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افتتاحية التحرير
يأتــي نشــر اإلصــدار الخامــس مــن نشــرة التأميــن فــي ظرفيــة مضطربــة ومعقــدة بالنســبة للمجتمع 
الدولــي بأســره،  و بالخصــوص أمــام  الشــكوك الناتجــة عــن األزمــات التــي تؤثــر علــى جميــع جوانــب 

االقتصاد الدولي.

فأثنــاء إصــرار الــدول مــن أجــل تجــاوز مرحلــة مــا بعــد كوفيــد، ألقــت الحــرب الجاريــة فــي أوكرانيــا 
بظاللهــا علــى أفــق انتعــاش االقتصــادات الناشــئة والناميــة.

وكمــا أشــار جاللــة الملــك محـــمد الســادس، نصــره اهلل فــي خطابــه االفتتاحــي للــدورة البرلمانيــة 
فــي أكتوبــر 2022، فــإن بالدنــا تمــر بمرحلــة جفــاف صعبــة، هــي األكثــر حــدة، منــذ أكثــر مــن ثالثــة 

عقــود. 

ــي  ــم، الت ــادات العال ــى اقتص ــر عل ــر مباش ــا تأثي ــذه له ــتقرار ه ــدم االس ــن وع ــدم اليقي ــة ع إن حال
تعانــي أصــال مــن تضخــم األســعار الــذي يضــر بــكل القطاعــات، دون أن يســتثني أيــة دولــة. هــذا 
ــى ظهــور احتياجــات  ــة، فقــد أودت هــذه األزمــات إل ــة واالجتماعي ــار االقتصادي ــى اآلث وباإلضافــة إل
ــا  ــي منتجاتن ــر ف ــادة التفكي ــى إع ــى إل ــت مض ــن أي وق ــر م ــا أكث ــدة تدفعن ــة جدي ــة تأميني لتغطي
ــكات واألشــخاص مــن خــالل  ــة الممتل ــة فــي حماي ــا المتمثل ــة مهمتن ــا مــن أجــل مواصل وضماناتن

ــر. ــة المخاط ــي مواجه ــم ف ــع احتياجاته ــف م التكي

هــذا وتظهــر بالدنــا قــدرة علــى الصمــود ، ولكــن يجــب أن نظــل يقظيــن ومتفاعليــن وأن نواصــل 
رحلتنــا فــي بنــاء اقتصــاد قــوي وشــامل.



0 3

وبهــذه الــروح البنــاءة، بــدأت الجامعــة المغربيــة لشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن FMSAR العمل 
علــى أشــغال الــدورة التاســعة مــن »ملتقــى الــدار البيضــاء للتأميــن« المزمــع انعقــاده يومــي 8 و9 
ــن التطــور التكنولوجــي، و تطــور أنمــاط  ــى الســيارات بي ــن عل مــارس 2023 تحــت شــعار: »التأمي
ــوي مــن  ــرع حي ــى ف ــي أصبحــت أساســية، الضــوء هــذه الســنة عل ــي التظاهــرة، الت التنقــل«. وتلق
القطــاع يمــر بمرحلــة مــن التحــوالت المتســارعة، التــي تمليهــا التوجهــات التكنولوجيــة الجديــدة 
وأنمــاط التنقــل الجديــدة. وبعــد الدورتيــن األخيرتيــن اللتيــن تــم عقدهمــا فــي ظــل قيــود التدابيــر 

الصحيــة، ســتتميز دورة 2023 بحضــور أزيــد مــن 1000 مشــارك.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يســعد الجامعــة المغربيــة لشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن FMSAR إنطالق 
التأميــن التكافلــي وتشــيد بجهــود جميــع الفاعليــن الذيــن أســهموا فــي نجــاح هــذا المشــروع المهم 
بهــدف تطويــر الســوق المحلــي ، وإشــراك شــريحة مــن الســاكنة المهتمــة بهــذا النــوع مــن التأمين.

ينبغــي أن يتطــور هــذا النشــاط الجديــد تدريجيــا مــع التركيــز فــي مرحلــة االنطــالق علــى تغطيــة 
التأميــن علــى الوفــاة لفائــدة األشــخاص الذيــن يلجئــون إلــى التمويــل التشــاركي مــع دمــج أولئــك 
الذيــن لــم يتمكنــوا، حتــى الحيــن، مــن تغطيــة القــروض التــي تــم اكتتابهــا قبــل  الدخــول الفعلــي 

للتأميــن التكافلــي حيــز التنفيــذ. 

ــى،  ــة األول ــذه المرحل ــي ه ــويق ف ــزة للتس ــن جاه ــات تأمي ــة منتج ــد ثالث ــدد، توج ــذا الص ــي ه وف
ــاء متعــدد المخاطــر و االســتثمار.  ــى البن ــاة المقتــرض، والتأميــن عل ــة وف وهــي: التأميــن فــي  حال
ــا  ــيما فيم ــاء، الس ــات الزبن ــة احتياج ــدف تلبي ــا به ــي تدريجي ــرض الحال ــتكمال الع ــيتم اس ــذا وس ه

ــاد. ــات ا االنج ــة وخدم ــة الصحي ــق بالتغطي يتعل
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يتناســب تأميــن التكافــل تمامــا مــع تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي )SNIF(، مــع 
اإلطــار التنظيمــي الخــاص بالتأميــن األصغــر الــذي تــم إنزالــه فــي ســنة 2022 ومــع توســيع قنــوات 
التوزيــع لتشــمل مؤسســات األداء. باإلضافــة إلــى ذلــك، تواصــل الجامعــة المغربية لشــركات التأمين 
وإعــادة التأميــن FMSAR الــورش الــذي يهــدف إلــى إدمــاج أفضــل للمقــاوالت الصغــرى جــدا مــع 
إطــالق بحــث استكشــافي حــول احتياجاتهــا بهــدف تنظيــم عــرض المنتــج بشــكل أفضــل وتوســيع 

نطــاق التغطيــة لفائــدة هــذه الفئــة مــن الفاعليــن االقتصادييــن.

وال تشــكل المبيعــات عبــر اإلنترنــت اســتثناء، وذلــك مــن أجــل تحســين القــرب مــن الزبنــاء و 
تســهيل إمكانيــة توزيــع المنتجــات علــى زبنــاء  يصعــب الوصــول إليهــم  مــن خــالل قنــوات التوزيــع 
ــاط االجتماعــي ACAPS تعليمــات حــول  ــات واالحتي ــة التأمين ــة مراقب التقليديــة، فقــد نشــرت هيئ
آليــات المبيعــات اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت وأعــدت دليــال عمليــا لشــرح تفاصيــل متعلقــة بالجوانــب 

العمليــة لهــذه القنــاة الجديــدة.

ــذي  ــة E-Constat، ال ــة اإللكتروني ــق  المعاين وهكــذا وفــي نفــس الســياق، نشــرت الجامعــة تطبي
ــى  ــا عل ــق حصري ــذا التطبي ــل ه ــم تحمي ــن. إذ يت ــرة التأمي ــن نش ــدد 4 م ــي الع ــواه ف ــا  محت قدمن
ــالن  ــريع إع ــهيل وتس ــى تس ــل عل ــير ويعم ــوادث الس ــة ح ــن بمعاين ــة للمكلفي ــف المحمول الهوات
وقــوع حــادث مــادي لــدى شــركات التأميــن. وباعتبــار الــدار البيضــاء موقعــا تجريبيــا، يتــم نشــر هــذا 
التطبيــق  فــي جميــع مــدن المملكــة. هــذا وإن الســائقين الذيــن ال يلجئــون لخدمــة المســاعدة  علــى  
المعاينــة، سيســتمرون فــي اســتخدام المعاينــة الوديــة الورقيــة للتبليــغ عــن وقائــع وظــروف حــادث 

ســير نتــج عنــه أضــرار ماديــة. 

فــي الختــام، وكمــا يمكننــا أن نالحــظ، يواصــل قطــاع التأميــن ديناميكيتــه التنمويــة. حيــث انتهــى 
ــة  ــن المكتتب ــاط التأمي ــي أقس ــي إجمال ــا ف ــرا إيجابي ــجال تغيي ــنة 2022 مس ــن س ــف األول م النص
بنســبة ٪6.1، مــع تغييــرات فــي التأميــن علــى الحيــاة والرســملة + ٪6.5 و + ٪5.9 بالنســبة 

ــاة. ــر الحي لتأميــن غي



رقم األعمال اإلجمالي
األقساط الصادرة الفرع

التأمين على الحياة والرسملة   362,9 13
الفردية   360,3 5
المجموعات   538,0 1
الرسملة   630,0 5
العقود والرأسمال المتغير   834,5

التأمين غير المرتبط بالحياة   133,6 16
الحوادث الجسدية   612,1 2
حوادث الشغل   566,4 1
السيارات   677,2 7
المسؤولية المدنية العامة   434,4

الحرائق   490,9 1
األخطار التقنية   147,4
النقل   454,5 
عمليات أخرى غير مرتبطة بالحياة   341,4
اإلنجاد   948,2
القرض - الكفالة   137,0
ضمان ضد الكوارث الطبيعية   324,0

قبول إعادة التأمين   150,4
قبول غير مرتبط بالحياة   150,4

المجموع   646,9 29
إعادة التأمين

رقم األعمال
النشاط الحصري الخاص بإعادة التأمين   717,5 2
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التأمين وإعادة التأمين باألرقام برسم النصف األول
من السنة المالية 2022

1. بنية األقساط الصادرة 
يمثل التأمين على الحياة والرسملة ٪45 والتأمين على غير الحياة ٪54.4 من أقساط التأمين 

الصادرة للنصف األول من عام 2022.

) بماليين الدراهم (

) بماليين الدراهم (
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12 549

13 363
14 423

15 382
16 284
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2. تطور األقساط الصادرة 2020-2022
التأمينات على الحياة والرسملة والتأمينات غير مرتبطة بالحياة  

النصف األول من سنة 2022

التأمينات على الحياة والرسملةالتأمينات غير المرتبطة بالحياة

النصف األول من سنة 2020النصف األول من سنة 2021

) بماليين الدراهم (



المساهمة
45,1%

25,9%

8,8%

5,3%

5,0%

3,2%

1,5%

1,5%

1,2%

1,1%

0,5%

0,5%

0,5%

100%

هيكلة حجم األعمال
رقم األعمال الفرع
التأمين على الحياة والرسملة   362,9 13

السيارات   677,2 7

الحوادث الجسدية   612,1 2

حوادث الشغل   566,4 1

الحرائق   490,9 1

اإلنجاد   948,2

النقل   454,5

المسؤولية المدنية العامة   434,4

عمليات أخرى غير مرتبطة بالحياة    341,4

324,0   )*( GCEC ضمان ضد الكوارث الطبيعية

قبول إعادة التأمين   150,4

األخطار التقنية   147,4

القرض - الكفالة   137,0

المجموع       646,9 29
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3. تطور األقساط الصادرة حسب الفروع 

) بماليين الدراهم (
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شركات التأمين
Wafa Assurance

RMA

Mutuelle Taamine Chaabi

Axa Assurance Maroc

Sanlam

AtlantaSanad

MCMA

Marocaine Vie

Allianz

MAMDA

Maroc Assistance Internationale

MATU

CAT

Africa First Assist

Wafa Ima Assitance

RMA Assistance

Euler Hermes ACMAR

Coface Maroc

Axa Assistance Maroc

Smaex

المجموع    

النصف األول من 
سنة 2020
4 696,8   

3 282,0   

3 408,2   

2 818,7   

2 869,9   

2 887,5   

1 236,2   

1 049,3   

787,0   

473,1   

480,7   

270,4   

326,0   

204,4   

166,1   

79,8   

59,7   

60,1   

23,9   

11,2   

25 191,1   

النصف األول من 
سنة 2021
5 256,1   

4 109,0   

3 591,8   

2 983,6   

3 109,4   

3 020,5   

1 323,0   

1 310,4   

837,5   

501,5   

493,3   

385,0   

416,4   

180,6   

167,9   

86,6   

77,6   

39,8   

25,1   

16,0   

27 931,2   

النصف األول من 
سنة 2022
5 351,6   

4 514,3   

3 668,8   

3 499,9   

3 366,6   

3 081,9   

1 430,8   

1 341,2   

778,7   

516,4   

495,5   

463,9   

445,4   

210,0   

207,5   

98,1   

72,7   

47,8   

37,4   

18,5   

29 646,9   

S12022/ النمو
S12021

1,8%

9,9%

2,1%

17,3%

8,3%

2,0%

8,1%

2,3%

-7,0%

3,0%

0,4%

20,5%

7,0%

16,2%

23,5%

13,3%

-6%

20,0%

49,3%

15%

6,1%

حصة السوق

18,1%

15,2%

12,4%

11,8%

11,4%

10,4%

4,8%

4,5%

2,6%

1,7%

1,7%

1,6%

1,5%

0,7%

0,7%

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

100,0%

4. أقساط التأمين الصادرة عن شركات التأمين
تمتلك الشركات الست األولى حصة سوق تبلغ نسبتها 79.3%.

) بماليين الدراهم (

) بماليين الدراهم (

SCR

CAT

المجموع

النصف األول من 
سنة 2020

2 020,6

240,8

2 261,4

النصف األول من 
سنة 2021

2 000,7

289,2   

2 289,9   

النصف األول من 
سنة 2022

2 409,8   

307,7   

2 717,5   

S12022/ النمو
S12021

20,4%

6,4%

18,7%

حصة السوق

89%

11%

100,0%

نشاط إعادة التأمين الحصري




