


بعد مرور سنة على بداية األزمة الصحية في بالدنا، أبان قطاع التأمين الوطني 
عن قدرته على الصمود.

في  التقليدية  التأمين  آليات  حدود  أظهرت  قد   19 كوفيد  جائحة  فإن  ذلك،  ومع 
االجتماعية  المتطلبات  مواجهة  أجل  ومن  الكبرى.  المخاطر البنيوية  مواجهة 
واالقتصادية الجديدة، وجب على قطاع التأمين الشروع بالتفكير في إطار شراكة 
الكارثية  الوقائع  عواقب  تغطية  نظام  غرار  على  والخاص  العام  القطاعين  بين 
حول نموذج تأمين جديد يتالءم مع رهانات الجوائح وكذلك المخاطر اإللكترونية.

الصمـود والشـمولية 
بخطـى  بالمغـرب يتجـه  التأميـن  قطـاع 

المسـتقبل  نحـو  ثابتـة 

افتتاحية فريق التحرير



ينــدرج هــذا الموضــوع فــي صميــم فعاليــات النســخة الســابعة لملتقــى الــدار 
البيضــاء للتأميــن الــذي نُظــم يومــي 31 مــارس وفاتــح أبريــل المنصــرم، تحــت 
الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا، تحت شــعار 
»شــمولية التأميــن والصمــود فــي وجــه الجوائــح«، وفــي برنامــج اشــتمل علــى 
موائــد مســتديرة حــول اســتخدام التقنيــات المبتكــرة والوســائل التــي يجــب وضعهــا 
بهــدف جعــل التأميــن أكثــر شــموالً وتغطيــة للفئــات التــي ظلــت حتــى اآلن علــى 

هامــش أنظمــة التأميــن التقليديــة.

وقــد ضــّم هــذا الحــدث القــاري، المنظــم مــن طــرف الجامعــة المغربيــة لشــركات 
ــارب  ــا يق ــبوقة، م ــر مس ــة غي ــي صيغ ــن )FMSAR( ف ــادة التأمي ــن وإع التأمي
1400 مشــاركا منحدريــن مــن 35 جنســية مختلفــة و16 دولــة إفريقيــة، إضافــة 
إلــى خبــراء دولييــن تبادلــوا خبراتهــم المتعلقــة بتدبيــر األزمــة الصحيــة المرتبطــة 

بكوفيــد 19 وبصــورة عامــة صمــود شــركات التأميــن فــي مواجهــة الجوائــح.

ــمول  ــة للش ــتراتيجية الوطني ــذ االس ــى تنفي ــل عل ــري العم ــرب، يج ــي المغ » ف
المالــي.«

ــى  ــي عل ــت الحال ــن الوق ــة م ــر راهني ــمولي أكث ــن الش ــات التأمي ــن تحدي ــم تك ل
اإلطــالق، نظــرا لحجــم األزمــة السوســيو اقتصاديــة التــي نمــر بهــا.

ــر  ــل األســر أكث ــن خــالل جع ــا م ــرا حقيقي ــن أن يحــدث تغيي ــن للتأمي ــذا ويمك ه
ــة. ــجيع روح المقاول ــالل تش ــن خ ــودا وم صم



ــة للشــمول  ــذ االســتراتيجية الوطني ــى تنفي ــل عل ــي المغــرب، يجــري العم ف
المالــي، كمــا يجــري تنفيــذ خارطــة الطريــق الخاصــة بالتأميــن كجــزء مــن 

هــذه االســتراتيجية.

ــي لتنضــاف  ــي تأت ــور. وه ــة الن ــارب الناجح ــى التج ــل أول ــد رأت بالفع وق
إلــى اإلنجــازات المهمــة التــي أطلقهــا منــذ عــدة ســنوات شــركات اإلنجــاد، 

ــرى. ــروض الصغ ــات الق ــع جمعي ــاون م بالتع

»إن تعميــم الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة يدمــج 4 محــاور رئيســية وفــق 
اســتحقاقات محــددة ســيتم توزيعهــا علــى مدى الســنوات الخمــس المقبلة.«

يعــد تعميــم الحمايــة االجتماعيــة علــى جميــع المواطنيــن بحلــول ســنة 2025 
بمبــادرة مــن جاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا إجــراء هيكليــا بالــغ 
األهميــة يتعيــن علــى قطــاع التأميــن أن يعــزز مكانتــه داخلــه كمؤمــن صحــي 

مرجعــي مــن خــالل تقديــم تغطيــة تكميليــة لنظــام التغطيــة األساســي.
 

أســفر لقــاء إطــالق المشــروع بتاريــخ 14 أبريــل عــن توقيــع ثــالث اتفاقيــات 
إطــار تتعلــق بتعميــم التأميــن الصحــي األساســي اإلجبــاري لصالــح العامليــن 
ــاطا خاصــا،  ــون نش ــن يمارس ــراء الذي ــر األج ــتقلين، واألشــخاص غي المس

والحرفييــن والمهنييــن الحرفييــن وكذلــك الفالحيــن. 



المساهمة األقساط  الصادرة
45,0% 20 395,4 التأمين على الحياة والرسملة
26,3% 11 901,1  السيارات
9,8% 4 417,9 الحوادث الجسدية
4,9% 2 207,0 حوادث الشغل 
4,2% 1 920,9 الحرائق
3,2% 1 430,2 االنجاد - ضمان - االئتمان
1,4% 652,6 النقل 
1,3% 567,8 المسؤولية المدنية العامة
1,1% 476,7 التأمين ضد عواقب الوقائع الكارثية
0,4% 198,5 قبول إعادة التأمين
0,4% 173,6   األخطار التقنية
2,1% 955,3 عمليات أخرى غير مرتبطة بالحياة 
100% 45 296,9

بماليين الدراهم 

التأميــن وإعــادة التأميــن باألرقــام برســم الســنة 
2020 الماليــة 

1- بنية األقساط الصادرة
ــاة والرســملة نســبة 45 % مــن األقســاط الصــادرة  يمثــل التأميــن علــى الحي
ــة 2020، متبوعــا بالتأميــن علــى الســيارات بمزيــد عــن  برســم الســنة المالي
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2- مساهمة الفروع المختلفة في األقساط الصادرة



التغير حصة السوق
2019/2020 2020 2019 2018

18,5% -5,4% 8 374,2 8 853,0 8 371,0 Wafa Assurance
15,2% 0,9% 6 876,0 6 816,0 6 543,7 RMA
12,8% 13% 5 787,3 5 123,2 4 253,0 Mutuelle Taamine Chaabi
11,3% -5,5% 5 126,0 5 422,4 5 223,2 Saham Assurance
10,9% 2,0% 4 937,6 4 840,8 4 455,3 AtlantaSanad
10,8% 4,9% 4 871,7 4 645,2 4 231,1 Axa Assurance Maroc
4,8% -4,8% 2 158,2 2 267,6 1 825,5 Marocaine Vie
4,0% 16,7% 1 798,0 1 541,2 1 418,5 MCMA
3,5% 6,2% 1 572,3 1 479,9 1 367,1 Allianz Assurance Maroc
2,4% 5,6% 1 092,5 1 034,6 1 000,7 MAMDA
1,5% 0,2% 694,1 693,0 688,8 CAT
1,2% -1,2% 561,5 568,1 541,7 Maroc Assistance Internationale
1,0% 11,0% 462,3 416,6 317,7 MATU
0,7% -30,9% 325,8 471,7 555,0 Saham Assistance
0,2% -3,5% 109,2 113,1 NA RMA Assistance
0,6% -8,2% 258,3 281,4 268,4 Wafa Ima Assistance
0,3% -5,9% 136,3 144,9 131,7 Euler Hermes ACMAR
0,2% 29,4% 81,1 62,7 55,2 Coface Maroc
0,1% -45,9% 47,0 86,9 97,8 Axa Assistance Maroc
0,1% -30,7% 27,6 39,9 NA Smaex

100,0% 0,9% 45 296,9 44 902,0 41 345,2

3 -  أقســاط التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن غيــر المرتبط 
بالحيــاة الصــادرة مــن طــرف شــركات التأمين

تســتحوذ الشــركات الخمــس األولــى علــى حصــة الســوق بنســبة 69 % مــن 
التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن غيــر المرتبــط بالحيــاة




