االجتماعيــة مبختلــف جوانبهــا.
وســيكون هــذا املجــال اجلديــد مكمــال لنشــاطها األساســي كشــركة 
تأمــن حتافــظ علــى مالءتهــا املاليــة وتســعى لتحســن خدماتهــا 
ومردوديتهــا حتــى تتمكــن مــن توفيــر إمكانيــات ماليــة تســتثمرها يف 

ــة. ــدرة تشــغيلية عالي ــة وذات ق ــة واجتماعي مشــاريع تضامني
للفتــرة  توقعاتكــم  هــي  ومــا  التونســية  للســوق  تطلعاتكــم  هــي  مــا 

القادمــة؟
رغــم اإلجنــازات املســجلة خــال الســنوات األخيــرة فــإن ســوق التأمــن 
التونســية بإمكانهــا حتقيــق مزيــد مــن النجاحــات ســواء علــى مســتوى 
منوهــا وخدماتهــا وصالبــة موقعهــا املالــي بالنظــر ملــا يتوافــر لهــا مــن 

مــوارد بشــرية وماديــة توفــر لهــا أوفــر احلظــوظ لتحقيــق أهدافهــا.
ويرتبــط تدعيــم دور الســوق التونســية اقتصاديــا وماليــا واجتماعيــا 
اإلصالحــات  بإدخــال  اإلســراع  علــى  مكوناتــه  كل  قــدرة  مبــدى 
املذكــورة أعــاله وإحــداث نقلــة رقميــة وتنظيميــة وتســويقية واتصالية 
علــى أرض الواقــع متكــن مــن مصاحلــة التونســي مــع التأمــن وتدعــم 
رصيــد الثقــة بــن احلريــف وبــن شــركة التأمــن وهــي لعمــري مهمــة 
صعبــة تتحقــق بتكاتــف اجلهــود ووضــع اســتراتيجية متكاملــة مــع 

رزنامــة محــددة وتقييــم متواصــل.

حوارات

حوار مع األستاذ / حبيب بن حسن
رئيس مجلس ادارة الجامعة التونسية لشركات التأمن 

)FTUSA(
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حوارات
وجنحــت شــبكات البنــوك والبريــد خــالل الســنوات األخيــرة يف مزيــد 
تدعيــم حصتهــا مــن مجمــوع األقســاط الصــادرة لتصــل 11.7% يف 
موفــى ســنة 2019 واســتقرت حصــة منتجــي التأمــن علــى احليــاة 

يف مســتوى 0.7 %.
وبلغــت كلفــة حــوادث قطــاع التأمــن 1502 مليــون دينــار يف مــويف 
ــار ســنة 2018 وتســتحوذ  ــون دين ــل 1543 ملي ســنة 2019 مقاب
فــروع تأمــن الســيارات والتأمــن علــى احليــاة والتأمــن علــى املــرض 

علــى نســبة 80 % مــن الكلفــة اجلمليــة للحــوادث.
دينــار ســنة 2019  مليــون  الفنيــة ب 5511  املدخــرات  وتقــدر 

ســنة 2018.  دينــار  مليــون  مقابــل 5060 
ــى لعــب دوره يف معاضــدة تطــور االقتصــاد  كمــا حافــظ القطــاع عل
الوطنــي مــن خــالل مســاهمته يف متويــل االســتثمارات طويلــة املــدى 
وتعبئــة االدخــار حيــث يســاهم بحوالــي 6196 مليــون دينــار تونســي 

ســنة 2019 كتوظيفــات يف الســوق املاليــة التونســية. 
وبلغــت النتائــج املحاســبية الصافيــة يف ســنة 2019 حوالي 172.5 
مليــون دينــار وإذا اســتثنينا اإليــرادات املاليــة بقيمــة 411.3 مليــون 
دينــار فــإن نتائــج قطــاع التأمــن تكــون ســلبية يف مســتوى 238.8 

مليــون دينــار.
وبالرغــم مــن أن رقــم املعامــالت شــهد تطورا يف الثالثة أشــهر األولى 
ــد وجــود انعكاســات  ــة تؤك ــات العام ــن ســنة 2020 إال أن التوقع م
ســلبية علــى قطــاع التأمــن ورقــم املعامــالت يف ظــل إجتيــاح فيــروس 

كورونــا العالــم وتداعياتــه علــى االقتصاديــات العامليــة واالســتثمار.
بالنظــر إلــى الوضــع االقتصــادي والسياســي يف تونــس، أوال مــا اهــم 
التحديــات التــي تواجهكــم؟ ومــا هــي ســبل املواجهــة للحفــاظ علــى 

وتيــرة منــو مقبولــة وكفيلــة بإرضــاء مســاهمي الشــركات؟
ــا املســتحدث،  ــاء فيــروس كورون ــدول املتعرضــة لوب كمــا يف ســائر ال
ضاعفــت األزمــة الصحيــة احلاليــة يف تونــس التحديــات االقتصاديــة 
األزمــة  لهــذه  االقتصاديــة  التداعيــات  بــن  والتداخــل  املطروحــة 
الصحيــة املســتحدثة مــن جهــة والتحديــات االقتصاديــة الهيكليــة 

ــة، ــرة طويل ــدوم لفت ــي قــد ت املتراكمــة مــن جهــة أخــرى والت
وحســب التوقعــات يتمثــل تأثيــر الفيــروس املســتجد علــى االقتصــاد 
ــاجت  التونســي لســنة 2020 يف إنكمــاش اقتصــادي ب 7 % يف الن
ــاع يف نســبة  ــل وتراجــع االســتثمار وارتف ــى األق ــي اخلــام عل الداخل
ــاع يف مؤشــر  ــا وإرتف ــل 15 % حالي ــغ 21.6 % مقاب ــة لتبل البطال
الفقــر ليتجــاوز 19.2 % مــن عــدد الســكان مقابــل 15.2 % 

ــا. حالي
كمــا ســيؤدي هــذا الوبــاء إلــى الهشاشــة املاليــة لعديــد مــن القطاعــات 
أهمهــا تراجــع بنســبة 29 % يف قطــاع الصناعــات وينســبه 23 % 
يف قطــاع اخلدمــات الســياحية وبنســبة 19 % يف قطــاع النقــل 

و17.7 % مــن قطــاع النســيج.
ومبــا أن نشــاط التأمــن لــه ارتبــاط وثيــق باألنشــطة االقتصاديــة 
األخــرى وبالتالــي سيشــهد هــو األخــر تراجعــاً ملحوظــاً يف العديــد 

ــا: مــن املســتويات لعــل أهمه
- انخفاض يف رقم املعامالت نتيجة تراجع االستثمار.

- ارتفاع احلوادث يف بعض فروع التأمن.
- ارتفاع يف معدل كلفة التعويضات.

- انخفــاض املــردود املالــي لالســتثمارات املاليــة نتيجــة تراجــع ســعر 
الفائــدة وســعر األســهم. 

- ارتفاع يف قيمة املتخلدات جتاه املؤمن لهم.
- تراجع فائض السيولة النقدية 

وباإلضافــة جلميــع التداعيات الســلبية املذكــورة يواجه قطاع التأمن 
ــة يف جهودهــا  ــدة ناجتــة عــن معاضــدة الدول ــة جدي ضغوطــاً جبائي
ــاء مــن خــالل مراســيم حكوميــة أحدثــت معاليــم  ــى الوب للقضــاء عل
 إضافيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة لســنتي 2020 و2021 مبعــدل 

للمســاهمات  إضافــة  الشــركات  علــى  األربــاح  مــن   %2
بعنــوان   % و35   %  3 بنســبة  التضامنيــة  االجتماعيــة 
اجلبائــي  الضغــط  فــإن  وبالتالــي  الشــركات  علــى  الضريبــة 
ســيبلغ  2020 ســنة  بعنــوان  التأمــن  شــركات   علــى 

42 % من األرباح.
مــن  املتأتيــة  املنقولــة  األمــوال  رؤوس  مداخيــل  إخضــاع  مت  كمــا 
اإليداعــات بأجــل يف احلســابات املفتوحــة لــدى البنــوك ومــن كل 
منتــج مالــي مماثــل لهــا إلــى اخلصــم مــن املــورد نهائــي وغيــر قابــل 
ــى  ــدالً 20 % وهــو مــا ســيؤثر ســلبا عل لإلرجــاع بنســبة 35 % ب
املداخيــل املاليــة لشــركات التأمــن وانخفاضــاً يف رقــم معامــالت فرع 

التأمــن علــى احليــاة وانحــدار نتائــج شــركات التأمــن.   
يف هــذا اإلطــار واصلــت اجلامعــة التونســية جهودهــا إلــى مجابهــة 
هــذه التحديــات ومعاجلــة اإلشــكاليات التــي تعيــق تطــور أداء قطــاع 
التأمــن وذلــك مــن أجــل النهــوض بــه وحتقيــق اســتقراره وإرســاء 
منــاخ مالئــم لنمــوه وتوفيــر مقومــات الصالبــة املاليــة ملؤسســاته 
وتعزيــز هيكلتهــا واالرتقــاء بجــودة خدماتهــا ممــا يســاهم مباشــرة يف 
مضاعفــة نســبة اندمــاج هــذا القطــاع يف االقتصــاد الوطنــي وتفعيــل 
دوره التنمــوي وتعزيــز مســاهمته يف اســتقطاب االدخــار ومتويــل 

ــم أنظمــة التأمــن االجتماعــي.  االســتثمار وتدعي
بهــا  القيــام  تعتزمــون  التــي  األساســية  املشــاريع  أو  الــورش  هــي  مــا 

للجامعــة؟ كرئيــس  وإجناحهــا 
ــة التونســية لشــركات التأمــن  ــات تنكــب اجلامع ــام هــذه التحدي أم
علــى إعــداد العديــد مــن البرامــج واملشــاريع لدفــع اندمــاج القطــاع 
يف الــدورة االقتصاديــة خاصــة بدعمهــا لتعبئــة االدخــار الوطنــي، 

ومــن أهمهــا:
- مراجعــة اإلطــار التشــريعي والترتيبــي ومالءمتــه مــع التوجهــات 

التشــريعية الدوليــة.
- مواكبة املعايير الدولية يف املجال املالي

اجلبائــي  النظــام  مراجعــة  علــى  اإلشــراف  ســلطة  مــع  العمــل   -
واالجتماعــي لقطــاع التأمــن مبــا يتيــح دعــم االدخــار طويــل املــدى 
اعتمــادا علــى الضمانــات املتوافــرة بعقــود التامــن علــى احليــاة.

- التصــرف واملســاهمة املاليــة يف صنــدوق الوقايــة مــن حــوادث 
املــرور وتقليــص عــدد الوفيــات الناجتــة عنهــا.

- التركيــز علــى رقمنــة القطــاع علــى مســتوى اكتتــاب عقــود التامــن 
وتبــادل املعلومــات والتصــرف يف احلــوادث وتطويــر وســائل االتصــال 

والعمــل عــن بعــد بــن مختلــف املتداخلــن يف قطــاع التأمــن.
املرصــد  مبســاهمة  وتوعويــة  التحسيســية  باحلمــالت  القيــام   -
الوطنــي للمــرور بهــدف التقليــص مــن احلــوادث واحتــرام قانــون 

الطرقــات.  
- تخصيــص اجلــزء األكثــر مــن املدخــرات يف االســتثمار املوجــه مــن 

طــرف الدولــة )القطاعــات األولويــة(.
- التعاون بن القطاع واملؤسسات األمنية )تبادل املعلومات(.
- مقاومة الغش بإحداث وكالة وطنية ضد الغش يف التأمن.

اجلامعــة  لــدى  املرســمن  التامــن  خبــراء  منظومــة  مراجعــة   -
التأمــن. لشــركات  التونســية 

- وضــع منصــة لتبــادل املعطيــات بــن مؤسســات التامــن يف إطــار 
التصــرف والتعويــض عــن حــوادث تامــن الســيارات.

- إعــداد دراســة لتحقيــق التــوازن لضمــان املســؤولية املدنيــة لصنــف 
تامــن الســيارات عبــر حتريــر التعريفــة.

هــل هنــاك تغييــرات كبيــرة طــرأت أو ســتطرأ علــى مســتوى التشــريعات 
التــي تهــم التأمــني يف تونــس؟

ــر التشــريعات وجتــاوز النقائــص املترتيــة  يف إطــار الســعي إلــى تطوي
عــن تطبيــق اإلطــار التشــريعي احلالــي قدمــت الهيئــة العامــة للتأمــن 
مشــروع مراجعــة ملجلــة التأمــن وقــد  عملــت  اجلامعــة التونســية 
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لشــركات التأمــن بجميــع مؤسســاتها وباالســتعانة مبكاتــب دراســات 
وبالتنســيق مــع أهــل املهنــة يف إعــداد تنقيحــات جوهريــة تهــدف إلــى 
ــة التأمــن يف كافــة اجلوانــب املتعلقــة  املراجعــة املعمقــة ألحــكام مجل
بتنظيــم القطــاع ومختلــف املهــن املنضويــة يف إطــاره والــذي يرمــي 
إلــى تطويــر وحتديــث اإلطــار التشــريعي ومالءمتــه مــع التوجهــات 
التشــريعية الدوليــة  ومواكبــة املعاييــر الدوليــة يف املجــال املالــي وتعزيز 

ــة بهــا . ــة املؤسســات ومزيــد دعــم مختلــف املهــن املتصل هيكل
إال أن املشــروع الــذي وقــع إحالتــه علــى الســلط احلكوميــة للمصادقة 
لــم يأخــذ بعــن االعتبــار العديــد مــن مقترحــات أهــل املهنــة الشــيئ 
الــذي يســتوجب املطالبــة بإعــادة النظــر فيــه مراجعــة ووضعــه مــن 
جديــد علــى طاولــة احلــوار مــع مختلــف األطــراف املتداخلــة يف 
القطــاع بهــدف الوصــول إلــى صيغــة توافقيــة تراعــي مصالــح اجلميع 

وتضمــن انطالقــة جديــدة نحــو تطويــر قطــاع التأمــن التونســي. 
مــا الــذي ترونــه ضروريــا للنهــوض بقطــاع التأمــني يف تونــس والدفــع 

مــن مســاهمته يف النــاجت القومــي؟
أن مــا حققــه قطــاع التأمــن مــن رقــم معامــالت ونســبة إندمــاج 
بالنســبة إلــى النــاجت اإلجمالــي اخلــام يعــد قليــال مقارنــة مبــا يتوافــر 
عليــه القطــاع مــن إمكانــات تطويــر مــن شــأنها أن تعــود بالنفــع علــى 
االقتصــاد الوطنــي.  وبصــرف النظــر عــن املراجعــات التشــريعية 
املزمــع القيــام بهــا حتــرص اجلامعــة التونســية لشــركات التأمــن 
ــق  ــا فيمــا يتعل ــى حتســن خدماته ــاون مــع ســلطة اإلشــراف إل بالتع
ــر تعريفــة تأمــن الســيارات  بصنــف تأمــن الســيارات وذلــك بتحري
بصفــة تدريجيــة حيــث ال ميكــن احلديــث علــى جــودة اخلدمــات يف 

ــة( ــون )تعريفــات إجتماعي ــا محــددة بالقان ــات دني ظــل تعريف
كمــا ان التغيــرات واألحــداث التــي تشــهدها البــالد جعلــت املجتمــع 
ــي  ــكات واالفــراد وبالتال ــة التأمــن للممتل ــى ضــرورة وأهمي ــه إل ينتب
الســكن  كالتأمــن علــى  تأمينيــة جديــدة  ملنتجــات  وترويــج  تنويــع 

وتأمــن الســفر والتأمــن ضــد اجلوائــح الطبيعيــة خاصــة يف القطــاع 
ــاف.      ــة التأمــن لبعــض األصن الفالحــي مــع توســيع إلزامي

ويعتبــر تطويــر صنــف التأمــن علــى احليــاة مــن أهــم األصنــاف التــي 
ســيكون لهــا نفــع علــى جميــع املتدخلــن فهــو هــام بالنســبة للمؤمــن 
ــك  ــه وكذل ــى تقاعــده ومســتقبل أفــراد عائلت ــذي ســيطمئن عل ــه ال ل
بالنســبة ملؤسســات التأمــن ألنــه ســيدر عليهــا مداخيــل كبــرى تعــزز 
املــالءة املاليــة كمــا هــو هــام بالنســبة لإلقتصــاد الوطنــي ألنــه ســيوفر 

إســتثمارات معتبــرة ومســاهمة يف متويــل املؤسســات االقتصاديــة.
ــد مــن اإلجــراءات الواجــب إتخاذهــا  ــاك العدي ويف هــذا اإلطــار هن

لعــل اهمهــا:
- منــح املزيــد مــن اإلمتيــازات اإلجتماعيــة لتطويــر التأمــن علــى 

احليــاة مــن خــالل وضــع إطــار لتطويــر التامــن علــى احليــاة.
ــد شــركات التامــن مبســاندة  ــات وتعه ــن التوظيف ــواع م ــكار أن - إبت

تطــور القطاعــات ذات أولويــة.
- حتريــر تعريفــة املســؤولية املدنيــة لتأمــن الســيارات بهــدف حتقيــق 

تــوازن هذا النشــاط.
- وضع نظام ملراقبة تأمن الدراجات النارية.

- وضــع منظومــة ملراقبــة التقيــد بإلزاميــة إكتتــاب بعــض أنــواع 
التامــن ومراجعــة هــذه اإللزاميــة لتشــمل مهنــاً وانشــطة أخــرى.

- وضع منظومة تأمن للكوارث الطبيعية.
ــل  ــق التكام ــة التقاعــد- حتقي ــة أنظم - تشــريك القطــاع يف مراجع
بــن قطــاع التأمــن والصنــدوق الوطنــي للتأمــن علــى املــرض عبــر 

ــات. ــادل املعطي وضــع منظومــة لتب
- وضع منظومة ملقاومة الغش يف ميدان التأمن.

- تعميــم إجباريــة التامــن ضــد املخاطــر املرتبطــة بالنشــاط املهنــي، 
املمتلــكات واألفــراد.

مــاذا كان تأثيــر الكوفيــد علــى مســتوى اخلســائر و علــى مســتوى حجــم 
أعمــال ســتار و علــى عوائــد اإلســتثمار ؟ هــل ســتحقق شــركتكم منــوا 

بالرغــم مــن هــذا الوضــع؟
علــى مســتوى اخلســائر )claims( : لــم يكــن تأثيــر الكوفيــد  جليــا 
علــى مســتوى اخلســائر )claims( حيــث مــن املتوقــع أن تســجل 
مــن  التعويضــات  أعبــاء  نســبة   2020 ســنة  موفــى  يف  الشــركة 
احليــاة(   غيــر  )ألصنــاف  حــدود 75 %  املكتســبة يف  األقســاط 
إلــى  ذلــك  يعــود  و   .2019 ســنة  يف   %  77,5 نســبة   مقابــل 
إنخفــاض عــدد احلــوادث املصــرح بهــا خاصــة يف أصنــاف تأمــن 
ــى  ــي أشــهر األول ــاض بنســبة 30% خــالل الثمان الســيارات )إنخف
الســابقة(.  الســنة  مــن  الفتــرة  بنفــس  مقارنــة  مــن ســنة 2020 
إضافــة إلــى تراجــع نســبة  أعبــاء التعويضــات لصنــف التأمــن ضــد 
املــرض بـــ 3% و يعــود هــذا التراجــع يف مجملــه إلــى فتــرة احلجــر 
الصحــي الشــامل الــذي أقرتــه احلكومــة التونســية خــالل شــهري 

أفريــل و مــاي .
علــى مســتوى حجــم األعمــال: كان أثــر الكوفيــد واضحــا علــى حجــم 
ــي  ســجلت  ــة و الت ــر اإلجباري ــاف التأمــن غي معامــالت بعــض أصن
إنخفاضــا يف عــدد العقــود اجلديــدة املكتتبــة  كأصنــاف التأمــن 
ضــد احلريــق و األخطــار  الفنيــة املتعــددة. و قــد ســاهم ذلــك يف 

تراجــع  مجمــوع رقــم املعامــالت للشــركة بنســبة 2,9 % متوقعــة 
علــى  اإلســتثمار:  علــى مســتوى عوائــد  موفــى ســنة 2020،  يف 
ــدات املتوقعــة بنســبة  ــة، ســتتراجع العائ مســتوى اإلســتثمارات املالي
12 % ويعــود ذلــك  إلــى األداء الــذي مت توظيفــه بدايــة مــن شــهر 
جــوان 2020 علــى عائــدات الســوق املاليــة. دون إعتبــار هــذا األداء 

،ســتتطور العائــدات املاليــة بنســبة 6,9 % حســب التوقعــات.
يف املجمــل ، لــم يكــن للكوفيــد تأثيــر واضــح علــى منــو الشــركة حيــث 
بالرغــم مــن اإلنخفــاض املتوقــع يف مجمــوع أقســاط التأمــن فــإن 
نســبة أعبــاء التعويضــات مــن األقســاط املكتســبة الصافيــة )بعــد 
إعــادة التأمــن ( ستشــهد حتســنا بــــ5 نقــاط بعــد مرورهــا مــن نســبة 

ــى 2020.  ــى 74 % يف موف 79 % ســنة 2019 إل
بصفتكــم الشــركة األولــي مــن حيــث احلصــة الســوقية يف تونــس، مــا 
الــذي ميكــن عملــه للتقليــل مــن املنافســة التــي يشــتكي منهــا اجلميــع 
وخاصــة األخطــار الكبــرىSTEG ، SONEDE ،الفوســفاط ، البتــرول 

حوار مع األستاذ/ حسان الفقي 
املدير العام لشركة التونسية للتأمن وأعادة التأمن 

)STAR( ستار

حوارات
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حواراتاالفتتاحية
....

تعمــل شــركة ســتار منــذ ســنوات علــى صيانــة محفظتهــا و التوجــه 
إلــى  ، إضافــة  املتوســطة  الشــركات الصغــرى و  نحــو إســتقطاب 
تطويــر معامالتهــا يف مــا يخــص تأمــن ممتلــكات األفــراد و املهنيــن 
و التأمــن علــى احليــاة. و يهــدف هــذا إلــى تنويــع املحفظــة و حتقيــق 
مردوديــة أفضــل ، إضافــة إلــى التخلــص تدريجيــا مــن  التبعيــة إلــى 
الشــركات العموميــة الكبــرى يف املحفظــة ، و أصبحــت تنتهــج سياســة 

إنتقائيــة يف تأمــن األخطــار الكبــرى ذات املردوديــة.
شــركة ســتار كانــت تاريخــا شــركة مملوكــة للدولــة بالكامــل ثــم متــت 
خصخصــة جــزء مــن رأســمال الشــركة، كيــف تطــورت ثقافــة الشــركة 
ومنــوذج أعمالهــا Business Model؟ مــا هــي التغييــرات األساســية 

التــي حصلــت منــذ اخلصخصــة؟
مــع  إســتراتيجية  ، دخلــت ســتار يف شــراكة  منــذ ســنة  2009 
أصبحــت متلــك 35  التــي   GROUPAMA الفرنســي الشــريك 
%  مــن رأســمال الشــركة. و قــد كانــت شــراكة مثمــرة علــى عديــد 
األصعــدة حيــث مت العمــل علــى تطويــر اآلليــات و تعصيرهــا و إرســاء 
ثقافــة جديــدة تضــع احلريــف يف صــدارة إهتمامــات الشــركة و ذلــك 
عــن طريــق خلــق منتجــات تتــالءم مــع متطلباتــه.  كذلــك مت تطويــر 
منــوذج األعمــال ليكــون ذا مردوديــة أفضــل عبــر حتســن مردوديــة 
صنــف تأمــن الســيارات ، العمــل علــى تطويــر أصنــاف التأمــن 
املربحــة و نشــاط التأمــن علــى احليــاة. و مــن أهــم التغييــرات التــي 
ــة  ــر إعــادة هيكل ــذ إنطــالق الشــراكة األســتراتيجية نذك ــت من حصل
النظــام املعلوماتــي ، العمــل علــى تعصيــر و رقمنــة أليــات التصــرف 
، تطويــر املــوارد البشــرية عــن طريــق تدعيــم التكويــن يف جميــع 
مجــاالت التصــرف و إعــادة هيكلــة التنظيــم داخــل املؤسســة مبــا 

ــز للموظفــن. ــة أفضــل و حتفي ــاء مردودي ميكــن مــن إضف
مــا توقعاتكــم حلجــم أعمــال ســتار لســنة 2020؟ وللنتائــج النهائيــة؟ 

وكيــف تــرون تطــور أقســاط التأمــني يف الســوق خــال الســنة احلاليــة 
والســنوات القادمــة؟

بالنســبة لســنة 2020، نتوقــع تراجعــاً يف حجــم األعمــال بنســبة 
2,9 % و يعــود ذلــك إلــى خــروج عقــد تأمــن أســطول ســيارات 
املعامــالت  نســق  تراجــع  إلــى  باإلضافــة  املحفظــة  مــن  الدولــة 
اجلديــدة ، وســتكون النتيجــة املحاســبية الصافيــة  يف حــدود 14 
مليــون دينــار مقابــل 22 مليــون دينــار ســنة 2019  و ذلــك بإعتبــار 
مدخــرات إنخفــاض املســتحقات )10 ماليــن دينــار( و كلفــة برنامــج 

اخلــروج اإلختيــاري يف التقاعــد املبكــر )8 ماليــن دينــار(.
احلاليــة  الســنة  خــالل  تونــس  يف  التأمــن  لســوق  بالنســبة  أمــا 
نتوقــع تراجعــا ألقســاط التأمــن مقارنــة بنســب التطــور املســجلة 
يف الســنوات الســابقة خاصــة علــى مســتوى أقســاط تأمــن أخطــار 
ــو  ــى أن تســترجع نســق النم ــددة عل ــة املتع ــق واألخطــار الفني احلري

العــادي يف الســنوات املقبلــة.
 يف نظركــم مــا الــذي يتوجــب عملــه لتنشــيط الســوق التونســي؟ هــل 
جديــدة  منتجــات  طــرح  أم  أســرع؟  منــو  حتقيــق  بإمكانهــا  الرقمنــة 
كالتأمــني املتناهــي الصغــر Micro- Insurance كفيــل بالرفــع مــن 

إجمالــي األقســاط إلــي اإلمــام؟
لتنشــيط الســوق التونســية يتوجــب العمــل علــى خلــق منتجــات تأمــن 
تتماشــى مــع متطلبــات احلرفــاء واإلصغــاء لتطــور حاجياتهــم. كمــا 
لــكل  االســتجابة  وســرعة  اخلدمــات  تقريــب  علــى  العمــل  يجــب 
ــر  ــة و تعصي ــن أهــم الوســائل جنــد الرقمن ــاء. و م تســاؤالت احلرف
وســائل اإلتصــال مــع احلرفــاء ، باإلضافــة إلــى إعتمــاد تقنيــات البيــع 

عــن بعــد. 
كذلــك إمكانيــة طــرح املنتجــات اجلديــدة كالتأمــن املتناهــي الصغــر 
)Micro-insurance( مــن شــأنه أن يرفــع يف حجــم أقســاط 

التأمــن يف الســوق.

هــل  اخلــاص،  للقطــاع   %  100 اململوكــة   1 رقــم  الشــركة  هــي  كومــار 
بإمكانكــم إعطاءنــا ملحــة عــن تطــور أعمــال الشــركة يف الســنوات األخيــرة 
باملقارنــة مــع تطــور الســوق؟ مــا الــذي مييــز »كومــار« عــن باقــي الشــركات؟

مّت إنشــاء شــركة البحــر األبيــض املتوســط للتأمــن وإعــادة التأمــن 
كومار ســنة 1969 بعد حتول الشــركة الســابقة »للتأمن املغاربي« إلى 
ــي ملحافــظ شــركات تأمينات  ــى ارث غن شــركة تونســية، و اعتمــادا عل

صلبــة .
LA PATERNELLE  ســنة  و   1886 عــام   يف   LA MINERVE(

)1935 ســنة    LA PREVOYANCE و   1929
الســوق  يف  األولــى  اخلاصــة  الشــركة  اليــوم،  هــي  كومــار  تأمينــات 

بـــ: وتتميــز  للتأمــن،  التونســية 
- قــوة ماليــة مؤكــدة متكنهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه احلرفــاء 
والشــركاء.  تطــور رقــم املعامــالت ملجمــع كومــار و حيــاة  مبــا يعــادل  7 
% يف الســنوات األخيــرة وهــي نســبة تطــور الســوق ممــا جعــل حصــة 

الســوق مســتقرة  يف 11 %.
- شــبكتها التجاريــة املتطــورة يف تونــس: كفــاءات مهنيــة عاليــة اجلــودة 
موزعــة علــى أكثــر مــن  مائــة نيابــة تأمــن علــى كافــة التــراب التونســية. 

- شبكة شركاء متطورة يف اخلارج.
- تأمينــات كومــار يف ســاحل العــاج تأسســت ســنة 2017 وتطــورت 

شــبكتها التجاريــة لتنتشــر يف أبيدجــان . 
- احلوكمة وفق املعايير الدولية.

ذوي  املوظفــن  توظيــف  ينعكــس يف  املســتوى  رفيــع  تقنــي  إتقــان   -
اخلبــرة يف الســوق املحليــة وبدعــم مــن املســاهمن الذيــن هــم قــادة 

مجاالتهــم؛ يف 
واخلدمــات  الضمانــات  تقــدمي  يف  وتنعكــس  االبتــكار  يف  الرغبــة   -

الســوق؛ يف  املبتكــرة 
- تطوير بيئة مواتية للتطوير املهني للموظفن.

- كومــار شــركة »مواطنــة« وناشــطة علــى نطــاق املســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات بتنظيمهــا لتظاهرتــن رياضيــة وأدبيــة قيمــن يف بالدنــا.

أنتــم  هــل  األخيــرة؟  الســنوات  يف  التونســي  الســوق  أداء  تقيمــون  كيــف 
التامــني؟ وانتشــار  النمــو؟  نســب  عــن  راضــون 

دينــار  مليــون  التونســية 2400  التامــن  ســوق  معامــالت  رقــم  بلــغ 
تونســي ســنة 2019 مقابــل 2250 مليــون دينــار تونســي ســنة 2018 

حوار مع األستاذ/حكيم بن يدر
املدير العام شركة البحر املتوسط للتأمن وإعادة التأمن 
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بنســبة تطــور تقــدر ب 7.2% ونســبة إندمــاج ب 2.2 % مــن النــاجت 
املحلــي اخلــام، وســجلت التعويضــات املدفوعــة نســبة ارتفــاع ب 11,6 
% حيــث بلــغ مجمــوع التعويضــات أكثــر مــن 1400 مليــون دينــار ســنة 
2019 مقابــل 1200 مليــون دينــار ســنة 2018. كمــا يســاهم القطــاع 
بأكثــر مــن 6000 مليــون دينــار تونســي كتوظيفــات يف الســوق املاليــة 
التونســية.. إالّ أّن هــذه النتائــج املســّجلة ال تــزال دون املأمــول مقارنــة 
ــدان املجــاورة أو  ــه يف البل ــة وبنظرائ ــة مــن جه ــة القطاعــات املالي ببقي
ذات االقتصاديــات املماثلــة مــن جهــة أخــرى، وقــد حافظــت الهيكلــة 
العامــة ملحفظــة ســوق التأمــن خــالل ســنة 2019 علــى تركيبتهــا علــى 
غــرار الســنوات الســابقة بســيطرة فــرع تأمــن الســيارات رغــم التراجــع 
ــه حيــث اســتأثر لوحــده بنســبة 44 % ويحتــل صنــف  النســبي حلصّت
التأمــن علــى احليــاة املرتبــة الثانيــة بحّصــة تعــادل 23 %   يليــه فــرع 

التأمــن علــى املــرض ب 14.3 %.
مــا الــذي يعيــق تطــور التامــني يف تونــس مــا الــذي ميكنــه عملــه للرفــع 
مــن إجمالــي أقســاط التأمــني؟ ومــن نســبة األقســاط يف النــاجت املحلــي 

)penetration(؟ 
اخلدمــات  صناعــة  يف  حدثــت  التــي  اجلذريــة  التطــورات  مقابــل 
املاليــة بجميــع مكوناتهــا مــن التأمينــات واملصــارف والبورصــات، بقــي 
االنطبــاع الراســخ لــدى املســتهلك التونســي ملنتجــات التامــن وخدماتــه 
لــم تتغيــر منــذ ســنن تعلّقــت بالتأمينــات يف  رهــن صــورة منطيــة 
ــاء بالتامــن  ــا واالكتف ــارف عليه ــة الكالســيكية املتع نشــاطاتها التقليدي
ــة و حــوادث الســير  ــق باملســؤولية املدني ــه املتعل ــى املخاطــر يف جانب عل
والطرقــات دون وعــي بأهميــة دور هــذا القطــاع احليــوي يف حمايــة 
األفــراد واملمتلــكات، وعــدم توافــر الدرايــة الكافيــة واإلملــام بأنــواع 
التأمــن املختلفــة وتفاصيــل املنتجــات التــي يجــب االقبــال عليهــا والتــي 
تالقــي انتشــارا واســعا يف دول أخــرى أهمهــا التامــن علــى احليــاة.

ــة يف  ــض املنتجــات احليوي ــى بع ــال عل ــف املســّجل يف االقب هــذا الضع
العمــل علــى تغييــره مــن خــالل حتســن  التأمينــات مــن الضــروري 
املواطــن  يحتاجهــا  التــي  للمنتجــات  والتســويق  االتصاليــة  السياســة 
والتــي بــات مــن الضــروري التوجيــه االســتراتيجي ألهميتهــا علــى غــرار 
التأمــن علــى احليــاة والعقــود التكميليــة، إضافــة إلــى التأمــن علــى 
ــج وترســيخ  ــى تروي ــى العمــل عل ــة ال ــة هــذا باإلضاف ــوارث الطبيعي الك
مفهــوم التحفيــز الضريبــي الــذي يعــود بالنفــع علــى االفــراد واملؤسســات 
والتأكيــد علــى دور التامــن يف انعــاش االقتصــاد مــن خــالل تعزيــز 

ودعــم االســتثمارات.
وهــذه الصــورة النمطيــة أو ضعــف الوعــي كان بــدوره مــن بــن العوامــل 
التــي ســاهمت يف عرقلــة تطــور بعــض املنتجــات املوجهــة للمواطــن، 
حيــث ان أغلــب املواطنــن ال يدركــون اهميــة التأمــن إال عنــد حــدوث 

الكارثــة.
ويعتبــر تطويــر صنــف التأمــن علــى احليــاة مــن أهــم األصنــاف التــي 
ســيكون لهــا نفــع علــى جميــع املتدخلــن فهــو هــام بالنســبة للمؤمــن 
لــه الــذي ســيطمئّن علــى تقاعــده ومســتقبل أفــراد عائلتــه وكذلــك 
بالنســبة ملؤّسســات التأمــن ألنــه ســيدرّ عليهــا مداخيــل كبــرى تعــزز 
ــه ســيوّفر  املــالءة املاليــة كمــا هــو هــام بالنســبة لالقتصــاد الوطنــي ألّن

اســتثمارات معتبــرة ومســاهمة يف متويــل املؤّسســات االقتصاديــة.
وإضافــة إلــى املراجعــات التشــريعية املحّفــزة يجــب علــى مؤّسســات 
التأمــن احلــرص علــى جــودة اخلدمــات املقدمــة والعمــل علــى رقمننهــا 
بوضــع جتربــة احلريــف و مشــاغله  هدفــا مركزيــا وضــرورة تنويــع 
ظــّل  مطالــب حرفائهــا يف  تلبــي  تأمينيــة جديــدة  ملنتجــات  وترويــج 
التغيــرات واألحــداث التــي يشــهدها العالــم والتــي جعلــت املجتمــع ينتبــه 
إلــى ضــرورة وأهمّيــة التأمــن للممتلــكات واالفــراد و التامــن علــى 
ــة خاصــة يف  ــح الطبيعي ــفر والتأمــن ضــّد اجلوائ ــكن وتأمــن الّس الّس

القطــاع الفالحــي مــع توســيع إلزاميــة التأمــن لبعــض األصنــاف.
تتميــز كومــار بكونهــا ضمــن مجموعــة بنــك األمــان هــل لديكــم منــوذج 

bancassurance متكامــل وهــل تــرون أن املســتقبل هــو للتأمــني عبــر 
املصــارف؟ كيــف تخطــط شــركتكم للرقمنــة Digitalization؟ 

منــوذج bancassurance الــذي مت إنشــاؤه بــن شــركتينا تأمينــات 
كومــار و تأمينــات حيــاة مــع بنــك األمــان قائــم الــذات يقــوم علــى اتفاقيــة 
لتوزيــع مجموعــة لعقــود تامــن الشــركتن يتــم اثراؤهــا حســب مــا تنــص 
عليــه التشــريعات و القوانــن يف هــذا املجــال. التأمــن عبــر املصــارف 
ميثــل قنــاة توزيــع راســخة ومســتخدمة بشــكل مهــم و متزايــد يف ســوق 
التأمــن ببالدنــا و ســتكون مســتقبال مــن شــبكات التأمــن الرئيســية 
يف القطــاع. وضعــت شــركتنا  اســتراتيجية حتــول رقمــي شــاملة لســير 
العمــل الكامــل للمؤسســة )جتربــة احلريــف، التوزيــع، االتصــال، منــوذج 
األعمــال، اإلدارة، إدارة املــوارد البشــرية…( ممــا ســيمكننا مــن وضــع 

اليــات متطــورة تســتجيب للمتطلبــات اجلديــدة و املتجــددة للحريــف.
كومــار تنظــم كل ســنة ســباق املاراثــون ومســابقة COMAR D’OR بعــد 
مــرور أكثــر مــن 30 ســنة علــي إطاقكــم املبادرتــني مــا هــي النتائــج التــي 

جنيتوهــا منهمــا؟
أصبحــت تأمينــات كومــار »شــركة مواطنــة« مؤهلــة مــن خــالل االنفتــاح 
علــى بيئتهــا وتأســيس أعمــال ناجحــة يف مختلــف املجــاالت الرياضيــة 
والثقافيــة واالجتماعيــة. وقــد اختصــت بتنظيمهــا ملاراثــون عاملــي هــو 

األول يف تونــس و جلوائــز أدبيــة تهتــم بالروايــة التونســية .
تأســس ماراثــون كومــار لتونس-قرطــاج عــام 1986، وأصبــح كحــدث 
رياضــي دولــي يســتقطب ســنوًيا أكثــر مــن 4000 رياضــي مــن مختلــف 

األعمــار: هــواة ومحترفــن، تونســين وأجانــب:
وبعــد مــرور أكثــر مــن 35 ســنة علــى تنظيــم الّتظاهــرة الّرياضّيــة 
دولّيــا  مصّنفــا  تونــس،  كومــار  ماراثــون  أصبــح  والعاملّيــة  الوطنّيــة 
القــوى  أللعــاب  العاملّيــة  اجلامعــة  قبــل  مــن  البرونــزي  بالّتصنيــف 

)World Athletics(
مــن  لعّدائــن  مشــّرفة  أجنبّيــة  مشــاركة  الســابقة  الــدورات  ســّجلت 
ــا، الّدمنــارك،  ــا، كيني ــا، الّصــن، كرواتي ــرة )فرنســا، بلجيكي ــدان كثي بل
مصــر، اجلزائــر، اســبانيا، الّنمســا، اســتراليا، إيطاليــا، األردن، اليابــان، 
املغــرب، سويســرا،( باإلضافــة الــى حضــور ممّثــل اجلامعــة العاملّيــة 
أللعــاب القــوى اّلــذي واكــب كّل فعالّيــات هــذه الــّدورة مّمــا أضفــى 

حركّيــة علــى املشــهد الّســياحي والّرياضــي يف تونــس.
تهــدف شــركة كومــار تأمينــات مــن خــالل تنظيــم اجلوائــز األدبيــة 
الكومــار الذهبــي ســنة1997  إلــى دعــم االنتــاج الروائــي التونســي 
ــات  ــز ألفضــل الرواي ــك بإســناد جوائ ــة والفرنســية وذل ــن العربي باللغت
الصــادرة ســنويا باالعتمــاد علــى جلنتــي حتكيــم  متكونتــن مــن ثلّــة 
مــن املختصــن يف املجــال األدبــي واإلعالمــي وأيضــا مــن الشــخصيات 

املتوجــة يف الــدورات الفارطــة.
بعــد أربعــة وعشــرين عاًمــا، وأربعــة وعشــرين إصــدارًا أصبحــت جوائــز 

األدبّيــة للكومــار الذهبــي متثــل :
• حدثا ثقافيا مهما يف املشهد األدبي التونسي

• اجلوائــز التــي يطمــح اليهــا الروائيــون التونســيون باللغتــن )العربيــة 
والفرنســية( واملدعومــة مــن قبــل جميــع األوســاط األدبيــة )أكادمييــن 

وإعــالم ومبدعــن(.
• مثــاال للبعــد اإلنســاني الــذي يجــب أن يكــون لشــركة اقتصاديــة فيمــا 

يتعلــق ببيئتهــا االجتماعيــة وطريقــة أخــرى لتعزيــز اإلبــداع الثقــايف.
كيــف تــرون ٌافــاق تطــور شــركتي »كومــار« و »حيــاة« يف  2020 و 2021؟ 

ومــاذا عــن ٌافــاق تطــور الســوق التونســي؟
نظــل يقظــن ملــا يخــص منــو شــركتنا مــع احلفــاظ علــى أساســياتنا 
املتمثلــة يف خدمــة احلرفــاء والســالمة املاليــة. نأمــل أن تبــث نهايــة 
أزمــة اجلائحــة COVID 19 حيــاة جديــدة يف ســوق التأمــن. هــذا و 
ســيحدث قانــون التأمــن اجلديــد الــذي نأمــل أن يدخــل حيــز التنفيــذ 
مــدى  بالســوق علــى  و حيويــة   نوعيــة يف اخلدمــات  نقلــة   ، قريًبــا 

الســنوات العشــر القادمــة.
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حوارات

كيــف كان تأثيــر أحــداث الســنوات األخيــرة يف تونــس مــع تراجــع ســعر 
الدينــار علــي أعمــال اإلعــادة التونســية؟ كيــف تواجهــون هــذا الوضــع؟ 

مــاذا كان التأثيــر املضاعــف لكورونــا واإلغــاق علــي شــركتكم؟
التونســية  البــالد  التــي عاشــتها  ســجلت فعــال الســنوات األخيــرة 
بعــض األحــداث اجليوسياســية التــي كان لهــا تداعيــات مباشــرة علــى 
املحيــط االقتصــادي عمومــا ممــا إنعكــس بطبيعــة احلــال علــى قطــاع 
التأمــن خاصــة علــى مســتوى بعــض أصنــاف التأمــن ذات اإلرتبــاط 
املباشــر بنســق اإلســتثمار مثــل التأمــن الهندســي و نقــل البضائــع.

و لكــن و مــع ذلــك حافــظ قطــاع التأمــن، و مــن ورائــه املعيــد الوطنــي، 
ــة  ــة القطاعــات االقتصادي ــع بقي ــة م ــى نســق منــو مــرض باملقارن عل
األخــرى، فقــد إســتقرت نســبة منــو رقــم املعامــالت يف حــدود معــدل 
ســنوي ناهــز 7 % خــالل اخلماســية األخيــرة مقابــل معــدل ســنوي 
بحوالــي 9 % خــالل اخلماســية الســابقة و يعــود ذلــك بالدرجــة 
األولــى إلــى إجــراءات جماعيــة إتخذتهــا اجلامعــة التونســية لشــركات 
التأمــن إبــان الثــورة بالتعــاون مــع املعيــد الوطنــي و ســلطة اإلشــراف 
للحفــاظ علــى التوازنــات العامــة للقطــاع يف مجــال تأطيــر املنافســة 

والتســعير و مالءمــة  شــروط التغطيــة.
و يف خصــوص مــدى تأثيــر تقلــب ســعر الدينــار علــى نشــاط »اإلعــادة 
إســتراتيجية  تتوخــى  الشــركة  أن  بالتوضيــح  فاجلديــر  التونســية« 
متكاملــة للتصــرف يف مخاطــر الصــرف املتعلقــة مبعامالتهــا مــع 

األســواق اخلارجيــة ترتكــز باألســاس علــى 4 محــاور: 
األجنبيــة  بالعملــة  حســابات  التونســية”  “اإلعــادة  متتلــك 
)USD,EUR,GBP( ممــا يجنبهــا مخاطــر تقلبــات ســعر الصــرف 

. باخلــارج  عمالئهــا  مــع  املاليــة  معامالتهــا  مســتوى  علــى 
ــوان  ــا أن »حســابات اإليداعــات Les dépôts comptes  » بعن كم
األقســاط الغيــر مكتســبة و إيداعــات احلــوادث حتــت التســوية يقــع 
تســجيلها بالعملــة األصليــة »en monnaie originale« و عنــد 
حتريــر هــذه احلســابات ينخفــض اإلنعــكاس الســلبي لتقلــب ســعر 
الصــرف  ســعر  أســاس  علــى  يتــم  التحريــر  أن  بإعتبــار  الصــرف 

اجلديــد.
تعمــل الشــركة علــى التصفيــة الســريعة للحــوادث حتــى يقــع تفــادي 

أي تفاقــم قــد يكــون مــرده متأنيــاً مــن تقلــب ســعر الصــرف.
آليــة حمايــة   »Rétrocession« اإلســناد:  إعــادة  تشــكل   و  هــذا 
إضافيــة و هامــة يف هــذا الشــأن حيــث متتــص جــزءا مــن تداعيــات 

ســعر الصــرف بعنــوان تكلفــة احلــوادث املعــاد إســنادها.
خــالل  الصــرف  ســعر  تقلــب  إشــكالية  رغــم حقيقــة  و  بالتالــي  و 
الســنوات األخيــرة لكــن إســتراتيجية التحكــم يف تداعياتهــا قــد مكنــت 

ــص مــن تأثيرهــا الســلبي. ــن التقلي م
ــة  ــات هــذه الكارث ــا و رغــم أن تداعي ــق بأزمــة الكورون أمــا فيمــا يتعل
الصحيــة قــد متتــد علــى مــدى طويــل إال أنــه بالنســبة »لإلعــادة 
التونســية« فإننــا نســتطيع أن نؤكــد أنــه مــن الناحيــة العمليــة البحتــة، 
فــإن إســتمرارية النشــاط لــم تشــهد أي تعطيــل يذكــر بإعتبــار أنــه 
 Le plan de العمــل العملــي إلســتمرارية  املخطــط  تفعيــل  وقــع 
continuité d’activité  يف احلــن و دون أيــة عوائــق ذلــك أن 
الشــركة قــد إعتــادت القيــام بعمليــات بيضــاء دوريــة علــى مــدار الســنة 
و قــد إســتمر العمــل عــن بعــد طيلــة مــدة احلجــر الصحــي ثــم إســتمر 
يف إطــار التنــاوب بــن احلضــور و عــن بعــد إلــى غايــة هــذا التاريــخ 

و بنســق عــادي جــدا.
إال أنــه مــن الناحيــة الفنيــة فقــد ســجلنا تراجعــا يف رقــم املعامــالت 
خاصــة علــى مســتوى  بعــض الفــروع و مــن املتوقــع أن تســتقر نســبة 
التراجــع إلــى حــدود 5 % مــع نهايــة الســنة اجلاريــة 2020 و هــو 
مــا إضطرنــا إلــى تعديــل أهــداف امليزانيــة املضبوطــة لهــذه الســنة .

ــن جــراء  ــة احلــوادث م ــا يف كلف ــم نســجل تفاقم ــك ل ــل ذل و يف مقاب
الكوفيــد  حتديــدا بإعتبــار أن جــل إتفاقيــات إعــادة التأمــن تســتثنى 
األمــراض املعديــة و األوبئــة مــن مجــال التغطيــة ، كمــا تراجع النشــاط 
املالــي خاصــة فيمــا يتعلــق مبردوديــة التوظيفــات املاليــة علــى إثــر 
قيــام البنــك املركــزي بالتقليــص يف نســب الفائــدة مراعــاة للظــرف.

هــذا و شــهد نســق إســتخالص األقســاط تأخيــرا عــن املعتــاد نتيجــة 
الصعوبــات التــي تالقيهــا الشــركات املباشــرة مــع حرفائهــا  جــراء 
الظــرف االقتصــادي الصعــب و تدابيــر احلجــر الصحيــة التحفظيــة. 
بعــد املشــاكل التــي تعرضــت لهــا بعــض اإلعــادات العربيــة، أال تعتقــدون 
أن هــذه اإلعــادات لــم تســتطع خلــق صناعــة إعــادة عربيــة قــادرة علــي 
املنافســة إقليميــا علــى األقــل؟ هــل يف نظركــم هنــاك إمكانيــة لنجــاح 

اإلعــادات العربيــة؟ ومــا الــذي ينقصهــا لتنجــح؟ 
ــق صناعــة  ال أعتقــد أن شــركات اإلعــادة العربيــة قــد فشــلت يف خل
إعــادة عربيــة قــادرة علــى املنافســة إقليميــا و لألســف هكــذا توصيــف 
يعتبــر إجحافــا يف حــق هــذه الشــركات خاصــة إذا إعتبرنــا أن ســوق 
التأمــن العربيــة هــي أحــد الفاعلــن و املؤثريــن األساســين يف هــذه 
الوضعيــة طاملــا أن املعيــار األول الــذي تأخــذه بعــن اإلعتبــار إلســناد 
ــرا شــركات اإلعــادة مــن  ــت كثي ــد عان ــف« و ق ــال هــو »التصني األعم
إقصائهــا مــن املعامــالت ذات املردوديــة و التــي بقيــت حكــرا علــى 

كبريــات شــركات اإلعــادة العامليــة.
قدمتــه  الــذي  الدعــم  علــى  نتغافــل  أو  ننســى  أن  يجــب  ال  كمــا 
العقــود املاضيــة ألســواقنا،  العربيــة علــى مــدى  شــركات اإلعــادة 
و إن الصعوبــات التــي تعيشــها اليــوم البعــض مــن هــذه الشــركات 
ــر هــذه  ــم تث ــة و ل ــات الشــركات العاملي ــد عاشــته غيرهــا مــن كبري ق
الضجــة التــي أحدثتهــا الشــركات العربيــة.و إنــي أعتقــد يف احلقيقــة 
ــكايف  ــم حتــض باإلحاطــة و الدعــم ال ــة ل أن شــركات اإلعــادة العربي
مــن أســواقها ممــا جعلهــا تتجــه مضطــرة إلــى قبــول أعمــال بأســعار 
رقــم  سياســة  إلــى  ذلــك  يف  جانحــة  كبيــرة  بالتزامــات  و  متدنيــة 
املعامــالت و التكالــب علــى األعمــال بقطــع النظــر علــى املردوديــة 
 وبطبيعــة احلــال ممــا أحلــق بهــا ضــررا خاصــة مــع إشــتداد املنافســة 

وطفرة الطاقات اإلكتتابية.
و هــذا ال يجــب أن يحجــب مســؤولية شــركات اإلعــادة  كذلــك خاصــة 
علــى مســؤوليتها يف حســن إدارة  املخاطــر و مــدى وجاهــة سياســاتها 
الداخليــة خاصــة علــى مســتوى إحــكام منظومــة الرقابــة والتصــرف 
يف املخاطــر، ومجهــودات اإلســتثمار يف الرأســمال البشــري و التكويــن 

و مواكبــة التكنولوجيــا اجلديــدة و التطــورات احلاصلــة.
مــا هــي أهــم التحديــات التــي تواجهكــم كإعــادة تونســية علــي الصعيــد 

حوار مع األستاذة / ملياء بن محمود
املدير العام لشركة التونسية إلعادة التأمن
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االفتتاحية
العربــي؟ واإلقليمــي؟ مــا هــي الفــرص التــي ترونهــا كفيلــة بإعطــاء زخــم 

لكــم إذا اســتثمرت؟ 
لــن أضيــف جديــدا إذا كــررت أن أكبــر حتــد هــو حتســن التصنيــف 
علــى  احلصــول  و  األســواق  إلقتحــام  األكبــر  العائــق  يظــل  الــذي 
املعامــالت املربحــة و يبقــى املتوقــع يف أســواق إنتمائنــا العربيــة حتديــا 
يرتبــط يف جــزء كبيــر منــه بالوضــع السياســي للبــالد التونســية و هــو 
مــن العوامــل اخلارجــة عــن نطاقنــا كمــا يرتبــط يف جــزء آخــر مبــدى 
إســتعداد الشــركات العربيــة إلعطائنــا الفرصــة،  و مــن األكيــد أن 
ــة بــن الصمــود يف  ــا هــو كيفيــة حتقيــق املعادل التحــدي القائــم حالي
ســوق تتســم بتدنــي التســعير و تدهــور الشــروط و املحافظــة يف نفــس 
الوقــت علــى املعاييــر الســليمة للنشــاط مبــا يضمــن التوازنــات العامــة 

للشــركة يف ســوق تتســم باملنافســة الشــديدة.
 Leurs هــذا و تواجــه كل الشــركات بــدون إســتثناء رهــان مالءمــة
Business Model مــع التحــول الرقمــي و مــع حتديــات احلريــف 
 les risques émergents الناشــئة   املخاطــر  و  اإلفتراضــي 

كاملخاطــر الســيبرانية  Cyber علــى ســبيل املثــال.
ما هي توقعاتكم لسوق التأمني التونسي؟

يعيــش الســوق التونســي زخمــاً مــن اإلصالحــات اجلوهريــة التــي 
تتعلــق مبجالــن هامــن:

 La solvabilité basée sur les املــالءة املبنيــة علــى املخاطــر -
risques  و التــي مــن املتوقــع أن يكــون لهــا إنعــكاس كبيــر علــى 
صالبــة الركيــزة املاليــة للســوق بإعتبــار أنهــا تتطلــب تدعيمــاً كبيــراً 

لألمــوال الذاتيــة و إســتثمارات هامــة يف املنظومــات اإلعالميــة.
- إعتمــاد املعاييــر املحاســبية  IFRS/IFSA  و التــي يقــع يف الوقــت 
احلالــي باإلشــتراك مــع ســلطة الرقابــة تــدارس إنعكاســاتها املتوقعــة 

علــى القوائــم املاليــة للشــركات.
هذا فضال على مراجعة جذرية ملجلة التأمن يف إجتاه:

- تعزيــز منظومــة احلوكمــة مبؤسســات التأمــن و إعــادة التأمــن 
وتطويــر آليــات الرقابــة

- حتســن اخلدمــات و تنظيــم املهــن املرتبطــة بالتأمــن ) الوســاطة، 
اإلختبــار،....(

و يبقــى الســوق التأمــن التونســي الــذي ال تتجــاوز نســبة إندمــاج 
ــة و ذات الطاقــات  خدمــات التأمــن فيــه 2 % مــن األســواق املهيكل

الكامنــة و اآلفــاق الواعــدة.
مــا الــذي ميكــن لإلعــادة التونســية أن تقدمــه للشــركات غيــر الطاقــات 

اإلكتتابيــة؟
مالءمــة  و  بحرفائهــا  اإلحاطــة  إلــى  التونســية«  »اإلعــادة  تســعى 
خدماتهــا مــع  حاجياتهــم خاصــة يف مجــال التكويــن و تقــدمي املعلومة.
و إننــا نولــي أهميــة كبــرى لتقــدمي املســاعدة الفنيــة يف مجــال التكويــن 
و التربصــات و تنظيــم ورشــات عمــل متعــددة لفائــدة الســوق، حيــث 
تســتقبل اإلعــادة التونســية عــدة طلبــة للتربــص مــن املعاهــد املختصــة 
يف التأمــن و زمــالء مــن بعــض الشــركات املســندة مــن داخــل و خــارج 

الســوق التونســية.
كمــا تســاهم الشــركة يف إثــراء الســوق بإصــدارات دوريــة تواكــب أهــم 

املســتجدات يف صناعــة التأمــن و إعــادة التأمــن.
إلــى  وطنيــاً  معيــداً  بصفتهــا  التونســية«  »اإلعــادة  تســعى  و  هــذا 
دعــم  و  املحليــة  الســوق  لتأطيــر  املبذولــة  املجهــودات  معاضــدة 

اجلســيمة.  املخاطــر  يف  للتصــرف  الكبــرى  املشــاريع 

حوارات

منــذ فتــرة قصيــرة غيــرمت اســم شــركتكم مــن »ســليم« إلــى BH   تأمــني   
، مــا هــي الدوافــع التــي كانــت وراء هــذا التغييــر؟ هــل هنــاك تغييــر يف 
إلــي  أكثــر  ســتتجهون  هــل  ؟   Business Model األعمــال  منــوذج 

العمــل عبــر البنــك Bank assurance ؟
اســمها  بتغييــر  شــركتنا  قامــت   2019 ســبتمبر  شــهر  منــذ 
االجتماعــي مــن »شــركة تأمينــات ســليم« الــى BH تأمــن-  الــى 
جانــب تغييرعالمتهــا التجاريــة و األلــوان املميــزة لهــا ممــا جعــل منــه 
تغييــرا كليــا للعالمــة التجاريــة للمؤسســة و قــد عملنــا علــى اســتغالل 
هــذه الفرصــة للتعريــف أكثــر بالشــركة لــدى احلرفــاء و العمــوم 

واملهنيــن و نأمــل أن نكــون قــد وفقنــا يف ذلــك. 
و قــد انــدرج تغييــر اســم شــركتنا ضمــن عمليــة شــاملة لتحويــر 

مكوناتهــا بجميــع  اإلســكان  بنــك  عالمــة مجموعــة 
بدايــة مــن بنــك اإلســكان الــذي حتــول الــى BH بنــك يف إشــارة 
الــى التغييــر االســتراتيجي يف اجتــاه بنــك شــمولي يعنــى بجميــع 
املجــاالت االقتصاديــة و يهتــم بجميــع شــرائح احلرفــاء و املهنيــن 

مــن أشــخاص طبيعيــن أو مؤسســات.
كمــا شــمل هــذا التغييــر جميــع املؤسســات األخــرى التابعــة لهــذه 
املجموعــة و العاملــن يف مختلــف املجــاالت املاليــة أو غيــر املاليــة  
و نذكــر منهــا BH تنميــة،BH  اســتثمار، BH ايجــار و BH للبعــث 

العقــاري.
 و قــد عملــت املجموعــة علــى توحيــد و تقريــب العالمــات التجاريــة  

واأللــوان املكونــة لهــا ليعكــس ذلــك التحــول االســتراتيجي للمجموعــة 
يف اجتــاه دعــم التعاضــد و التكامــل بــن مختلــف مكوناتهــا.

ــر املباشــر يف منــوذج   ــر التأثي ــذا التغيي ــون له ــي أن يك ــن الطبيع و م
أعمــال جميــع الشــركات املكونــة للمجموعــة و لشــركتنا خصوصــا 
مبــا أن التأمــن البنكــي مــازال يوفــر مجــاالت عــدة للتطــور و فــرص 
أعمــال كبيــرة و متنوعــة و اننــا علــى قناعــة تامــة أن شــركتنا مــازال 
لديهــا هامــش كبيــر للتطــور يف مجــال التأمــن البنكــي يف صنــف 
خصوصيــات  باعتبــار  ذلــك  و  خصوصــا  احليــاة  علــى  التأمــن 
محفظــة حرفــاء البنــك و تنوعهــا حيــث أنهــا تعــد أهــم محفظــة 

حرفــاء أشــخاص طبيعيــن يف تونــس.
يف هــذا االطــار عملنــا علــى وضــع اســتراتيجيات جديــدة  مــع البنــك 
و برنامــج طمــوح علــى املــدى القصيــر و املتوســط لدفــع و ترويــج 
عــدد مــن املنتجــات عبــر شــركة توزيــع البنــك التــي تعــد مــا ال يقــل 
عــن 146 نقطــة بيــع موزعــة علــى كامــل تــراب البــالد مــع االســتغالل 

االمثــل لقاعــدة معلومــات احلرفــاء.
مــا تقييمكــم ألداء شــركتكم يف ســنوات 2019 و 2020؟ ومــا هــو 

حوار مع األستاذة/ دليلة بدر 
)BH Assurance( املديرة العامة لشركة بي اتش للتامن
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حوارات
تقييمكــم ألداء الســوق بصفــة عامــة؟ هــل أنتــم راضــون عــن هذا األداء؟
املنحــى  بتواصــل   2019 لســنة  املحاســبية  الســنة  متيــزت  لقــد 
التصاعــدي لتطــور رقــم معامــالت الشــركة الــذي ميــز شــركتنا منــذ 
ســنة 2014 ليبلــغ يف موفــى ســنة 2019 مــا يزيــد عن  116مليون 
دينــار مقابــل 43 مليــون دينــار ســنة 2013 أي مبعــدل منــو يقــدر ب 

18% ســنويا خــالل اخلماســية الســابقة.
كمــا متيــزت ســنة 2019 بتــوازن املحفظــة املكونــة مــن حيــث توزيعها 
ــاة  ــى احلي ــف التأمــن عل ــل صن ــاف التأمــن ليمث ــف أصن بــن مختل
36 % و ال يتجــاوز صنــف تأمــن الســيارات 21 %  ولترتفــع  
ــل والهندســة  ــات النق ــى 28 % و تأمين حصــة التأمــن الصحــي ال
و احلريــق الــى مــا يعــادل 15 % مــع االشــارة  الــى أن  النتائــج 
لــم يتجــاوز  الفنيــة جلميــع األصنــاف كانــت نتائــج ايجابيــة كمــا 

combined ratio  76% الفنيــة مؤشــراملردودية 
بالنســبة للســنة اجلاريــة 2020 فهــي تعــد كمــا هــو معلــوم ســنة 
ــا  ــات جائحــة COVID-19 و م ــار تداعي ــاز باعتب اســتثنائية بامتي
ســبقها مــن ظــروف اقتصاديــة و ماليــة صعبــة ميــزت جميــع املجاالت 
و األنشــطة بالبــالد و قــد عملنــا يف شــركتنا و الزلنــا نســعى الــى 
تقليــص التداعيــات الســلبية لهــذا الظــرف علــى نشــاط املؤسســة 
والعمــل علــى احلفــاظ علــى اســتقرار املؤشــرات التــي ميــزت الشــركة 
طيلــة الســنوات املاضيــة مــع العمــل علــى تطويــر اجلوانــب الكيفيــة 
ــى غــرار التحــول الرقمــي و االســتعداد لوضــع  لنشــاط الشــركة عل
املعاييــر املحاســبية الدوليــة IFRS و مقاييــس احلــذر حســب املعاييــر 
ــى جانــب حتســن جــودة  ــى املخاطــر SBR ال ــة باالعتمــاد عل الدولي

وموثوقيــة  قاعــدة بيانــات  الشــركة.
األولويــات  مــن  املذكــورة  املجــاالت  و  املشــاريع  هــذه  كل  تعــد  و 
املشــتركة يف قطــاع التأمــن التونســي ككل حيــث أن جميــع الشــركات 
و اجلامعــة التونســية لشــركات التأمــن و هيئــة الرقابــة،  كلهــا منكبــة  
علــى الدراســات  و االســتعداد لوضــع األولويــات الكفيلــة بإجنــاح 
كل هــذه املشــاريع و التــي مــن شــأنها أن ترفــع مســتوى أداء القطــاع  

ــه نحــو األفضــل. وتوجيه
و نشــير يف هــذا الســياق أن شــركتنا و بعــد جنــاح برنامــج مواصلــة 
النشــاط PCA  علــى اثــر  احلجــر الصحــي العــام  و الــذي مكــن 
ــص مــن مســتوى  ــد دون التقلي ــل عــن بع ــن العم ــع املوظفــن  م جمي
ــد  جنحــت  شــركتنا يف هــذا  ــل و ق ــا ب ــات املســداة حلرفائن اخلدم
الظــرف االســتثنائي مــن وضــع تطبيقــة رقميــة جديــدة يف موفــى 
شــهر مــارس   WININTI مكنــت حرفاءنــا مــن التمتــع بالعديــد 
مــن اخلدمــات الرقميــة عــن بعــد ولعــل أهمهــا  متكينهــم  مــن اكتتــاب 
عقــود تأمــن الســيارات و تأمــن منازلهــم عــن بعــد مــع امكانيــة دفــع 
األقســاط بواســطة الدفــع االلكترونــي و متكينهــم مــن احلصــول علــى 
عقودهــم و شــهادات التأمــن  دون التنقــل الــى مقــر الشــركة أو 
نياباتهــا. و هــي التطبيقــة األولــى مــن نوعهــا يف تونــس التــي متكــن 
مــن هــذا املســتوى مــن اخلدمــات لفائــدة مكتتبــي عقــود التأمــن 

واملؤمــن لهــم عمومــا.
 و نعتبــر أن جائحــة كورونــا قــد ســاهمت بقــدر كبيــر يف ارتفــاع 
متزايــدة  حركيــة  الحظنــا  حيــث  عمومــا  الرقمــي  التحــول  نســق 
وتنافســا كبيــرا بــن الشــركات باجتــاه وضــع خدمــات و تطبيقــات 
رقميــة لفائــدة احلرفــاء و ذلــك باالعتمــاد علــى كفــاءات تونســية 
ذات مســتوى و اشــعاع عاملــي.. فيمكــن القــول أن للكوفيــد ايجابــات  

أيضــا.
يف املقابــل، و حســب النتائــج املحققــة خــالل السداســي األول لســنة 
2020، فقــد متكنــا مــن حتقيــق نســبة منــو بلغــت 6 % و نأمــل اال 
يقــل رقــم معامــالت هــذه الســنة عــن 120 م د حتــى نتفــادى تراجــع 
النســق التصاعــدي للنمــو الــذي ميــز شــركتنا خــالل اخلماســية 

املنقضيــة. 

تطويــر  علــي  االشــتغال  مــن  للمزيــد  الوقــت  حــان  أنــه  تظنــون  هــل 
التأمــني  طريــق  عــن   )inclusion Financial( املالــي  الشــمول 
املتناهــي الصغــر )Micro- Insurance(؟ خاصــة وأن BH تتعامــل 
قــروض  مجــال  يف  املحــدود  الدخــل  وذوي  املتوســطة  الشــرائح  مــع 
الســكن وتأمــني املســاكن؟ مــا هــي نظرتكــم لهــذا النــوع مــن التأمــني؟ 

لتطويــره؟ خطــط  لديكــم  هــل 
نعتبــر أن الشــمول  املالــي ميثــل اليــوم فرصــا هامــة لالســتثمار 
وتطويــر منتجــات جديــدة لفائــدة الشــرائح محــدودة الدخــل و نحــن 
علــى وعــي كامــل بضــرورة تطويــر هــذا الصنــف مــن التأمــن نظــرا 
املتعلــق  ،  منهــا  املالئمــة الجناحــه  الظــروف  مــن  لتوافــر عديــد 
تأمــن   BH انتمــاء و  املالئــم،   التشــريعي  و  القانونــي  باالطــار  
ــي  ــا املبدئ ــزام شــركتنا و انخراطه ــك الت ــك و كذل ملجموعــة BH  بن

املجتمعيــة. املســؤولية  يف 
الدولــة  توجهــات  متيــزت  التشــريعي  االطــار  مســتوى  فعلــى   -
خــالل الســنوات القليلــة املنقضيــة بــإرادة جليــة لوضــع القوانــن 
و التشــريعات الكفيلــة بادمــاج الشــريحة ذات الدخــل املحــدود يف 
املنظومــة املاليــة عمومــا و التأمينيــة علــى وجــه اخلصــوص و نذكــر 

يف هــذا االطــار ثالثــة قوانــن هامــة يف هــذا االجتــاه 
ليشــمل  التأمــن  أصنــاف  بعــض  عقــود  توزيــع  مجــال  توســيع   -
مؤسســات التمويــل متناهــي  الصغــر و تبســيط إجــراءات و شــروط 
هــذا التوزيــع، و قــد متــت املصادقــة علــى االتفاقيــة االطاريــة لتوزيــع 
هــذه العقــود بــن اجلامعــة التونســية لشــركات التأمــن و اجلمعيــة 

املهنيــة للتمويــل الصغيــريف مطلــع ســنة 2020.
- وضــع اطــار تشــريعي متكامــل لالندمــاج املالــي يشــمل كل املجــاالت 
ــم يقــع بعــد  ــة ) ل ــة و التأمــن و االتصــاالت و الرقمن ــة، البنكي املالي

التــداول للمصادقــة علــى هــذا املشــروع مــن قبــل البرملــان(.
املصادقــة علــى قانــون االقتصــاد االجتماعــي و التضامنــي الــذي 
العاملــة  للشــركات  االمتيــازات  و  التســهيالت   مــن  عــددا  تضمــن 
يف هــذا املجــال )متــت املصادقــة علــى هــذا القانــون خــالل ســنة 

.)2020
ان انتماء شــركتنا ملجموعة بأهمية  مجموعة BH بنك يعتبرامتيازا 
كبيــرا و ضمانــا هامــا الجنــاح  جتربــة  التأمــن متناهــي  الصغــر 

واســتغالل املنــاخ املالئــم لهــذا التأمــن.  
و قــد انطلقنــا منــذ أشــهر يف االســتعداد لوضــع املنتجــات املالئمــة 
للحاجيــات احلقيقيــة و دراســة االمكانيــات املتاحــة يف اطــار التكامــل 
و توحيــد األهــداف و االمكانيــات مــع البنــك و كذلــك بعــض فروعــه  
التــي تعمــل يف مجــال متويــل  املؤسســات املنتصبــة  يف املناطــق 
الداخليــة للبــالد و يعتبــر هــذا املجــال ضمــن الركائــز للمخطــط 

ــة. ــالث ســنوات القادم االســتراتيجي للشــركة خــالل الث
- و بغــض النظــر عــن أهميــة االندمــاج املالــي و التأمــن متناهــي  
الصغــر و مــا ميكــن أن يوفــره  مــن فــرص  لتطويــر رقــم معامــالت 
الشــركة  و حتســن مردوديتهــا املاليــة، فــان انخــراط شــركتنا يف هــذا 
املجــال يرجــع الــى اإلرادة الكاملــة الدارتهــا العامــة و هياكل تســييرها 
لتكــون شــركة ملتزمــة مبســؤولياتها املجتمعيــة و مكونــاً أساســياً مــن 
مكونــات جيناتهــا  ADN و هــو مــا سيســاهم يف تقديــري يف إجنــاح 
هــذه التجربــة و اإلســراع  يف وضعهــا حيــز التطبيــق، إضافــة الــى مــا 
حققتــه الشــركة مــن تقــدم هــام و نضــج  يف مجــال التحــول الرقمــي 
باعتبــار مــا يقتضيــه هــذا الصنــف  مــن التأمــن مــن امكانيــات 

تكنولوجيــة و رقميــة كمقــوم أساســي مــن مقومــات جناحــه.
بصفتكــم مملوكــني لبنــك اإلســكان، كيــف ميكنكــم تطويــر التأمــني عبر 
 Digitalization البنــوك؟ هــل لديكــم نيــة للتوســع؟ هــل الرقمنــة

ميكــن أن تســاعدكم علــي ذلــك؟
 BH كمــا ســبق و أن ذكــرت، فــان تغييــر اســم الشــركة ليتضمــن شــارة
و مــع مــا تعنيــه هــذه الشــارة يف مخيلــة كل شــرائح فئــات التونســين 
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حوارات
مــن ناحيــة، و توافــر املنــاخ املالئــم لدفــع و تطويــر االندمــاج املالــي 

مــن ناحيــة أخــرى، تعتبــر يف تقديــري فرصــا هامــة أتيحــت لشــركتنا  
ــر  ــع  التأمــن عب ــر توزي ــك و تطوي ــع البن ــا م ــر مجــال أعماله لتطوي
شــبكة البنــوك و خصوصــا يف مجــال التأمــن علــى احليــاة حيــث 
صنــف  لترويــج  مردوديــة  و  جناعــة  األكثــر  الشــبكة  هــذه  تعتبــر 
التأمــن علــى احليــاة كمــا أكدتــه التجــارب يف عــدد مــن البلــدان 
املتطــورة و كذلــك التجربــة التونســية حيــث تعتبــر شــبكة البنــوك 
املحــرك األساســي خــالل الســنوات األخيــرة يف تطــور رغــم معامالت 

ــاة. ــى احلي التأمــن عل
و أود أن أذكــر يف هــذا الصــدد أن مجموعــة بنــك اإلســكان كانــت  
ــث  ــوك حي ــر شــبكة البن ــع التأمــن عب هــي الســباقة يف مجــال توزي
بــادر بنــك اإلســكان منــذ ســنة 1995 بإنشــاء شــركة تأمينــات ســليم 
كأول شــركة تعمــل يف مجــال التوزيــع عبــر شــبكة البنــوك و كان ذلــك 
قبــل وضــع االطــار التشــريعي و القانونــي للتأمــن عبــر البنــوك الــذي 

مت ارســاؤه  ســنة 2002 .
ــادة  ــع الري ــى اســترجاع موق ــة عل و ســنعمل خــالل الســنوات القادم
ــن  ــل ب ــرة يف التكام ــة الكبي ــى التجرب ــاد عل يف هــذا املجــال باالعتم
منتجــات البنــك و منتجــات التأمــن خصوصــا يف مــا يتعلــق بتأمــن 
القــروض البنكيــة و توســيع هــذه التجربــة الرائــدة لتشــمل منتجــات 
أخــرى ذات صيغــة ادخاريــة أو تغطيــة  حرفــاء البنــك يف حــاالت 

ــا . ــاة و املســاعدة بأنواعه ــرض، العجــز أو الوف امل
و انــي علــى يقــن  أن هامــش التطــور لهــذه املنتجــات هــام جــدا 
نظــرا لثــراء قاعــدة بيانــات احلرفــاء  التــي ميتلكهــا البنــك و ألهميــة  
االمتيــازات اجلبائيــة التــي تتمتــع بهــا منتجــات التأمــن علــى احليــاة  

املــوارد البشــرية  بنــك علــى تعبئــة   BH باملــوازاة  مــع و ســنعمل 
وتأهيلهــا  و كذلــك تطويــر البرمجيــات الرقميــة الذكيــة قصــد توفيــر 

ــك. ــاء البن ــر عــدد ممكــن مــن حرف أحســن اخلدمــات الكث
بالنظــر إلــى جتربتكــم الطويلــة يف مجــال البنــوك وعملكــم احلالــي 
يف التأمــني، كيــف تــرون الفروقــات مــا بــني القطاعــني؟ وماهــي أوجــه 

التشــابه؟ وكيــف للقطاعــني أن يشــتغا معــا؟
مــن خــالل جتربتــي الشــخصية لســنوات طويلــة بالقطــاع البنكــي ثــم 
و منــذ ســنة 2014 بقطــاع التأمــن بصفتــي مديــرة عامــة لشــركة 
BH تأمــن متعــددة األصنــاف، أعتقــد أن الفروقــات أو باألحــرى 
ــدة  ــك و التأمــن عدي ــكل مــن قطاعــي البن ــزة ل ــات املمي اخلصوصي
ومتنوعــة يف حــن أن أوجــه التقــارب تقتصــر علــى اشــتراك كل مــن 
القطاعــن لنفــس شــريحة احلرفــاء، أشــخاصاً طبيعيــن كانــوا أو 

مؤسســات. 
لذلــك ، يف تقديــري، لــن يكــون لالشــتغال املشــترك بــن القطاعــن 
معنــى أو جــدوى ان لــم يكــن احلريــف مركــز اهتمــام كل من الطرفن.

متويــل  البنكــي  النشــاط  يتولــى  النشــاط،  طبيعــة  مســتوى  فعلــى 
األشــخاص واملؤسســات يف حــن يعمــل قطــاع التأمــن علــى حمايتهــم 
ــى أســاس مشــاريع و دراســات جــدوى  ــل عل ــات التموي وتعتمــد  تقني
ملموســة و واقعيــة يف حــن تعتمــد اليــات حمايــة و تأمــن املشــاريع 
و  احصائيــة  معطيــات  أســاس  علــى  املؤسســات  و  واألشــخاص 
ــات احتمــال لوقــوع حــوادث أو كــوارث  لتكــون بذلــك خدمــات  نظري
التأمــن غيــر حينيــة، غيــر مؤكــدة و غيــر ملموســة ،و هــذا يف تقديــري 

ــن القطاعــن. ــارق املحــوري ب الف

تقيمــون  كيــف  تونــس،  يف  التكافليــة  الشــركات  أوائــل  مــن  بصفتكــم 
يف  جنحــت  هــل  مييزهــا؟  الــذي  مــا  تونــس؟  يف  التكافــل  جتربــة 
التكافــل  خطــة  هــي  مــا  التأمــني؟  إلــى  جديــدة  شــرائح  اســتقطاب 

شــركتكم؟ حصــة  هــي  مــا  الســوقية؟ 
رغــم قصــر جتربــة التأمــن التكافلــي يف تونــس إال أنــه يف تطــور 
متواصــل حيــث ارتفعــت حصــة مؤسســات التأمــن التكافلــي مــن 
إجمالــي رقــم معامــالت القطــاع لســنة 2019 إلــى مســتوى 4.1 
% و بلــغ مجمــوع األقســاط الصــادرة عنهــا 115 م.د حيــث يحتــل 
فــرع تأمــن الســيارات املرتبــة األولــى بحصــة تناهــز  %52.1 
يليــه صنــف التأمــن علــى احليــاة و تكويــن األمــوال بنصيــب هــام 
بلــغ 19.3 %، ثــم فــرع التأمــن علــى احلريــق و املخاطــر املختلفــة 
بحصــة بلغــت 14.8 % و فــرع التأمــن اجلماعــي علــى املــرض 

بحصــة ناهــزت 8.9 %.
التأمــن  شــركات  لنشــاط  التشــريعي  اإلطــار  وضــع  إمتــام  وبعــد 
التكافلــي يف تونــس )القانــون عــدد 47 لســنة 2014 مــؤرخ يف 24 
جويليــة 2014(، مت إصــدار معيــاري املحاســبة اخلاصــة بشــركات 
التكافــل شــرع يف تطبيقهــا ســنة 2019 و مت ضبــط نظــام جبائــي 

ــة لســنة 2020. ــون املالي ــي بقان خــاص بشــركات التأمــن التكافل
كل هــذه األحــكام التشــريعية و التنظيميــة  مــن شــأنها أن تســاهم 
يف إعــداد قوائــم ماليــة متكــن مــن اســتنتاج تقييــم صحيــح للوضعيــة 
املاليــة ملؤسســات التأمــن التكافلــي وأدائهــا و كذلــك نســق  تطورهــا.
ــي التونســية  ــه أن شــركات التأمــن التكافل ــا جتــدر اإلشــارة إلي و م

ركــزت سياســتها التجاريــة علــى االنتشــار و التــوزع يف جميــع جهــات 
ــي  ــات التأمــن التكافل ــغ عــدد نياب ــث يبل ــز حي ــالد يف وقــت وجي الب

حاليــا مــا يقــارب 130 نيابــة.
ويعتبــر اإلطــار التشــريعي لنشــاط شــركات التأمــن التكافلــي يف 
تونــس مــن أبــرز مميــزات التجربــة التونســية حيــث تطــرق قانــون 
التكافــل عــدد   47لســنة 2014 املــؤرخ يف 24 جويليــة 2014 

إلــى كل مــن املفاهيــم التاليــة: 
صيغــة  مت حتديــد  حيــث  ونظامــه:  التكافلــي  التأمــن  مفهــوم   *
التصــرف لشــركات التكافــل بتونــس ومت اعتمــاد النظــام املــزدوج 
القائــم علــى أســاس عقــد الوكالــة يف إدارة العمليــات التأمينيــة وعلــى 

أســاس عقــد املضاربــة يف توظيــف معاليــم االشــتراك.
* فــرض تكويــن هيئــة رقابــة شــرعية خارجيــة وتعيــن مدقــق شــرعي 
ــا  ــسة ومتابعتهــ ــامالت املؤســ ــة معــ ــسة ملراقبــ ــوظفي املؤســـ ــن مـ بـ

وإبــداء الــرأي يف مــدى تطابقهــا مــع املعاييــر الشــرعية.
* مبــدأ الفصــل بــن الصندوقــن يف التصــرف املالــي واملحاســبي 

لشــركات التأمــن التكافلــي 
* توزيــــع الفائــض التأمينــي علــى املشــتركن فقــط حســب الطريقــة 

حوار مع األستاذ/ عبد اللطيف شعبان
الرئيس التنفيذي لشركة األمانة تكافل

El Amana Takaful
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حوارات
التـــي حتـــددها شــركة التأمــن التكافلــي بعـــد أخذ رأي هيئــة الرقابة 
الشــرعية وال ميكــن للمســاهمن االنتفــاع مــن أي فائــض حتققــه 

حســابات صنــدوق املشــتركن.
* التــزام مؤسســة التـــأمن التكـــافلي بـــإقراض صـــندوق املـــشتركن 
قرضـــا حـــسنا وذلـــك فـــي حالــة عجــزه عــن اإليفــاء بااللتزامــات 

املحمولــة عليــه.
* عالوة علـــى البيانـــات الوجوبية املنـــصوص عليهـــا بالفـــصل 3 من 
ــنص  ــافلي أن تـ ــأمن التكـ ــسة التـ ــى مؤسـ ــة التأمــن، وجــب عل مجل
ضمــن عقــد التأمــن التكافلــي علــى البيانات التالية: التزام املؤسســة 
ــى  ــوم االشــتراك يكــون عل ــح أن دفــع معل ــر الشــرعية، توضي باملعايي
ســبيل االلتــزام بالتبــرع، التــزام مؤسســة التأمــن التكافلــي بتحقيــق 
الفـــصل التـــام بـــن حـــسابات املشتركن وحسابات املساهمن، صيغ 
التصــرف املعتمــدة إلدارة عمليــات التأمــن التكافلــي وإدارة عمليــات 
أمــوال  توظيــف  الشــركة يف  سياســة  االشــتراك  معاليــم  توظيــف 

املدخــرات الفنيــة، طريقــة توزيــع الفائــض التأمينــي املعتمــدة،
نــرى أن قانــون التكافــل التونســي قــد جنــح يف التطــرق جلميــع 
األســس واملبــادئ التــي مــن شــأنها أن تســاهم يف إنشــاء قطــاع تأمــن 

ــة وبالســالمة الشــرعية. ــاز بالشــفافية املالي ــي ميت تكافل
ممــا ال شــك فيــه أن توفيــر البديــل اإلســالمي للتأمــن التقليــدي 
ســاهم يف اســتقطاب فئــة ترغــب يف منتجــات تأمينيــة متوافقــة مــع 
أحــكام الشــريعة اإلســالمية، رغــم الظــروف التــي مــرت بهــا بالدنــا 
منــذ ســنة 2011 و التــي اتســمت بضعــف االســتثمار ممــا أثــر علــى 

القــدرة االدخاريــة للمواطــن.
كمــا تســعى شــركتنا باســتمرار البتــكار وتطويــر منتجــات تأمينيــة 
مــن  ومتكينهــم  املهمشــة  الفئــات  اســتقطاب  يف  تســاهم  تكافليــة 
تغطيــات تأمينيــة تلبــي احتياجاتهــم وتتوافــق مــع امكانياتهــم حيــث 
الفالحــن  لصغــار  تكافليــة  تأمينيــة  تغطيــات  توفيــر  يف  شــرعنا 
وألصحــاب املشــاريع الصغــرى وفــق اتفاقيــة شــراكة مــع مؤسســة 

متويــل أصغــر إســالمي.
مــا الــذي ترونــه ضروريــا لتشــجيع التكافــل؟ هــل هنــاك حوافــز ميكــن 
لشــركات  الــذي ميكــن  مــا  التكافــل؟  اقتنــاء  علــى  العمــوم  تشــجع  أن 

التكافــل عملــه حتــى ينجــح التكافــل يف االنتشــار؟
لتشــجيع التكافــل وتطويــره ال بــد مــن توفيــر كل األطــر التشــريعية، 
التقنيــة  خصوصياتــه  مــع  تتماشــى  التــي  واجلبائيــة  املحاســبية 

وتراعــي مبادئــه الشــرعية. 
و باإلضافــة إلــى ذلــك و ممــا ال شــك فيــه فــإن مفهــوم التكافــل 
يعتبــر بذاتــه حافــزا هامــا لتطــور هــذا النــوع مــن التأمــن ملــا ميتــاز 
بــه مــن شــفافية يف املعامــالت بــن احلرفــاء و جميــع املتعاملــن يف 
الشــركة و حتســن ملحــوظ يف اخلدمــات علــى أســاس مبــدأ الفصــل 
بــن صندوقــي املســاهمن و املشــتركن و تخصيــص كل صنــدوق 
مبــا يــؤول إليــه و حتملــه كل مــا هــو علــى كاهلــه و كذلــك متكــن 
ــي. ــض تأمين ــق فائ ــة يف صــورة حتقي ــم كامل املشــتركن مــن حقوقه
وكلمــا شــملت منتجــات التأمــن التكافلــي جميــع الفئــات وغطــت 
جميــع املخاطــر التــي يتعــرض إليهــا األفــراد واملؤسســات بأســعار 

تنافســية وبخدمــات ممتــازة كلمــا كان االقبــال عليهــا أكبــر.
لذلــك علــى شــركات التكافــل أن جتتهــد يف توفيــر جميــع املنتجــات 
ــة  ــة بأســعار تنافســية وبجــودة ونوعي املتوافــرة باملؤسســات التقليدي

ــي. ــو إليــه احلريــف التكافل عاليــة و موائمتهــا مــع مــا يصب
ــرص  ــو وف ــن النم ــدة م ــة جدي ــل مرحل ــام شــركات التكاف ــا أن أم كم
الرقمــي  التحــول  اســتغالل  أهمهــا  واالزدهــار  للتطــور  عديــدة 

التكافــل. وحتديــث  تطويــر  يف  احلديثــة  والتكنولوجيــات 
 فمواكبــة هــذه التغيــرات التكنولوجيــة ورقمنــه القطــاع أصبحــت 
ــم مــن  ضــرورة ملحــة يف خضــم مــا يشــهده قطــاع التأمــن يف العال
تغيــرات هــذا فضــال عــن توجــه ســلوك أغلــب احلرفــاء بشــكل متزايد 

لــكل مــا هــو متصــل باخلدمــات عــن بعــد يف معامالتهــم اليوميــة. 
وهــذا مــا عملــت عليــه شــركة األمانــة تكافــل منــذ نشــأتها حيــث 
تأمينيــة  منتجــات  وللشــركات  وللمهنيــن  لألفــراد  شــركتنا  تقــدم 
ــة مطابقــة للشــريعة اإلســالمية،  تكافليــة مختلفــة وتغطيــات متكامل
ــغ عــدد هــذه املنتجــات يف حــدود السداســي األول لســنة 2020  بل
حوالــي 47 منتجــاً جــاري العمــل بــه ومصــادق عليــه مــن طــرف هيئــة 

ــة الشــرعية و ســلطة اإلشــراف. الرقاب
كمــا جنحــت شــركتنا يف االنتشــار والتــوزع يف كامــل ربــوع البــالد يف 
وقــت وجيــز حيــث يبلــغ عــدد نيابــات األمانــة تكافــل 50 نيابــة وهــذا 
مــن شــأنه أن يســاهم يف توفيــر البديــل التكافلــي للحرفــاء يف جميــع 

اجلهــات وضمــان التواصــل معهــم جميعــا واالســتجابة حلاجياتهــم.
وســعيا منــا إلرضــاء تطلعــات حرفائنــا وتقــدمي لهــم أحــدث وأفضــل 
اخلدمــات نســتعد حاليــا إلطــالق تطبيقــة إلكترونيــة متكــن حريفنــا 

مــن احلصــول علــى اخلدمــة التأمينيــة بســرعة ومرونــة عــن بعــد.
بصفتكــم مراقــب تأمــني ســابق، كيــف تــرون تطــور اإلطــار التشــريعي 
يف الســنوات األخيــرة؟ هــل هنــاك تشــريعات جديــدة ميكنهــا تنظيــم 
الســوق أكثــر كمعيــار املــاءة املاليــة IFRS 17؟  هــل الســوق التونســي 

محتــاج لقانــون منفصــل خــاص بالتكافــل؟
يف اطــار مهمــة وضــع و اســتكمال االطــار التشــريعي و الترتيبــي 
اإلشــراف  ســلطة  بهــا  قامــت  التــي  تونــس  يف  التأمــن  لقطــاع 
ــر مــن اإلطــار  ــب كبي ــر جان ــرة مت تطوي خــالل هــذه الســنوات األخي
التشــريعي. حيــث مت اســتكمال اعــداد املعاييــر املحاســبية اخلاصــة 
بشــركات التأمــن التكافلــي و مت اصــدار جملــة مــن التراتيــب أهمهــا 
حــول تدابيــر العنايــة الواجبــة املتعلقــة مبكافحــة متويــل اإلرهــاب 

وانتشــار التســلح و منــع غســيل األمــوال.
وتعمــل الســلطة يف الفتــرة احلاليــة علــى تأطيــر عمليــة اســتعداد 
املعاييــر  التأمــن العتمــاد  إعــادة  التأمــن ومؤسســات  مؤسســات 
املحاســبة الدوليــة IFRS/IAS و التــي تدخــل حيــز التطبيــق بدايــة 
مــن غــرة جانفــي 2021وفقــا للقــرار املنبثــق عــن اجلمعيــة العموميــة 
للمجلــس الوطنــي للمحاســبة املنعقــد بتاريــخ 06 ســبتمبر 2018.

ــى التأمــن  ــر إل ــه أكث ــل و اقتراب ــوم التكاف ــة مفه و نظــرا خلصوصي
التعاونــي أكثــر منــه إلــى التأمــن التقليــدي و ضــرورة تقيــده بأحــكام 
الشــريعة اإلســالمية، فهنالــك خصوصيــات يتعــن احترامهــا يف ســن 
التشــريعات خاصــة بالتكافــل و هــو مــا يســتوجب املحافظــة علــى 

إطــار تشــريعي خــاص بــه.
الــذي  مــا  الكورونــا؟  أزمــة  بعــد  التونســي  الســوق  أداء  كيــف تقيمــون 
صناعــة  تطويــر  افــاق  هــي  مــا  نظركــم  ويف  األزمــة؟  لتجــاوز  يجــب 

تونــس؟ يف  التأمــني 
لــم يكــن للموجــة األولــى مــن الكورونــا تأثيــر ســلبي هــام علــى الســوق 
التأمينيــة التونســية حيــث ارتفــع رقــم معامــالت مؤسســات التأمــن 
التونســية يف السداســي األول لســنة 2020 بنســبة 0.64 ٪ مقارنة 

بالفتــرة نفســها مــن عــام 2019. 
ويعــود اســتقرار نتائــج السداســي األول، لعــدم تفشــي العــدوى بصفــة 
ــر  ــة خســائر االســتغالل غي ــرة كمــا أن تغطي ــرة خــالل هــذه الفت كبي

الناجتــة عــن ضــرر مــادي تــكاد تكــون منعدمــة بالســوق التونســية.
كمــا شــهدت تعويضــات شــركات التأمــن التونســية يف النصــف األول 
مــن 2020 تراجعــا ملحوظــا مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2019 
ــاض املســجل يف عــدد حــوادث  ــى االنخف ــك باألســاس إل ــود ذل و يع
الســيارات بنســبة 20 % والتــي متثــل حوالــي 40 % مــن أقســاط 

الســوق.
قواعــد  حتيــن  التأمــن  لشــركات  البــد  اجلائحــة  هــذه  ملواجهــة 
وأســاليب العمــل مبــا يتناســب مــع مقتضيــات هــده األزمــة والتوجــه 

للحلــول الرقميــة وللتســويق االلكترونــي.
كمــا البــد أن لشــركات التأمــن أن تتخــذ العبــرة مــن هــذه األزمــة وأن 
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حوارات
تنشــأ صنــدوق حتــوط مــن املخاطــر حتفــظ فيــه مخصصــات ماليــة 

ملواجهــة تداعيــات أي أزمــة قــد حتــدث مســتقبال.
أمــا بخصــوص آفــاق تطويــر صناعــة التأمــن بتونــس، فتشــير كافــة 
املؤشــرات إلــى وجــود فــرص ضخمــة يف مجــال التطــور التكنولوجــي 
لــم يســتغلها قطــاع التأمــن بعــد حيــث تعتبــر هــذه احللــول الرقميــة 
مــن أهــم وســائل جــذب حرفــاء التأمــن، إذ يحصــل احلريــف علــى 
لقطعهــا  يضطــر  التــي  املســافات  قطــع  دون  التأمينيــة  اخلدمــة 
باســتخدامه للوســائل القدميــة، كمــا ميكــن لشــركات التأمــن حتقيــق 
ــع  ــوات التوزي ــب قن ــى جان ــا مــن خــالل التســويق الرقمــي إل أهدافه
األخــرى. حيــث يســاعد التســويق الرقمــي قطــاع التأمــن يف إيجــاد 
قنــوات تســويق متنوعــة، وجــذب عمــالء جــدد بســرعة ومرونــة وهــذا 
يتطلــب مــن شــركات التأمــن تغييــر وجتديــد منــوذج العمــل والفكــر 

التقليــدي للتســويق. 
أمــا فيمــا يتعلــق بشــركات التأمــن التكافلــي فبنســبة كبــرى ترتبــط 
فــرص تطورهــا بازدهــار ســوق املاليــة اإلســالمية يف تونــس وبصفــة 
اإلســالمية  البنــوك  حلاجــة  نظــرا  اإلســالمية  الصيرفــة  خاصــة 
دورهمــا  إلكمــال  البعــض  لبعضهــا  التكافلــي  التأمــن  وشــركات 

التنمــوي.
ورغــم أن الصيرفــة اإلســالمية يف تونــس ال زالــت تتحســس طريقهــا 
إال أنهــا تتقــدم بخطــى ثابتــة ســنويا ممــا ســيتفتح مجــاال لنمــو 

شــركات التأمــن التكافلــي التونســية.
أن  تــرون  أال  املالــي؟  الشــمول  يف  يســاهم  أن  للتكافــل  ميكــن  كيــف 
التكافــل املتناهــي الصغــر ميكــن أن يكــون رائعــًا للتكافــل مــع القــروض 

ENDA Tunisie؟ غــرار  علــى   Micro Credit الصغيــرة 
ممــا ال ريــب فيــه أن للتغطيــات التكافليــة دوراً كبيــراً يف دعــم التنميــة 
و محاربــة الفقــر خاصــة فيمــا يتعلــق بالتمويــالت الصغــرى  وحتقيقــا 
ــرى و املؤسســات  ــا لدعــم املشــاريع الصغ ــذا الغــرض و ســعيا من له
التمويــل  مؤسســة  مــع  شــراكة  اطــار  يف  شــركتنا  تقــدم  الناشــئة 
األصغــر اإلســالمية » زيتونــة متكــن« منتجــات تكافليــة مطابقــة 
للشــريعة اإلســالمية تســتهدف ذوي الدخــل املنخفــض و أصحــاب 
املشــاريع الناشــئة لدعمهــم و توفيــر لهــم احلمايــة الالزمــة للتصــدي 

ــان اســتمرار و جنــاح مشــاريعهم . ــع املخاطــر و لضم جلمي
تســاند شــركتنا أصحــاب املشــاريع الصغــرى و صغــار الفالحــن 
وتوفــر لهــم احلمايــة مــن جميــع املخاطــر التــي قــد تتســبب يف ايقــاف 
ــة صاحــب املشــروع  ــة حلماي ــات تأميني نشــاطهم، حيــث نقــدم تغطي
ــق و املؤقــت كمــا نقــدم باقــة مــن  مــن أخطــار الوفــاة و العجــز املطل
تكافليــة  ) تغطيــات  كان مجالــه  أيــاً  املشــروع  التغطيــات حلمايــة 
ضــد احلريــق ،تغطيــات تكافليــة ضــد املخاطــر الفالحيــة ، تغطيــات 

ــة ضــد خطــر هــالك املاشــية .....( فالحي

بصفتكــم الشــركة األساســية يف مجــال التأمــني الزراعــي، هل بإمكانكم 
إعطاءنــا ملحــة عــن تطــور التأمينــات الزراعيــة يف تونــس؟ مــا هــي أهــم 
اخلدمــات التــي تقدمونهــا للفاحــني فيمــا يخــص تأمــني املحاصيــل 

ضــد اجلفــاف؟ أو ضــد األمــراض؟
ــذ 1912 يف مجــال هــالك  ــس من ــق التامــن الفالحــي يف تون انطل
املاشــية  وحجــر البــرد. و قــد تطــور ليشــمل أيضــا تغطيــة حريــق 
الصيــد  مراكــب  و  التبريــد  ومخــازن  املكيفــة  والبيــوت  الصابــة 
البحــري وحريــق أكــوام التــن و العلــف وتأمــن املســتغالت الفالحيــة 

)املنشــآت( و املعــدات الفالحيــة و امليكنــة. 
ال يدخــل يف مجــال التامــن العــادي الضــرر املحــدث للمحاصيــل اثــر 
ــدوق بهــدف تعويــض  ــك مت إحــداث صن اجلفــاف أو األمــراض. لذل
األضــرار الفالحيــة الناجمــة عــن اجلوائــح الطبيعيــة  التــي تلحــق 
هــذه  جــراء  مــن  املتضرريــن  املنخرطــن  البحــارة  أو  بالفالحــن 

اجلوائــح.
احلبــوب  ملحاصيــل  للجفــاف  شــاملة  تغطيــة  تونــس  يف  نــر  لــم  ملــاذا 
املغربــي؟ ومــا هــي  النمــوذج  املثمــرة )الفواكــه( علــي غــرار  واألشــجار 

)serres(؟  املكيفــة  للبيــوت  توفرونهــا  التــي  التغطيــات 
لقــد مت تفعيــل صنــدوق اجلوائــح الطبيعيــة يف 2019 و تعتبــر أول 
جتربــة يف تونــس لتغطيــة اجلوائــح التاليــة : العواصــف, اجلليــد, 
اجلفــاف, الفيضانــات, الريــاح, الثلوج.ويتــم متويــل الصنــدوق مــن 
ــة  ــة واملنتجــن الفالحــن بصفــة عامــة مــن خــالل ضريب ــل الدول قب
علــى اإلنتــاج ، ثــم قســط إنخــراط الفــالح بالصنــدوق . وهــو إنخــراط 

إختبــاري.
وهــي جتربــة جديــدة وتشــهد حاليــا متابعــة دقيقــة مــن قبــل اجلهــات 

املعنيــة بغايــة التطويــر 
وتؤمن مؤسستنا البيوت املكيفة ضد األخطار التالية : 

- حجر البرد    
- العواصــف : تؤمــن البيــوت املكيفــة ضــد األضــرار التــي ميكــن أن 
ــي  ــا أو مــن جــراء األشــياء الت ــع أنواعه تنجــم عــن العواصــف بجمي
ميكــن أن حتملهــا العاصفــة يف محيــط 50 كــم مــن املــكان املؤمــن. 

و تؤمن  ضد الرياح التي تتجاوز 80 كم/ساعة 
- احلريق 

ــاض درجــات  ــاه جــراء انخف ــوج أو/و املي ــاجت عــن الثل ــد الن - التجم
ــوت  ــور البي احلــرارة و تهشــم بل

- الصواعق 
- االنفجــارات : تؤمــن األضــرار املاديــة التــي يســببها أي انفجــار ناجت 

عــن ارتفــاع أو انخفــاض ضغــط الغــازات أو النــاجت عــن املتفجرات. 
- سقوط معدات الطيران و جتاوز جدار الصوت

- الثلــج: تراكــم الثلــوج الــذي يــؤدي إلــى االنهيــار اجلزئــي أو الكلــي 
للبيــوت املؤمنــة و ميكــن توســعة العقــد بإضافــة ضمانــات أخــرى يتــم 

االتفــاق عليهــا )مثــل املعــدات الكهربائيــة(.
مــاذا كان تأثيــر أزمــة الكورونــا علــي أعمالكــم؟ مــا هــي توقعاتكــم لســنة 

2020 والســنة املقبلــة ؟
ال نــزال نقــوم بتقييــم تأثيــرات الكورونــا. ومــن األكيــد أن تؤثــر ســلبا 
خاصــة علــى قيمــة التوظيفــات ومردودهــا. كمــا ينتظــر كذلــك أن 
ــك اإلســتخالصات  ــي وكذل ــى تطــور النشــاط التأمين ــر ســلبا عل تؤث
يف مجــال تأمــن املؤسســات وذلــك حســب درجــة جتــاوز القطاعــات 

حوار مع األستاذ/ األمجد بوخريص  
املدير العام الصندوق التونسي للتأمن التعاوني الفالحى 

ASSURANCES CTAMA
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حوارات
اإلقتصاديــة لألزمــة التــي تعيشــها مــن جــراء هــذه اجلائحــة وذلــك 
بدايــة مــن ســنة 2020 وســتتواصل هــذه التأثيــرات الســلبية مــا لــم 

نشــهد عــودة أو إنتعاشــة للقطــاع اإلقتصــادي.
بعــض  حــوادث  يف  نشــهدها  أن  ميكــن  اإليجابيــة  النتائــج  بعــض 

الزمــن. ويف  األهميــة  يف  محــدودة  لكنهــا   ، القطاعــات 
كيــف تقيمــون أداء الســوق التونســي يف الســنوات املاضيــة؟ مــا هــي أهــم 

املعوقــات التــي حتــد مــن تطــوره؟ وكيــف ميكــن التغلــب عليهــا؟
يتطــور ســوق التأمــن التونســي بنســبة ســنوية تصــل إلــى 8 %  
أي أكثــر مــن ضعــف منــو اإلقتصــاد وبعــض األضعــاف يف بعــض 
يلقــى  تفــوق 2 %.كمــا  إندمــاج  األحيــان. وتســجل بذلــك نســبة 
ــا  ــدة خاصــة منه ــى مســتوى التشــريعات اجلدي ــر عل اإلهتمــام الكبي
يف مجــال التأمــن علــى احليــاة. ويلقــى كذلــك اإلهتمــام الكبيــر علــى 
مســتوى هيــاكل التأطيــر  واإلشــراف والرقابــة مــن خــالل العمــل على 
تطويــر قواعــد املعطيــات املشــتركة والتبــادل اإللكترونــي للمعطيــات 
وإجــراءات حتســن اخلدمــات ومتابعــة التطــورات العامليــة يف مجــال 
التقييــد املحاســبي Les normes IFRS ومجــال  التصــدي لتبييض 

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
إال أنــه يبقــى مرتبطــاً كثيــرا بفرعيــن أساســين وشــبه إجباريــن  
وهمــا تأمــن الســيارات والتأمــن اجلماعــي علــى املــرض بحصــة 

جمليــة تقــارب 60 % .
التأمــن علــى احليــاة لــم يشــهد بعــد التوقــع الهــام يف نشــاط الســوق 
، رغــم نســب النمــو الــذي يحققــه إذ ســجل معــدل منــو ســنوي يقــارب 
18 % وحتســناً علــى مســتوى حصتــه إلــى 23 % يف 2018مقابــل 
16 % فقــط يف 2013  . يبــدو أن التنافســية الكبيــرة مــع القطــاع 
املالــي وضعــف مجهــود التوعيــة واإلشــهار والظــرف اإلقتصــادي 

للمرحلــة حالــت دون التطــور املنتظــر لهــذا القطــاع . 

التأمــن لوضــع سياســات  البنكــي وقطــاع  القطــاع  بــن  التقــارب 
تأمينيــة مشــتركة مــن شــأنه أن يحســن يف اإلدخــار طويــل املــدى 
بالنســبة للتأمــن علــى احليــاة ويحســن كذلــك يف تطويــر قطاعــات 
تأمينــي  إندمــاج  بنســبة  لكــن  البنكــي  القطــاع  إلــى  تلجــأ  أخــرى 

ضعيفــة.    
والشــمول    Micro- Insurance الصغــر  املتناهــي  التأمــني 
التأمينــي مــن أهــم األولويــات لــدي احلكومــات يف املرحلــة الراهنــة، 
والتعاونيــات  الفاحــني  لصغــار  منتجــات  تطــرح   CTAMA هــل 

تونــس؟ يف  تطورهــا  آفــاق  هــي  ومــا  الفاحيــة؟ 
ــرة يف تونــس يف بعــض  ــر يف الســنوات األخي ــق التأمــن الصغي إنطل
املحــاوالت يف إطــار الشــراكة مــع مؤسســات التمويــل الصغيــر إال أنــه 
ال يــزال محــدودا إلــى حــد اآلن نظــرا لغيــاب التشــريعات الكاملــة 

اخلاصــة بــه .
أمــا يف خصــوص جتربــة تأمينــات كتامــا يف هــذا امليــدان فإنــا لدينــا 
ــن التجــارب يف مجــال التأمــن الفالحــي تخــص أساســا  ــد م العدي
املربــن الصغــار بالشــراكة مــع مجمعــي احلليــب و تأمــن نقــل العملــة 
احليــاة  علــى  بالتأمــن  خاصــة  عــروض  و  الفالحــي،  املجــال  يف 
والتأمــن الصحــي لفائــدة النســاء العامــالت يف امليــدان الفالحــي 
الفالحــن  لصغــار  املمنوحــة  القــروض  تأمــن  مجــال  وكذلــك يف 

إلقتنــاء األبقــار .
و ميكــن إعتبــار أن آفــاق هــذا الفــرع مــن التأمــن يف املجــال الفالحــي 
كبيــرة نظــرا لوجــود قاعــدة واســعة مــن الفالحــن الصغــار ســواء 
مبســتغالت فالحيــة محــدودة جــدا أو بعــدد مــواش صغيــر يســتوجب 
مــن مؤسســتنا العمــل علــى إســتراتيجية واضحــة إلســتقطاب وتوفيــر 

التغطيــة التأمينيــة الالزمــة لهــذه القاعــدة .

الزيتونــة تكافــل كانــت أولــي الشــركات التكافليــة، هــل لكــم أن تشــرحوا 
لنــا منــوذج العمــل الــذي مكنكــم مــن االنتشــار والتوســع؟ هــل ميكــن 
املصــارف  عبــر  للتامــني  منوذجــا  تكافــل  الزيتونــة  جتربــة  اعتبــار 

assurance Bank؟
بــدأت هــذه التجربــة يف تونــس منــذ نشــأت مؤسســة الزيتونــة تكافــل 
يف ســنة 2011 وبالتحديــد يف شــهر جــوان وهــي أول مؤسســة 
مختصــة يف التأمــن التكافلــي بتونــس وينــدرج نشــاطها يف إطــار 
التأســيس لوضــع منظومــة متكاملــة للنهــوض باملاليــة الســاملية يف 

ــد . البال
معاييــر  علــى  تكافــل  الزيتونــة  تأمينــات  ارتكــزت  بداياتهــا،  منــذ 
املعلوماتيــة. ومنظومتهــا  قواعدهــا  وتأســيس  تكويــن  عصريــة يف 
واآلن وبعــد مــرور أكثــر مــن 8 ســنوات علــى التأســيس، متيــزت 
باعتمادهــا شــفافية املعامــالت، بآجالهــا املمتــازة يف ســرعة تســوية 
امللفــات املتعلقــة باحلــوادث. وارســائها ملنظومــة معلوماتيــة عصريــة 
مكنــت مــن ترســيخ صــورة املؤسســة الرائــدة واملبتكــرة التــي تســتخدم 

ــا الرقميــة. أحــدث تقنيــات التكنولوجي
مكنــت هــذه اجلهــود مــن تعزيــز مكانــة تأمينــات الزيتونــة تكافــل 
يف ســوق التأمــن وضاعفــت اقبــال التونســين علــى خدماتهــا فقــد 
التظاهــرة  األولــى يف  تكافــل باجلائــزة  الزيتونــة  توجــت مؤسســة 
الدوليــة التــي حتمــل عنــوان »أفضــل خدمــة حرفــاء لســنة 2020« 

وذلــك لتميزهــا يف قطــاع التأمــن بأفضــل خدمــة »مــا بعــد البيــع«.
أمــا بالنســبة لعــروض التكافــل البنكــي، الزيتونــة تكافــل تعمــل علــى 
ترســيخ صــورة العالمــة التجاريــة املميــزة والشــاملة مــن خــالل تقــدمي 
مجموعــة منتجــات كاملــة ومتنوعــة تتوجــه الــى جميــع أفــراد وفئــات 
املجتمــع إضافــة الــى املهنيــن والشــركات، نذكــر علــى ســبيل املثــال 
تقنيــات االجــارة علــى غــرار إجــارة عقــارات، اجــارة معــدات طبيــة، 

اجــارة معــدات النقــل واجــارة املعــدات املهنيــة.
اإلجــراءات  هــي  مــا  تونــس؟  يف  التكافــل  جتربــة  تقيمــون  كيــف 
التشــريعية والقانونيــة التــي وجــب اتخاذهــا لتشــجيع التكافــل؟ هــل 

التكافليــة؟ بالشــركات  خــاص  قانــون  ســن  الضــروري  مــن 
التأمــن التكافلــي تقريبــا هــو نشــاط جديــد يف تونــس لكنــه قــدمي يف 
العالــم إذ انــه موجــود منــذ مــدة تفــوق 27 ســنة، فقــد اطلعنــا علــى 
جتــارب عديــدة ناجحــة للتأمــن التكافلــي علــى غــرار ماليزيــا، دبــي، 

البحريــن، قطــر ولنــدن علــى أثرهــا تأمينــات الزيتونــة تكافــل.
ــك  ــس وذل ــل قطــاع التأمــن قطاعــا اســتراتيجيا يف تون تطمــح جلع

حوار مع األستاذ / مكرم بن ساسي
الرئيس التنفيذى لشركة الزيتونة للتأمن
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بتحســن اخلدمــات والســيما بالتركيــز علــى منتجــات التأمــن علــى 
احليــاة او باألحــرى تأمــن التكافــل العائلــي الــذي ســيفتح لنــا أبــواب 

التطــور والنجــاح.
ويف اعتقادنا يتطلب تطوير سوق التأمن على احلياة ما يلي :

• العمــل الــدؤوب واملتواصــل علــى تطويــر االطــار التشــريعي لقطــاع 
ــوردا  ــل م ــه ميث ــاة خاصــة ألن ــى احلي ــا و التأمــن عل التأمــن عموم

ماليــا للدولــة .
•  حــث التونســين علــى االنخــراط يف أنظمــة االدخــار التكميلــي الن 
الصناديــق االجتماعيــة تواجــه صعوبــات ماديــة اليــوم، فالبــد مــن 
تطويــر صناعــة تأمــن التكافــل العائلــي التــي تخــص أساســا األدخــار 
ــي  ــه املال ــى توازن ــى وهــى متكــن املشــترك مــن املحافظــة عل التكميل
عنــد إمتــام حياتــه املهنيــة، اذ أن خدمــات أنظمــة التقاعــد االجباريــة 
تبقــى غيــر كافيــة لتوفيــر نفــس الدخــل عنــد بلوغــه ســن التقاعــد .

مــن ناحيــة أخــرى سيســتفيد قطــاع التأمــن يف تونــس مــن اإلجراءات 
واملواصفــات  التشــريعي  االطــار  بــن  املالءمــة  الــى  تهــدف  التــي 
ودعــم  العصريــة  التصــرف  أنظمــة  تعصيــر  خــالل  مــن  العامليــة 
األســس املاليــة والتحكــم يف املعــارف الفنيــة واملاليــة باإلضافــة الــى 
العقــود املبســطة واألســعار التــي تتماشــي مــع خصوصيــة احلرفــاء 

التــي تقترحهــا مجلــة التأمــن اجلديــدة.
كيــف ميكنكــم  التأمينــي،  الشــمول  أو  املالــي  الشــمول  عــن  يتكلــم  الــكل 
كشــركة تكافليــة املســاهمة يف ذلــك هــل لديكــم نيــة أو منتجــات للتامــني 

)Insurance Micro) الصغــر  املتناهــي 
يتمثــل الشــمول التأمينــي يف تقــدمي خدمــات ومنتجات تأمن بأســعار 
معقولــة معتمــدة منطــق العــدل والشــفافية بــدال مــن احلصــول عليهــا 
ــه  ــر الرســمية وهــو مــا ترتكــز علي ــة الغي مــن خــالل األطــراف املالي

الصيرفــة اإلســالمية والتأمــن التكافلــي بصفــة عامــة.
لكــن مــن الصعــب تنفيــذ هــذا البرنامــج يف الوقــت الراهــن فهــو 
العديــد مــن اجلهــات  بالتنســيق مــع  يتطلــب وضــع أجنــدة عمــل 
علــى  والعمــل  املاليــة  للخدمــات  دقيقــة  ودراســة  القطــاع،  داخــل 
تطويرهــا لتحقيــق وتوفيــر رغبــات مختلــف شــرائح املجتمــع مــن تلــك 

اخلدمــات.
كيــف كان أداء الزيتونــة يف 2019- 2020؟ كيــف كان تأثيــر أزمــة 

لســنتي 2020-2021؟ توقعاتكــم  هــي  مــا  الكوفيــد عليكــم؟ 
ــى عالمــة » األفضــل يف خدمــة  ــا عل ــزت ســنة 2019 بحصولن متي
بالنســبة لشــركة  التأمــن وهــو حــدث كبيــر  احلرفــاء« يف قطــاع 
نشــاطها الفعلــي ال يتجــاوز 7 ســنوات. هــذا التتويــج مبثابــة تكــرمي 
لــكل املوظفــن واألعــوان واملســيرين علــى مجهوداتهــم املتواصلــة 
ورغبتهــم يف التميــز ولــن يكــون إإل هــدف مــن األهــداف التــي نعمــل 
املاضيــة  للســنة  اجلمليــة  كانــت احلصيلــة  فقــد  علــى حتقيقهــا. 
رقــم  باملائــة يف  بنســبة 20  تطــور  خــالل حتقيــق  مــن  إيجابيــة، 
املعامــالت ليبلــغ 62 مليــون دينــار ونتيجــة إيجابيــة خــام بقيمــة 

33.6مليــون دينــار أي مــا يعــادل الـــ 40 باملائــة منــواً.
نحــن اليــوم نضــع أنفســنا يف موقــع أفضــل شــركة تأمــن مــن حيــث 
جــودة اخلدمــات املوجهــة للحرفــاء وســرعة تســوية امللفــات املتعلقــة 
باحلــوادث بالتــوازي مــع ترســيخ صــورة املؤسســة العصريــة واملبتكــرة 

التــي تعتمــد يف معامالتهــا علــى تقنيــات التكنولوجيــا الرقميــة.
فقــد عملنــا هــذه الســنة علــى تدعيــم وترويــج جلملــة مــن منتجاتنــا 
بعــض  حــول  اشــهارية  بحمــالت  القيــام  خــالل  مــن  وخدماتنــا، 
الســيارة«  الشــاملة إلصــالح  املنتجــات كمنتــج »حتمــل املصاريــف 
وذلــك عبــر شــبكة مــع خيــرة ورشــات التصليــح، باإلضافــة الــى 
ــر  ــا وتعتب ــح حرفائن ــان اســتمرارية مصال ــة لضم ــر ســيارة بديل توفي
هــذه اخلدمــة خاصيــة متيــزت بهــا مؤسســتنا واكتســبت منهــا ســمعة 

طيبــة يف ســوق التأمــن التونســية.
كذلــك اجنــاز مشــروع هــام يتمثــل فــى بعــث موقــع الكترونــى وبوابــة 

للحرفــاء يتضمــن هــذا املوقــع قاعــدة خدمــات رقميــة متكــن احلرفــاء 
مــن االطــالع الفــوري علــى العقــود وامللفــات اخلاصــة باحلــوادث 
والتعويضــات وهــو مــا ســيجنبهم عنــاء التنقــل وييســر لهــم اإلجراءات 

االداريــة.
ــى قطــاع  ــرت ســلبا عل ــا فقــد أث ــروس كورون أمــا بالنســبة ألزمــة في
ــاة بصفــة خاصــة  ــى احلي التأمــن بصفــة عامــة وقطــاع التأمــن عل
فهــو يعانــي مــن حالــة ركــود بســبب انتشــار اجلائحــة فالتأمــن علــى 
احليــاة مرتبــط بالقــدرة علــى االدخــار، ومــن املتــداول أن املدخــر 
خــالل االزمــات يولــي أهميــة أكبــر لتوفيــر املــواد األساســية كالغــذاء 
والــدواء عوضــا عــن اإلدخــار ممــا يــؤدي الــى تراجــع االقبــال علــى 

عقــود التأمــن علــى احليــاة.
األمــر نفســه لــم يختلــف مــع االســتثمارات جــراء اضطــراب األســواق 
املاليــة العامليــة واملحليــة. وعــدم اســتقرار الوضــع االقتصــادي وتعثــر 
الكثيــر مــن الشــركات واألفــراد ماديــا ممــا أدى إلــى التحفــظ يف 

اإلنفــاق.
علــى  االزمــة  لهــذه  مــزدوج  تأثيــر  وجــود  بالذكــر،  اجلديــر  ومــن 
ســلوك احلرفــاء فقــد شــهدنا تراجعــاً ملحوظــاً يف عــدد حــوادث 
املــرور ماديــا ومــن ثــم عــدم املســجلة ولكــن يف نفــس الوقــت األزمــة 
ــر  ــى تعث ــؤدي إل ــات اجلائحــة قــد ت ــة الناجتــة عــن تداعي األقتصادي

احلرفــاء املقــدرة علــى املتابعــة يف دفــع قســط الـــتأمن.
مــا هــي  الســنوات األخيــرة؟  التونســي يف  الســوق  أداء  كيــف تقيمــون 
الــذي  ومــا  املقبلــة؟  والســنوات  الســنة  هــذه  الســوق  لنمــو  توقعتاكــم 

؟ مســتقبا  الســوق  أداء  لتحســني  عملــه  ميكــن 
ــي  ــوي يف دعــم االقتصــاد الوطن ــدور حي ــوم مؤسســات التأمــن ب تق
وتنميــة االســتثمارات إذ توفــر احلمايــة املاليــة لالفــراد واملؤسســات 
ضــد املخاطــر املختلفــة  كمــا أنهــا فاعــل هــام جلمــع املدخــرات 

الوطنيــة أو اســتخدام تلــك املدخــرات يف متويــل االســتثمارات. 
مــن التحديــات التــي تواجــه القطــاع لتحســن أداء الســوق التونســية 
هــي زيــادة الوعــي التأمينــي وتشــجيع التنــوع يف املنتجــات التأمينيــة 
مبــا يتناســب مــع جميــع شــرائح املجتمــع والعمــل علــى ترويــج هــذه 
املنتجــات بحيــث يصبــح قطــاع التأمــن فعــاالً يف مجــال حتويــل 
النمــو  متويــل  يف  املســاهمة  بهــدف  اســتثمارات  الــى  املدخــرات 
احليــاة  علــى  بالتأمــن  النهــوض  التونســي.وكذلك  االقتصــادي 
والتأمــن الطبــي وتقــدمي خدمــات تأمينيــة تغطــي عجــز الصناديــق 
االجتماعيــة. نخــص بالذكــر منتــج »التقاعــد التكميلــي واحليطــة« 
ــى  ــه ال ــره وتقريب ــى تطوي ــذي نعمــل عل ــة تكافــل ال ــات الزيتون لتأمين

شــريحة كبــرى مــن املواطنــن،
يوفــر هــذا املنتــج جرايــة إضافيــة للمتقاعديــن متكنهــم مــن مجابهــة 

تدنــي مداخيلهــم علــى إثــر احالتهــم علــى التقاعــد.

حوارات
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الكوفيــد؟  بأزمــة  تونــس  وصــادرات  اخلارجيــة  التجــارة  تأّثــرت  كيــف 
ومــاذا عــن حجــم اخلســائر الناجمــة عــن عــدم قــدرة الشــركات علــى 

اخلانقــة؟    اإلقتصاديــة  األزمــة  جــراء  الســنة  هــذه  خــال  الدفــع 
تأثــرت التجــارة اخلارجيــة التونســية بشــكل كبيــر جــراء جائحــة 
تراجعــا  التونســية  الصــادرات  شــهدت  حيــث   COVID-19
ملحوظــا خــالل التســعة األشــهر األولــى مــن ســنة 2020  قــّدر 
مــن ســنة 2019 كمــا أن  الفتــرة  بنفــس  بنحــو ٪16,6 مقارنــة 
جلائحــة COVID-19 تأثيــراً مباشــراً علــى ارتفــاع حــوادث عــدم 
الدفــع خــالل ســنة 2020 نتيجــة تزايــد عــدد الشــركات الــى متــر 
بصعوبــات ماليــة أو حــاالت إفــالس وقــد شــملت حــوادث عــدم الدفــع 

  :
 )1( املبيعــات املؤمنــة علــى الســوق املحليــة : مــن املتوقــع ان ترتفــع 
حــوادث عــدم الدفــع بالنســبة للمبيعــات املؤمنــة علــى الســوق املحليــة 
نتيجــة فــرض قــرار احلجــر الصّحــي الشــامل يف بلدنــا تونــس يف 
شــهري مــارس و أفريــل 2020 علــى أغلبيــة الشــركات الناشــطة يف 
مجــاالت اخلدمــات و الصناعــة والتجــارة ممــا تســبب يف صعوبــات 
يف توّفــر الســيولة الالزمــة لــدى هــذه الشــركات أو تســجيل حــاالت 
اإليفــاء  الــى عجزهــا عــن  أدى  بعــض احلــاالت ممــا  إفــالس يف 
بالتزاماتهــا املاليــة جتــاه مزوديهــا و بالتالــي ارتفــاع حــاالت عــدم 

الدفــع. 
بالنســبة لتونــس، مت اســتثناء القطاعــات احليويــة فقــط مــن احلجــر 
ــة  ــة و مــواد التنظيــف واألدوي الصّحــي الشــامل مثــل تصنيــع األغذي
.COVID-19 واملــواد الزراعيــة و التــي ســتكون األقــل تأثــراً بأزمــة
 )2( تأمــن الصــادرات : مــن املنتظــر أن ترتفــع حــوادث عــدم الدفــع 
بشــكل كبيــر بالنســبة للصــادرات الوطنّيــة بســبب تداعيــات جائحــة 
ــى  ــي وانعكاســاته الســلبية عل ــى االقتصــاد العامل COVID-19 عل
ــي  ــاً شــبه كل ــا توقف ــي شــهدت عموم ــم الت ــب الشــركات يف العال أغل
يف اإلنتــاج وشــلل للمبــادالت التجارّيــة. ولــم يســتثن ذلــك الشــركات 
التونســية  للصــادرات  األساســية  الوجهــة  تعتبــر  التــي  األوروبيــة 
)حوالــي ٪80( حيــث مــن املنتظــر أن تشــهد ارتفاعــا يف حــاالت 
اإلعســار املالــي و اإلفــالس للمؤسســات االقتصاديــة جــّراء تأثيــرات 

 .Covid-19 جائحــة
 هــذا إلــى جانــب تراجــع كبيــر لصادراتنــا نحــو أوروبــا نتيجــة ضعــف 
الطلــب اخلارجــي الــذي ســيؤدي حتمــا إلــى انخفــاض الصــادرات 

التونســية نحــو هــذه الوجهــة. 
مــاذا قّدمتــم للشــركات و للتجــارة اخلارجّيــة COTUNACE  عمــر 
هــل  التونســية؟  التجربــة  تقّيمــون  كيــف  الثاثــني،  جتــاوز  شــركتكم 
اّن هنــاك إمكانّيــات للتوّســع يف أعمالكــم؟ وكيــف؟ ماهــي  تعتقــدون 
؟  القصيــر  املــدى  علــى  اخلارجّيــة  التجــارة  ملســتقبل  توقعاتكــم 

واملتوســط؟
دورا  »»كوتينــاس««  شــركة  تلعــب   ،1985 ســنة  تأسيســها  منــذ 
أساســيا يف تأمــن الصــادرات التونســية ضــد حــوادث عــدم الدفــع ، 
حيــث تقــوم مبســاعدة املصــّدر التونســي علــى اســتغالل كل الفــرص 
ــه  مــن املشــتري  ــة املتاحــة وذلــك بضمــان خــالص مبيعات التصديري
األجنبــي ، حيــث أن هاجــس عــدم اخلــالص يبقــى تخوفــا مشــروعا 

ــا شــركة »كوتينــاس«. تتكفــل بــه كلّي
املصــّدرة،  التونســية  الشــركات  تأمــن  دورهــا يف  الــى  باإلضافــة 

تقــوم شــركة »كوتينــاس« بتســهيل احلصــول علــى التمويــل البنكــي 
للصــادرات منــذ مرحلــة اإلنتــاج وحتــى بعــد عمليــة التصديــر وذلــك 
بتطويــر شــراكة ناجعــة مــع البنــوك التونســية املمّولــة للصــادرات 
وحثهــا علــى اعتمــاد الضمــان الــذي توفــره الشــركة كضمــان لتوفيــر 

التمويــل الــالزم للمصــّدر. 
إضافــة إلــى عملنــا هــذا نقــوم أيضــا مبســاعدة املؤسســات التونســية 
تشــمل  اخلدمــة  وهــذه  اخلــارج،  يف  مســتحّقاتها  اســترداد  علــى 
املؤسســات املؤمنــة لدينــا و املؤسســات غيــر املؤّمنــة دون اســتثناء 
ألننــا نتطلـّـع إلــى اســترداد مســتحقات تونســية باألســاس مســتعينن 

ــوق 35 ســنة. ــي تف ــا الت ــك بخبرتن يف ذل
اخلــارج  يف  االســتثمارات  تغطيــة  »كوتينــاس«  شــركة  تقــدم  كمــا 
ــاره  ــى االنتصــاب يف اخلــارج باعتب لتشــجيع الشــركات التونســية عل
بلــد اإلنتصــاب  طريقــة أخــرى للتصديــر حيــث يغّطــي حاجيــات 
والبلــدان املجــاورة لــه. و تتدخــل شــركة »كوتينــاس« لتوفيــر التغطيــة 
الالزمــة لــرأس املــال املســتثمر يف البلــد املضيــف أو بلــد االســتثمار 
اســتراجتية  ســوقا  تعتبــر  التــي  اإلفريقيــة  البلــدان  يف  وخاصــة 
بالنســبة للصــادرات التونســية والتــي أصبحــت منــذ ســنة 2015 

متّثــل أّول وجهــة للّصــادرات املؤّمنــة بحصــة ناهــزت 50 %.
و بذلــك تســاهم شــركة »كوتينــاس« عبــر املنتجــات و اخلدمــات التــي 
توّفرهــا يف مســاندة املّصــدر التونســي لتطويــر نشــاطه واســتغالل 
اســواقه  لتعزيــز متوقعــه يف  لــه  املتاحــة  الّتصديــر  فــرص  جميــع 

الّتقليدّيــة وتشــجيعه علــى اقتحــام أســواق جديــدة.  
جميــع  تلبيــة  هــو  لتحقيقــه  »كوتينــاس«  شــركة  تســعى  كهــدف  و 
احلاجيــات التأمينيــة ســواء للبنــوك أو للمؤسســات أو للمســتثمرين، 
وهــذه رؤيتنــا  ملســاندة تطويــر نشــاط املؤسســات املصــّدرة التونســية 

ــي.  ــر يف اإلقتصــاد الوطن ــة قطــاع التصدي نظــرا ألهمّي
اشــتغلتم ســابقا يف وزارة املاليــة، هــل تعتبــرون أن اإلطــار التشــريعي 
التونســي يفــي بحاجيــات الســوق؟ ومــا هــي اإلجــراءات أو التحفيــزات 

التــي ميكنهــا حتســني أداء الســوق؟
ترّكــزت مجهــودات الدولــة التونســية علــى ســن التشــريعات وتوفيــر 
األرضيــة املالئمــة لنشــاط ســوق التأمــن و مت يف هــذا اإلطــار تركيــز 
القوانــن  قــادرة علــى تطبيــق  رقابيــة مســتقلة  و  إشــرافية  هيئــة 
ــرارات  ــن اتخــاذ الق ــا م والتدخــل  حــن تدعــو احلاجــة ممــا ميكنه
اإلشــرافية و الرقابيــة  املناســبة.  و قــد شــهد املحيــط التشــريعي 
لقطــاع التأمــن عــّدة مراجعــات و تعمــل هيئــة اإلشــراف علــى حمايــة 
ــوازن و اســتقرار ســوق التأمــن عبــر  ــى ت ــه و املحافظــة عل ــن ل املؤّم
ســّن التشــريعات الالزمــة و دراســة املســائل ذات الصبغــة التشــريعية 
والترتيبيــة والتنظيميــة  املتعلّقــة بالتأمــن.  و تتواصــل مجهــودات 
ــر محاســبية  ســلطة اإلشــراف يف هــذا الصــدد قصــد إرســاء معايي
و تدقيــق متوافقــة مــع املعاييــر الدوليــة مبــا يســمح للمؤمــن لــه 
بشــكل  يقّيمــوا  بــأن  التأمــن  قطــاع  والفاعلــن يف  وللمســتثمرين 
مناســب الوضــع املالــي لشــركات التأمــن إضافــة الــى إرســاء مبــادئ 

حوار مع األستاذة/ سهيلة شبشوب
املديرة العامة لشركة التونسية لتأمن التجارة الخارجية 

)COTUNACE(
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حواراتتقرير السوق التونسى 

ُتعنــى بنظــام املــالءة املاليــة وكفايــة رأس املــال علــى أســاس املخاطــر 
ــى اســتقرار األســواق  للحفــاظ عل

ما هو حجم أعمالكم يف 2019 و 2020؟ ما هي نسبة احتفاظكم؟ 
وهــل أنتــم تلعبــون دورًا فاعــاً يف املحافظــة علــي األقســاط داخــل تونــس 
؟ أم قاعدتكــم الرأســمالية تفــرض عليكــم اللجــوء إلــى املعيديــن بشــكل 
إمكانيــة  هنــاك  هــل  اإلعــادة؟  مــن  التخفيــض  ميكنكــم  كيــف  كبيــر؟ 

خللــق جتمــع pool  مــع اإلعــادة التونســية وباقــي الشــركات؟
توّفقــت شــركة »»كوتينــاس«« خــالل ســنة 2019 يف تســجيل تطــّورا 
ملحوظــا لنشــاطها علــى مختلــف األصعــدة وذلــك بالرغــم مــن املنــاخ 
وذلــك  الدولــي  و  الوطنــي  الصعيديــن  علــى  الصعــب  االقتصــادي 
تنميــة  اســتراتيجية  علــى   2012 ســنة  منــذ  اعتمادهــا  بفضــل 
ديناميكيــة تتركــز أساســا علــى االبتــكار املســتمر للمنتجــات التأمينيــة 
التــي تتــالءم مــع حاجيــات املؤسســات التونســية و علــى سياســة 

جتاريــة جريئــة و فّعالــة و اكثــر جناعــة.
وقــد مكنــت هــذه اإلســتراتيجية اجلديــدة للشــركة مــن حتقيــق نتائــج 
ايجابيــة حيــث متكنــت مــن  مضاعفــة رقــم معامالتهــا ســنة 2019 
ــار تونســي ســنة  ــون دين ــغ 15,8 ملي ــة بســنة 2010 حيــث بل مقارن

2019 مقابــل 6,4 ماليــن دينــار تونســي ســنة 2010 .
كمــا مكنــت أيًضــا اإلســتراتيجية اجلديــدة املعتمــدة مــن حتكــم أفضــل 
يف املخاطــر و توّفقــت شــركة »كوتينــاس« مــن تســجيل تطــور ملحــوظ 
يف نتائجهــا الفنيــة ، حيــث تطــورت النتيجــة الفنيــة للشــركة مــن  
ــة  ــة إيجابي ــى نتيجــة فني ــار ســنة 2010 إل ــون دين ســلبية 0,5- ملي
4,3 ماليــن دينــار ســنة 2019. كمــا بلغــت النتيجــة املحاســبية 
الصافيــة 8,9 ماليــن دينــار ســنة 2019 مقابــل 0,6 مليــون دينــار 
ســنة 2010. و يجــدر الذكــر انــه لــم يقــع تســجيل هــذه النتائــج منــذ 

إنشــاء الشــركة ســنة 1985.
و شــمل املنحــى اإليجابــي الــذي مّيــز تطــور أهــم مؤشــرات النشــاط 
أيضــا األمــوال الذاتيــة للشــركة التــي تضاعفــت ســنة 2019 مقارنــة 
بســنة 2010 حيــث  ارتفعــت مــن 22,5 مليــون دينــار ســنة 2010 
الــى 44,3 مليــون دينــار ســنة 2019. كمــا تضاعفــت ثــالث مــرات 
تقريًبــا التوظيفــات لتبلــغ 153,5 مليــون دينــار ســنة 2019 مقابــل 

حوالــي 48 مليــون دينــار ســنة2010.
تبعــا لهــذه الّنجاحــات يف مختلــف املجــاالت، ُتّوجت شــركة »كوتيناس« 
للمــرة الثانيــة »أفضــل شــركة تأمــن للقــروض التجاريــة يف تونــس 
 GLOBAL BANKING ــة ــة العاملي ــل املجل لســنة 2019« مــن قب
FINANCE REVIEW & و هــي مجلــة عامليــة مختّصــة يف املجــال 
املالــي، تصــدر باللغــة االنكليزيــة يف لنــدن و توفــر معلومــات مّحينــة 
وحتاليــل تهــم القطــاع املالــي مــن بنــوك وشــركات تأمــن ومؤسســات 

ماليــة.
وتســند هــذه اجلائــزة حســب معاييــر تأخــذ بعــن االعتبــار نتائــج 
الشــركة وتطــّور نشــاطها ومتّيزهــا يف مجــال االبتــكار. و يثّمــن هــذا 
التتويــج العاملــي النجاحــات املتمّيــزة التــي حققتهــا شــركة »كوتينــاس«.

أمــا فيمــا يتعلــق بســنة 2020 و باعتبــار التداعيــات االقتصاديــة 
الســلبية جلائحــةCOVID 19  واســتفحال خطــر عــدم اخلــالص 
ــة يف تونــس  ــي تشــهدها املؤسســات االقتصادي ــات الت نظــرا للصعوب
و يف اخلــارج و التــي نتــج عنهــا تشــّدد يف شــروط االكتتــاب مــن قبــل 

معيــدي التأمــن. 
و أمــام هــذه التخوفــات و تفاقــم خطــر عــدم الدفــع الــذي خــرج عــن 
مجــال التأمــن العــادي الــذي يعتمــد علــى مبــدأ توزيــع املخاطــر بــن 
الشــركة و معيــدي التأمــن، بــادرت شــركة »كوتينــاس« الــى إيجــاد 
احللــول املناســبة ملواصلــة تأمــن حرفائهــا بطلــب تدخــل الدولــة 
لتوفيــر آليــات ضمــان عموميــة مناســبة تشــمل جميــع القطاعــات 
االقتصاديــة. ذلــك أن إلغــاء التغطيــة أو احلــد منهــا مــن قبــل شــركة 
»كوتينــاس« ســيكون لــه انعكاســات ســلبية علــى الصــادرات التونســية 

ــا.  ــة عمومــا يصعــب تداركه ــى املؤسســة االقتصادي و عل
ــل  ــاع ســلطة اإلشــراف بتكف ــاس« يف إقن ــت شــركة »كوتين ــد توفق وق
تأمــن  بإعــادة  التصديــر  مخاطــر  لضمــان  الســيادي  الصنــدوق 
مخاطــر عــدم اخلــالص املتعلقــة بالصــادرات و املبيعــات املحليــة 
ــروس  ــدة االنعكاســات الســلبية النتشــار في ــدة محــّددة تغطــي م و مل
ــدول  ــد مــن ال ــه يف العدي ــى غــرار مــا مت العمــل ب ــك عل ــا و ذل كورون

األخــرى كفرنســا و اجنلتــرا و أملانيــا... 
شــركة  قامــت  فقــد  االحتفاظيــة،  بالسياســة  يتعلــق  فيمــا  امــا 
»كوتينــاس« و منــذ ســنة 2013 مبراجعــة جذريــة لسياســة اعــادة 
تأمــن املخاطــر يف اجتــاه الترفيــع يف طاقتهــا االســتيعابية و ذلــك 
بالتخفيــض مــن 65 % إلــى 50 % يف نســبة اإلســناد يف إطــار 
ملحفظــة  أجنــع  تغطيــة  توفيــر  مراعــاة  مــع  النســبية،  االتفاقيــات 
العقــود و ذلــك باحلــد مــن احلصــة الصافيــة املتبقيــة علــى عاتــق 
الشــركة )مــن 2 م.د الــى 0,5 م.د( يف اطــار اتفاقيــات اعــادة التأمــن 

غيــر النســبية.
القاعــدة  أو  الذاتيــة  لألمــوال  املتواصــل  التطــور  ســاهم  قــد  و 
تفــوق حاليــا 45 مليــون دينــار مــن  التــي  الرأســمالية للشــركة و 
الترفيــع يف الطاقــة االحتفاظيــة للشــركة مبــا يســاهم يف الترفيــع يف 
إجمالــي أقســاط التأمــن املحتفــظ بهــا يف تونــس و التــي تتدّعــم إذا 
أخذنــا بعــن االعتبــار األقســاط املســندة ملعيــد التأمــن الوطنــي أي 

التونســية«. »اإلعــادة 
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بصفتكــم املســؤول األول عــن أحــد أعــرق الشــركات يف تونــس، كيــف تقيمــون 
أداء قطــاع التامــني علــي مــدى الســنوات األخيــرة؟ هــل يرقــى إلــى مســتوي 

طموحاتكــم؟
لقــد عملــت شــركات التأمــن التونســية علــى تطويــر نشــاطها خــالل 
الســنوات األخيــرة، و ميكــن تقييــم أدائهــا باملرضــي، حيــث بلــغ معــدل 
التطور الســنوي )2014-2018( نســبة 9,8 %. و جتدر اإلشــارة الى 
أن الظــرف االقتصــادي علــى املســتوى العاملــي و الوطنــي، عــرف تراجعــا 
يف االســتثمارات، حــد بــدوره  مــن تطــور نشــاط التأمــن خاصــة قطــاع 
املؤسســات. كمــا عــرف قطــاع التأمــن علــى احليــاة  تطــورا ملحوظــا 
-2014( ســنوي  كمعــدل   )%  +14,6  ( األخيــرة  الســنوات  خــالل 
2018( و يرجــع ذلــك  بصفــة خاصــة الــى تطــور مجــال التســويق عبــر 

ــي. ــوك، و تطــور قطــاع التأمــن التكافل شــبكات البن
هــي  مــا  الســوقية؟  حصتكــم  هــي  مــا  Astree؟  أعمــال  تطــورت  كيــف 
املنتجــات  مســتوى  وعلــي  الســوقية  احلصــة  مســتوى  علــي  أهدافكــم 

للجمهــور؟  املعروضــة 
بلــغ رقــم معامــالت الشــركة ســنة 2019 ; 168,279 مليــون دينــار 
مقابــل 155,246 مليــون دينــار ســنة 2018، مســجال بذلــك نســبة 
منــو قــدرت ب 7,7 %.  و قــد بلغــت حصــة أســتري الســوقية  %6,97 
ــة اخلامســة مــن ضمــن 21 مؤسســة  ــك املرتب ــة بذل ســنة 2019 محتل
تأمــن ، يف هــذا االطــار، و لدعــم حصتهــا يف الســوق, ســتواصل أســترى 
ــم  ــراد و تدعي ــة نحــو التأمــن اخلــاص باألف ــاب املوجه سياســتها لإلكتت
محفظــة تأمــن املؤسســات مــن خــالل جملــة مــن اإلجــراءات التــي تهــدف 
ــا. كمــا تعمــل  ــات حرفائه ــع و مالءمــة منتجاتهــا حســب متطلب ــى تنوي إل
علــى حتســن خدماتهــا خاصــة يف مجالــي التأمــن الصحــي و تأمــن 
التدريجــي لنظــام معلوماتــي  الســيارات,و ذلــك مــن  خــالل اإلرســاء 
ــق ســنة 2021 يف اســتغالل  ــث ستشــرع املؤسســة يف منطل ــد، حي جدي

ــدة يف مجــال التأمــن الصحــي. ــة جدي منظومــة إعالمي
مــا الــذي يعيــق منــو التامــني يف تونــس؟ هــل هــي املنافســة علــى األخطــار 
الكبيــرة؟ أمــا أن هنــاك محفــزات ميكــن للدولــة أن تســنها؟ أو أخطــار يجــب 

أن تصبــح إجباريــة؟ مــا هــي احللــول التــي ترونهــا مناســبة؟
 ان اســتمرار صعوبــة الوضــع االقتصــادي، الــذي اجنــر عنــه تراجعــا 
يف االســتثمار أثــر ســلبا علــى نشــاط قطــاع التامــن، خاصــة تأمــن 
املؤسســات ممــا أدى الــى ارتفــاع املنافســة علــى األخطــار الكبيــرة. كمــا 
يعــرف القطــاع تفاقمــا يف كلفــة احلــوادث خاصــة يف مجالــي تأمــن 
الســيارات و التأمــن الصحــي ويرجــع ذلــك باألســاس النــزالق قيمــة 

الدينــار مقارنــة بالعمــالت األجنبيــة .
ومــن بــن احللــول التــي ميكــن اقتراحهــا لتطويــر القطــاع حتيــن اإلطــار 
يشــهدها  التــي  اجلذريــة  التغييــرات  مــع  مالءمتــه  قصــد  التشــريعي 

االقتصــاد الدولــي والوطنــي علــى حــد الســواء.
ويف هــذا اإلطــار بــادرت ســلطة اإلشــراف واملتمثلــة يف الهيئــة العامــة 
للتأمــن بإعــداد مشــروع مراجعــة شــاملة ملجلــة التأمــن  ، أمــا فيمــا 
ــا  ــاة فيجــب حتيينه ــى احلي ــات عل ــي تخــص التأمين ــز فه ــق باحلواف يتعل
ــى  ــن عل ــره، يتع ــا ســبق ذك ــة مل ــا، و باإلضاف ــس يف تأويالته ــع كل لب ورف
مؤسســات التأمــن احــداث قنــوات جديــدة للتواصــل مــع املؤمــن لهــم 

بهــدف إرســاء ثقافــة تأمينيــة، وتدعيــم منســوب الثقــة لديهــم. 
مــا هــو تصوركــم ملســتقبل شــركتكم علــي املــدي القصيــر )2020-2021( 

و املــدى املتوســط ؟ وكيــف تــرون تطــور التامــني يف تونــس؟

تعمــل أســترى علــى املــدى القصيــر علــى املحافظــة علــى حصتها الســوقية 
, علــى الرغــم مــن حــدة املنافســة. و ذلــك كمــا وقــع ذكــره يف النقطــة 
2 مــن خــالل سياســة اكتتــاب  متجهــة نحــو تأمــن األفــراد واملحافظــة 
علــى محفظــة تأمينهــا للمؤسســات وتعزيزهــا. أمــا علــى املــدى املتوســط, 
ــاب, مــع تطويرهــا مــن خــالل   فســوف تواصــل أســتري سياســتها لالكتت
عــرض منتجــات جديــدة تتماشــى مــع متطلبــات  املؤمــن لهــم, و حتســن 
خدماتهــا مــن خــالل رقمنــة األنظمــة و العمليــات. كمــا ســتعمل على وضع 
األســس التنظيميــة و اللوجيســتية الالزمــة بهــدف االمتثــال للمعاييــر 
الدوليــة يف مجــال املحاســبة و إدارة املخاطــر ،  أمــا فيمــا يتعلــق بتطــور 
قطــاع التأمــن يف تونــس فهــو مرتبــط بعــودة الــدورة االقتصاديــة لســالف 
نشــاطها, و باخلصــوص نســق االســتثمار و حتســن االطــار التشــريعي 
الــذي مــن شــأنه أن يفتــح اآلفــاق للمهنيــن ويفتــح مســارا جديدا لتحســن 

القــدرة التنافســية للشــركات وتعزيــز إنتاجيتهــا وخدماتهــا.
اعتمادهــا  ميكــن  تشــريعات  هنــاك  هــل  ســابق،  تأمــني  مراقــب  بصفتكــم 
لتحســني أداء شــركات التامــني واحلــد مــن املنافســة؟ ومــا رأيكــم يف معاييــر 

املــاءة املاليــة  Solvencyو IFRS 17 هــل االخيــر قابــل للتطبيــق؟
ــا  ــي, خاصــة فيم ــى التشــريع احلال يجــب ادخــال بعــض التحســينات عل
يتعلــق بتنظيــم القطــاع و مســايرة تطــوره و التــي تتمحــور باألســاس حــول 

النقــاط التاليــة 
* تنظيم وإعادة هيكلة القطاع

*  تعزيــز الرقابــة احلــذرة علــى نشــاط التأمــن )الترفيــع يف رأس مــال 
الشــركات, اعتمــاد قواعــد املــالءة , ..(.
* تنظيم املهن املرتبطة بقطاع التأمن 

* تعزيز منظومة احلوكمة مبؤسسات التأمن و إعادة التأمن
* تنظيم بعض فروع التأمن.

و مــن املنتظــر أن يؤثــر تطبيــق معاييــر املــالءة املاليــة Solvency  علــى 
نتائــج شــركات التامــن ســلبا , مبــا تشــمله هــذه املعاييــر مــن طــرق تقييــم 
تعتمــد علــى املخاطــر , و التــي تتطلــب حــداً أدنــى مــن األمــوال الذاتيــة. 
و ســوف ينجــر عــن ذلــك تعزيــز مكانــة شــركات التامــن الكبــرى , وجلــوء 
بعــض الشــركات الــى االندمــاج و االســتيعاب بينهــا يف اجتــاه إعــادة 
هيكلتهــا لتدعيــم قدرتهــا علــى إدارة املخاطــر، أمــا بالنســبة إلعتمــاد 
ــار الدولــي لإلبــالغ املالــي  IFRS 17 مــن طــرف شــركات التامــن  املعي
فــان إمكانيــة تطبيقــه مشــروط بتهيئــة البيئــة الضروريــة لتبنيــه مــن 
ــي و املحاســبي  ــوارد البشــرية املختصــة يف املجــال املال ــن امل خــالل تكوي
و االكتــواري و حتديــث األنظمــة  املعلوماتيــة و ربــط جســر التعــاون مــع 
شــركات التامــن األخــرى لالســتفادة مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة يف 
هــذا املجــال. و جتــدر اإلشــارة الــى أن تونــس ستشــرع يف اعتمــاد معاييــر 
IFRS العــداد القوائــم املاليــة املجمعــة بدايــة مــن الســنة املاليــة 2021, 
و نخــص بالذكــر القطــاع البنكــي و قطــاع التأمــن مــن خــالل اعتمــاد 
 IFRS يف مرحلــة أولــى , علــى أن يتــم اعتمــاد معيــار IFRS4 و  ifrs9

17 ســنة 2023.

حوار مع األستاذ / عبد املنعم الخلصي 
 )ASTREE( الرئيس التنفيذي لشركة أسرتي للتأمن

حوارات
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حوارات

www.iciec.isdb.org

iciec-communication@isdb.org
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اخبار تأمينيه

أنعقدت فعاليات املؤمتر األول للجهاز القومي للرقابة على التأمن 
فى السودان حتت عنوان »الواقع و املستقبل« حتت شعار »الريادة 
و التطور« ، يف الفترة من األربعاء 11نوفمبر2020 وحتي اليوم 
اخلتامى يوم اخلميس املوافق 12 نوفمبر 2020 بفندق السالم 

روتانا ، بتشريف وزيرة املالية والتخطيط االقتصادي د.هبة أحمد 
محمد علي وبحضور كل من األستاذ/ األمن العام محمد ساتى 
على، و نائب رئيس احتاد شركات التأمن عبداهلل على عبداهلل 

 وقد ناقش املؤمتر أربعة محاور أساسية  هي:
- جتربة التامن التجاري 

- جتربة التكافل االسالمى +ورقة دراسة مقارنة
 - القوانن و الرقابة على التامن

- جتارب الدول املماثلة )ماليزيا، اململكة العربية السعودية ،مصر 
،جتربة إعادة التامن التكافلية للشركة األفريقية إلعادة التأمن 

فى القاهرة (
ولقد القي األستاذ/ شكيب أبو زيد – األمن العام لإلحتاد العام 

العربي للتأمن كلمة افتتاحية حيث توجه بالشكر للجميع على كرم 
الضيافة وحسن اإلستقبال.

كما تقدم بالشكر إلى القائمن على هذا املؤمتر لدعوة اإلحتاد 
العام العربي حلضور هذا املؤمتر والتحدث فيه ونهنئ أنفسنا 

لعقد املؤمتر يف الظروف احلالية، لقد سررنا بلقائكم ومبعاودة 
اإلتصال بكم وبالسوق السوداني الذي له مكانة خاصة يف قلوبنا 

ويف مخيلتي أنا خاصة.
عالقتي مع السودان قدمية جدا، ألنني منذ بداية مشواري العملي 

كونت صداقات كثيرة ، البعض منهم موجودون يف هذه القاعة، 
وأنا سعيد بتواجدي معهم ومعكم جميعا

زيارتي للسودان هي أول سفر أقوم به منذ بداية أزمة الكوفيد 
وهذا من محاسن الصدف، ألنني كنت وال أزال من املؤمنن 

واملدافعن عن التكافل عبر مسيرتي املهنية
كانت النقاشات والورقات املقدمة مهمة لكونها تأتي يف وقت 

السوق السوداني يف حاجة إلى مراجعة نقدية إلى القوانن وإلى 
املمارسات املهنية من أجل اإلرتقاء بقطاع التأمن ليكون فاعال 

أكثر يف األقتصاد السوداني.
أشكر السودان ألنه قدم للتكافل كثيرا، بصفته بلد املنشأ. وألنه 

قدم الكثير من العون والدعم لكل شركات التكافل.
ملاذا التكافل؟ وما أهمية التكافل؟

التكافل ضروري لتحقيق التعاون والتكافل بن الناس، التكافل وجد 
من بداية البشرية، وما التأمن التجاري إال نسخه عصرية من 

التكافل.
أهمية التكافل تكمن يف كون أن عدد املسلمن يف العالم فاق 1.5 

مليار نسمة؛
لكن التكافل ال ميثل إال 23 مليار دوالر أمريكي أقساطاً، وهذا 

الرقم ضئيل باملقارنة مع التأمن التجاري
مهما كانت إختياراتكم )تكافلية / جتارية( أو اإلثنن، فإن املهم هو 
أن تتمكنوا أنتم أصحاب القرار والفاعلن يف السوق من حتديد ما 

يليق بكم.
إنطالقا من موقعي كأمن عام اإلحتاد العام العربي للتأمن، أود 
أن أؤكد أننا سنقف مع السوق السوداني يف السراء مثل ما وقفنا 

معه يف الضراء؛ جناح هذا السوق من جناحنا؛
نحن يف اإلحتاد العام العربي للتأمن ال نفرق بن األسواق وال بن 

النماذج تكافلية كانت أو جتارية؛ ما يهمنا هو مستقبل صناعة 
التأمن.

أريد أن أؤكد على بعض النقاط:
- نحن جميعا مدعوون للعمل من أجل توسيع مساحة الشمول 

املالي وتضييق الفجوة التأمينية Protection Gap؛
- نحن مدعوون للعمل من أجل توفير التغطية الصحية جلميع 

املواطنن؛
- نحن مدعوون للعمل من أجل تعميم التأمن املتناهي الصغر، 

 نحن مدعوون للعمل من أجل تطوير التأمن الزراعي؛
- نحن مدعوون لتشجيع التعليم والتكوين يف مجال التأمن 

لإلرتقاء بالقطاع.
ولهذا الغرض، فإنني أوجه لكم الدعوة لتنظيم ندوة يف السودان 

لدراسة هذه املواضيع بحضور اختصاصين من البنك الدولي 
واملؤسسات الدولية، وسيكون شرفا لنا املساهمة يف إجناحها.
ومن كلمة الدكتورة هبة محمد على وزير املالية و التخطيط 

اإلقتصادي املكلف املؤمتر حيث أكدت على اهمية إلغاء إحتكار 
تامن ممتلكات الدولة لتوسيع قطاع التأمن  لزيادة املشاركة بن 

شركات التأمن واعلنت أن تأمن ممتلكات الدولة سيكون عبر 
عملية شفافة ونزيهة من خالل العطاءات املعلنة

قالت هبة محمد علي ان اجلدل حول قانون التامن لعام 2018 
سيحسم عبر احلوار لتجاوز اخلالفات

وأضافت انه طيلة  الـثالثن سنة املاضية لم يساهم التامن اال 

مؤتمر صناعة التأمن يف السودان )الواقع واملستقبل(: 

تجربة التأمن التكافلي اإلسالمي ما لها و ما عليها 
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فيما نسبته 1 % من الناجت املحلي االجمالي مشيرة الى ان 60 
يف املائة من ممتلكات الدولة خارج نطاق التامن

واكدت الوزيرة ان وزارة املالية قد قللت الطلب على النقد االجنبي 
إلعادة التامن باخلارج عبر التأمن بصيغة »التامن باملشاركة«، 

مؤكدة ان صناعة التأمن إذا ما عملت باعلى مستوياتها ستحسن 
مؤشرات االقتصاد.

ونوهت  إلى ان املؤمتر يعتبر هاماً جدا ويأتي يف توقيت مناسب 
مؤكدة إن   توصيات املؤمتر ستكون رهن التنفيذ من قبل وزارتي 

املالية والعدل، وستخصص مقراً ملعهد التامن االفريقي.
ومن كلمة األستاذ محمد ساتي علي االمن  العام للجهاز القومي 

للرقابة على التامن حيث اكد ان انعقاد املؤمتر عالمة فارقة 
ونقطة حتول يف مسيرة القطاع.

مشيرا الى مسيرة التامن الطويلة يف السودان تتطلب وقفة 
مراجعة ملواكبة املتغيرات.

وقال ان تلك املراجعة تتطلب عدة نقاشات تتعلق بالتامن التكافلي 
االسالمي مشيرا الى ان التامن التكافلي اصبح جتربة سودانية 

خالصة داعيا الى النظر الى التامن التجاري ومعرفة مدى حاالت 
االختالف واالتفاق مع التكافلي بجانب النظر الى القوانن املنظمة 

لعمل التامن
وابان ان مراجعة التامن تأتي يف سياق التطورات الداخلة 

واخلارجية ومن بينها انضمام السودان ملنظمة التجارة العاملية 
بجانب متطلبات احلوكمة والشفافية واالصالح املؤسسي وكيفية 

مواجهة املنافسة املتوقعة بدخول مستثمرين جدد.
واكد سآتي ان توصيات املؤمتر ستكون االساس لتعديل قانون 

التامن احلالي
واكد االستاذ آدم محمد حسن نائب االحتاد العاملي لشركات 

التكافل والتامن االسالمي ان شركات التامن التكافلي االسالمي 
يف العالم وصلت الى 300 شركة يف 45 دولة واكد ان التامن 

التكافلي االسالمي متصالح مع كآفة املجتمعات
ومن جهة أخري قال طه علي البشير رئيس احتاد شركات التامن 

واعادة التامن السودانية ان املؤمتر هو اجتماع ألهل املصلحة 
مبختلف التوجهات الفكرية والسياسية للتفكر بـطريقة علمية 

بعيدا عن النظرة السياسية الضيقة إلعادة صياغة قانون التامن.
واكد طه على البشير ان املؤمتر سيجهز قطاع التامن للخطوة 

املقبلة واملتمثلة يف االندماج مع االقتصاد العاملي ، وأبان ان االحتاد 
يؤيد أصدار قانون تأمن جديد على نافذتن  تكافلية اسالمية 

وجتارية.
ومن جانبه استعرض االمن العام لشركات التكافل والتامن 

االسالمي الدكتور محمد عبداهلل احلاج القضايا اخلاصة بالتامن 
التجاري والتامن االسالمي

مبينا ان املؤمتر يعد من أول املؤمترات التي تتم فيها مراجعة 
القوانن واللوائح التي كانت سائدة يف العهد السابق كما دعا بان 

تكون مخرجات املؤمتر ملبية إلحتياجات البالد واملواطنن.
إنعقدت بعد ذلك اجللسة األولي والتي كان محورها »التأمن 

التجاري« والتي ترأسها األستاذ معاوية ميرغني ابشر واشتملت 
على ورقتن األولي قدمها األستاذ عبد الرحيم بله وكانت بعنوان 
»ماهية التأمن التجاري« قدم فيها شرحا وافيا وتعريفا بالتامن 

التجاري والفرق بينه وبن التكافلي وجتربة السودان مبجال 
التأمن بينما كانت الورقة الثانية بعنوان »تاريخ التأمن يف 

السودان« قدمها األستاذ حسن السيد وإستعرض فيها تاريخ دخول 
التامن التقليدي للسودان وبداية العمل به منذ اخلمسينيات وعدد 
الشركات االجنبية التي كانت عاملة باإلضافة الى مرحلة السودنة 
والتأميم يف عهد الرئيس السابق جعفر منيري حتي دخول التامن 

التكافلي )الصيغة اإلسالمية( منذ العام 1992، وابتدر النقاش 
يف هذه اجللسة األستاذ آدم أحمد حسن.

أما اجللسة الثانية فقد خصصت »للتجارب املماثلة للدول األخرى 
يف مجال التأمن التكافلي« وترأس اجللسة األستاذ محمد عابدين 

بابكر واستمع املؤمترون لتجارب عدة دول متثل ذلك يف :
التجربة املاليزية قدمها البروفسير محمد أكرم والتجربة املصرية 

وقدمها األستاذ احمد سيد مرسي والتجربة السعودية وقدمها 
األستاذ هاشم خلف اهلل ميرغني وجتربة االعادة التكافلية قدمها 

األستاذ يوسف الالزم وابتدر النقاش كل من األستاذ شكيب ابو 
زيد واألستاذة متاضر أبو القاسم.
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تهانىاالفتتاحية

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمين بخالص التهنئة إلى:
 األستاذ /  محمد جمال حمزة 

بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس إدارة 
شركة مصر للتأمين- مصر ، متمنيين له كل 

 التوفيق في  كل المهام الموكلة اليه 
ولشركة مصر للتأمين التقدم واالزدهار

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمين أن تتقدم بأسمى آيات التهاني:

لألستاذ/ عمر جودة 
 بمناسبة توليه  منصب

العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين – مصر ، 
ونتمنى له كل التوفيق في المهام الموكلة 
إليه ولشركة مصر للتأمين التقدم واالزدهار

يسعد األمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمين أن تتقدم بالتهنئة

 لألستاذ/ حسام ُعَلَما 
بمناسبة تعيينه عضو مجلس اإلدارة المنتدب 
والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتأمين 

التكافلي – مصر
داعيين الله أن يوفق ويكلل مهامه بالنجاح

يسعد األمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمين أن تتقدم بخالص التهنئة:

للدكتور/ طارق سيف 
بمناسبة انتخابه 

أمينًا عامًا لإلتحاد المصري للتأمين 
كما ندعو له بالتوفيق والنجاح 

و لالتحاد المصري للتأمين كل التقدم واالزدهار
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تهانى

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمين بخالص التهنئة: 

لألستاذ/ محمد عبد الجواد 
بمناسبة تعيينه رئيس مجلس اإلدارة 

شركة مصر لتأمينات الحياة – مصر
متمنيين له كل التوفيق في كل المهام الموكلة اليه 

ولشركة مصر لتأمينات الحياة كل التقدم و اإلزدهار

يسعد ويشرف األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمين أن تتقدم بخالص التهنئة: 

للدكتور/ رافد محمد 
بمناسبة تعيينه المدير العام 

لهيئة اإلشراف على التأمين – سوريا  
متمنيين له كل التوفيق والنجاح ، ولهيئة 

اإلشراف على التأمين  كل التقدم و اإلزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمين بخالص التهنئة إلى األستاذ/ 

الحسين محمد ابو شنيف الكزة 
بمناسبة توليه منصب مساعد المدير العام 

للشركة الليبية الضمانية للتأمين المساهمة- ليبيا
متمنيين له التوفيق في  كل المهام الموكلة اليه وللشركة 

الليبية الضمانية للتأمين المساهمة التقدم واالزدهار

قــام كل مــن األســتاذ/ عبــد اهلل علــي املهــدي رئيــس مجلــس اإلدارة, 
واألســتاذ/ احلســن محمــد أبــو شــنيف مســاعد املديــر العــام، واألســتاذ/ 
فتحــي محمــد القعــوري مديــر إدارة الشــؤون اإلداريــة والتدريــب بزيــارة 
األســتاذ/  مــع  واالجتمــاع  يــوم 2020/12/6  العامــة  االمانــة  مقــر 
شــكيب أبــو زيــد االمــن العــام لالحتــاد العــام العربــي للتامــن لبحــث ســبل 
التعــاون فيمــا بــن االســواق العربيــة ومتمنــن لهــم كل التوفيــق والنجــاح.
واالمانــة العامــة لالحتــاد ترحــب بزائريهــا الكــرام متمنيــن لهــم دوام 

الصحــة والتوفيــق

زيارة وفد الشركة الليبية الضمانية للتأمن 
املساهمة ملقر االمانة العامة لالتحاد
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تنعى األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتامين 
ببالغ الحزن واألسى وفاة المغفور له 

سمو الشيخ 

"صباح األحمد الجابر الصباح" 
أمير دولة الكويت الشقيقة

وتعرب األمانة العامة عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة 
حكومًة و شعبًا. 

وندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته 
ويلهم ذويه والشعب الكويتى الصبر و السلوان

6262
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نعي فاضل
تنعي األمانة العامة لإلتحاد 
العام العربي للتأمين بمزيد 

من األسى والحزن
 المرحوم / أحمد حسين خليل )أبو شهاب(

نائب الرئيس السابق لمجلس إدارة اإلتحاد األردني لشركات 
التأمين والمدير العام السابق لشركة القدس للتأمين 

ويتقدم االمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين بإسمه 
شخصيا وبإسم السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة االتحاد 

العام العربي للتأمين وكافة العاملين فى األمانة العامة 
لإلتحاد بخالص التعازى ، سائال الله العلي القدير أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

نعي فاضل
تنعي األمانة العامة لإلتحاد 
العام العربي للتأمين بمزيد 

من األسى والحزن 
األستاذ/ محمد ولد ديدي ولد سيدي

  MAR رئيس اإلتحاد الموريتاني السابق ورئيس شركة
ويتقدم االمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين بإسمه 

شخصيا وبإسم السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة االتحاد 
العام العربي للتأمين وكافة العاملين فى األمانة العامة 

لإلتحاد بخالص التعازى ، سائال الله العلي القدير أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

تعازى
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االفتتاحية






