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االفتتاحية
ســتكون ســنة 2022 ســنة الهــدوء الضــروري لنجــاح 
األوراش التي شــرعت فيها الجامعة المغربية لشــركات 

FMSAR التأمين وإعادة التأمين

ــرى  ــة كب ــرة مشــاريع مهيكل ــة لمغــرب حديــث وشــامل، فــي الســنوات األخي ــة الملكي أعطــت الرؤي
ــى  ــتثمار، والبن ــن االس ــدء م ــتويات: ب ــع المس ــى جمي ــع وعل ــن الجمي ــود م ــر الجه ــب تضاف تتطل
ــم  ــى النهــوض بالقطــاع الخــاص ... ل ــى االتصــال أو حت ــن، وصــوال إل ــة، والصحــة، والتكوي التحتي
يتــم تجاهــل أي قطــاع لتحويــل المغــرب وجعلــه قاطــرة جهويــة. يواكــب قطــاع التأميــن بشــكل 
ديناميكــي هــذا التحــول الــذي يــؤدي إلى ظهور مخاطــر جديــدة واحتياجات جديــدة للحماية.

القطــاع  )FMSAR( مواكبــة  التأميــن  التأميــن وإعــادة  المغربيــة لشــركات  الجامعــة  تواصــل 
مــن أجــل وضــع إطــار تنظيمــي وقانونــي، يســمح بتحريــر الطاقــات وبلــورة حلــول فعّالــة 
تضمــن للمواطنيــن والشــركات دعمــا لتحقيــق طموحاتهــم وحمايــة فعّالــة ضــد المخاطــر.



03

ويتــم ذلــك أيضــا مــن خالل التحول فــي قطاعنا، والــذي يتم تحديثــه ورقمتنه بهــدف مواكبة المؤمن 
عليهم والمستفيدين من الخدمات الذين يتواصلون بشكل متزايد عبر الوسائل الرقمية.

وإعــادة  التأميــن  لشــركات  المغربيــة  الجامعــة  تعمــل  الحركيــة،  هــذه  تســريع  وبهــدف 
االجتماعــي  واالحتيــاط  التأمينــات  مراقبــة  هيئــة  مــع  وأعضاؤهــا،   FMSAR التأميــن 
الرقمــي  التحــول  تســريع  شــأنها  مــن  التــي  الرافعــات  جميــع  لتحديــد   ،)ACAPS(

لقطاع التأمين المغربي. ويمكننا في هذا الصدد سرد ثالثة إجراءات رئيسية:

يســتفيد اإلجــراء األول مــن المواكبة المقدمة من طرف مؤسســة التمويــل الدولية )IFC( ويهدف إلى 
تحديــد التوجهات االســتراتيجية وخارطة الطريــق المتعلقة برقمنة التأمين، وذلك من خالل نهج 

منظم يعتمد على تحليل البيئة التنظيمية والقانونية وعلى آخر المستحدثات في مجال الرقمنة.

بيــن  مشــتركة  دراســة  علــى  مؤخــرا،  منــه  االنتهــاء  تــم  الــذي  الثانــي،  اإلجــراء  ويســتند 
لشــركات  المغربيــة  والجامعــة   ACAPS االجتماعــي  واالحتيــاط  التأمينــات  مراقبــة  هيئــة 
توزيــع المنتجــات فــي العصــر الرقمــي.  FMSAR تهــدف إلــى  التأميــن وإعــادة التأميــن 
والــذي يتمثــل فــي وضــع المتطلبــات القبليــة التنظيميــة والقانونيــة إضافــة إلــى الشــروط 
المناســبة لترســيخ تنميــة منســجمة للمبيعــات مــن خــالل هــذه القنــاة. ومــن بيــن أهدافــه 
وجــودة  الزبنــاء  عالقــة  تحســين  عليهــم،  المؤمــن  حمايــة  إلــى  اإلشــارة  يمكننــا  المختلفــة، 

الخدمات المقدمة وكذا توسيع التغطية لدعم االستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
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إلزالــة  الالزمــة  القبليــة  المتطلبــات  وضــع  فــي  الثالــث  اإلجــراء  يتمثــل  حيــن  فــي 
الطابع المادي على شهادة التأمين على المركبات، على المدى المتوسط.

وهنــاك مســتجد آخــر فــي القطاع، يخــص  التأميــن »التكافلــي«. إذ تم تكميــل النصــوص التنظيمية 
الالزمــة لتفعيلــه مــن خــالل نشــر قــرار وزارة االقتصــاد والماليــة فــي الجريــدة الرســمية )رقــم 
ــاط االجتماعــي  ــات واالحتي ــة التأمين ــة مراقب ــة هيئ ــر 2021( ودوري ــخ 11 أكتوب 7029 بتاري
ACAPS الصــادرة فــي الجريدة الرســمية )رقــم 7033 بتاريخ 15 أكتوبــر 2021(. ويتعلق األمر 

بنصوص تنظيمية ترتبط بتطبيق مقتضيات مدونة التأمينات المتعلقة بالـتأمين »التكافلي«.

التأميــن  مجــال  فــي  المتراكمــة  بخبرتــه  قطاعنــا،  فــإن  أعمالــه،  جميــع  مــع  وبالمــوزاة 
مــن  مواطنــا  مليــون   22 لتشــمل  التغطيــة  توســيع  لمواكبــة  مســتعد  الصحــي، 

خالل تعزيز العرض التكميلي والتغطية عن »المخاطر الصحية الكبرى«.

قلــب موضــوع  فــي  إلــى وضعــه  الجامعــة  البالغــة،  األهميــة  الموضــوع ذي  وقــد حّفــز هــذا 
ــارس  ــي 23 و24 م ــذي ســيعقد ف ــن ال ــدار البيضــاء للتأمي ــى ال ــن ملتق ــة م ــدورة الثامن ال
ــية  ــة أساس ــاره فرص ــنين باعتب ــر الس ــى م ــوده عل ــنوي وج ــى الس ــذا الملتق ــرض ه ــد ف 2022. وق

للتبادل والمشاركة بين المهنيين في مجال التأمين القادمين من جميع أنحاء العالم.
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وعلــى غــرار الــدورات الســابقة، ستشــهد دورة ســنة 2022 مشــاركة متدخليــن محلييــن ودولييــن 
مهميــن، سيناقشــون الرهانــات البيئيــة واالجتماعيــة وقضايــا الحوكمــة فــي عالقتهــا باكتتــاب 
ــي  ــة ف ــن الخاص ــركات التأمي ــى دور ش ــا عل ــات أيض ــتركز النقاش ــا س ــتثمار. كم ــن واالس التأمي

توسيع وتعميم التغطية الصحية الشاملة، السيما فيما يتعلق بالتجارب الدولية األخرى.

لقــد كانــت ســنة 2021 ســنة االنتعــاش، بينمــا كانــت ســنة 2020 ســنة الصمــود. وبثقــة كبيــرة، 
نظــل مقتنعين بأن ســنة 2022 ســتكون ســنة الهــدوء الضــروري لنجاح األوراش التــي أطلقتها 
الجامعــة المغربيــة لشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن FMSAR وكافــة أعضائها فــي مجاالت 
ــا. ــة لمملكتن ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــة التنمي ــا مواكب ــرض منه ــل الغ ــة، ويتمث ــة ومتنوع مختلف
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مستجدات الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة 
 FMSAR التأمين

الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين FMSAR: دعوة 
لتوسيع قنوات التوزيع

قــال رئيــس الجامعة المغربية لشــركات التأمين وإعــادة التأمين FMSAR، محمد حســن بنصالح بأن 
قطــاع التأمينــات مدعــو إلى توســيع قنــوات التوزيــع الخاصة به، وذلك مــن خالل الشــبكات الرقمية أو 

غيرها من الشبكات المادية، مثل مزودي االتصاالت أو مؤسسات األداء أو حتى الوكاالت البنكية.

وأشــار الســيد بنصالــح الــذي ألقــى كلمته بمناســبة افتتاح الــدورة الخامســة لالجتماع الســنوي لوكالء 
ووســطاء التأميــن المغاربــة المنعقــد يــوم األربعــاء 10 نونبــر بالــدار البيضــاء إلــى أن »االســتراتيجية 
المتعــددة القنــوات ال تمثــل تهديــدا بالنســبة للــوكالء والوســطاء، ولكنهــا توفــر الدعــم لجــذب زبناء 

جدد، خاصة بين الفئات األكثر هشاشة، نحو المنتجات المسوّقة بشكل قليل أو غير المسوّقة«. 
وأضــاف الســيد بنصالــح »أصبــح الزبنــاء أكثــر تطلبــا، وأكثــر اتصــاال. ولكــي نتمكــن مــن الوصــول 
إليهــم، لــن يكــون لدينــا خيــار آخــر ســوى توســيع قنــوات التوزيــع الخاصــة بنــا« مشــيرا إلــى أن الوباء 

قد كشف النقاب عن هشاشة بعض النماذج ودفع األفراد والمنظمات إلى إعادة االبتكار.
وحســب قولــه، يجــب علــى وســيط التأميــن أيضــا التفكيــر فــي تحولــه الرقمــي، مضيفــا أن 

االستشارة وخدمة ما بعد البيع ال تزال تبشران بأيام مشرقة بالنسبة للشبكة التقليدية.
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التــي  الرئيســية  الرهانــات  علــى  الضــوء  بنصالــح  الســيد  ســلط  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
الضغــوط  إلــى  باإلضافــة  وســدادها  األقســاط  تحصيــل  ذلــك  فــي  بمــا  القطــاع،  يواجههــا 

التنافسية التي تؤدي إلى انخفاض األسعار إضافة إلى تعميم التأمين عن المرض.

المــرض  عــن  التأميــن  تعميــم  ورش  يتطلــب  حقيقيــا،  مشــروعا  »باعتبــاره  مشــيرا  وأضــاف 
بتحــول  األمــر  ويتعلــق  التكميليــة.  الصحيــة  التغطيــة  مســتوى  علــى  دورنــا  تركيــز  إعــادة 

كبير في قطاعنا الذي يجب إدارته بذكاء كبير حماية لمصالح الشركات والوسطاء«.

ووســطاء  لــوكالء  الســنوي  لالجتمــاع  الخامســة  الــدورة  وانطلقــت  هــذا 
التأمين بالمغرب تحت شعار »انطالقة جديدة للوساطة بعد األزمة«.

ويعتبــر هــذا االجتمــاع الســنوي فرصــة بالنســبة للجامعــة الوطنيــة لــوكالء ووســطاء التأميــن 
ــات  ــأداء، وبعالق ــة ل ــاره رافع ــة باعتب ــة بالرقمن ــا المتعلق ــة القضاي ــرب FNACAM لمناقش بالمغ

الوسطاء مع شركات التأمين باإلضافة إلى الموضوعات األخرى المتعلقة بمستجدات القطاع.

أفكارهــم  وعرضــوا  تجاربهــم  والدوليــون،  المغاربــة  المتدخلــون،  تبــادل  وقــد 
القتراح سبل للتفكير البناء ذي الصلة بالتحديات التي تواجه القطاع.

الرهانــات  بكافــة  متعلقــة  فهــي  تناولهــا  تــم  التــي  الرئيســية  المواضيــع  أمــا 
التي يواجهها القطاع، والتي تتطلب مشاركة كافة المتدخلين.

MAP Business  انطالقا من مقال لـ
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مستجدات القطاع

هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي ACAPS: نحو إصالح عميق 
لمدونة التأمينات

تعتــزم هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي )ACAPS( الشــروع مــع القطــاع، فــي 
القريــب العاجــل، فــي التفكيــر فــي إصــالح عميــق لمدونــة التأمينــات. هــذا مــا أعلــن عنــه 

يوم األربعاء 10 نونبر بالدار البيضاء، رئيسها بالنيابة السيد عثمان خليل العلمي.

لــوكالء  الســنوي  لالجتمــاع  الخامســة  الــدورة  أشــغال  افتتــاح  فــي  العلمــي،  الســيد  وأوضــح 
ووســطاء التأميــن أنــه »مــن بيــن األهــداف المســطرة لهــذا اإلصــالح وضــع إطــار قانونــي 
بأكملهــا،  القيمــة  لسلســلة  المســتقبلية  التطــورات  واســتباق  القادمــة،  للســنوات  وتنظيمــي 
االبتــكار  تشــجيع  مــع   ، الحــوادث  عــن  التعويــض  إلــى   ووصــوال  االكتتــاب  مــن  ابتــداء 

والتمكين من االستفادة الكاملة من الديناميكية الناجمة عن الثورة الرقمية«.

ولإلشــارة، فــإن تعديــل الكتــاب الرابــع مــن مدونــة التأمينــات المتعلــق بتقديــم عمليــات التأمين يعد 
أيضا من بين األوراش الكبرى التي يتعين على الهيئة االنكباب عليها في المستقبل القريب.
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هــذا وأكــد الســيد العلمــي بــأن »هــذه المراجعــة ســتمكن مــن وضــع إطــار تنظيمــي أكثــر مالئمــة 
ــن  ــدد م ــح ع ــا لتصحي ــن أيض ــدة، ولك ــات جدي ــور تقني ــات، وظه ــات التأمين ــع منتج ــور توزي لتط

أوجه القصور التي ظهرت على مر السنوات، أمام التنفيذ الفعال لمدونة التأمينات«.

وحــول العالقــة بيــن وســطاء التأميــن وشــركات التأميــن، أشــار الرئيــس بالنيابــة فــي هيئــة مراقبــة 
التأمينات واالحتياط االجتماعي ACAPS إلى أنها تتأثر غالبا بإشكالية ديون الوسطاء.

الكثيــر  تســتنفذ  عديــدة،  لســنوات  اســتمرت  التــي  اإلشــكالية،  »هــذه  أن  إلــى  وأضــاف 
من الوقت والجهد من كال الجانبين، مما يعيق التنمية المتناسقة ألنشطتهما«.

وقــال الســيد العلمــي، بــأن الهيئة، باعتبارهــا واعية بهذه القضيــة، تعتزم تنفيذ ورشــين بالتعاون مع 
الجهات الفاعلة، مشيرا إلى أن الورش األول يتعلق بتصفية الديون المستحقة على الوسطاء والورش 

الثاني سيهدف إلى إيجاد حلول لتفادي مشكلة الديون، أو على األقل للحد من مداها مستقبال.

وفيمــا يتعلــق بتأثيــر الوبــاء علــى قطــاع التأمينــات، فقــد أعــرب الســيد العلمــي بارتيــاح أن القطــاع 
قــد تجــاوز األزمــة بشــكل جيــد إلــى حــد مــا. وبالفعــل ســجل هــذا القطــاع نمــوا قيمــا بنســبة 1.9٪ 
ــح أن  ــه »صحي ــى أن ــاف إل ــنة 2020، وأض ــة س ــع نهاي ــم م ــار دره ــغ 45.7 ملي ــاط بل ــم أقس بحج

هذه الزيادة تمثل نهاية دورة من النمو القوي لعدة سنوات )+ ٪8.4 في سنة 2019(.

MAP Express انطالقا من مقال لـ



10

التأمين وإعادة التأمين باألرقام برسم النصف األول
من سنة 2021

1. هيكلة األقساط الصادرة 

يمثــل التأميــن علــى الحيــاة و الرســملة نســبة ٪45 مــن أقســاط التأميــن الصــادرة برســم 
النصف األول من سنة 2021، يليه التأمين على السيارات بنسبة تفوق 25٪.

المساهمة األقساط الصادرة
45,0% 12.548,6 التأمين على الحياة والرسملة
25,3% 7.056,5 السيارات
8,8% 2.445,5 الحوادث الجسدية
5,6% 1.550,2 الحرائق
5,5% 1.531,5 حوادث الشغل
3,1% 870,2 المساعدة
1,5% 410,6 المسؤولية المدنية العامة
1,4% 388,0 النقل
1,3% 362,3 عمليات أخرى غير مرتبطة بالحياة
0,5%  303,7 الضمان ضد نتائج الكوارث
1,1% 145,2 قبول إعادة التأمين
0,5% 130,5 القرض - الكفالة
0,4% 122,2 األخطار التقنية 
100% 27.865,0 المجموع ) بماليين الدراهم (



10,450

14,313 14,423

10,768

12,549

15,316

1er Sem. 2019 1er Sem. 2020 1er Sem. 2021
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2. أرقام النصف األول من 2019, 2020 و 2021

التأمين على الحياة والرسملة و التأمين على غير الحياة

التأمين على الحياة والرسملةالتأمين على غير الحياة
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Compagnie 1er Sem.
2019

1er Sem.
2020

1er Sem.
2021

Evolution
S2020/S12021

Part 
marché

Wafa Assurance 4.658,4 4.696,8 5.256,1 11,9% 18,9%

RMA 3.613,4 3.282,0 4.109,0 25,2% 14,7%

Mutuelle Taamine Chaabi 2.925,2 3.408,2 3.591,8 5,4% 12,9%

Saham Assurance 3.073,1 2.869,9 3.109,4 8,3% 11,2%

AtlantaSanad 2.741,5 2.887,5 3.020,5 4,6% 10,8%

Axa Assurance Maroc 2.672,9 2.818,7 2.983,6 5,8% 10,7%

MCMA 974,3 1.236,2 1.323,0 7,0% 4,7%

Marocaine Vie 1.144,2 1.049,3 1.310,4 24,9% 4,7%

Allianz 812,0 787,0 837,5 6,4% 3,0%

MAMDA 463,8 473,1 501,5 6,0% 1,8%

Maroc Assistance Internationale 479,7 480,7 493,3 2,6% 1,8%

CAT 347,1 326,0 416,4 27,7% 1,5%

MATU 178,2 270,4 318,8 17,9% 1,1%

Saham Assistance 266,5 204,4 180,6 -11,6% 0,6%

Wafa Ima Assitance 167,9 166,1 167,9 1,1% 0,6%

RMA Assistance 82,6 79,8 86,6 8,5% 0,3%

Euler Hermes ACMAR 82,8 59,7 77,6 30% 0,3%

Coface Maroc 52,9 60,1 39,8 -33,7% 0,1%

Axa Assistance Maroc 26,9 23,9 25,1 4,6% 0,1%

Smaex NS 11,2 16,0 NS 0,1%

Total (en millions de dirhams) 24.763,5 25.191,1 27.865,0 10,6% 100,0%

3. أقساط التأمين على الحياة وغير المرتبط بالحياة الصادرة
عن شركة التأمين 

تمتلك الشركات الست األولى حصة سوق تبلغ نسبتها ٪79.20 في التأمين على الحياة والتأمين 
غير المرتبط بالحياة




