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االفتتاحية

بعــد انتهــاء اإلغــاق واألزمــة الصحيــة؛ عــادت األســواق إلــى حالتهــا 
الطبيعيــة، لكــن املُراِقــب لألســواق يــرى أن االجتاهــات العامــة ال تشــير 

إلــى التحســن يف كل البلــدان:
األقساط:

■ يف املجمــل كانــت 2020 ســنة ركــوداًً علــى مســتوى صناعــة التأمــن 
التــي ســجلت نســبة منــو ضئيلــة يف املتوســط لــم تتجــاوز 2.46 %. 
بعــض األســواق حققــت نســبة منــو مرتفعــة جــدا )مصــر، تونــس، األردن، 

سوريــــــــا واملغــرب( فيمــا تراجــع أهــم ســوق عربــي اإلمــارات
 )3.46- %( ولم تتجاوز نسبة منو السعودية 2.34 %.

■ ســنة 2021 شــهدت األســواق العربيــة األساســية منــواً ال يســتهان 
بــه، نظــراً حلجــم الســوق الســعودي، فتحقيقــه لنســبة منــو 8.39% 
أثــرت يف متوســط منــو العشــر أســواق التــي تتوافــر إحصائياتهــا )وقــت 
كتابــة هــذه الســطور( وهــي متثــل مــا يقــارب %80 مــن أقســاط الــدول 

ــة. العربي
)بالــدوالر   %  18.78 املصــري  الســوق  يف  منــو  نســبة  أكبــر  كانــت 
األمريكــي( )*(، فلســطن 12.62 % رغــم الوضــع االقتصــادي واألمنــي. 
باقــي األســواق األخــرى تفاوتــت نســب النمــو فيهــا مــا بــن 3 % و6 %.

ماذا يعني هذا على املستوى املاكرو اقتصادي؟
■ يف دراســة نشــرناها يف العــدد )150( مــن مجلــة التأمــن العربــي، 
 خلُصنــا فيهــا إلــي أن األســواق العربيــة يجــب أن تنمــو بنســبة 10 % 
و/أو أن حتقــق مــا بــن 3 % إلــي 5 % نســبة اختــراق )يف النــاجت 
القومــي(، لنتمكــن مــن أن يكــون لنــا وزن مقبــول علــي صعيــد العالــم. 
املــواد  غــاء  جــراء  مرتفعــة  تضخــم  نســب   2021 ســنة  عرفــت   ■
األساســية وتكلفــة النقــل والتــي امتــدت مفعاليهــا يف 2022؛ وبالتالــي 
فــإن نســب النمــو احلقيقيــة )إذا أخذنــا بعــن االعتبــار التضخــم إلجمالــي 
أقســاط التأمــن يف املنطقــة العربيــة( تبقــي ضئيلــة وال تتجــاوز 4 % 

)حســب تقديرنــا(. 
■ بالنظــر إلــي منــو النــاجت القومــي العربــي 12.64 %، يظهــر جليــاً 
أن التأمــن يتطــور بفعــل ارتفــاع النــاجت املحلــي اخلــام والتضخــم ماعــدا 
يف الســعودية ومصــر. وهــذا يعنــي أن ديناميكيــة األســواق ليســت كافيــة 

لتحقيــق مســتويات أعلــى مــن النمــو.
  :)L/R(علي مستوي التعويضات

املغــرب  )اإلمــارات،  البلــدان  مــن  العديــد  يف  واضــح  حتســن  هنــاك 
ــي شــهدت نســب منــو  ــل بعــض األســواق الت وســلطنة عمــان(؛  يف املقاب
ــاع 12.62 %  ــل ارتف ــة. مقاب ــا الفني ــرف تدهــورًا يف نتائجه ــة، تع عالي
يف األقســاط، عرفــت فلســطن ارتفاًعــا يف حجــم التعويضــات املدفوعــة 

بـــ 43.57 %. 
بــــــ 18.78 % واخلســائر  ويف مصــر عرفــت األقســــــاط ارتفاعــــــاً 
الكويــت  دولــة  ويف  التعويضــات  يف  حــاداً  كان  االرتفــاع   .% 24.64
بزيــادة 16.08 %. وبــاألردن 19.06 % مقابــل ارتفــاع يف األقســاط 

بنســبة 9.72 %.

على ماذا تدل هذه املؤشرات؟
■ هنــاك حــروب أســعار حقيقيــة وخاصــة يف الطبــي والســيارات، لــم 
ُتأِطــُر األســعار بشــكل إكتــواري  تســلم منهــا إال بعــض البلــدان التــي 
)الســعودية( أو التــي يتــم فيهــا االتفــاق مــا بــن الشــركات علــى االلتــزام 

ببعــض الضوابــط وخاصــة يف فــرع الســيارات.
■ رغــم تنافســيته الكبيــرة وحجمــه، إال أن الســوق اإلماراتــي عــرف 
ــى ســيطرة بعــض  ــة؛ وهــذا راجــع إل ــج الفني ــى مســتوى النتائ حتســًنا عل
الشــركات الكبيــرة علــى حصــص ســوقية كبيــرة وقدرتهــا علــى حتســن 
نتائجهــا عبــر إعــادة التأمــن، وخاصــة وأن هنــاك فائًضــا يف طاقــات 

إعــادة التأمــن، وخاصــة يف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي.
■ بعــد أزمــة الكوفيــد وعــودة احليــاة االقتصاديــة إلــى حالتهــا الطبيعيــة، 
ســارعت الشــركات إلــى إعطــاء خصومــات إضافيــة وخاصــة يف فــرع 
الســيارات يف بعــض األســواق، طمًعــا يف الســيولة؛ لكــن يف نهايــة املطــاف، 

ســُيترجم هــذا بخســارة فنيــة.
خاصــة القــول هــو إن أســواقنا لــم تســتفد مــن ارتفــاع النــاجت القومــي يف 
2021؛ وهــذا مــن املفــروض أن يجعــل نســبة االختــراق تتراجــع وخاصــة 

يف الــدول املصــدرة للنفــط والغــاز.
مــا يزيــد مــن حــدة التراجــع، هــو الوضــع اجليوسياســي يف العديــد مــن 
البلــدان )اليمــن، ســوريا، لبنــان، العــراق، الســودان( وحتــى لبنــان الــذي 
كان يحقــق نســبة اختــراق قريبــة مــن 3 %، تراجعــت فيــه األقســاط 

ــة ومشــكلة ســعر الصــرف. بســبب األزمــة املالي
بعــد هــذه املحاولــة لتفســير الوضــع احلالــي، الســؤال الــذي يطــرح نفســه 
يبقــى دائمــا: مــا العمــل؟ وكيــف لنــا النهــوض بصناعــة التأمــن العربيــة؟

غيــاب  هــو  صناعتنــا  تطــور  أمــام  عائــق  أكبــر  أن  بالقــول  ســأكتفي 
اســتراتيجيات وطنيــة يف أغلبيــة البلــدان أواًل، واملنافســة الشرســة ثانيــاً.

لكن رغم ذلك؛ سنظل دوماً متفائلن..

صناعة التأمني العربية 2021-2020

حرب األسعار إىل متى؟

شكيب أبو زيدشكيب أبو زيد
األمين العاماألمين العام

)*( األرقام هنا بالدوالر األمريكي؛ تذبذب سعر الصرف يؤثر سلبا على إجمالي أقساط التامني بالدوالر.
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تقرير صادر عن األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني

تأثري التغيري املناخي على املنطقة العربية
ُتشــكل ظاهــرة التغیــر املناخــي حتديــاً جديــاً جلهــود الــدول العربیــة 
لتحقیــق التنمیــة املســتدامة. وهــو مــا أكــدت علیــه القــرارات الصــادرة عن 
املجالــس الوزاريــة العربیــة املختصــة بالزراعــة واملیــاه والصحــة والبیئــة 
وغیرهــا، ممــا أســفر عــن تبنــي "املبــادرة اإلقلیمیــة لتقییــم أثــر املنــاخ 
علــى املــوارد املائیــة وقابلیــة تأثــر القطاعــات االجتماعیــة واالقتصاديــة 
ــي يف عــام  ــي صــدر تقريرهــا النهائ ــكار("، والت ــة، )ري ــة العربی يف املنطق
ــادرة والنتائــج التــي مت التوصــل إلیهــا  2017 )1( ولقــد شــكلت تلــك املب

ــر املناخــي. ــة لعملهــا يف مجــال التغی ــدول العربی ــر ال أساســاً لتطوي

شــملت الدراســة تأثیــر تغیــر املنــاخ علــى درجــات احلــرارة، والتســاقطات 
ــح التبخــري  ــان الســطحي )Runoff( والنت ــوج(، واجلري )األمطــار والثل
)Evapotranspiration(، وعلــى القطــاع الزراعــي مــن حیــث النظــم 
الزراعیــة واملحاصیــل، والثــروة احلیوانیــة، والثــروة الســمكیة واالســتزراع 

الســمكي.
و تشــیر بعــض منــاذج املحــاكاة التــي قامــت بهــا مراكــز البحــوث الدولیــة 
إلــى أن إنتاجیــة املحاصیــل میكــن أن تنخفــض بحوالــي 30 % لــكل 
ارتفــاع بنحــو 1.5 إلــى 2.5 درجــة مئويــة، وبحوالــي 60 % لــكل 3 
إلــى 4 درجــات مئويــة، مــع وجــود تفــاوت يف حجــم هــذا التأثیــر بیــن 

أقالیــم املنطقــة.
ــة  ــدان العربي ــاه، تتعــرض البل ــاع معــدالت احلــرارة وشــحة املي ومــع ارتف
ــا تبقــى إحــدى الوســائل املتاحــة  أكثــر فأكثــر خلطــر اجلفــاف؛ ومــن هن

ملواجهــة هــذه األخطــار هــي التأمــن الزراعــي.
يف حــن أن العــدد املطلــق للكــوارث يف جميــع أنحــاء العالــم قــد تضاعــف 
ــات القــرن املاضــي ، فقــد تضاعــف متوســط عــدد  ــذ ثمانيني ــا من تقريًب
الكــوارث الطبيعيــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ثــاث 

مــرات تقريًبــا خــال نفــس الفتــرة.
الكـــوارث الطبيعيـــة 

على الصعيد العاملي
علــى مــدى العقــد املاضــي، خلّفــت الكــوارث خســائر فادحــة، وأســفرت 
عــن مقتــل أكثــر مــن 700 ألــف شــخص، وإصابــة 1.4 مليــون آخريــن، 
ــر مــن 1.5  ــون شــخص. وبوجــه عــام، تضــرر أكث فيمــا شــّردت 23 ملي

ــة  ــوارث واخلســائر االقتصادي ــن الك ــة أو بأخــرى م ــار نســمة بطريق ملي
ــة التــي جتــاوزت 1.3 تريليــون دوالر، بحســب تقريــر صــادر عــن  العاملي

ــام 2015. ــة يف الع ــج األمم املتحــدة للبيئ برنام
ــن جــراء  ــة م ــت اخلســائر االقتصادي ــط بلغ ــام 2021 فق ويف خــال ع
دوالر  بليــون   111( أمريكــي  دوالر  بليــون   270 الطبيعيــة  الكــوارث 

أمريكــي نتيجــة كــوارث طبيعيــة، 8 بايــن دوالر أمريكــي مــن صنــع 
)2022/Sigma 1 لتقريــر( وفقــا  وذلــك  اإلنســان( 

على الصعيد اإلفريقي
مت اإلبــاغ عــن حوالــي 1.7 ألــف كارثــة طبيعيــة يف إفريقيــا بــن عامــي 
1970 و 2019 ، ممــا تســبب يف خســائر اقتصاديــة بنحــو 38.5 مليــار 
دوالر أمريكــي. كان للفيضانــات والعواصــف التأثيــر االقتصــادي األكبــر. 
تســببت العواصــف يف 37 يف املائــة مــن إجمالــي اخلســائر االقتصاديــة 
املبلــغ عنهــا ، يف حــن كانــت الفيضانــات مســؤولة عــن 34 %. إن إفريقيا 
معرضــة بشــكل خــاص لتغيــر املنــاخ مقارنــة مبناطــق أخــرى مــن العالــم. 

على الصعيد العربي
ــر مــن 270  ــة بأكث ــة العربي ــرت املنطق ــة ، تأث ــا املاضي ــن عاًم خــال الثاث
ــا  ــة م ــف شــخص وإصاب ــن 150 أل ــر م ــل أكث ــة ، ممــا أســفر عــن مقت كارث
يقــرب مــن 10 مايــن شــخص؛ وغالًبــا مــا تعانــي املنطقــة العربيــة مــن 
كــوارث مــن الفيضانــات واجلفــاف والعواصــف والعواصــف الرمليــة والزالزل. 
كمــا يشــكل ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر الناجــم عــن تغيــر املنــاخ تهديــًدا 
للعديــد مــن املراكــز احلضريــة املهمــة يف املنطقــة. النشــاط الزلزالــي 
خطــر يف املنطقــة العربيــة. علــى ســبيل املثــال، ُيَعرُِض نظــام وادي الصدع 
األردنــي عــدًدا مــن البلــدان )األردن ولبنــان وفلســطن وســوريا( خلطــر 

)1( املبادرة اإلقليمية لتقييم أثر املناخ على املوارد املائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية االقتصادية يف املنطقة العربية - ريكار )2017(

رسم توضيحي ألنواع الكوارث الطبيعية خالل عام 2021 ومتوسط معدل النمول 2020-2021

توزيــع اخلســائر االقتصاديــة 
املبلــغ عنهــا بســبب الكــوارث 
بــني  أفريقيــا  يف  الطبيعيــة 
 ،  2019 و   1970 عامــي 

النــوع حســب 
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كبيــر مــن الــزالزل. وباملثــل ، تعرضــت بعــض دول منطقــة املغــرب العربــي 
ــي يف املاضــي. حدثــت زالزل  ــر واملغــرب وتونــس( لنشــاط زلزال )اجلزائ
 )1960( واملغــرب   )1956( ولبنــان   )1927( فلســطن  يف  مدمــرة 
ومصــر )1992( واجلزائــر )1954، 1980 و2003(. يؤثــر تغيــر 
املنــاخ علــى تواتــر وشــدة الظواهــر اجلويــة املتطرفــة وتؤثــر التغيــرات 
الكبيــرة يف هطــول األمطــار مــع زيــادة أحــداث الفيضانــات علــى املنطقــة 
العربيــة  اململكــة  علــى  الشــديدة  الفيضانــات  أثــرت  ولقــد  العربيــة. 
الســعودية واليمــن مــن عــام 2008 إلــى عــام 2009، حيــث ُقــدرت 
األضــرار االقتصاديــة اإلجماليــة بحوالــي 1.3 مليــار دوالر أمريكــي . 
يف كانــون الثانــي 2013 ، تســببت العاصفــة الشــتوية التــي ضربــت 
فلســطن يف خســائر اقتصاديــة جتــاوزت 50 مليــون دوالر وأثــرت بشــكل 

ــى القطــاع الزراعــي.  كبيــر عل
باإلضافــة إلــى ذلــك ، تقــع العديــد مــن املــدن الرئيســية يف املنطقــة 

منخفضــة.  ســاحلية  مناطــق  العربيــة يف 
● ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر میكــن أن يكــون مدمــًرا للعديــد مــن املــدن 
الســاحلية املكتظــة بالســكان يف املنطقــة. كمــا تشــكل األعاصيــر املداريــة 
خطــراً يف املنطقــة العربيــة. يف عــام 2007، ضــرب إعصــار جونــو شــبه 
 )Mekunu( اجلزيــرة العربيــة، وخاصــة عمــان، وكذلــك إعصــار مكونــو
عمــان  وســلطنة  اليمــن  مــن  كل  إلــى  آثــاره  وامتــدت   2018 عــام 
والســعودية. حتــى ذلــك احلــن، لــم تكــن املنطقــة عرضــة لألعاصيــر 
بهــذه القــوة. كمــا أصبــح الصيــف أكثــر ســخونة وجفاًفــا. ويف الوقــت 
نفســه، انخفــض هطــول األمطــار، ممــا أدى إلــى مزيــد مــن اجلفــاف 
الشــديد ولفتــرات أطــول. تعتبــر مخاطــر اجلفــاف عامــاً رئيســياً يف 
املنطقــة، حيــث يتأثــر النــاجت املحلــي اإلجمالــي وخاصــة اإلنتــاج الزراعــي 
ــال، شــهد األردن وســوريا أســوأ حــاالت  ــى ســبيل املث بشــكل منتظــم. عل
جفــاف مســجلة منــذ ســنوات عديــدة ، خــال عامــي 2007 و 2010. 
انخفــاض هطــول األمطــار يتســبب يف زيــادة نقــص امليــاه إلــى جانــب 

تقييــد مــوارد األراضــي الصاحلــة للزراعــة يجعــل املنطقــة معرضــة بشــدة 
النعــدام األمــن الغذائــي. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تقــع العديــد مــن املــدن 

ــة يف مناطــق ســاحلية منخفضــة.  ــة العربي الرئيســية يف املنطق

● ســتتأثر أعــداد كبيــرة مــن الســكان العــرب الذيــن يعيشــون ضمــن 
مســافة 100 كــم مــن الســواحل بارتفــاع مســتوى البحــر، كمــا هو مبن يف 
الشــكل. ففــي مدينــة اإلســكندرية مبصــر مثــا ، ســيدفع ارتفــاع مســتوى 
البحــر مبقــدار 0.5 م أكثــر مــن مليونــي شــخص إلــى النــزوح مــع خســائر 
يف األراضــي واملمتلــكات والبنيــة التحتيــة بقيمــة 35 مليــار دوالر أمريكــي 
ــة .  ــة والثقافي ــى خســائر. ال حتصــى يف املوجــودات التاريخي ــة إل إضاف
ومــع تســارع تغيــر املنــاخ، ســتعاني البلــدان الناميــة بشــكل عــام والبلــدان 
العربيــة بشــكل خــاص قبــل غيرهــا مــن تأثيراتــه ألنهــا أكثــر قابليــة للتأثــر 
وأقــل قــدرة علــى الصمــود وبشــكل عــام أقــل قــدرة علــى التكيــف مــع 
أخطــاره. هــذا وتتعــرض بعــض البلــدان ألمــواج تســونامي الناجمــة عــن 
الــزالزل، حتــى لــو لــم حتــدث يف املاضــي القريــب. تشــير الدراســات 
اإلقليميــة والعامليــة إلــى أن األحــداث يف املحيــط الهنــدي میكــن أن تســبب 
أمواجــاً تســونامية قــادرة علــى الوصــول إلــى الــدول اإلفريقيــة. علــى 
ســبيل املثــال، يف ديســمبر 2004، وصلــت موجــات تســونامي مــن زلــزال 
ســومطرة إلــى ســاحل الصومــال، علــى بعــد أكثــر مــن 10000 كيلــو 
ــا وتشــريد 50.000  ــل 300 شــخص تقريًب ــراً، ممــا تســبب يف مقت مت
ــد وتشــير خريطــة  ــوارب الصي ــن ق ــد م شــخص وإحلــاق أضــرار بالعدي
مخاطــر تســونامي لفتــرة العــودة البالغــة 500 عــام يف املنطقــة إلــى أن 
ــع أن تشــهد موجــات  ــان والصومــال مــن املتوق ــع الســاحلية يف ُعَم املواق
تســونامي تصــل إلــى 5 أمتــار. البلــدان ذات الســواحل املتوســطية، مثــل 
مصــر واملغــرب وليبيــا، معرضــة أيًضــا ملخاطــر تســونامية. باإلضافــة إلــى 

ذلــك ، هنــاك ســجات تاريخيــة ألمــواج تســونامي يف بيــروت.
ــة حســب اخلطــر )املخاطــر  ــة العاملي ــى اخلســائر االقتصادي وبالنظــر إل

ــة(، ســنجد)2(: ــدان العربي ــا البل ــي تتعــرض له الت

قائمة الدول العربية حسب 
نسبة احتمال حدوث خطر 
الكوارث الطبيعية )2011-

)2020

صورة توضح ارتفاع تصاعد التسونامي منذ 500 عام)1(
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األحداث الكارثية التي تعرضت لها املنطقة العربية خالل السنوات األخيرة

* قام قطاع التأمني السعودي بتغطية اخلسائر الناجمة عن سيول عام 2010 ما قيمته 3.4 مليارات )أي %75 من مبلغ اخلسائر(

ــن  ــة م ــة العربي ــا املنطق ــت له ــي تعرض ــة الت ــداث الكارثي ــم األح أه
حيــث اخلســائر االقتصاديــة وتأثيرهــا علــى النــاجت القومــي اخلــام

ــس  ــاخ يف تون ــر املن ــدى لتغي ــة امل ــار طويل ــى أن اآلث وتشــير الدراســات إل
واجلمهوريــة اليمنيــة مــن املرجــح أن تــؤدي إلــى انخفــاض تراكمــي يف 
دخــل األســرة مبقــدار 1.8 مليــار دوالر أمريكــي )6.8 % مــن إجمالــي 

علــى   )%  23.9( أمريكــي  دوالر  مليــارات   5.7 و  املحلــي(  النــاجت 
التوالــي. مــن النــاجت املحلــي اإلجمالــي( علــى مــدى الثاثــن إلــى األربعــن 

ــة)4( ســنة القادم
أمــا حرائــق الغابــات، فقــط تكبــدت بعــض البلــدان العربيــة )تونــس 
واجلزائــر واملغــرب( -بســبب االرتفــاع الشــديد يف درجــات احلــرارة منــذ 

ــرة؛ ــام املاضــي- خســائر كبي الع
ــا  ــن خســائر م ــر م ــت اجلزائ ــى 2022: عان ــن 2009 إل ــر م - اجلزائ
يقــرب مــن 50000 هكتــار بســبب حرائــق الغابــات يف شــهر أغســطس 
2022، مقابــل 120 ألــف هكتــار خــال أســبوع واحــد يف العام الســابق.

- تونــس مــن 2009 إلــى 2022: احترقــت حرائــق الغابــات يف تونــس 

* النسبة القليلة املتعلقة باجلفاف تعود إلى النقص يف املعلومات املتوفرة

خريطة الزالزل التاريخية ومخاطر الزالزل يف املنطقة العربية)3(

* قام قطاع التأمني الُعماني بتغطية اخلسائر الناجمة عن إعصار شاهني )27.45 مليون دوالر 
أمريكي( من إجمالي اخلسائر املتكبدة من قبل شركات التأمني العمانية
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ــزال أقــل بشــكل  ــار مــن األراضــي. كان هــذا ال ي ــر مــن 8000 هكت أكث
ملحــوظ مــن املنطقــة املحروقــة يف العــام الســابق ، والــذي كان أســوأ 

ــر مــن عقــد. ــذ أكث موســم حرائــق يف البــاد من
ــا يقــرب مــن 30  ــرب م ــى 2022: خســر املغ ــرب مــن 2009 إل - املغ
ألــف هكتــار مــن األراضــي بســبب حرائــق الغابــات اعتبــارًا مــن أغســطس 
2022. ومــن أبــرز الكــوارث يف عصرنــا احلديــث مــن صنــع اإلنســان، مــا 
شــهدته لبنــان يف أغســطس 2020 حيــث وقــع انفجــار ضخــم يف مرفــأ 
ــة، وأســفر  بيــروت ملحقــاً أضــراراً جســيمة يف أرجــاء العاصمــة اللبناني
عــن مقتــل أكثــر مــن 190 شــخصاً وإصابــة 6000 آخريــن وتشــريد 
مباشــرة  اقتصاديــة  أضــرار  وتســبب يف  آخريــن،  ألــف  حوالــي 300 

ــار دوالر. ــا 15 ملي قيمته
املبادرة العربية:

كيــف میكــن لقطــاع التأمــن العربــي أن يوفــر حمايــة ضــد الكــوارث 
الطبيعيــة؟

التجربة املغربية يف مجال التأمني الزراعي:
ُتعــد التجربــة املغربيــة يف التأمــن الزراعــي مهمــة بالنســبة إلــى إفريقيــا 
العــام  القطاعــن  قناعــة  أهمهــا  مــن  أســباب  لعــدة  العربــي  والعالــم 
واخلــاص بــأن التأمــن الزراعــي علــى اجلفــاف ضــرورة تفــرض نفســها 
يومــا بعــد آخــر بســبب التغيــر املناخــي وانعكاســاته علــى القطــاع الزراعــي 

ومنظومــة األمــن الغذائــي.
وقــد ســمحت هــذه التجربــة للمملكــة املغربيــة بإطــاق عــدة شــراكات 
مــع بلــدان إفريقيــة أخــرى لتوســيع دائــرة املســتفيدين مــن التأمــن علــى 

املخاطــر التــي تهــدد القطــاع الزراعــي.
يعتمد نظام التأمن الزراعي يف املغرب على:

■ حتديد أولويات املحاصيل حسب حجم املساحة املزروعة
■ شدة اخلطورة املناخية بالنسبه للمزارعن

ففــي عــام 1994، أطلقــت اململكــة نظــام التأمــن ضــد اجلفــاف والــذي 
ــى 2011 )اســتخدام إعــادة  ــه الرئيســية مــن 1999 إل ــدت مرحلت امت
التأمــن( وقــد قامــت الشــركة التعاضديــة )MAMDA( بتســويق هــذا 

املنتــج منــذ عــام 2009
وقــد أقدمــت اململكــة علــى هــذه اخلطــوة ملــا واجهتــه اململكــة مــن موجــات 
األحيــان  بعــض  يف  لبعضهــا  كان  احلجــم،  متفاوتــة  متعــددة  جفــاف 
تداعيــات مأســاوية علــى اقتصــاد البــاد وعلــى الظــروف االجتماعيــة 

ــة للســكان؛ وقــد اتســم هــذا النظــام بــــ: واالقتصادي
● كان كبار املزارعن هم املشتركن الرئيسين يف هذا البرنامج ؛

● كان مــن الضــروري التخفيــف مــن آثــار األخطــار املناخيــة )بخــاف 
ــل ؛ ــواع املحاصي ــع أن ــى جمي ــاف( عل اجلف

● مــن أصــل 300000 هكتــار ، مت حتقيــق 100000 هكتــار فقــط يف 
املتوســط ســنوًيا )علــى مــدى 12 عاًمــا(.
ومت تنفيذه على ثاث مراحل كالتالي : 

ويف عــام 2011 ظهــر التأمــن متعــدد املخاطــر، والــذي أصبــح أكثــر 
شــموالً وتطــوراً مــن التأمــن ضــد اجلفــاف ومیكــن توضيــح ذلــك علــى 

ــي: النحــو التال
التأمــن علــى احلبــوب والنباتــات البقوليــة  ضــد خطــر اجلفــاف   -
باإلضافــة إلــى أخطــار أخــرى مثــل: البــرد، الصقيــع، املــاء الزائــد، الريــاح 

ــة ــاح الرملي الشــديدة، الري
- األقساط العالية الدعم )2011-2012(: 21 مليون يورو

ــى 90 % مــن األقســاط  ــى 53 % إل ــات املدفوعــة عل - تعتمــد اإلعان
الزراعيــة  للســنة  يــورو  مليــون   20 اإلجمالــي:  املزرعــة  حجــم  علــى 

2012-2011

- يتــم إســناد عمليــات إعــادة التأمــن إلــى شــركات إعــادة التأمــن شــركاء 
الشــركة التعاضديــة الفاحيــة املغربية

)FSEC( صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثیة
مت إنشــاء ذلــك الصنــدوق للتخفيــف مــن العــبء علــى الدولــة مــن خــال 
التأمــن علــى األفــراد الغيــر املؤمــن عليهــم، ومت متويلــه مــن قبــل اململكــة 

املغربيــة والبنــك الدولــي والوكالــة الفرنســية للتنميــة
نظام حلملة وثائق التأمني

ــن األقســاط للتأمــن ضــد  ــوم بإقتطــاع نســبة م ــاري يق هــو تأمــن إجب
CAT الكــوارث، وتديــره بالنيابــة عــن الســوق شــركة تأمينــات النقــل

التجربة اجلزائرية
تغطيــة تأمينيــة "فرديــة" ضــد الكــوارث الطبيعيــة تقــوم علــى إصــدار 

وثيقــة تأمــن للشــخص املؤمــن عليــه
التجربة التونسية

بصدد الدراسة واإلعداد
التجربة الُعمانية

أعلــن الســلطان هيثــم بــن طــارق، ســلطان ُعمــان، عــن تأســيس صنــدوق 
وطنــي للحــاالت الطارئــة، بهــدف التعامــل مــع مــا خلفــه إعصــار »شــاهن« 
مــن أضــرار وخســائر، داعيــاً اللجنــة الوزاريــة للعمــل علــى تقييــم األضرار 
واخلســائر، وتوفيــر املســاعدة للمواطنــن يف أســرع وقــت، مؤكــداً أنــه 

سيشــرف مباشــرة علــى عمــل هــذه اللجنــة
 ما هو احلل العربي املقترح 

1- جتميع كل املعلومات عن الكوارث الطبيعية 
2- وضع خرائط للكوارث على صعيد الدول العربية

 Catastrophes Modling 3- وضع مناذج للكوارث
والشــركات  العربيــة  اإلعــادة  شــركات  بــن  عربــي  مجمــع  خلــق   -4
الصعيــد  علــى  االكتتابيــة  للطاقــات  جتميــع  منــه:  الهــدف  املباشــرة. 

فقــط. بلــد  كل  علــى صعيــد  وليــس  العربــي 
هذا املجمع: محتاج للموارد

)AFD - IMF - WB( 1- اجلهات الدولية
2- اجلهــات اإلقليميــة )البنــك اإلســامي للتنميــة – صنــدوق النقــد 

العربــي(
3- على صعيد كل بلد الدعم احلكومي 

مراحل تطور التأمني الزراعي يف اململكة املغربية
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رسم توضيحي لفكرة عمل املجمع

4- متويل من خال بوالص/ وثائق التأمن 
سيعمل املجمع بشكل أفقي عابر للحدود

كــون املجمــع يتكــون مــن عــدد كبيــر مــن 
الشــركات ســيقلل احلاجــة إلــى شــراء 

إعــادة التأمــن
أو    Mutualization هــو املبــدأ   ■
مبــدأ توزيــع اخلطــر بشــكل يقلــل مــن 

التكلفــة علــى كل بلــد.
■ التقليــل مــن االعتمــاد علــى ميزانيــة 

الــدول ملواجهــة الكــوارث
■ االستعداد املبكر واملسبق للكوارث

■ املســاهمة يف زيــادة األمــن القومــي 
العربــي

■ التقليــل مــن الهــوة التأمينيــة مــا بــن مجمــل اخلســائر علــى 
االقتصــادي واألفــراد املؤمــن عليهم.

املصادر:
)1( Norwegian Geotechnical Institute - 
Australia -  Department of Industry and 
Geoscience Australia, 2015

)2( Weather, Climate & Catastrophe Insight, 
2020 Annual Report )Willis Re(
)3( Evaluaci,n de Riesgos Naturales, 2020
)4( World Bank, Adaptation to a Changing 
Climate in Arab Countries
)5( Regional Assessment Report on disaster 
risk reduction in the Arab region 2021
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أصبحــت حوكمــة الشــركات Corporate Governance مــن األولويــات 
لــدى املؤسســات واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة وتولــى لهــا احلكومــات يف 
دول العالــم اهتمامــاً كبيــراً وذلــك بعــد أزمــة 2008 وسلســلة األزمــات املاليــة 
املختلفــة التــي واجهتهــا الشــركات، فهنــاك قــول شــائع إنــه إذا صلحــت الشــركة 
كنــواه صلــح االقتصــاد ككل واذا فســدت فــان تأثيرهــا میتــد ليضــر أعــداداً 

ــات االقتصــاد واملجتمــع. ــرة مــن فئ كبي
ونظــراً ألهميــة صناعــة التأمــن حيــث أنهــا متثــل ركيــزة مهمــة االقتصــاد 
الــدول، بالنظــر إلــى نســبة مســاهمة التأمــن العاملــي يف النــاجت القومــي للعالــم 
والتــي بلغــت 7.14 % خــال عــام 2021، أمــا بالنســبة للوطــن العربــي فنجــد 
أن التأمــن يســاهم بنســبة 1.74 % مــن النــاجت القومــي العربــي؛ وإن كانــت 
ــات  ــى التحدي ــب عل ــه مــع حتســن صناعــة التأمــن والتغل ــة، إال أن نســبة ضئيل

فمــن املأمــول أنهــا بإمكانهــا بنســبة 3 إلــى 5 % بحلــول عــام 2030؛
لــذا أولــت الــدول واجلهــات اإلشــرافية علــى التأمــن أهميــة خاصــة ملبــادئ 
اإلدارة الرشــيدة وتطبيــق احلوكمــة علــى شــركات التأمــن، فنجــد احلكومــة 
األمريكيــة أثنــاء األزمــة االقتصاديــة عــام 2008 برغــم انهيــار العديــد مــن 
البنــوك مثــل بنــك Lehman Brothers  إال أنهــا لــم تســمح بانهيــار شــركة 
ــار دوالر، ألنهــا شــركة عماقــة ولهــا  AIG حيــث قامــت بإقراضهــا 180 ملي
تواجــد يف أكثــر مــن 180 بلــداً، فانهيارهــا كان ســيكون لــه تأثيــر كارثــي 

كزلــزال يضــرب كل بلــدان العالــم.
ومــن هنــا قامــت العديــد مــن املنظمــات االقتصاديــة العامليــة كمنظمــة التعــاون 
 ،)CIPE( اخلاصــة  الدوليــة  املشــروعات  ومركــز   ،)OECD( االقتصــادي 
املؤسســات املاليــة الدوليــة )IFC( واحتــاد املصــارف العربيــة )UAB( بإصــدار 
شــركات  خاصــة  الشــركات  جميــع  بهــا  ُتلــزم  التــى  املعاييــر  مــن  مجموعــة 
التأمــن، نظــراً الحتوائهــا علــى مخاطــر مركبــة تشــمل املخاطــر اخلاصــة 
بشــركات التأمــن ذاتهــا ومخاطــر املؤسســات واألفــراد الذيــن تقــوم بتأمينهــم. 

حوكمة شركات التأمني
ــى مســتوى  ــق الشــفافية ســواء عل ــال حلوكمــة الشــركات يخل ــق الفع إن التطبي
الشــركة أم علــى املســتوى الوطنــي، كمــا أنــه يخفــض مــن درجــة الامتاثــل 
املعلوماتــي بيـــن املديـريـــن التنفيذييـــن واملساهميـــن، وترشــيد نفقــات الشــركة، 
وحتسيـــن أدائهـــا وبالتالــي زيــادة االســتثمارات ورفــع معدالت النمــو االقتصادي 

علــى املســتوى القومــي.
وال تقــف أهميــة حوكمــة الشــركات عنــد جــذب رؤوس أمـــوال أجنبيــة علــى 
املــدى البعيــد فقــط، بــل أيضــا تلعــب دوراً يف تطويــر أســـواق رأس املــال املحليــة 
مــن خـــال جــذب األفــراد املحلييـــن وتشــجيع املستثمريـــن علــى توفيـــر مــوارد 

ــة التنميــة طويلــة األجــل والدفــع بعجل
معايير احلوكمة ومبادئها:

أســلوب  أنــه   Corporate Governance احلوكمــة   مبصطلــح  ُيقصــد 
ممارســة اإلدارة الرشــيدة، وتعرفهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  
 OECD( The Organization for Economic Co-operation(
مــن خالــه  يتــم  الــذي  النظــام  "ذلــك  أنهــا:  and Development علــى 
توجيــه وإدارة شــركات األعمــال، ويحــدد هيــكل احلوكمــة احلقــوق واملســؤوليات 
بــن مختلــف األطــراف ذات الصلــة بنشــاط الشــركة مثــل مجلــس اإلدارة، 
املســاهمن وأصحــاب املصالــح، كمــا يحــدد قواعــد وإجــراءات اتخــاذ القــرارات 
املتعلقــة بشــؤون الشــركة، والهيــكل الــذي يتــم مــن خالــه وضــع األهــداف 

ووســائل حتقيقهــا والرقابــة عليهــا".
كمــا أن البنــك الدولــي قــد عــرف احلوكمــة الرشــيدة مــن حيــث "التقاليــد 
ــف  ــة". وهــذا التعري ــي متــارس الســلطة بواســطتها يف أي دول واملؤسســات الت
هــو أحــد أكثــر تعريفــات احلوكمــة الرشــيدة اســتخداًما بشــكل متكــرر ويشــكل 

ــى نطــاق  ــة املســتخدمة عل ــة العاملي أســاس مؤشــرات احلوكم
العناصــر  علــى  يركــز  لكونــه  الدولــي  البنــك  معاييــر  علــى  ســنركز  لــذا 

كالتالــي: وهــي  االقتصاديــة، 
1- العملية التي يتم من خالها اختيار احلكومات ومراقبتها واستبدالها؛ 

2- قدرة احلكومة على صياغة وتنفيذ السياسات السليمة على نحو فعال؛ 
3- احتــرام املواطنــن والدولــة للمؤسســات التــي حتكــم العاقــات االقتصاديــة 

واالجتماعيــة بينهــم .
مؤشرات احلوكمة العاملية

World governance indicators wide )WGI(
ُيعــد مؤشــر احلوكمــة العامليــة WGI الصــادر عــن البنــك الدولــي مــن أفضــل 

املقاييــس وذلــك لعــدة أســباب، هــي:
- يحتــوي علــى عــدة مقاييــس؛ وكل مقيــاس يركــز علــى موضــوع مــن مواضيــع 
احلوكمــة، وكل مقيــاس میكــن اســتخدامه كمؤشــر مســتقل ألحــد مواضيــع 

ــة. احلوكم
- يتــم بنــاء كل مؤشــر مــن املؤشــرات العامليــة للحوكمــة باســتخدام العديــد مــن 

املصــادر مــن أكثــر مــن دولــة حــول العالــم.
ويتضمن ذلك املؤشر ستة مقاييس كالتالي:

1- املشــاركة واملســاءلة: مشــاركة جميــع أفــراد املجتمــع مــن خــال قنــوات 
شــرعية يف اتخــاذ القــرار، ممــا يعكــس حريــة الــرأي والتعبيــر عــن رأيــه، وأن 
يكــون جميــع املســئولن ومتخــذي القــرار يف الدولــة خاضعــن ملبــدأ املحاســبة 

أمــام الــرأي العــام.
2- االســتقرار السياســي وغيــاب العنــف: ويعنــى اســتقرار النظــام السياســي 
وقبــول جميــع أطــراف الدولــة بــه، باإلضافــة إلــى حجــم العنــف مــن جميــع 

األطــراف داخــل الدولــة ســواء املواليــة للحكومــة أو املعارضــة
3- فعاليــة احلوكمــة: أي مــدى فعاليــة إدارة مؤسســات الدولــة يف توظيــف 
املــوارد الوطنيــة بشــفافية، وقــدرة الدولــة علــى العمــل يف خدمــة الصالــح العــام.

اإلدارة الرشيدة

الحوكمــة يف صناعــة التأمــني 
العربية ومكافحة غســل األموال

األمني العاماألمني العام

شكيب أبو زيدشكيب أبو زيد

مقاالت
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داخــل  القانونيــة  التشــريعات  منظومــة  وتتضمــن  التشــريعات:  جــودة   -4
الدولــة التــي يتــم مبوجبهــا حتديــد شــكل العاقــة بــن الدولــة واملجتمــع ومــدى 

وضوحهــا للمجتمــع.
ومســئولن  )حــكام  الدولــة  أفــراد  أن جميــع  ويعنــى  الفســاد:  مكافحــة   -5
وأفــراد( سواســية أمــام القانــون، وأن أحــكام النصــوص القانونيــة يتــم تطبيقهــا 

بصــورة عادلــة ودون متييــز.
6- ســيادة القانــون: وتعنــي عــدم التــردد يف الكشــف عــن حــاالت الفســاد داخــل 

الدولــة وحتويلهــا للقضــاء ومحاســبة املســؤولن عنهــا. 

ومباحظة البيانات الوارده يف اجلدول، جند أن:
- مؤشــر املشــاركة واملســاءلة منخفــض مقارنــة باملؤشــرات األخــرى يف جميــع 

الــدول العربيــة.
مقارنــة  الصــدارة  يف  القانــون  وســيادة  التشــريعات  جــودة  مؤشــر  جــاء   -

العربيــة. الــدول  جميــع  يف  األخــرى  باملؤشــرات 
- احتلــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة املرتبــة األولــى مــن حيــث توافرهــا يف 
ــم اململكــة  ــن ث ــا قطــر وعمــان والبحري ــة للحوكمــة، تلته عــدة مؤشــرات إيجابي

العربيــة الســعودية.

مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني ... التحديات واحللول:
أصبحــت حوكمــة الشــركات عامــاً رئيســياً يؤثــر علــى جنــاح أعمــال األســواق 
ــد مــن الفــرص،  ــه االقتصــاد العاملــي املزي ــق في الناشــئة. يف الوقــت الــذي يخل
ولكــن أيًضــا تتزايــد حــدة التنافــس، فــإن وضــع ممارســات حوكمــة الشــركات 

ــا مــن أي اســتراتيجية لتحقيــق االزدهــار. اجليــدة يعــد جــزًءا مهًم

لتقريــر صــادر عــن GlobalData، فــإن آليــات تطبيــق احلوكمــة   فوفقــاً 
حتتــوى علــى العديــد مــن املخاطــر وهــي كالتالــي:

وفقــا  النقطــة  تلــك  تتمثــل حتديــات  اإلدارة،  ومجلــس  الشــركات  هيكلــة   ■
للتقريــر:

- األجور الغير مبررة ملجلس اإلدارة.
- عدم وجود رقابة من مجلس اإلدارة.

- جتنب التدقيق التنظيمي.
- عدم وجود معاش تقاعدي مناسب.

- عدم وجود تنوع على مستوى مجلس اإلدارة.
- عدم وجود متثيل للمساهمن.

- ربط احلوافز باألسهم.
■ إدارة املخاطر:

- عدم وجود خطة لاستدامة لدى بعض الشركات.
- مخاطــر األمــن الســيبراني والتــي تزايــدت حدتهــا هــذه األيــام وخصوصــا 

ــد. بعــد أزمــة الكوفي
االســتراتيجية  رســم  يف  واملوظفــن  املصلحــة  أصحــاب  مشــاركة  عــدم   -

للشــركة. املســتقبلية 
الفســاد  لظاهرتــي  للتصــدي  للرقابــة  داخليــة  كآليــة  الداخليــة  املراجعــة   ■

والرشــوة:
- غسيل األموال.

- التهرب الضريبي.
■ كما أن هناك حتديات تتعلق بأخاقيات املهنة ومنها:

- تضارب املصالح بن الشركات واجلهات الرقابية الداخلية.
- املنافسة الغير الشريفة.

- عدم وجود نظام ملعاجلة الشكاوى.
- مشاركة البيانات الشخصية للعماء.

- حجب النقابات.
ويــرى التقريــر أن هنــاك بعــض احللــول التــي میكــن لشــركات التأمــن اتباعهــا 

للحــد مــن تلــك التحديــات، ومنهــا:
- وضع سقوف لألجور ومتكن املديرين التنفيذين من اتخاذ القرارات.

- الفصل املناسب بن الواجبات، ال سيما يف إدارات االمتثال.
- وضــع هيــكل أســهم يتســم بالشــفافية واملســاواة يف حقــوق التصويــت حلاملــي 

األسهم.
- وضع خطة استدامة قابلة للقياس الكمي ومحددة زمنياً.

- تنفيذ استراتيجية فعالة لألمن السيبراني.
- مساهمة أصحاب املصلحة يف القرارات االستراتيجية.

- اإلعداد واملشاركة يف برامج تطوير املوظفن.
- وضع سياسات واضحة ملعاقبة التهرب الضريبي.

- العمــل علــى املزيــد مــن التوجيهــات مــن قبــل جهــات اإلشــراف والرقابــة 
للشــركات بشــأن غســل األمــوال.

- تناوب املدققن الداخلين وليس االعتماد على شخص واحد.  
- مراجعة السياسات الضريبية من قبل جلنة أخاقيات مستقلة.

- متكن فريق االمتثال لوضع سياسات قوية خلصوصية البيانات.
وقــد قامــت اجلهــات اإلشــرافية يف البلــدان مبواجهــة تلــك التحديــات والعمــل 
علــى احلــد منهــا وخصوصــا أثنــاء فتــرة الكوفيــد، فوفقــا ألحــدث تقريــر صــادر 
ــه  ــى أن ــذي ألقــى الضــوء عل ــي التأمــن “IAIS" ال ــي ملراقب عــن االحتــاد الدول
خــال فتــرة الكوفيــد زادت حــدة بعــض املخاطــر عــن غيرهــا ومنهــا )بيئــة 
منخفضــة العائــد والنمــو املرتبــط بهــا يف ملكيــة األســهم اخلاصــة لشــركات 

ــان، األمــن الســيبراني(. ــادة مخاطــر االئتم التأمــن، زي
فقــد أشــار التقريــر يف تقييمــه ألداء اجلهــات االشــرافية علــى قطــاع التأمــن، 
أن اجلهــات اإلشــرافية وشــركات التأمــن أتخــذت العديــد مــن التدابيــر التــي 
ســاهمت يف التقليــل مــن حــدة آثــار تلــك املخاطــر علــى شــركات التأمــن 
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والقطــاع ككل.
هــذا وقــد تغيــر شــكل جهــات اإلشــراف والرقابــة يف العديــد مــن البلــدان 
العربيــة يف اآلونــة األخيــرة، حيــث میكــن تقســيم الهيــكل اإلشــرايف يف منطقتنــا 

ــى: ــة إل العربي
اجلزائــر/  مــن  كل  متبــع يف  هــو  كمــا  االقتصــاد(،  أو  )املاليــة  الــوزارات   -

اليمــن.  / موريتانيــا 
- املصــارف املركزيــة، ونــرى ذلــك يف كل مــن البحريــن / قطــر / الســعودية / 

األردن / اإلمــارات.
ــر اتباعــا  ــة، وهــو الشــكل األكث ــة ذات الشــخصية االعتباري ــات الرقابي - الهيئ
ــرب /  ــراق / املغ ــا / ســوريا / الع ــان / ليبي ــة، مصــر / لبن ــة العربي يف املنطق

ــت / الســودان. ــان / الكوي ــس / ســلطنة عم فلســطن / تون
البلــدان  التأمــن يف  قطــاع  علــى  الرقابــة  علــى  املشــرفة  اجلهــات  وعملــت 
العربيــة العديــد مــن اجلهــود لتطبيــق معاييــر اإلدارة الرشــيدة الســيما احلوكمــة 
ومحاولــة اللحــاق بالركــب العاملــي وليــس يف مجــال احلوكمــة فقــط ولكــن ايضــاً 

بشــأن غســل األمــوال، مثــل:
- تطبيق معايير احلوكمة يف شركات التأمن خال العام املاضي:

الهيئة العامة للرقابة املالية )مصــر(:
- صــدور القــرار رقــم )205( لســنة 2021 الــذي ينظــم شــغل الوظائــف 
التأمــن،  وإعــادة  والتعويضــات،  االكتتــاب،  عــن  املســئولن  للمديريــن 
واالســتثمار، فضــاً عــن العمليــات وإدارات املراجعــة الداخليــة، والشــئون 
املاليــة، وإدارة املخاطــر، وااللتــزام، واإلبــاغ عــن شــبهات غســل األمــوال، 
ــن داخــل  ــر األضــرار ســواء م ــة وتقدي ــراء املعاين ــن، وخب ــراء االكتواري واخلب

الشــركة أو مــن خارجهــا، ورؤســاء املناطــق
- أصــدرت الهيئــة القــرار رقــم )107( لســنة 2021 بشــأن ضوابــط إفصــاح 
الشــركات العاملــة يف مجــال األنشــطة املاليــة غيــر املصرفيــة عــن املمارســات 
البيئيــة واملجتمعيــة واحلوكمــة املتعلقــة باالســتدامة واآلثــار املاليــة للتغيــرات 

املناخيــة.
- يقــوم مركــز املديريــن املصــري )والــذي مت انشــاؤه عــام 2004( بتصميــم 
املهنيــة  والشــهادات  التدريبيــة  البرامــج  مــن  متنوعــة  مجموعــة  وتقــدمي 
ــس اإلدارة أو  ــّدم هــذه البرامــج داخــل الشــركة ألعضــاء مجال املعتمــدة، وتق
العاملــن بالشــركة علــى اختــاف مســتوياتهم حــول احلوكمــة وكيفيــة التعامــل 

ــق. ــد التطبي ــي قــد تواجــه الشــركة عن ــات الت مــع التحدي
الهيئة العامة لسوق املال )سلطنة عمان(:

ــز أُطــر احلوكمــة بالســلطنة  ــد مــن التشــريعات لتعزي ــة العدي - أصــدرت الهيئ
ومنهــا:

- مرســوم ســلطاني رقــم )44 / 2021( بتعديــل بعــض أحــكام قانــون شــركات 
التأمن

- قــرار رقــم )132 / 2021( بإصــدار مبــادئ حوكمــة الشــركات التــي متتلــك 
احلكومــة فيهــا حصصــا.

■ مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي )هيئة التأمني سابقًا(:
تولــي مصــرف اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركــزي مهمــة اإلشــراف علــى قطــاع 
ــون احتــادي رقــم )25( والــذي أدي  التأمــن اإلماراتــي مبوجــب املرســوم بقان

إلــى دمــج هيئــة التأمــن مــع املصــرف املركــزي:
- قامــت هيئــة التأمــن بإعــداد منــوذج INFO-8 مــن النمــاذج اإللكترونيــة 
إلظهــار معاييــر مرجعيــة للقطــاع وذلــك بنــاء علــى معــدالت الســوق أو علــى 
املتطلبــات التنظيميــة، وتتبايــن املعاييــر املرجعيــة حســب نــوع الشــركة وحســب 

الغــرض منهــا.
ــذل  ــة ب ــات االشــرافية مبحاول ــوال، قامــت اجله - بشــأن مكافحــة غســل األم

ــد مــن اجلهــد خــال العــام املاضــي. املزي
■ الهيئة العامة للرقابة املالية )مصــر(:

ــات  ــات واملعلوم ــط شــبكة البيان ــى رب ــل عل ــة تعم ــة إلكتروني ــم منظوم - تصمي
ــة ملكافحــة غســل األمــوال  ــة ملتابعــة أعمــال اإلدارة املركزي داخــل وخــارج الهيئ

ومتويــل اإلرهــاب واســترجاع املعلومــات واملخرجــات.
بالهيئــة  مــرة  ألول   )Data Gear( البيانــات  وحــدات  نظــام  اســتخدام   -
خلدمــات البحــث والتدقيــق يف شــأن نظــم مكافحــة غســل األمــوال والكشــف 
عــن املجرمــن وغاســلي األمــوال ملنــع نفاذهــم لألســواق املاليــة غيــر املصرفيــة 
ــة. ــة الاحق ــات الرقاب ــن خــال عملي ــى لدخــول الســوق أو م ــرة األول ــذ امل من

أســاس  القائــم علــى  للمنهــج  املتخصــص طبًقــا  التفتيــش  دليــل  - حتديــث 
اخلطــر الــذي يهــدد اجلهــات واملؤسســات املاليــة العاملــة يف األنشــطة املاليــة 
ــي. ــي عــن الفحــص امليدان ــع مراعــاة فصــل الفحــص املكتب ــة م ــر املصرفي غي
- صــدور الكتــاب الــدوري رقــم )13( لســنة 2021 ، والــذي وجهــت فيــه 
الهيئــة كافــة شــركات التأمــن وكافــة اجلهــات والشــركات العاملــة يف األنشــطة 
اتخــاذ  بســرعة  القانــون  هــذا  بأحــكام  املخاطبــن  املصرفيــة  غيــر  املاليــة 
اإلجــراءات الازمــة للتوافــق مــع أحــكام قانــون تنظيــم اســتخدام وســائل الدفــع 

ــر النقــدي. غي
■ الهيئة العامة لسوق املال )سلطنة عمان(:

أصــدرت الهيئــة العديــد مــن التشــريعات لتعزيــز ســبل مكافحــة غســل األمــوال 
بالســلطنة ومنهــا:

قانــون  أحــكام  تطبيــق  تعليمــات  بشــأن   )2021 / )خ/ 18  رقــم  قــرار   -
مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب لشــركات التأمــن والتأمــن التكافلــي 

وسماســرة ووكاء التأمــن.
- تقــدمي سلســلة مــن البرامــج والــورش املتعلقــة مبكافحــة غســل األمــوال 
ومتويــل اإلرهــاب ضمــن خطــة دائــرة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 

ــة.  بالهيئ
ــه صــدر  ــن 80/2021 و81/2021 ومبوجب ــث التعليمــات بالقراري - حتدي

5 تعميمــات منهــا:
1. تفعيل السداد اإللكتروني للمبالغ النقدية.
2. استمارة االباغ عن املعامات املشبوهة.

3. ضوابط مكافحة غسل األموال.
■ مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي )هيئة التأمني سابقًا(:

وتضمنــت  التأمــن،  لهيئــة  املهنيــة  األكادمیيــة  إطــاق  مت   2021 عــام  يف 
البرامــج تركيــزاً علــى مجموعــة واســعة مــن املوضوعــات املتعلقــة بالتأمــن 

ومنهــا مواجهــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
■ هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي )املغـــرب(:

ــد  ــوذج جديـ ــع منـ ــن خــال وضـ ــق مـ ــى الوثائـ ــا عـ ــة مراقبتهـ ــززت الهيئـ 1- عـ
الستمارة دوريـــة ملكافحـــة غســـل  األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب تـــم إرســـالها إلى 

جميـــع شــركات التأمــن وبعــض الوســطاء.
2- أعــدت الهيئــة دليــاً ثانيــاً ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يتعلــق 

بوضــع مقاربــة قائمــة علــى املخاطــر يف مجــال التأمــن علــى احليــاة.
اخلالصة:

حوكمــة الشــركات CG هــي ببســاطة الصــدق والنزاهــة والشــفافية. میكــن أن 
يكــون لــدى الشــركات أفضــل تنظيــم علــى اإلطــاق، إال أنــه فقــط املديريــن 

ــه؛ التنفيذيــن واملوظفــن النزهــاء هــم مــن ينفذون
ــه يجــب أال نتســامح معــه أو  ــا منعــه إال أن وإذا كان الفســاد موجــوداً وال میكنن
ــا مفتاًحــا للحصــول علــى املزيــد مــن  نقبلــه، علــى الرغــم مــن أنــه يعتبــر أحياًن
االعمــال واالرتقــاء الوظيفــي؛ أن الفســاد میكــن أن يــؤدي إلــى فشــل الشــركات، 

وتهديــد مصالــح حاملــي الوثائــق، وتدميــر رأس املــال وفقــدان الوظائــف.
املهنيــة ليســت فقــط إتبــاع وإتقــان أحــدث التقنيــات، وتنميــة األعمــال ومحافــظ 
الشــركات، الصياغــات وفهــم بنــود عقــود التأمــن / التســعير ؛ املهنيــة كذلــك 
لهــذه  وقــادة  كصنــاع  معــاً  نتكامــل  وأن  املهنــة  أخــاق  باحتــرام  أيضــاً  هــي 

ــا. ــاء به الصناعــة املهمــة لارتق
الصــدق واالحترافيــة همــا ركيزتــان أساســيتان حلوكمــة الشــركات ووصفــه 

للنجــاح

مقاالت
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املـؤتمــر الـعــام الثالث والثالثون ... االتحاد العـام العـربـي للتـأميـن
الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمني : ما هي 

التحديات وهل من فرص للسوق العربي للتأمني ؟
وهران - الجزائر 5 – 8 يونيو 2022

راعــي  اجلزائــري  املاليــة  وزيــر  معالــي  فخامــة  مــن  كرمیــة  برعايــة 
املؤمتــر الســيد عبــد الرحمــان راويــة وزيــر املاليــة، وبالتعــاون والتنســيق 
بــن االحتــاد العــام العربــي للتأمــن وســوق التأمــن اجلزائريــة ممثلــة 
انعقــد   ، التأمــن  وإعــادة  التأمــن  للشــركات  اجلزائــري  االحتــاد  يف 
املؤمتــر العــام الثالــث والثاثيــون لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن مبركــز 
املؤمتــرات بوهــران وذلــك مــن خــال الفتــرة 5 – 8 يونيــو 2022 ، 
حتــت شــعار :" الوضــع اجلديــد وتداعياتــه علــى صناعــة التأمــن: مــا هــي 

التحديــات وهــل مــن فــرص للســوق العربــي للتأمــن؟ " 
بــدأت مراســم حفــل االفتتــاح بالســام الوطنــي جلمهوريــة اجلزائــر ثــم 

القيــت كلمــات االفتتــاح وحســب ترتيــب اإللقــاء مــن كل مــن الســادة:
- كلمــة االســتاذ/ يوســف بــن ميســية رئيــس االحتــاد العــام العربــي 

للتأمــن
- كلمــة االســتاذ/ شــكيب أبــو زيــد االمــن العــام لاحتــاد العــام العربــي 

للتأمــن
ــي للتأمــن  ــام العرب - كلمــة االســتاذ/ االســعد زروق رئيــس االحتــاد الع

الســابق
- كلمة معالي الوزير السيد عبد الرحمان راوية وزير املالية

ــام  ــاد الع ــس االحت ــية رئي ــن ميس ــف ب ــتاذ/ يوس ــة االس ــن كلم م
ــا:  ــال فيه ــني ق ــي للتأم العرب

يســعدني غايــة الســعادة أن ألقــى أمــام هــذا احلضــور الكــرمي كلمــة 
ترحيــب مبناســبة انعقــاد املؤمتــر الثالــث والثاثــن لاحتــاد العــام العربــي 
االحتــاد  مــع  بالتنســيق  واملنظــم  اجلزائــر   الــذي حتتضنــه  للتأمــن، 
اجلزائــري للشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن يف هــذه املدينــة اجلميلــة 

ــة.  ــة وهــران الباهي مدين
أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن االحتــاد اجلزائــري للشــركات التأمــن 
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بجميــع  أرحــب  أن  لــي  يطيــب  التنظيميــة،  واللجنــة  التأمــن  وإعــادة 
مؤمتــر  للمشــاركة يف  بلــداً  مــن 40  القادمــن  واملدعويــن  املشــاركن 
الفعاليــات   أبــرز  أحــد  يعتبــر  والــذي  للتأمــن  العربــي  العــام  االحتــاد 

التأمــن. واعــادة  التأمــن  الدوليــة يف صناعــة 
الدعــوة  بتلبيــة  شــرفونا  الذيــن  املشــاركن  جميــع  باملناســبة  وأشــكر 
حلضــور فعاليــات هــذا امللتقــي مبدينــة وهــران التــي ستســتقبل اكثــر مــن 
1200 مشــارك مــن بينهــم  حوالــي 800 مســجل مــن خــارج  اجلزائــر  
ــة األســود" تســتعد كذلــك  ــم الفرصــة ألذكــر ان وهــران  "مدين كمــا اغتن
ــة شــهر  ــل نهاي ــاب املتوســطية قب ــم النســخة التاســعة عشــر لأللع لتنظي
جــوان ويف هــذا اإلطــار ال يســعنا اال ان نثمــن ونشــكر اجلهــود التــي تقــوم 
بهــا الســلطات    للتحضيــر للتظاهــرة الرياضيــة  والعنايــة اخلاصــة 

ــة  للســيد رئيــس اجلمهوري
وأود مــن خالكــم أن أقــدم التحيــة والشــكر إلــى الســيد الوزيــر األول 
الــدي ابــدى باملوافقــة علــى وضــع تنظيــم هــذه الطبعــة حتــت رعايتــه 
الســامية كمــا ال يفوتنــي كذلــك أن أبــدي التحيــة والشــكر وإلــى الســيد 
وزيــر املاليــة الــذي شــرفنا بحضــوره رغــم ارتباطاتــه وبرنامجــه املكثــف 
ــه الســلطات  ــذي تولي ــام ال ــى االهتم ــدل عل ــذا ي ــى شــيء  فه وان دل عل

ــر. ــات، شــكرا ســيدي الوزي ــوض بقطــاع التأمين للنه
إنــه لشــرف كبيــر لنــا أن نســتضيف فعاليــات مؤمتــر االحتــاد العــام 
العربــي للتأمــن للمــرة الثانيــة بعــد مــرور أربعــة وأربعــن عامــا علــى 
ــن ســنة  ــل م ــر شــهر ابري ــا اجلزائ ــي احتضنته ــة عشــر الت ــدورة الثاني ال
1978. للتذكيــر فانــه كان مــن املقــرر عقــد الــدورة 33 يف أكتوبــر 
2020، غيــر أن الظــروف الصحيــة التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-

19علــى العالــم، أعاقــت تنظيــم هــذا املؤمتــر، إذ مت تأجيــل انعقاده مرتن 
متتاليتــن.  ومــن هنــا مت التأقلــم مــع هــذه املســتجدات وارتــأى املنظمــون 
أن يكــون شــعار املؤمتــر بعنــوان:" الوضــع اجلديــد وتداعياتــه علــى صناعة 
التأمــن: مــا هــي التحديــات وهــل مــن فــرص للســوق العربــي للتأمــن؟ " 

واملوضوع ينقسم بدوره إلى أربعة )04( محاور:
■ األزمة الصحية وتأثيراتها على سوق التأمن العاملي؛ 

■ الهوة التأمينية؛
■ التحوالت التكنولوجية وتنظيم إدارة التأمن؛

■ املخاطر الناشئة ومنتجات التأمن.
ــدون شــك  ــر، ســيتم التطــرق ب ــع الســالفة الذك ــى املواضي ــة إل وباإلضاف
إلــى عــدة مســائل متعلقــة بالتحديــات التــي تواجههــا صناعــة التأمــن 
وإعــادة التأمــن وبصفــة خاصــة يف البلــدان العربيــة. ومــن املاحــظ ان 
ــل التضخــم،  ــا يعــرف حتــوالت معقــدة مث ــم مــا بعــد جائحــة كورون العال
التوريــد  ساســل  يف  االضطرابــات  والطاقويــة،  الغدائيــة  االزمــة 
إلــى  باإلضافــة  الطبيعيــة  والكــوارث  املناخيــة  التغيــرات  والتوزيــع، 
املخاطــر الســيبيريانية. فهــذه املرحلــة رغــم تعقيدهــا وتأثيرهــا علــى 
النشــاط االقتصــادي حتتــوي كــذاك علــى فــرص میكــن لقطــاع التأمــن 
عــن  التغيــرات  هــذه  ترافــق  أن  قــادرة  التأمــن  اســتغالها، فصناعــة 
ــول التأمينيــة املناســبة مــع اســتعمال  طريــق إدارة املخاطــر وتوفيــر احلل
التكنولوجيــات احلديثــة. بعــد أكثــر مــن عــام مــن األزمــة الصحيــة، يعــود 
نشــاط التأمــن إلــى املســتوى الــذي كان عليــه قبــل انتشــار الوبــاء حيــت 
مــن املرتقــب ان يحقــق رقــم اعمــال الســوق العاملــي منــو قــدره 3.4 يف 
املائــة ســنتي 2021 و2022 بفضــل حتســن الوضعيــة الوبائيــة ولوحــظ 
نفــس االجتــاه يف الســوق اجلزائــري الــذي ســجل منــوا قــدره 5 يف املائــة 
ســنة 2021 وهــذا نتيجــة للسياســات املحكمــة التــي وضعتهــا الســلطات 
للحــد مــن الوبــاء و الفتــح التدريجــي لعــدة نشــاطات اقتصاديــة وإعــادة 

عجلــة االســتثمارات.

ومــن املنتظــر ان يســتمر هــذا االنتعــاش االقتصــادي خــال ســنة 2022 
مــع تأثيــر ايجابــي علــى ســوق التأمــن اجلزائــري الــذي يضــم 23 شــركة 
تأمــن منهــا 12 مؤسســة متــارس جميــع أنــواع وفــروع التأمــن علــى 
األضــرار و8 شــركات مختصــة بتأمــن األشــخاص إضافــة إلــى شــركتن 
مختصتــن بتأمــن القــروض والشــركة املركزيــة لإلعــادة التأمــن. وجتــدر 
اإلشــارة أيضــا إلــى دخــول حيــز النشــاط التأمــن التكافلــي يف غضــون 
ســنة 2022 بعــد اعتمــاد نوافــذ وانشــاء شــركتن مختصتــن احداهمــا 

يف التأمــن التكافلــي العــام والثانيــة يف التأمــن التكافلــي العائلــي.
انــه مــن الواضــح ان فــرص النمــو كثيــرة ومتنوعــة نظــرا المكانيــات 
الســوق الهائلــة والتــي میكــن اســتغاها مــن خــال تأمينــات األشــخاص 

وممتلــكات األفــراد ومختلــف النشــاطات التجاريــة واملهنيــة.
حيــث يواجــه التأمــن يف اجلزائــر علــى غــرار باقــي األســواق التأمينيــة 
العربيــة، حتديــات علــى مســتويات مختلفــة ويكمــن التحــدي االهــم يف 
كيفيــة اتســاع رقعــة املســتفيدين مــن نشــاط التأمــن وتعزيــز دوره يف 
خدمــة االقتصــاد الوطنــي ودعــم جهــود التنميــة. كمــا يشــكل التحــول 
ــي  ــات الت ــة أهــم املشــاريع والتحدي ــة حديث الرقمــي وبعــث منــاذج تأميني
تواجههــا ُجــل شــركات التأمــن، وخاصــة بعــد األزمــة الصحيــة العامليــة، 
التــي كان لهــا الفضــل يف إبــراز أهميــة التعامــل عــن بعــد وتقــدمي خدمــات 
ملعاجلــة  خصصــت  الــدورة  هــذه  لعمائهــا.  انقطــاع  بــدون  تأمينيــة 
مســتجدات هامــة علــى صعيــد وطننــا العربــي وأمتنــى ان تكــون فرصــة 
ــد  ــة هــدا الوضــع اجلدي ــول ملواجه ــادل التجــارب واســتخاص احلل لتب
ــدورة كمــا اجــدد  ختامــا ومــرة أخــرى اجــدد تشــرفنا باحتضــان هــذه ال
تكلــل   أن  وأملــي  إقامــة ممتعــة  لكــم  متمنيــا  والترحيــب  الشــكر  لكــم 

والتوفيــق بالنجــاح  أشــغالنا 
دون أن انســي شــكر كل الذيــن ســاهموا جلعــل هــذا احلــدث ممكنــا  
العليــا اجلزائريــة  الســلطات  بالذكــر    واخــص  وســاهموا  إلجناحــه 
والســلطات املحليــة وكــذا  كل رعــاة املؤمتــر وعددهــم 28 مــن شــركائنا 

مــن اخلــارج وشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن اجلزائريــة.  
العليــا  اللجنــة  والشــكر موصــول ألعضــاء مجلــس لاحتــاد، أعضــاء 
للمؤمتــر، أعضــاء اللجنــة املنظمــة، وشــكرا خاصــا للجنــة املحليــة بوهــران 
وطاقــم األمانــة العامــة لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن علــى رأســهم 
التأمــن  للشــركات  االحتــاد اجلزائــري  وطاقــم  العــام  األمــن  الســيد 
وإعــادة التأمــن علــى رأســهم الســيد املنــدوب العــام علــى الــدور الفعــال 

ــم وجنــاح دورة وهــران. ــن أجــل تنظي ــه م ــوا ب ــذي قام ال
ومــن كلمــة االســتاذ/ شــكيب أبــو زيــد االمــني العــام لالحتــاد 

العــام العربــي للتأمــني:
للتامــن  العربــي  العــام  املؤمتــر 33 لاحتــاد  بافتتــاح  اليــوم  نتشــرف 

باســتضافته. اجلزائــر  تكرمــت  والــذي 
ــل اســتمر ســنتن هــو إجنــاز يف حــد  إن انعقــاد هــذا املؤمتــر بعــد تأجي
ذاتــه بالنظــر للصعوبــات وكل املخــاوف التــي ســمعناها إن مؤمترنــا ينعقــد 
يف ظــروف اقتصاديــة صعبــة وكل اآلمــال معلقــة علــى صناعــة التأمــن 
لتلعــب دورهـــا االقتصــادي يف متويــل التنميــة لقــد اختــرت خلطابــي 

ــوان التالــي العن
هل ميكن أن نعتبر أننا على عتبة عصر ذهبي لصناعة التأمني العربية؟

ــا ال  علــى مــر العقــود املاضيــة قطعــت صناعــة التأمــن العربيــة أشواطــ
ــث ســد  ــلة مــن حي ــا كـامـ ــي بوعودهـ ــم تف ــت ل ــا الزال ــا، لكنه يســتهان به
الفجــوة التأمينيــة وتوفيــر احلمايــة الشــاملة للمواطــن العربــي وملمتلكاتــه

حــال الــدول العربيــة ال يختلــف جوهريــا عــن حــال الــدول الناميــة، لـــكن 
بالنظــر إلــى مقــدرات البعـــض مــن دولنــا، يحــق لنــا أن نطمــح يف أن 

تزدهــر أســواقنا.



1717

املـؤمتــر الـعــام
يف الوقــت الــذي میثــل فيــه إجمالــي النــاجت اخلــام العربــي 2.39 %  مــن 
النــاجت اخلــام العاملــي ال میثــل إجمالــي األقســاط الــذي تنتجــه  األســواق 

العربيــة إال 0.70 يف املائــة مــن األقســاط العـــاملية.
أو  االختــراق  نســبة  تكــون   ،  2020 يف  دوالر  مليــار   44 بإجمالــي 
ــى  ــم أن النســبة عل ــاجت اخلــام 1.74 % مــع العل األقســاط بالنســبة للن

الصعيــد العاملــي  هــي 7.42 %
ــد مــا هــي نســبة  ــا تقــدم التأمــن يف بل ــي يقــاس به أحــد املؤشــرات الت
التأمينــات علــى احليــاة.  يف بلداننــا العربيــة تختلــف هــذه الـــنسبة بشــكل 
كبيــر مــا بــن البلــدان، فبينمــا تصــل إلــى 46 % يف مصــر أو 45 % يف 

املغــرب، جنــد مــا ال تتجــاوز 10 % يف العديــد مــن البلــدان. 
عـلى مـاذا تدل هذه املؤشرات ؟

● أوال : إن معــدل نقــص احلمايــة يف بلداننــا Protection Gap ال 
ــة. ــزال مرتفع ت

● ثانيــا : إن مســاهمة التأمــن يف االقتصاديــات العربيــة لــم ترقــى بعــد 
إلــى املســتوى املطلــوب.

● ثالثــا : وهــذا األهــم، فــإن لشــركات التأمــن فرصــاً  كبيــرة للنمــو يف 
ــاة. ــة      و تأمينــات احلي ــع الفــروع و خاصــة غيــر اإلجباري جمي

ما هي السيناريوهات املستقبلية؟
 يف دراســة أعدتهــا األمانــة العامــة  و مت نشــرها يف مجلــة التأمــن 
العربــي يف شــهر ســبتمبر 2021 ، درســنا تطــور األســواق بنــاء عـــلى 

التجربــة التاريخيــة  وخلصنــا إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات.
ــا ونســب  ــة اقتصاديته ــف حســب طبيع ــة  تختل ● أوال : األســواق العربي
إلــى 2020.  النمــو التــي حققتهــا يف الســنوات العشــر مــن 2010 
هنــاك أســواق تطــورت بشــكل ســريع بســبب الديناميكيــة االقتصاديــة 

والتأمينــات اإللزاميــة كالطبــي مثــا؛
ــي . لكــي تنمــو  ــى مايل ــات وكلهــا خلصــت إل ــا سيناريوهـ ــا: أعددن ● ثاني
العاملــي، يجــب علــى  الصعيــد  لهــا وزن علــى  بشــكل واضــح ويصبــح 

األســواق العربيــة أن تضــع نصــب أعينهــا األهــداف التاليــة:
1- نسب النمو ال يجب ان تقل عن 10 %  سنويا.

2-  بالنســبة إلــى األســواق الصغيــرة او التــي ال تتعــدى فيهــا نســبة 
اإلختــراق 2 %، البــد و أن يكــون هدفهــا يف أفــق 2030، بلــوغ 3 % أو 

10 %  بنســبة منــو ســنوي. 
 % 3 االختــراق  نســبة  فيهــا  جتــاوزت  التــي  لألســواق  بالنســبة   -3
بإمكانهــا حتقيــق نســبة أعلــى، ولهــذا فإننــا نــرى أن حتقيــق نســبة5 % 

ليــس باألمــر املســتحيل. 
هل نحن أمام عصر جديد ؟

ــة  ــدان العربي ــي العــام يف البل ــى مــا ســبق عــن الوضــع التأمين بالنظــر إل
وســيناريوهات املســتقبل، میكــن  أن جنــزم أن لصناعــة التأمــن مســتقبا 
واعــدا إذا مــا رســمنا اإلســتراتيجيات ووضعنــا خريطــة الطريــق و وفرنــا 

الوســائل علــى مســتوى كل بلــد عربــي.
إن النهوض والتطور يسبقهما مبادرات:

أولهــا : االطــار التشــريعي املشــجع لاســتثمار يف التأمــن. علــى ســبيل 
املثــال؛ لقــد غيــر القانــون الســعودي لـــسنة 2004 وجــه التأمــن وتطــور 

الســوق ليصبــح میثــل 10 مليــارات التأمــن دوالر أقســاط حاليــا.
ثانيــا:  التأمينــات اإلجباريــة ال منــاص منهــا وخاصــة يف غيــاب الطلــب 
اإلرادي القــوي علــى التأمينــات الفرديــة. لقــد  اثبــت جتــارب دول اخلليــج 
العربــي  أن التأمــن الصحــي اإلجبــاري  میكــن ان يكــون رافعــة لــكل 

الســوق. 
ثالثــا : الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص مــن أجــل حتديــد أهــداف 
مشــتركة ، وهــذه األهــداف میكــن تلخيصهــا يف مصطلــح الشــمول املالي.

إلــى أن   للتأمــن، خلصنــا  العربــي  العــام  العامــة لإلحتــاد  يف األمانــة 
الشــمول املالــي واالســتدامة تفــرض علينــا كأســواق وشــركات ومراقبــي 

ــى: ــأمن وحكومــات العمــل عل تـ
- جعــل التغطيــة الشــاملة لــكل املواطنــن هدفــا  يشــترك فيــه قطــاع 

التأمــن مــع احلكومــات وهيئــات الضمــان االجتماعــي.
ــر التأمــن املتناهــي الصغــر و التأمينــات الزراعيــة بالنظــر إلــى  - تطوي
طبيعــة البلــدان الغيــر النفطيــة اساســا. ولقــد ذكرتنــا األزمــة األوكرانيــة 
بضــرورة العمــل علــى حتقيــق االكتفــاء الذاتــي علــى مســتوى الزراعــات 

األسـاسية. 
- تأمــن مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة لــم يعــد ترفــا، بــل أصبــح ضــرورة 

ملحــة بالنظــر إلــى التغيــرات املناخيــة التــي تعرفهـــا الكــرة األرضيــة .
بلــوغ  و  التحــوالت الدمیوغرافيــة  إلــى  بالنظــر  الشــيخوخة،  تأمــن   -
أعــداد كبيــرة مــن ســن التقاعــد. ويتضــح جليــا أن مبالــغ املعاشــات  التــي 
ــن مــن  ــق التقاعــد ال تفــي باحلــد الــذي میكــن املتقاعدي توفرهــا صنادي
العيــش مبســتوى الئــق بوضعهــم االجتماعــي و بالتالــي هنــاك حاجــة 
)Pensions( ملحــة ألنظمــة تقاعــد تكميليــة توفرهــا شــركات التأمــن
إن التأمــن الطبــي، والتأمــن املتناهــي الصغــر وتأمــن أخطــار الكــوارث 
واالدخــار مــن أجــل التقاعــد میكــن اعتبارهــم أولويــات علــى املســتوى 
الرســمي لكنهــا يف نفــس الوقــت فــرص ذهبيــة لشــركات التأمــن للنمــو.

كيف ميكن لكل هذه االهداف أن تتحقق؟
ســأكتفي مبجموعــة مــن األدوات األساســية التــي و إن توفــرت ســتعطي 

ثمارهـــا ومتكــن شــركات التأمــن مــن النمــو: -
- توافــر اإلرادة السياســية و العمــل املؤسســاتي إلجنــاح الشــراكة بــن 

القطاعــن العــام واخلــاص. 
- استراتيجية وطنية تشارك فيها كل األطراف ذات العاقة. 

- حتديــد الئحــة التأمينــات التــي يجــب ان تكــون إجباريــة مــن أجل حماية 
ــور املســؤوليات -  ــي يرتادهــا اجلمه ــن الت ــكات )األماك ــن واملمتل املواطن
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املـؤمتــر الـعــام
ــن أن  ــكن التأمــن ال میك ــوت(. لـ ــب والبي ــات واملكات ــى البناي ــق عل احلري

يتطــور فـقـــط بالتأمينــات اإلجباريــة.
- علــى الشــركات أن تلعــب دورهــا كاملــة حتــى تكون منتجـاتهـــا وعروضها 
جاذبــة للجمهــور ولقــد اثبــت ازمــة الكورونــا مبــا ال يدعــو مجــاالً للشــك 
أهميــة التوزيــع عــن طريــق االنترنــت باإلضافــة إلــى القنــوات التقليديــة 
والـــتأمن عبــر املصــارف؛ إن عــدم مواكبــة قطــاع التأمــن للثــورة الرقميــة 

ســيكون مبثابــة تكريــس للوضــع احلالــي. 
ــن  ــة لتكوي ــدون إعطــاء األولوي ــم ب ــن يت ــره ل ــا ســبق ذك - إن اجنــاز كل م
األطــر التأمينيــة الشــابة و إدمــاج أكبــر عــدد مــن اإلكتواريــن و املهندســن 
مــن اجــل االنتقــال مــن اإلكتتــاب التقليــدي إلــى إكتتــاب مبنــى علــى أســس 
أكثــر فنيــة. إن دور اإلكتواريــن ســيكون مطلوبــا أكثــر مــع تطــور تأمينــات 
احليــاة و الطبــي و النمذجــة التــي ســتفرض نفســها يف تأمينــات املخاطــر 

الطبيعيــة، كمــا أن دور الفنيــن ســيتعاظم يف الفتــرة القادمــة.
- إن التأمــن ليــس فقــط تســعير بوالــص ودراســة اخلطــر فهــو كذلــك 
يحتــاج إلــى تســويق يكــون فيــه االبتــكار حجــر الزاويــة، وتكــون فيــه 
االســتراتيجيات والقنــوات التســويقية تتجــدد باســتمرار لتواكــب التحــول 
الرقمــي وعــادات الشــراء عنــد املســتهلكن وخاصــة األفــراد والشــباب.

بــدون إعــادة تأمــن  العربيــة االزدهــار  التأمــن  - ال میكــن لصناعــة 
عربيــة؛ إن االنســحابات التــي عرفهــا الســوق ال يجــب أن تثنينــا عــن 
ــي  ــة منــاذج العمــل Business models واألســباب الت ضــرورة مراجع
ادت إلــى انســحاب بعــض املعيديــن مــن الســوق وتقييمهــا بشــكل يســمح 

مــن االســتفادة وتفــادي األخطــار مســتقبا.
إن اإلعــادات العربيــة احلاليــة تقــوم بدورهــا يف دعــم األســواق بشــكل ال 
يدعــو مجــاالً للشــك؛ لــذا فنحــن مطالبــون بدعمهــا باألعمــال اجليــدة؛ 
لكنهــا يف نفــس الوقــت هــي مطالبــة بتحســن ادائهـــا والرفــع مــن طاقاتهــا 

لتلعــب دورا أكبــر.
التكافلــي  فالتأمــن  تقليديــا صرفــا؛  يعــد  لــم  العربــي  التأمــن  إن   *
أصبــح يشــكل رافــدا مهمــا ويف بعــض البلــدان تصــل نســبته إلــى 15%، 
ناهيــك عــن أن الســودان ال زال تكافليــا كســوق، والســعودية تعمــل وفــق 
النظــام التعاونــي. ان االهتمــام بالتأمــن التكافلــي يجــب أن يكــون نابعــا 
مــن اليقــن أن للمواطــن أن يختــار نــوع التأمــن الــذي يريــده وحســب 
قناعاتــه، لكــن علــى الشــركات التكـــافلية أن متيــز منتجـــاتها وتلتــزم 

بالضوابــط الشــرعية توخيــا للمصداقيــة.
يف نهايــة هــذه الكلمــة أريــد أن أؤكــد علــى قناعتــي بــأن للتأمــن العربــي 
مســتقباً زاهــراً بالرغــم مــن كل املشــاكل اجليوسياســية والتحديــات التــي 

تواجــه املنطقــة.
ــن يطــرأ شــيء دراماتيكــي لكــن ســنكون  ــا ل ــف جهودن ــم بتكثي ــم نق إذا ل
قــد أضعنــا علــى شــركاتنا وأســواقنا فرصــاً للنمــو، ســنكون قــد أهملنــا 

ــي. ــا املجتمع واجبن
مــن هــذا املنبــر أدعــو اجلميــع إلــى التفكيــر بشــكل مختلــف وبعقليــة 
حداثيــة ومؤسســاتية والعمــل جميعــا للعمــل ملــا فيــه منفعــة شــركاتنا 

العــام.  والصالــح 
مــرة اخــرى، أجــدد شـــكري إلــى الســادة رئيــس وأعضــاء مجلــس االحتــاد 
إلــى كل مــن شــرفنا افتتــاح املؤمتــر،  كمــا أجــدد شــكري للســوق اجلزائري 
ممثــا يف االحتــاد اجلزائــري يف شــخص رئيســه األســتاذ يوســف بــن 
ميســية واألمــن العــام وكل أعضــاء اللجنــة املنظمــة ســواء يف العاصمــة 
أو يف وهــران. والشــكر موصــول لــكل احلاضريــن الذيــن تكبــدوا مشــقة 
الســفر ســواء مــن خــارج أو مــن داخــل اجلزائــر.  الشــكر لــكل منتســبي 
ــى  ــة إلجنــاح املؤمتــر.  أمتن ــى حــدد جهودهــم املضني ــة العامــة عل األمان
ــة  ــراد العائل ــن أف ــاء ب ــد اللقـ ــن هــذا املؤمتــر فرصــة لتجدي ــون م أن يك

ــدة  ــي، وأن تكــون االجتماعــات مفي ــداد الوطــن العرب ــى امت ــة عل التأميني
ــات تخــدم صناعــة التأمــن  ــن والوســطاء، وأن تخــرج بتوصي مــع املعيدي

العربيــة. 
ومــن كلمــة االســتاذ/ االســعد زروق رئيــس االحتــاد العــام العربــي 

للتأمــني الســابق قــال فيهــا
يســعدني باســم االحتــاد العــام العربــي للتأمــن وكل أعضائــه أن أتقــدم 
إلــى احلكومــة اجلزائريــة واالحتــاد اجلزائــري لشــركات التأمــن وإعــادة 
التأمــن والعاملــن بــه وإلــى اللجنــة التنظيميــة العليــا للمؤمتــر برئاســة 
الســيد يوســف بــن ميســية والســلطات اجلزائريــة الوطنية منهــا واجلهوية 
بعبــارات الشــكر والتقديــر للمجهــودات املشــتركة التــي بذلــت مــع األمانــة 
العامــة لاحتــاد حلســن تنظيــم املؤمتــر الثالــث والثاثــن لاحتــاد العــام 
العربــي للتأمــن الــذي ينعقــد حتــت شــعار "الوضــع اجلديــد وتداعياتــه 
علــى صناعــة التأمــن: ماهــي التحديــات وهــل مــن فــرص للســوق العربــي 

للتأمــن؟
نلتقــي اليــوم يف أرض اللقــاء يف وهــران الباهيــة بــن أهلينــا وأشــقائنا يف 
اجلزائــر الشــقيقة بعــد غيــاب طويــل وأربــع ســنوات مــن مؤمتــر تونــس 
نتيجــة جائحــة كورونــا لنقيــم نشــاط االحتــاد وتطــوره خــال الفتــرة 
املاضيــة ونقتــرح توجهــات ومشــاريع جديــدة ولتبــادل التجــارب واآلراء 
حــول اآلليــات الكفيلــة بتطويــر ســوق التأمــن وإعــادة التأمــن بالبلــدان 
العربيــة ومتكينــه مــن مجابهــة التحديــات والتداعيــات التــي أحدثهــا 
الوضــع اجلديــد االقتصــادي والصحــي واالجتماعــي والبيئــي. لقــد متكــن 
االحتــاد العــام العربــي للتأمــن خــال الســنوات القليلــة املاضيــة مــن 
إحــداث نقلــة نوعيــة يف نشــاطه انطاقــا مــن تغييــر جــذري يف حوكمــه 
وطــرق عملــه رغــم دقــة الظــروف التــي مربهــا العالــم والتــي أثــرت كثيــرا 
يف صناعــة التأمــن ويف عمــل هيئــة إقليميــة كاالحتــاد. إن االحتــاد العــام 
العربــي للتأمــن، هــو قصــة جنــاح للعمــل العربــي املشــترك. إذ میثــل 
اإلطــار األمثــل ملزيــد التنســيق بــن شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن 
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ــددة  ــات املتع ــة التحدي ــول ملجابه ــراح أفضــل احلل ــدارس واقت ــة لت العربي
التــي تعيشــها منطقتنــا العربيــة وتوفيــر املنتجــات التأمينيــة املناســبة 
وتطويــر  أســاليب العمــل وحتســن اخلدمــات ومجابهــة تنامــي األخطــار 
الصحيــة والطبيعيــة والهجمــات التــي تتعــرض لهــا املنظومــات املعلوماتيــة 
وتنــوع املخاطــر بشــتى أنواعهــا والتــي ينبغــي على العاملــن بقطاع التأمن 
ــى حــد ســواء.  ــن، عل وإعــادة التأمــن واملســتثمرين واملشــرفن واملراقب
العمــل جنبــا إلــى جنــب إلدارة هــذه املخاطــر وتوفيــر التغطيــات التأمينيــة 
املأمــول  دون  بقيــت  التــي  التأمينيــة  املؤشــرات  لتحســن  املســتوجبة 
وتخفيــف حــده آثارهــا علــي أدوات اإلنتــاج واملــوارد البشــرية وضمــان 
االســتعمال األمثــل للمعطيــات الشــخصية طبقــا للمعاييــر الدوليــة يف 
ــال  ــة واالمتث ــات الرقاب ــدة وآلي ــرام التشــريعات اجلدي هــذا املجــال واحت
بهــدف املســاهمة الفاعلــة يف متويــل االســتثمار ودفــع النمــو االقتصــادي 
بالــدول العربيــة. إن الفتــرة األخيــرة الــي شــهدت انتشــار وبــاء كوفيــد 19 
ــة  وتعــدد الهجمــات الســيبريانية والكــوارث الطبيعيــة والتغيــرات املناخي
املتســارعة بالتــوازي مــع التحــول الرقمــي وتنــوع وتفاقــم حاجيــات األفــراد 
واملؤسســات تفــرض علينــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى تغييــر طريقــة 
ــة هــذه األخطــار وطــرق التصــرف  ــات مجابه ــا وآلي ــا مــع محيطن تعاملن
يف املؤسســات ويجعــل التحــول التكنولوجــي يف االســتعماالت واحلاجيــات 
وهيمنــة  جــدد  وتأمينيــة  ماليــة  خدمــات  مــزودي  وظهــور  اجلديــدة 
اإلنترنــت والشــبكات االتصاليــة واملعلوماتيــة فرصــا متجــددة تتطلــب مــن 
شــركات التأمــن تغييــر النمــط التقليــدي يف التعامــل مــع هــذه املخاطــر 
وانتظــارات احلرفــاء يف اجتــاه مزيــد الشــخصنة واالســتباق، واعتمــاد 
مقاربــات ترتكــز باألســاس علــى التطــور التكنولوجــي وحتســن املردوديــة 
الفنيــة مــن أجــل توفيــر املــوارد الضرورية لاســتثمار املتزايــد يف التجديد 
التكنولوجــي والرقمــي والــذكاء االصطناعــي ســواء داخــل املؤسســة أويف 
املؤسســات الناشــئة )Start Up( . إن تنــوع املخاطــر بنســق متســارع 
والتســونامي الرقمــي میثــل مجــاال رحبــا لتطويــر حلــول تأمينيــة مجــددة 
وآليــات التصــرف يف املؤسســة وحتســن مردوديتهــا شــريطة االســتثمار 
يف التجديــد التكنولوجــي Innovation(( مــن خــال البحــث والتنميــة 
ــا وإرســاء قواعــد احلوكمــة  ــوارد البشــرية وتأهيله ــن امل ــك يف تكوي وكذل
الرشــيدة. والوضــع اجلديــد ســيفرز واقعــا يختلــف جوهريــا عــن الواقــع 
احلالــي ألســواق التأمــن العربيــة الــي يشــهد جلهــا ضعفــا يف نســبة 
اندماجــه يف الــدورة االقتصاديــة وتطغــى عليــه الضمانــات اإللزاميــة 
ــة والظــروف  وهومــا يتطلــب تشــريعات تهــدف باألســاس يف هــذه املرحل
االقتصاديــة والصحيــة واملناخيــة الصعبــة إلــى تطويــر هــذه األســواق 
وتنميــة دورهــا املالــي واالقتصــادي واالجتماعــي يف إطــار مــن الشــفافية 
والســامة املاليــة والتجديــد واالبتكار.ومیكــن يف هــذا اإلطــار ان يتولــى 
ــراء  ــات تضــم خب ــي للتأمــن إحــداث قاعــدة معطي ــام العرب االحتــاد الع
العربيــة مــن  الشــركات  التأمــن واالكتواريــن متكــن  التأمــن وإعــادة 
االســتعانة بهــا يف أنشــطتها املختلفــة ويف رســم اخلطــط االســتراتيجية 
ــة  ــل دراســات وأبحــاث ميداني واالستشــرافية. كمــا میكــن لاحتــاد متوي
يف كل مــا يتصــل بســوق التأمــن العربيــة وتنظيــم دورات تدريــب وتنميــة 
املهــارات للعاملــن يف القطــاع يف إطــار مخطــط اســتراتيجي يتــم إعــداده 
بالتنســيق مــع مجمــل األســواق العربيــة وهــو مــا افــرزه مجلــس االحتــاد 
يف اجتماعــه يــوم أمــس.  وحتــى يبقــى مؤمتــر وهــران نقطــة مضيئــة 
للتأمــن، أرجــو أن متكــن فعاليــات  العربــي  العــام  تاريــخ االحتــاد  يف 
املؤمتــر مــن مداخــات ولقــاءات مــن تقــدمي اقتراحــات عمليــة لرفــع 
ــات  ــة تداعي ــة مبجاب ــة كفيل ــورة اســتراتيجيات عملي ــات وبل هــذه التحدي
الوضــع اجلديــد ومــا أفــرزه مــن مخاطــر وبتطويــر أســواق ألتامــن واعــادة 
ــي هــذه  ــي للتامــن بتبن ــام العرب ــزام االحتــاد الع ــة.  والت التأمــن العربي

املقترحــات وحتويلهــا الــي مشــاريع تنجــز حســب واقعيــة تعتمــد مــن قبــل 
مجلــس االحتــاد. كمــا ال يســعني يف اخلتــام إال أن أقــول شــكرا للجزائــر 
الشــقيقة، شــكرا لوهــران الباهيــة املدينــة اجلميلــة املضيافــة، شــكرا 

ــر. ــوع اجلزائ ــن يف كل رب ــا الطيب ألهالين
وال يفوتنــي تقــدمي حتيــة شــكر وعرفــان لــكل مــن ســاهم يف تنظيــم 
وإجنــاح هــذا املؤمتــر مــن جلنــة عليــا وشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن 
اجلزائريــة والعاملــن باألمانــة العامــة لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن 
وإطــارات وأعــوان كل املرافــق مــن نقــل وفنــادق وأمنيــن متمنيــا لكــم 

جميعــا مزيــدا مــن النجــاح والتوفيــق.
ومــن كلمــة معالــي الوزيــر الســيد عبــد الرحمــان راويــة وزيــر 

ــا: ــال فيه ــة ق املالي
 يســعدني أن أرحــب بكــم يف اجلزائــر وبالضبــط مبدينــة وهــران، حلضــور 
فعاليــات املؤمتــر الثالــث والثاثــن )33( لإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن 
الــذي يبقــى صرحـًــا هامـًــا للتعــاون، والتبــادل والتشــاور بــن األشــقاء 

العــرب ورمــزاً مــن رمــوز العمــل العربــي املشــترك.
إن رعايــة الســيد الوزيــر األول لهــذا املؤمتــر، الــذي ُيبلــغ لكــم خالــص 
العموميــة لقطــاع  التــي توليهــا الســلطات  التحيــات، لدليــل لألهميــة 

التأمينــات.
ــا يف تعزيــز عاقــات  فقــد أدى إحتادكــم املوقــر ومــازال يــؤدي دوراً هامـً
القائمــن علــى التأمــن علــى املســتوى العربــي مــن شــركات التأمــن 

وجمعيــات التأمــن الوطنيــة.
لــذا أود أن أتقــدم بالشــكر اخلالــص إلختياركــم بلدنــا إلحتضــان هــذا 
امللتقــى الكبيــر يف مدينــة وهــران املعروفــة بأســم الباهيــة وهــى أكبــر 
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مدينــة باجلزائــر بعــد العاصمــة.

ــة الطبعــة التاســعة عشــر )19(  كمــا ســتحتضن وهــران األســابيع املقبل
أللعــاب البحــر األبيــض املتوســط وهــذا يــدل علــى مكانتهــا وســمعتها.

امليــادي  العاشــر  القــرن  مــن  إبتــداًء  حتــوالُ  املدينــة  عرفــت  لقــد 
بعــد دخولهــا مــن قبــل األندلســين ثــم األســبان، العثمانيــن وأخيــراً 

لفرنســين. ا
وهــران مدينــة ســياحية بإمتيــاز وكذلــك قطــب إقتصــادي هــام مــن خــال 
وجــود منشــآت ومصانــع يف مجــال النفــط والكيميــاء وكذلــك كثافــة 
نتيجــة سياســة  النشــاطات الصناعيــة ذات األهميــة اإلقتصاديــة،  يف 
اإلنفتــاح اإلقتصــادي الــذي تعرفــه اجلزائــر منــذ عقــود وباألخــص يف 

الفتــرة األخيــرة.
لقــد جتــاوزت اجلزائــر واحلمــد هلل األزمــة الصحيــة الناجتــة عن الكوفيد 
19 والتدابيــر املتخــذة مــن قبــل الدولــة ســاهمت بقســط كبيــر للحــد مــن 
تأثيــر اجلائحــة علــى النشــاط اإلقتصــادي ممــا مكــن مــن احلفــظ علــى 
مناصــب الشــغل وغيرهــا، كمــا ســمح الوضــع اإلقتصــادي مــن احلفــاظ 
علــى التوازنــات الكبــري للقطــاع املالــي وعلــى وجــه اخلصــوص شــركات 

التأمــن.
حيث متحورت هذه التدابير على اخلصوص فيما يلي: 

- منــح تعويضــات لبعــض النشــاطات اإلقتصاديــة )احلرفيــن بصفــة 
خاصــة( .

- تأجيل دفع املستحقات الضريبية وإشتراكات الضمان اإلجتماعي.
- إعادة جدولة القروض.

حيــث عرفــت اإلصاحــات دفعــاً قويــاً مــن خــال القــرارات التي باشــرتها 
الســلطات العموميــة وعلــى رأســها الســيد رئيــس اجلمهوريــة ودخلــت 
منــذ النصــف الثانــي مــن الســنة املاضيــة يف ديناميكيــة قويــة مــن النمــو، 
ويتوقــع أن تبلــغ نســبة النمــو لهــذه الســنة 3.4 % ع حتســن املؤشــرات 

اإلقتصاديــة الرئيســية.
كل هــذا يف نظــرة إقتصاديــة جديــدة وشــاملة تهــدف أساســاً إلــى تنويــع 
ــن املحــاور  ــة للمحروقــات مــن ب ــل والتقليــص مــن التبعي مصــادر التموي

األساســية لهــذه اإلصاحــات.
يف هــذا الشــأن، مت مؤخــراً مراجعــة اإلطــار القانونــي لإلســتثمار بهــدف 
تبســيط وتســهيل اإلجــراءات وكذلــك تشــجيع اإلســتثمار حيــث أصبحــت 
ال تخضــع معظــم القطاعــات إلــى قاعــدة 51/49. كمــا مت خلــق شــباك 
وذلــك  األجنبيــة  ولإلســتثمارات  الكبــرى  اإلســتثمار  ملشــاريع  موحــد 

لتحســن التكفــل مبشــاريع اإلســتثمار.
كمــا تســعى الســلطات العموميــة علــى تطويــر الشــراكة بــن القطــاع 
ــه كل  ــدور الــذي يلعب ــاً منهــا بال العمومــي والقطــاع اخلــاص وذلــك إمیان

قطــاع يف بنــاء اإلقتصــاد وإزدهــاره.
يف مجــال التأمينــات ياحــظ أن نســبة إختــراق الســوق الزالــت ضعيفــة 
مقارنــة ببعــض البلــدان. حيــث نســجل يف اجلزائــر نســبة أقــل مــن واحــد 
ــدان  ــا يســجل يف البل ــى م ــدة عل ــى هــذه الســنة بعي ــة )1  %( وتبق باملئ

املتقدمــة.
للتذكيــر، فقــد كان ســوق التأمــن مــن بــن القطاعــات اإلقتصاديــة األولــى 
التــي مت فتحهــا للمنافســة ليــؤدي هــذا اإلجــراء إلــى تطــورات جوهريــة 
علــى املســتوى املؤسســاتي و التنظيمــي لهــذا القطــاع وكــذا علــى مســتوى 

نشــاطه.
حيــث أرتقــى عــدد شــركات التأمــن يف اجلزائــر مــن 6 شــركات التأمــن 
عموميــة ســنة 1995 إلــى 23 شــركة تأمــن ســنة 2022 منهــا 11 

شــركة تأمــن خاصــة أو بشــراكة مــع شــركات أجنبيــة.
كمــا عــرف مســتوى نشــاط التأمــن إرتفاعــاً ملحوظــاً متماشــياً مــع النمــو 

اإلقتصــادي للبــاد. فقــد أرتفعــت األقســاط مــن 15.6 مليــار دينــار 
ــار د ج يف ســنة 2021. ــى 144 ملي ــري يف ســنة 1997 إل جزائ

ــى حتســن أداء  ــاً عل ــى هــذا القطــاع حالي ــات الســاهرة عل وتعمــل الهيئ
ــى:  الســوق مــن خــال إجــراءات تهــدف إل

- تعزيز ماءة شركات التأمن 
- حتسن نوعية اخلدمات املقدمة إلى املؤمن إليهم 

- تكملــة أنظمــة التأمينــات بإدخــال التأمــن التكافلــي كنمــط جديــد 
للتأمــن.

- التســريع يف وتيــرة رقمنــة قطــاع التأمينــات حيــث ســيتغير املفهــوم 
واألمنــاط التجاريــة للخدمــات التأمينيــة وإســتراتيجيات شــركات التأمن 

.)Business model( ــا التجــاري ــذا منطه ك
- تهيئــة القطــاع للتكفــل باملخاطــر اجلديــدة مثــل املخاطــر الســيبريانية 
التــي میكــن أن تترتــب عنهــا تكاليــف عاليــة والتــي يجــب التكفــل بهــا 
بتغطيــة تأمينيــة مائمة.لــذا يبقــى قطــاع التأمينــات يف اجلزائــر يوفــر 
فرصــاً كبيــرة لإلســتثمار والنمــو تســتجيب إلــى تطلعــات املســتثمرين يف 
هــذا امليدان.فإختياركــم ملوضــوع هــذه الــدورة "الوضــع اجلديــد وتداعياته 
علــى صناعــة التأمــن" يــدل علــى التطــور النوعــي للتأمــن العربــي وعلــى 
الوعــي الكبيــر بالتحديــات احلاليــة واملســتقبلية هــذا النشــاط. وأنــا علــى 
يقــن أن هــذه الــدورة ســتكون فرصــة لتبــادل األراء والتجــارب للوقــوف 
علــى التحديــات التــي تواجــه أســواق التأمــن يف البلــدان العربيــة وكــذا 
الفــرص املتاحــة لهــذه األســواق ملجابهــة هــذه التحديــات والنهــوض بهــذه 

األســواق إلــى أرقــى املســتويات.
وختــم مطالبــاً هــذا املؤمتــر الكــرمي باتخــاذ خطــوات جريئــة وإصــدار 
العالــم  التأمــن يف  يعانيهــا قطــاع  التــي  التحديــات  تواكــب  توصيــات 

العربــي. 
- اإلهتمــام بتطبيــق املعيــار الدولــي املحاســبي IFRS 17، والــذي دخــل 

حيــز التطبيــق يف بدايــة ينايــر 2022.
- اإلهتمــام باألمــن الســيبرياني ملــا يشــكله مــن تهديــدات علــى األمــن 

القومــي.
- اإلهتمــام باإلعــداد املُســبق مــن شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن 

والصحيــة. الطبيعيــة  للكــوارث  الســلبية  اآلثــار  لتقليــل 
- العمــل علــى تشــجيع الشــمول املالــي مــن أجــل إنخــراط العــدد األكبــر 
املتناهــي الصغــر  التأمــن  التأمــن عــن طريــق تشــجيع  حتــت مظلــة 

بالتــوازن مــع التأمينــات الزراعيــة. 
- ضــرورة اإلنخــراط يف التحــول الرقمــي مــن طــرف الشــركات للوصــول 

إلــى أكبــر عــدد مــن شــرائح املجتمــع.
لنمــو  املهنيــة  واملعاييــر  التنظيمــي  اإلطــار  تطويــر  يف  اإلســتمرار   -

األســواق.
ــى وضــع خرائــط ومنــاذج لهــا،  ــة والعمــل عل ــد األخطــار الكارثي - حتدي
ثــم علــى املســتوى العربــي ، والعمــل مــع  علــى املســتوى الوطنــي أوالً 

الهيئــات واملعيديــن الدوليــن والعــرب.
ــة لألعمــال  ــوادر مؤهل ــن ك ــل الشــباب لتكوي - ضــرورة اإلســتعانة وتأهي
اإلكتواريــة وحتليــل البيانــات واإلحصائيــات املرتبطــة بتســعير التغطيــات. 
- العمــل علــى التنســيق بــن االحتــاد العــام العربــي للتأمــن وجميــع 
اجلهــات املُختصــة بالتعليــم والتدريــب خاصــة معهــد التأمــن العربــي، 

مــن أجــل تكويــن مختصــن .
- تشجيع اإلطر املواطنة لإلنخراط يف قطاع التأمن.

- كمــا أوصــى املؤمتــر العــام بإرســال برقيــة شــكر وعرفــان ملعالــي الســيد 
ــه بوضــع املؤمتــر العــام حتــت رعايتــه،  الوزيــر األول وزيــر املاليــة لتفضل

والســيد والــي وهــران لتشــريفهما حضــور فاعليــات االفتتــاح.
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حتــت الرعايــة الســامية للســيد الوزيــر األول وبحضــور الســيد وزيــر 
املاليــة والســيد والــي وهــران ورئيــس املجلــس الشــعبي الوالئــي نظــم 
االحتــاد اجلزائــري لشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن واالحتــاد العــام 
العربي للتأمن املؤمتـــر العـــام الثالث والثاثـــن لإلحتـــاد العـــام العربــــي 
للتـــأمن الــذي إنعقــد مبركــز املؤمتــرات وهــران - اجلزائــر ، وذلــك 
ــار " الوضــع  ــران" 2022  حتــت شعــ ــة "حزي ــرة 5-8 يوني ــال الفتــ خــ

اجلديــد وتداعياتــه علــى صناعــة التأمــن: 
ما هى التحديات، وهل من فرص للسوق العربي للتأمن؟ "

- هــذا وقــد حضــر حفــل اإلفتتــاح حشــد كبيــر مــن الســادة املســؤولن فــى 
اجلمهوريــة اجلزائريــة والســادة أعضــاء االحتــاد العــام العربــي للتأمــن 
العربيــة  التأمــن  وســطاء  وجمعيــات  التأمــن  علــى  الرقابــة  وهيئــات 
ــي وســائل اإلعــام. ــة ، وممثل وشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن العاملي

- بدأت مراسم حفل اإلفتتاح بالنشيد الوطنى للجمهورية اجلزائرية.
- ألقيت كلمات اإلفتتاح وحسب ترتيب اإللقاء من كل من السـادة 
● السيد / يوسف بن ميسية - رئيس اللجنة التنظيمية للمؤمتر 

● السيد / شكيب أبو زيد - أمن عام االحتاد العام العربي للتأمن
● السيد / األسعـد زروق - رئيس االحتاد العام العربي للتأميــن

● ممثــل ســوق التأمــن التونســي مبجلــس االحتــاد العــام العربــي للتأمــن  
الســيد الوزيــر األول / عبــد الرحمــان راويــة - وزيــر املاليــة

- رحـــب الســيد/ يوســف بــن ميســية - رئيــس اللجنــة التنظيميــة للمؤمتــر 
– رئيــس االحتــاد اجلزائــري لشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن بالســيد 
وزيــر املاليــة والســيد والــي وهــران رئيــس املجلــس الشــعبي الوالئــي، 
والســادة احلضــور كافــة علــى مشــاركتهم فعاليــات املؤمتــر والــذى جنــح 
يف إجتــذاب 1300 مشــارك مــن 40 دولــة ، منهــم 20 دولــة عربيــة،  

800 مشــارك مــن خــارج اجلزائــر .

- حتــدث الســيد / شــكيب أبــو زيــد األمــن العــام لإلحتــاد العــام العربــي 
للتأمــن، وأشــار إلــى أن املؤمتــر ُيعقــد مــع ظــروف إقتصاديــة صعبــة 
ومتنــى أن يلعــب التأمــن دوره اإلقتصــادي يف متويــل التنميــة، وأكــد علــى 
املبــادرات الضروريــة للنهــوض والتطــور وهــى اإلطــر التشــريعية املُشــجعة 
ــن القطاعــن  ــة، الشــراكة ب ــات اإللزامي لإلســتثمار يف التأمــن، التأمين

العــام واخلــاص.
- ثــم حتــدث الســيد / األســعد زروق – رئيــس االحتــاد العــام العربــي 
للتأمــن للــدورة الســابقة موضحــاً النقلــة النوعيــة التــي أحدثهــا االحتــاد 
ــي  ــه رغــم الظــروف الت ــة عمل ــي للتأمــن يف نشــاطه وطريق ــام العرب الع

مــر بهــا العالــم  
- وفــى اخلتــام حتــدث الســيد / عبــد الرحمــان راويــة وزيــر املاليــة، حيــث 
رحــب بالســادة احلضــور املشــاركن باملؤمتــر يف مدينــة وهــران الباهيــة 
، وأشــار إلــى الــدور الهــام الــذي يلعبــه االحتــاد   يف تعزيــز العاقــة بــن 

شــركات التأمــن وجمعيــات التأمــن.
اجللســة  مــن  اإلنتهــاء  وبعــد   ، لإلحتــاد  األساســي  للنظــام  ووفقــاً   -
اإلفتتاحيــة العلنيــة، باشــر املؤمتــر أعمالــه، وذلــك بعــرض جــدول األعمال 

ــي:  ــى النحــو التال ــس االحتــاد عل ــل مجل ــرح مــن قب املقت
أوالً : جلسة الشؤون اإلدارية 

1. مـراسـم إنتقـال رئاسـة االحتاد
2. تشكيـل اللجنـة اإلداريــة للمؤمتـر

3. تشكيل مجلس االحتاد للدورة 2018 – 2022
4. موجــز قــرارات وتوصيــات مجلــس االحتــاد واللجنــة التنفيذيــة خــال 

الــدورة الســابقة              
5. تشكيل اللجـان اخلاصة باملؤمتر

6. تقـريـر األميـن العـام 
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املـؤمتــر الـعــام

ثانيًا : حتديد موعد ومكان املؤمتر العام الرابع والثالثني
- مــع كل التقديــر ألســواق التأمــن التــى تقدمــت إلســتضافة املؤمتـــر 
العــام القــادم ، فقــد تقــرر قبــول  دعــوة ســوق التأمــن العماني إلســتضافة 
املؤمتــر العــام الرابــع والثاثــن عــام 2024 علــى أن يكــون ســوق التأمــن 

األردنــي هــو الســوق البديــل يف حالــة تعــذر إقامتــه يف ســلطنة عمــان. 
- قبــول دعــوة الســوق األردنــي إلســتضافة املؤمتــر اخلامــس والثاثــن 
يف األردن علــى أن يكــون ســوق التأمــن البحرينــي هــو الســوق البديــل يف 

حالــة تعــذر إقامتــة يف األردن.
 كمــا يوصــي املؤمتــر باآلتـــي :

- اإلهتمــام بتطبيــق املعيــار الدولــي املحاســبي IFRS 17، والــذي دخــل 
حيــز التطبيــق يف بدايــة ينايــر 2022.

- اإلهتمــام باألمــن الســيبرياني ملــا يشــكله مــن تهديــدات علــى األمــن 
القومــي.

- اإلهتمــام باإلعــداد املُســبق مــن شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن 
والصحيــة. الطبيعيــة  للكــوارث  الســلبية  اآلثــار  لتقليــل 

- العمــل علــى تشــجيع الشــمول املالــي مــن أجــل إنخــراط العــدد األكبــر 
املتناهــي الصغــر  التأمــن  التأمــن عــن طريــق تشــجيع  حتــت مظلــة 

بالتــوازن مــع التأمينــات الزراعيــة. 
- ضــرورة اإلنخــراط يف التحــول الرقمــي مــن طــرف الشــركات للوصــول 

إلــى أكبــر عــدد مــن شــرائح املجتمــع.
لنمــو  املهنيــة  واملعاييــر  التنظيمــي  اإلطــار  تطويــر  يف  اإلســتمرار   -

األســواق.
ــى وضــع خرائــط ومنــاذج لهــا،  ــة والعمــل عل ــد األخطــار الكارثي - حتدي
ثــم علــى املســتوى العربــي ، والعمــل مــع  علــى املســتوى الوطنــي أوالً 

الهيئــات واملعيديــن الدوليــن والعــرب.
ــة لألعمــال  ــوادر مؤهل ــن ك ــل الشــباب لتكوي - ضــرورة اإلســتعانة وتأهي
اإلكتواريــة وحتليــل البيانــات واإلحصائيــات املرتبطــة بتســعير التغطيــات. 
- العمــل علــى التنســيق بــن االحتــاد العــام العربــي للتأمــن وجميــع 
اجلهــات املُختصــة بالتعليــم والتدريــب خاصــة معهــد التأمــن العربــي، 

مــن أجــل تكويــن مختصــن .
- تشجيع اإلطر املواطنة لإلنخراط يف قطاع التأمن.

- كمــا أوصــى املؤمتــر العــام بإرســال برقيــة شــكر وعرفــان ملعالــي الســيد 
ــه بوضــع املؤمتــر العــام حتــت رعايتــه،  الوزيــر األول وزيــر املاليــة لتفضل

والســيد والــي وهــران لتشــريفهما حضــور فاعليــات اإلفتتــاح.
ــه ال  ــم أعمال ــن لإلحتــاد، وهــو يختت ــث والثاث ــام الثال - إن املؤمتــر الع

ــى : ــدم  بالشــكر إل يســعه إال أن يتق
- الســيد الوزيــر األول للجمهوريــة اجلزائريــة لتفضلــه بوضــع املؤمتــر 

ــه . حتــت رعايت
- مجلــس االحتــاد للــدورة 2018 - 2022 علـــى مـــا بذلــوه مــن جهــد 

خــال الــدورة الســابقة .
- الســـادة املتحدثــن فــى البرنـــامج الثقافـــي ملــا بذلــوه مــن جهــد إلثــراء 

ــات املؤمتــر . فعالي
ــى احلضــور  ــادة أعضــاء االحتــاد وضيــوف املؤمتــر حلرصهــم عل - السـ

ــى . ــي الدول واملشــاركة فــى هــذا التجمــع العرب
- اللجنــة التنظيميــة العليــا للمؤمتــر وجهــاز األمانــة العامــة لإلحتــاد 
ــري  ــري واالحتــاد اجلزائ ــي للتأمــن وســوق التأمــن اجلزائ ــام العرب الع
لشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن جلهودهــم فــى ســبيل إجنــاح أعمــال 

هــذا املؤمتــر .
تغطيــة  علــى  والدوليــة حلرصهــم  العربيــة  اإلعــام  وســائل  - جميــع 

. املؤمتــر  فعاليــات 

- جميــع أجهــزة اجلمهوريــة اجلزائريــة وشــعبها ، حلرصهــم علــى أن 
يحظــى املؤمتـــر بــكل رعايــة وكــرم وتســهيل لإلجــراءات .

- كمــا قــرر املؤمتــر رفــع برقيــة شــكر للســيد وزيــر املاليــة لتفضلــه برعايــة 
املؤمتر.

وعلي هامش املؤمتر قام االحتاد العام العربي للتامن بتكرمي كا من
- الســيد رئيــس االحتــاد العــام العربــي للتامــن ممثــل ســوق التامــن 

التونســية / األســعد زروق 
عــاء   / االحتــاد  مبجلــس  املصريــة  التامــن  ســوق  ممثــل  الســيد   -

الزهيــري 
- الســيد ممثــل ســوق التأمــن اللبنانيــة الســابق مبجلــس االحتــاد / 

زكار  ماكــس 
- الســيد األمــن العــام الســابق لإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن / عبــد 

ــل  ــق رؤوف خلي اخلال
و ذلــك نظــرا ملــا بذلــوه مــن جهــود وضعــت االحتــاد العــام العربــي للتأمــن 

علــى خارطــة النجــاح و االزدهــار بفتــرة قياســية.
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ملخص البحث الفائز بجائزة البحوث باملؤتمر العام الثالث 
والثالثون لالتحاد العام العربي للتأمني

5 - 8 يونيو  2022 - الجزائر

العوامل املؤثرة على إعادة 
التعامل لوثائق تأمني الحياة

متهيد: 
إّن قطــاع التأمــن كغيــره مــن القطاعــات املاليــة يتســم باشــتداد حــّدة 
املنافســة فيــه وتعقــد العوامــل املؤثــرة عليــه، ممــا يفــرض علــى شــركات 
التأمــن عمــاً دائبــاً لفهــم تلــك العوامــل والبحــث عــن أفضــل الفــرص علــى 

طريــق حتقيــق أهدافهــا. )مرقــاش - 2007(
ويعــد قطــاع التامــن مــن القطاعــات اخلدميــة التــي شــهدت ديناميكيــة 
كبيــرة يف بدايــة القــرن العشــرين خاصــة بعــد أحداث 11 ســبتمبر 2001، 
والتــي أكــدت علــى أهميــة التأمــن يف حيــاة اإلنســان اليوميــة والعمليــة ملــا 
يوفــر لــه مــن ثقــة يف النفــس ويحــرر ذهنــه مــن التفكيــر يف املخاطــر التــي 

تصيبــه. )إبراهيــم - 2003(
وفــى خضــم هــذه املتغيــرات تســعى شــركات التأمــن إلــى تبنــى فكــرة 
ــات نشــاطها،  التســويق بطريقــة تتماشــى مــع طبيعــة خدماتهــا وخصوصي
ــة  ــا كل احلري ــم صــارم ال يعطيه ــى تنظي وحيــث تخضــع هــذه الشــركات إل
يف حتديــد أســعار منتجاتهــا أو يف تقــدمي خدماتهــا. ناهيــك عــن مســتوى 

املخاطــرة يف هــذا القطــاع. )مرقــاش - 2007(
ومیكــن تقســيم العوامــل الرئيســية املؤثــرة علــى مراحــل قــرار الشــراء 
إلــى مؤثــرات شــخصية مثــل العوامــل الدمیوجرافيــة، والعوامــل املوقفيــة، 
واالجتاهــات،  والشــخصية،  واإلدراك،  الدوافــع،  مثــل  نفســية  ومؤثــرات 
اجلماعــات  األســرة،  يف  املتمثلــة  اجتماعيــة  مؤثــرات  وأيضــاً  والتعلــم، 
وآخــرون،  احلميــد،  والثقافية.)عبــد  االجتماعيــة  والطبقــة  املرجعيــة، 

)2009
وتعتبــر خدمــة التأمــن مــن بــن اخلدمــات التــي حتتــل أصعــب املراكــز مــن 
الناحيــة التســويقية، فاملؤمــن يبيــع احلمايــة واألمــان لألضــرار واخلســائر 
التــي تهــدد الفــرد يف مالــه وشــخصه، وشــعب مصــر يعانــى مــن نقــص 
الثقافــة التأمينيــة هــذا مــا جعــل شــركات التأمــن املصريــة تواجــه مشــاكل 
يف تصريــف مبيعاتهــا وجــذب العمــاء واالحتفــاظ بهــم، وحثهــم وإقناعهــم 

ــة. )قروانــي - 2012( ــاء اخلدمــة التأميني القتن
يعــرف التأمــن بأنــه نظــام اجتماعــي لتخفيــض اخلطــر املعــرض لــه الفــرد 
عــن طريــق جتميــع األخطــار املتشــابهة وتوزيــع األعبــاء املاليــة املترتبــة علــى 
حتققهــا علــى املشــتركن جميعــاً وقــد جتلــت هــذه املعانــي اإلنســانية النبيلــة 
بــكل وضــوح يف األشــكال األولــى التــي مت علــى أساســها مزاولــة أعمــال 
التأمــن مثــل جمعيــات دفــن املوتــى عنــد قدمــاء املصريــن ونظــام تأمــن 
القوافــل يف رحلتــي الشــتاء والصيــف عنــد العرب.)املوقــع الرســمي، شــركة 

مصــر لتأمينــات احليــاة، 2020(
مشكلة الدراسة: 

الغــرض  كان  والتــي  االســتطاعية،  الدراســة  إجــراء  بعــد  الباحــث  رأى 
ــن فــروض  ــرات وتكوي ــد املتغي ــا الصياغــة الصحيحــة للمشــكلة وحتدي منه
يف  تكمــن  الدراســة  مشــكلة  أن  إلــى  الباحــث  خلــص  لــذا  الدراســة. 

التاليــة:  التســاؤالت 
- ما هي العوامل املؤثرة على إعادة التعامل لوثائق تأمن احلياة؟

- مــا األهميــة النســبية للعوامــل املؤثــرة علــى إعــادة التعامــل لوثائــق تأمــن 
احليــاة؟

ــى إعــادة  ــرة عل ــل املؤث ــة النســبية للعوام ــاف يف األهمي - هــل يوجــد اخت
التعامــل لوثائــق تأمــن احليــاة باختــاف العوامــل الدمیوجرافيــة للعميــل(؟

أهداف الدراسة: 
سعى الباحث من خال هذه الدراسة إلى حتقيق األهداف التالية: 

- حتديــد مــدى االختــاف أو االتفــاق بــن أراء أهالــي املنصــورة حــول 
وثائــق التأمــن علــى احليــاة.

- الكشف عن العوامل املؤثرة على إعادة التعامل لوثائق تأمن احلياة. 
- الوقــوف علــى مســتوى اختــاف تأثيــر العوامــل الدمیوجرافيــة علــى 

إعــادة التعامــل لوثائــق تأمــن احليــاة.
فروض الدراسة: 

الفــرض األول: "ال توجــد فــروق معنويــة للعوامــل املؤثــرة يف إعــادة التعامــل 
لوثائــق التأمــن علــى احليــاة وفقــا للعوامــل الدمیوجرافيــة"

الفــرض الثانــي: "يتبايــن تأثيــر العوامــل املختلفــة علــى إعــادة التعامــل 
لوثائــق تأمــن احليــاة"

ويتم تقسيم هذا الفرض إلى مجموعة الفروض الفرعية التالية: 
- ال يوجــد تأثيــر معنــوي للعوامــل املتعلقــة بالسياســات التســويقية لشــركات 
ــق املتاحــة، الســعر، اإلعــان، وســائل تنشــيط  التأمــن من)تشــكيلة الوثائ
املبيعــات، خصائــص منتــج التأمن(علــى إعــادة التعامــل لوثائــق تأمــن 

ــاة. احلي
ــة  ــة من)الصــورة الذهني ــوي للعوامــل املتعلقــة بالهوي ــر معن - ال يوجــد تأثي
للشــركة، الكلمــة املنطوقــة، ثقافــة العميــل( علــى إعــادة التعامــل لوثائــق 

ــاة. تأمــن احلي
- ال يوجــد تأثيــر معنــوي للعوامــل املتعلقــة خلدمــات مــا بعــد البيــع مــن 

)املطالبــات( علــى إعــادة التعامــل لوثائــق تأمــن احليــاة.
إطار الدراسة: 

حتقيقــاً ألهــداف الدراســة وانطاقــاً مــن الفــروض التــي بُنيــت عليهــا فقــد 
مت تقســيم البحــث ليشــمل املوضوعــات التاليــة: 

أحمد عبد العاطي محمد عبد العاطيأحمد عبد العاطي محمد عبد العاطي
مراجع بإدارة املراقبة املالية بشركة مصر لتأمينات الحياةمراجع بإدارة املراقبة املالية بشركة مصر لتأمينات الحياة

املـؤمتــر الـعــام
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الفصل األول: 
الدراســة  الدراســة،  مشــكلة  )متهيــد،  شــملت  وقــد  الدراســة،  مقدمــة 
االســتطاعية، أهــداف الدراســة، أهميــة الدراســة، أهــداف الدراســة، 

الدراســة(. فــروض 
الفصل الثاني: 

اإلطــار النظــري ملتغيــرات الدراســة وقــد قســمه الباحــث إلــى مبحثــن، 
ــاة شــاماً )متهيــد، مفهــوم التأمــن  ــى احلي املبحــث األول عــن التأمــن عل

ــق التأمــن(. ــواع وثائ ــاة، أن ــى احلي ــاد التأمــن عل ــاة، أبع ــى احلي عل
التعامــل ليشــمل  الثانــي عــن إعــادة  الباحــث يف املبحــث  بينمــا حتــدث 
)متهيــد، مفهــوم إعــادة التعامــل، أبعــاد إعــادة التعامــل، مراحــل اتخــاذ قــرار 

ــدى املســتهلك(. الشــراء ل
الفصل الثالث:

 الدراســة العمليــة )فــروض الدراســة، أســلوب الدراســة، مجتمــع وعينــة 
الدراســة، أداة البحــث وطريقــة جمــع البيانــات، أدوات التحليــل اإلحصائــي، 

اختبــار الفــروض(.
الفصل الرابع: 

النتائج والتوصيات
نتائج الدراسة: 

أشــارت نتائــج الدراســة إلــى وجــود عاقــة معنويــة ايجابيــة للســعر، وســائل 
ثقافــة  املنطوقــة،  الكلمــة  التأمــن،  منتــج  املبيعــات، خصائــص  تنشــيط 
العميــل، املطالبــات وكيفيــة صرفهــا – كأبعــاد للتأمــن علــى احليــاة- و 
إعــادة التعامــل لوثائــق تأمــن احليــاة لــدى مجتمــع الدراســة، وقــد متثلــت 
األهميــة النســبية لهــذه األبعــاد يف وســائل تنشــيط املبيعــات، خصائــص 
منتــج التأمــن، املطالبــات وكيفيــة صرفهــا أوال يليــه بعــد ثقافــة العميــل 
ثــم الكلمــة املنطوقــة ثــم بعــد الســعر، بينمــا ال يوجــد تأثيــر معنــوي لألبعــاد 
اآلتيــة: تشــكيلة الوثائــق املتاحــة واإلعــان والصــورة الذهنيــة للشــركة علــى 

ــاة طبقــاً آلراء مجتمــع البحــث. ــق تأمــن احلي إعــادة التعامــل لوثائ
التوصيات

- االهتمــام بتحديــث مــا متتلكــه شــركات التأمــن مــن أجهــزة، بحيــث 
يواكــب التقــدم واحلداثــة اللذيــن يتمتــع بهمــا العصــر الــذي نحيــاه.
- ضرورة التواصل البناء مع كافة فئات العماء لضمان تكرار الشراء.

- تقــدمي اخلدمــة بالطريقــة الصحيحــة مــن املــرة األولــى وفــى الوقــت 
املحــدد.

- التعــرف علــى آراء العمــاء يف اخلدمــة املقدمــة بالفعــل وتوقعاتهــم عــن 
اخلدمــة مســبقاً للوقــوف علــى جوانــب القصــور يف اخلدمــة وحتســينها.

- توفيــر تشــكيلة وثائــق تأمــن متنوعــة تتوافــق مــع شــرائح الدخــل املختلفــة 
ــة مــع مراعــاة جــودة اخلدمــات  ــات كل فئ باملجتمــع، مــن أجــل إشــباع رغب

يف كل فئــة.
- إيجــاد الهيــكل التنظيمــي املناســب والــذي يفصــل اإلدارة الفنيــة عــن 
اإلدارة العامــة لشــركات التأمــن وإطــاق يــد اإلدارة يف إحــداث التغييــرات 

ــق التأمــن املعروضــة. ــى وثائ ــب عل ــة لرفــع درجــة الطل املطلوب
- التعــرف علــى رغبــات العمــاء والعمــل علــى إشــباعها لضمــان تكــرار 

الشــراء ) إعــادة التعامــل (.
آلية التنفيذ

- تقــوم اإلدارة بتخصيــص جــزء مــن امليزانيــة الســنوية للشــركة مــن أجــل 
حتديــث املعــدات واألجهــزة يف تقــدمي اخلدمــة.

املتاحــة  البشــرية  املــوارد  كفــاءة  برفــع  البشــرية  املــوارد  إدارة  تقــوم   -
بشــركات التأمــن عــن طريــق قيــام اإلدارة بتقــدمي دورات تدريبيــة ملهــارات 

االتصــال مــع اآلخريــن.
- تقــوم إدارة املــوارد البشــرية باســتقطاب الكــوادر الفنيــة القــادرة علــى 
تقــدمي اخلدمــة املتميــزة يف الوقــت املحــدد لهــا، ورفــع كفــاءة االتصــال بــن 

إدارات الشــركة املختلفــة لتحفيــز العمــاء إلعــادة التعامــل.
- تقــوم اإلدارة بتوفيــر اســتبيانات للــرأي للتعــرف علــى آراء العمــاء يف 
اخلدمــة املقدمــة بالفعــل، والتعــرف علــى الفجــوات التــي قــد تكــون موجــودة 

أثنــاء تعامــل العميــل للخدمــة التأمينيــة بشــركات التأمــن علــى احليــاة.
اخلدمــة  مســتوى  لرفــع  إكتواريــن  بخبــراء  باالســتعانة  اإلدارة  تقــوم   -

للعمــاء.  املقدمــة  التأمينيــة 
يتولــى  والــذي  بالشــركات  للتســويق  قســم  باســتحداث  اإلدارة  تقــوم   -
ــج(،  ــكان، الســعر، التروي ــج، امل ــة للتســويق )املنت االهتمــام بالعناصــر األربع

مــن أجــل زيــادة الفــرص التســويقية املتاحــة أمــام شــركات التأمــن.
- تقــوم اإلدارة بإجــراء البحــوث التســويقية الازمــة ووضــع نتائجهــا موضــع 

التنفيذ.

املـؤمتــر الـعــام
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نظرة على أداء قطاع التأمني املغربىنظرة على أداء قطاع التأمني املغربىاألخبار
خالل عامخالل عام  20212021

األستاذ/ النالي محمد العربي

األستاذ/ توفيق لشكر حيدرة

األستاذ/ يوسف الفاسى الفهرىاألستاذ/ بشري بادواألستاذ/ عثمان خليل العلمي

السيدة/ مريم بن الخياط األستاذ/ عبد الرحيم الشافعي

األستاذ/ محمد اإلبراهيمي األستاذ/ عبد الرحيم ديورى
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تقرير سوق التأمني املغربى خالل عام 2021

نبذة تاريخية:
¿ سوق التأمن املغربي مـر بأربع مراحل: 

1. املرحلة اإلستعمارية والتي كانت الوكاالت تابعة للشركات الفرنسية أساًسا.
2. املرحلة التي تبعت اإلستقال والتي شهدت تكوين الشركات املغربية )الوطنية، امللكية، وفـا، اإلعادة املركزية(.

3. املرحلة الثالثة: مع بداية التسعينيات من القرن املاضي شهدت أحداثاً مهمة: 
   ■ توقيف 5 شركات عن العمل بسبب مخالفات ونتائج سلبية متراكمة.

   ■ عودة الشركات األجنبية إلى السوق املغربي AXA، Allianz، وبيع سهام لــــــ Sanlam يف 2019.
   ■ إعتماد قانون التأمن )17.99( يف 3 أكتوبر 2002.

   ■ إعتماد مقياس التعويضات )Barème d'indemnisation( عن احلوادث البدنية يف حوادث السيارات.
4. املرحلــة الرابعــة واحلاليــة مــع إحــداث ACAPS وإتفــاق البرنامــج Contrat Programme الــذي مت توقيعــه مــع احلكومــة للنهــوض بالقطــاع 

والطفــرة التــي حدثــت وإعتمــاد اإلطــار القانونــي والتنظيمــي للتكافــل.

المكونات التنظيمية لسوق التأمين في المغرب: 
هيئة مراقبة التأمينات واإلحتياط اإلجتماعي

- أُنشــئت مبوجــب القانــون رقــم 64.12 الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف 14-4-2016، لتحــل محــل مديريــة التأمينــات واإلحتيــاط اإلجتماعــي )التــي 
كانــت تابعــة لــوزارة  اإلقتصــاد واملاليــة( وهــي الهيئــة املُكلفــة مبراقبــة مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن ووســطاء التأمــن، وكــذا أنظمــة اإلحتيــاط 

اإلجتماعــي: صناديــق التقاعــد، تعاضديــات اإلحتيــاط اإلجتماعــي والهيئــات املُســيرة للتأمــن اإلجبــاري علــى املــرض؛
- متثــل الهيئــة املغــرب يف الهيئــات الدوليــة، منهــا: اجلمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمــن، االحتــاد العربــي ملراقبــي التأمــن، اجلمعيــة الدوليــة للضمــان 
اإلجتماعــي، منتــدى التأمــن املســتدام، املنظمــة الدوليــة ملراقبــي التقاعــد، اجلمعيــة األفريقيــة ملراقبــي التأمــن، كمــا تتبــادل املعلومــات مــع العديــد 
مــن الهيئــات واجلمعيــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، منهــا: هيئــة التأمــن لدولــة اإلمــارات، هيئــة ســوق املــال الُعمانيــة، اجلمعيــة الوطنيــة ملراقبــي 

.)NAIC( التأمــن بالواليــات األمريكيــة
- األهــم مــن هــذا أن الهيئــة لكونهــا مســتقلة وتتمتــع بإمكانيــات ســاهمت بشــكل كبيــر يف تنظيــم الســوق وتطويــره. كمــا أن الهيئــة قــد عملــت علــى 
إصــدار النصــوص اخلاصــة بالتأمــن التكافلــي يف ســنوات 2021/2020، وقامــت بإتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر خــال ســنة 2020 ملواجهــة أزمــة 

الكورونــا ومكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
- تتمتع بصاحيات يف مجال تنظيم ومراقبة القطاعات اخلاضعة لها التالية:

● مراقبة ماءة مقاوالت التأمن وإعادة التأمن والدمیومة املالية ألنظمة وهيئات اإلحتياط اإلجتماعي؛
● إحترام القواعد املُطبقة على كل قطاع من طرف الفاعلن ملراقبتها؛
● حماية املؤمن لهم واملنخرطن واملشتركن واملستفيدين من احلقوق؛

● تتبع املمارسات التجارية ومعاجلة الشكايات املتعلقة بالعمليات التي تزاولها املؤسسات اخلاضعة ملراقبتها.
● مراقبة قطاع اإلحتياط اإلجتماعي من خال: دعم دمیومة األنظمة / حتديد وإصدار املنشورات لتنفيذ املراسيم والقرارات احلكومية

الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين
- تأسســت عــام 1959، جمعيــة مهنيــة تهتــم بالدفــاع عــن املصالــح املهنيــة لشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن وتنســيق جهــود الشــركات األعضــاء 

لهــذا الغــرض.
- تتضمن مهامها: 

● متثيل قطاع التأمن يف التعامل مع الهيئات العامة واجلمعيات املهنية األخرى والغير ؛ 
● رفع الدعوى القانونية للدفاع عن مصاحلها اخلاصة واملصالح املشتركة لألعضاء ؛

● العمــل علــى حتســن املعاييــر املهنيــة ، والتدريــب املهنــي ، وتطويــر قطــاع التأمــن ، وبشــكل أعــم ، لتحســن اخلدمــة املقدمــة للجمهــور مــن قبــل 
األعضــاء ، وعنــد احلاجــة ، تشــكيل أي منظمــة أخــرى قــد تكــون ضروريــة لتحقيــق هــذه الغايــات ؛

● القيــام بأنشــطة اتصــال وإعــام عامــة ومهنيــة ؛ جمــع البيانــات اإلحصائيــة واملحاســبية واملاليــة اخلاصــة بقطــاع التأمــن واالحتفــاظ بهــا ومشــاركتها 
مــع األعضــاء واجلهــات اخلارجيــة ؛
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● إجراء الدراسات والتحليات ذات الصلة بصناعة التأمن التي میكن إتاحتها لألعضاء واجلمهور ؛
● هيكلة العاقات املهنية بن األعضاء وكذلك بن ممثلي قنوات التوزيع املختلفة ؛

● تنظيم طرق بديلة لتسوية املنازعات بن األعضاء ، ورمبا بن األعضاء والاعبن اآلخرين يف قطاع التأمن مثل املؤمن عليهم أو وسطاء التأمن ؛
وبصفة عامة القيام بكل ما يلزم واتخاذ أي إجراء مناسب ملصلحة شركات التأمن وقطاع التأمن.

التطورات التشريعية: 
منــذ تأســيس هيئــة مراقبــة التأمينــات واإلحتيــاط اإلجتماعــي وهــى تقــوم بدورهــا الرئيســي يف حتديــث القوانــن املُنظمــة لقطــاع التأمــن وإعــادة 
التأمــن، وتســعى إلــى تطويــر وحتديــث تلــك القوانــن بشــكل مســتمر مبــا يتماشــى مــع املســتجدات العامليــة واإلقليميــة، ومبــا يقــوم حمايــة املؤمــن لهــم 

واملنخرطــن واملشــتركن واملســتفيدين مــن احلقــوق، ومــن هــذه القوانــن علــى ســبيل املثــال: 
- ظهير شريف رقم 1.84.177 تاريخ 12-10-1984 بشأن تعويض املُصابن يف حوادث مرورية تسببت فيها سيارات؛

- قرار رقم 04.2240 تاريخ 27-12-2004 بشأن عقد التأمن؛
ــات ذات  ــة عــن العرب ــة العامــة للعقــود املتعلقــة بتأمــن املســؤولية املدني ــخ 26-5-2006 بشــأن الشــروط النموذجي - قــرار رقــم 06.1053 تاري

محــرك؛
- ظهير شريف رقم 1.16.152 تاريخ 25-8-2007 بشأن التأمن اإلجباري األساسي عن املرض لبعض فئات مهني القطاع اخلاص؛

- قــرار رقــم 11.587 تاريــخ 9-3-2011 بشــأن حتديــد الشــروط العامــة النموذجيــة للعقــود املتعلقــة بتأمــن املســؤولية املدنيــة املهنيــة اخلاصــة 
بوســطاء التأمــن؛

- قرار رقم 2214.19 تاريخ 27-12-2019 بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية،
- مرسوم رقم 2.19.244 تاريخ 30-9-2019 بإحداث رسم شبة ضريبي يسمى رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية؛

- منشــور رقــم AS/03/21 تاريــخ 29-12-2021 املتعلــق بإلتزامــات اليقظــة واملراقبــة الداخليــة املفروضــة علــى مقــاوالت التأمــن وإعــادة 
التأمــن والوســطاء يف التأمــن وإعــادة التأمــن؛

- وقــد ُعِهــد بتدبيــر نظــام التأمــن اإلجبــاري األساســي عــن املــرض لــكل مــن، الصنــدوق الوطنــي ملنظمــات اإلحتيــاط اإلجتماعــي واملســتفيدين مــن 
املعاشــات التابعــن للقطــاع العــام والصنــدوق الوطنــي للضمــان اإلجتماعــي بالنســبة ألولئــك التابعــن للقطــاع اخلــاص. وبصفتهمــا مدبريــن للتأمــن 

اإلجبــاري األساســي عــن املــرض، يخضــع هــذان الصندوقــان للمراقبــة التقنيــة لهيئــة مراقبــة التأمينــات واإلحتيــاط اإلجتماعــي؛
- يضم قطاع التقاعد ثاثة أنظمة للتقاعد يف املغرب تكميلية واختيارية:

     ● الصندوق املهني املغربي للتقاعد لفائدة أجراء القطاع اخلاص؛
     ● النظام التكميلي للنظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد اخلاص مبنخرطي النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد - النظام العام؛

     ● نظام "التكميلي" الذي يسيره الصندوق املغربي للتقاعد لفائدة منخرطي نظاَمْي املعاشات املدنية والعسكرية.
يتميــز نظــام الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي CNSS بتغطيــة أكبــر قطــاع مــن القــوى العاملــة حيــث إنــه يســتطيع تغطيــة القطــاع احلكومــي 
وحصــر القطــاع اخلــاص، وقــد طــور هــذا النظــام مــن نفســه وإنفتــح علــى التعاضديــات وشــركات التأمــن. كمــا میتلــك املغــرب نظــام صنـــــدوق اإليــداع 
والتدبيـــر لإلحتيــاط RCAR الــذي بلــــــغ حيــــــز اإلدخــار بــه مــا مجموعــه 151مليــار درهــــــم )16.3 مليــار دوالر( خــال عــام 2020 أي مــا يفـــــوق 

ثلــث إحتياطــــــات صناديــق التقاعــد علــــــى الصعيـــــد الوطني.
ــرب  ــاوالت املغ ــة ملق ــة العام ــة: احلكومة-النقابات-رئاســة الكونفدرالي ــة الثاثي ــة )ذات التركيب ــة الوطني ــن خــال اللجن ــة م ــة املغربي ــوم احلكوم و تق

ــن: ــى محورْي ــا وتقــوم عل )CGEM( بإصــاح نظــام التقاعــد اخلــاص به
■ نظــام ثنائــي األقطــاب يشــكل إطــار اإلصــاح الشــامل للقطــاع ويقــوم علــى إحــداث قطــب خــاص بالقطــاع العــام وقطــب للقطــاع اخلــاص )الــذي 

ســيقوم بتوســيع التغطيــة لتشــمل غيــر األجــراء( ؛
■ إصاح معياري مستعجل لنظام املعاشات املدنية.

- منشــور لرئيــس هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي رقــم AS/03 / 2020 بتاريــخ 30-6-2022بتطبيــق بعــض أحــكام القانــون رقــم 
17.99 املتعلــق مبدونــة التأمينــات فيمــا يخــص التأمــن التكافلــي.

شركات التأمين:
 يضم السوق )25 ( مقاولة )شركة( تأمن وإعادة تأمن: 

7 شركات ........ تزاول تأمن احلياة وغير احلياة والرسملة
3 شركات ........ تزاول تأمن غير احلياة

2 شركات ........ تزاول تأمن احلياة 
5 شركات ........ تزاول اإلسعاف 

3 شركات ........ تزاول التأمن ضد أخطار القروض
2 شركات ........ إعادة التأمن

5 شركات ........ تكافلية
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¿ بلغ عدد وسطاء التأمن )2091(: 
● 1625 وكيل تأمن 

● 466 وسيطاً 
¿ مُیارَس نشاط التأمن البنكي من طرف: 

● 11 بنكاً ُيقدم اخلدمة عبر 6182 وكالة.
● 2 شركات متويل. 

● جمعية للقروض الصغرى.  
■ كيانات ممارسة تدبير عمليات التقاعد:

● 7 أنظمة للتقاعد مبا فيها صندوق التقاعد والتأمن.
● 25 جمعية تعاونية. 

.)AMO( 2 مؤسسة تدبير التأمن اإلجباري األساسي عن املرض ●

بالنظــر إلــى التعويضــات املدفوعــة مقارنــة 
مــع األقســاط، هنــاك تســارع ُينبــئ بنــوع 
مــن التدهــور التدريجــي. لكــن للتأكــد البــد 
التعويضــات  االعتبــار  بعــن  األخــذ  مــن 

.IBNR حتــت التســوية و

 تسارع منو التأمني أكثر من تسارع الناجت القومي اخلام وببلوغه نسبة  4.06 %  تكون املغرب حققت أعلى نسبة إختراق بني الدول العربية.

ويوضح اجلدول أدناه تطور نشاط التأمني )األقساط / التعويضات املدفوعة( خالل ثالث سنوات:

مؤشرات عامة حول السوق المغربي:

تطور نشاط قطاع التأمين:
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● أرتفــع إجمالــي أقســاط التأمــن، حيــث بلغــت 5,384,417 مايــن دوالر أمريكــي عــام 2021 مبعــدل 5,6 % مقابــل 5,099,189 مايــن 
دوالر عــام 2020؛ 

● كمــا زاد إجمالــي التعويضــات املدفوعــة ليصــل 5,486,150 مايــن دوالر أمريكــي عــام 2021 بنســبة 1.6 % مقابــل 4,010,510 مايــن 
دوالر عــام 2020؛

* يشكل التأمين على الحياة أهم فرع من فروع التأمين، وهذا مؤشر على تقدم السوق، وخاصة مع التأمين عبر المصارف.
** يأتــي تأميــن الســيارات فــي المرتبــة الثانيــة 26 %، وهــو يمثــل عبئـًـا علــى شــركات التأميــن بالنظــر إلــى نتائــج المســؤولية المدنيــة التــي تتدهــور 

تدريجًيا.

توزيع أقساط التأمين حسب الفروع:

السوق املغربى



3030

التأمين التكافلي:
أصدرت الهيئة منشور تطبيق أحكام القانون املتعلق بالتأمن التكافلي الذي دخل حيز التنفيذ أكتوبر 2021،

وقد صدر هذا القانون يف صيغته النهائية ليكون متميزاً من حيث:
¿ صندوق التكافل: شخصية إعتبارية بضوابط قانونية حددها املشرع.

¿ هيئة رقابة شرعية عليا مستقلة عن الشركات.
¿ حتديد سقف للوكالة 25 %.

¿ إنشاء عدد محدود من الشركات مستقلة عن الشركات التجارية لتجنب املنافسة.
¿ إتفاق ضمني بن الشركات على التركيز على التأمن التكافلي العائلي واملخاطر الفردية كمرحلة أولى.

ومع بداية عام 2022 صدر ترخيص لعدد خمس شركات ملمارسة أعمال التأمن التكافلي )أربع شركات تكافل تابعة ومعيد تأمن واحد(

نشاط إعادة التأمين :
. )MAMDA Re( وشركة التعاضدية الفاحية )SCR( مُیارس نشاط إعادة التأمن يف اململكة من خال شركتن املركزية إلعادة التأمن

ــارات  ــل 3 ملي ــون دوالر أمريكــي( عــام 2021، مقاب ــي )302,680 ملي ــار درهــم مغرب ــغ 2.8 ملي ــي األقســاط بنســبة %5.2 لتبل إنخفــض إجمال
درهــم مغربــي )337,245 مليــون دوالر أمريكــي( للعــام 2020، مقابــل 20,413,600 مليــون درهــم عــام 2019 و 22,371,113 مليــون درهــم 

)58,182,343 مليــون دوالر أمريكــي( عــام 2018؛

األكبر خمس شركات في السوق للعام 2021:

أهم إنجازات السوق المغربي:
تطور السوق بشكل مستمر بحيث جتاوزت أقساطه 5 مليارات دوالر أمريكي وأصبح ثاني سوق يف أفريقيا والثالث عربًيا؛

1. نسبة اإلختراق وصلت 4,06 % يف 2021 وقابلة للزيادة يف السنوات القادمة، 
2. تأمن املحاصيل الزراعية ضد اجلفاف والذي بدأ مع بداية األلفية وتطور ليشمل األشجار املثمرة.

3. تأمن الكوارث الطبيعية والذي دخل حيز التطبيق مع سنة 2020، بحيث يشمل نظامن: 
■ نظام لغير املؤمنن وُيشرف عليه صندوق الكوارث الطبيعية.

■ نظام حلملة وثائق التأمن وُتشرف عليه شركة تأمينات النقل.
4. مقيــاس لتعويــض Barème d'indemnisation األضــرار اجلســدية الناجتــة عــن حــوادث الســير، والــذي ســاهم يف احلــد مــن التعويضــات 

التــي كانــت املحاكــم ُتعطيهــا للمتضرريــن؛
5. ســن قوانــن ولوائــح تنظيميــة للتكافــل تضمــن اإللتــزام بالضوابــط الشــرعية عــن طريــق إنشــاء هيئــة شــرعية مركزيــة عليــا أو حتديــد النمــوذج 

التكافلــي مــع وضــع ســقف نســب الوكالــة لتفــادي املبالغــات.
6. مع كل اإلصاحات التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع اجلامعة، أصبح السوق ُمنظًما بشكل مُیكَنه من النمو بشكل مستمر.

7. مــع مــرور الســنوات ، تكونــت كيانــات كبيــرة يف الســوق املغربــى ، إســتطاعت بفعــل إمكانياتهــا التوســع خارجًيــا مثــل  )ســهام SANALAM، وفـــا، 
 .)RMA ،أطلنطــا ســند

نســبة التمركــز وإن بــدت عاليــة، إال أنهــا نتــاج لسلســة مــن اإلندماجــات التــي حصلــت يف العشــرين ســنة األخيــرة ولتقليــص عــدد الشــركات وعــدم 
إعطــاء تراخيــص جديــدة، بإســتثناء الشــركات التكافليــة التــي مت إطاقهــا يف 2022.
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8. منــوذج التأمــن عبــر املصــارف جنــح إلــى حــد كبيــر؛ بحيــث إن الشــركات الكبيــرة بتحالفهــا مــع املصــارف، متكنــت مــن التوســع بشــكل ملحــوظ. 
كمــا أن مشــاريع الشــركات التكافليــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى منــوذج التوزيــع عبــر املصــارف التشــاركية.

ــة، ورغــم التخلــي  9. منــذ إنشــائها ســنة 1960، ســاهمت اإلعــادة املركزيــة يف توفيــر طاقــات إعــادة التأمــن عبــر اإلســناد اإلجبــاري لفتــرة طويل
عــن اإلســناد اإلجبــاري إال أن اإلعــادة الزالــت الاعــب األساســي يف املغــرب، بحيــث تلجــأ إليهــا الشــركات يف كل األعمــال اإلختياريــة، وماعــدا بعــض 
ــاط يف مجــال  ــوع مــن اإلنضب ــى ن ــت دورًا أساســًيا يف احلفــاظ عل ــا لعب ــن األساســين. كمــا أنه ــى الئحــة املعيدي ــة عل اإلســتثناءات فاإلعــادة املركزي

.quasi Régulation التســعير

الخـالصة: 
- شــكل إحــداث هيئــة مراقبــة التأمينــات واإلحتيــاط اإلجتماعــي قفــزة نوعيــة، وإضافــة ســاهمت يف حتديــث قطــاع التأمــن املغربــي، حيــث شــهدت 
الســنوات األخيــرة تغييــرات جوهريــة نتجــت عــن إســتحداث وإصــدار قوانــن وقــرارات جديــدة؛ ففــي عــام 2021 صــدر قــرار بشــأن التأمــن التكافلي؛
- ســوق التأمــن املغربــي يتميــز بالنســبة العاليــة للتأمينــات اإلجباريــة؛ كمــا تســاهم الشــركات بترويــج املنتجــات غيــر التقليديــة خصوصــاً عبــر شــبكات 
البنــوك التــي تلعــب دورًا هاًمــا يف التوزيــع. أمــا فيمــا يخــص التأمــن التكافلــي فــا يــزال بحاجــة إلــى مزيــد مــن الوقــت حتــى ينطلــق وتنضــج التجربــة.

- خــال عــام 2020، إحتــل قطــاع التأمــن املغربــي املركــز الثالــث بعــد اإلمــارات والســعودية يف األســواق العربيــة، بينمــا جــاء يف املركــز الثانــي يف 
إفريقيــا، و49 علــى مســتوى العالــم؛

- سوق التأمن املغربي يزخر بإمكانات منو حقيقية هائلة وإيجابية ُمحفزة قابلة للتطور إذا أحسن إستغالها بشكل مناسب؛
- إســتفاد فــرع التأمــن علــى احليــاة مــن التحــوالت التــي طــرأت خــال الســنوات األخيــرة علــى عــادات املســتهلكن الذيــن أصبحــوا ُيقبلــون علــى هــذا 

النــوع مــن التأمــن، لــذا يبقــى هــذا الفــرع أحــد الركائــز الرئيســية لتطــور قطــاع التأمــن املغربــي للســنوات القادمــة؛
- يســتهدف املشــروع اإلجتماعــي توفيــر تأمــن صحــي لنحــو 12 مليــون مواطــن، علــى أن يشــمل يف مرحلــة الحقــة الذيــن يعانــون صعوبــة الولــوج 
للخدمــات الطبيــة بســبب تكاليــف اإلستشــفاء املرتفعــة، ويتضمــن املشــروع تعميــم التعويضــات العائليــة وتعويضــات عــن التقاعــد وتوســيع االســتفادة 
ــة  ــن يف قطاعــات الزراعــة والتجــارة والصناعــة التقليدي ــام 2025. ويشــمل املشــروع متكــن العامل ــق الع ــدان العمــل يف أف ــض عــن فق ــن التعوي م

واحلرفيــن املســتقلن وأســرهم مــن احلصــول علــى تأمــن صحــي؛ 
- التأمــن املتناهــي الصغــر بــدأ يف اإلنتشــار؛ وهــو قابــل للتوســع بشــكل ُملفــت بســبب إهتمــام الدولــة بالشــمول املالــي ووجــود العديــد مــن اجلمعيــات 

التعاونيــة يف املناطــق الزراعيــة.
- نظام الكوارث الطبيعية بشقيه خطوة إيجابية للحد من اآلثار اإلقتصادية واإلنسانية، ويأتي كتكملة للتأمن ضد اجلفاف.

- التوسع نحو القارة السمراء إجتاه تدعمه الدولة ولقد قامت املجموعات الكبيرة بإستثمارات يف عدد من البلدان.
- القطــب املالــي للــدار البيضــاء ورغــم محدوديــة الشــركات األجنبيــة التــي قــررت العمــل إنطاًقــا منــه، إال أنــه ُمرشــح للعــب دورًا أكبــر علــى املــدى 

املتوســط والبعيــد.
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األستاذ/ عثمان خليل العلمي
األمني العام - هيئة مراقبة التأمينات 

و االحتياط االجتماعي - املغرب
الســنوات  يف  املغــرب  يف  التأمــني  ســوق  أداء  تقيمــون  كيــف 
الســنة؟ هــذه  الســوق  لنمــو  توقعاتكــم  هــي  مــا  األخيــرة؟ 

يبــرز قطــاع التأمــن يف املغــرب كواحــد مــن أكثــر قطاعــات التأمــن 
املرتبــة  يحتــل  حيــث  واالفريقيــة،  العربيــة  املنطقتــن  يف  ديناميكيــة 
الثانيــة يف إفريقيــا والثالثــة علــى صعيــد العالــم العربــي. وقــد حقــق 
ــم  ــًدا خــال ســنة 2021، برق ــن أداء جي ــادة التأم ــن وإع قطــاع التأم
معامــات بلــغ 52.4 مليــار درهــم وبنســبة منــو 8.9 ٪ مبــا فيهــا 49.6 
مليــار تخــص املعامــات املباشــرة. كمــا أبــان علــى صابتــه وقدرتــه علــى 
مواجهــة األزمــة رغــم الظــروف االقتصاديــة غيــر املواتيــة خــال ســنة 

 .2020
وحافــظ قطــاع التأمــن علــى أداء جيــد خــال الســنوات العشــر األخيــرة 
مبعــدل منــو ســنوي متوســط بلــغ 7.5 ٪ بالنســبة للمعامــات املباشــرة. 
وعرفــت شــعبة تأمــن احليــاة معــدل منــو ســنوي )11.3 ٪+( أهــم مــن 
معــدل النمــو املســجل يف شــعبة التأمــن غيــر تأمــن احليــاة )5.1٪ +( 

علــى مــدار العشــر ســنوات األخيــرة.
ومــن جهــة أخــرى، يواصــل القطــاع مســاهمته يف ديناميكيــة الســوق املالــي، 
حيــث ارتفعــت توظيفــات مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن بنســبة 7.5 ٪ 

لتصــل إلــى 221.3 مليــار درهــم خــال ســنة 2021. 
وعلــى مســتوى املردوديــة، اســتأنف قطــاع التأمــن ديناميكيــة اإليجابيــة 
خــال ســنة 2021 بنتيجــة صافيــة قدرهــا 4.2 مليــارات درهــم وزيــادة 
قدرهــا 31.4 ٪ وذلــك بعــد تدنــي املردوديــة خــال ســنة 2020 نتيجــة 
تداعيــات األزمــة الصحيــة علــى القطــاع خاصــة يف مــا يتعلــق بالعائــدات 
الصافيــة للتوظيفــات بعــد انكمــاش ســوق األســهم. وبفضــل األداء اجليــد 
الذاتيــة  األصــول  مردوديــة  حتســنت   ،2021 ســنة  خــال  املســجل 
))ROE لتنتقــل إلــى 9.5 ٪ مقابــل 7.5 ٪ املســجلة متــم ســنة 2020. 
ويف مــا يخــص منــو ســوق التأمــن خال ســنة 2022، تبــن اإلحصائيات 
األخيــرة للربــع الثانــي لهــذه الســنة، أن حجــم معامــات القطــاع  عــرف 
نفــس   مــع  األولــى مقارنــة  الســتة أشــهر  بنســبة ٪5.3 خــال  زيــادة 
ــدا  ــرف هــذه الســنة منــوا جي ــب أن تع ــن ســنة 2021. ويرتق ــرة م الفت
ــتأمن التكافلــي حيــز التطبيــق ومنــح خمــس مقــاوالت  بفضــل دخــول الـ
تأمــن وإعــادة تأمــن تكافلــي اعتمــادات ملزاولــة هــذا النــوع اجلديــد مــن 

التأمــن.
التــي تواجــه  واملســتقبلية  التحديــات احلاليــة  أهــم  مــا هــي 

املغربيــة؟              التأمــني  صناعــة 
يشــكل تفاقــم تكاليــف احلــوادث يف بعــض أصنــاف التأمــن غيــر تأمــن 
احليــاة واحــدا مــن أهــم التحديــات التــي تهــم قطــاع التأمــن. ويف هــذا 
الصــدد، قامــت الهيئــة بإلــزام مقــاوالت التأمــن بتكويــن احتياطــي جديــد 
مخصــص خلطــر التعريفــة. ويهــدف تكويــن هــذا االحتياطــي إلــى تعزيــز 
الصابــة املاليــة ملقــاوالت التأمــن، وذلــك بحثهــا علــى مراجعــة تعريفاتهــا 
وإعــادة التوازنــات التقنيــة يف مــا  يخــص أصنــاف التأمــن التــي تعــرف 

عجــزا مســتمرا.

كمــا میثــل انخفــاض عائــدات األصــول يف ظــل انخفــاض أســعار الفائــدة 
خــال الســنوات األخيــرة أحــد املخاطــر التــي تواجــه قطــاع التأمــن، 
ممــا يصعــب مأموريــة مقــاوالت تأمــن احليــاة يف توفيــر نســب مردوديــة 
تســتجيب لتطلعــات املؤمــن لهــم. وتعمــل الهيئــة بتشــاور مــع األطــراف 
الفاعلــة علــى تقــدمي حلــول مناســبة ملواجهــة هــذه املخاطــر وضمــان 

ــاة. ــرورة نشــاط تأمــن احلي صي
وزيــادة علــى أخطــار االكتتــاب والســوق املاليــة، يعتبــر بــروز ظواهــر 
جديــدة كالتغيــرات املناخيــة واجلرمیــة االلكترونيــة مــن أبــرز التحديــات 
التــي علــى قطــاع التأمــن مواجهتهــا. ويف هــذا اإلطــار، تعمــل الهيئــة علــى 
إعــداد مشــروع تعليمــة يتعلــق بتدبيــر مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن 
للمخاطــر املاليــة املرتبطــة بالتغيــرات املناخيــة وبالبيئــة. كمــا شــرعت 
كذلــك يف إعــداد مشــروع تعليمــة خــاص بتدبيــر مخاطــر اإلنترنــت مــن 

قبــل مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن.
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن وكذلــك 
شــبكة التوزيــع مدعــوة لبــذل املزيــد مــن اجلهــود يف مــا يتعلــق باالبتــكار 
مســتهلكي  مــن  باســتمرار  املتزايــدة  الطلبــات  مواجهــة  يف  واإلبــداع 
منتجــات التأمــن. كمــا ســيتعن علــى الفاعلــن بقطــاع التأمــن خلــق بنيــة 
ــق  ــن أجــل حتقي ــدة م ــات اجلدي ــع التكنولوجي ــف م ــة للتكي ــة مائم حتتي
تنميــة مســتدامة لقطــاع التأمــن ومواكبــة التطــورات الدوليــة يف هــذا 
املجــال. مــن جهتهــا، تعمــل الهيئــة علــى مراجعــة اإلطــار القانونــي بهــدف 
تشــجيع تطويــر رقمنــة قطــاع التأمــن وكــذا حتســن التغطيــة التأمينيــة، 
ــة  حيــث أصــدرت يف هــذا اإلطــار تعليمــة متعلقــة بالوســائط اإللكتروني

ــر اإلنترنــت. لبيــع منتجــات التأمــن عب
مــن جهــة أخــرى وكمــا تعلمــون، فــإن العالــم يواجــه حاليــا موجــات تضخــم 
يف ظــل تبعــات جائحــة كورونــا والتــي تفاقمــت مــع انــدالع احلــرب يف 
أوكرانيــا. هــذا مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى قطــاع التأمــن 
باعتبــاره عنصــرا رئيســًيا يف الســوق املاليــة وكــذا مــن خــال تعــرض 

بعــض القطاعــات املؤمنــة التــي تأثــرت بشــدة مــن آثــار األزمــة. 
ــى  ــي ســتؤثر عل ــدة الت ــاع أســعار الفائ وســينتج عــن هــذا التضخــم ارتف
قيمــة األصــول التــي تســتثمر فيهــا مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن 
وكــذا  انخفاضــا يف قيمتهــا  التــي ســتعرف  القــرض  خاصــة ســندات 
األســهم التــي ســتفقد مــن قيمتهــا بعــد توجــه املســتثمرين إلــى أدوات 

ماليــة بديلــة توفــر عائــدات أعلــى. 
ــر  ــإن تأثي ــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن، ف ــى مســتوى خصــوم مق وعل
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تأمــن  غيــر  التأمــن  لشــعبة  احلــوادث  كلفــة  يف  ســيبرز  التضخــم 
احليــاة. ولهــذا، يتعــن علــى مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن اتخــاذ 
تدابيــر اســتباقية مــن أجــل تفــادي أي نقصــان يف التعريفــة أو يف تكويــن 
ــا  ــدى. كم ــة امل ــاف التأمــن طويل ــات الازمــة خاصــة يف أصن االحتياطي
أنــه يف مــا  يخــص تأمــن احليــاة والرســملة، مــن املحتمــل أن يــؤدي 
وســيحد  االســترداد،  زيــادة يف عمليــات  إلــى  الفائــدة  أســعار  ارتفــاع 
انخفــاض القــدرة الشــرائية الناجتــة عــن التضخــم مــن عمليــة االدخــار. 
كل هــذا مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى منــو هــذه الشــعبة مــن التأمــن، 
وســيكون بالتالــي علــى مقــاوالت التأمــن ابتــكار عــروض تأمينيــة بديلــة 

ــوع مــن التأمــن.  ــى منــو هــذا الن مــن شــأنها احلفــاظ عل
مــا هــي أهــم اإلصالحــات التنظيميــة والتشــريعية املطروحــة 

ــة؟     ــام الهيئ ــا أم حالي
مــن بــن املشــاريع املهمــة واملهيكلــة والتــي تعمــل عليهــا الهيئــة منــذ ســنة 
2017 هــو مشــروع وضــع إطــار جديــد للمــاءة املاليــة القائمــة علــى 
املخاطــر، حيــث يهــدف هــذا املشــروع إلــى تعزيــز متانــة مقــاوالت التأمــن 
وإعــادة التأمــن وحتســن نظــام حوكمتهــا وترســيخ الشــفافية واملعلومــة 
املوجهــة للعمــوم. وقــد بلــغ هــذا املشــروع مراحــل متقدمــة مــن الدراســة 
والتنزيــل، حيــث أنهــت الهيئــة الدراســة الكميــة الثانيــة املتعلقــة بالركيــزة 
األولــى وأعــدت مشــروعا يخــص املتطلبــات الكميــة املتعلقــة بــرأس مــال 
املــاءة املفــروض واألمــوال الذاتيــة. ويف مــا يخــص الركيــزة الثانيــة، 
أصــدرت الهيئــة تعليمــة لتحديــد املتطلبــات مــن حيــث احلوكمــة وتدبيــر 
املخاطــر، مــع جــدول زمنــي میتــد علــى مــدى 3 ســنوات. أمــا يف مــا 
يتعلــق باملتطلبــات اخلاصــة باملعلومــات والتــي متثــل الركيــزة الثالثــة لهــذا 
اإلطــار املرجعــي، فــإن الهيئــة تواصــل تصميــم وإعــداد مختلــف القوائــم 

التنظيميــة مــن أجــل التقاريــر الكميــة.
كمــا تواكــب الهيئــة مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن يف تنزيــل املعاييــر 
الدوليــة لإلبــاغ املالــي )IFRS( وذلــك تطبيقــا لتعليمــة أصدرتهــا ســنة 
2020  يف هــذا الشــأن، حتــدد شــروط إعــداد البيانــات املاليــة ونشــرها 
واإلبــاغ بهــا. ويرتقــب  العمــل بهــذه التعليمــة ابتــداء مــن ســنة 2023.

مــن جهــة أخــرى، تظــل الهيئــة معبئــة مــع مختلــف اجلهــات الفاعلــة، يف 
تنزيــل األشــغال املســطرة ضمــن خارطــة الطريــق اخلاصــة ب »التأمــن 
الشــمولي« املندرجــة يف إطــار اإلســتراتيجية الوطنيــة للشــمول املالــي، 
حيــث تعمــل الهيئــة بعــد إطــاق الـــتأمينات الصغــرى، علــى مراجعــة 
الكتــاب األول مــن مدونــة التأمينــات وذلــك ملواكبــة هــذا الــورش املهــم 
إلــى توفيــر حمايــة مائمــة للســاكنة األكثــر  الــذي يهــدف باألســاس 
هشاشــة، وبالتالــي إلــى املســاهمة يف إدمــاج سوســيو اقتصــادي أكبــر 
ــة  ــة تعليم ــا، أصــدرت الهيئ ــي دائم ــاج املال ــة. ويف إطــار اإلدم ــذه الفئ له
متعلقــة بالوســائط اإللكترونيــة لبيــع منتجــات التأمــن عبــر اإلنترنــت 
علــى  حاليــا  الهيئــة  تعمــل  كمــا  التأمينيــة.  التغطيــة  لتحســن  وذلــك 
مراجعــة الكتــاب الرابــع مــن مدونــة التأمينــات وذلــك يف مــا يتعلــق بعــرض 
منتجات التأمن. وستمكن هـــذه املراجعـــة مـــن وضـــع إطـــار قانوني أكثـــر 
مائمــة يف ظــل تزايــد طلبــات واحتياجــات مســتهلكي منتجــات التأمــن. 
وإثر اســـتفادتها مـــن مواكبـــة تقنيــــة مــــن طــــرف صنــــدوق النقــد الدولي 
تتعلــــق بإطــار املراقبــة املاكــرو احترازيــة لقطــاع التأمينــات، شــرعت 
وكــذا  احتــرازي  املاكــرو  للتقييــم  جديــدة  منهجيــة  تفعيــل  يف  الهيئــة 
مباشــرة مشــروع إصــاح إطــار املراقبــة املاكــرو احترازيــة بهــدف مائمتــه 

ــة. ــر الدولي ــع املعايي م
لدعــم  تتخذهــا  ان  الهيئــة  تنــوي  التــي  اإلجــراءات  هــي  مــا 

املغربيــة؟ التأمــني  شــركات 
تولــي الهيئــة أولويــة بالغــة لتطويــر قطــاع التأمــن، حيــث مت مؤخــرا 

اســتكمال اإلطــار القانونــي للتأمــن التكافلــي الــذي مــن شــأنه اســتقطاب 
فئــة جديــدة مــن املســتفيدين وبالتالــي حتســن التغطيــة وتطويــر العروض 

التأمينيــة. 
ويف إطــار الشــمول املالــي، مت تعديــل اإلطــار التنظيمــي إلنشــاء إطــار 
خــاص بالـــتأمينات الصغــرى وإدمــاج مؤسســات األداء لتوزيــع هــذا النــوع 
مــن التأمينــات. ويعتبــر التأمــن الشــمولي، وبشــكل خــاص التأمينــات 
ــة  ــار اجتماعي ــن آث ــا م ــا له ــي مل ــة أساســية للشــمول املال ــرى، رافع الصغ
إلــى  الولــوج  مــن  تتمكــن  لــم  التــي  الفئــات  بحمايــة  تتعلــق  إيجابيــة 

التقليديــة. التأمينــات 
املاليــة  مــع املؤسســة  بهــا بشــراكة  الهيئــة دراســة قامــت  كمــا أمتــت 
ــة باســتراتيجية شــمولية  ــد الهيئ ــى تزوي ــة، تهــدف مــن خالهــا إل الدولي
لتشــجيع رقمنــة قطــاع التأمــن. وقــد أســفرت هــذه الدراســة عــن إعــداد 
تشــخيص حــول رقمنــة التأمــن يف املغــرب وإعــداد خارطــة طريــق علــى 
مــدى ثــاث ســنوات املقبلــة لعصرنــة قطــاع التأمينــات مــن خــال رقمنــة 

ــه مــع املســتهلك. ــه ومعامات ــات عمل آلي
ويف ســياق تعزيــز جســور الثقــة بــن املواطــن وشــركات التأمــن الــذي 
ينعكــس إيجابــا علــى تطويــر القطــاع املالــي مــن جهــة، ويتيــح للمســتهلكن 
فهــم طبيعــة املنتجــات واخلدمــات املاليــة ويشــجعهم علــى اكتتــاب عقــود 
تأمــن مــن جهــة أخــرى، وأيضــا يف إطــار مهــام الهيئــة اخلاصــة بحمايــة 
املؤمــن لهــم، دأبــت الهيئــة منــذ ســنوات، علــى تنزيــل العديــد مــن املبادرات 
الراميــة إلــى تعميــم ونشــر التربيــة املاليــة. وعليــه، اعتمــدت الهيئــة 
ــا رهــن إشــارة عمــوم  ــة وضعته ــة ومســموعة ومكتوب عــدة وســائط مرئي
املواطنــن مــن أجــل تبســيط املفاهيــم املتعلقــة مبجــال تدخلهــا. ويف هــذا 
اإلطــار، تبــث الهيئــة منــذ ســنة 2018 كبســوالت إذاعيــة توعويــة علــى 
موجــات أهــم اإلذاعــات الوطنيــة، كمــا حتــرص علــى التواصــل رقميــا مــن 
خــال تنزيــل اســتراتيجية تســتند إلــى احلضــور والظهــور علــى شــبكات 
التواصــل االجتماعــي التــي أضحــت قنطــرة إليصــال املعلومات وحتســيس 
ــة  ــا الظرفي ــي فرضته ــة الت ــدوات الرقمي ــام. وفضــا عــن الن ــرأي الع ال
الراهنــة املرتبطــة بجائحــة كورونــا، حتــرص الهيئــة علــى إصــدار دالئــل، 
حــول مختلــف املواضيــع املرتبطــة بنطــاق تدخلهــا، مــن قبيــل: حقــوق 
ــة..، كمــا  ــع الكارثي ــة ضــد عواقــب الوقائ ــات املؤمــن لهــم، التغطي وواجب
انفتحــت الهيئــة علــى فئــة جديــدة مــن املجتمــع میثلهــا الشــباب واليافعــون 
مــن خــال باقــة مــن الوســائط احلديثــة تشــكل قصصــا مصــورة ومعجــم 
الهيئــة ومقاطــع الفيديــو املتحركــة عــاوة علــى بطاقــات نصائــح و"خطــوة 
بخطــوة"، التــي تقــدم الشــروحات والنصائــح الــازم اتباعهــا يف عاقــة 

املواطــن مــع التأمينــات.  
 مــا هــي أهــم القضايــا املشــتركة واملطروحــة حاليــا بــني الهيئــة 

ــني؟ ــادة التأم ــني وإع ــركات التأم ــة لش ــة املغربي واجلامع
شــريكا  التأمــن  وإعــادة  التأمــن  لشــركات  املغربيــة  اجلامعــة  تعتبــر 
مهمــا ومخاطبــا يف جميــع القضايــا واملشــاريع التــي تطرحهــا الهيئــة. 
التــي  العوامــل  أهــم  مــن  والبنــاءة  التشــاركية  املقاربــة  هــذه  وتعتبــر 
ســاهمت وتســاهم يف تطويــر قطــاع تأمــن املغــرب والدفــع بــه قدمــا 
خلدمــة مســتهلكي عقــود التأمــن واملســاهمة يف متويــل املشــاريع الكبــرى 

للمغــرب.
 ويتــم حاليــا العمــل علــى مواضيــع مرتبطــة باألســاس بتعزيــز حمايــة 
علــى  القائمــة  املاليــة  للمــاءة  املرجعــي  اإلطــار  بوضــع  لهــم،  املؤمــن 
املخاطــر، بتتبــع تنزيــل املعاييــر الدوليــة لإلبــاغ املالــي وكــذا بــورش 

الشــمولي. التأمــن 
ــي يف املغــرب بعــد إطــالق  كيــف تــرون مســتقبل التأمــني التكافل

ــدة؟ ــركات اجلدي الش
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ــي  ــد  اســتكمال إطــاره القانون ــة بع ــي خطــوة مهم قطــع التأمــن التكافل
ومنــح االعتمــاد خلمــس مقــاوالت للتأمــن وإعــادة التأمــن التكافلــي 
خــال هــذه الســنة. ويعتبــر هــذا النــوع مــن التأمــن ركيــزة مهمــة مكملــة 
ــة  ــة نشــاطه مــن تغطي ــث ســيمكن يف بداي ــة التشــاركية، حي لنظــام املالي
احتياجــات زبنــاء البنــوك التشــاركية، خاصــة عمليــات التأمــن يف حالــة 
الوفاة/العجــز والتأمــن متعــدد املخاطــر علــى املبانــي. كمــا ســيغطي 

منتجــات تأمــن االدخــار املســماة ب "االســتثمار التكافلــي".
وســيمكن دخــول التأمــن التكافلــي حيــز التطبيــق مــن تشــجيع وتطويــر 

منتجــات أخــرى للبنــوك التشــاركية مــن خــال عــروض تأمينيــة جديــدة. 
كمــا ســيمكن مــن اإلدمــاج املالــي لفئــة املواطنــن التــي ال تلجــأ إلــى 
عــروض التأمــن التقليــدي وبالتالــي املســاهمة يف تطويــر القطــاع املالــي 
ــود  ــن خــال االســتثمارات املاليــة الشــتراكات املشــاركن مبوجــب عق م

ــي. التأمــن التكافل
ويرتقــب أن يعــرف ســوق التأمــن التكافلــي تطــورا خاصــة بعــد اســتكمال 
ــى تطويــر مجموعــة مــن  إرســاء نظــام ماليــة تشــاركية متنــوع يشــجع عل

املنتجــات التأمينيــة املوافقــة آلراء املجلــس العلمــي األعلــى.

األستاذ/ بشري بادو
املدير العام للجامعة املغربية 

لشركات التأمني وإعادة التأمني
ــني  ــاع التأم ــا قط ــي يواجهه ــات الت ــات أو الصعوب ــي التحدي ــا ه م
يف املغــرب؟ وهــل تعتقــدون أن قطــاع التأمــني يف املغــرب لديــه 
الســنوات  خــالل  جيــد  بشــكل  النمــو  مواصلــة  علــى  القــدرة 

املقبلــة؟
مبــا يقــارب 50 مليــار درهــم مــن أقســاط التأمــن الصــادرة ومعــدل 
املغربــي  القطــاع  يعــد  يبلــغ حوالــي 4 % يف ســنة 2021،  اختــراق 
للتأمــن مــن أكثــر القطاعــات ديناميكيــة يف املنطقــة، حيــث يحتــل املرتبــة 
الثانيــة يف إفريقيــا مــن حيــث األقســاط الصــادرة واملركــز األول يف العالــم 
العربــي مــن حيــث معــدل االختــراق. رغــم هــذا التطــور ينبغــي مواجهــة 

العديــد مــن التحديــات، مــن بينهــا: 
- مواكبــة مشــروع توســيع التغطيــة الصحيــة لفائــدة 22 مليــون شــخص: 
إعــادة التركيــز التدريجــي لــدور شــركات التأمــن علــى مســتوى التأمــن 
التكميلــي، مــع العلــم أن األقســاط الصــادرة يف التأمــن الصحــي متثــل 8 

% مــن األقســاط الصــادرة يف نهايــة ســنة 2021.
- احلفــاظ علــى ديناميكيــة منــو نشــاط التأمــن علــى احليــاة يف مواجهــة 
ــة.  ــدة ســنوات متتالي ــي لع ــدة بشــكل هيكل االنخفــاض يف معــدالت الفائ
يف هــذا الســياق، مــن الصعــب االســتمرار يف تقــدمي أربــاح عاليــة علــى 
العقــود بالدرهــم مــع العلــم بوجــود امتيــازات ضريبيــة مرتبطــة بهــذا 
النــوع مــن املنتجــات. تعمــل شــركات التأمــن علــى احليــاة بشــكل متزايــد 

علــى تطويــر عــروض مرتبطــة بوحــدات اســتثمارية.
- النجــاح يف إطــاق النشــاط التكافلــي واالســتمرار يف اســتكمال النظــام 

التشــاركي مــن حيــث االســتثمار والتمويــل وخاصــة الصكــوك.
- االمتثــال لقواعــد املطابقــة يف ظــل بيئــة تنظيميــة أكثــر تقنينــا توازيــا 
مــع العديــد مــن التنظيمــات: تفعيــل مشــروع نظــام املــاءة علــى أســاس 
 ،IFRS املاليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  املعاييــر  اعتمــاد  املخاطــر؛ 
مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، حمايــة املعطيــات ذات الطابــع 
 ،FATCA الشــخصي، قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات اخلارجيــة
- النجــاح يف التحــول الرقمــي للقطــاع مــن أجــل حتريــر إمكانيــات ابتــكار 
املؤمــن  االســتجابة الحتياجــات  بهــدف  العمليــات  املنتجــات وحتديــث 

ــة وخفــض التكاليــف. عليهــم وحتســن الفعالي
ــادة  ــث زي ــدأ ُيستشــعر مــن حي ــذي ب ــر التضخــم ال ــف مــن تأثي - التخفي

تكلفــة التعويضــات، الســيما مــن خــال تأثيــر الزيــادة يف تكلفــة الطاقــة 
واحلــرب يف أوكرانيــا. وإذا اســتمر التضخــم، ســتضطر شــركات التأمــن 

إلــى مراجعــة أســعارها والزيــادة يف أقســاط التأمــن.
املســتدامة:  التنميــة  وتعزيــز  املنــاخ  أخطــار  تأثيــر  مــن  التخفيــف   -
الصمــود يف  زيــادة  بهــدف  العموميــة  الســلطات  مــع  العمــل  مواصلــة 
مواجهــة الظواهــر املناخيــة واملشــاركة يف املجهــود اجلماعــي لبلــورة نظــام 
ــار رهانــات التنميــة املســتدامة والســيما  بيئــي يعــزز األخــذ بعــن االعتب

مــن خــال تشــجيع االســتثمارات املســؤولة.
- العمــل علــى زيــادة معــدل االختــراق الــذي يظــل منخفضــا مقارنــة 

باألســواق الناضجــة حيــث غالبــا مــا يتجــاوز 10 %:
التغطيــة  أنــواع  بعــض  جعــل  أجــل  مــن  احلــوار  ومواصلــة  الدفــاع   ●
إلزاميــة: قليــل مــن التأمينــات إلزاميــة علــى الرغــم مــن وجــود مخاطــر 

مهمــة غيــر مغطــاة؛
● تعزيــز التأمــن الشــمولي: االســتمرار يف تنفيــذ خارطــة طريــق التأمــن 
الشــمولي اخلاصــة باالســتراتيجية الوطنيــة للشــمول املالــي يف جميــع 
جوانبهــا )منتجــات لــذوي الدخــل املحــدود والشــركات الصغــرى جــدا 
وإنشــاء قنــوات توزيــع مخصصــة وتطويــر التربيــة املاليــة ومــا إلــى ذلــك(؛

● االســتجابة الحتياجــات التغطيــة ألصحــاب األعمــال احلــرة والشــركات 
الصغــرى واملتوســطة الســيما فيمــا يتعلــق بالتأمــن علــى املســؤولية؛

● إيــاء اهتمــام خــاص للشــباب الذيــن میثلــون نســبة كبيــرة مــن الســكان 
بهــدف مواكبتهــم يف مشــاريعهم وحتســن شــبكات األمــان.

هــل تعتقــدون أن قطــاع التأمــني يف املغــرب قــادر علــى االســتمرار 
يف التطــور بشــكل جيــد يف الســنوات القادمــة؟

شــهد قطــاع التأمــن املغربــي حتــوال عميقــا يف الســنوات األخيــرة مــع منــو 
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ــاة والرســملة،  ــى احلي ــر بالتأمــن عل ــى حــد كبي ــي الرقــم مدفــوع إل ثنائ
والــذي میثــل نســبة 46 % مــن أقســاط التأمــن الصــادرة برســم ســنة 
2021 )مقارنــة بنســبة 31.8 % ســنة 2011( يليــه التأمــن علــى 

الســيارات بنســبة 26.1 %.
ويتكــون القطــاع مــن فاعلــن أقويــاء يتوافــرون علــى اســتراتيجيات منــو 
وطنيــة وإفريقيــة راســخة وشــبكة توزيــع إقليميــة كثيفــة للغايــة تضــم 
2130 وكيــا ووســيطا و630 مكتبــا للتســيير املباشــر و6182 وكالــة 

ــة بالنســبة ملنتجــات التأمــن البنكــي.  بنكي
ACAPS   ــاط االجتماعــي ــات واالحتي ــة التأمين ــة مراقب )املصــدر: هيئ

ــة ســنة 2019(.  يف نهاي
ال ُيســاورنا شــك يف قــدرة شــركات التأمــن املغربيــة علــى حتويــل كل 

التحديــات التــي تواجههــا إلــى فــرص جديــدة، الســيما:
ــا  ــي توجه ــاة: نشــهد يف الســوق املغرب ــى احلي ــكار يف التأمــن عل ● االبت
املرتبطــة  املنتجــات  مــن  تقــدمي جيــل جديــد  نحــو  التأمــن  لشــركات 
بوحــدات اســتثمارية والتــي تكــون أكثــر ربحيــة بالنســبة للمؤمــن رغــم 

وجــود مخاطــر أكبــر.
● تعزيــز عــروض التغطيــة الصحيــة التكميليــة ملواكبــة مشــروع تعميــم 
التغطيــة الصحيــة وتقليــل التكلفــة التــي تتحملهــا األســر، والســيما مــن 

خــال دمــج خدمــات الراحــة واملســاعدة.
● االبتــكار مــن حيــث املنتجــات واخلدمــات مــع إضفــاء مزيــد مــن الطابــع 
عليهــم  املؤمــن  لــدى  الناشــئة  االحتياجــات  تلبيــة  بهــدف  الشــخصي 

واغتنــام الفــرص التــي توفرهــا رهانــات االســتدامة.
● حتســن القــدرة علــى منذجــة املخاطــر ومحاربــة االحتيــال بفضــل 

البيانــات.
● تشجيع تطوير التأمينات املتناهية الصغر وسوق التأمن التكافلي.

● تعزيــز قنــوات التوزيــع مــن خــال الرقمنــة والبيــع عبــر تطبيقــات 
الهاتــف املحمــول بهــدف توســيع التغطيــة علــى املنتجــات املنخفضــة 
التكلفــة واألهــداف التــي يصعــب الوصــول إليهــا مــن خــال القنــوات 

التقليديــة؛
إلزاميــة،  التغطيــة  أنــواع  بعــض  جلعــل  احلــوار  ومواصلــة  الدفــاع   ●
الســيما فيمــا يتعلــق باملســؤولية املدنيــة مــن أجــل ضمــان حمايــة أفضــل 

ضــد أفعــال وســلوك الغيــر. 
كيــف تنظــرون إلــى التشــريعات اجلديــدة التــي طرحتهــا الهيئــة 
ACAPS؟ يف نظركــم مــا هــي االقتراحــات التــي تريــد اجلامعــة 

املغربيــة تطبيقهــا يف املســتقبل علــى املســتوى التشــريعي؟
يتمتــع إطارنــا التنظيمــي بالعديــد مــن نقــاط القــوة التــي ســاهمت بشــكل 

إيجابــي يف تنميــة الســوق، وعلــى وجــه اخلصــوص:
■ إطــار تنظيمــي حديــث مكّــن مــن صابــة الرســاميل واملــاءة املاليــة 
لــدى شــركات التأمــن. وهــذا مكــن مــن تصــور تطــور ســلس نحــو املــاءة 

علــى أســاس املخاطــر )يف طــور اإلعــداد(.
■ إطار تنظيمي يعزز أكثر:

● الشفافية وحماية املؤمن عليهم
للنهــوض  التأمــن  املنظمــة وشــركات  الهيئــة  بــن  الســلس  التبــادل   ●

التنظيمــي: باإلطــار 
● إدراج منتجــات جديــدة وضمانــات جديــدة: تغطيــة ضــد آثــار الكــوارث 
بالتأمــن  خــاص  تنظيمــي  إطــار  تنفيــذ  2020؛  ســنة  يف  الطبيعيــة 

التكافلــي ســنة 2022.
● تبســيط العمليــات الســيما تلــك الهادفــة للمصادقــة علــى املنتجــات 
شــركات  طــرف  مــن  اجلديــدة  املنتجــات  علــى  )املصادقــة  اجلديــدة 

التأمــن نفســها منــذ نهايــة ســنة 2019(؛

● توسيع قنوات التوزيع للمبيعات عبر اإلنترنت منذ سنة 2022.
● إطــاق اســتراتيجية وطنيــة للشــمول املالــي تتضمــن مكونــا مهمــا 
حــول التأمــن الشــامل )قيــد التنفيــذ(: تنفيــذ إطــار تنظيمــي خــاص 
بالتأمينــات املتناهيــة الصغــر يف ســنة 2022 )تعريــف التأمــن املتناهــي 
الصغــر؛ تبســيط العقــود وعمليــات التعويــض؛ توســيع قنــوات التوزيــع 

لتشــمل مؤسســات األداء إلــخ(.
علــى الرغــم مــن التحســن املســتمر الــذي يعرفــه إطارنــا التنظيمــي، فإننــا 
نواصــل احلــوار مــع هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي 

ACAPS حــول مجموعــة مــن التطــورات التنظيميــة، الســيما:
■ زيــادة عــدد الضمانــات اإلجباريــة، الســيما يف املســؤولية املدنيــة: 
املســؤولية املدنيــة اخلاصــة بالســكن، واملســؤولية املهنيــة بالنســبة للمهــن 

عاليــة اخلطــورة، ...
البيــع  نقــاط  فتــح  التأمــن يف  لشــركات  مــن احلريــة  املزيــد  منــح   ■

املهنــي. االمتحــان  ملبــاراة  التأمــن  وكاء  إخضــاع  علــى  والتوقــف 
املتعــدد  التأمــن  مثــل  أخــرى  منتجــات  ببيــع  لألبنــاك  الترخيــص   ■
ــاة والرســملة؛ املخاطــر علــى الســكن باإلضافــة إلــى التأمــن علــى احلي
■ االســتمرار يف توســيع قنــوات التوزيــع إلــى مــا دون الشــبكات التقليديــة 

)الــوكاء والوســطاء( واألبنــاك.
  ’TRC‘ اإلســراع ببــدء العمــل بإلزاميــة تأمــن جميــع مخاطــر الــورش ■
و تأمــن املســؤولية املدنيــة العشــرية  ‘RCD’اللتــان تأخرتــا بســبب بــطء 

العمليــة التشــريعية.
■ تسريع مشروع إزالة الطابع املادي لشهادة التأمن على السيارات.

ــة  ــة الفيدرالي ــة التنفيذي ــدوق للجن ــًا للصن ــم أمين مت اختيارك
الدوليــة لشــركات التأمــني؟ كيــف تخــدم اللجنــة التنفيذيــة 

الفيدراليــة املصالــح العامــة لشــركات التأمــني املغربيــة؟
مت انتخابكــم أمينــا للصنــدوق وعضــوا يف اللجنــة التنفيذيــة لاحتــاد 
التنفيذيــة  اللجنــة  تخــدم  كيــف  GFIA؟  التأمــن  جلمعيــات  العاملــي 

املغربيــة؟ التأمــن  لشــركات  العامــة  املصالــح 
ــة التنفيذيــة لاحتــاد العاملــي جلمعيــات  أن يكــون املــرء عضــوا يف اللجن
التأمــن GFIA ليــس هــو األكثــر أهميــه. أوالً وقبــل كل شــيء، أن تكــون 
يف  املشــاركة  يعنــي  التأمــن،  جلمعيــات  العاملــي  االحتــاد  يف  عضــوا 
اجلمعيــات العموميــة ومجموعــات العمــل والتبــادالت املتنوعــة واملختلفــة 

ــا مــن: ــا، وهــذا مــا میكنن التــي تهــم قطاعن
ــب  ــا يف قل ــات بشــأن قضاي ــات والتوصي ــة التوجه ■ املشــاركة يف صياغ

ــى النطــاق العاملــي. ــا عل ــي تهــم صناعتن ــات االســتراتيجية الت الرهان
■ املشــاركة يف التبــادالت مــع الرابطــة الدوليــة ملشــريف التأمــن حــول 
مواضيــع مختلفــة تتعلــق بتطــور التنظيمــات يف أســواق التأمــن العامليــة 

ــا. ــى اللحــاق بن ــي ينتهــي بهــا املطــاف دائمــا إل الكبــرى والت
■ املشــاركة يف التفكيــر يف رهانــات قطاعنــا مــن خــال املشــاركة يف 
مجموعــات مواضيعيــة مختلفــة جنبــا إلــى جنــب مــع احتــادات عامليــة 

مختلفــة.
■ تعزيــز عاقاتنــا وتبادالتنــا مــع مختلــف األســواق األعضــاء يف االحتــاد 

العاملــي جلمعيــات التأمــن GFIA ؛
■ املشــاركة يف مختلــف املعاييــر املرجعيــة واالســتطاعات التــي يجريهــا 
االحتــاد العاملــي جلمعيــات التأمــن GFIA ، والســيما بشــأن: التأمــن 

الشــامل، ونظــام الكــوارث الطبيعيــة....
■ التمــاس آراء أعضــاء االحتــاد العاملــي بشــأن مواضيــع محــددة تتعلــق 
أجــل  مــن  مــن ماحظاتهــم وجتاربهــم، والســيما  بســوقنا لاســتفادة 
حتســن إطــار تطوراتنــا التنظيميــة وإيجــاد حلــول أكثــر ماءمــة للقضايــا 

ــة. العملي
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وهيئــة  االحتــاد  بــني  املشــتركة  املهمــة  امللفــات  أهــم  ماهــي 
ــي  ــا ه ــي ACAPS؟ م ــاط االجتماع ــات واالحتي ــة التأمين مراقب
ــوون  ــف تن ــر؟ وكي ــي الصغ ــني املتناه ــال التأم ــاريعكم يف مج مش

تطويــر الشــمول املالــي؟
واالحتيــاط  التأمينــات  مراقبــة  هيئــة  وبــن  بيننــا  املشــتركة  امللفــات 

والســيما: جــدا،  عديــدة   ACAPS االجتماعــي 
أســاس  علــى  "املــاءة  املســتقبلي  التنظيمــي  اإلطــار  وإمتــام  نشــر   ■

)SBR(؛ املخاطــر 
■ تنفيذ املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية )IFRS( ؛

ــص  ــون الوســطاء بالنســبة لتخلي ــة بدي ــول للمشــاكل املتعلق ■ إيجــاد حل
الرصيــد وللمســتقبل؛

■ نشــر خارطة الطريق املتعلقة بالتأمن الشــامل يف إطار االســتراتيجية 
الوطنية للشــمول املالي )SNIF(؛

■ حماية املؤمن عليهم واملستفيدين من عقود التأمن:
● حتســن وتوضيــح بنــود وشــروط العقــود بهــدف حتســن العاقــة مــع 

املؤمــن عليهــم؛
يف   »médiation« بالوســاطة  متعلــق  جديــد  ميثــاق  اســتحداث   ●

التأمــن؛
■ استكمال اإلطار التنظيمي للتأمن التكافلي؛

■ التحول الرقمي لقطاع التأمن:
● باإلضافــة إلــى املبــادرات اخلاصــة بــكل فاعــل، أطلقــت هيئــة مراقبــة 
التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي ACAPS دراســة مهمــة مبواكبــة مــن 
ــق  ــذ اســتراتيجية وخارطــة طري ــة )IFC( لتنفي ــل الدولي مؤسســة التموي

الهيئــة لتعزيــز رقمنــة الســوق؛
● إزالة الطابع املادي عن شهادة التأمن على السيارات؛

● تنفيذ التعليمات اخلاصة باملبيعات عبر اإلنترنت؛
■ احلــوار لإلســراع بتعديــل الكتــاب الرابــع مــن مدونــة التأمــن الــذي 
يقــن شــروط وكيفيــات التوزيــع. أصبــح هــذا اإلطــار متقادمــا فيمــا يتعلــق 

بتطــور التقنيــات ورقمنــة اجلهــات الفاعلــة والتوزيــع عمومــا؛
■ تغييــرات تنظيميــة للســماح لشــركات التأمــن باملشــاركة بشــكل أكبــر 

يف املجهــود اجلماعــي لتعزيــز االســتثمار؛
ــاة: تطــور تنظيمــي لتمكــن شــركات التأمــن مــن  ــى احلي ■ التأمــن عل
عوائــد  وتدهــور  الفوائــد  معــدالت  يف  املســتمر  االنخفــاض  مواجهــة 
ــد املخصــص لتقاســم املشــاركة  ــد الرصي ــرة متدي ــة فت األصــول )مراجع
يف األربــاح إلــى 6 ســنوات بــدال مــن 3 ســنوات ابتــداء مــن هــذه الســنة؛ 
تيســير قواعــد االســتثمار علــى أنــواع معينــة مــن األصــول مثــل تعهــدات 
االســتثمار اجلماعــي يف العقــارات OPCI )قيــد التنفيــذ(؛ تيســير قواعد 
االســتثمار يف اخلــارج للبحــث عــن فــرص معينــة مــع اتخــاذ احليطــة...

■ مناقشات حول وضع أحكام تنظيمية خاصة بقضايا االستدامة؛
■ مناقشات جلعل بعض التغطيات إلزامية:

● إجــراء التعديــات النهائيــة لبــدء العمــل بإلزاميــة تأمــن جميــع مخاطــر 
الــورش  TRC وتأمــن املســؤولية املدنية العشــرية RCD؛

● التفكيــر حــول تعميــم   التغطيــة ضــد األمــراض املهنيــة بنــاء علــى طلــب 
ــى دور شــركات التأمــن يف  ــد عل ــة مــن خــال التأكي الســلطات العمومي

تســيير هــذه التغطيــة اإلجباريــة يف املســتقبل؛
تقليــل غســيل  التنظيميــة يف مجــال مكافحــة ومحاولــة  التطــورات   ■

اإلرهــاب؛ ومتويــل  األمــوال 
■ دراسة حول تطور مهن التأمن.

مــا هــي مشــاريعكم يف مجــال التأمــني متناهــي الصغــر؟ كيــف 
تخططــون لتعزيــز الشــمول املالــي؟

إطــار  الشــامل يف  بالتأمــن  املتعلقــة  الطريــق  تنفيــذ خارطــة  متابعــة 
االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول املالــي، املدعومــة مــن الســلطات العليــا 

يف البــاد والتــي تتضمــن قســما مخصصــا للتأمــن:
■ وضع مقياس سنوي للتأمن الشامل.

■ متابعــة التعديــات التنظيميــة بهــدف توســيع التوزيــع إلــى قنــوات 
أخــرى مبــا يف ذلــك مؤسســات األداء.

■ بلــورة عــروض تأمــن مخصصــة للشــركات الصغيــرة جــدا )دراســة يف 
طــور التنفيــذ(.

■ نشر استراتيجية اتصال حول التأمن الشامل.
 FMEF التربيــة املاليــة: املشــاركة مــع املؤسســة املغربيــة للثقافــة املاليــة ■
إلنشــاء   ACAPS االجتماعــي  واالحتيــاط  التأمينــات  مراقبــة  وهيئــة 

ونشــر وحــدة عامــة حــول "التأمــن الشــامل".
بصفتكــم الرئيــس التنفيــذي لشــركة تأمــني النقــل، كيــف تســير 

عمليــة تســيير مجمــع الكــوارث الطبيعيــة CAT POOL؟
يتم تسيير املجمع يف ظروف جيدة جدا، بدءاً من:

ــوال  ــرؤوس األم ــة ب ــات اخلاصــة و املتعلق ــق قاعــدة البيان ــع وتوثي ■ جم
املؤمنــة ومواقعهــا؛

■ تعزيــز قــدرة النمذجــة وحتليــل تعــرض كل شــركة تأمــن ملخاطــر 
الــزالزل والفيضانــات عبــر أداة "لوحــة القيــادة Dashboard" حتــت 
نظــام املعلومــات اجلغرافيــة املطــورة لتتبــع تراكــم رؤوس األمــوال املؤمنــة 

املقترنــة باخلطــر )الــزالزل والفيضــان(؛
■ وضــع برنامــج إعــادة التأمــن اخلــاص بالنظــام مــع الشــركة املركزيــة 
إلعــادة التأمــن)SCR(  يف ظــروف جيــدة، علــى الرغــم مــن تشــديد 

الشــروط املطلوبــة مــن قبــل معيــدي التأمــن الدوليــن؛
■ وتنفيــذ منصــة مركزيــة إلدارة األحــداث الكارثيــة )الوحــدات األخيــرة 

قيــد االســتكمال(.
كيف ترون مستقبل التأمني التكافلي يف املغرب؟

نحــن ســعداء ببــدء التأمــن التكافلــي ونشــيد بجميــع الفاعلــن الذيــن 
ســاهموا يف جنــاح هــذا املشــروع املهــم لتنميــة ســوقنا وإلدراج جــزء مــن 

الســاكنة األكثــر ارتياحيــه مــع هــذا النــوع مــن املفاهيــم
ــة  ــا طويــا يف وضــع نظــام كامــل میكــن أن يكــون مبثاب ــا وقت لقــد قضين

ــة. ــرة طويل ــا لفت ــه ملي ــر والتأمــل في ــه مت التفكي ــار مرجعــي ألن معي
التركيــز يف مرحلــة  مــع  مــن املتوقــع أن ينمــو هــذا الســوق تدريجيــاً 
االنطــاق علــى تغطيــة أخطــار األشــخاص الذيــن حصلــوا علــى التمويــل 
التشــاركي، الســيما لألشــخاص املعرضــن للخطــر بــدون تأمــن تكافلــي. 
ويف هــذا الصــدد، هنــاك ثاثــة منتجــات تأمــن جاهــزة للتســويق يف 
املتعــددة  واملخاطــر  املتوفــى،  املقتــرض  وهــي:  األولــى،  املرحلــة  هــذه 
ــة  ــا لتلبي ــي تدريجي ــرض احلال ــاء واالســتثمار. وســيتم اســتكمال الع للبن
ــات  ــة وخدم ــة الصحي ــق بالتغطي ــا يتعل ــاء، الســيما فيم احتياجــات الزبن
اإلجنــاد. وهــذا مــن شــأنه أن يطمئــن الزبنــاء ويشــجعهم علــى االســتفادة 
التأمــن  مســتقبل  وســيرتبط  التشــاركي.   التمويــل  مــن  أكبــر  بشــكل 
التكافلــي وتطــوره إلــى حــد كبيــر علــى طلــب الســوق وتطويــر النظــام 

البيئــي للتمويــل التشــاركي: األبنــاك التشــاركية، أدوات االســتثمار، 

السوق املغربى
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األستاذ/ يوسف الفاسى الفهرى
الرئيس التنفيذى للشركة 

املركزية إلعادة التأمني
املغــرب   يف  تأمينهــا  املعــاد  اإلقســاط  مــن  حصتكــم  هــي  كــم 

اإلقســاط؟ إلجمالــي  بالنســبة 
تاريخيــاً، مت إنشــاء الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمــن وهــي مــن بــن 
أولــى الشــركات التــي مت إنشــاؤها علــى املســتوى اإلفريقــي و العربــي و 
مونــد إنشــائها ســعت الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمــن لدعــم املشــاريع 
الكبــرى يف اململكــة املغربيــة علــى املســتوى الوطنــي وكذلــك علــى املســتوى 
اجلهــوي الســيما يف إفريقيــا و دول شــمال البحــر األبيــض املتوســط 
و جعلــت مــن بــن أولوياتهــا حمايــة الســوق  الداخلــي و اجلهــوي مــن 

اضطرابــات األســواق الدوليــة )قطــاع إعــادة التأمــن(. 
يف ســنة 2021 لقــد ســجلت الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمــن أقســاط 
إعــادة تأمينهــا تناهــز 281 مليــون دوالر امريكــي و هــذا يف مجمــوع 
أقســاط اململكــة املغربيــة تناهــز 4 مليــارات دوالر أمريكــي و518 مليوناً، 
وهــي تشــكل نســبة مهمــة مــن صــايف األقســاط املكتوبــة، و هــذا میيزهــا 
الشــرق  و  افريقيــا  التأمــن يف  إعــادة  شــركات  ثــاث  بكونهــا ضمــن 

ــى مــدار الســنوات االخيــرة االوســط عل
كيــف كانــت جتديــدات إعــادة التأمــني للعــام احلالــي2022؟ 

وهــل واجهتــم تشــددا؟
يف ظــل بيئــة اقتصاديــة صعبــة ، يتغيــر ســوق إعــادة التأمــن باســتمرار.  
الســيما يف ســوق التأمــن العاملــي الــذي يعــرف تقلبــات وتغييــرات نتيجــة 
الظــروف التــي میــر بهــا االقتصــاد العاملــي عامــةً و قطــاع التامــن واعــادة 
التأمــن  لســوق  العاملــي  امليــول  أن  اإلشــارة  التامــن خاصــة. وجتــذر 
وإعــادة التأمــن يتجــه نحــو ارتفــاع األســعار بســبب ارتفــاع عــدد الكــوارث 
 ،COVID-19 العامليــة  الصحيــة  األزمــة  نتيجــة  وكذلــك  الطبيعيــة 
الســيما احلــرب التــي شــاهدناها أخيــرا التــي تواجــه روســيا وأوكرانيــا. 
ومــن املتوقــع أن يســتمر تشــديد ســوق إعــادة التأمــن خــال التجديــدات 
القادمــة، و غالبــا مــا ستســتمر هــذه الزيــادات يف الســنة املقبلــة أو 
الســنتن املقبلتــن يف ظــل كمــا ســبق أن ذكرنــا التغيــرات التــي میــر بهــا 

ــاً  االقتصــاد العاملــي حالي
مــا تقيمكــم لصناعــة إعــادة التأمــني العربيــة؟   هــل حتتــاج 
ــي إعــادة  منظومــة إعــادة التامــني يف الوطــن العربــي واملغــرب إل
اصــالح أم أنهــا تعمــل لشــكل مرضــي بالنســبة لكــم؟ ومــا هــي 

اقتراحاتكــم للنهــوض بهــا؟
تقييمنــا لصناعــات إعــادة التأمــن العربيــة أخــداً بعــن االعتبــار الظــروف 
التــي میــر منهــا العالــم العربــي حاليــاً والتــي تتميــز بارتفــاع عــدد الكــوارث 
الطبيعيــة وكذلــك مخلفــات األزمــة العامليــة نتيجــة COVID-19 يبقــى 
تقييمــاً متوســطاً. أظــن أن العالــم العربــي حاليــا و شــركات اعــادة التأمــن 
فهــي بحاجــة ماســة إلــى  منظومــة إعــادة التأمــن حتميهــم علــى املســتوى 
اجلهــوي مبعنــى أن هيئــات مراقبــة التأمينــات يحــث عليهــا يف ظــل هــذه 
الظــروف ســابقة الذكــر أن تعــزز منظومــات احلمايــة إلعــادة التأمــن 

للشــركات العربيــة. 
ــه  ــوم ب ــذي تشــكله و تق ــدور األساســي ال ــى ال  أجــدد القــول و أحــث عل

أن  لكــن میكننــي  الوطنــي واجلهــوي.  املســتوى  علــى  الرقابــة  هيئــات 
اقتــرح  ملنظومــات التأمــن يف العالــم العربــي تعزيــز جلــوء شــركات إعــادة 
التأمــن الوطنيــة و اجلهويــة يف املقــام األول لســد حاجياتهــم إلعــادة 
التأمــن قبــل اللجــوء لشــركات إعــادة التأمــن علــى املســتوى العاملــي هــذا 
يعــزز و يوطــد القيمــة املاليــة ملجمــوع شــركات التامــن واعــادة التامــن و 
بالتالــي ســيمكنكم مــن ســد حاجياتهــم علــى املســتوى اجلهــوي وحتويلهــم 
تطويرهــم  ايجابيــا مــن خــال ذلــك.  إد يرتبــط ســوق التأمــن وإعــادة 
التأمــن إلــى حــد مــا بــاألداء االقتصــادي للدولــة ، حيــث إنهمــا ال يؤمنــان 
أيًضــا  ولكــن  احلجــم  واملتوســطة  الصغيــرة  املشــاريع  مخاطــر  فقــط 
املشــاريع الكبــرى املتعلقــة بتنميــة  و ازدهــار االقتصــاد املحلــي اجلهــوي 
بعــد حصولكــم علــى رخصــة مزاولــة التكافــل؟ كيف ستتوســعون 
التــي  املنتوجــات  أهــم  التكافلــي؟ ومــا هــي  التأمــني  يف إعــادة 

ــة ؟ ــركات التكافلي ــة للش ــة املغربي ــتقدمها املركزي س
ســتلعب الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمــن دورًا رئيســًيا يف تطويــر التكافل 
علــى املســتوى الوطنــي يف اململكــة املغربيــة وكذلــك علــى املســتوى اجلهوي 
الشــركة  فالواقــع  األوســط.  والشــرق  أفريقيــا  بعــض دول  خاصــة يف 
املركزيــة إلعــادة التأمــن تتوافــر علــى خبــرة عاليــة. فالتمويــل التشــاركي 
تطــور تدريجيــاً خــال الســنن املاضيــة يف اململكــة املغربيــة بعــد انطــاق 
األبنــاك التشــاركية حينمــا يف الوقــت ذاتــه تزامنــه مــع انطــاق ســوق 
التأمن التكافلي ســيمثل ســنداً للقطاع الناشــئ  ، الشــيء الذي ســيمكن 

اململكــة املغربيــة مــن االســتفادة مــن تطــور هــام و ملحــوظ.
ــة إلعــادة التأمــن قامــت بتدريــب و  يف هــذا الصــدد ، فالشــركة املركزي
تعيــن موظفــن أكفــاء  الذيــن يوفــرون علــى املعرفــة الازمــة بتســيير 

ــادة التأمــن.  ــة إلع ــل بالشــركة املركزي ــة التكاف صناع
كيــف تقيمــون أداء الســوق املغربــي مــن وجهــة نظركــم كمعيــده 
الوطني؟هــل ال زلتــم قادريــن علــى الســيطرة علــى مســتوى 
األســعار مــن خــالل األعمــال االختياريــة التــي يتــم اســنادها 

للمركزيــة املغربيــة؟         
ــي ،  ــت احلال ــا باالقتصــاد. يف الوق ــا وثيًق ــط ســوق التأمــن ارتباًط يرتب
نشــهد تباطــًؤ اقتصادًيــا يف جميــع أنحــاء العالــم ، ويف املغــرب أيًضــا 
نتيجــة ارتفــاع عــدد الكــوارث الطبيعيــة وكذلــك نتيجة األزمــة االقتصادية 

 COVID19 ــا جائحــة ــي خلفته الت
النهــوض علــى املســتوى  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، نشــهد اآلن موجــة 
الوطنــي التــي تتمثــل بتدشــن وتشــييد عــدد مــن املشــاريع، التــي حتتــاج 

السوق املغربى
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إليهــا تأمــن وإعــادة تأمــن. فالشــركة املركزيــة إلعــادة التأمــن هــي 
تعتبــر معيــداأ وطنيــاً مــن خــال تســييرها ألغلــب االعمــال اخلياريــة 
مــا الســيطرة علــى مســتوى لألســعار.  للمملكــة فإنهــا تســتطيع إلــى حّدً
وهــدا يــدل علــى وضعيتهــا االســتراتيجية ومركزهــا يف الســوق الوطنــي 

إلعــادة التأمــن
مــا هــي مشــاريعكم املســتقبلية؟ كيــف تنــون التوســع ؟ والعمــل 

مــن أجــل حتســني تصنيفكــم؟ 
 We Transform Tomorrow" التحــول  خطــة  تطويــر  مت 
Together We 3T" طــوال فتــرة الوبــاء. يف الواقــع ، هــذه خارطــة 
طريــق جديــدة 2021-2023 تتكــون مــن أربــع ركائــز. الركيــزة األولــى 
مخصصــة لنمــو األعمــال والربحيــة التــي تعتبــر إحــدى ركائــز النمــو 
ــى إدارة  وتطويــر األعمــال واألداء املالــي. والثانــي يركــز بشــكل أكبــر عل
املخاطــر وحتســن التصنيفــات ، ويركــز الثالــث علــى حتســن طــرق 

العمــل ، والرابــع يتعلــق بتقويــة العامــة التجاريــة.

تتمثــل مهمــة الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمــن أن تكــون راســخة يف 
ــا والشــرق األوســط. هــذان  ــن إفريقي ــة ب ــة صل ــن أجــل إقام ــرب م املغ
همــا ســوقان رئيســيان لنــا للتوســع. عــاوة علــى ذلــك ، قمنــا بالتوســع يف 
أســواق أخــرى ، يف آســيا بشــكل أساســي ، علــى الرغــم مــن أننــا ملتزمــون 
بتوســعنا يف البلــدان الناشــئة. نحــن نشــعر بالثقــة بشــأن املســتقبل علــى 
ــا  ــا منوذًج ــك له ــي منتل ــة ، والت ــع املقبل ــاث أو األرب ــدى الســنوات الث م

ــا قوًيــا وخطــة عمــل توفــر لنــا درجــة مــن األمــان.  اقتصادًي
تتم مراقبتنا من قبل وكاالت االئتمان الدولية التي حتدد هامش 

 املاءة. نحن نتمتع بالتقييم املحلي AAA من تصنيف Fitch ، وتقييم            
.                       

وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه كجــزء مــن اســتراتيجيتها للتوســع الدولــي 
، افتتحــت الشــركة املركزيــة إلعــادة التأمــن مكتًبــا متثيلًيــا رابًعــا يف 
إفريقيــا يف جوهانســبرج كمحــور ملنطقــة جنــوب إفريقيــا. هــذا املكتــب 
التمثيلــي هــو الرابــع بعــد افتتاحــه يف ســاحل العــاج ومصــر وروانــدا.

  B++ AM BEST

األستاذ/ عبد الرحيم الشافعي
املدير العام لصندوق التضامن ضد 

الوقائع الكارثية
وآليــات  الصنــدوق  إنشــاء  مراحــل  لنــا  تشــرحوا  ان  لكــم  هــل 

فيــه؟ العمــل 
ــة إعــادة  ــزال احلســيمة لســنة 2004 قــررت احلكومــة املغربي ــد زل فبع
النظــر يف طريقــة إدارة عواقــب الكــوارث وذلــك باتخــاذ منهجيــة جديــدة 

تعتمــد علــى تفعيــل آليــات اســتباقية.
وهذه االليات میكن حصرها يف:

1- األخطار التي تدخل يف إطار التعويض
          - وضع إطار إللزامية التأمن ضد أخطار الكوارث.

2-  بناية إطار قانوني موحد يحدد:
          - التعويضات التي سيحصل عليها املتضررون.

ــدوق            ــي صن ــات التحــوط وهــذه املهمــة أعطيــت ال            -  اتخــاذ آلي
           احلــد مــن أخطــار الكــوارث الطبيعيــة والــذي اســند الــي وزارة           

          الداخلية.
ويف هــذا الصــدد مت وضــع قانــون 110.14 وهــو القانــون الــذي مت 
التنفيــذ يف  حيــز  ودخــل  ســنة 2016  الرســمية  اجلريــدة  نشــره يف 
2019/12/30. ويف هــذا اإلطــار فــإن القانــون الســالف الذكــر وضــع 

نظامــن لتغطيــة املخاطــر املترتبــة علــى الكــوارث:
3- نظــام بالنســبة لألشــخاص املؤمنــن، بفــرض تغطيــة اجباريــة مــع كل 

بوليصــة تأمــن.
4- نظــام تضامنــي بالنســبة لألشــخاص الغيــر املؤمنــن وذلــك حلمايــة 
ســكنهم الرئيســي وكذلــك احلــوادث اجلســمانية التــي میكــن أن تصيبهــم 
جــراء هــذه األحــداث، ويقــوم صنــدوق التضامــن ضــد الكــوارث الطبيعيــة 

بالتعويــض.
ــود التأمــن  ــى عق ــدة عل ــة جدي ــت ضريب ــدوق أحدث ــل هــذا الصن ولتموي
وتتكلــف شــركات التأمــن بتحصيلهــا وصرفهــا الــي صنــدوق التضامــن.

كيف تتم عملية إعادة التأمن؟
القانــون 110.14 حــدد ســقف التعويــض بالنســبة للســكن الرئيســي 
نســبة  احتســاب  قبــل  درهــم،  ألــف   250 يف  يتمثــل  الســقف  وهــذا 
االحتفــاظ، امــا بالنســبة للحــوادث اجلســمانية فالتعويــض يصــل الــي 
70 % مــن جــدول تعويــض احلــوادث البدنيــة الناجتــة عــن اســتعمال 

الســيارات.
ومیكــن القــول إنــه ليــس هنــاك ســقف إجمالــي للتغطيــة احلاليــة لصندوق 
التضامــن ولهــذا الســبب فــأن الصنــدوق قــام بإبــرام عقــد تأمــن میكنــه 
يف حالــة وقــوع كارثــة مــن االســتعانة مبصــادر خارجيــة مــن شــركات 

إعــادة التامــن. 
فالصنــدوق بطبيعتــه، ليــس لــه عاقــة تعاقديــة مــع األفــراد املســتفيدين 
باملعنــي التقليــدي، بــل كل مــن ليــس لــه تأمــن علــى الســكن الرئيســي أو 
علــى احلــوادث اجلســمانية لــه احلــق يف طلــب التعويــض مــن الصنــدوق 
ولهــذا فإنــه مــن الصعــب اكتتــاب عقــد إعــادة التامــن باملعنــي التقليــدي 
كباقــي شــركات التامــن، فاحلــل كان يف ابــرام عقــد تأمــن معيــاري 
والــذي جنحنــا يف إبرامــه بالنســبة للتأمــن علــى الــزالزل، واالشــغال 

ــات  ــة بالنســبة خلطــر الفيضان جاري
ما هي املخاطر التي يؤمن عليها الصندوق؟
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املخاطر املؤمن عليها حددها القانون السالف الذكر ومیكن حصرها يف:

- املخاطر الطبيعية: الزالزل، تسونامي والفيضانات
واالنتفاضــات  والشــغب  اإلرهــاب  العنــف:  عــن  الناجتــة  املخاطــر   -

الشــعبية.
ولكــن يف هــذه الظرفيــة والتــي تتســم بتفاقــم الكــوارث جــراء التغيــرات 
املناخيــة، فــإن الصنــدوق بــدأ يف الدراســات لتقييــم اخلســائر التــي میكــن 
ــة  ــع كل األطــراف ذات العاق ــرات وبتنســيق م أن تنجــم عــن هــذه التغي
بتقــدمي اقتراحــات میكــن لهــا أن حتــد مــن األضــرار الناجتــة عــن هــذه 

التقلبــات.
وضع مناذج للكوارث الطبيعية باملغرب: 

اخلطــوة األولــي التــي يحــب العمــل عليهــا مــن أجــل تأمــن الكــوارث هــي 
وضــع منــاذج لألخطــار، وكذلــك العمــل علــي حتســن دقــة التوقعــات 

ــا االن: بالعمــل املســتمر ويف هــذا اإلطــار لدين
- منــوذج للــزالزل: هــذا النمــوذج مكننــا مــن حتديــد ســقف إعــادة التأمــن 
الــذي اكتتبنــاه وكذلــك التفــاوض مــع وســطاء إعــادة التأمــن لتحديــد 

الســعر.
- منــوذج الفيضانــات: يف الســنتن املاضيتــن قــام الصنــدوق بتطويــر 
منــوذج للفيضانــات يف املغــرب وهــو مبنــي علــى الفيضانــات التــي وقعــت 
يف اخلمســن ســنة األخيــرة وكذلــك علــى فيضانــات افتراضيــة ملــدة 
5000 ســنة تبــن الفيضانــات الكبيــرة التــي میكــن أن تكــون قــد حدثــت 
ــة ونتائــج هــذا البرنامــج ســوف تســتعمل لشــراء عقــد  يف الفتــرة الطويل

ــة  ــر االضــرار يف حال ــك لتقدي ــات وكذل إعــادة التامــن ملخاطــر الفيضان
وقــوع فيضانــات، واالشــغال جاريــة االن مــن أجــل معيــره النمــوذج حتــى 

ــر. ــا اســتعماله وتقليــل أخطــاء التقدي میكنن
كيف يعمل الصندوق مع " CAT" ؟

فكمــا قلنــا ســالفا فــأن الهــدف الــذي رســمه القانــون 110.14 هــو 
تغطيــة شــاملة ضــد أخطــار الكــوارث لــكل ســكن رئيســي وأي حادثــة 
تقــوم   "La CAT" فــان  املؤمنــن  لألشــخاص  فبالنســبة  جســمانية 
بتغطيتهــم حســب وثائــق تأمــن، وصنــدوق التضامــن يتكلــف بتعويــض 
األشــخاص الغيــر املؤمنــن ومــن هــذا املنطلــق فــان التنســيق بــن صنــدوق 
التضامــن وCAT إساســي ولهــذا الغــرض فــان العمــل متواصــل مــن أجــل 
ربــط معلوماتــي بــن نظــام التعويضــات للصنــدوق وCAT. وكذلــك فــأن 
ــا  ــة إلعــادة التأمــن يشــتغلون جميع ــدوق وCAT والشــركة املركزي الصن
ــر النمــاذج أو  ــات العمــل املشــتركة مــن حيــث تطوي ــر آلي مــن أجــل تطوي
مــن حيــث تدبيــر التعويضــات. فتجريــة صنــدوق التضامــن ولــو انهــا 
ــرف معــدالت  ــي تع ــدول الت ــة بالنســبة لل ــه منوذجي ــة فتبقــي جترب حديث
إختــراق التامــن محــدودة جــدا وذلــك الن هنــاك ضــرورة تكامــل بــن 
نظــام التأمــن والــذي يبقــي حتــت مســئولية شــركات التأمــن أو النظــام 
التضامنــي بالنســبة لألشــخاص الغيــر مؤمنــن. ويف هــذا اإلطــار میكــن 
العربيــة  الــدول  مــع  التجربــة  هــذه  يتقاســم  أن  التضامــن  لصنــدوق 
الشــقيقة والتــي تســعي لوضــع نظــام لتغطيــة وقائــع احلــوادث الكارثيــة

السيدة/ مريم بن الخياط
املدير التنفيذي املسؤول عن قسم 
املالية و االسرتاتيجية - تأمينات وفا

تأمــني الوفــاء هــي مــن أكثــر الشــركات يف الســوق مــن حيــث حجم 
األقســاط . كيــف تقيمــون أداء الســوق املغربي؟

يبلــغ حجــم التأمــن يف املغــرب مــا قــدره خمســة مايــن دوالر أمريكــي 
مــن أقســاط التأمــن إلــى غايــة نهايــة ســنة 2021، وضمنهــا نســبة 46 
% كحجــم  للتأمــن علــى احليــاة. أمــا فــرع التأمــن باالدخــار فهــو املــزود 
األول مــن أقســاط التأمــن لهــذا الســوق، حيــث أن مســاهمته أصبحــت 
تبلــغ نســبة 40 % ~ ، متبوعــا بفــرع التأمــن علــى الســيارات الــذي 

يفــرز نســبة 26 % مــن أقســاط التأمــن علــى صعيــد هــذا القطــاع.
اســتعاد ســوق التأمــن باملغــرب حيويــة منــوه فــور ســنة 2021 ، بعــد 
ســنة 2020 املتســمة مبفعــول األزمــة الصحيــة، يظهــر منــو أقســاط 
التأمــن يف نســبة 9.8 % إلــى غايــة نهايــة ســنة 2021، مقابــل 1.0 
ــا ســواء يف  ــر جلي ــة 2020. وهــذا التســارع قــد ظه ــة نهاي ــى غاي % إل
أســواق التأمــن علــى احليــاة )12.5 % يف نهايــة 2021، مقابــل 0.3 % - 
يف نهايــة 2020( أو التأمــن ضــد احلــوادث )7.6 % مقابــل 2.2 %(.
توازيــا مــع ذلــك، تنامــت النتيجــة املاليــة يف القطــاع بنســبة 64.7 % يف 
نهايــة 2021، مســتفيدة مــن األداء اجليــد الــذي عرفــه ســوق البورصــة، 
بينمــا تراجــع هامــش االســتغال خاصــة بســبب تزايــد نســبة قابليــة 
التعــرض للمخاطــر التــي اســتعادت مســتواها ملــا قبــل األزمــة الصحيــة. 

ــة تتقــدم بنســبة 35 %، ونســبة  ــه الصافي ــك نتيجت وشــهد القطــاع بذل
مــردوده مــن األمــوال الذاتيــة )ROE( تبــرز مبــا نســبته 9.5 %.

تابــع الســوق منــوه يف ســنة 2022 بفضــل أقســاط التأمــن ارتفعــت يف 
نهايــة شــهر مــارس إلــى 1.5 ~ مليــار دوالر أمريكــي.

 فيمــا يتعلــق باملوقــع التنافســي لتأمــن الوفــاء، حتتــل الشــركة مكانــة 
الريــادة يف الســوق املغربــي للتأمــن  بفضــل نصيبهــا مــن الســوق الــذي 
يظهــر إلــى غايــة 31 دجنبــر 2021 يف 18.9 %. وريــادة تأمــن الوفــاء 
هــذه يف الســوق املغربــي للتأمــن مرتبطــة مبوقــع عاملــي فريــد مــن نوعــه 
يتأســس علــى تســعة أعمــدة. فنجــد الشــركة تعمــل بالفعــل عبــر مجمــوع 
هــذه األســواق : تأمــن املقاولــة، والتأمــن علــى احليــاة لــدى اخلــواص، 
و التأمــن ضــد احلــوادث ، والصحــة الفرديــة، والتأمــن اإلســتدماجي، 
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السوق املغربى
والتأمــن  الرقمــي،  والتأمــن  وتأمــن اإلســعاف،  التكافلــي،  والتأمــن 
خــارج املغــرب. ويكمــن طمــوح تأمــن الوفــاء يف احلفــاظ علــى ريادتــه 
يف األســواق التــي حتتــل فيهــا موقعــا تنافســيا قويــا، وتوطيــد موقعهــا 
يف األســواق األخــرى التــي تعمــل فيهــا، واقتحــام ســوق عاشــر يتمثــل 
ــى املخاطــر  ــة قدراتهــا يف توظيــف التأمــن عل يف إعــادة التأمــن، وتنمي

ــة إلعــادة التأمــن. ــى مســتوى األســواق الدولي الكبــرى عل
مــا هــي آفــاق تطويــر صناعــة التأمــني يف املغــرب ؟ مــا الــذي ترونه 
مناســبا أو ضروريــا لتنميــة الســوق املغربــي واالرتقــاء بــه؟ هــل 
املنافســة هــي املشــكلة األساســية؟ أم أن هنــاك مشــاكل أخــرى؟ 

وكيــف تــرون الســبيل إلــى جتاوزهــا؟ 
مــن املفــروض يف األمــد املتوســط أن الســوق املغربــي ســيتابع منــوه. 
التأمــن ضــد احلــوادث ، علــى ســبيل املثــال، سيســتمر فــرع التأمــن 
ومــن  الســيارات.  تنامــي حظيــرة  مــن  االســتفادة  الســيارات يف  علــى 
املفــروض أيضــا أن ســوق التأمــن علــى احليــاة ســيتابع منــوه وسيســتمر 
يف االســتفادة مــن اإلمكانيــات التــي يختزنهــا حتويــل الودائــع البنكيــة 
إلــى االدخــار يف منتجــات التأمــن علــى احليــاة. وأبعــد مــن املنتجــات 
"الكاســيكية"، مــن املرتقــب أن مقطعــن سيشــهدان أيضــا تنميــة يف 

األمــد املتوســط.
ْغــري الــذي هــو رافعــة رئيســية ضمــن االســتراتيجية  ■ التأمــن الصُّ

.)SNIF( املالــي  لاحتــواء  الوطنيــة 
الشــبكات  عبــر  عمومــا  هاتــه  التأمــن  منتجــات  توزيــع  يتــم  وحاليــا، 
البنكيــة. ومــن املرتقــب أيضــا أن قنــوات جديــدة للتوزيــع ســتتنامى أيضــا، 
وهــي مؤسســات األداء - التــي مت الترخيــص لهــا حديثــا مــن قبــل الهيئــة 
ــع  ــى توزي ــي تتول ــاط االجتماعــي لك ــات واالحتي ــة التأمين ــة ملراقب الوطني

ــة. ــى الرقمن ــة إل منتجــات التأمــن اإلســتدماجي - إضاف
■ التأمــن التكافلــي الــذي ســيواكب تنميــة البنــوك التشــاركية. بالفعــل، 
فقــد مت تعبيــد طريــق االنطاقــة العمليــة بهــذا النشــاط بعــد النشــر يف 
25 أكتوبــر 2021 لقــرار وزيــر االقتصــاد واملاليــة املصــدر العتمــاد 
اعتمــادات  خمســة  منــح  حاليــا  مت  التأمينــات.  مراقبــة  هيئــة  دوريــة 
لاضطــاع بالعمــل يف هــذا الســوق، ومــن ضمنهــا تكافــل الوفــاء - وهــو 
فــرع متخصــص تابــع لتأمــن الوفــاء - الــذي انطلــق بنشــاطاته يف شــهر 
يونيــو 2022. وأصبــح تكافــل الوفــاء بذلــك يف خدمــة البنوك التشــاركية 
عبــر سلســلة متكونــة مــن ثاثــة منتجــات هــي : تغطيــة التأمــن علــى 
الوفــاة، وتغطيــة متعــددة املخاطــر للملــك املمــول وتكويــن ادخــار ألمــد 
ــوا التطــورات  ــة أن يواكب ــن املغارب ــزم املؤمن ــك، يل ــع ذل ــا م ــل. توازي طوي

التنظيميــة، أي : 
● إعــادة توجيــه املقــاوالت املؤمــن لهــا علــى املــرض بالدرهــم األول مــن  
املؤمنــن اخلــواص نحــو  الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي. إذ أن 
صاحــب اجلالــة امللــك محمــد الســادس قــد أطلــق ســنة 2021 مشــروع 
تعميــم احلمايــة االجتماعيــة لفائــدة 22 مليــون مغربــي، وهــذا املشــروع 
العمــاق مــن املفــروض أن يقــام بتفعيلــه علــى عــدة مراحــل وســيعمل 
أيضــا علــى إســهام املؤمنــن اخلــواص الذيــن ســُيْحَملون باخلصــوص علــى 
اقتــراح تأمينــات تكميليــة عــن املــرض، وهــذه التأمينــات ستســمح للمؤمــن 
ــد االقتضــاء مــن خدمــات  لهــم برفــع مســتوى تغطيتهــم، واالســتفادة عن

إضافيــة.
● املــرور إلــى نظــام امَلَــاءة )solvabilité( املتأســس علــى املخاطــر 
لهــا  املعــرض  املخاطــر  ملجمــوع  باحلســبان  األخــذ  ســيفرض  والــذي 
املؤمنــن املغاربــة ضمــن احتســاب هامــش املــاءة )أي مخطــر االكتتــاب، 
ومخطــر   ،)contrepartie( املتعامــل  ومخطــر  الســوق،  ومخطــر 
َركُّــز،...(، عــوض احتســاب "بســيط" محصــل عليــه فقــط علــى أســاس  التَّ

خطــر االكتتــاب. وأبعــد مــن هــذه التحديــات، اضطــر املؤمنــون اليــوم 
إلــى إمنــاء خدمــات جتديديــة مميــزة، ولرســملة أعمالهــم علــى الرقمنــة 
لتوفيــر مســالك تأمــن متعــدد القنــوات وجتربــة أحســن مــع الزبنــاء.

 Digital" وعلــى هــذا الســبيل، أقــام تأمــن الوفــاء منــذ 2020، برنامــج
مســارا   58 املرحلــة  هــذه  يف  ينتــج  أن  اســتطاع  الــذي   "Factory
ــى املركبــات، والصحــة للمجموعــات والتقاعــد  تغطــي فــروع التأمــن عل
اجلماعــي. ورقمنــة الفــروع األخــرى والوظائــف الدعامــات متــت املبــادرة 

بهــا أيضــا.
مــا هــو تقييمكــم لنتائــج الشــركة يف النصــف األول مــن هــذه 

الســنة ومــا هــي توقعاتكــم حلجــم أعمالهــا لســنة 2022؟
يف متــم الثاثــة أشــهر األولــى مــن ســنة 2022، حتــدد رقــم املعامــات 
لتأمــن الوفــاء يف  274 مليــون دوالر، منخفضــا بنســبة 2.9 % مقارنــة 

مــع نفــس الفتــرة مــن الســنة املاليــة الســابقة.
■ ارتفــع رقــم معامــات التأمــن علــى احليــاة إلــى 110 مايــن دوالر، 
متراجعــا بنســبة 11.9 % بســبب انخفــاض االدخــار الــذي عمــل علــى 

احتــواء حســن أداء حيويــة نشــاط االحتيــاط.
■ رقــم  املعامــات خــارج التأمــن علــى احليــاة املتحــدد يف 164~ 
مليــون دوالر، متقدمــا بنســبة 4.3 % باملقارنــة مــع الثاثــة أشــهر األولــى 
مــن ســنة 2021 املعتمــد علــى حســن أداء تأمــن اخلــواص واملقــاوالت. 
وعلــى أســاس موطــد بأمنــاط IFRS، حققــت مجموعــة تأمــن الوفــاء 
مــن ســنة  الربــع األول  قــدره 303 مايــن دوالر يف  رقــم معامــات 

.% 2.8 بنســبة  متراجعــا   ،2022
ــاة، ارتفــع رقــم املعامــات املوطــد إلــى  ــى احلي ■ بخصــوص التأمــن عل
ــم املعامــات بوحــدات احلســاب ملجمــوع  ــون دوالر )خــارج رق 117 ملي
 IFRS 13 مليــون دوالر يف نهايــة مــارس 2022، املعتبــرة حســب أمنــاط
رقــم  بانخفــاض  املتأثــر  نســبته 14.4 %  بتراجــع  اســتثمار(  كعقــود 

املعامــات يف املغــرب.
■ مبــا يخــص التأمــن ضــد احلــوادث، ارتفــع رقــم املعامــات املوطــد 
إلــى 186 مليــون دوالر، متقدمــا مبــا نســبته 6.2 %، املعتمــد علــى 
األداء اجليــد للنشــاط يف املغــرب و خــارج املغــرب. ارتفعــت املــؤن التقنيــة 
الصافيــة إلعــادة التأمــن إلــى 3.5 مليــارات دوالر، مرتفعــة بنســبة 4 % 
. وارتفعــت التوظيفــات املخصصــة لعمليــات التأمــن إلــى 3.7 مليــارات 
دوالر، مرتفعــة بنســبة . 5.7 % واعتمــادا علــى أســاس موطــد، تتحــدد 
املــؤن التقنيــة يف 4.3 مليــارات دوالر، بتزايــد نســبته 8 %، بينمــا تتحــدد 
التوظيفــات يف 5.0 مليــارات دوالر، متقدمــة مبــا نســبته 5.9 % . فيمــا 
يهــم اإلجنــاز القياســي لتأمــن الوفــاء برســم النصــف األول مــن الســنة، 
فــإن املؤشــرات املاليــة املعاينــة يف 30 يونيــو 2022، ســيتم اإلخبــار بهــا 

يف منشــور رســمي مرتقــب يف 16 شــتنبر 2022.
بصفتكــم رواد التأمــني املتناهــي الصغــر يف املغــرب عبــر االتفــاق 
وترويــج منتجكــم عــن طريــق "بريــد املغــرب"، مــا الــذي ترونــه 

ضروريــا لتطويــر الشــمول املالــي يف املغــرب؟
بالفعــل، ســاهم تأمــن الوفــاء بنشــاط يف االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول 
املالــي )SNIF( التــي أطلقهــا صاحــب اجلالــة امللــك محمــد الســادس - 
والتــي جــاء التأمــن الشــمولي كرافعــة ذات أولويــة ضمنهــا. وتأمن الوفاء 
ْغــري  الــذي يتوفــر علــى جتربــة ناجحــة ملنتــج مــن منتجــات التأمــن الصُّ
ــد املغــرب والــذي  ــة بري ــه ســنة 2012 مبعي ــق ب ــازة، املنطل لتحمــل اجلن
مت تفعيلــه معــه ســنة 2019، ويف ســنة 2020 مــع التجــاري وفــا بنــك 
ملفهــوم تأمــن شــمولي جتديــدي حتــت تســمية "التأمــن االقتصادي"حــول 
ــاة،  ــة مخاطــر الوف ــوج لتغطي سلســلة مــن منتجــات مبســطة وســهلة الول
ــة نحــو الســكان ذوي الدخــل الضعيــف  واالستشــفاء، واألضــرار، املوجه
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غيــر القادريــن علــى االدخــار؛ وهــذه الضمانــات متكــن مــن االســتدراك 
الســريع لفقــدان مباغــت للمــوارد يف حالــة وفــاة أو استشــفاء املؤمــن 
لــه، أو يف حالــة حــادث منزلــي أو حــادث يف املحــل املهنــي.  والتأمــن 
االقتصــادي يغطــي إلــى غايــة يومــه أزيــد مــن 400.000 مؤمــن لــه 
عبــر شــبكتن بنكيتــن متعاملتــن. إن الشــمول املالــي رهــن بقابليــة 
الولــوج، والتيســرية ويســر االســتعمال. وبغيــة تشــجيع هــذا االحتــواء، 
وحســب االختبــارات » Benchmarks « الدوليــة، يلــزم توســيع قنــوات 
الولــوج  قابليــات  أحســن  وتيســير  الرقميــة،  القنــاة  وتشــجيع  التوزيــع 
ــوغ هــذا الهــدف،  ــاء؛ ومــن أجــل بل ــى الزبن ــى اخلدمــات املعروضــة عل إل
عملــت هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي علــى اإلحاطــة 
ْغــري ورخصــت ملؤسســات األداء بتســويقه. والدوريــة رقــم  بالتأمــن الصُّ
AS/01/21 املنشــورة يف اجلريــدة الرســمية لنهايــة يوليــوز 2022، 
تلخــص مختلــف التعديــات امللحقــة بالقانــون 17.99 يف هــذا االجتــاه. 
وهــذا التقــدم الرئيســي سيســمح بعــرض خدمــة تأمينيــة للقــرب لفائــدة 
مئــات اآلالف مــن املغاربــة. ويجــدر التذكيــر بــأن النظــام البنكــي املغربــي 
يتضمــن 18 مؤسســة أداء إلــى غايــة نهايــة 2021، عبــر شــبكة تتوافــر 
علــى 19.751 نقطــة بيــع )وضمنهــا %8 يف املناطــق القرويــة(.  ويكفــي 
ملؤسســات األداء املتعاملــة مــع تأمــن الوفــاء أن حتصــل علــى رخــص 
اعتمادهــا كوســطاء للتأمــن لتشــرع يف تســويق كامــل  سلســلة التأمــن 
االقتصــادي. ويجــدر التذكيــر أيضــا بــأن تأمــن الوفــاء ســينطلق يف 
األســابيع املقبلــة مبوقــع األنترنــت لتســويق التأمــن االقتصــادي عبــر 
 )SNIF( اخلــط. ويســتمر تأمــن الوفــاء بذلــك يف العمــل داخــل إطــار

لتغطيــة أزيــد مــن مليــون مــن املغاربــة يف أفــق 2025.
ــا  ــة ؟ م ــدان العربي ــا والبل ــع يف إفريقي ــة التوس ــم عملي ــف تت كي

هــي مشــاريعكم املســتقبلية ؟
تنــدرج اســتراتيجية التوســع ملجموعــة تأمــن الوفــاء يف إطــار مواكبــة 
االســتراتيجية اإلفريقيــة ملســاهمه املرجعــي "املــدى". ويتواجــد تأمــن 
الوفــاء حاليــا يف ســتة بلــدان إفريقيــة مــن خــال عشــر شــركات تأمــن. 
ومیكنــه هــذا التواجــد مــن عــرض نســبة 39 % مــن ســوق التأمــن 

اإلفريقــي خــارج جنــوب إفريقيــا، طامحــا يف بلــوغ نســبة تغطيــة قدرهــا 
65 % يف أفــق 2025 عبــر تواجــده يف قرابــة عشــرة بلــدان إفريقيــة. 
ــة  بفضــل إســتراتيجية تواجــد "Greenfield"، فــإن الشــركات املتعاطي
للتأمــن علــى احليــاة والتابعــة لتأمــن الوفــاء، أصبحــت اليــوم حتتــل 
مواقــع الريــادة يف تونــس، واملرتبــة الثالثــة يف الســنغال، واخلامســة يف 
كــوت ديفــوار ويف الكاميــرون.  وآخــر مولــودة لدى مجموعتنا هي الشــركة 
املصريــة التابعــة لنــا و التــي كانــت إنطاقتهــا ســنة 2021 واململوكــة 
 )I( ــى ــز نشــاطها عل ــاء ويتمرك بنســبة 100 % مــن طــرف تأمــن الوف
لهــم )II( حمايــة الصحــة  املؤمــن  القيمــة الدخــار  احلمايــة وإكســاب 
و)III( تقــدمي العــرض مــن التأمــن الشــمولي "التأمــن االقتصــادي".  
وإســتراتيجية التوســع اإلفريقــي هاتــه، ال يقتصــر اهتمامهــا علــى التأمن 
فقــط، وإمنــا علــى تقــدمي املســاعدة واإلجنــاد أيضــا. وهــذه الواجهــة 
 Immigrant" الثانيــة توجــد يف خدمــة إســتراتيجية البنوكيــة املهاجــرة
Banking" للتجــاري وفــا بنــك، وكــذا فــروع التأمــن علــى الســيارات 
وعلــى املــرض لــدى تأمــن الوفــاء . ويف هــذا الصــدد ويف منطقــة املؤمتــر 
ــات  ــإن منظــم قطــاع التأمين ــي ألســواق التأمــن )CIMA(، ف البيإفريق
التابــع  للفــرع  واإلســعاف  التأمــن،  إعــادة  ملزاولــة  اعتمــادا  منــح  قــد 
"Wafa IMA Assistance" املتواجــد يف أبيدجــان بكــوت ديفــوار. 
أنشــأت شــركة IMA Assistance Wafa منــذ عشــر ســنوات مــن 
 Inter Mutuelle Assistance""كبــرى مجموعــات  ثــاث  إرادة 
IMA((، والتجــاري وفابنــك وتأمــن الوفــاء للعمــل ضمــن نشــاط اإلجنــاد 
 Wafa IMA" واملســاعدة. بفضــل هــذا االعتمــاد، أصبــح يف إمــكان
للتأمــن  ســوقا  أربعــة عشــر  يعمــل يف  أن   "Assistance Abidjan
 )CIMA( التــي تتضمنهــا منطقــة املؤمتــر البيإفريقــي ألســواق التأمــن
ــي  ــة للمؤمتــر البيإفريق ــدان تابع ــة بل ــة بنشــاطاتها يف أربع ــع االنطاق م
ألســواق التأمــن )CIMA( أي : كــوت ديفــوار، والكاميــرون، والســنغال، 
 ،Banking « ومالــي، التــي تشــكل رهانــا مــن حيــث البنــك املهاجــر
ومــن حيــث مواكبــة تنميــة الشــركات التابعــة لتأمــن الوفــاء علــى صعيــد 

ــة.   ــى تأمــن املقاول ــى الصحــة، وعل ــى الســيارات وعل التأمــن عل

األستاذ/ توفيق لشكر حيدرة      
املدير العام

شركة املغربية للحياة
كيــف تــرون التشــريعات واالنظمــة اجلديــدة التــي اصدرتهــا 
هيئــة التأمــني ACAPS مبــا فيهــا مــا يخــص التأمــني التكافلــي؟ 

ــني؟ ــوق التأم ــى س ــركتكم وعل ــى ش ــك عل ــكاس ذل ــو انع ــا ه وم
مــن أهــم التحــوالت التــي يتعــن علــى شــركات التأمــن املغربيــة اإلحاطــة 
بهــا والعمــل علــى تبنيهــا يف ظــل موجــة التغييــر احلاليــة، جند التشــريعات 

.ACAPS اجلديــدة والنصــوص التنظيميــة التــي وضعتهــا هيئــة التأمــن
نذكــر علــى ســبيل املثــال تعزيــز قانــون مكافحــة تبييــض األمــوال ومتويــل 
اإلرهــاب، العمــل علــى إطــار جديــد لتدابيــر احترازيــة جديــدة ترمــي 
ــول إســتنادا إلــى مبــدأ إدارة املخاطــر القائمــة. ومؤخــراً  إلــى إيجــاد حل
دخــول التعليمــات اجلديــدة بشــأن دخــول بيــع خدمــات التأمــن عبــر 
األنترنــت حيــز التنفيــذ )النصــوص التــي تعــدل وتوضــح املعاييــر املطلوبــة 

لتعميــم هــذا النظــام(. كل هــذه التغييــرات تلــزم شــركات التأمــن املغربيــة 
مبراجعــة أســس وطــرق تعاملهــا مــع الزبنــاء لتعوضهــا بثقافــة جديــدة 

مبنيــة علــى مبــدأ مواجهــة املخاطــر وتبنــي الشــفافية املطلقــة.
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التأمينــات  مراقبــة  هيئــة  اتخذتهــا  التــي  اخلطــوات  اعتبــار  ومیكــن 
واألحــكام  القوانــن  باقــة  وإصــاح  لتطويــر  االجتماعــي  واالحتيــاط 
ــر  ــص واملعايي ــة اخلصائ ــن أجــل مواكب ــة باســتمرار وعزمیــة م التنظيمي
الدوليــة يف هــذا املجــال، وال ســيما فيمــا يتعلــق باألمــن املالــي، وتدابيــر 
عمليــة لفائــدة األشــخاص املؤمــن لهــم.  يعــد هــذا األمــر مصــدرًا غنيــا 
بالفــرص بالنســبة لشــركات التأمــن، وهــو األمــر الــذي يســمح لنــا، 
ــت، باكتســاب  ــر اإلنترن ــات عب ــة املبيع ــق بوضــع أنظم ــا يتعل خاصــة فيم
الكفــاءة واملرونــة الازمتــن، واالســتجابة ملســتجدات عمــاء العصــر 
الرقمــي، ويخــول لنــا حتقيــق أهــداف جديــدة رمبــا كانــت تشــكل حتدًيــا 
أكبــر مــع خدمــات التأمــن احلاليــة. ويف الوقــت نفســه، فــإن محاولــة 
تعزيــز منظومــة التأمينــات والســماح ملؤسســات الدفــع )املصــرح بهــا يف 
ــا، نحــن  ــع عقــود التأمــن متكنن ــوز( بتوزي ــة يولي ــدة الرســمية نهاي اجلري
شــركات التأمــن، مــن املســاهمة يف حمايــة مايــن املغاربــة وذوي الدخــل 
املنخفــض. عــاوة علــى ذلــك، أحــدث إنطــاق برنامــج التأمــن التكافلــي 
يف املغــرب هــذه الســنة ثــورة يف ســوق التمويــل التشــاركي املحلــي. ومــع 
اكتمــال نظــام التأمــن التكافلــي، يف ظــل اإلطــار القانونــي احلالــي الــذي 
يســمح بتوفيــر احلمايــة واإلدمــاج يف الســوق املالــي لألشــخاص الراغبــن 
يف االســتفادة مــن خدمــات التأمــن التــي تتماشــى مــع مــا نصــت عليــه 
الشــريعة اإلســامية، میكــن للبنــوك إثــراء منتجاتها وخدماتهــا، والوصول 
ــوا  ــن كان إلــى ســوق مســتهدف أوســع مــن خــال اســتقطاب أولئــك الذي

ــدون تأمــن. ــل ب ــى متوي ــن يف الســابق يف احلصــول عل مترددي
مــن جهتنــا، أعلنــا يف نهايــة شــهر يونيــو عــن إنشــاء شــركة "املغربيــة 
تكافــل" يف ســوق التأمينــات باملغــرب، وهــي مملوكــة 100 ٪ مــن قبــل 
ــن أجــل تســويق منتجــات  ــة م ــاة"، شــركة بطموحــات قوي ــة للحي "املغربي
التأمــن التكافلــي. تعتــزم شــركة "املغربيــة تكافــل" وضــع نفســها كفاعــل 
مرجعــي يف ســوق التأمــن التشــاركي باملغــرب عبــر دعــم اســتراتيجية 
"دار األمــان"، ثالــث أكبــر بنــك )نافــذة( للتمويــل التشــاركي يف املغــرب 
)حيــث حــازت علــى 15 ٪ مــن حصــة الســوق(، وذلــك مــن خــال توســيع 
شــبكة التوزيــع وتطويــر منــوذج فيجيتــال )فيزيائــي رقمــي(. ولتحقيــق 
ذلــك، مــن الضــروري تهيئــة ظــروف الثقــة، التــي تعــد عامــا رئيســيا يف 

جنــاح هــذا القطــاع الناشــئ يف املغــرب.
كيــف ميكــن للمغربيــة للحيــاة أن تتوســع خــارج عمــالء البنــك؟ 
يتغيــر  أن   )business model( العمــل  لنمــوذج  ميكــن  هــل 
ليصبــح النظــام شــامال وموزعــًا بــني البنــك، الــوكالء، وبطبيعــة 

احلــال األنترنــت؟
منــوذج العمــل الــذي تتبنــاه حاليــا املغربيــة للحيــاة، يعتمــد باألســاس علــى 
توزيــع منتجاتنــا عبــر شــبكة توزيــع الشــركة العامــة املغربيــة لألبنــاك 
ــى شــراكات مــع وســطاء التأمــن  ــا نعتمــد عل ــا، كمــا انن ــدة عمائه لفائ
وعلــى اســتراتيجية التأمــن املباشــر لتســويق بعــض املنتجــات خارجــة 
نطــاق البنــك، كالتأمــن الصحــي والتقاعــد التكميلــي..ويف هــذا الســياق، 
تتمحــور اســتراتيجية "املغربيــة للحيــاة" حــول محوريــن متكاملــن: تعزيــز 
مكانتهــا يف مجــال التأمــن عبــر البنــك وذلــك بتحســن النمــوذج املتكامــل 
اخلــاص بالشــركة العامــة ثــم متابعــة تطويــر اليــات النمــو اخلارجــي 
وتنويــع منــاذج التوزيــع، ال ســيما مــن خــال تكثيــف أنشــطة الشــركة مــع 
باقــي شــركائنا )عبــر إســتقطاب موزعــن جــدد(، بالتــوازي مــع حتديــث 
ــام  ــود التأمــن. وللقي ــع املباشــر لعق ــق بالتوزي ــا يتعل ــا فيم ــز قدرتن وتعزي
بذلــك، تعتــزم الشــركة النهــوض بنمــوذج التوزيــع متعــدد القنــوات اخلــاص 
ــوكاالت،  ــع العمــاء )ال ــاط التفاعــل م ــف نق ــن مختل ــا، واالســتفادة م به
املحمــول(  الهاتــف  وتطبيقــات  اإللكترونــي  املوقــع  العمــاء،  مصلحــة 

ــا بشــكل فــوري. لتحســن وتســهيل فــرص الوصــول إلــى خدماتن

ــذا  ــع ه ــون م ــف تتعاط ــة، كي ــى الرقمن ــه إل ــركات تتج ــل الش ج
ــال؟ ــذا املج ــركة يف ه ــازات الش ــي إجن ــا ه ــوع؟ وم املوض

بــن  املعلومــات  تــداول  وتيــرة  وحُتســن  الرقميــة  التكنولوجيــا  ُتســهل 
البنــوك وشــركات التأمــن كمــا تســاعد علــى اإلســتفادة مــن جتربــة 
العمــاء لتطويــر جــودة اخلدمــات وتقصيــر وقــت معاجلــة الطلبــات ممــا 
يســمح للمــوارد البشــرية للتوافــر علــى الوقــت الــازم لتطويــر كفاءاتهــم 
وقدراتهــم علــى القيــام باملهــام والعمليــات األكثــر تعقيــداً وذات مردوديــة.

يف هــذا اإلطــار، قمنــا بتطويــر ووضــع رهــن إشــارة زبنائنــا خدمــات 
متكنهــم بتنفيــذ سلســلة مــن العمليــات عــن بعــد وبشــكل مســتقل، نذكــر 
منهــا خدمــات الســحب اجلزئــي أو الكلــي لإلدخــار عبــر تطبيــق الهاتــف 
املحمــول كمــا میكنهــم رفــع مبلــغ مدفوعاتهــم املجدولــة أو حتديــد فتــرة 
الدفــع أو دفــع املســاهمات يف أي وقــت يشــاؤون.  كذلــك متكنــا مــن 
 Pega( ''ــث ــة، بالشــراكة مــع مجموعــة '' بيجــا هيل إطــاق منصــة رقمي
لدينــا،  التأمــن  خدمــات  منخرطــي  جميــع  علــى  تســهل   ،)Health
بطريقــة رقميــة ومبســطة وآمنــة للغايــة، وضــع طلباتهــم عبــر موقعنــا 
اإللكترونــي الســترداد مصاريــف العــاج متــى شــاؤوا، وتقــدمي معلومــات 
إضافيــة إذا لــزم األمــر ومتابعــة تطــور ملفاتهــم يف الوقــت احلقيقــي.

وتأكيــدا علــى هــذا النهــج االســتباقي للرقمنــة وتبســيط عمليــات اإلدارة 
)ال ســيما مــن خــال جهــود إزالــة الطابــع املــادي، خاصــة االشــتراك يف 
اخلدمــات الصحيــة، والتصريــح بوفيــات ذوي القــروض مــن طــرف البنك، 
واحلصــول علــى شــهادات التأمــن، ومــا إلــى ذلــك(، نعتــزم بإمیــان ويقــن 
االســتفادة مــن هــذه الترقيــة التــي طالــت اإلطــار التنظيمــي إلطــاق أول 
مبيعــات مباشــرة رقميــة، خدمــة لعمــاء مجموعتنــا وبحثــا عــن راحتهــم.

مــا تقييمكــم ألداء شــركتكم يف النصــف األول مــن ســنة 2022؟ 
ــرة  ــم للفت ــو توقعتك ــا ه ــذا األداء؟ وم ــن ه ــون ع ــم راض ــل أنت وه

القادمــة؟
واصلــت املغربيــة للحيــاة إثبــات جــودة أدائهــا خــال األشــهر الثمانيــة 
األولــى مــن العــام اجلــاري، حيــث ســجل إجمالــي مبيعاتنــا مــع بدايــة 
العــام  مــن  نفســها  بالفتــرة  مقارنــة  طفيفــا  ارتفاعــا   2022 غشــت 

الســابق، حيــث بلــغ 1.608 مليــار درهــم.
وترجــع هــذه النتائــج اجليــدة بشــكل رئيســي إلــى خدمــات االدخــار، 
والتــي ال تــزال حتقــق أداء جيــدا، فاملعــاش التقاعــدي التكميلــي علــى 

وجــه اخلصــوص الــذي يجــذب املزيــد واملزيــد مــن العائــدات.
ينطبــق الشــيء نفســه علــى وحــدات احلســاب ، و التــي زادت حصتهــا مــن 
مجموعــة املدخــرات لدينــا بأكثــر مــن17% مقارنــة بشــهر غشــت 2021.
وبفضــل اجلهــود التــي تبذلهــا املجموعــة باســتمرار لترويــج خدماتهــا 
وفوائدهــا، نتوقــع اســتمرار هــذا التطــور اإليجابــي بحلــول نهايــة عــام 
ــي ووحــدات احلســاب. ــق بالتقاعــد التكميل 2022، ال ســيما فيمــا يتعل

مــا تقييمكــم لســوق التأمــني يف املغــرب وخاصــة التأمــني علــى 
احليــاة؟ ومــا الــذي ترونــه ضروريــا لزيــادة الطلــب علــى التأمــني 

ــرب؟ ــاة يف املغ ــى احلي عل
ــاة، الصمــود أمــام  ــى احلي اســتطاع ســوق التأمــن، وخاصــة التأمــن عل

ــدة. ــة جدي ــاً ودينامكي ــل وشــهد حتديث ــام املاضــي، ب األزمــة يف الع
يف عــام 2021 عــرف ســوق التأمــن علــى احليــاة منــواً مبعــدل %11,7 
مقارنــة مــع الســنة الســابقة وحافــظ علــى نفــس الوتيــرة يف النصــف 
األول مــن 2022 حيــث أبانــت األرقــام علــى نســبة منــو تظاهــر %5 
ليصــل رقــم املعامــات إلــى 13 مليــار درهــم. رغــم هــذا كلــه، فــإن 
القطــاع ال يــزال يعانــي مــن إنتشــار صــورة منطيــة مشــوهة، فالكثيــر 
مــن النــاس جندهــم متردديــن عندمــا يتعلــق األمــر مبزايــا التأمــن علــى 
احليــاة وجناعــة مصداقيــة احللــول املقترحــة يف الســوق. ومــع ذلــك، فــإن 
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ــة  ــول حماي ــاة، هــي حل ــى احلي ــا التأمــن عل ــات التأمــن، مبــا فيه خدم
بامتيــاز، تســمح للعمــاء بتهيئــة مدخــرات احترازيــة تقــوم مقــام شــبكة 
األمــان يف حالــة التعــرض لظــروف طارئــة كمــا متكنهــم مــن اإلعــداد 
املســبق لتمويــل دراســة األطفــال ورعايــة االســرة وكــذا مســاعدتهم علــى 

إجنــاز مشــاريعهم اخلاصــة واالســتعداد لرحلــة التقاعــد.
نحــن مقتنعــون بازديــاد الوعــي بهــذه القضايــا واإلحتياجــات خاصــة 
بعــد اجلائحــة كوفيــد19-، إال أنــه يتعــن علينــا نحــن شــركات التأمــن 
تبســيط  أجــل  مــن  والتوعيــة  الدعايــة  حمــات  وتكثيــف  االســتمرار 
ــه مــن الضــرورة  ــا أن ــى أوســع نطــاق. كم ــن عل ــب املنتجــات للزبائ وتقري
أيضــا مواصلــة االســتثمار بكثافــة يف تدريــب مستشــاري العمــاء كونهــم 

نقــاط االتصــال األولــى واملحوريــة مــع الزبنــاء.
وعــاوة علــى ذلــك، تتمثــل أهــم التحديــات التــي يتعــن علــى شــركات 
التأمــن مواجهتهــا مســتقبًا، يف قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا إجتــاه 
زبنائهــا وتقــدمي خدمــات وعقــود تأمــن تأخــذ بعــن اإلعتبــار إحتياجــات 
عمائهــا املتغيــر بإســتمرار وذلــك عبــر عرضهــا لباقــات غنيــة ومتنوعــة 

مــن احللــول ورقمنــة عروضهــا لتتكيــف مــع االســتخدامات اجلديــدة.
ويف اخلتــام، فــإن جوهــر مهمتنــا كشــركة تأمــن يكمــن يف حمايــة أفــراد 
املجتمــع مــع األخــد بعــن اإلعتبــار التحديــات البيئيــة واالجتماعيــة التــي 
حتيــط بنــا، حيــث صــار املوظفــون والعمــاء وشــركاء األعمــال واملــوردون 
يهتمــون بشــكل متزايــد بالتزاماتنــا فيمــا يتعلــق باملســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات.ندرك متاًمــا مســؤوليتنا املتزايــدة إجتــاه املجتمــع والبيئــة، 
لــذا فجميــع أولوياتنــا يف املغربيــة للحيــاة تــدور حــول ثاثــة إلتزامــات 

أساســية: للمؤمــن، للمســتثمر وللمســتخدم املســؤول.
إن طموحنــا يف الســنوات املقبلــة يرمــي إلــى املضــي قدمــا، يف تعزيــز 
التزامنــا كشــركة تأمــن مســؤولة، تقــدم باقــة مــن اخلدمــات التــي حتمــي 
املزيــد مــن املواطنــن، وذلــك عــن طريــق تســريع وتيــرة رقمنــة قنــوات 
االســتراتيجية  ودعــم  ملواكبــة  الشــعبية  التأمينــات  وتســويق  التوزيــع 

الوطنيــة لإلدمــاج املالــي.
 رؤيتنا هذه ليست مجرد التزام فقط، بل واجب وطني.

األستاذ/ عبد الرحيم ديوري
الرئيس التنفيذي

املكتب املوحد املغربي

كيــف تــرون التشــريعات واالنظمــة اجلديــدة التــي اصدرتهــا 
هيئــة التأمــني ACAPS مبــا فيهــا مــا يخــص التأمــني التكافلــي؟ 

ــني؟ ــوق التأم ــى س ــركتكم وعل ــى ش ــك عل ــكاس ذل ــو انع ــا ه وم
 مــا هــي أهــم إجنــازات املكتــب املغربــي املوحــد )املركــزي( ومــا هــي 

أهــم القضايــا املدرجــة علــى جــدول أعمالــه؟
 Council Of املكاتــب  مجلــس  رئيــس  كنائــب  املغــرب  تعيــن  ثــم 
وكذلــك مت   COB اإلشــراف وكذلــك كعضــو يف مجلــس   Bureaux

COB املراقبــة جلنــة  لعضويــة  تعيننــا  
لتنفيــذ جــدول األعمــال التالــي: إجنــاز وتنفيــذ بطاقــة التأمــن الدوليــة 

ــة؛ بصيغــة PDF باألبيــض واألســود وإصدارهــا بصيغــة إلكتروني
ــه  ــي يف عالقات ــب املغرب ــه املكت ــي تواج ــاكل الت ــم املش ــي أه ــا ه م

ــة؟ ــب األوروبي ــع املكات م
ــي بإعــادة التأمــن  ــب املغرب ــزام املكت ــرة، مــا عــدا الت ــود كبي ال توجــد قي
أو الضمــان البنكــي )إعــادة التأمــن للبطاقــة اخلضــراء املزيفــة( وأيًضــا 
التكلفــة العاليــة جــًدا للمســاهمات الســنوية التــي تعتمــد علــى عــدد 
املركبــات املســجلة يف املغــرب بينمــا 3 ٪ فقــط مــن هــذه املركبــات لديهــا 

ــا. تأشــيرات للســفر يف أوروب
مــا هــي املزايــا املوجــودة يف البطاقــة اخلضــراء وليســت موجــودة 

يف البطاقــة البرتقاليــة والعكــس؟
مثــل البطاقــة البرتقاليــة .  البطاقــة اخلضــراء هــي بوليصــة تأمــن 
دوليــة علــى الســيارات تضمــن املســؤولية املدنيــة للمركبــات عندمــا تكــون 
متداولــة يف 46 دولــة أعضــاء يف النظــام ، وبالتالــي فــإن حاملهــا لــه 
نفــس احلقــوق مثــل ســائق أي مــن البلــدان التــي تعبــره املركبــة، وبالتالــي 

ــات مــن حيــث التأمــن. فــإن النظامــن متكافئ
يضمــن COB ، وهــو مجلــس املكاتــب الــذي يديــر هــذا النظــام ، تنفيــذه 
، وتســمح التعويضــات وآلياتــه لــكل بلــد بالســداد خــال املواعيــد النهائيــة 

التنظيميــة والشــروط التقليديــة املوضوعــة.
ما الذي تقترحونه لتتقدم البطاقة البرتقالية؟

البرتقاليــة  البطاقــة  نظــام  إدارة  بقواعــد  كافيــة  معرفــة  لــدي  ليــس 
ــي مــن تقــدمي اقتراحــات لتحســن نظــام األقــراص املضغوطــة،  لتمكينن
لكننــي أعتقــد أنــه يجــب علينــا العمــل مًعــا لإلحتفــاظ بنظــام دولــي واحــد 
فقــط وهــو IMIC )البطاقــة الدوليــة لتأمــن الســيارات( ويجــب أن تــدار 

حتــت منظمــة واحــدة.
مــا هــو الهــدف مــن عقــد اتفاقيــة مــع املكتــب الصربــي؟ هــل 

ســيارات؟ حركــة  هنــاك 
مــن حيــث حركــة املــرور ، فهــي غيــر ذات أهميــة ولكنهــا ليســت صفريــة 
، ولكــن هنــاك جانــب تنظيمــي وحتديــث لاتفاقيــات بــن املغــرب وبعــض 
البطاقــة  نظــام  جنــاح  مفاتيــح  أحــد  ألن  الســابقة  يوغوســافيا  دول 
اخلضــراء هــو العضويــة املنتظمــة يف جميــع أنحــاء البــاد. مســاحة مــن 

ــع أنحــاء الفضــاء األوروبــي. ــة يف جمي ــة الكامل ــة تقــدم احلري 46 دول
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السوق املغربى

األستاذ/ محمد اإلبراهيمي
املدير العام

شركة وفا للتأمني التكافلي
هــل لنــا بلمحــة عــن الشــركة، كيــف متــت عمليــة إطالق الشــركة 

كإحــد أول املبــادرات التكافلية؟
"تأمــن  ملجموعــة  بالكامــل  فــرع مملــوك  الوفــاء"  "تكافــل  مقاولــة  إن 
الوفــاء" التــي حتظــى مبســاِهمن مرجِعَيــن همــا: مجموعــة التجــاري 
وفــا بنــك ومجموعــة املــدى. ثــم إن "تأمــن الوفــاء" مجموعــة رائــدة علــى 
ــة  ــا( تشــتغل يف ثماني ــوب افريقي ــد جن ــي )بع ــي واإلفريق ــد الوطن الصعي
أســواق: تأمــن املقــاوالت، والتأمــن علــى احليــاة للخــواص، والتأمــن 
علــى غيــر احليــاة للخــواص أيضــا، والتأمــن الفــردي علــى الصحــة، 
والتأمــن الشــمولي، واإلســعاف، والتأمــن الرقمــي والدولــي؛ لتســتكمل 
ســوَقها  وتكــون  التكافلــي،  التأمــن  باالســتثمار يف  ريادتهــا  ذلــك  مــع 
العاشــرة، اســتجابة لشــريحة مهمــة مــن العمــاء الذيــن يســعون الكتتــاب 
تأمــن وفــق منــوذج األعمــال التشــاركية، ومواكبــة أيضــا للديناميكيــة 

ــي. ــن املغرب ــا ســوق التأم ــي يعرفه الت
هــذا ويرجــع اهتمــام املجموعــة بالتأمــن التكافلــي لســنة 2012 حيــث 
ــل  ــة تواكــب منتجــات التموي شــهدت فكــرة إحــداث منتجــات تأمــن بديل
التــي شــرعت يف تســويقها مجموعــة التجــاري وفــا بنــك عبــر فرعهــا 
آنــذاك "دار الصفــاء"، بصفتهــا مؤسســة متويــل ملنتجــات موافقــة ألحــكام 
الشــريعة، قبــل أن تتحــول إلــى "بنــك الصفــاء" ســنة 2017، وتبقــى 

ــرب. ــل التشــاركي باملغ ــة يف التموي ــك أول جترب بذل
ومــع صــدور أول تعديــل ملدونــة التأمينــات يتعلــق بالتأمــن التكافلــي 
كان مــن الطبيعــي واملؤكــد أن ُتبــدي املجموعــة اهتمامهــا، وأن تبــادر 
للمســاهمة يف وضــع اللبنــات األولــى لهــذه الصناعــة اجلديــدة. وطموحنــا 
باألســاس هــو الريــادة بالســوق املغربيــة يف هــذا املجــال اجلديــد قبــل 
اإلفريقــي  املســتوى  علــى  املغــرب  خــارج  املتاحــة  الفــرص  استشــراف 

والعربــي.
ترونهــا  التــي  والقانونيــة  التشــريعية  اإلجــراءات  هــي  مــا 
ضروريــة لتشــجيع التكافــل؟ هــل مــن الضــروري ســن قانــون 
خــاص بالشــركات التكافليــة مــن قبــل هيئــة مراقبــة التأمينــات؟

ال بــد مــن اإلشــارة أوال إلــى أن التأمــن التكافلــي يف املغــرب يحظــى 
بإطــار تنظيمــي خــاص؛ وإن جــرى تعديــل مدونــة التأمينــات رقم 17.99 
مرتــن: أوالهمــا بالقانــون رقــم 59.13 ســنة 2016، والثانيــة بالقانــون 
رقــم 87.18 ســنة 2019. وعلــى أســاس ذلــك صــدر منشــور هيئــة 
ــق بعــض األحــكام  ــوزاري بخصــوص تطبي ــات والقــرار ال ــة التأمين مراقب

املتعلقــة بالشــأن.
ــات  ــق بالتأمين ــل املخطــط املحاســبي املتعل ــك جــرى تعدي ــع ذل ــوازاة م م
ليســتوعب خصائــص التأمــن التكافلــي. كمــا أننــا ننتظــر مشــاريع أخــرى 
يف قطــاع األســواق املاليــة التشــاركية مــن شــأنها أن تســاعد علــى اكتمــال 

املنظومــة الازمــة.
وإجمــاال فــإن املقاربــة متعــددة القطاعــات التــي مت اعتمادهــا يف التجربــة 
املغربيــة مكَّنــت مــن وضــع مرجعيــة قانونيــة وتنظيميــة للتأمــن التكافلــي 

تســمح بانطاقــة رصينــة وبتطويــر متــدرج لهــذا النشــاط اجلديــد. 

وال يفوتنــا بهــذا الصــدد توجيــه الشــكر اجلزيــل لكافــة اجلهــات التــي 
ســهرت علــى حتقيــق هــذا املشــروع خاصــة: املجلــس العلمــي األعلــى، 
هيئــة مراقبــة التأمينــات، وزارة االقتصــاد واملاليــة، اجلامعــة املغربيــة 
ــن يف القطــاع.  لشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن، وأيضــا كافــة الفاعل
اإلداري  بالثنــاء اخلــاص جلهتــي اإلشــراف  املنبــر  مــن هــذا  فنتوجــه 
والرقابــي علــى القطــاع مــن أجــل العمــل الــدؤوب والســهر علــى إخــراج 
املشــروع إلــى أرض الواقــع علــى أحســن وجــه، ومــن أجــل الدعــم والتوجيه 

ــة. ــه مــن لدنهمــا خــال املراحــل التحضيري ــا ب ــذي حظين ال
واختصــارا للجــواب فــإن املغــرب اختــار لقطــاع التأمــن التكافلــي مــا 
اختــاره مــن قبــل لقطــاع البنــوك التشــاركية بــأن جــرى تعديــل النصــوص 
القانونيــة املوحــدة، وإصــدار النصــوص التنظيميــة اخلاصــة، حفاظــا 

ــي. ــة للشــأن املال ــة التنظيمي ــي واملرجعي ــن القانون ــى وحــدة األم عل
ــدي  ــقيه التقلي ــرب بش ــني باملغ ــوق التأم ــة س ــرون وضعي ــف ت كي

والتكافلــي؟
املغــرب قطاعــا حيويــا ويف وضعيــة جيــدة  التأمــن يف  يعتبــر قطــاع 
باملقارنــة مــع دول أخــرى باملنطقــة؛ فهــو يحتــل رتــب الصــدارة علــى 
ــه ســنة 2021  ــم معامات ــغ رق ــد بل ــي. وق ــي والعرب ــن اإلفريق الصعيدي
ــادة بنســبة 10 %  ــي زي ــي، ممــا يعن ــار درهــم مغرب ــارب 50 ملي ــا يق م
مقارنــة بســنة 2020. مــن جهــة أخــرى فــإن نســبة الولــوج إلــى التأمــن 
يف املغرب انتقلت من 3.7 % ســنة 2017 إلى 4.5 % ســنة 2022. 
ــدول الناشــئة يف منطقــة  ــة مــع متوســط ال وهــو مســتوى مرتفــع باملقارن

أوروبــا وشــمال افريقيــا والشــرق األوســط املحــدد يف 1.9 %.
املغــرب  التأمــن يف  قطــاع  تعتــرض  املتصاعــدة  احلركيــة  هــذه  أمــام 
ــل يف احلقيقــة فرصــة ورافعــا لتدعيــم التطــور  جملــة مــن التحديــات مُتثِّ

امللحــوظ يف القطــاع إلــى حــدود الســاعة، ونذكــر منهــا:
- الشمول املالي يف إطار االستراتيجية الوطنية للشمول املالي؛

ســنة  املرتقــب  األخطــار  علــى  املرتكــزة  للمــاءة  الفعلــي  االعتمــاد   -
2025؛

ــون  ــاري األساســي عــن املــرض ليشــمل 22 ملي ــم التأمــن اإلجب - تعمي
شــخص يف أفــق 2022؛

- تعميم التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025؛
- توســيع قاعــدة املنخرطــن يف نظــام التقاعــد يف حــدود 5 مايــن 

بحلــول ســنة 2025؛
- تنويع ورقمنة توزيع منتجات التأمن؛
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- إزالة الطابع املادي لشهادة التأمن على املركبات.
أمــا فيمــا يتعلــق بالتأمــن "التشــاركي" فــإن هــذا القســم الناشــئ يعــرف 
إمكانيــات معتبــرة. وذلــك أن انطــاق التأمــن التكافلــي باملغــرب جــاء 
بعــد شــروع البنــوك والنوافــذ التشــاركية يف تســويق متوياتهــا منــذ ســنة 
ــار درهــم  ــو املنصــرم 22 ملي ــم شــهر يولي ــد مت ــا عن 2017، لتحقــق به
ــة  ــد أولوي ــة هــذا الرصي ــك فمــن الطبيعــي أن تكــون تغطي ــي. ولذل مغرب
حتــى يتســنى تأمــن العمــاء الذيــن وضعــوا ثقتهــم يف هــذه البنــوك، مبــا 
يحافــظ علــى أصولهــا ويســمح لهــا بتطويــر أنشــطتها. يف نفــس الســياق 
يأتــي تأمــن العقــار موضــوع التمويــل التشــاركي مــن خــال التأمــن علــى 

مخاطــر البنايــات.
بعــد إجنــاز هــذه األولويــات ال بد أن ُيشــرع يف تســويق منتجات االســتثمار 
التكافلــي )االدخــار للحــج والعمــرة والتقاعــد التكميلــي...( ممــا من شــأنه 
جــذب مدخــرات مهمــة، ســواء مــن خــال مقــاوالت التأمــن التكافلــي أو 
البنــوك التشــاركية املؤهلــة الســتقطاب الودائــع، وبهــذا ســُيحدُّ أيضــا مــن 
ــا  ــأداء وظيفته ــوك التشــاركية ب ــع وسيســمح للبن ــف الودائ إشــكالية ضع

التحويليــة بشــكل كامــل، واملســاهمة يف متويــل االقتصــاد.
كمــا ســتخرج باقــي املنتجــات إلــى حيــز الوجــود تواليــا وفــق منهجيــة 

تشــاركية ومتدرجــة طبعــت هــذا القطــاع منــذ إحداثــه.
وأمــا مــن ناحيتنــا فإننــا نقــدر إمكانــات قســم التأمــن التكافلــي عنــد 

أجلهــا بحوالــي مليــار درهــم.
هــل هنــاك حوافــز ميكــن أن تشــجع العمــوم علــى اإلقبــال علــى 
ــي  ــني التكافل ــركات التأم ــن لش ــذي ميك ــا ال ــي؟ م ــني التكافل التأم

عملــه حتــى ينجــح التأمــني التكافلــي؟
أولــى اخلطــوات الازمــة لتحفيــز النــاس علــى اإلقبــال علــى منتجــات 
التأمــن التكافلــي توعيتهــم بهــذا النشــاط اجلديــد، مــع إبــراز خصائــص 
النمــوذج التكافلــي للتأمــن، ســواء عــن طريــق مقــاوالت التأمــن التكافلــي 
أو البنــوك والنوافــذ التشــاركية. يف هــذا الســياق يجــدر التنويــه باجلهــود 
التأمــن  ومقــاوالت  التأمينــات  مراقبــة  هيئــة  تبذلهــا  التــي  اجلــادة 
ــوك والنوافــذ التشــاركية؛ لكــن ال ينبغــي  ــك البن ــي الناشــئة وكذل التكافل
االكتفــاء باملنجــز فقــط بــل هنــاك حمــات توعيــة وتواصــل مرتقبــة مــن 
خــال مواقــع التواصــل االجتماعيــة أو مــن خــال النــدوات واللقــاءات.
وفيمــا يخــص املبــادرات التحفيزيــة نذكــر علــى ســبيل املثــال ال احلصــر 
مــا اختارتــه مقــاوالت التأمــن التكافلــي مــن إعفــاء العمــاء احلاصلــن 

علــى متويــل تشــاركي ســابق دون تأمــن، وذلــك قبــل تاريــخ صــدور اعتمــاد 
مقــاوالت التأمــن التكافلــي، مــن الفحوصــات الطبيــة الازمــة عنــد 
ــا وتشــجيعا  ــك تســهيا منه ــة. وذل ــى الوفــاة والزمان ــاب التأمــن عل اكتت
لهــذه الشــريحة املهمــة علــى اكتتــاب التأمــن التكافلــي، ويف اآلن نفســه 
للبنــك يف حالــة وقــوع خطــر  التشــاركية  التمويــات  حمايــة ملحفظــة 

ــة. ــاة أو الزمان الوف
هــذا وإننــا مدعــوون كمقــاوالت تأمــن تكافلــي لتكثيــف اجلهــود والتعــاون 
مــع مختلــف اجلهــات التــي تســاهم يف التعريــف بهــذه الصناعــة وتقريبهــا 
مــن العمــوم مثــل: اجلهــات اإلشــرافية واجلامعــات العلميــة واجلمعيــات 

املهنيــة واملكاتــب االستشــارية...
ــي  مــا هــي أبــرز التحديــات التــي ُتعيــق صناعــة التأمــني التكافل
يف ســوق التأمــني املغربــي؟ ومــا هــو تصوركــم لتطويرهــا؟ كيــف 
تــرون تطــور التكافــل يف املغــرب؟ هــل ســيظل مقتصــرا علــى 
بعــض الفــروع فقــط؟ أم أنــه ال بــد لــه أن يشــمل الفــروع األخرى؟
ــه، وكل نشــاط يف هــذه  ــرب يف بدايات ــي يف املغ ــم أن التأمــن التكافل نعل
املرحلــة ال بــد أن يعــرف حتديــات ال متنعــه بقــدر مــا تدفعــه إلــى املواكبــة 
والتطويــر. مــن هــذا املنطلــق فــإن أبــرز حتــد يف نظرنــا يكمــن يف عــرض 
منتجــات تواكــب الواقــع املعاصــر بتقدمــه وتطــوره، وبطريقــة تقربهــا 

حلاجــة اجلميــع، مــع التمســك مبوافقــة آراء املجلــس العلمــي األعلــى.
أمــا تصورنــا لتطويــر هــذه الصناعــة الناشــئة فندعــو دائمــا إلــى مقاربــة 
تشــاركية جتمــع مختلــف اجلهــات املعنيــة، وعلــى رأســها اجلهــات اإلداريــة 
اإلجرائيــة  اخلطــوات  علــى  االتفــاق  أجــل  مــن  واملهنيــة،  واإلشــرافية 
واملرحليــة التــي تفيــد يف إرســاء هــذه الصناعــة علــى قواعدهــا. وإذا أمكــن 
ــرب  ــي باملغ ــإن تطــور التأمــن التكافل ــن إن شــاء اهلل، ف ــك، وهــو ممك ذل
ســيتميز يف اجلانبــن: الكمــي مــن حيــث اإلقبــال ونســبة الولــوج، والكيفــي 

مــن حيــث جــودة املنتجــات ومطابقتهــا للمرجعيــة الشــرعية املحليــة.
هــذا التطــور يســتلزم أن يعــم التأمــن التكافلــي بشــقيه التأمينــي اخلالص 
واالدخــاري، بشــكل تدريجــي، كافــة الفــروع التــي يحددهــا منشــور هيئــة 
مراقبــة التأمينــات، والتــي يحــق ملقاولــة التأمــن التكافلــي مزاولتهــا 
ــى الترخيــص الــازم. فــا میكــن أن تتطــور هــذه  شــريطة احلصــول عل
الصناعــة إذا ظلَّــت معتمــدة فقــط علــى أكثــر املنتجــات طلبــا ســواء مــن 
ــر  ــرى أن مجــاالت التطوي ــا ن ــة الوســطاء. وإنن ــة العمــاء أو مــن جه جه
والتحســن كثيــرة جــدا لكنهــا حتتــاج ألفــكار جديــدة وإجــراءات ســديدة.

السوق املغربى

األستاذ/ النالي محمد العربي
املدير اإلقليمى للشركة 
األفريقية إلعادة التأمني

ــا  ــر يف أفريقي ــد األكب ــني ُتع ــادة التأم ــة إلع ــركة األفريقي  أن الش
والشــرق األوســط حيــث حتتــل املركــز 39 ضمــن أكبــر شــركات 
فكيــف  العامليــة؟  لتصنيفــات  طبًقــا  بالعالــم  التأمــني  إعــادة 

توصلتــم الــي هــذه املكانــة؟
اختــارت الشــركة األفريقيــة إلعــادة التأمــن، منــذ تأسيســها ســنة 1976، 
توجيــه مهمتهــا الرئيســية نحــو دعــم وتطويــر أســواق التأمــن وإعــادة 
التأمــن األفريقيــة، باعتمــاد اســتراتيجية تقــوم علــى تنــوع بنيــة رأس مالهــا 
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السوق املغربى
وعلــى توســيع انشــطتها االكتتابيــة يف جــل أســواق التأمــن يف القــارة 
األفريقيــة. كمــا حرصــت علــى تبنــي أفضــل املعاييــر الدوليــة مــن حيــث 
إدارة املخاطــر وقواعــد احلوكمــة اجليــدة   مــع االعتمــاد علــى إدارة ماليــة 
اســتباقية وسياســة، علــى صعيــد املــوارد البشــرية، موجهــة نحــو تدريــب 
مســتمر واســتقطاب أفضــل املواهــب واخلبــرات يف مختلــف وظائــف 

صناعــة التأمــن وإعــادة التأمــن. 
ويف هــذا اإلطــار، فــإن املجموعــة تضــم حاليــا كمســاهمن 42 دولــة 
أفريقيــة، و113 شــركة تأمــن وإعــادة تأمــن أفريقيــة، البنــك االفريقــي 

ــا. للتنميــة و3 شــركات تأمــن غيــر أفريقيــة رائــدة عاملي
زيــادة علــى املقــر الرئيســي   يف الغــوس )نيجيريــا(، تعمــل املجموعــة 
ــدار  ــا: ال ــع أنحــاء أفريقي ــة يف جمي ــب إقليمي مــن خــال ســتة )6( مكات
ــا(، الغــوس  ــي )كيني ــاج(، نيروب ــرب(، أبيدجــان )ســاحل الع البيضاء)املغ
ولديهــا  لويــس )موريشــيوس(.  وبــورت  القاهــرة )مصــر(،  )نيجيريــا(، 
أيضــا مكتــب محلــي واحــد )1( يف أديــس أبابــا )اثيوبيــا(، ومكتــب يف 
 Africa( شــركات تابعــة )كمبــاال، )أوغنــدا(. كمــا أن لديهــا ثــاث )3
Re South Africa Limited يف جوهانســبرغ )جنــوب أفريقيــا(، و

 Africa Re Underwritingو مصــر  Africa   Retakaful يف 
دبــي  Agency Limited يف 

التأمــن  إلعــادة  األفريقيــة  الشــركة  وســعت  قــد  اخــرى،  جهــة  مــن 
اعمالهــا خــال الســنوات االخيــرة يف بعــض االســواق االســيوية واجلنــوب 

االمريكيــة.
 مــا هــي أهــم القضايــا وامللفــات الهامــة التــي مت مناقشــتها يف 
اجلمعيــة العموميــة وجلــان مجلــس إدارة الشــركة األفريقيــة 
املصــري  واالحتــاد  املصريــة  املاليــة  ووزارة  التأمــني  إلعــادة 

للتأمــني؟
باإلضافــة إلــى النقــاط القانونيــة االعتياديــة مثــل املوافقــة علــى إجنــازات 
ــي 845  ــغ حوال ــم أعمــال بل ــك رق ــام الســابق )2021( ، مبــا يف ذل الع
قــدره  الفنــي  الربــح  وصــايف   5.04٪ بزيــادة  أمريكــي  دوالر  مليــون 
34.56 مليــون دوالر أمريكــي بزيــادة ٪146 ، ركــزت أهــم القضايــا 
علــى  األخيــر  العاديــة  العموميــة  اجتمــاع اجلمعيــة  نوقشــت يف  التــي 
الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي املقلــق الســائد يف العالــم والــذي يتميــز 
بالتضخــم و تراجــع النمــو وتعثــر العمــات األفريقيــة مقابــل الــدوالر 
االمريكــي  و كمــا مت تــدارس و طــرح االســتراتيجيات التــي ســيتم تبنيهــا 
لضمــان تطويــر و دمیومــة املجموعــة كشــركة قويــة ورائــدة يف محيطهــا 

االفريقــي و اجلهــوي .
ــى  ــز عل أمــا بالنســبة الجتماعــات جلــان مجلــس اإلدارة، فقــد مت التركي
ــغ  حتليــل األداء املالــي للربــع األول مــن عــام 2022، أي رقــم أعمــال بل
218.18 مليــون دوالر مقابــل 193.67 دوالر يف عــام 2021 ونتيجــة 
فنيــة بلغــت 12.62 دوالر يف عــام 2022 مقابــل 9.62 دوالر خــال 
الربــع األول مــن عــام 2021. ومــع ذلــك، جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه علــى 
مســتوى النشــاط املالــي، تأثــر األداء بخســارة اإليــرادات وآثــار العملــة 

الناجمــة عــن انخفــاض قيمــة العمــات األفريقيــة.
هــل لنــا بلمحــه عــن النســخة الســابعة مــن جوائــز التأمــني 
ــا  ــام؟ وم ــذا الع ــو ه ــركة يف يوني ــا الش ــي أطلقته ــة والت األفريقي
هــو العائــد مــن هــذه اجلوائــز بالنســبة للشــركة والســوق املغربــي 

ــي؟ ــوق العرب والس
أقيمــت الــدورة الســابعة مــن جوائــز التأمــن األفريقيــة يف 28 يونيــو 
2022 يف نيروبــي، وشــهدت حضــور حوالــي 1200 مشــارك، أكثــر 

بقليــل مــن الــدورات الســابقة.
هــذه املظاهــرة الســنوية اصبحــت موعــدا ومرجعــا يف صناعــة التأمــن 

بأفريقيــا. وشــملت اجلوائــز التاليــة: املديــر للعــام للســنة، الشــركة األكثــر 
ابتــكارا، شــركة الســنة Insurtech وشــركة التامــن للســنة

وتطمــح شــركة أفريقيــا للتأمــن مــن خــال هــذا احلــدث إلــى املســاهمة 
الفعالة يف تعزيز قطاع التأمن يف أفريقيا، وتشــجيع املمارســات اجليدة 
وروح االبتــكار والتحديــث واالنفتــاح علــى تقنيــات االتصــال والرقمنــة 
ــا.  ــور املواهــب يف صناعتن ــز ظه ــا نحف ــة، فإنن ــذه الطريق ــدة. وبه اجلدي
باإلضافــة إلــى ذلــك، توفــر جوائــز التأمــن األفريقيــة للمهنيــن فرصــة 
لتبــادل اخلبــرات والتقنيــات اجلديــدة. كل هــذا يتــم مــن أجــل تطويــر 
صناعــة التأمــن يف أفريقيــا ويف هــذا الســياق، متيــزت أســواق التأمــن 

يف العربيــة يف عــدة مناســبات مــن هــذا احلــدث.
 مــا هــو الــدور تلعبــه الشــركة األفريقيــة إلعــادة التأمــني يف دعم 
وتنميــة األســواق األفريقيــة؟ ومــا هــي األنشــطة االســتثمارية 

األخــرى التــي تقــوم بهــا الشــركة؟
ــن،  ــن والدولي ــن الشــركاء القاري ــد م ــع العدي ــا املجموعــة م ــل حالي تعم
احلكوميــن واخلاصــن علــى حــد ســواء، لتطويــر منتجــات تأمــن جديدة، 
وخصوصــا لرفــع مســتوى املهــارات املهنيــة التــي تفتقــر إليهــا الصناعــة.  
أســواق املنطقــة ال تــزال أســواقا واعــدة مــن حيــث مجــال التطــور، وتعــرف 
ــة  ــة مهمــة وطبقــة متوســطة أوســع. كمــا ان تغطي ــة دمیوغرافي ديناميكي
ــة  املشــاريع االســتثمارية الكبــرى علــى مســتوى البنيــات التحتيــة احلديث

والطاقــات املتجــددة كلهــا روافــع للتنميــة.
وكمــا يجــدر االشــارة ان الشــركة األفريقيــة إلعــادة التأمــن تســتثمر 
تنميتهــا  أجــل  مــن  األفريقيــة  القــارة  يف  بكثافــة  املاليــة  ســيولتها 
االقتصاديــة، للقطاعــن املالــي واالجتماعــي، وذلــك مــن خــال "مؤسســة 
افريكا ري " “Africa Re Foundation” التي تدعم مختلف األعمال 

االجتماعيــة ذات النفــع العــام كجــزء مــن مســؤوليتها االجتماعيــة.
الثــورة الرقميــة يف جميــع أنحــاء صناعــة التامــني يف  تــزداد 
الوطــن العربــي؟ فكيــف الشــركة األفريقيــة ألعــاده التأمــني 
موجــة التغيــر؟ ومــا قامــت بــه الشــركة باإلجــراءات ملواكبــة 

هــذه الثــورة الرقميــة؟
اتخــذت املجموعــة، خــال الســنوات الثــاث املاضيــة، مجموعــة مــن 
القــرارات يف هــذا االجتــاه، مــن خــال إعــادة النظــر يف جميــع مواردهــا 
اقتنــاء وتطويــر حلــول  التشــغيل، مــن خــال  التكنولوجيــة وإجــراءات 
ــا. هــذا  ــد يف صناعتن ــات الغ ــب متطلب ــي وتواك ــاءة، تلب ــر كف ــدة أكث جدي
التحــول الرقمــي جــار ويتعلــق بجميــع جوانــب أعمالنــا مــن االكتتــاب 
وإدارة املحاســبة وإدارة املخاطــر واملــاءة املاليــة وخاصــة سياســة قــرب 
ناجعــة وفعالــة علــى مســتوى التســويق وعــا قتنــا مــع كافــة شــركات 

التامــن واعــادة التامــن 
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اختالالت الطرق

مـحـمـد جـمـال بـنـونـةمـحـمـد جـمـال بـنـونـة
خبري و مهندس ودكتور يف القانونخبري و مهندس ودكتور يف القانون
أستاذ جامعي بمعهد الكنام باريسأستاذ جامعي بمعهد الكنام باريس

مقدمة
إبــان فتــرة إجنــاز الطــرق، بعــض املخاطــر تظهــر علــى شــكل اختــاالت 
والتــي مــا تكــون عــادة مغطــاة ببوليصــة التأمــن "كل أخطــار األوراش" 
علــى  يجــب  فلذلــك،   .  )Contractors All Risks CAR – TRC(
املؤمنــن ومعيــدي التأمــن أن يكونــوا علــى وعــي ودرايــة بهــذه األخطــار 
ومصادرهــا حتــى يتســنى لهــم دراســتها قبــل اكتتــاب التغطيــة، ومواجهتهــا 

بعــد اكتتابهــا َيِئمــا قبــل حدوثهــا، أو بعــد وقوعهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك، فتغطيــة أشــغال إجنــاز الطــرق )CAR - TRC( ، لهــا 
أهميــة قصــوى إلجنــاح مشــروع البنــاء مبــا أنهــا تســمح نقــل املخاطــر مــن 
ــاء إلــى شــركة التأمــن. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن  املتدخلــن يف عمليــة البن
صاحــب املشــروع هــو أول مــن يجــب أن يهتــم باكتتــاب هــذه التغطيــة ألنه إذا 
توقــف الــورش بعــد وقــوع حادثــة مــا، فســيكون هــو املتضــرر األول. بحيــث 
 PEA –( ســيؤدي إيقــاف املشــروع إلــى حــدوث خســارة االســتغال املســبقة
Loss of Profit( ، وقــد يعاقبــه عليهــا عميلــه الــذي ينتظــر تســلم املنشــأة 
ــة. لذلــك يظهــر  ــر العقدي يف وقــت محــدد وذلــك بتطبيــق غرامــات التأخي
مــن الضــروري اكتتــاب بوليصــة تغطــي جميــع املخاطــر الناشــئة عــن طبيعــة 

األشــغال التــي يتعــن القيــام بهــا.
فلمواجهــة كل هــذه املخاطــر واألخطــار، يعــد تأمــن أشــغال إجنــاز الطــرق 
بواســطة بوليصــة )CAR – TRC( عامــاً أساســًيا وذي أهميــة قصــوى 
ــى  ــه يجــب عل قصــد جنــاح وإجنــاح مشــروع أشــغال إجنــاز الطــرق. إال أن
بوليصــة التأمــن )CAR – TRC( أن حتــوي وتضــم بعــض التغطيــات 
املهمــة جتنبــا وتفاديــا أليــة حالــة تعويضيــة إمــا غائبــة متاًمــا أو غيــر كافيــة 
ملواجهــة قيمــة اإلصاحــات الازمــة، وإذ نخــص منهــا بالذكــر وال احلصــر 

مــا يلــي :
 )Erreur de conception - Design error( خطأ يف التصميم -

 )Sue And Labour( اإلصاح قبل حدوث اخلطر -
- اإلصاح بالتطابق مستحيل 

 )Réparation à l‘identique impossible - Identical repair impossible( 
- تكاليف إعادة بناء التربة

)Frais de reconstitution des sols - Soil reconstitution costs( 
- املسؤولية املدنية اجتاه الغير

 )Responsabilité civile – Third party Liability( 
إال أنــه مــن الواجــب تكييــف التحمــات املتبقيــة علــى عاتــق املؤمــن عليــه 

)Deductible – Franchise( لهــذه التغطيــات.
أمــا مــن الناحيــة التقنيــة، تتعــرض الطــرق لضغــوط شــديدة بســبب حركــة 
املــرور والعربــات، بســبب الظــروف املناخيــة للبلــد أو املنطقة نفســها، بســبب 
إصــاح األرصفــة وصيانتهــا، فضــاً عــن تقــادم املــواد التــي تكــون أرصفــة 
الطــرق وتآكلهــا اخلاصــة مــا ينتــج تضــرر الطريــق وفرشــتها الفوقيــة مبــرور 
الزمــن. هاتــه االختــاالت تتميــز بتدهــور متوســط إلــى شــديد ؛ ومیكــن أن 

تتواجــد علــى مســتويات مختلفــة، وهــي نتيجــة مصــادر مختلفــة.
لذلــك يبــدو مــن الضــروري أن نحــدد بدقــة؛ بقــدر املســتطاع؛ أســباب 

ومصــادر التدهــور األولــي وذلــك مــن أجــل :
- حتديد احللول املمكنة والكافية للصيانة واإلصاح والتقوية.

- إعداد جدول زمني لإلصاح يف الزمان واملكان ؛
رسم بياني حلصر االختالالت وطرق إصالحها 
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- اختيــار الطريقــة )أو الطــرق( املناســبة والدائمــة لإلصــاح : بهــذا الصدد 
ال يكفــي وضــع طــرق أو مــواد أو عمليــات تســتجيب حلالــة طارئــة قصيــرة 

األمــد ، بــل يجــب إجــراء إصــاح دائــم علــى املــدى البعيــد.
مــن ناحيــة أخــرى، تعتبــر اإلصاحــات العاجلــة وقصيــرة املــدى مكلفــة علــى 
املــدى البعيــد وال توفــر أي أمــن أو أمــان ملســتخدمي الطريــق. لذلــك يجــب 

جتنــب هــذه النظــرة لألشــياء ألن نتائجهــا جــد محــدودة.
أهمية حصر اختالالت الطريق

أســاس كل اســتراتيجية لصيانــة الطــرق يرتكــز بشــكل عــام علــى ســرد 
الئحــة معاينــة كل تدهــور أو اختــال علــى ســطح الطريــق، باإلضافــة إلــى 
ــد وســائل وطــرق  ــات املرتبطــة مبصادرهــا مــع حتدي التفســيرات والتأوي
ــت هــي إدارة  ــق أكان ــر الطري ــي تبقــى حتــت مســؤولية مدب ــا والت إصاحه

عموميــة، أم جماعــة حضريــة، أم مقاولــة حــرة.
مــن الناحيــة العمليــة، يشــكل تدهــور ســطح الرصيــف بشــكل عــام إحــدى 
العامــات اإلنذاريــة، زد علــى ذلــك، فهــذا التدهــور يوحــي باملؤشــرات 
ــة والســطحية  ــات الهيكلي ــرات يف اخلاصي ــر حساســية للتغي املبكــرة واألكث

ألرصفــة الطــرق.
علــى ســبيل املثــال، يف حالــة تدهــور ســطح الطــرق يســمح هــذا األخيــر 
كــذاك  يغيــر  للطريــق،  التحتيــة  الطبقــات  مســتوى  علــى  املــاء  بتســرب 
علــى  قــوي  تأثيــر  املطــاف   نهايــة  ولــه يف  للطريــق،  الطولــي  التســاوي 
التركيبــة الكليــة للفرشــات التحتيــة للطريــق وينتهــي بخلــق حالــة جــد ســيئة 

حلالــة الشــبكة الطرقيــة.
إختالالت الطرق

ــم اختبارهــا  ــاد ويت ــكل شــديد اإلجه ــارة عــن هي ــق كمنشــأة هــي عب الطري
باســتمرار مــن خــال العوامــل الداخليــة )املــواد التــي تشــكل الطبقــات، 
وطبيعــة األرض، تصميــم الطريــق، التنفيــذ والتحكــم يف أعمــال تنفيــذ 
املشــروع، العوامــل اخلارجيــة التــي تنتجهــا املركبــات واملنــاخ اإلقليمــي. 
نتيجــة لذلــك، قــد تظهــر بعــض األضــرار علــى طبقــة التــآكل للطريــق مــا 

قــد يشــكل خطــًرا واضًحــا علــى مســتخدمي الطريــق.
ســنحدد يف بقيــة هــذه املقــال التدهــور األكثــر انتشــارًا واألكثــر مصادفــة يف 

طبقــات التــآكل ألرصفــة الطــرق.
L’arrachement  - اإلقتالع 

اإلقتــاع هــو ظاهــرة تــؤدي إلــى خــروج مــادة املاســتيك )Mastic(  واملكــون 
 Fines des( ــة ــات احلباب ــدة )Liant-Binder(  ودقاق ــادة العاق ــن امل م
 Couche de( الســير  لفرشــة   )granulats fines of agregates
roulement – Wearing course( واملكونــة مــن األســفلت باإلضافــة 
إلــى تطايــر احلصــي علــى طــول األخاديــد املوازيــة ملحــور الطريــق. عــادة مــا 

ينتــج عنــه أحــد اإلختــاالت التاليــة:
- ظاهرة جتريد املسار وتآكله على شكل صفائح ؛

- ظاهــرة ينتــج عنهــا مظهــر طريــق ناعــم والمــع لفرشــة الســير والتــي تنتــج 
بشــكل عــام عــن تــآكل احلصــي ؛
- ظاهرة تتميز بتطاير احلصي.

األسباب املحتملة لتمزق املواد
- خطــأ يف تنفيــذ األشــغال مــن طــرف املقاولــة : طبيعــة املــادة الرابطــة 

وكذلــك دقاقــات احلبابــة املســتخدمة
 )Fines des granulats - fines of agregates( میكــن أن تكــون 

ســبًبا يف متــزق العناصــر املكونــة لفرشــة الســير.
- خطــأ يف تصميــم الطريــق: قــد يتســبب انخفــاض ســمك فرشــة الســير 

يف حــدوث هاتــه التمزقــات.
احلفر

احلفــر علــى واجهــة فرشــة الســير هــي ظاهــرة تتميــز بإنشــاء وخلــق جتويف 

علــى ســطح الطريــق مــن خــال رحيــل ملحــوظ وكبيــر للغايــة للمــواد املكونــة 
ــى الســطح والتــي میكــن أن  لفرشــة الســير. تبــدو احلفــر وكأنهــا ثقــب عل
تســبب حــوادث ســير خطيــرة للغايــة، بحيــث میكــن أن تنقلــب الســيارة 
بســرعة 90 كــم / ســاعة فــوق حفــرة وينتــج انقابهــا أو علــى األقــل تلــف 

إحــدى عجاتهــا. لألســف هــذه الظاهــرة حاضــرة جــدا علــى الطــرق.

األسباب املحتملة للحفر
- خطــأ يف تنفيــذ األشــغال مــن طــرف املقاولــة : قــد تكــون طبيعــة الغــاف 

وطبيعــة الغرامــات املســتخدمة يف تنفيــذ العمــل ســبًبا يف التمــزق.
- خطــأ يف تصميــم الطريــق: میكــن أن يســبب انخفــاض ســمك فرشــة 
الســير لهــذه التمزقــات والتــي تتميــز بفــك أجــزاء معينــة مــن الفرشــة 

املكونــة لســطح الطريــق.
التطور املحتمل لهذه اإلختالالت

ــه  ــون ل ــف ويك ــو التجوي ــرة بســرعة، فســوف ينم ــم إصــاح احلف ــم يت إذا ل
تأثيــر ســلبي للغايــة علــى الطبقــات الســفلية للطــرق وذلــك مــن خــال 
الركــود وتســرب امليــاه املطريــة بعــد ذلــك. ونتيجــة ذلــك ، ســيكون اإلصــاح 

ــة. ــر تكلفــة مالي ــر وأكث أكب
 Faïençage - التشققات املتشابكة

هــذه الظاهــرة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن التشــققات املتشــابكة أو 
الشــبكية والتــي ستشــكل سلســلة مــن األشــكال الهندســية املتعــددة األضــاع 

ــق. ــى كل املســارات للطري واملتواجــدة عل

L’arrachement - اإلقتالع

 Nid de poule - احلفر
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األسباب املحتملة للتشققات الشبكية
- البلى العادي للطريق: يتميز التشقق الشبكي بشقوق التعب.

ــم تســتوعب  - خطــأ يف التصميــم : میكــن أن تكــون الدراســة الهندســية ل
ــة للطريــق حركــة املــرور املوجــودة بالفعــل. يف احتســاباتها للفرشــات املون

التطور املحتمل لهذه اإلختالالت
ــج يف  ــا لتنت ــا تدريجًي ــا أن تشــهد هــذه التشــققات انفتاًح مــن املمكــن متاًم

األخيــر رحيــل املــواد التــي تشــكل فرشــة الســير.
 Fissure longitudinale - التشققات الطولية

تتميــز هــذه التشــققات بصــدع مــواٍز إلــى حــد كبيــر ملحــور الطريــق ويظهــر 
بشــكل عــام وحصــري يف علــى طــول املســار

األسباب املحتملة لظهور تشققات طولية
عــادة مــا تكــون هــذه التشــققات نتيجــة إلرهــاق هيــكل الطريــق بســبب 
اإلجهــاد الزائــد لطبقــة أو كافــة الطبقــات املكونــة للطريــق املعاجلــة ، والتــي 

قــد تكــون أســبابها املحتملــة كمــا يلــي:
- خطأ يف تصميم الطريق

أن الســبب ينبــع مــن التقليــل مــن احلجــم ؛حركــة التربــة وإزالــة التربــة 
الطينيــة.

البلــى والقــدم العــادي للطريــق : يعــود ســبب التشــقق الطولــي إلــى انفصــال 
املــواد املكونــة للطريــق.

التطور املحتمل لهذه اإلختالالت
يبــدأ هــذا النــوع مــن اإلختــال بفتحــة صغيــرة يف البدايــة، ثــم يتطــور مبرور 

الوقــت عــن طريــق التفــرع ، والتشــقق الشــبكي ثــم رحيــل املــواد فيمــا بعــد.
 Fissure transversale - التشققات الَعرضية

هــذا التشــقق يظهــر علــى شــكل صــدع عمــودي إلــى حــد كبيــر علــى محــور 
الرصيــف مبــا يف ذلــك عــرض الرصيــف بالكامــل أو جــزء منــه.

األسباب املحتملة لتشكيل التشققات العرضية
- البلــى العــادي للطريــق والنــاجت عــن اإلســتعمال : هــو صــدع علــى ســطح 

القارعــة نــاجت عــن صعــود التشــقق بســبب االنكمــاش احلــراري 
- خطأ يف تنفيذ األشغال

میكن أن يكون التشقق العرضي نتيجة ألحد األسباب التالية :
● إما بسبب صعود املفصل العرضي إبان إجناز الفرشة املعاجلة ؛

●  إما بسبب وصلة يف فرشة األسفلت.
التطور املحتمل

قــد يعــرف التشــقق العرضــي فتحــة صغيــرة يف البدايــة، ثــم ُتترجــم بتشــعب 
وتشــقق، ثــم يتــم حتويلهــا إلــى تكســير ثــم يتميــز بتطايــر املــواد التــي تشــكل 

جســم القارعــة.
تشققات مختلفة

تظهــر هــذه التشــققات بطريقــة عشــوائية علــى ســطح القارعــة وذلــك علــى 
شــكل شــلجمي )Parabolique – Parabolic shape(، أو علــى شــكل 

 Y أو علــى شــكل ، )Star shaped( جنمــة

 Fissure longitudinal - التشقق الطولي

Fissure transversal - تشقق عرضي

Fissures diverses - تشققات مختلفة

 Faïençage - التشققات الشبكية

مقاالت



5151

Ressuage - طفو املادة العاقدة

األسباب املحتملة لظهور التشققات املختلفة
میكــن أن يكــون هــذا النــوع مــن التشــقق نتيجــة لعــدة عوامــل مبــا يف ذلــك 

حركــة األرض:
- انكباس التربة
- انكباس الردم

- استخدام شركة البناء ملواد عاقدة صلبة ؛
- استخدام مادة عاقدة شديدة احلرارة أثناء تصنيع األسفلت ؛

- انكماش هيدرومائي
- تشقق ناجت بكل بساطة عن بلى وتقادم األسفلت.

 Ressuage طفو العاقد املادة العاقدة
يتميــز الطفــو بصعــود املــادة العاقــدة إلــى ســطح القارعــة، مغطيــة بذلــك 

احلبابــة أو جــزء منهــا. 

األسباب املحتملة لظهور الطفو السطحي
میكن أن تكون األسباب املؤدية لظاهرة الطفو السطحي متعددة :

- خطأ يف تصميم الطريق
غيــر   )Granulométrie – Sieving( احلبيبــات  قيــاس  صياغــة 

؛ الطريــق  وأرضيــة  واملنــاخ  الطريــق  لنــوع  مناســبة 
سوء صياغة املادة العاقدة املستخدمة من قبل املقاولة.

- خطأ يف تنفيذ أشغال إجناز الطريق
میكن أن يكون سبب الطفو زيادة وإفراطاً يف كمية املادة العاقدة.

- العوامل املناخية
میكــن أن يكــون ملنــاخ البلــد أو املنطقــة تأثيــر كبيــر علــى القارعــة وتفاعلــه 
أثنــاء االســتخدام. نتيجــة ذلــك، میكــن أن يتــم الطفــو إبــان الطقــس احلــار: 
تســاعد احلــرارة علــى طفــو املــادة العاقــدة إلــى ســطح القارعــة ممــا يــؤدي 

إلــى هــذه الظاهــرة.
املــواد  علــى  تؤثــر  الشــمس  وأشــعة  احلــرارة  ودرجــة  واجلليــد  "املطــر 

. املتغيــرة"  الظــروف  لهــذه  احلساســة 
 )Orniérage - Rutting( األخدود

بعــد املــرور املتكــرر للمركبــات ثقيلــة  الــوزن، میكــن ماحظــة اعوجــاج 
 Déformation palstique –( ذات طابــع باســتيكي ودائــم للرصيــف

.)Plastic deformation
طولًيــا يف الشــكل ، توجــد هــذه التشــوهات يف األجــزاء املحليــة مــن أقســام 
الطريــق املجهــدة بشــكل خــاص ، مثــل محطــات احلافــات والتقاطعــات 
)النــوع القياســي أو الدائــري( ، أو حتــى علــى طــول املمــرات البطيئــة 

للطــرق الســريعة )املمــر األمیــن الــذي تأخــذه األوزان الثقيلــة(.

الشــق هــو تشــوه طوالنــي دائــم يحــدث حتــت مــرور العجــات ويكــون 
عرضــه أكبــر مــن 80 ســم.

الشــريط الرمــادي الــذي يظهــر بوضــوح بدايــة األخــدود علــى منتصــف 
املمــر األمیــن للطريــق.

األسباب املحتملة حلدوث األخاديد على الطريق
- خطأ يف تصميم الطريق

میكــن أن يــؤدي التقليــل مــن حجــم قاعــدة الرصيــف إلــى حــدوث األخــدود 
علــى الطريــق ؛

ــاه أو  ــد يكــون انخفــاض قــدرة حتمــل الدعامــة بســبب ســوء صــرف املي ق
ــق. ــى الطري ــد عل ــور األخادي ــد هــو ســبب ظه ــان اجللي عمــل ذوب

- االستخدام املفرط للطريق
ينتــج التعــب املفــرط للطريــق مــن جــراء اســتخدامها واســتعمالها املفرطــن 
واملتكرريــن بواســطة الشــاحنات ومركبــات البضائــع الثقيلــة. غالًبــا مــا 
تصــادف هــذه الظواهــر علــى املمــر البطــيء للطــرق الســريعة )املمــر األمیــن 

للطريــق(.
تطور األخدود

- میكــن أن يــؤدي األخــدود إلــى حــدوث تصــدع فيــه و میكــن أن يشــكل 
خطــًرا كبيــًرا علــى مســتخدمي الطريــق ، خاصــة إذا كان الطقــس ممطــرأ.

اعوجاج قارعة الطريق – انكباس حاشية الطريق
ينتــج عــن هــذا اإلنكبــاس انغــراز واضــح ومتموقــع علــى مســتوى جــزء مــن 
الطريــق الواقــع بــن شــريط اإلســتعجالي يف حــاالت الطــوارئ )أو اجلانــب 

الســفلي( وحافــة املســار األمیــن.

األسباب املحتملة النكباس حاشية الطريق
- خطأ على مستوى تصميم الطريق

تقليــص حجــم القاعــدة أو األرضيــة والتــي تشــكل دعامــة الرصيــف تكــون 

Orniérage -  األخدود

Affaissement de rive - انكباس حافة الطريق
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بشــكل عــام مــن األســباب التــي تولــد وتخلــف هاتــه اإلنكباســات.
- خطأ يف تنفيذ أشغال الطريق

میكــن أن يكــون تصريــف ميــاه األمطــار عندمــا يكــون معيًبــا هــو 
ســبب هاتــه اإلنكباســات اجلانبيــة.

- العوامل املناخية
يعتبــر نقــص امليــاه اجلوفيــة والنــاجت مــن التربــة نتيجــة التفاعــل 
ــاس  ــن أحــد أســباب انكب ــي وهــي م ــاخ والغطــاء النبات ــن املن ب

الرصيــف.
مــع مــرور الزمــان، ينتــج عــن هــذه الظاهــرة تدهــور شــديد للطريق 

وذلــك بســبب تواجــد املــاء املخــزن علــى طول جوانــب الطريق.
تطور التشوهات

إلــى ظهــور تشــققات موازيــه  تــؤدي هاتــه اإلختــاالت  قــد   -
الطريــق. النكبــاس 

صيانة الطريق
يتمثــل الهــدف الرئيســي واألساســي يف صيانــة الطــرق )الوطنيــة 
أو احلضريــة أو الطــرق الســريعة( يف ضمــان التشــغيل العــادي 
واآلمــن لشــبكة الطــرق وحركــة املــرور واحلفــاظ كذلــك علــى 
الطريــق مــن أي تدهــور أو اختــال. میــس بســامة مســتعملي 
الطريــق. فمــن أجــل هاتــه الســامة، يجــب علــى مســيري الطريــق 
أن يهتــم بالصيانــة الدائمــة واملســتمرة للطريــق والتــي ســتحد 
مــع  التحتيــة  البنــى  هــذه  علــى  الســلبية  اآلثــار  مــن  بالتأكيــد 
ــة املتكــررة.  ــة وتدخــات الصيان ــف اإلجمالي ــل مــن التكالي التقلي
ــى الطــرق  ــي أن ننســى أن التدخــات عل ــذا الصــدد، ال ينبغ وبه
؛ بهــدف إصاحهــا أو تقويتهــا ؛ میثــل مصــدر إزعــاج ملســتعملي 
ــة مــن عــدم  ــل حال ــة أخــرى میث ــة ، ومــن ناحي ــق مــن ناحي الطري
ــة  ــل ومميت ــرة ، ب ــون خطي ــن أن تك ــي میك ــان والســامة والت األم

ملســتعملي الطريــق.
ــة املنتظمــة والدائمــة واملســتمرة يف  ــأن الصيان ــراف ب يجــب االعت
املــكان والزمــان غيــر كافيــة علــى مســتوى شــبكة الطــرق املغربيــة.

تعــد صيانــة الطــرق اســتثمارًا طويــل األمــد بحيــث يجــب النظــر إليــه 
واإلدراك بــه كوســيلة لتقليــل مخاطــر احلــوادث بســبب ســوء حالــة ســطح 
قارعــة الطريــق. فاملواطــن؛ كدافــع ضرائــب ومســتخدم للطريــق؛ لــه احلــق 
ــاالت واألضــرار  ــة مــن األخطــار الناجتــة والناجمــة عــن اإلخت يف احلماي

ــق. ــي تلحــق بالطري الت
السامة واألمن له تكلفة ولكنه ال يقدر بثمن

العمر املتوقع لفرشة السير
مت جمــع املعلومــات الــواردة يف تقريــر 2015 للجمعيــة العامليــة للطــرق 
ــج االســتبيان  ــر نتائ )PIARC(  باســتخدام اســتبيان. ويصــف هــذا التقري
وردود الفعــل لــكل املســاهمن، فأعطــى حتليــًا موجــًزا للنتائــج التــي مت 
كنــدا  بلجيــكا،  النمســا،  أســتراليا،  األرجنتــن،  دولــة:  مــن 21  جمعهــا 
،تشــيلي ،الصــن، اإلكــوادور، إســتونيا، فرنســا، أملانيــا، ليتوانيــا، النرويــج، 
بولنــدا، البرتغــال، ســلوفاكيا، جنــوب إفريقيــا، إســبانيا، الســويد، سويســرا، 

أوروغــواي.
فأسفر هذا االستبيان عن النتائج التالية :

الســؤال الــذي طرحتــه الرابطــة العامليــة للطــرق علــى هــذه البلــدان الـــ 21 
هــو كالتالي:"مــا هــو عمــر فرشــة الســير املكونــة للطريــق؟ "

كانــت ردود الفعــل واإلجابــات مختلفــة مــن دولــة إلــى أخــرى لدرجــة أن 
ــي : ــا يل ــى م ــص إل ــر خل التقري

"تعتمــد مــدة عمــر فرشــة الســير علــى عــدة عوامــل مثــل نــوع فرشــة الســير، 
مقــدار وكميــة حركــة املــرور، منــاخ املنطقــة، وطريقــة إجنــاز هــذه الفرشــة. 

التقريــر  هــذا  اســتعرض  االســتبيان،  علــى  األجوبــة  هــذه  فباســتخدام 
ــد عمــر  ــا ســلطات إدارة الطــرق لتحدي ــي اعتمدته ــة الت األســاليب املختلف
فرشــة الســير. فمجموعــة األجوبــة املتنوعــة واملختلفــة لــكل الــدول املشــاركة 
يف هــذا االســتبيان عــدم وجــود إجابــة بســيطة علــى الســؤال "مــا هــو العمــر 
املتوقــع لطبقــة التــآكل". فاإلجابــة هــي أنــه ال يوجــد جــواب لهــذا الســؤال 

خالصة البحث
مــن خــال جميــع التحليــات التــي مت إجراؤهــا أعــاه واملتعلقــة باختــاالت 
الطــرق، يظهــر جليــا أن الطريــق مــادة حيــة وتنتج تفاعات مع اســتخدامها، 
مــع املنــاخ وكذلــك مــع بيئتهــا. يتفاعــل الرصيــف مــع عــدة عوامــل میكــن أن 

تأتــي مــن مصــادر عــدة :
- استخدام الشاحنات الثقيلة للطرق ؛

- میكــن لتصميــم الرصيــف والفرشــات التــي تكونــه أساًســا ومصــدرا 
لإلختــاالت الناشــئة أثنــاء تشــغيل الطريــق ؛

- طريقــة إجنــاز أشــغال الطريــق لــه تأثيــر كبيــر علــى قــدرة هــذه األخيــرة 
علــى حتمــل اإلكراهــات والضغــوط املختلفــة التــي ســتواجهها خــال حياتها؛

- مراقبــة وتشــخيص التدهــور مــن قبــل مســتغل الطريــق لــه أهميــة قصــوى 
إلطالــة عمــر الطريــق ؛

- الصيانــة الدائمــة واملســتمرة يف حــد ذاتهــا هــي العامــل احلاســم يف إطالــة 
عمــر الرصيف.

إن برنامــج الصيانــة املعــزز بأســاليب اإلصــاح هــو الضامــن الوحيــد جلــودة 
الطريــق ممــا يســمح لهــا بضمــان ســامة املســتعملن والســماح باالســتخدام 

املريــح ودون التعــرض خلطــر احلــوادث للمواطنــن.
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األخبار

ندوة التحديات القانونية واالمتثال ومكافحة غسيل 
األموال التي تواجه صناعة التأمني

بريوت - 2022/7/13

نّظمــت جمعيــة شــركات الضمــان يف لبنــان، بالتعــاون مــع االحتــاد العــام 
العربــي للتأمــن و»جلنــة الرقابــة علــى شــركات الضمــان« نــدوة حــول 
التحديــات التــي تواجــه قطــاع التأمــن يف املجــاالت القانونيــة واالمتثــال 
ومكافحــة تبييــض االمــوال. وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 2022/7/13 
والــذي ينعقــد مببنــى جمعيــة شــركات الضمــان ACAL يف احلازميــة 
للتأمــن  العربــي  العــام  لاحتــاد  العــام  األمــن  املؤمتــر  ولقــد حضــر 
أبــو زيــد وعــدد كبيــر مــن املحامــن واملستشــارين  األســتاذ/ شــكيب 
القانونيــن ومســؤولي االمتثــال ومكافحــة تبييــض األمــوال يف شــركات 

التأمــن العاملــة يف لبنــان، 
لبنــان  النــدوة رّحــب رئيــس جمعيــة شــركات الضمــان يف  ويف بدايــة 
األســتاذ/ إيلــي نســناس باملشــاركن يف املؤمتــر، مشــّدداً علــى أّن اجلمعيــة 
مســتمرة يف تطويــر مهــارات العاملــن يف قطــاع التأمــن عبــر املؤمتــرات، 
ومرّكــزاً علــى ضــرورة اعتمــاد الشــفافية والرقابــة الذاتيــة مــن أجــل 
مســتقبل القطــاع الــذي ســيكون واعــدا وزاهــرا بفضــل الشــباب العاملــن 
فيــه. وإذ اســتنكر نســناس مــا يواجــه القطــاع مــع معيــدي التأمــن، مــع 
ــروت، ولقــد  ــه جتــاه متضــرري مرفــا بي ــأن القطــاع قــام بواجبات ــم ب العل
طالــب مــن وزارة االقتصــاد والتجــارة اتخــاذ االجــراءات املناســبة جتــاه 
ــي.  ــدي التأمــن بســبب التعاطــي الســلبي مــع ســوق التأمــن اللبنان معي
ــة املحامــي  ــس إدارة اجلمعي ــكام كل مــن عضــو مجل ــى ال ــى عل ــم توإل ث
 أســامة ســلمان، رئيــس جلنــة الرقابــة علــى شــركات التأمــن باإلنابــة 

املحامــي إيلــي معلــوف، األمــن العــام لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن 
ــد. ــو زي شــكيب أب

ولقد ناقشت الندوة أموراً عّدة وهي:
- أّولهــا، مشــاركة رئيــس هيئــة الرقابــة علــى شــركات الضمــان باإلنابــة 
بدراســات أعّدهــا لقطــاع التأمــن اللبنانــّي مــع رزمــة اصاحيــة ، وقــد 
كانــت هــذه النــدوة مناســبة ليعــرض توّجهاتــه اإلصاحيــة، وهــي: تفعيــل 
املراقبــة، وضــع نظــام  لكفايــة رأســمال كّل شــركة، يأخــذ يف  جلنــة 
االعتبــار الســلوك االكتتابــي للهيئــات وقابليتهــا علــى قبــول املخاطــر، 
تثبيــت  الضمــان،  هيئــات  اندمــاج  حتفيــز  لقانــون  املاســة  احلاجــة 
مفاهيــم احلوكمــة العاقلــة واملســتقيمة، إخضــاع أعضــاء اإلدارة العليــا 
يف الشــركات لقواعــد التناســب واالمتثــال، تنظيــم حديــث ملهنــة وســاطة 
ــذه  ــه أّن األخــذ به ــة. وبرأي ــم التجــارة اإللكتروني ــًرا تنظي ــان وأخي الضم
النقــاط مــن شــأنه أن يجّنــب قطــاع التأمــن اللبنانــي مــن االنحــال 
الــذي أصــاب قطاعــات ماليــة أخــرى، ويحافــظ علــى ســمعته وثقــة 
املؤّمنــن يف شــركاته. ويف هــذا الّصــدد قــال: “إّن أّول مــا قامــت بــه 
الهيئــة هــو احلفــاظ علــى التــوازن االقتصــادي يف العقــد، وحمايــة الفريــق 
ــا، واعتمادنــا علــى املبــادئ العاملّيــة لصناعــة التأمــن األضعــف اقتصادًي

الدوليــة  اجلمعيــة  عــن  الصــادرة   Insurance Core Principals
ملراقبــي التأمــن ومــا تتضّمنــه مــن مبــادئ حوكمــة وســلوكيات تأتلــف 
وتنظيماتنــا الوطنيــة، فتكّملهــا وحتّصنهــا ومتــأل مــا قــد يصيبهــا مــن 
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نواقــص”. ذلــك أّن التحديــات التــي تواجــه لبنــان، تابــع، “ال تــزال قائمــة 
وأّولهــا تقييــم لبنــان مبوجــب القوانــن الدوليــة ملكافحــة تبييــض األمــوال 
ومتويــل االرهــاب، وعمــق احلاجــة إلــى إصاحــات بنيويــة يف منصــة 

القوانــن والتشــريعات الناظمــة لقطــاع التأمــن يف لبنــان.
- ثانيــا أهمّيــة هــذه النــدوة، مشــاركة األمــن العــام لاحتــاد العــام العربــي 
للتأمــن شــكيب أبــو زيــد بهــا. وتعــود هــذه األهميــة إلــى صفتــه الرســمية، 
مــا أعطــى النــدوة بُعــداً عربيــاً، وحتــى عامليــاً، وليــس محليــاً لبنانيــاً 
فقــط. وجتّســد هــذا الُبعــد بالكلمــة التــي ألقاهــا أبــو زيــد، وكانــت شــاملة 
ــا،  ــة وأهميته ــا، اذ، وهــو يتحــّدث عــن احلوكم ــة مبعلوماته ــة وغنّي جامع
قطاعــات  يف  وتطبيقهــا  اعتمادهــا  كيفّيــة  عــن  شــاملة  صــورة  رســم 
ــام  ــة باألرق ــت هــذه اإلحاطــة غنّي ــي. وكان التأمــن يف دول الوطــن العرب
واالســتنتاجات. ومعــروف أّن أمــن عــام الـــ Gaif أمضــى ســنن مــن 
حياتــه مقيًمــا يف لبنــان لتوّليــه ادارة شــركة Best Re لإلعــادة وكان 
مقّرهــا اإلقليمــي يف بيــروت، فضــاً عــن أنــه درّس يف املعهــد العالــي 
ــٍد مــن املعلومــات عــن احلوكمــة وطريقــة  ــوم الضمــان )ISSA(. وملزي لعل
زيــد  أبــو  شــكيب  روى  منهــا،  الكبــرى  حّتــى  الشــركات،  يف  التعاطــي 
جتربتــه الشــخصّية مــع شــركات إعــادة معروفــة ومــا هــي الــدروس التــي 

ــن هــذه التجــارب. اســتخلصها م
- ثالثــا أهمّيــة هــذه النــدوة، أن مــن بــن املتكلّمــن فيهــا هــو محامــي 
ACAL الوزيــر الســابق زيــاد بــارود الــذي اعتــذر عــن احلضــور إلصابتــه 
بفيــروس كورونــا، وقــد اســتعاض عــن حضــوره الشــخصي بإطالــة عبــر 
ــة أيضــاً، اذ حتــّدث،  ــة أهمي ــذه اإلطال ــت له ــة الـــ ZOOM. وكان تقني
بحكــم موقعــه كاستشــاري وقانونــي، عــن املشــاكل التــي تواجــه قطــاع 
صــرف  أســعار  يف  التقلّــب  هــي:  بثــاث  اختصرهــا  والتــي  التأمــن 
 Capital Control العمــات، حتديــًدا الــدوالر، التقاعــس يف إقــرار الـــ
ــا بذلــك األصبــع  وعــدم اســتكمال التحقيقــات يف انفجــار املرفــأ، واضًع

ــى اجلــروح! عل
- رابعــا أهمّيــة هــذه النــدوة هــي اخلاصــة التــي خرجــت بهــا والتــي 
تقــوم علــى نقطَتــْن اثنَتــْن بارزَتــْن: األولــى تســريع خّطــة إصــاح تقضــي 
باندمــاج شــركات التأمــن الصغيــرة بحيــث ال يبقــى يف الســوق ســوى 15 
أو 16 شــركة قــادرة علــى املنافســة ومســتعّدة للتصــّدي للتحّديــات مــن 
أّي نــوع كانــت. أّمــا النقطــة الثانيــة، وقــد تكــون األهــّم، أشــار إليهــا رئيــس
ACAL ايلــي نســناس وأّيــده فيهــا شــكيب أبــو زيــد، وهــي انصــراف كّل 

ــن  ــرار القوان ــة وعــدم انتظــار إق ــا الداخلّي ــب أوضاعه ــى ترتي شــركة إل
املطلوبــة التــي حتتــاج إلــى وقــت طويــل.

ولــم تقتصــر النــدوة علــى هــذه العناويــن، بــل مّت التطــّرق إلــى أمــور 
أخــرى منهــا: ضــرورة تطبيــق املعيــار املحاســبي 17، وهــذا مــا شــّدد 
عليــه معلــوف، ُمســقًطا حجــج البعــض بــأّن الظــروف ال تســمح وأّن همــوم 
الشــركات يف أمكنــة أخــرى. كذلــك، كان هنــاك تركيــز علــى انفجــار 
املرفــأ وعــدم متابعــة القضــاء هــذه اجلرمیــة الكبيــرة. ويف هــذا املجــال، 
أشــار نســناس إلــى أّن توّقــف التحقيقــات يتســّبب بحرمــان لبنــان مــن 
مليــار و200 مليــون دوالر فريــش يجــب أن حتصــل عليهــا الشــركات 
لتســّدد التعويضــات للمتضّرريــن، ذلــك ألّن شــركات اإلعــادة ال میكــن أن 
ُتفــرج عــن هــذه األمــوال مــا لــم تعــرف أســباب هــذا االنفجــار: هــل هــو 
ــى  ــل.. إل ــي.. هــل هــو ُمفتع حــادث قضــاء وقــدر.. هــل هــو عمــل إرهاب
ــط األبيــض  ــّن اخلي ــات، يتب ــج هــذه التحقيق ــك. ويف ضــوء نتائ ــر ذل غي
ــى مســعى  ــه إل ــارود يف مداخلت ــر ب ــك، كشــف الوزي ــى ذل مــن األســود. إل
 Capital Control الســتثناء قطــاع التأمــن من الــــــ ACAL قامــت بــه
ألّن الشــركات بحاجــة دائًمــا إلــى تســديد مدفوعاتهــا لشــركات اإلعــادة، 
لكــّن املوضــوع ككّل لــم ُيبــّت بعــد، وهــذا مــا يعيــق احللحلــة املطلوبــة كــي 
يعــود القطــاع إلــى االنتعــاش. كانــت هنــاك مداخــات تقنيــة لعــدد مــن 
املشــاركن، ومنهــم اخلبيــر املتخّصــص يف مكافحــة تبييــض األمــوال لــدى 
الشــركات املاليــة ميشــال ســليمان الــذي تنــاول دور مجموعــة العمــل 
املالــي ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وزيارتهــا املرتقبــة إلــى 
لبنــان والتقاريــر التــي تعّدهــا يف مجــال التقييــم املشــترك ملكافحــة غســل 
  Fabien Chabanon عــرض  بعدهــا  اإلرهــاب.  ومتويــل  األمــوال 
)مديــر اإلمتثــال لــدى مجموعــة أكســا( وعمــاد كامــل )مديــر مكافحــة 
تبييــض االمــوال وتطبيــق العقوبــات لــدى شــركة مدريــد أكســا( وأحمــد 
الشــرق  أكســا  شــركة  لــدى  واالمتثــال  املخاطــر  إدارة  )مديــر  جــراد 
األوســط(، ألفضــل املمارســات املعتمــدة عامليــا يف مجــال تنظيــم إدارة 
االمتثــال ومكافحــة تبييــض األمــوال ملواجهــة التحديــات التــي تواجــه 
مجالــس إدارة الشــركات وفــرق عمــل اإلدارات التنفيذيــة يف شــركات 
ــال ومكافحــة تبييــض  التأمــن. وتناولــت االختصاصيــة يف مجــال االمتث
 BeyondComply األمــوال الســيدة نديــن غصــن مــن مؤسســة شــركة
ــوال  ــض األم ــال ومكافحــة تبيي ــة إدارة االمتث ، اإلطــار التنظيمــي لوظيف

ــا.  ــا ونطاقه ــا يف قطــاع التأمــن ودوره وأهميته
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يف إطــار املتابعــة املســتمرة مــن األمانــة العامة 
لإلحتــاد للوقــوف علــى مســتجدات تطبيــق 
البرتقاليــة،  للبطاقــة  اإللكترونــي  اإلصــدار 
 2022-6-29 األربعــاء  يــوم  عقــد  فقــد 
إجتمــاع إفتراضــي للجنــة تأمينــات الســيارات 
واملكاتــب العربيــة املوحــدة مبشــاركة الســادة 

ــة. مقــرر وأعضــاء اللجن
مناقشــة  اإلجتمــاع  خــال  مت  وقــد 
العربيــة  للمكاتــب  النهائيــة  اإلســتعدادات 
اإللكترونــي  اإلصــدار  لتطبيــق  املوحــدة 

للبطاقــة البرتقاليــة، وأكــدت اللجنــة خــال 
إجتماعهــا علــى ضــرورة التأكــد مــن جهوزيــة 

البلــدان. بــن  احلدوديــة  املراكــز 
ومتــت اإلشــارة إلــى الــدور الــذي تقــوم األمانة 
العامــة لإلحتــاد يف دعــم ومســاندة جميــع 
املكاتــب العربيــة املوحــدة لتذليــل أيــة معوقات 
التــي میكــن أن تواجههــا املكاتــب املوحــدة، 
وكذلــك التواصــل املســتمر والســريع لتــدارك 
أيــة مشــكات لضبــط تنفيــذ نظــام البطاقــة 
ــدة.  ــة اجلدي ــه اإللكتروني ــة بصورت البرتقالي

اإلجتماع االفرتاضي للجنة تأمينات السيارات واملكاتب العربية املوحدة
2022 – 06 - 29

اســتكماالً للسلســلة املتخصصــة ملناقشــة املعيــار الدولــي رقــم 17 والتــي 
نظمهــا االحتــاد العــام العربــي للتأمــن بالتعــاون مــع جمعيــة االكتواريــن 
 SHMA Consulting وبرعايــة كرمیــة مــن شــركة SOA الدوليــة
يــوم األربعــاء املوافــق  النــدوة اإلفتراضيــة الثانيــة عشــرة،   ، ُعقــدت 
2022/7/20 حتــت عنــوان "املعيــار املحاســبي الدولــي -17املســتوى 
املتقــدم" وذلــك بحضــور مــا يقــرب مــن 265 مشــاركا. وتضمنــت النــدوة 
مناقشــة تأثيــر املعيــار 17 علــى شــركات التأمــن وتطبيقــه والتحديــات 
التــي ســتواجهها شــركات التأمــن خــال التطبيــق والفــرق بــن تطبيقــه 

يف شــركات التأمــن املباشــر وشــركات إعــادة التأمــن؛ 
ويف بدايــة النــدوة أوضــح الســيد/ شــكيب أبوزيــد – األمــن العام لإلحتاد 
العــام العربــي للتأمــن أنــه بالرغــم مــن أن هــذه النــدوة ُتعــد الثالثــة بشــأن 
مناقشــة تطبيــق املعيــار املحاســبي 17 إال أنهــا تتنــاول هــذه املــرة مناقشــة 
املوضــوع بشــكل أكثــر تخصصــا وذلــك مــن خــال تقدمیــات مــن طــرف 
نخبــة مــن االكتواريــن املتخصصــن. وهــو مــا أكــد عليــه أيضــاً الســيد/ 
عبــد املعيــد احمــد خــان – مديــر بشــركة SHMA Consulting، الــذي 
أشــار بــدوره أن خــال هــذه النــدوة ســيتم إلقــاء الضــوء علــى هــذا املعيــار 

والنمــاذج التــي میكــن مــن خالهــا للشــركات تطبيقهــا.
اإلكتتــاب  رئيــس قســم  القريشــي –  أحمــد  الســيد/  قــام  وقــد  هــذا 
ــا  ــرق م ــح الف ــادة التأمــن "ســعودي ري" بتوضي بالشــركة الســعودية إلع
بــن تطبيــق هــذا املعيــار املحاســبي اجلديــد يف شــركات التأمــن املباشــر 
ــح  ــة  لتوضي ــاوال بعــض األمثل ــع شــركات إعــادة التأمــن متن ــة م باملقارن
كيفيــة التطبيــق يف عمليــات احتســاب األقســاط يف إعــادة التأمــن، ومــن 
ــة  ــى أن أهــم حتــد يواجــه الشــركات يف مرحل خــال املناقشــات أكــد عل
التطبيــق هــو االفتقــاد للبيانــات والتــي  هــي التــي يتــم التطبيــق علــى 

أساســها.

ــة يف  كمــا أوضــح الســيد/ شــعيب صــويف - مســئول النمذجــة االكتواري
شــركة متايــف بشــكل أكثــر تعمقــاً طريقــة تطبيــق املعيــار بإســتخدام نهــج 
الرســوم املتغيــرة Variable Fee Approach )VFA( وكيفيــة تعديــل 
املخاطــر وفقــا لتطبيــق هــذا النهــج. وركــز يف مداخلتــه علــى محافــظ 

التأمــن علــى احليــاة.
الشــئون  رئيــس   ، خــان  دانيــال  محمــد  الســيد/  أشــار  جانبــه،  ومــن 
املختلفــة  املراحــل  إلــى  اإلماراتيــة  للتأمــن  َمــان  ُعَ بشــركة  االكتواريــة 
التــي مت اتخاذهــا مــن قبــل الشــركات والتــي بــدأت  يف ينايــر هــذا العــام 
اســتعداداً للدخــول يف حيــز التنفيــذ يف ينايــر 2023. وقــد قــدم مقاربــة 
بيانــات  قاعــدة  توافــر  تتطلــب  والتــي   )2022( االنتقاليــة  للمرحلــة 
كافيــة.  كمــا أشــار مــن خــال مداخلتــه الفــرق بــن املعيــار املطبــق حاليــاً 
)IFRS4( واملعيــار املحاســبي اجلديــد شــارحاً املناهــج املختلفــة وهــي 
)FRA/ MRA /  FVA ( التــي میكــن مــن خالهــا تطبيــق ذلــك املعيــار 

واالعتبــارات العمليــة الواجــب اتباعهــا.

الندوة االفرتاضية الثانية عشرة... تحت عنوان 
"املعيار املحاسبي الدولي -17املستوى املتقدم"

األربعاء - 2022/7/20
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اإلعالن عىل موقعاإلعالن عىل موقع

االتحاد العام العريب للتأمنياالتحاد العام العريب للتأمني
Advertising onAdvertising on
GAIF WebsiteGAIF Website

تعلــن األمانــة العامــة لالحتــاد العــام العربــي للتأمــن علــى أن املجال متاح 
لشــركتكم لالســتفادة بوضــع إعــالن علــى املوقــع اإللكترونــي لالحتــاد:

 GAIF announces that the opportunity is
 still available to your company to publish
 an advertisement on GAIF website

www.gaif.orgwww.gaif.org

ــم  ــن خص ــتفادة م ــاد اإلس ــاء االتح ــادة أعض ــن للس ــا يمك كم
10 % علــى األســعار بعاليــه. فضــًا عــن خصــم 10 % فــي حالــة 
ــدة فــي أول  ــة واح ــة دفع ــام، وســداد القيم ــدة ع اإلعــان لم

ــد. التعاق
و يمكــن لغيــر األعضــاء االســتفادة مــن 10 % خصــم فــي حالــة 

اإلعــان لمــدة عــام و ســداد المبلــغ كامــا فــي أول الفتــرة.
علما بأن حجم اإلعان كالتالي:

2360W x 3300Hnnnnn Pixel
 300lm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Pixel  :ودقة صورة اإلعان

GAIF members will benefit from 10 %  discount.
The 10% discount will apply in case of payment in full of 
one (1) year AD in advance.
Non members will benefit also from 10% discount in 
case of one year subscription to be paid once in full at the 
beginning  of the period.
Please note that the Ad size is:  2360W x 3300H
The resolution of the Ad image is: 300 Pixel

Price List Website Traffic
 الــمـدة

Duration
السعر )دوالر امريكى( 
price (USD)

ملدة سنة
For 1 year

12000

ملدة 6 اشهر
For 6 month

7000

ملدة 3 شهور
For 3 month

4000

ملدة شهر
For 1 month

1500
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زيـــــــارات

زيارات لألمانة العامة
قــام األســتاذ/ احلبيــب بــن حســن 
التونســية  اجلامعــة  رئيــس   –
مقــر  بزيــارة  التأمــن  لشــركات 
األمانــة العامــة يــوم 2022/7/4 
واالجتمــاع مــع األســتاذ/ شــكيب 
لاحتــاد  العــام  األمــن  زيــد  أبــو 
العــام العربــي للتأمــن لبحــث ســبل 
العربيــة  األســواق  بــن  التعــاون 
العامــة لاحتــاد  متمنيــا لألمانــة 
ــداً مــن  ــق والنجــاح ومزي كل التوفي
ألهــداف  حتقيقــاً  اإلجنــازات 
االحتــاد وتطويــر صناعــة التأمــن 

العربيــة.
واألمانــة العامــة لاحتــاد ترحــب 
بزائريهــا الكــرام متمنيــة لهــم دوام 

ــق. الصحــة والتوفي

إليــاس  إبراهيــم  األســتاذ/  قــام 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس   – مهنــا  
مهنــا  أ.أ  لشــركة  العــام  واملديــر 
مقــر  بزيــارة  للخدمــات  وشــركاه 
األمانــة العامــة يــوم 2022/8/30 
واالجتمــاع مــع االســتاذ/ شــكيب أبــو 
العــام  العــام لاحتــاد  االمــن  زيــد 
العربــي للتأمــن لبحــث ســبل التعاون 
متمنيــا  العربيــة  األســواق  بــن 
لألمانــة العامــة لاحتــاد كل التوفيــق 
اإلجنــازات  مــن  ومزيــداً  والنجــاح 
حتقيقــاً ألهــداف االحتــاد وتطويــر 

العربيــة. التأمــن  صناعــة 
ترحــب  لاحتــاد  العامــة  واألمانــة 
بزائريهــا الكــرام متمنيــة لهــم دوام 

والتوفيــق. الصحــة 

قــام األســتاذ/ عبــد الرحيــم الشــافعي – مديــر 
الكارثيــة  الوقائــع  ضــد  التضامــن  صنــدوق 
بزيــارة مقــر األمانــة العامــة يــوم 2022/9/5 
واالجتمــاع مــع األســتاذ/ شــكيب أبــو زيد األمن 
العــام لاحتــاد العــام العربــي للتامــن لبحــث 
العربيــة متمنيــا  بــن االســواق  التعــاون  ســبل 
ــق والنجــاح  ــة العامــة لاحتــاد كل التوفي لألمان
ألهــداف  حتقيقــاً  اإلجنــازات  مــن  ومزيــداً 

االحتــاد وتطويــر صناعــة التأمــن العربيــة.
بزائريهــا  ترحــب  لاحتــاد  العامــة  واالمانــة 
الكــرام متمنيــة لهــم دوام الصحــة والتوفيــق.
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هتانى

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمني بخالص التهنئة إىل

األستاذ/ زهري لعيش 
بمناسبة تعيينه رئيس مدير عام

للرشكة الجزائرية لتأمني وضمان الصادرات- الجزائر
متمنني له المزيد من النجاح واإلنجازات ولرشكة 

الجزائرية لتأمني وضمان الصادرات التقدم واالزدهار

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني إىل

األستاذ/ يوسف بن ميسية
بمناسبة تعيينه بمنصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي – رشكة الوطنية للتأمني )SAA( – الجزائر؛ وفقه هللا 
في أعماله ونتمىن له كل التوفيق في المهام الموكلة إليه 

ولرشكة الوطنية للتأمني )SAA( – الجزائر التقدم واالزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة إىل

الألستاذ الفاضل / بن سعيدي عبد هللا 
بمناسبة تعيينه بمنصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
 – )CCR( التنفيذي – الرشكة المركزية إلعادة التأمني
الجزائر؛ متمنني له كل التوفيق في مهمته وللرشكة 

المركزية إلعادة التأمني )CCR( كل التقدم واالزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمني بأصدق التهاني إيل

األستاذ/ أيمن الصباح 
بمناسبة تعيينه بمنصب المدير العام - اإلدارة العامة 

للتأمني )هيئة سوق رأس المال الفلسطينية(
متمنني له كل التوفيق والسداد في كل المهام المسندة 
إليه ولهيئة سوق رأس المال الفلسطينية التقدم واالزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة إىل

الدكتور/ محمد فريد
 بمناسبة تكليفه قائما بأعمال رئيس الهيئة العامة 
للرقابة المالية – جمهورية مرص العربية وفقه هللا 

في أعماله ونتمىن له كل التوفيق في المهام 
الموكلة إليه ولهيئة الرقابة المالية التقدم واالزدهار
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هتانى

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمني بأصدق التهاني اىل

األستاذ/ احمد شوقي
 بمناسبة تعيينه رئيس مجلس اإلدارة رشكة مرص 

للتأمني التكافيل ممتلكات – مرص 
متمنني له كل التوفيق في مهمته ولرشكة مرص 
للتأمني التكافيل ممتلكات كل التقدم واالزدهار

يطيب ويسعد األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني بأن تتقدم بأصدق التهاني إىل

الدكتور/ حسني نوفل 
بمناسبة إنتخابه رئيسا لمجلس إدارة االتحاد السوري 

للتأمني - وممثال لسوق التأمني السورية في االتحاد العام 
العربي للتأمني. متمنني له كل التوفيق والنجاح والمزيد 
من التقدم واالزدهار لالتحاد السوري للتأمني تحت رئاسته

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة اىل

األستاذ/ نارص سايس 
بمناسبة تعيينه بمنصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لرشكة الجزائرية للتأمينات )CAAT( - الجزائر 

متمنني له كل التوفيق في مهمته ولرشكة 
للتأمينات )CAAT(كل التقدم واالزدهار

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني إىل

الألستاذ/ حاج محمد سبع
بمناسبة تعيينه كرئيس ومدير عام للرشكة الجزائرية 

للتأمني وإعادة التأمني- الجزائر
متمنني له كل التوفيق والسداد في مهمته ولرشكة 
الجزائرية للتأمني وإعادة التأمني كل التقدم واالزدهار

 يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة إىل 

األستاذ / باسم عايص
بمناسبة توليه منصب 

الرئيس التنفيذي رشكة أليانز - لبنان  
وفقه هللا في أعماله ونتمىن له كل التوفيق في 

المهام الموكلة إليه ولرشكة أليانز التقدم واالزدهار
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هتانى

يطيب ويسعد األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني بأن تتقدم بأصدق التهاني إىل 

األستاذة/ نبغة إدريس 
بمناسبة توليها المدير العام لرشكة التونسية 

لتأمني التجارة الخارجية - تونس
متمنني لها كل التوفيق والنجاح ولرشكة التونسية 
لتأمني التجارة الخارجية المزيد من التقدم واالزدهار

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني إىل

األستاذ/ محمد القايض
بمناسبة توليه المدير التنفيذي لمجموعة المتحدة 

للتأمني "أسيج" - المملكة العربية السعودية
متمنني له كل التوفيق والسداد في مهمته ولمجموعة 

المتحدة للتأمني "أسيج" كل التقدم واالزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة اىل 

األستاذ/  هشام أبو أيوب
بمناسبة تعيينه العضو المنتدب لرشكة الوفاء 

لتأمينات الحياة – مرص
متمنني له كل التوفيق والسداد في مهمته 

ولرشكة الوفاء لتأمينات الحياة كل التقدم واالزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمني بأصدق التهاني إىل

األستاذ/ جواد جانب
بمناسبة توليه المدير العام لرشكة التأمني 

األردنية– المملكة األردنية الهاشمية
متمنني له كل التوفيق في مهمته ولرشكة 

التأمني األردنية كل التقدم واالزدهار

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني اىل 

األستاذ/ رشيف عزازي 
بمناسبة تعيينه بمنصب العضو المنتدب لرشكة العربية 

اإلسالمية للتأمني سالمة – مرص؛ وفقه هللا في أعماله 
ونتمىن له كل التوفيق في المهام الموكلة إليه ولرشكة 

العربية اإلسالمية للتأمني سالمة التقدم واالزدهار
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هتانى تعازى

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي 
للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني إىل 

الدكتور / اسالم عبد العظيم عزام
بمناسبة تعيينه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة  -  

الهيئة العامة للرقابة المالية – مرص   ؛ وفقه هللا في 
أعماله ونتمىن له كل التوفيق في المهام الموكلة 
إليه ولهيئة العامة للرقابة المالية التقدم واالزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة إىل

األستاذ / مازن النمري
بمناسبة تعيينه نائبًا للمدير العام

رشكة التأمني األردنية  – األردن
وفقه هللا في أعماله ونتمىن له كل التوفيق في المهام 
الموكلة إليه ولرشكة  التأمني األردنية كل التقدم واالزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة إىل

األستاذ / هيثم طاهر 
بمناسبة تعيينه بمنصب نائب رئيس مجلس 

اإلدارة - االتحاد المرصي للتأمني  - مرص ؛ 
متمنني له كل التوفيق في مهمته ولالتحاد 

المرصي للتأمني كل التقدم واالزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام 
العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة إىل

األستاذ / محمد عثمان 
بمناسبة تعيينه الرئيس التنفيذي والمدير المساعد 

لرشكة دار التأمني – اإلمارات العربية المتحدة
متمنني له كل التوفيق والسداد في مهمته 

ولرشكة دار التأمني كل التقدم واالزدهار
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تعازى

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

المرحوم / رينه خالط
رئيــس مجلــس اإلدارة و المديــر العــام الســابق لشــركة أدونيــس 
للـتأمين و إعادة التأمين )أدير( - لبنان ويتقدم األمين العام لالتحاد 
العــام العربــي للتأميــن باســمه شــخصيا وباســم الســادة رئيــس 
وأعضاء مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين وكافة العاملين 
فــى األمانــة العامــة لالتحــاد بخالــص التعــازى ، ســائال اللــه العلــي 
القديــر أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه وأن يســكنه فســيح جناتــه

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

المرحوم / عبد الرحمان الفاطمي
العامــة  )الهيئــة   - ســابقا  الماليــة  بــوزارة  للتأميــن  العــام  المديــر 
العــام  لالتحــاد  العــام  األميــن  ويتقــدم  تونــس   - حاليــا(  للتأميــن 
العربــي للتأميــن باســمه شــخصيا وباســم الســادة رئيــس وأعضــاء 
العامليــن  وكافــة  للتأميــن  العربــي  العــام  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
فــى األمانــة العامــة لالتحــاد بخالــص التعــازى، ســائال اللــه العلــي 
القديــر أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه وأن يســكنه فســيح جناتــه

تنعي األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

المرحوم / منير حشيشة
 - التأميــن  التونســية إلعــادة  الشــركة  الســابق  المركــزي  المديــر 
للتأميــن  العربــي  العــام  لالتحــاد  العــام  األميــن  ويتقــدم  تونــس 
إدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  الســادة  وباســم  شــخصيا  باســمه 
األمانــة  فــى  العامليــن  وكافــة  للتأميــن  العربــي  العــام  االتحــاد 
القديــر  العلــي  اللــه  ســائال  التعــازى،  بخالــص  لالتحــاد  العامــة 
جناتــه فســيح  يســكنه  وأن  رحمتــه  بواســع  الفقيــد  يتغمــد  أن 



6464

األخبار
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