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كـلـمـة رئـيـس الـهـيـئـة
يشكل إحداث هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي (الهيئة)
مبوجب القانون رقم  64.12الذي دخل حيز التنفيذ يف  14أبريل 2016
مرحلة إضافية يف تحديث القطاع املايل املغريب.
تتمتع الهيئة التي حلت محل مديرية التأمينات واالحتياط االجتامعي
التابعة لوزارة االقتصاد واملالية ،باختصاصات متكنها من أداء دورها كامال
سواء عىل مستوى التقنني أو عىل مستوى مراقبة قطاعي التأمينات
واالحتياط االجتامعي.
وقد ساهمت استقاللية الهيئة عىل مستوى قراراتها وماليتها وكذا نظام
حكامتها إىل حد كبري يف تعزيز الدور املنوط بها.
ونظرا ألهمية القضايا االقتصادية املرتبطة بقطاعي التأمني واالحتياط
االجتامعي ،فقد كان لزاما إحداث هيئة مستقلة تتمتع باختصاصات
واسعة يف مجال املراقبة .ويف هذا االطار ،تجدر اإلشارة إىل أن هاذين
القطاعني يدبران ما يفوق  400مليار درهم من األصول .كام أن األقساط
الصادرة من طرف قطاع التأمني برسم سنة  2016بلغت ما مجموعه 35,1
مليار درهم ،فيام ناهزت املساهامت يف أنظمة االحتياط االجتامعي مبلغ
 55مليار درهم.
ومنذ أن بدأت الهيئة يف مزاولة عملها بشكل فعيل ،تم االنكباب عىل
استكامل نظام حكامتها من خالل تعيني أعضاء مستقلني يف املجلس مبرسوم
لرئيس الحكومة وتفعيل الهيئتني االستشارتني املتمثلتني يف لجنة التقنني
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واللجنة التأديبية ،فضال عن إعداد واعتامد مختلف األنظمة الداخلية .كل
هذه اإلجراءات كانت رضورية لتمكني الهيئة من مبارشة مهامها بالرسعة
الالزمة.
كام تم بذل مجهود استثنايئ بدعم من املجلس يتجىل يف املصادقة عىل
الهيكل التنظيمي للهيئة وتفعيله ،إضافة إىل وضع مختلف التدابري وكذا
منظومة مراقبة عمل الهيئة .والهدف من ذلك هو ترسيع إعداد اآلليات
الرضورية لعمل الهيئة وتوفري الرشوط املناسبة التي متكنها من القيام
باملهام املنوطة بها عىل أحسن وجه.
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وتدخل حامية املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأمني واملنخرطني يف
صلب مهام الهيئة حيث تتم هذه الحامية عرب التأكد من توفر مالءة
مختلف الهيئات الخاضعة ملراقبتها ووضع إطار احرتازي مناسب مع السهر
عىل احرتام مقتضياته من طرف هذه الهيئات .وتشمل هذه الحامية أيضا
العالقات اليومية مع مختلف الفاعلني وذلك من خالل حث هؤالء عىل
مزيد من الشفافية وعىل تعزيز املامرسات الفضىل مع محاربة املامرسات
غري القانونية أو املجحفة .ولهذا الغرض ،قامت الهيئة بإنشاء مديرية حامية
املؤمن لهم بالنسبة لقطاع التأمني تتوىل مهام اإلخبار والتحسيس ومعالجة
الشكايات.
من جهة أخرى وعىل مستوى التقنني ،قامت الهيئة خالل سنة  2016مبنح
اعتامد ملقاولة تأمني وإعادة تأمني جديدة وباملصادقة عىل النظام األسايس
ملؤسسة تقاعد.
كام تم إعداد مجموعة من مشاريع النصوص التنظيمية وهي حاليا قيد
الدراسة أو يف طور املصادقة والنرش .ويتعلق األمر عىل الخصوص مبشاريع
منشور الهيئة املتعلق بالتأمينات واملناشري املتعلقة باعتامد ومراقبة
الرشكات التعاضدية للتقاعد وأنظمة التقاعد ومبشاريع النصوص التطبيقية
ملدونة التأمينات وللقانون املتعلق بتغطية مخلفات الوقائع الكارثية إضافة
إىل القانون املتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمني.

التـقـريـر السنوي
أما عىل صعيد التعاون الدويل ،تعد الهيئة عنرصا نشيطا يف الجمعية الدولية
ملراقبي التأمينات ( )IAISحيث شاركت يف اجتامعات هذه الجمعية
بصفتها عضوا يف مجلسها التنفيذي.
كام شاركت يف أشغال منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل أعامل
التأمني ( )AFIRCالذي تتوىل حاليا رئاسته .إىل جانب ذلك ،شاركت الهيئة
يف أشغال الجمعية الدولية للحامية االجتامعية (.)AISS
ومببادرة من الهيئة تم توطيد أوارص التعاون مع هيئة مراقبة قطاع التأمني
بفرنسا( )ACPRونظريتها يف بلجيكا( .)FSMAوكذلك الشأن بالنسبة
لهيئات املراقبة يف جمهورية مدغشقر وجمهورية كونغو الدميقراطية حيث
تم استقبال وفدين عنهام بالرباط.
لقد كانت سنة  2016غنية باألحداث وباألنشطة وباملشاريع ،مام يدل
عىل أن الهيئة بارشت عملها بالرسعة والفعالية الالزمتني وأن فرق عملها
استوعبت القضايا الرئيسية التي ينبغي معالجتها.
غري أن التحديات املستقبلية تظل متعددة .ويبقى هدفنا هو إرساء القواعد
األساسية التي متكننا من التوفر عىل تقنني ومراقبة ناجعني وعرصيني ويف
تناسق تام مع املبادئ واملعايري الدولية .وعندئذ سنكون قد ساهمنا ،ليس
فقط يف حامية حقوق املؤمن لهم واملنخرطني ،بل أيضا يف وضع تطور
قطاعي التأمينات واالحتياط االجتامعي عىل أسس سليمة ومستدامة.

حسن بوبريك
رئيس الهيئة
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الباب األول
الـهـيـئـة
 .1مهام الهيئة واختصاصاتها
 .2الحكامة
 .3تنظيم واشتغال الهيئة

 .1مهام الهيئة واختصاصاتها

 .1.1املهام :

تتكلف الهيئة باإلرشاف ومبراقبة مقاوالت ووسطاء التأمني وكذا أنظمة االحتياط االجتامعي .ويف
هذا االطار ،تسهر عىل حامية املؤمن لهم واملنخرطني واملستفيدين من الحقوق من خالل :
• مراقبة مالءة مقاوالت التأمني وإعادة التأمني ودميومة أنظمة االحتياط االجتامعي؛
• التأكد من احرتام القواعد املطبقة عىل كل قطاع من طرف الفاعلني الخاضعني ملراقبتها؛
• تتبع املامرسات التجارية ومعالجة جميع الشكايات املتعلقة بالعمليات التي تزاولها الهيئات
الخاضعة ملراقبتها.
وتتم هاته املراقبة عىل أساس القانون رقم  64.12القايض بإحداث الهيئة والقانون رقم 17.99
املتعلق مبدونة التأمينات وكذلك القوانني املنظمة ألنظمة التقاعد االجبارية.
أما فيام يخص القطاع التعاضدي ،فتتم املراقبة برشاكة مع الوزارة املكلفة بالتشغيل.
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وعىل مستوى النصوص التنظيمية ،يتخذ الرئيس املناشري الرضورية ملزاولة مهام الهيئة بعد الرأي
االستشاري للجنة التقنني.
ويف هذا اإلطار ،نرش بالجريدة الرسمية املنشور املتعلق بالوثائق الواجب االدالء بها لتعزيز طلب
املصادقة عىل النظام األسايس لرشكة تعاضدية للتقاعد .إضافة إىل ذلك ،تم إرسال مرشوع املنشور
املتعلق بالتأمينات إىل وزارة االقتصاد واملالية قصد املصادقة عليه .وميكن هذا املنشور من التوفر
عىل نص موحد يتضمن مقتضيات جميع النصوص املتخذة لتطبيق مختلف األحكام الترشيعية
السارية املفعول.
من ناحية أخرى ،تسهر الهيئة عىل احرتام الهيئات الخاضعة ملراقبتها ملقتضيات القانون رقم
 43.05الخاص مبكافحة غسل األموال.
وأخريا ،ميكن للهيئة متثيل الحكومة يف نطاق التعاون الدويل يف امليادين التي تدخل يف مجال
اختصاصها.

 .2.1الهيئات الخاضعة للمراقبة

تخضع ملراقبة الهيئة الهيئات التالية:
• مقاوالت التأمني وإعادة التأمني؛

التـقـريـر السنوي

باإلضافة اىل ذلك ،مينح القانون رقم  64.12للهيئة إمكانية إخضاع أي شخص يقوم باكتتاب عقد
جامعي ملراقبتها ،دون االخالل باملراقبات املنصوص عليها يف الترشيع الذي يخضع له الشخص
املذكور.

الهيئات
مقاوالت التأمني وإعادة التأمني

العدد
21

وسطاء التأمني
• وكالء وسامرسة
• مكاتب العرض املبارش

1873
463

أنظمة التقاعد مبا فيها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمني

7

الرشكات التعاضدية

28

هيئات تدبري التأمني اإلجباري األسايس عن املرض

2

الجدول  :1عدد الهيئات الخاضعة ملراقبة الهيئة

الباب األول :الهيئة

• وسطاء التأمني الذين يقومون بعرض عمليات التأمني وإعادة التأمني؛
• الهيئات التي تقوم بتدبري أنظمة التقاعد الخاضعة ألحكام قانون خاص (نظام املعاشات املدنية
ونظام املعاشات العسكرية املسريين من طرف الصندوق املغريب للتقاعد والنظام الجامعي ملنح
رواتب التقاعد ونظام الضامن االجتامعي املسري من طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي)؛
• األنظمة الخاضعة للقانون الخاص التي تدبر عمليات تقاعد تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة
(الرشكات التعاضدية للتقاعد)؛
• صناديق التقاعد الداخلية لدى هيئات خاضعة للقانون العام والتي تدبر أنظمة تقاعد تعتمد
التوزيع أو التوزيع والرسملة؛
• الهيئات التي تدبر التأمني اإلجباري األسايس عن املرض؛
• جمعيات التعاون املتبادل باستثناء تلك التي تم إنشاؤها لصالح القوات املسلحة امللكية
والقوات املساعدة؛
• الصندوق الوطني للتقاعد والتأمني.
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 .2الحكامة

 .1.2أجهزة الهيئة

يشكل مجلس الهيئة ورئيس الهيئة أجهزة تسيري هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي.

املجلس
يتوىل املجلس إدارة الهيئة ويتوفر لهذه الغاية عىل الصالحيات التالية :
• وضع السياسة العامة للهيئة؛
• اتخاد قرارات منح االعتامد ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني واملصادقة عىل األنظمة األساسية
ملؤسسات التقاعد؛
• اتخاد القرارات املتعلقة بعقوبات السحب الجزيئ أو الكيل العتامد مقاولة للتأمني وإعادة
التأمني وكذا سحب املصادقة عىل األنظمة األساسية ملؤسسات التقاعد؛
• تحديد مساهمة الهيئات الخاضعة ملراقبة الهيئة؛
18

• املصادقة عىل امليزانية والقوائم املالية؛
• تعيني مراقب الحسابات والبت يف كل تقرير لالفتحاص؛
• وضع النظام الذي تحدد مبوجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
• تحديد الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام األسايس الخاص باملستخدمني وتعيني املدراء باقرتاح
من الرئيس.
يتألف املجلس باإلضافة إىل رئيسه من رئيس الهيئة املغربية لسوق الرساميل ومدير الخزينة
واملالية الخارجية لدى وزارة االقتصاد واملالية وقاض من محكمة النقض وثالثة أعضاء مستقلني
معينني مبرسوم لرئيس الحكومة يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم يف ميادين التأمني أو االحتياط
االجتامعي.

التـقـريـر السنوي
أعضاء مجلس الهيئة

السيد حسن بوبريك
رئـيـس

مديرة الخزينة و املالية الخارجية،
عضو

رئيسة الهيئة املغربية لسوق
الرساميل ،عضو

السيد محمد البشري الراشدي

السيدة إميان املاليك

عضو مستقل

مستشارة لدى محكمة
النقض ،عضو

السيد أحمد زينون

السيد عبدالعزيز الطالبي

عضو مستقل

عضو مستقل

الباب األول :الهيئة

السيدة فوزية زعبول

السيدة نزهة حياة
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مندوب الحكومة

السيد هشام الـمدغري

الرئيس
يقوم الرئيس بتدبري الهيئة وتسيريها مع مراعاة االختصاصات املخولة إىل املجلس .ولهذه الغاية،
يتمتع بالسلط التالية:
• يرأس املجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعامل جلساته؛
• يصدر املناشري الرضورية ملامرسة مهام الهيئة؛
• يتخذ جميع القرارات املتعلقة بالعقوبات ،باستثناء التي هي من اختصاص املجلس؛
• يعد مشاريع امليزانية ويحرص حسابات الهيئة؛
• يقوم بتنظيم مصالح الهيئة وفق الهيكل التنظيمي الذي صادق عليه املجلس؛
• يقرتح تعيني املديرين عىل املجلس ويتوىل التوظيف والتعيني يف باقي املناصب؛
• يصادق ويعمل عىل تنفيذ كل اتفاقية تربمها الهيئة؛
• يقوم بتنفيذ قرارات املجلس ويتخذ كل التدابري الرضورية لهذا الغرض؛
• يتخذ كل القرارات الرضورية للقيام باملهام واالختصاصات املخولة للهيئة.
يساعد الرئيس كاتب عام يسهر ،تحت سلطة الرئيس ،عىل تنسيق أعامل مختلف مصالح الهيئة.
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ميارس الكاتب العام السلط واملهام التي يفوضها الرئيس إليه .ويعوض الرئيس يف حالة تغيبه أو
إذا عاقه عائق وميارس جميع مهام الرئيس باستثناء رئاسة املجلس.

الهيئات االستشارية
تعززت أجهزت تسيري الهيئة بهيئتني استشارتني تتمثالن يف اللجنة التأديبية ولجنة التقنني.

اللجنة التأديبية
يعهد للجنة التأديبية بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول بعض العقوبات وحول مخططات
التصحيح أو التقويم التي تقدمها مقاوالت التأمني وإعادة التأمني و/أو الرشكات التعاضدية
للتقاعد.
تتألف هذه اللجنة ،التي يتم تعيني أعضائها من طرف املجلس ،من :
• قاض من محكمة النقض عضو املجلس ،رئيسا؛
• عضو واحد من بني األعضاء املستقلني يف املجلس ،كنائب للرئيس؛
• عضو واحد ميثل الهيئة يعني من بني مستخدميها؛

التـقـريـر السنوي
• ثالثة أعضاء ميثل كل واحد منهم القطاعات التي تخضع ملراقبة الهيئة؛
• عضو واحد مستقل.

أعضاء اللجنة التأديبة
السيدة إميان املاليك

مستشارة لدى محكمة النقض ،رئيسا

السيد أحمد زينون

عضو مجلس الهيئة ،نائب الرئيس

الجدول  :2أعضاء اللجنة التأديبية

الباب األول :الهيئة

ممثلة الهيئة
السيدة عفيفة الهواري
مدير الصندوق املغريب للتقاعد ،ممثل أنظمة التقاعد ،عضو
السيد محمد العلوي
العبدالوي
رسمي
مدير النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد ،ممثل أنظمة
السيد موالي أحمد الرشقاوي
التقاعد ،عضو نائب
ممثل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني ،عضو رسمي
السيد املهدي التازي
ممثل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني ،عضو نائب
السيد املصطفي خريص
ممثل وسطاء التأمني ،عضو رسمي
السيد عيل بن جلون
ممثل وسطاء التأمني ،عضو نائب
السيد يوسف بونوال
رئيس التعاضدية العامة للرتبية الوطنية ،ممثل الرشكات
السيد ميلود معصيد
التعاضدية ،عضو رسمي
رئيس الصندوق التعاضدي املهني املغريب ،ممثل الرشكات
السيد عبدالعزيز علوي
التعاضدية ،عضو نائب
عضو مستقل
السيد حميد البرصي
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لجنة التقنني
يعهد للجنة التقنني بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول :
• مشاريع املناشري والنصوص الترشيعية أو التنظيمية التي لها عالقة مبجال تدخلها؛
• طلبات االعتامد املقدمة من طرف مقاوالت التأمني وإعادة التأمني؛
• تكوين اتحادات الرشكات التعاضدية للتأمني وانخراط وانسحاب رشكة تعاضدية للتأمني من
االتحاد؛
• عمليات االدماج أو االنفصال أو الضم؛
• املوافقة عىل طلبات التحويل الجزيئ أو الكيل ملحفظة مقاولة التأمني وإعادة التامني؛
• طلبات املصادقة عىل األنظمة األساسية املقدمة من لدن مؤسسات التقاعد وتحويل مجموع
الحقوق وااللتزامات من مؤسسة للتقاعد إىل أخرى؛
• طلبات املصادقة عىل األنظمة األساسية املقدمة من قبل جمعيات التعاون املتبادل والتغيريات
املدخلة عليها.
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تتألف هذه اللجنة من ثالثة أعضاء ميثلون الهيئة من بينهم الكاتب العام كرئيس وعضوين ميثالن
االدارة وممثلون عن القطاعات الخاضعة ملراقبة الهيئة.

التـقـريـر السنوي
أعضاء لجنة التقنني
السيد عثامن خليل العلمي
السيد ميمون زبيار
السيد لطفي بوجندار
السيد عبدالجليل الحافر
السيدة سلوى بوغابة

الكاتب العام للهيئة بالنيابة ،رئيسا
ممثلني للهيئة معينني من طرف املجلس
ممثلني لإلدارة معينني من طرف الوزير املكلف باملالية

السيد عيل هراج
السيد البشري بادو
السيد خالد أوزال
السيد جامل ديواين

ممثلني للجامعة املغربية ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني معينني
باقرتاح من هذه الجامعة
ممثلني لوسطاء التأمني معينني من طرف املجلس

السيد سعيد احميدوش

املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،ممثل أنظمة
التقاعد ،معني مبرسوم

السيد محمد العلوي العبدالوي

مدير الصندوق املغريب للتقاعد ،ممثل أنظمة التقاعد ،معني مبرسوم

السيد موالي أحمد الرشقاوي

مدير النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد ،ممثل أنظمة التقاعد،
معني مبرسوم

السيد خالد الشدادي

الرئيس املدير العام للصندوق املهني املغريب للتقاعد ،ممثل أنظمة
التقاعد ،معني مبرسوم

السيد ميلود معصيد

رئيس التعاضدية العامة للرتبية الوطنية ،ممثل الرشكات التعاضدية،
معني مبرسوم

السيد كريم الدين شنوف

رئيس تعاضدية االحتياط االجتامعي للسككيني ،ممثل الرشكات
التعاضدية ،معني مبرسوم

السيد عبدالعزيز علوي

رئيس الصندوق التعاضدي املهني املغريب ،ممثل الرشكات
التعاضدية ،معني مبرسوم

السيد الجياليل حازم

املدير العام للوكالة الوطنية للتأمني الصحي
الجدول  :3أعضاء لجنة التقنني

الباب األول :الهيئة

السيد محمد حسن بن صالح

رئيس الجامعة املغربية ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني
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 .2.2اللجان املنبثقة عن املجلس
لجنة التدقيق
تضطلع لجنة التدقيق مبهمة تتبع عملية إعداد املعلومة املحاسبية ونجاعة منظومة املراقبة
الداخلية وتسيري املخاطر واملراقبة القانونية للحسابات السنوية وكذا استقاللية مراقب الحسابات.
ويجوز لها ،بناء عىل طلب املجلس ،أن تنظر يف أي مسألة تتعلق باختصاصاتها ،وال سيام مرشوع
امليزانية وتقرير تنفيذ امليزانية.
تتألف لجنة التدقيق من السيدة نزهة حياة والسيد عبدالعزيز الطالبي.

لجنة األجور
تتكلف لجنة األجور بدراسة سياسة األجور التي تنهجها الهيئة وإعطاء رأي للمجلس بشأنها.
تتألف لجنة األجور من السيدين أحمد زينون ومحمد البشري الراشدي.
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 .3.2اللجنة املديرية

تتألف اللجنة املديرية من رئيس الهيئة والكاتب العام واملدراء وتجتمع أسبوعيا .وتشكل هذه
اللجنة فضاء لتبادل املعلومات حول مختلف مشاريع الهيئة وتنسق أشغالها.

التـقـريـر السنوي

 3تنظيم واشتغال الهيئة

 .1.3الهيكل التنظيمي

يتمحور الهيكل التنظيمي للهيئة حول ست مديريات ،منها أربع مديريات مهنية ومديريتني
داعمتني.
كتابة األجهزة

رئيس الهيئة

الباب األول :الهيئة

السيد ميمون زباير
التدقيق الداخيل

السيد حسن بوبريك

السيد طارق نجار

الكاتب العام
السيد عثامن خليل العلمي
( بالنيابة )

مديرية التواصل والعالقات
الدولية

مديرية الدعم

مديرية االحتياط
االجتامعي

مديرية التقنني وتحديد
املعايري يف التأمينات

مديرية مراقبة التأمينات مديرية حامية املؤمن لهم

السيدة سهام رميل

السيد سمري بوزعبون

السيد لطفي بوجندار

السيد ميمون زباير

السيدة عفيفة هوري

السيد عثامن خليل العلمي

قسم العالقات
الدولية

قسم الرأسامل
البرشي

قسم مراقبة أنظمة
التقاعد
السيد محمد حبلوز

قسم الدراسات
وتحديد املعايري
السيدة أمل سويفي

قسم املراقبة
املستمرة
السيد حافظ زملطة

قسم اإلعالم وتتبع
املامرسات التجارية
السيد يونس ملامط

قسم التواصل
السيدة موىن الشنتويف

قسم أنظمة
اإلعالميات
السيدة ماريا أفقري

قسم مراقبة تعاضديات
االحتياط االجتامعي
السيد أنوار حريم

قسم التقنني والشؤون
القانونية
السيد سعيد الفقري

قسم التفتيش
السيد عبد العايل
درينة

قسم تتبع منتجات
التأمينات
السيد عبد املجيد
ميموين

قسم املالية والشؤون
العامة
السيد زهري رشقاوي

قسم الدراسات
واالحصائيات
السيد عز الدين
بن عيل

قسم مراقبة شبكة
التوزيع
السيد عبد اإللله
كيديرة

التبيان  : 1الهيكل التنظيمي للهيئة
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مديرية حامية املؤمن لهم
تقرتح هذه املديرية اسرتاتيجية الهيئة يف مجال حامية املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأمني
وتعمل عىل تفعيلها.
كام تقوم مبراقبة وتتبع املامرسات التجارية مع النظر يف منتوجات التأمني والضامن وذلك للحفاظ
عىل حقوق املؤمن لهم.

مديرية مراقبة التأمينات
تتكلف هذه املديرية باملراقبة االحرتازية والقانونية ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني وتسهر عىل
توفر مالءتها.
كام تقوم باملراقبة القانونية لشبكة عرض عمليات التأمني.

مديرية التقنني وتحديد املعايري يف التأمينات
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تضطلع هذه املديرية مبهمة تحديد املعايري ووضع اإلطار القانوين الذي يطبق عىل قطاع التأمني
حيث تقوم بإعداد النصوص الترشيعية والتنظيمية وهي مسؤولة عن اليقظة التقنية بخصوص
هذا القطاع .كام تتكلف بالتقنني عرب معالجة امللفات املتعلقة باعتامد مقاوالت التأمني وإعادة
التأمني والوسطاء.

مديرية االحتياط االجتامعي
تتكلف مديرية االحتياط االجتامعي باإلرشاف ومراقبة أنظمة االحتياط االجتامعي وتسهر عىل
احرتام قواعد حامية املنخرطني فيها.
كام تقوم بإعداد الدراسات الرضورية لتطوير قطاع االحتياط االجتامعي وتساهم يف تعزيز التعاون
مع الهيئات املامثلة للهيئة.

مديرية الدعم
تقرتح هذه املديرية سياسة الهيئة يف مجال تسيري املوارد البرشية واملالية واللوجستيكية وتعمل
عىل تفعيلها .كام تسهر عىل نظم املعلومات وتؤمن دعم األنشطة التنفيذية.

التـقـريـر السنوي
مديرية التواصل والعالقات الدولية
تعد هذه املديرية سياسة الهيئة يف مجال التواصل الداخيل والخارجي وتعمل عىل تفعيلها.
وتسهر أيضا عىل تفعيل اسرتاتيجية الهيئة فيام يخص العالقات الدولية وتطوير تعاون الهيئة مع
نظرياتها ومع الهيئات الدولية.

 .2.3املوارد البرشية

16%
26%

 34 - 24سنة
 44 - 34سنة
33%

25%
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54 - 44

 54سنة وما فوق

التبيان  :2توزيع مستخدمي الهيئة حسب العمر

إطار رقم  : 1التسلسل الزمني لوضع أجهزة
حكامة الهيئة  -سنة 2016
مرسوم تعيني أعضاء يف
مجلس الهيئة
04/04

اعتامد الهيكل التنظيمي
للهيئة
06/02

فرباير

دجنرب
تعيني رئيس الهيئة عقد مجلس الهيئة ألوىل
جلساته 14/04
06/02

اعتامد النظام األسايس
للمستخدمني 29/12

الباب األول :الهيئة

بلغ عدد املستخدمني يف نهاية  2016إىل  ،146منهم  113إطار و 33غري ذلك 51% .من هذا العدد
ذكور و 49%إناث .وبلغ معدل السن  42سنة.

التـقـريـر السنوي

الباب الثاين
أهم األحداث
 .1عىل الصعيد العاملي
 .2عىل املستوى الوطني

 .1عىل الصعيد العاملي

دخول التوجيه األوريب حول املالءة املالية  2حيز التنفيذ
متيز عام  2016بدخول التوجيه االوريب حول املالءة املالية  »Solvabilité II« 2حيز التنفيذ.
ويفرض هذا التوجيه عىل مؤمني االتحاد االورويب :
• التأكد من أن متطلبات رأس املال تعكس واقع املخاطر التي تتعرض لها؛
• تعزيز نظام الحكامة؛
• ضامن تواصل شفاف مع العموم ومع هيئة اإلرشاف واملراقبة.

انعقاد الدورة  23من املؤمتر السنوي للجمعية الدولية ملراقبي التأمينات
«»IAISانعقدت الدورة  23من املؤمتر السنوي للجمعية الدولية ملراقبي التأمينات يف البارغواي
يومي  10و 11نونرب  .2016وقد تناولت أهم املواضيع التي متت مناقشتها إشكاليتي االستقرار
املايل وحامية املؤمن لهم.
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تنظيم الدورة الثالثة ملؤمتر منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل أعامل
التأمني ()AFIRC
نظمت الدورة الثالثة ملؤمتر منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل أعامل التأمني يف تونس
العاصمة يومي  25و 26أبريل .وقد تناولت موضوع« :تطوير صناعة التأمني يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا :املتطلبات واألدوات».

تنظيم املنتدى العاملي للضامن االجتامعي يف بناما من  14إىل  18نونرب تحت شعار:
«تغيري حياة  -تشكيل مجتمعات»
وقد حرض املؤمتر العاملي املنعقد بهذه املناسبة شخصيات تساهم يف اتخاذ القرارات السياسية
وممثلو املنظامت الدولية وخرباء معرتف بهم .وركزت النقاشات عىل إشكالية تطوير نظم الضامن
االجتامعي يف ظل تحديات اجتامعية واقتصادية مهمة والتحوالت الكبرية التي يشهدها عامل
التشغيل.

التـقـريـر السنوي
منتدى املناخ  :22انعقاد الدورة  22مبراكش

وعىل هامش هذه الدورة ،قدم الفاعلون يف القطاع املايل املغريب وهيئات اإلرشاف عىل هذا
القطاع ،ومن بينها هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي ،خريطة طريق القطاع يف مجال
التنمية املستدامة.

 .2عىل املستوى الوطني

 .1.2قطاع التأمني

اصدار القانون رقم  59.13املتمم ملدونة التأمينات
تتعلق التعديالت التي أدخلها هذا القانون بثالثة جوانب وهي:
• املراجعة الفنية لبعض األحكام االحرتازية من مدونة التأمني؛
• وضع إلزامية بعض التأمينات عىل البناء؛
• وضع إطار قانوين للتأمني التكافيل.

اصدار القانون رقم  110.14املحدث لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية
ينص القانون رقم  110.14عىل إنشاء نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية يجمع يف نفس الوقت
بني نظام تأميني لصالح األشخاص املتوفرين عىل عقود تأمني ونظام تضامني لصالح األشخاص
الطبيعيني الذين ال يتمتعون بأي تغطية.

اعتامد الرشكة التعاضدية للتأمني وإعادة التأمني « إنجاد الشعبي»
تم منح اعتامد جديد ملقاولة التأمني واعادة التأمني «إنجاد الشعبي» من أجل التخصص يف األعامل
املغربية بعد حصول الرشكة األم «املغرب إنجاد الدولية» عىل صفة «القطب املايل للدار البيضاء».

الباب الثاين :أهم األحداث

نظم املغرب الدورة الثانية والعرشين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطار بشأن تغري
املناخ (كوب  )22مبراكش يف نوفمرب  .2016خالل هذه الدورة ،أبانت الدول عن اتحادها من أجل
رضورة ترسيع وثرية تنفيذ اتفاق باريس بشأن املناخ ,وتهدف هذه االتفاقية التي اعتمدت يف
ديسمرب  2015ودخلت حيز التنفيذ يف  4نوفمرب  2016يف مراكش إىل الحد من ظاهرة االحتباس
الحراري إىل ما دون  2درجة مئوية.

31

رشاء مقاولة «زوريخ التأمينات املغرب» من طرف مجموعة «أليانز»
لقد مكن ترخيص الهيئة لهذه العملية يف شهر أكتوبر املجموعة األوىل عامليا يف مجال التأمني من
ولوج السوق املغربية .وسيكون لها وقع ايجايب عىل تطوير السوق وتحسني الخدمات املوجهة
للمؤمن لهم واملستفيدين من العقود.

اتفاقية بني مقاوالت التأمني واعادة التأمني والصندوق الوطني للتقاعد والتأمني
عمل القانون رقم  85.12املغري واملتمم للظهري رقم  1.59.301املؤرخ يف  27أكتوبر  1959املتعلق
بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمني عىل إلزام مقاوالت التأمني بدفع رؤوس األموال املكونة برسم
إيرادات حوادث الشغل واألمراض املهنية إىل الصندوق املذكور.
ولهذا الغرض ،دخلت االتفاقية التي تحدد الكيفيات العملية لتحويل رؤوس األموال السالفة
الذكر حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير .2016

 .2.2قطاع االحتياط االجتامعي
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إصالح أنظمة التقاعد
دخل اإلصالح املقيايس لنظام املعاشات املدنية حيز التنفيذ ابتداء من شتنرب  2016وقد هم ما
ييل:
• سن اإلحالة عىل التقاعد؛
• نسب املساهمة؛
• النسبة السنوية للمعاش؛
• وعاء تصفية املعاشات.
كام تم باملوازاة مع هذا اإلصالح ،الرفع من مبلغ الحد األدىن للمعاش لفائدة متقاعدي القطاعني
العمومي وشبه العمومي (نظام املعاشات املدنية ونظام املعاشات العسكرية والنظام الجامعي
ملنح رواتب التقاعد) لينتقل تدريجيا من  1.000درهم إىل  1.500درهم شهريا.
وقد متت يف هذا اإلطار املصادقة عىل أربعة قوانني أساسية وهي:
• القانون رقم  71.14املغري واملتمم مبوجبه القانون  011.71بتاريخ  30ديسمرب 1971املحدث
مبوجبه نظام املعاشات املدنية؛

التـقـريـر السنوي

تحويل الصندوق املهني املغريب للتقاعد إىل رشكة تعاضدية للتقاعد
طبقا ملقتضيات القانون رقم  64.12تحول الصندوق املهني املغريب للتقاعد من جمعية للمشغلني
خاضعة لظهري  1958إىل رشكة تعاضدية للتقاعد ،وذلك بناء عىل توصية صادق عليها الجمع العام
االستثنايئ للصندوق املنعقد بتاريخ  17نونرب .2016

الـتأمني الصحي اإلجباري األسايس عن املرض لفائدة الطلبة
تم مبوجب القانون رقم  116.12إرساء التأمني اإلجباري األسايس عن املرض لفائدة الطلبة.
ويغطي هذا الـتـأمني جميع الطلبة ،مغاربة كانوا أو أجانب ،الذين يتابعون دراستهم يف أسالك
التعليم العايل أو التكوين املهني والذين ال يتوفرون عىل أي تغطية صحية إجبارية.
يرشف عىل تدبري هذا النظام الذي يشتغل وفق نفس املبادئ املعمول بها يف الـتأمني اإلجباري
األسايس عن املرض الخاص بأجراء ومتقاعدي القطاع العام ،الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط
االجتامعي.

الباب الثاين :أهم األحداث

• القانون رقم  72.14املحددة مبوجبه السن التي يجب أن يحال فيها عىل التقاعد املوظفون
واملستخدمون املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية؛
• القانون رقم  96.15املغري واملتمم مبوجبه الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم  1.77.216بتاريخ
 4أكتوبر  1977املتعلق بإحداث نظام جامعي ملنح رواتب التقاعد؛
• القانون رقم  95.15املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم  013.71بتاريخ  30ديسمرب 1971املحدث
مبوجبه نظام املعاشات العسكرية.
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الباب الثالث
مؤرشات القطاعات الخاضعة للمراقبة
 .1قطاع التأمني
 .2قطاع االحتياط االجتامعي

 .1قطاع التأمني

 .1.1التأمني يف العامل وأفريقيا

1

بلغ حجم األقساط عىل الصعيد العاملي  4732,2مليار دوالر يف سنة  2016مقابل  4597,68مليار
سنة  ،2015بزيادة قدرها  2,9%باألسعار الجارية .وباألسعار الحقيقية ،ارتفعت هذه األقساط
بنسبة  3,1%مقابل  4,3%خالل .2015
وبلغت أقساط التأمني عىل الحياة  2617,0مليار دوالر ،بزيادة  2,5%باألسعار الحقيقية ،مقابل
 4,4%سنة  .2015ويعزى هذا النمو أساسا إىل األسواق الصاعدة ،التي ارتفعت أقساطها بنسبة
 ،16,9%تتزعمها بشكل رئييس السوق الصيني ،وذلك مقابل انخفاض بنسبة  0,5%عىل مستوى
األسواق املتقدمة.
وواصلت األقساط الصادرة بالنسبة لعمليات تأمينات غري تأمني الحياة منوها لتصل إىل 2115,2
مليار دوالر ،مسجلة بذلك ارتفاعا باألسعار الحقيقية ،بنسبة  3,7%مقابل  4,2%سنة .2015
ويعزى الرتاجع يف معدل منو هذه األقساط بشكل خاص إىل ضعف النمو يف األسواق املتقدمة
( 2,3 %سنة  2016مقابل  3,3%سنة .)2015
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أما بخصوص القارة األفريقية ،فقد ارتفع الحجم اإلجاميل ألقساط التأمني باألسعار الحقيقية
بنسبة  0,8%مقابل  2,8%يف العام املايض ليبلغ بذلك  60,6مليار دوالر.
ومل تسجل أقساط التأمني عىل الحياة سوى ارتفاعا طفيفا بنسبة  1,2%سنة  2016مقابل 2,8%
سنة  ،2015متأثرة بشكل كبري بتباطؤ سوق جنوب أفريقيا الذي تطور سنة  2016بنسبة 0,1%
فقط.
أما أقساط التأمني غري تأمني الحياة يف أفريقيا ،فقد انخفضت بشكل طفيف خالل سنة 2016
بنسبة  0,2%بعد ارتفاعها بنسبة  3,3%سنة  .2015وقد تفاقم هذا االنخفاض بسبب الزيادة
الطفيفة التي شهدها سوق جنوب أفريقيا ( 0,2%يف  2016مقابل  6,2%سنة  ،)2015مام يعكس
شبه الركود االقتصادي يف هذا البلد.

 .2.1قطاع التأمني باملغرب

 .1.2.1املؤسسات الفاعلة يف السوق
يضم قطاع التأمني  21مقاولة نشيطة منها  7رشكات مساهمة وأربع رشكات تعاضدية للتأمني.
 - 1املصدر :مجلة  Sigmaالتى تصدرها رشكة  Swiss Reعدد 2017 / 3

التـقـريـر السنوي
وفيام ييل توزيع هذه املقاوالت حسب نوع التأمني:
• مثاين مقاوالت تزاول عمليات التأمني غري التأمني عىل الحياة باملوازاة مع عمليات التأمني عىل
الحياة والرسملة؛
• ثالث مقاوالت تقترص عىل مزاولة عمليات التأمني غري تأمني الحياة؛
• مقاولتان تزاوالن بشكل حرصي عمليات تأمينات الحياة والرسملة ؛
• أربع مقاوالت تتخصص يف عمليات اإلسعاف ؛
• مقاولتان تقترصان عىل مزاولة عمليات التأمني ضد أخطار القرض؛
• مقاولتان تزاوالن بشكل حرصي عمليات إعادة التأمني.

الباب الثالث :مؤرشات القطاعات الخاضعة للمراقبة

وميتلك القطاع الخاص معظم الرأسامل االجتامعي ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني ،باستثناء
الرشكة املركزية إلعادة التأمني التي ميتلك صندوق االيداع والتدبري  94%من رأساملها االجتامعي.
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إذا كان عدد مقاوالت التأمني وإعادة التأمني مل يعرف أي تغيري منذ سنة  ،2014فقد اتسمت سنة
 2016بدخول املجموعة األوىل للتأمني يف العامل «أليانز» « »Allianzإىل السوق املغربية للتأمني
وذلك بعد رشائها لرشكة التأمني وإعادة التأمني «زوريخ تأمينات املغرب» «Zurich Assurances
.»Maroc

تتميز شبكة التوزيع ،دون الفروع البنكية البالغ عددها  ،6152بتنوعها حيث تشمل  1873وسيطا
للتأمني ( 1427وكيل و 446سمسار) و 463مكتبا للعرض املبارش.
أهم مؤرشات القطاع
الصف األول يف العامل العريب من حيث معدل النفاذ؛
املرتبة الثانية يف أفريقيا من حيث حجم األقساط ؛
 21مقاولة تأمني وإعادة تأمني ؛
 1873وسيط للتأمني ( 1427وكيل و 446سمسار) و 463مكتب للعرض املبارشة و 6152وكالة بنكية؛
 35,2مليار درهم من األقساط () 15,4 %+؛
 134,8مليار درهم من التوظيفات الصافية املرصدة لعمليات التأمني ونسبة تغطية االلتزامات
القانونية ب  103 %؛
 3,2مليار درهم كنتيجة صافية؛
 34.01مليار درهم من رؤوس األموال الذاتية؛
 449 %معدل هامش املالءة.
الجدول  : 4أهم مؤرشات القطاع

 .2.2.1األقساط الصادرة

التأمينات املبارشة

سجلت األقساط الصادرة بالنسبة لعمليات التأمني املبارشة خالل سنة  2016ارتفاعا بنسبة 15,4%
منتقلة بذلك من  30,2مليار درهم سنة  2015إىل  34,9مليار هذه السنة .وارتفع معدل النفاذ الذي
يقاس بنسبة األقساط الصادرة عىل الناتج الداخيل الخام من  3,2%سنة  2015إىل  3,5%سنة .2016
وقد ساهمت التأمينات عىل الحياة والرسملة إىل حد كبري يف الزيادة التي عرفها رقم معامالت
قطاع التأمني حيث سجلت األقساط الصادرة املتعلقة بها ارتفاعا بنسبة  ،35,4%منتقلة بذلك من
 10,6مليار درهم سنة  2015إىل  14,3مليار سنة  .2016ويعزى هذا النمو ،الذي يعترب استثنائيا،
إىل دخول فاعل جديد مختص يف عمليات تأمينات الحياة والرسملة إىل السوق.
من حيث التمركز ،يقتسم املؤمنون األربعة األوائل  61,3%من رقم املعامالت ،فيام ترجع نسبة
 91,2%من هذا الرقم إىل املؤمنني العرشة األوائل.
وعىل مدى السنوات الخمس األخرية ( ،)2016 - 2012بلغ متوسط معدل النمو السنوي لألقساط
الصادرة .7,8%
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وقد مكن التطور الجيد الذي عرفه قطاع التأمني هذه السنة من استمراره يف تبوء املرتبة الثانية
يف أفريقيا ،من حيث رقم املعامالت ،خلف جنوب أفريقيا والثالث يف العامل العريب بعد اإلمارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية .وعىل الصعيد العاملي ،يحتل املغرب حاليا املركز 49
متقدما بذلك بدرجتني مقارنة مع سنة .2015
من حيث معدل النفاذ ،يحتل املغرب هذه السنة املرتبة األوىل عىل صعيد العامل العريب بنسبة
 ،3,5%بينام حافظ عىل املرتبة  4عىل املستوى اإلفريقي بعد جنوب أفريقيا وناميبيا وجزر
موريس.
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ومتثل األقساط الصادرة املتعلقة بهذه األصناف األربعة حوايل  86%من إجاميل األقساط.
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انفردت التأمينات عىل الحياة والرسملة مبكانة متميزة حيث متثل  40,9%من املجموع الكيل
لألقساط يليها التأمني عىل السيارات بنسبة  28,5%والتأمينات ضد الحوادث الجسامنية بنسبة
 10,5%ثم التأمينات ضد حوادث الشغل بنسبة .6,2%
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التبيان  :4توزيع األقساط الصادرة عن القطاع سنة  2016حسب األصناف الفرعية

إعادة التأمني
بلغت األقساط املقبولة من طرف املقاوالت املغربية إلعادة التأمني  2,4مليار درهم مقابل 2,3
مليار سنة  ،2015مسجلة ارتفاعا بنسبة  .2,6%و بلغت حصة املقاوالت التي تزاول عمليات إعادة
التأمني بصفة حرصية (الرشكة املركزية إلعادة التأمني ( )SCRوالتعاضدية الفالحية املغربية
إلعادة التأمني ( )MAMDA-REما قدره  2,1مليار درهم ،فيام بلغت األقساط املقبولة من طرف
مقاوالت التأمني التي تزاول التأمينات املبارشة  187,0مليون درهم .
ومتتلك الرشكة املركزية إلعادة التأمني أكرث من  85,8%من السوق املحلية إلعادة التأمني.

معيدو التأمني
معيدو التأمني
بصفة حرصية
باقي معيدي التأمني

الرشكة املركزية إلعادة
التأمني SCR
MAMDARE

1مقاوالت التأمني
وإعادة التأمني

النسبة يف األقساط املقبولة
تأمينات غري
تأمينات الحياة
تأمينات الحياة

املجموع

88,4%

88,0%

85,8%

9,4%

3,6%

6,3%

2,1%

8,4%

8,0%

الجدول  :5األقساط املقبولة يف إعادة التأمني

وحسب طبيعة عمليات القبول ،تتوزع نسب األقساط املقبولة من لدن معيدي التأمني املزاولني
لعمليات إعادة التأمني بصفة حرصية كام ييل:
• االتفاقيات املغربية 54,1% :؛
• املعامالت االختيارية املغربية 35,6% :؛
• املعامالت الخارجية.10,2% :
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وقد متت إعادة إحالة  29,6%من إجاميل األقساط املقبولة من لدن معيدي التأمني املزاولني
لعمليات إعادة التأمني بصفة حرصية إىل الخارج ،أي ما يعادل مبلغ  635,9مليون درهم .ويوزع
هذا املبلغ كام ييل:
•  578,2مليون درهم بالنسبة للمعامالت االختيارية ،أي مبعدل إعادة إحالة  75,5%مقابل
 90,1%سنة 2015؛
•  59,62مليون درهم بالنسبة لالتفاقيات مبعدل إعادة إحالة  5,1%مقابل  9,8%سنة .2015

 .3.2.1تكاليف الحوادث

2

بلغت تكاليف الحوادث (التعويضات واملصاريف املؤداة زائد تغري االحتياطيات التقنية) 29,5
مليار درهم مقابل  23,5مليار سنة  ،2015مسجلة بذلك ارتفاعا ب .25,5%
بالنسبة للتعويضات واملصاريف املؤداة فقد بلغت  22,1مليار درهم مقابل  17,8مليار سنة
 ،2015أي بزيادة قدرها  .23,6%وميثل هذا املبلغ  62,8%من األقساط الصادرة لهذه السنة.
ومتثل حصة معيدي التأمني يف هذه التعويضات واملصاريف  ،12,1%أي مبلغ  2,7مليار درهم.
 - 2من حيث إعادة التأمني ،فإن األرقام املبينة يف الجزء املتبقي من هذا الباب تشمل فقط معامالت إعادة التأمني التي تقوم بها مقاوالت التأمني.

التـقـريـر السنوي
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التبيان  :5تطور التعويضات واملصاريف املؤداة حسب فروع التأمني خالل الفرتة 2016 - 2012

 .4.2.1املردودية التقنية للقطاع
التحليل الشمويل
حقق قطاع التأمین هذه السنة ھامش استغالل خام بلغ  614,8ملیون درھم مقابل  1,9ملیار
درهم سنة .2015
ويعزى ھذا االنخفاض الكبري إلی ارتفاع تكاليف الحوادث املتعلقة بالتأمني عىل السيارات وبتأمني
حوادث الشغل وكذا التأمني الزراعي وذلك نتيجة الجفاف الشديد الذي طبع سنة .2016
كام أن الرصيد الذي أسفرت عنه عمليات إعادة التأمني والذي هو لصالح معيدي التأمني مببلغ
 194,0مليون درهم أدى إىل تقليص هامش االستغالل الصايف من إعادة التأمني ليستقر يف 420,8
مليون درهم .غري أن الرصيد املايل الذي بلغ  4,59مليار درهم ساهم إىل حد كبري يف تحسني الناتج
التقني الصايف ليصل يف متم سنة  2016إىل  5,0مليار درهم مقابل  4,3مليار السنة املاضية ،بزيادة
قدرها .15,4%
وخالل الفرتة املمتدة من  2012إىل  ،2016ارتفعت النتيجة التقنية الصافية من إعادة التأمني
مبعدل .9,8%

الباب الثالث :مؤرشات القطاعات الخاضعة للمراقبة

وقد خصصت نسبة  39,6%من مجموع التعويضات واملصاريف املؤداة للتأمني عىل الحياة
والرسملة و % 25,5للتأمني عىل السيارات و 13,1%للتأمني ضد الحوادث الجسامنية و7,4%
لتأمني حوادث الشغل واألمراض املهنية.
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التبيان  :6تطور النتيجة التقنية الصافية خالل الفرتة 2016 - 2012

هذا وقد ساهمت عمليات التأمني غري تأمني الحياة بنسبة  80,8%يف النتيجة التقنية الصافية
مقابل  19,2%للتأمني عىل الحياة والرسملة ،إذ بلغت النتيجة التقنية الصافية املحصل عليها عىل
مستوى عمليات التأمني غري تأمني الحياة هذه السنة  4,0مليار درهم ،مسجلة بذلك تحسنا بلغت
نسبته  11,5%مقارنة مع السنة املاضية.
أما فيام يتعلق بالنتيجة التقنية الصافية للتأمني عىل الحياة والرسملة ،فقد شهدت سنة 2016
ارتفاعا مهام بلغت نسبته  .35,2%ويرجع هذا االرتفاع بشكل رئييس إىل كل من التأمينات
الفردية يف حالة الحياة والتأمينات الفردية يف حالة الوفاة ،بحيث عرفت النتيجة التقنية لهذين
الصنفني الفرعيني تحسنا وذلك بفضل تزايد الرصيد املايل يف ظل تحسن أداء سوق األوراق املالية
وكذا احتواء التكاليف.
وبلغ متوسط معدل منو النتيجة التقنية الصافية للتأمني عىل الحياة والرسملة خالل السنوات
الخمس املاضية .8,7%

التـقـريـر السنوي
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التبيان  :7تطور النتيجة التقنية الصافية حسب أصناف التأمني خالل الفرتة 2016 - 2012

التحليل حسب الفروع
ارتفاع مهم لحجم الحوادث بالنسبة لبعض التأمينات غري تأمينات الحياة يف 2016
تعد نسبة تكاليف الحوادث عىل األقساط املكتسبة ( ،)S/Pمؤرشا ذا أهمية كربى يف تتبع
حجم الحوادث لعمليات التأمني .ويف هذا الصدد ،انتقل هذا املؤرش بالنسبة ملجموع عمليات
التأمني غري تأمني الحياة من  61,2%سنة  2015إىل  69,7%سنة  ،2016مام يعكس تفاقم حجم
الحوادث.
ومن األصناف الفرعية للتأمني التي عرف حجم حوادثها ارتفاعا هذه السنة ،التأمني عىل السيارات
والتأمني ضد حوادث الشغل والتأمني ضد األمراض املهنية وتأمني النقل والتأمني الزراعي وذلك
نتيجة الجفاف الشديد الذي عرفته سنة .2016
كام تعد نسبة تكاليف الحوادث زائد مصاريف التدبري عىل األقساط املكتسبة مؤرشا مهام ميكن
من قياس األداء التقني لعمليات التأمني.

الباب الثالث :مؤرشات القطاعات الخاضعة للمراقبة

6.000

43

ويف سنة  2016بلغ هذا املؤرش بالنسبة ملجموع عمليات التأمني غري تأمني الحياة  99,9%مقابل
 91,1%سنة .2015
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األصناف الفرعية/السنة
العربات الربية ذات محرك
منها املسؤولية املدنية
حوادث الشغل واألمراض املهنية
الحوادث الجسامنية واملرض واألمومة
منها املرض واألمومة
الحريق والعوامل الطبيعية
املسؤولية املدنية العامة
تأمينات األخطار التقنية
النقل
اإلسعاف والقرض والكفالة
عمليات أخرى للتأمني غري تأمني الحياة
عمليـات القبول  -غري تأمني الحياة
املجموع

2012
88,10%
85,60%
106,50%
103,20%
118,40%
54,50%
58,90%
39,30%
80,80%
88,40%
9,00%
87,10%
88,30%

2013
87,00%
81,60%
104,10%
107,10%
122,20%
51,20%
50,40%
132,20%
79,20%
95,10%
78,60%
187%
90,40%

2015
2014
89,20%
95,20%
85,60%
92,20%
106,50% 104,00%
109,00% 107,20%
124,10% 124,30%
0,00%
70,70%
74,30%
70,10%
20,40%
59,30%
77,10%
60,00%
92,20%
99,40%
91,30%
86,40%
66,40%
82,00%
91,10%
94,10%

2016
93,70%
85,60%
114,70%
106,40%
120,30%
81,90%
87,00%
42,80%
124,20%
102,60%
157,70%
92,50%
99,90%

الجدول  :6تطور مؤرش تكاليف الحوادث زائد مصاريف التدبري عىل األقساط حسب األصناف الفرعية للتأمني
غري تأمني الحياة خالل الفرتة 2016 - 2012

سجلت النتيجة التقنية الصافية لعمليات التأمني غري تأمني الحياة ارتفاعا بنسبة  ،11,5%منتقلة
بذلك من  3,6مليار درهم سنة  2015إىل  4,0مليار هذه السنة .وقد ساهم الرصيد املايل الذي
بلغ هذه السنة  3,5مليار درهم مقابل  2,8مليار سنة  2015بشكل كبري يف تحسني هذه النتيجة.

التـقـريـر السنوي
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التبيان  :8تطور النتائج التقنية الصافية للتأمينات غري تأمني الحياة خالل الفرتة 2016 - 2012

حسب األصناف الفرعية ،وباستثناء تأمينات الحوادث الجسامنية التي تعرف عجزا هيكليا ،تسجل
األصناف الفرعية األخرى عىل العموم فائضا عىل مستوى النتائج التقنية الصافية كام هو مبني يف
الجدول التايل:
أصناف الفرعية/السنة
العربات الربية ذات محرك
منها املسؤولية املدنية
حوادث الشغل واألمراض املهنية
الحوادث الجسامنية واملرض واألمومة
منها املرض واألمومة
الحريق والعوامل الطبيعية
املسؤولية املدنية العامة
تأمينات األخطار التقنية
النقل
اإلسعاف والقرض والكفالة
عمليات أخرى للتأمني غري تأمني الحياة
عمليـات القبول  -غري تأمني الحياة
املجموع

2012
2 091
2 107
36
-118
-475
256
124
44
164
129
10
17
2 753

2013
2 932
3 160
447
-166
-537
370
177
-109
5
113
37
-101
3 705

2014
2 474
2 520
401
-152
-588
44
138
154
99
128
21
138
3 445

2015
2 857
2 880
457
214
-595
110
90
81
53
160
11
27
3 632

2016
3 053
3 202
550
-151
-73
161
158
57
5
142
63
12
4 052

الجدول  : 7تطور النتيجة التقنية الصافية حسب األصناف الفرعية للتأمينات غري تأمني الحياة خالل الفرتة 2016 - 2012
(مباليني الدراهم).

الباب الثالث :مؤرشات القطاعات الخاضعة للمراقبة

6.000,0
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تحسن النتيجة التقنية للتأمني عىل الحياة
بلغت النتيجة التقنية الصافية لعمليات التأمني عىل الحياة والرسملة هذه السنة  958,4مليون
درهم مقابل  708,7مليون سنة  ،2015أي بزيادة  .% 35,2ويرجع هذا االرتفاع إىل الرصيد املايل
الذي بلغ هذه السنة 1,1مليار درهم وكذا إىل رصيد إعادة التأمني الذي كان لصالح مقاوالت
التأمني ب  13,9مليون درهم.
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التبيان  :9تطور النتائج التقنية الصافية لتأمني الحياة خالل الفرتة 2016 - 2012

وحسب طبيعة الضامن ،فقد سجل التأمني يف حالة الحياة الذي حقق عجزا عىل مدى السنوات
األربع املاضية فائضا قدره  25,8مليون درهم سنة .2016
وبدورها ،أسفرت الضامنات األخرى عن نتائج تقنية صافية إيجابية باستثناء األصناف الفرعية
لعقود رأس املال املتغري التي تبقى نتائجها سلبية.
األصناف الفرعية/السنة
التأمينات يف حالة الوفاة
التأمينات يف حالة الحياة
الرسملة
عقود ذات رأس املال املتغري
عمليات أخرى عىل الحياة
عمليـات القبول  -تأمني الحياة
مجموع تأمينات الحياة

2012
905,56
-178,95
-21,9
-22,98
0,39
3,81303
685,9

2013
923,8
-112,7
13,6
-16,6
0,7
-22,4
786,4

2015
2014
931,93 885,93
-130,08 -26,85
-67,13
8,08
-28,9
-26,7
0
5,93
2,91 -6,47719
708,7
839,9

2016
1 055,90
25,8
-101,5
-20,3
3,3
-4,8
958,4

الجدول  : 8تطور النتيجة التقنية الصافية حسب طبيعة ضامن تأمني الحياة خالل الفرتة 2016 - 2012
(مباليني الدراهم).

التـقـريـر السنوي

بلغت التوظيفات املرصدة لتغطية االلتزامات الناتجة عن عمليات التأمني يف متم سنة 2016ما
قدره  134,8مليار درهم حسب قيمة الجرد مقابل  126,8مليار سنة  ،2015مسجلة بذلك ارتفاعا
بنسبة .6,3%
ويبني توزيع هذه التوظيفات خالل سنة  ،2016هيمنة أصول أسعار الفائدة بحصة  ،49,4%تليها
أصول األسهم ب  45,4%وأصول العقار ب  3,8%ثم باقي األصول بحصة .1,5%
Actifs Immobiliers
1,5%
Actif des actions
Reste des actifs

13,2%

3,5%

Bons du trésor

6,2%
Obligations émises par les banques

23,5%

الفائدة
أسعارActifs
أصول des
taux
%49,4%
49,4

Actifs
actionsاألسهم
أصول
45,4%

% 45,4

Obligations émises par organismes
autres que banques
OPCVM obligataires
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1,1%
2,0%

OPCVM monétaires

الباب الثالث :مؤرشات القطاعات الخاضعة للمراقبة

 5.2.1التوظيفات املرصدة لعمليات التأمني

أصول العقار
Actifs immobiliers
3,8% % 3,8

Autres actifs taux

التبيان  :10بنية التوظيفات الصافية املرصدة لعمليات التأمني يف  31دجنرب 2016

ومن جهتها ،بلغت العائدات املالية الصافية الناتجة عن مجموع توظيفات مقاوالت التأمني
وإعادة التأمني سنة  2016ما قدره  6,6مليار درهم ،أي بزيادة  % 17,3مقارنة مع السنة املاضية،
منها 2,4مليار درهم عن زيادة القيمة الناتجة عن تحقيق التوظيفات الصافية .وبلغ معدل
مردودية توظيفات قطاع التأمني يف سنة  2016حوايل .4%

 .6.2.1املردودية العامة واألموال الذاتية
بلغت األموال الذاتية ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني هذه السنة  34,0مليار درهم ،مسجلة
ارتفاعا بنسبة  4,7%مقارنة مع السنة املاضية .وميثل هذا املبلغ  97,1%من مجموع األقساط
الصادرة مقابل  107,0%السنة املاضية.
وخالل سنة  2016أسفرت النتيجة اإلجاملية الصافية لقطاع التأمني عن ربح بلغ  3,2مليار درهم
مقابل  2,9مليار سنة  ،2015بزيادة نسبتها .7,8%

وسجلت مردودية األموال الذاتية (النتيجة اإلجاملية الصافية/األموال الذاتية) تحسنا طفيفا حيث
انتقلت من  9,1%سنة  2015إىل  9,4%هذه السنة.
11%
10,5%
9,9%

11%
10%

9,8%

10%

9,4%

9%

9,1%

9%
8%
2016

2014
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2012
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التبيان  :11تطور املردودية العامة (النتيجة اإلجاملية الصافية/األموال الذاتية)

 .7.2.1تغطية االلتزامات القانونية
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خالل سنة  ،2016عرفت نسبة تغطية االحتياطيات التقنية باألصول املمثلة لها ارتفاعا طفيفا
لتصل إىل  103%مقابل  102%سنة .2015
105%
103%
103%

102%
102%
102%
101%
99%

96%
2015

2016

2014

2013

2012

التبيان  :12تطور معدل تغطية االلتزامات القانونية

 .8.2.1هامش املالءة
إضافة إىل إجبارية تغطية االحتياطيات التقنية ،يتحتم عىل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني التوفر
عىل هامش املالءة .وتجدر اإلشارة إىل أن هذا الهامش ال يغطي حاليا سوى خطر اكتتاب عقود
التأمني ويتم تحديد مبلغه األدىن حسب عمليات التأمني املزاولة.

التـقـريـر السنوي

596%
522%
496%

407%

449%

396%

407%

408%

296%
196%
96%
2016

2015

2014

2013

2012

التبيان  :13تطور معدل هامش املالءة

 .2قطاع االحتياط االجتامعي

يشمل قطاع االحتياط االجتامعي تغطيتني أساسيتني:
• التقاعد ويتم تأمينه من طرف ستة أنظمة أساسية وثالثة تكميلية؛
• التغطية الصحية وتتجىل يف التأمني االجباري األسايس عن املرض باإلضافة إىل تغطية صحية
تكميلية توفرها التعاضديات.
تهم التغطية األساسية يف مجال التقاعد حاليا  40,9%من الساكنة النشيطة وتتم يف إطار األنظمة
التالية:
• نظامي املعاشات املدنية والعسكرية التي يقوم بتدبريهام الصندوق املغريب للتقاعد؛
• النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد (النظام العام) بالنسبة ملستخدمي القطاع شبه العمومي؛
• النظام العام للضامن االجتامعي لفائدة مستخدمي القطاع الخاص املسرية من طرف الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي؛
• نظامني داخليني للتقاعد يهامن مستخدمي بنك املغرب واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح
للرشب.

الباب الثالث :مؤرشات القطاعات الخاضعة للمراقبة

وميثل هامش مالءة قطاع التأمني سنة  2016ما يقارب  4,5مرات الحد األدىن الواجب التوفر عليه
حسب النصوص التطبيقية الجاري بها العمل .ويرجع هذا التحسن باألساس إىل ارتفاع زيادة
القيمة الكامنة ( )plus-values latentesملحفظة األسهم نتيجة تحسن أداء سوق األوراق املالية.
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كام يشمل قطاع التقاعد ثالثة أنظمة تكميلية غري إجبارية ،ويتعلق األمر بكل من:
• الصندوق املهني املغريب للتقاعد لفائدة مستخدمي القطاع الخاص؛
• النظام التكميليي الخاص مبنخرطي النظام العام للنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد؛
• النظام التكمييل املسري من طرف الصندوق املغريب للتقاعد لفائدة منخرطي نظامي املعاشات
املدنية والعسكرية.
•فيام يتعلق بالتغطية الصحية ،يقوم بتدبري التأمني اإلجباري األسايس عن املرض كل من:
• الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي بالنسبة للأمجورين واملستفيدين من املعاشات
املنتمني للقطاع العام وكذا الطلبة؛
• الصندوق الوطني للضامن االجتامعي بالنسبة للأمجورين واملستفيدين من املعاشات يف القطاع
الخاص.
يتكون القطاع التعاضدي الذي يوفر تغطية صحية تكميلية من مثان وعرشين تعاضدية:
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 11تعاضدية تم تأسيسها من طرف مستخدمي القطاع العام؛
 7تعاضديات تتعلق مبستخدمي القطاع شبه العمومي؛
 5تعاضديات لفائدة مستخدمي القطاع الخاص؛
 5تعاضديات تشمل األشخاص الذين يزاولون مهنا حرة.
املنخرطون
املستفيدون
االشرتاكات
التعويضات
املردودات املالية
األموال الذاتية

1 769 016
4 513 640
2 884
1 886
293
4 313

الجدول  :9أهم مؤرشات قطاع التعاضد يف سنة ( 2015املبالغ مباليني الدراهم)

 .1.2وضعية أنظمة التقاعد يف 2016

 .1.1.2املؤرشات الدميوغرافية

بلغ عدد املساهمني يف أنظمة التقاعد  4,4مليون شخص سنة  ،2016منهم  8,2%يتوفرون عىل
تغطية تكميلية .فيام ارتفع عدد املستفيدين برسم نفس السنة إىل  1,2مليون شخص بينهم
 71,2%من املتقاعدين و 26,2%من األرامل و 2,6%من األيتام.

التـقـريـر السنوي

2 709 612

2 872 426

2 995 726

3 101 861

3 283 679

939 274

961 198

983 373

976 693

961 466

126 217

120 705

115 138

107 707

107 935

8 664
3 783 767

8 357
3 962 686

7 871
4 102 108

7 608
4 193 869

7 266
4 360 346

جدول  :10تطور عدد املساهمني يف األنظمة األساسية

وقد بلغت نسبة تغطية التقاعد  40,9%من الساكنة النشيطة مقابل  38,7%سنة  ،2015مسجلة
بذلك زيادة قدرها  520نقطة أساس خالل السنوات الخمس املاضية ،وذلك عىل الخصوص بفضل
جهود تسجيل األجراء التي قام بها الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
45%

الباب الثالث :مؤرشات القطاعات الخاضعة للمراقبة

الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي
الصندوق املغريب للتقاعد
النظام الجامعي ملنح رواتب
التقاعد
األنظمة الداخلية
املجموع

2012

2013

2014

2015

2016

40,9%
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38,7%

38,1%

40%
37,1%

35,7%

35%

30%
2016

2014

2015

2013

2012

Taux de couverture des actifs occupés

التبيان  :14تطور نسبة التغطية يف مجال التقاعد

أما بالنسبة ملتقاعدي األنظمة األساسية ،فقد عرف عددهم تطورا هاما مقارنة مع التطور املسجل
بالنسبة للمساهمني ،مام نتج عنه استمرار تدهور املعامل الدميغرايف 3لهذه األنظمة وخاصة
أنظمة القطاع العام .وقد بلغ املعامل الدميغرايف لألنظمة األساسية يف املجمل  5,0مساهمني لكل
متقاعد مقابل  5,5سنة .2012

 - 3نسبة عدد املساهمني عىل عدد املتقاعدين

2012
9,4
3,8
2,0
5,5

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
الصندوق املغريب للتقاعد  -نظام املعاشات املدنية-
النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد-النظام العام-
املجموع أنظمة املعاشات األساسية

2014
9,3
3,3
1,7
5,3

2013
9,6
3,5
1,9
5,5

2016
9,3
2,6
1,4
5,0

2015
9,2
2,9
1,5
5,2

جدول  :11تطور املعامل الدميوغرايف ألهم األنظمة األساسية

 .2.1.2املؤرشات املالية
بلغت مساهامت أنظمة التقاعد  47,8 4مليار درهم ،منها  41,1مليار درهم برسم أنظمة التقاعد
األساسية .خالل الخمس سنوات املاضية ،ارتفعت االشرتاكات املحصلة بوترية أقل من املعاشات
املؤداة ( 4,8%مقابل  )10,9%حيث بلغت هذه األخرية  47,8مليار درهم ،تتعلق  43,3مليار
منها بأنظمة التقاعد األساسية.
املساهامت

األرصدة التقنية

التعويضات

2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 1012
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الصندوق
الوطني للضامن
االجتامعي –
التعويضات طويلة
املدى والعائلية
نظام املعاشات
املدنية
النظام الجامعي
ملنح رواتب
التقاعد -
النظام العام
األنظمة الداخلية
األنظمة األساسية
الصندوق املهني
املغريب للتقاعد
النظام الجامعي
ملنح رواتب
التقاعد -
النظام التكمييل
األنظمة التكميلية
املجموع

15,3

15,6

16,9

17,2

21,3

11,6

12,8

13,6

14,7

16,0

3,7

2,7

3,3

2,5

5,4

14,9

15,5

15,9

15,9

16,5

13,0

14,7

16,7

18,5

21,2

2,0

0,8

-0,9

-2,6

-4,7

3,5

2,2

2,3

2,3

2,9

3,7

4,0

4,4

4,7

5,1

-0,2

-1,8

-2,1

-2,4

-2,2

0,3
34,0

0,3
33,6

0,3
35,4

0,3
35,7

0,3
41,1

0,7
29,0

0,7
32,3

0,8
35,6

0,9
38,8

1,0
43,3

-0,4
5,0

-0,4
1,3

-0,5
-0,2

-0,6
-3,1

-0,7
-2,2

5,7

5,8

6,4

6,6

6,6

3,4

3,9

4,1

4,3

4,5

2,3

1,9

2,3

2,3

2,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5,8
39,8

6,0
39,6

6,5
41,9

6,8
42,5

6,7
47,8

3,4
32,4

3,9
36,2

4,1
39,7

4,3
43,1

4,6
47,8

2,4
7,4

2,1
3,4

2,4
2,2

2,4
-0,7

2,2
0,0

جدول  :12تطور املساهامت والتعويضات واألرصدة التقنية (مباليري الدراهم).
 - 4باستثناء نظام املعاشات العسكرية

التـقـريـر السنوي

باستثناء أموال الصندوق الوطني للضامن االجتامعي املودعة وجوبا لدى صندوق اإليداع والتدبري ،5
تتكون التوظيفات املالية لألنظمة األخرى أساسا من قيم الفائدة بنسبة  72,6%مقابل 26,1%
بالنسبة للتوظيفات يف األسهم ،فيام تظل التوظيفات العقارية وباقي التوظيفات ضعيفة حيث مل
تتجاوز يف مجملها  1,3%من محفظة التوظيفات.
100%
26,1%

26,2%

24,6%

25,9%

90%

24,9%

80%
70%
Autres placements

60%

Placements en actions

50%

Placements en obligations
Placements immobiliers

72,6%

72,4%

74,0%

72,5%

73,5%

2016

2015

2014

2013

2012

40%
30%
20%
10%
0%

التبيان  :15تطور تركيبة توظيفات أنظمة التقاعد

 .2.2التوقعات الدميوغرافية واملالية ألهم أنظمة التقاعد

6

أنجزت الهيئة دراسات أكتوارية عىل مدى  50سنة ( ،)2066وذلك عىل أساس معطيات سنة 2016
وبعض الفرضيات املستنتجة من التطورات الدميوغرافية واالقتصادية واملالية ألنظمة التقاعد.
وقد أبرزت النتائج أن املعامل الدميوغرايف سيواصل انخفاضه ليصل إىل  2,8مساهم لكل متقاعد
يف أفق التوقعات عىل أن يبلغ  4,4سنة  2030و 3,8سنة  .2045ويتوقع أن يستقر هذا املعامل
سنة  2066يف  3,0و 2,0و 1,1بالنسبة عىل التوايل للصندوق الوطني للضامن االجتامعي ونظام
املعاشات املدينة والنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد (النظام العام) .وسيعرف الصندوق املهني
املغريب للتقاعد كذلك تدهورا يف بنيته الدميوغرافية حيث سينتقل معامله الدميوغرايف من 2,8
مساهم لكل متقاعد سنة  2016إىل أقل من مساهم واحد لكل متقاعد يف .2066
 - 5يجب عىل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي إيداع أمواله لدى صندوق اإليداع والتدبري مبوجب الظهري الرشيف مبثابة قانون
رقم  1.72.184بتاريخ  27يوليو  1972املتعلق بنظام الضامن االجتامعي
 - 6نظام املعاشات املدنية ونظام الضامن االجتامعي (التعويضات الطويلة املدى) والنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد (النظام العام)
والصندوق املهني املغريب للتقاعد

الباب الثالث :مؤرشات القطاعات الخاضعة للمراقبة

مببلغ يساوي  286,5مليار درهم ،سجلت التوظيفات املالية تطورا بنسبة  4,0%مقارنة مع سنة
. 2015
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الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي
الصندوق املغريب للتقاعد-نظام
املعاشات املدية
النظام الجامعي ملنح رواتب
التقاعد-النظام العام
الصندوق املهني املغريب
للتقاعد

2016

2050 2040 2030 2025 2020

2066 2060

9,3

7,6

6,8

6,0

4,8

4,0

3,3

3,0

2,6

2,4

2,1

1,9

1,9

2,0

2,0

2,0

1,4

1,1

1,0

0,9

0,9

1,0

1,1

1,1

2,8

1,7

1,4

1,2

1,1

1,0

0,9

0,9

جدول  :13تطور املعامل الدميوغرايف ألنظمة التقاعد

وسينعكس تدهور البنية الدميوغرافية ألنظمة التقاعد عىل توقعاتها املالية حيث سيجل الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي عجزا تقنيا ابتداء من  2018وعجزا إجامليا يف  ،2027حيث ستنفذ
احتياطياته سنة  .2044بالنظر إىل هذه الوضعية الهشة ،أصبح من الرضوري القيام بإصالح
مقيايس يضمن لهذا النظام توازنا ماليا عىل املدى البعيد.
54

يتوقع بالنسبة لنظام املعاشات املدنية الذي يسجل عجزا تقنيا منذ  2014أن يواصل هذا العجز
تفاقمه إىل أن يبلغ  36,4مليار درهم سنة  2045ويسجل بعد ذلك تراجعا مستمرا حتى يصل
إىل  10,9مليار درهم سنة  .2066وستمكن احتياطيات النظام من سد هذا العجز إىل غاية سنة
.2027
وميكن تفسري هذه التطورات للعجز التقني لهذا النظام أساسا بفعل اإلصالح املقيايس الذي
رشع يف تنفيذه سنة  2016والذي مكن من إرساء تعريفة متوازنة بالنسبة الكتساب الحقوق يف
املستقبل .غري أن هذا اإلصالح لن ميكن ،رغم أهمية اإلجراءات التي جاء بها ،من متويل العجز
املرتاكم املتعلق بالحقوق املكتسبة يف املايض .ولن ميكن كذلك االنتقال إىل القطب العمومي يف
إطار اإلصالح النظامي املقرتح من سد هذا العجز .لذا يجب إيجاد سبل متويله يف أقرب اآلجال.
وفيام يتعلق بالنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد (النظام العام) الذي يعرف عجزا تقنيا منذ
عدة سنوات ،يتوقع أن يسجل أول عجز إجاميل له سنة  ،2020وسيتمكن من سد هذا العجز
بواسطة احتياطياته إىل حدود سنة .2038
أما بالنسبة للصندوق املهني املغريب للتقاعد ،فمن املنتظر أن يسجل فوائضا عىل طول مدة
التوقعات ،متكنه من االستمرار يف تكوين احتياطياته.

التـقـريـر السنوي
2066

2065

2064

2063

2062

2061

2060

2059

2058

2057

2056

2055

2054

2053

2052

2051

2050

2049

2048

2047

2046

2045

2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

مباليري الدراهم

-5
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-15
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-25
-30
-35
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التبيان  :16تطور األرصدة التقنية ألنظمة التقاعد األساسية

 .3.2قطاع التغطية الصحية األساسية
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 .1.3.2املؤرشات الدميوغرافية واملالية

بلغ عدد الساكنة الذين شملهم التأمني اإلجباري األسايس عن املرض  8,6مليون مستفيد سنة
 ،2016ينتمي  64,7%منهم للقطاع الخاص .وسجل هذا العدد تطورا سنويا متوسطا بنسبة 7,2%
منذ سنة  2012حيث كان يبلغ  6,5مليون مستفيد .يف املقابل سجل عدد املساهمني املنتمني
للقطاعني العام والخاص خالل نفس الفرتة تغريا سنويا متوسطا بنسبة  6,9%ليبلغ  3,6مليون
مساهم سنة  ،2016منهم  66,6%ينتمون للقطاع الخاص.
1,2

1,3

3,0
1,2

2,5
1,2

2,0
1,5

2,4

2,3

2,1

2,0

2016

2015

2014

2013

1,6

1,0
0,5
0,0

AMO-CNOPS

2012

AMO-CNSS

التبيان  :17تطور عدد املساهمني يف أنظمة التأمني االجباري األسايس عن املرض

En millions

3,5

باملاليني

4,0

1,3

الباب الثالث :مؤرشات القطاعات الخاضعة للمراقبة

0

3,0

7,0

3,0

3,0

3,0

باملاليني

8,0

En millions

9,0

6,0
2,9

5,0
4,0
3,0

5,5

5,2

4,9

2016

2015

2014

4,5

2,0

3,6

1,0
0,0
AMO-CNOPS

2012

2013
AMO-CNSS

التبيان  :18تطور مستفيدي أنظمة التأمني االجباري عن املرض

بلغت مساهامت التأمني اإلجباري األسايس عن املرض  11,0مليار درهم (متثل املساهامت برسم
النظام املتعلق بأجراء القطاع الخاص  55,9%منها) ،أي بزيادة سنوية متوسطة قدرها  8,7%عىل
مدى السنوات الخمس املاضية .وتظل هذه الزيادة ضعيفة باملقارنة مع تلك املسجلة يف نفس
الفرتة بالنسبة للتعويضات ( )13,2%حيث بلغت هذه التعويضات  8,3مليار درهم يف عام .2016
بلغت احتياطيات التأمني اإلجباري األسايس عن املرض  3,7مليار درهم سنة  2016مقابل 2,5
مليار سنة  ،2012مسجلة بذلك معدل منو سنوي قدره  11,0%خالل هذه الفرتة .وحقق النظامان
برسم نفس السنة فوائض مالية قدرها  3,3مليار درهم ( 3.2مليار برسم النظام املتعلق بأجراء
القطاع الخاص) ،وبذلك بلغ الفائض املرتاكم  29,4مليار درهم ،منها  22,3مليار بالنسبة للصندوق
الوطني للضامن االجتامعي و 7,1مليار بالنسبة للصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي.
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التبيان  :19تطور مساهامت التأمني االجباري عن املرض
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مباليري الدراهم
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التـقـريـر السنوي
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التبيان  :20تطور تعويضات التأمني اإلجباري عن املرض

 .2.3.2التوازنات املالية
AMO-CNO
PS
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نظرا لحداثة عهدها ،مل تقم الهيئة بعد بإجراء دراسة أكتوارية لتقييم التوازنات املالية لنظام
التأمني اإلجباري األسايس عن املرض.
وكانت أحدث دراسة أجريت يف املوضوع تلك التي قامت بها الوكالة الوطنية للتأمني الصحي سنة
 2015علی أساس معطيات  2014وعىل أفق  10سنوات (.)2025 - 2015
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن نظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض الخاص بأجراء
القطاع الخاص سيحافظ عىل توازناته املالية طيلة مدة الدراسة حيث سيستمر يف تسجيل فوائض
سنوية تبلغ ما بني  1,4مليار درهم و 2مليار ،فيام يتوقع أن يسجل النظام املتعلق بأجراء القطاع
العام عجزا ابتداء من سنة  2018يصل إىل  1,6مليار درهم سنة  2025عىل أن تتيح أموال النظام
املكونة من االحتياطيات  7والفوائض املرتاكمة برسم السنوات املاضية سد هذا العجز إىل مدى
يتعدى سنة .2025
وتعتزم الهيئة تقييم هذه التوازنات املالية عىل أساس معطيات حديثة يف إطار دراسة أكتوارية
ستقوم بها مستقبال.

 - 7اإلحتياطات  +الفوائض املرتاكمة
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التـقـريـر السنوي

الباب الرابع
األنشطة الرئيسية
 .1أنشطة املجلس والهيئات االستشارية
 .2أنشطة التقنني واملراقبة
 .3املساهمة يف الرقابة االحرتازية الشمولية للقطاع املايل

 .1أنشطة املجلس والهيئات االستشارية

 .1.1أنشطة املجلس

عقد مجلس الهيئة أربع اجتامعات بني شهري أبريل ودجنرب  2016خصصت يف مجملها إلمتام
أجهزة الهيئة وتنصيب الهيئات االستشارية مع إرساء تنظيمها .وتشمل القرارات املعتمدة الصادرة
بهذا الشأن ما ييل:
• تعيني أعضاء الهيئات االستشارية واعتامد األنظمة الداخلية املتعلقة بها؛
• اعتامد ميزانيتي سنة ( 2016أبريل -دجنرب) و2017؛
• اعتامد الهيكل التنظيمي للهيئة وتعيني املديرين؛
• اعتامد النظام املحدد لقواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛
• اعتامد النظام األسايس والنظام العام للمرتبات والتعويضات واالمتيازات الخاصة مبستخدمي الهيئة؛
• إنشاء لجنة التدقيق ولجنة األجور.
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من جهة أخرى ،تدارس املجلس طلبني لإلعتامد وصادق عليهام .ويتعلق الطلب األول باعتامد
مقاولة التأمني وإعادة التأمني «إنجاد الشعبي» التابعة ملجموعة البنك الشعبي فيام يخص الطلب
الثاين املصادقة عىل النظام األسايس للصندوق املهني املغريب للتقاعد الذي تم تغيري شكله القانوين
إىل رشكة تعاضدية للتقاعد.

 .2.1أنشطة لجنة التقنني

عقدت لجنة التقنني منذ إنشائها يف أبريل  2016ست اجتامعات ،خصص األول منها العتامد
نظامها الداخيل ،فيام خصصت االجتامعات األخرى إلبداء الرأي االستشاري لرئيس الهيئة حول
ما ييل :
• طلب منح االعتامد املقدم من طرف مقاولة التأمني وإعادة التأمني «إنجاد الشعبي»؛
• طلبي املصادقة عىل األنظمة األساسية للرشكة التعاضدية للتقاعد «  »CIMRولتعاضدية
العمل االجتامعي والتكافل لرشكة الخطوط امللكية املغربية « »MUPRAS؛
• منشور الهيئة املتعلق بالتأمني ؛
• املنشور املتعلق بالوثائق الواجب اإلدالء بها لتعزيز طلب املوافقة عىل النظام األسايس لرشكة
تعاضدية للتقاعد.

التـقـريـر السنوي

 .3.1أنشطة اللجنة التأديبية

عقدت اللجنة التأديبية اجتامعا واحدا خصص العتامد نظامها الداخيل.

 .2أنشطة التقنني واملراقبة

 .1.1.2تنظيم سوق التأمني
تسهر هيئة مراقبة التأمني واالحتياط االجتامعي عىل تنظيم وتقنني قطاع التأمني .ويف هذا اإلطار
تعمل عىل منح رخص مختلفة تتعلق ب:
• مزاولة نشاط التأمني وإعادة التأمني من قبل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني (منح االعتامد،
متديد االعتامد)...؛
• عرض عمليات التأمني من قبل وسطاء التأمني والشبكة البديلة؛
• تحويل محفظة العقود و /أو الحوادث من مقاولة للتأمني وإعادة التأمني إىل أخرى؛
• إدماج مقاوالت التأمني وإعادة التأمني؛
• رشاء مقاولة التأمني وإعادة التأمني أو التحكم فيها.
وتتوىل مديرية تقنني وتوحيد املعايري دراسة الطلبات املتعلقة بالرخص واالعتامدات التي متنحها
الهيئة.
ويف هذا الشأن ،اتخذت الهيئة القرارات التالية:

مقاوالت التأمني وإعادة التأمني

• منح االعتامد ملقاولة التأمني وإعادة التأمني «تعاضدية التأمني الشعبي» ملزاولة عمليات التأمني
عن املرض واألمومة؛
• منح ترخيص لرشاء مقاولة التأمني وإعادة التأمني «زوريخ التأمني املغرب» من قبل مجموعة
«أليانز التأمني الدولية»؛
• منح االعتامد ملقاولة التأمني وإعادة التأمني «إنجاد الشعبي»؛
• الرتخيص ملقاولة التأمني وإعادة التأمني «امللكية املغربية للتأمني-الوطنية» لالستمرار يف مزاولة
نشاطها تحت التسمية الجديدة «امللكية املغربية للتأمني»؛
• الرتخيص ملقاولة التأمني وإعادة التأمني «زوريخ تأمينات املغرب» لالستمرار يف مزاولة نشاطها
تحت التسمية الجديدة «أليانز املغرب».
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 .1.2قطاع التأمني
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شبكة التوزيع دون مكاتب العرض املبارش والتأمني البنيك
اعتامدات جديدة
تغيري العنوان
تغيري التسمية
تغيري الشكل القانوين
متديد االعتامد
تغيري املمثل القانوين
تغيري الصفة (وكيل – سمسار)
سحب االعتامد
املجموع

2015
237
52
16
3
3
14
10
46
381

2016
59
59
22
5
1
17
12
65
240

 .2.1.2تحديث اإلطار التنظيمي
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خول القانون رقم  64.12للهيئة سلطة اتخاد مناشري وكذا اقرتاح مشاريع نصوص ترشيعية
وتنظيمية .كام لها أن تبدي رأيها يف كل مرشوع نص ترشيعي أو تنظيمي يتعلق بالقطاعات التي
تدخل يف مجال اختصاصها.
وقد متيز اإلطار القانوين باعتامد مجموعة من النصوص الترشيعية التي سبق ملديرية التأمينات
واالحتياط االجتامعي أن رشعت يف إعدادها ،حيث يدخل الكثري منها يف إطار تفعيل الربنامج
التعاقدي لقطاع التأمني وخاصة تلك الرامية إىل تحسني التغطية وتوسيع مجالها.

مراجعة القواعد االحرتازية املطبقة عىل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني( :القانون
رقم  59.13املغري ملدونة التأمينات)
بهدف مالءمة الرتسانة القانونية الوطنية مع املعايري الدولية ،تم اعتامد مبدأ املالءة املالية
املعتمدة عىل املخاطر .كام تم إدخال مقتضيات جديدة تروم تحسني حكامة مقاوالت التأمني
وإعادة التأمني وتعزيز شفافيتها.

وضع إطار قانوين للتأمني التكافيل( :القانون رقم  59.13املغري ملدونة التأمينات)
تم وضع إطار قانوين للتأمني وإعادة التأمني التكافيل يرمي إىل إعطاء تعريف دقيق ملفهوم التأمني
وإعادة التأمني التكافيل وترسيخ املبادئ األساسية التي تنظم عمل هذا النوع من التأمني .ومن
شأن هذا اإلطار القانوين مواكبة أنشطة البنوك التشاركية املحدثة مبوجب القانون رقم 103.12
املتعلق مبؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها.

التـقـريـر السنوي
اجبارية «تأمينات مخاطر الورش» و»تأمني املسؤولية املدنية العرشية»( :القانون
رقم  59.13املغري ملدونة التأمينات)
يهدف «تأمني مخاطر الورش» إىل ضامن تغطية لألغيار ضد األرضار البدنية واملادية الالحقة بهم
من جراء األشغال املنجزة داخل الورش ،مبا يف ذلك األرضار التي تلحق باملباين املجاورة.

ويرمي تأمني املسؤولية املدنية العرشية إىل حامية استثامرات األشخاص يف املباين وكذا املالك
املستقبليني لهذه املباين .ومتكن إجبارية هذا التأمني من استفادة هؤالء األشخاص ،يف حالة انهيار
املباين أو خطر انهيارها ،من التعويض برسعة ودومنا البحث عن تحديد املسؤولية وذلك سواء
متت معرفة املسؤول املدين أم ال أو حتى إذا كان هذا املسؤول قادرا عىل أداء التعويض وقت
الحادث.
باإلضافة إىل حامية استثامرات الفاعلني يف قطاع البناء ،تساهم إجبارية هذه التأمينات بشكل غري
مبارش يف الرفع من مهنية هذا القطاع وتحسني نوعية املباين من خالل تعزيز احرتام معايري البناء.

وضع نظام لتغطية مخلفات الوقائع الكارثية( :القانون )110.14
يهدف هذا النظام اىل:
• ضامن الحق لجميع األفراد املوجودين عىل الرتاب الوطني لالستفادة عىل األقل من حد أدىن
للتعويض عن األرضار البدنية أو عن فقدان املسكن الرئييس وذلك يف حالة وقوع واقعة كارثية.
• وضع ضامن لتغطية عواقب الوقائع الكارثية بالنسبة لألشخاص املتوفرين عىل عقد للتأمني.

إعادة صياغة الكتاب الرابع ملدونة التأمينات
تتم حاليا عىل مستوى األمانة العامة للحكومة دراسة مرشوع قانون يتعلق بتعديل الكتاب الرابع
من مدونة التأمينات املتعلق بعرض عمليات التأمني .ويهدف هذا املرشوع اىل:
• عرصنة اإلطار املرجعي لعرض عمليات التأمني ،أخذا بعني االعتبار التطورات التي يعرفها القطاع ؛
• تعزيز قواعد الشفافية واملامرسات الفضىل والعمل عىل توضيح أكرث لحقوق والتزامات مختلف
األطراف الفاعلة ؛
• وضع إطار قانوين للعرض االلكرتوين لعمليات التأمني.

الباب الرابع :األنشطة الرئيسية

ويستفيد صاحب املرشوع كذلك من هذا التأمني حيث ميكن من تغطية األرضار الالحقة باملنشأة
من جراء أو مبناسبة األشغال املنجزة داخل الورش.
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مرشوع املنشور املتعلق بقطاع التأمني
يهدف هذا املرشوع إىل توحيد وتجميع كل املقتضيات التي تندرج يف إطار السلطة املخولة للهيئة
يف مجال اتخاذ نصوص تنظيمية .كام يدخل هذا املنشور قواعد جديدة تتعلق بالجوانب التالية:
• إعادة الـتأمني (التنصيص عىل رشوط قبول الديون املرتتبة عىل معيدي التأمني واملوافقة عىل
برنامج إعادة التأمني وإعادة التأمني االختياري إلخ)..؛
• تكوين احتياطيات تتعلق بالديون املرتتبة عىل املؤمن لهم ووسطاء التأمني؛
• تدبري االحتياطيات التقنية واملصادقة عليها ؛
• توسيع قامئة الوثائق واملعلومات الواجب إرفاقها مع طلب املوافقة عىل رشاء مقاوالت للتأمني
وإعادة التأمني أو التحكم فيها.
وسبق أن عرض هذا املرشوع عىل لجنة التقنني التي أبدت بشأنه رأيا باملوافقة خالل اجتامعها
املنعقد بتاريخ  24نوفمرب .2016
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مرشوع املنشور املتعلق بالنظام االحرتازي الجديد الخاص باملالءة املالية املعتمدة
عىل املخاطر
يهدف مرشوع املنشور هذا إىل مراجعة قواعد املالءة التي تخضع لها حاليا مقاوالت التأمني
وإعادة التأمني عرب إدماج مجموع املخاطر التي تواجهها هذه املقاوالت يف تقييم مالءتها ،مع
العلم أن اإلطار االحرتازي الجاري به العمل ال يأخذ بعني االعتبار سوى خطر االكتتاب.
وعىل غرار التوجيه األوريب حول املالءة املالية  ،»Solvabilité II« 2يتمحور اإلطار االحرتازي
الجديد حول الركائز الثالثة التالية:
• تتضمن الركيزة األوىل املتطلبات الكمية املتمثلة يف قواعد تقييم األصول والخصوم وكذلك يف
متطلبات رأس املال وطريقة حسابه؛
• تتناول الركيزة الثانية املتطلبات النوعية وتحدد قواعد الحكامة وتدبري املخاطر مبا يف ذلك
التقييم الداخيل ملخاطر املالءة املالية؛
• وتهم الركيزة الثالثة االلتزامات املتعلقة برفع مختلف املعلومات إىل الهيئة وإبالغ املعلومة
إىل العموم.

التـقـريـر السنوي
مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم  110.14املتعلق بإحداث نظام لتغطية
عواقب الوقائع الكارثية

مشاريع النصوص التطبيقية املتعلقة بالتأمينات اإلجبارية «مخاطر الورش»
و«املسؤولية املدنية العرشية»
بالنسبة للتأمينات اإلجبارية «مخاطر الورش» و»املسؤولية املدنية العرشية» ،رشعت الهيئة يف
إعداد مرشوع قرار يحدد مقاييس هذه التأمينات من حيث أسقف الضامن وخلوص التأمني
واالستثناءات.
من جهة أخرى ،أعدت الهيئة مرشوع قرار يحدد الرشوط العامة النموذجية للعقود املتعلقة
بهذه التأمينات.

 .3.1.2املراقبة االحرتازية

تقديم عن املراقبة االحرتازية التي تقوم بها الهيئة

تتم املراقبة االحرتازية لصالح املؤمن لهم ومكتتبي العقود املستفيدين منها وذلك عرب التأكد من
أن الوضعية املالية ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني متكنها ،يف أي وقت ،من الوفاء بالتزاماتها تجاه
هؤالء.
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يتعلق األمر ب:
• مرشوع مرسوم تطبيقي للقسم األول من القانون رقم  110.14الذي يحدد عىل الخصوص الئحة
العوامل الطبيعية وكذا كيفيات التسجيل يف السجل الخاص بإحصاء الوقائع الكارثية .ويحدد هذا
املرشوع كذلك تأليف وكيفيات عمل لجنة التتبع ولجنة الخربة؛
• مرشوع قرار يخص القسم األول السالف الذكر يحدد الكيفيات واملقاييس املتعلقة بالنظام
التضامني؛
• ثالث مشاريع قرارات تتعلق بالجانب التأميني من النظام وهي:
قرار يحدد املقاييس وكيفيات عمل الضامن ضد الوقائع الكارثية ؛
قرار يتعلق بتحديد القسط املتعلق بهذا الضامن؛
قرار يتعلق بالرشوط اإلجبارية التي يجب التنصيص عليها يف عقود التأمني مبوجب أحكام
القانون رقم  110.14السالف الذكر.
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تستمد هذه املراقبة من املعايري الدولية وتتامىش مع املبادئ التي وضعتها الجمعية الدولية
ملراقبي التأمينات (.)IAIS
تكون هذه املراقبة:
• عىل الوثائق الواجب اإلدالء بها طبقا للقوانني املتعلقة بالتأمينات أو عىل الوثائق التي تطلبها
الهيئة والتي تكون رضورية للقيام بهذه املراقبة؛
• بعني املكان من قبل مستخدمني من الهيئة محلفني ميكن لهم ،يف أي وقت ،التحقق من
عمليات التأمني التي تزاولها املقاوالت الخاضعة للمراقبة .ويكون لهم حق االطالع عىل جميع
املعلومات الرضورية للقيام مبهام املراقبة.
ميكن اتخاذ عقوبات جنائية أو مالية أو تأديبية ضد مقاوالت التأمني وإعادة التأمني أو ضد
مسرييها ،وذلك حسب خطورة اإلخالل بحكم من األحكام املنصوص عليها يف القوانني الجاري بها
العمل.
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إطار رقم  :2القوائم والوثائق الواجب تقدميها من طرف
مقاوالت التأمني وإعادة التأمني
يتعني عىل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني أن تقدم بصفة دورية للهيئة الوثائق والبيانات التالية:
• القوائم الرتكيبية؛
• امللف املايل واإلحصايئ السنوي؛
• التقارير الفصلية (كل ثالثة أشهر)؛
• التقارير الشهرية؛
• تقرير املالءة واملراقبة الداخلية.
•وتشكل مصادر املعلومات السالفة الذكر أساس املراقبة الدامئة ملقاوالت التأمني وإعادة
التأمني ،كام تتيح تقييم مالءمتها ووضعيتها املالية.

اإلطار القانوين ملالءة مقاوالت التأمني
يبلغ الحد األدىن لرأسامل الرشكة أو الرأسامل التأسييس  50مليون درهم .زيادة عىل هذا املبلغ
وأخذا بعني االعتبار مستوى نشاط املقاولة وطبيعة العمليات التي تزاولها ،يجب أن تتوفر مقاولة
التأمني وإعادة التأمني عىل رؤوس األموال الذاتية التي متكنها من تكوين هامش مالءة يتوافق مع
الحد األدىن القانوين املطلوب.

التـقـريـر السنوي
من جهة أخرى ،يجب عليها أن تغطي يف كل وقت جميع التزاماتها تجاه املؤمن لهم واملستفيدين
من العقود وذلك من خالل تكوين االحتياطيات التقنية الكافية وتغطيتها بأصول مقبولة.
يبدي مجلس إدارة املقاولة أو مجلس الرقابة ،حسب الحالة ،رأيه يف توفر املالءة عىل املدى
املتوسط وال سيام يف إطار تقرير املالءة الذي ترسله املقاولة سنويا للهيئة.
وميكن نظام املراقبة الداخلية الفعال والذي يعمل يف احرتام تام للمعايري املحددة من طرف
القوانني من إرساء تقييم صادق لوضعية مقاوالت التأمني وإعادة التأمني وذلك عىل أساس
معطيات صحيحة.

حصيلة عمليات املراقبة
مكنت عمليات املراقبة التي قامت بها الهيئة من استخالص النتائج التالية:

فائض عىل مستوى تغطية التزامات املؤمنني تجاه املؤمن لهم

عىل ضوء املعلومات الواردة يف القوائم والوثائق التي أرسلتها مقاوالت التأمني وإعادة التأمني
للهيئة واملعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عمليات املراقبة يف عني املكان ،تبني بأن جميع هذه
املقاوالت تتوفر عىل التغطية املناسبة الحتياطياتها بأصول مقبولة وذلك يف احرتام تام للمقتضيات
القانونية ويف الحدود االحرتازية التي تنص عليها .وقد وصل معدل نسبة هذه التغطية إىل .103%

فائض عىل مستوى ھامش املالءة

تبني كذلك بأن جميع مقاوالت التأمني وإعادة التأمني تحرتم هامش املالءة املطلوب ،باستثناء
تعاضدية تأمني أرباب النقل املتحدين التي تخضع ملخطط تقوميي وتواصل الهيئة تتبع وضعيتها
عن كثب.
ويف املعدل ،ميثل هامش املالءة املكون من طرف مقاوالت التأمني  449%من املستوى القانوين
املفروض .وبالنسبة ملقاوالت إعادة التأمني يصل هذا الهامش إىل  236%من املستوى القانوين.

الباب الرابع :األنشطة الرئيسية

كام يجب إجراء اختبارات الضغط للتأكد من توفر املالءة يف حالة وقوع أحداث غري مالمئة.
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اإلطار رقم  :3أهم التدابري الوقائية املفروضة عىل املقاولة
التي ال تحرتم هامش املالءة
•منع أو تحديد حرية الترصف يف األصول؛
•منع إصدار القروض؛
•منع دعم الوضعية املالية للرشكات التابعة أو الرشكات األم أو أي رشكة تابعة لنفس املجموعة؛
•منع التقيد بالتزامات خارج الجرد؛
•منع منح قروض غري تلك املضمونة برهون رسمية وبسعر فائدة يساوي عىل األقل ذلك
املعمول به يف السوق املالية ؛
•إخضاع ،خالل فرتة تنفيذ املخطط ،كل القرارات ،باستثناء القرارات املتعلقة بالتدبري الجاري،
ملوافقة الهيئة قبل تنفيذها.

التحكم يف متأخرات األقساط املرتتبة عىل املؤمن لهم ووسطاء التأمني
بارشت الهيئة أشغال تطهري الديون املرتتبة عىل املؤمن لهم ووسطاء التأمني نظرا للمستوى الكبري
الذي وصلت إليه هذه الديون وللمخاطر التي ميكن أن تتحملها مقاوالت التأمني من جرائها.
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ويف هذا الصدد ،تم اتخاذ اإلجراءين التاليني:
• تطهري الحسابات املتعلقة بهذه الديون من خالل القيام مبقارنة لألرصدة التي حرصتها مختلف
األطراف؛
• إدخال قواعد جديدة عىل مستوى مرشوع املنشور املتعلق بالتأمني تخص تكوين احتياطيات
برسم الديون املرتتبة عىل وسطاء التأمني والرفع من النسب املعتمدة حاليا لتكوين احتياطيات
عىل الديون املرتتبة عىل املؤمن لهم.

املراقبة الداخلية وحكامة القطاع
قام قطاع التأمني ،عىل العموم وبشكل مرض ،بوضع منظومة للمراقبة الداخلية تحرتم املقتضيات
القانونية ،والسيام من خالل ما ييل:
• إحداث هياكل مستقلة للتدقيق الداخيل؛
• وضع مساطر للتسيري توضح مختلف مستويات املراقبة؛
• إعداد وتحديث خرائط املخاطر.
عالوة عىل ذلك ،عززت مدونة التأمينات كام تم تعديلها بالقانون رقم  ،59.13صالحيات الهيئة
التي أصبح بإمكانها التعرض عىل تعيني األشخاص املكلفني بإدارة مقاولة للتأمني وإعادة التأمني
أو مراقبي الحسابات.

التـقـريـر السنوي
ويف سياق تعزيز حكامة املقاوالت ،ميكن للهيئة أيضا طلب إنشاء لجان مختصة مع تحديد
صالحياتها ومهامها.

تقدم يف تصفية املقاوالت التي تم سحب اعتامدها

كام أصدرت الهيئة قرارات لتحويل فائض التصفية إىل صندوق تضامن مؤسسات التأمينات فيام
يتعلق مبفوضيات التأمني التي توقفت عن العمل يف املغرب وهي:
• نيو هامبشاير للتأمني « »NHIالتي تم سحب اعتامدها بعد نقل محفظة حوادثها إىل مقاولة
محلية للتأمني وإعادة التأمني؛
• «جارديان» التي يتم حاليا امتام إجراءاتها اإلدارية من أجل إغالق تصفيتها ،وذلك بعد تسوية
جميع ملفات الحوادث املتعلقة بها.
بالنسبة للمقاوالت الثالث بروفيدنس ورابطة الدول املستقلة وسيغوروس ،تجدر اإلشارة إىل أنه
تجري حاليا اتصاالت مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمني من أجل تحويل امللفات املتبقية
إليها.
اإلطار  :4وضعية مقاوالت التأمني الخمس التي متت تصفيتها سنة 1995
(العربية واألطلسية والنهضة ورميار والنرص) بتاريخ  31دجنرب 2015
تسوية امللفات :
بلغ عدد امللفات التي متت تسويتها إىل غاية  31دجنرب  2015ما مجموعه  321299ملفا من
أصل  ،333937وبذلك وصلت نسبة التصفية إىل .96,2%
أما عدد امللفات التي هي يف طور التصفية ،فبلغت  12 638ملفا ،منها  9 051ملفا يتعلق
بفرع تأمني العربات ذات محرك.
تطور املستخدمني :
يف  31دجنرب  ،2015كانت املقاوالت التي متت تصفيتها تشغل  35شخصا .وتم تجميع هؤالء
املستخدمني يف مكان واحد وهو مقر مقاولة النهضة .وسجل العدد اإلجاميل للمستخدمني
انخفاضا بنسبة  96.5%تقريبا مقارنة مع بداية التصفية ( 998مستخدما).

الباب الرابع :األنشطة الرئيسية

يتعلق األمر بخمس مقاوالت للتأمني (العربية واألطلسية والنهضة ورميار والنرص) ،حيث وصل
معدل تصفيتها إىل أكرث من  95%منذ سحب اعتامدها عام  .1995وتتم حاليا تصفية ما تبقى من
عنارص أصول وخصوم هذه املقاوالت.

69

أنشطة التفتيش
تهدف عملية التفتيش إىل القيام بفحص أكرث شمولية ويف عني املكان ملقاوالت التأمني وإعادة
التأمني .وميكن لهذا الفحص أن يغطي كال أو جزء من أنشطة املقاولة.
يف هذا االطار ،خلصت عملية فحص شامل قامت بها الهيئة سنة  2016إىل:
• تقويم االحتياطيات التقنية للمقاولة التي متت مراقبتها؛
• إصدار توصيات لتعزيز نظام مراقبتها الداخلية.
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من جهة أخرى ،قامت الهيئة بتنظيم عدة عمليات خاصة للتفتيش استهدفت جوانب محددة
منها:
• تطبيق معامل التخفيض أو الزيادة يف أقساط تأمني العربات ذات محرك من طرف وسطاء
التأمني .ونتيجة لذلك ،طورت الجامعة املغربية لرشكات التأمني وإعادة التأمني تطبيقا جديدا
ملعالجة هذه املسألة مام أدى إىل انخفاض كبري يف عدد املخالفات؛
• احرتام مقتضيات املنشور املتعلق بتحصيل أقساط التأمني؛
• تطبيق مختلف بنود عقود التأمني .وعىل هذا األساس ،متت إعادة النظر يف املصادقة عىل بعض
العقود بهدف الرفع من مستوى شفافيتها وتحسني تغطية املؤمن لهم.

 .4.1.2مهمة مراقبة شبكة التوزيع
كيفيات وسياق املراقبة

تخضع شبكة التوزيع ملراقبة الهيئة من أجل ضامن احرتام رشوط املامرسة والتسيري املنصوص
عليها يف الكتاب الرابع من القانون رقم  17.99املتعلق مبدونة التأمينات والنصوص املتخذة
لتطبيقه .و يف هذا االطار ،تقوم الهيئة بإجراء عمليات مراقبة عىل الوثائق وأخرى بعني املكان.
تتم برمجة عمليات املراقبة بعني املكان بناء عىل:
• تفحص التقارير واملعلومات املدىل بها؛
• الشكايات املتوصل بها؛
• تتبع تنفيذ املقتضيات التنظيمية الجديدة؛
• قرار القيام بعمليات مراقبة تستهدف الشبكة بأكملها عرب الرتاب الوطني.
تخضع شبكة التوزيع ملراقبة الهيئة من أجل ضامن احرتام رشوط املامرسة والتسيري املنصوص

التـقـريـر السنوي

الجدول  :14شبكة التوزيع (سنة )2016

عمليات املراقبة التي تم القيام بها
ارتكزت املراقبة عىل التحقيق يف الجوانب التالية:
• تطبيق املنشور املتعلق بتحصيل أقساط التأمني حيث يستنتج من هذه املراقبة أن األهداف
التي يرمي إليها هذا املنشور قد تحققت عىل العموم وذلك عرب:
تحسن كبري عىل مستوى أداء أقساط التأمني من قبل املؤمن لهم وكذا تسديد هذه األقساط
من طرف وسطاء التأمني لصالح مقاوالت التأمني يف غضون األجل القانوين؛
إبرام اتفاقيات التعاون بني مختلف األطراف تتناول مقتضيات املنشور؛
وضع مساطر التسيري الرضورية لتطبيق املنشور السالف الذكر؛
الرفع من وثرية تبادل املعلومات التي متكن من حرص الوضعية املحاسبية بني األطراف؛
تبسيط مسطرة أداء التعويضات للمؤمن لهم وتتبعها عىل نطاق واسع من قبل وسطاء التأمني
الحاصلني عىل تفويض لتسوية الحوادث.
• تطبيق معيار املوقع الجغرايف لخطر تأمني املسؤولية املدنية للعربات ذات محرك (التخفيضات
املتعلقة باألقاليم الجنوبية املعنية) .وقد مكنت هذه املراقبة من تسجيل تراجع كبري عىل مستوى
التعريفات املخفضة بدون موجب حق.
• تطبيق معامل التخفيض أو الزيادة يف أقساط تأمني املسؤولية املدنية للعربات ذات محرك؛
• احرتام تعريفة الدراجات النارية ،التي كشفت عن العديد من حاالت تطبيق تعريفات منخفضة
مقارنة مع التعريفات التي أدلت بها مقاوالت التأمني .ويف هذا الصدد ،تم إحداث لجنة لوضع
الهيكلة املناسبة لهذه التعريفة حيث ستلتزم املهنة باحرتامها.
وهكذا ،فقد خضعت  318نقطة بيع للمراقبة والتدقيق ،موزعة حسب نوع الوسطاء والجهات
عىل النحو التايل:

الباب الرابع :األنشطة الرئيسية

الوحدات
وكالء التأمني
سامرسة التأمني
مكاتب العرض املبارش
األبناك املعتمدة لعرض عمليات التأمني عرب  6000وكالة
رشكات التمويل املرخص لها
جمعيات السلفات الصغرية

العدد
1427
446
463
11
3
1
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1
15

116

186

التبيان  :21توزيع عمليات التدقيق التي تم القيام بها حسب أنواع الوسطاء
املجموع
188
80
50
318

الجهات
الدارالبيضاء -سطات
الرباط -سال -القنيطرة
أخرى
املجموع

الجدول  :15توزيع عمليات التدقيق التي تم القيام بها لدى الوسطاء ومكاتب العرض املبارش حسب الجهة
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العقوبات املتخذة
نتج عن عمليات املراقبة التي قامت بها الهيئة اتخاذ العقوبات التأديبية التالية ضد وسطاء
التأمني:
طبيعة العقوبة
إنذار
توبيخ
سحب االعتامد
املجموع

وسطاء التأمني
17
7
1
25

سامرسة التأمني
8
5
0
13

املجموع
25
12
1
38

الجدول  :16العقوبات املتخذة من قبل الهيئة ضد وسطاء التأمني

 .5.1.2حامية املؤمن لهم ومراقبة املامرسات التجارية
تم تعزيز حامية املؤمن لهم من خالل املادة  6من القانون رقم  64.12التي تنص عىل أن الهيئة
تسهر عىل احرتام معايري املامرسة الجيدة وحامية املؤمن لهم واملستفيدين من العقود وعىل
تطوير األنشطة التأمينية.

التـقـريـر السنوي
وترشف عىل هذه الحامية مديرية حامية املؤمن لهم وهي مديرية حديثة العهد.

إضافة إىل ذلك ،تتكلف هذه املديرية مبعالجة شكايات املؤمن لهم واملستفيدين من العقود.
وتساهم كذلك يف نرش ثقافة تأمينية وتعمل عىل توسيع نطاق تغطية املمتلكات واألشخاص.

مراقبة مامرسات السوق
تعطي املعايري الدولية ،يف مجال اإلرشاف عىل قطاع التأمني ،مكانة مهمة ملراقبة مامرسات السوق.
وتهدف هذه املراقبة إىل تحقيق هدف رئييس يتمثل يف تأمني عالقة متكافئة وشفافة بني الفاعلني
يف قطاع التأمني وزبنائهم ،اليشء الذي يساهم يف إرساء عالقة ثقة بني الطرفني ومن تم تطوير
النشاط التأميني.
كام أن هذه املراقبة ال تكتفي فقط بالكشف عن التجاوزات املحتملة لقواعد حامية املؤمن
لهم املنصوص عليها يف مدونة التأمينات والقوانني املتعلقة بحامية املستهلك ،بل متكن أيضا من
تحديد أي نقص محتمل عىل مستوى املقتضيات القانونية مقارنة مع تطور مامرسات السوق
وذلك من أجل مراجعة ومالءمة القوانني بطريقة استباقية ومستمرة.
وبغية تعزيز هذه املراقبة ،أطلقت الهيئة ورشا يهدف إىل استكامل اإلطار القانوين الحايل يف مجال
حامية املؤمن لهم مستندة يف ذلك إىل املامرسات الدولية الفضىل يف هذا املجال.
ويتعلق األمر أساسا بوضع مجموعة من املعايري التي تطبق عىل الفاعلني يف القطاع وذلك يف
مجال:
• إعالم املؤمن لهم بخصائص عروض التغطية؛
• املعاملة العادلة للمؤمن لهم ،ال سيام فيام يتعلق مبعالجة طلباتهم وشكاياتهم وكذا التنفيذ
السليم اللتزامات وتعهدات املؤمنني برسم عقود تأمينهم.

شكايات املؤمن لهم الواردة عىل الهيئة
تلقت الهيئة  464شكاية ،منها  80,8%تم إرسالها عن طريق املحامني .أما الشكايات األخرى فقد
أرسلت مبارشة من طرف املؤمن لهم أو املستفيدين من العقود.

الباب الرابع :األنشطة الرئيسية

تسهر هذه املديرية عىل:
• مطابقة منتجات التأمني لإلطار القانوين الجاري به العمل؛
• احرتام الفاعلني للمامرسات الفضىل خالل القيام بأنشطتهم ؛
• احرتام االلتزامات املنصوص عليها يف عقود التأمني.
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تتعلق  92%من الشكايات املحالة عىل الهيئة بتأمني السيارات ( )65%وحوادث الشغل (.)26,7%
وقد متت معالجة  329شكاية من أصل  464شكاية تلقتها الهيئة ،يف حني ال تزال  135شكاية يف
طور الدراسة من طرف مصالح هذه الهيئة.
464
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التبيان  : 22عدد الشكايات التي تلقتها الهيئة حسب نوع املشتكني
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التبيان  : 23تقسيم الشكايات حسب الفئات الفرعية

مراقبة مطابقة عقود التأمني
توصلت الهيئة ب  114منوذجا جديدا لعقود التأمني من أجل دراسة مدى مطابقتها للقوانني
املتعلقة بالتأمني.
وبعد دراسة مدى مطابقة هذه النامذج ،تم الرتخيص بتسويقها مبوجب مقررات للهيئة.

التـقـريـر السنوي

الجدول  :17عدد املقررات املتعلقة بالعقود الجديدة حسب الفئة

ترخيص اكتتاب عقود التأمني لدى مقاوالت التأمني األجنبية
عىل غرار العديد من الترشيعات األجنبية ،تنص مدونة التأمينات عىل أنه يجب تأمني األخطار
املوجودة باملغرب واألشخاص املقيمني به وكذلك املسؤوليات املرتبطة باألخطار واألشخاص
املذكورين بواسطة عقود تكتتبها مقاوالت التأمني املعتمدة باملغرب.
غري أنه ،ميكن للهيئة أن ترخص اكتتاب بعض أنواع التأمينات ،الواردة بشكل حرصي يف املادة 162
من مدونة التأمينات ،لدى مقاوالت تأمني أجنبية.
ويف هذا اإلطار ،منحت الهيئة  57ترخيصا فيام يتعلق بإسناد تغطية األخطار بالخارج ،وتشمل
هذه الرتاخيص أساسا مخاطر املسؤولية املدنية ملالك السفن املغاربة الذين ال توفر لهم السوق
الوطنية تغطية لهذه املخاطر.
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عقود التأمني
اإلسعاف
مدخرات التقاعد
التأم ٌني عن املرض
التأم ٌني يف حالة الوفاة
تأمني السكن متعدد األخطار
تأمني مهني متعدد األخطار
املسؤولية املدنية
تأم ٌني العربات ذات محرك
التأمينات البحري ٌة
تأم ٌني القرض
التأمني ضد الرسقة
التأمني ضد األرضار املحدثة بفعل املياه
التأمني ضد تكرس الزجاج
التأمينات الفردية عىل الحوادث
املجموع

عدد املقررات
63
11
10
10
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
114
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اإلطار  : 5تعزيز قطاع التأمني بنظام الوساطة
تم تعزيز قطاع التأمني بنظام للوساطة انطلق فعليا منذ فاتح يناير  .2016وتهدف هذه
الوسيلة البديلة لتسوية املنازعات إىل تحسني العالقة مع الزبناء وترسيع تسوية عدد من
امللفات وكذا تفادي اللجوء إىل املحاكم بالنسبة للمؤمن لهم .ويشرتط يف النزاعات ،بني األفراد
وبني مقاوالت التأمني ،القابلة للوساطة أن تتجاوز قيمتها  5.000درهم.
تقدم خدمة الوسيط بشكل مجاين بالنسبة ملقدم الطلب ويكون رأيه ملزما ملقاولة التأمني
عندما ال يتجاوز مبلغ النزاع  50.000درهم.

 .6.1.2مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
يتيح اإلطار القانوين والتنظيمي املتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للمغرب تنفيذ
االلتزامات املنبثقة عن توصيات املنظامت الدولية ومالءمة ترسانته القانونية مع املقتضيات
املنصوص عليها يف مختلف اتفاقيات األمم املتحدة املصادق عليها من قبل املغرب.
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وحسب القانون رقم  43.05املتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،فإن الهيئة مكلفة
بتحديد قواعد تنفيذ وتطبيق األحكام املتعلقة بالتزامات اليقظة واملراقبة الداخلية وتسهر عىل
احرتام مقاوالت ووسطاء التأمني للمقتضيات واألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون والنصوص
املتخذة لتطبيقه.
ويف هذا السياق ،تم إصدار دورية بشأن تطبيق قطاع التأمني ألحكام القانون رقم  43.05املشار
إليه أعاله سنة  ،2011ومراجعتها يف عام  ،2013لتأخذ بعني االعتبار التوصيات الجديدة الصادرة
عن مجموعة العمل املايل.
من جهة أخرى ،أجرب القانون رقم  64.12الهيئة عىل التأكد من احرتام مقاوالت ووسطاء التأمني
ألحكام قانون مكافحة غسل األموال.
وألداء هذه املهمة عىل أحسن وجه ،أحدثت الهيئة مصلحة مختصة تتمحور مهامها حول ما ييل:
• مراقبة مدى وضع مقاوالت ووسطاء التأمني لنظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛
• التعاون مع وحدة معالجة املعلومات املالية والهيئات الوطنية واألجنبية املتدخلة يف مجال
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛
• فحص فعالية نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الذي تضعه مقاوالت ووسطاء
التأمني.

التـقـريـر السنوي
عىل صعيد آخر ،ويف إطار إعداد املغرب لعملية تقييم املخاطر الوطنية ملكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ،تشارك الهيئة يف أشغال اللجنة الوطنية املشرتكة بني اإلدارات املسؤولة عىل جمع
وتحليل املعلومات الالزمة وتنسيق اإلجراءات بني مختلف اإلدارات األعضاء وصياغة وثيقة بشأن
النواقص ومكامن الخلل التي يتم الوقوف عليها.

 .7.1.2مشاريع أخرى
شاركت الهيئة يف إعداد خارطة طريق القطاع املايل املغريب من أجل التنمية املستدامة والتي تحدد
اإلجراءات والتدابري الواجب اتخاذها من أجل التأهيل املنسق والتدريجي لهذا القطاع (البنوك
ومقاوالت التأمني وسوق الرساميل) بخصوص قضايا التنمية املستدامة وإرساء متويل أخرض.
وتندرج خارطة الطريق هذه يف توجهات امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة ،وتأخذ بعني
االعتبار التوجهات الرئيسية التي حددتها االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة يف املجال املايل.
وتتمحور هذه الخارطة حول خمسة محاور رئيسية وهي:
• توسيع مجال الحكامة املبنية عىل املخاطر لتشمل املخاطر االجتامعية والبيئية؛
• تنمية أدوات ومنتوجات مالية مستدامة؛
• تعزيز اإلدماج املايل كوسيلة للتنمية املستدامة؛
• تعزيز القدرات يف مجال املالية املستدامة؛
• الشفافية وانضباط السوق.

 2.2قطاع االحتياط االجتامعي
 .1.2.2التقنني

متارس الهيئة مراقبة تقنية واحرتازية عىل أنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق املغريب للتقاعد
والصندوق الوطني للضامن االجتامعي والنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد وفقا لألحكام
الترشيعية والتنظيمية التي تخضع لها هذه األنظمة .ويخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمني
كذلك ملراقبة الهيئة التي تتوىل أيضا املراقبة عىل مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص التي
ترشف عىل تدبري عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة (الرشكات التعاضدية
للتقاعد) وذلك طبقا لإلطار القانوين املحدث مبوجب القسم الثاين من القانون رقم .64.12

الباب الرابع :األنشطة الرئيسية

ويف هذا اإلطار ،تم تقييم قطاع التأمني وإبالغ بنك املغرب بنتائجه ،بصفته مسؤوال عىل تنسيق
عمل تقييم السوق املايل.
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كام متارس الهيئة ،طبقا ألحكام الظهري  1.57.187الصادر يف  24من جامدى اآلخرة 12( 1383
نوفمرب  )1963بسن نظام أسايس للتعاون املتبادل ،مراقبتها عىل التعاضديات ،وذلك بصفة مشرتكة
مع الوزارة املكلفة بالتشغيل.
وتخضع الهيئات املدبرة للتأمني اإلجباري األسايس عن املرض ،كذلك ،ملراقبة تقنية من طرف الهيئة
التي تسهر عىل احرتامها ملقتضيات القانون رقم  65.00مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية
والنصوص املتخذة لتطبيقه.
وقد قامت الهيئة يف إطار هذه املهمة بدراسة عدد من الطلبات املتعلقة باملصادقة عىل القوانني
والنظم األساسية واألنظمة.

قطاع التقاعد

تحويل الصندوق املهني املغريب للتقاعد إىل رشكة تعاضدية للتقاعد
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بهدف مالءمة اإلطار القانوين للصندوق املهني املغريب للتقاعد مع مقتضيات القانون رقم ،64.12
تقرر خالل جمعه العام االستثنايئ املنعقد بتاريخ  17نونرب  2016تحويله إىل رشكة تعاضدية
للتقاعد .وقد صادقت الهيئة عىل قانونه األسايس بعد دراسته واستطالع رأي لجنة التقنني وعرضه
عىل مجلس الهيئة.
تحويل تدبري صندوق التقاعد الخاص باملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب – فرع
الكهرباء
واكبت الهيئة وزارة االقتصاد واملالية يف إطار أشغال لجنة تتبع الدراسة املتعلقة بتحويل تدبري
الصندوق الداخيل للتقاعد للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب (فرع الكهرباء) إىل
النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد .وحددت أهداف هذه الدراسة يف اقرتاح السيناريوهات
وخيارات التمويل املناسبة لهذه العملية وكذا تقديم منهجية تحدد إجراءات تدبريها.

قطاع التعاضد
درست الهيئة ،بصفة مشرتكة مع الوزارة املكلفة بالتشغيل الطلبات املتعلقة مبا ييل:
• إنشاء تعاضدية مكلفة بتدبري الوحدات الصحية؛
• تعديل النظم األساسية لست تعاضديات؛
• تعديل النظم املتعلقة بكيفيات تأسيس وتسيري ثالثة صناديق مستقلة للعجز والتقاعد والوفاة.

التـقـريـر السنوي
 .2.2.2املساهمة يف تحديث اإلطار القانوين والتنظيمي
قطاع التقاعد

إصالح قطاع التقاعد

ويف هذا اإلطار ،قامت الهيئة بدراسات أكتوارية تروم تقييم أثر هذا اإلصالح.

إرساء اإلطار التنظيمي الالزم لتطبيق مقتضيات القانون رقم  64.12املتعلقة
بتقنني ومراقبة مؤسسات التقاعد
انكبت الهيئة عىل وضع اإلطار القانوين الالزم لتطبيق مقتضيات القانون رقم  64.12املتعلقة
بتقنني ومراقبة مؤسسات التقاعد وذلك من خالل إعداد مجموعة من املناشري.
وهكذا ،فقد أعدت الهيئة منشورا بتطبيق مقتضيات املادة  64من القانون املذكور والذي متت
دراسته من طرف لجنة التقنني واملصادقة عليه من طرف وزير االقتصاد واملالية .ويتعلق األمر
باملنشور رقم  PS/1/16بتاريخ  10نونرب  2016بتحديد الئحة الوثائق املطلوب تقدميها لدعم
طلب املصادقة عىل النظام األسايس ملؤسسة للتقاعد.
كام قامت الهيئة بإعداد مشاريع مناشري أخرى تقوم حاليا بتدارسها مع املؤسسات املعنية .ويتعلق
األمر باملشاريع التالية :
• منشور متعلق بالوثائق التي يجب عىل مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون العام التي تزاول

الباب الرابع :األنشطة الرئيسية

ساهمت الهيئة يف مسلسل الصياغة واملصادقة عىل أربعة قوانني متعلقة بإصالح أنظمة التقاعد
تم نرشها يف الجريدة الرسمية بتاريخ  30غشت  .2016ويتعلق األمر بالقوانني التالية:
• القانون رقم  71.14املغري واملتمم مبوجبه القانون  011.71بتاريخ  30ديسمرب 1971املحدث
مبوجبه نظام املعاشات املدنية؛
• القانون رقم  72.14املحددة مبوجبه السن التي يجب أن يحال فيها عىل التقاعد املوظفون
واملستخدمون املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية؛
• قانون رقم  96.15املغري واملتمم مبوجبه الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم  1.77.216بتاريخ 4
أكتوبر  1977املتعلق بإحداث نظام جامعي ملنح رواتب التقاعد؛
• قانون رقم  95.15املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم  013.71بتاريخ  30ديسمرب 1971املحدث
مبوجبه نظام املعاشات العسكرية.
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أو تسري عمليات التقاعد اإلدالء بها والتي متكن الهيئة من القيام مبراقبة الوضعية التقنية واملالية
لهذه املؤسسات؛
• منشور يتعلق مبراقبة الرشكات التعاضدية للتقاعد ،يهدف إىل وضع املنظومة الرضورية ملراقبة
هذه الرشكات ويتناول عىل الخصوص الجوانب املتعلقة باإلطار املحاسبايت ومبؤرشات التوازن
وبالوثائق الواجب اإلدالء بها وبقواعد تكوين ومتثيل االحتياطيات التقنية إضافة إىل كيفيات
تقييم األصول التي متثلها؛
• منشور متعلق بعمليات التقاعد واإليرادات ويهدف إىل تحديد قواعد تكوين وتقييم ومتثيل
وإيداع االحتياطيات التقنية واحتياطي املعادلة بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمني وكذا
الوثائق والقوائم املالية واإلحصائية التي يجب عليه اإلدالء بها للهيئة.
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من جهة أخرى ،وطبقا ملقتضيات الظهري الرشيف رقم  1.59.301يف تأسيس صندوق وطني
للتقاعد والتأمني كام تم تغيريه وتتميمه مبوجب القانون رقم  ،85.12عملت الهيئة عىل إعداد:
• مرشوع مرسوم بتغيري وتتميم املرسوم رقم  2.59.1168بتاريخ  14نونرب  1959بتطبيق الظهري
الرشيف السالف الذكر ،يعني وزارة االقتصاد واملالية كإدارة مكلفة بتحديد رشوط التأمينات
املخولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمني؛
• مرشوع قرار يحدد الرشوط املتعلقة بالتأمينات املخولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد
والتأمني.

التـقـريـر السنوي
إطار رقم  :6إصالح قطاع التقاعد

من جهة أخرى ،تم الرفع من الحد األدىن الشهري للمعاش بالقطاع العمومي وشبه العمومي
(نظامي املعاشات املدنية والعسكرية والنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد) لينتقل من
 1.000درهم إىل  1.500درهم ( 1.200درهم منذ شتنرب  1.350 ،2016درهم سنة  2017و
 1.500درهم ابتداء من سنة .)2018

نظام املعاشات لفائدة فئات املهنيني والعامل املستقلني
يف إطار مواصلة الحكومة يف نهج السياسة الرامية إىل توسيع نطاق التغطية االجتامعية ،شاركت
الهيئة يف أشغال لجنة بني وزارية بقيادة رئاسة الحكومة والتي انكبت عىل إرساء نظام للمعاشات
لفائدة العامل غري األجراء.
وقد ساهمت الهيئة يف إعداد مرشوع القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ومن شأن هذا النظام اإلجباري أن ميكن الفئات الخاضعة له من االستفادة من هذه التغطية
بصفة تدريجية.
وسيتم بعد املشاورات مع ممثيل الفئات املعنية تحديد مبلغ جزايف للدخل لكل فئة من العامل
بنص تنظيمي ،يشكل قاعدة الحتساب مبلغ االشرتاك .وتحول اشرتاكات كل فرد إىل عدد من
النقط تسجل يف حساب فردي ميسك لفائدته يخول له الحصول ،بعد إحالته عىل التقاعد ،عىل
معاش الشيخوخة يحدد بحسب مجموع النقط املحصل عليها .ويقوم الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي بتدبري هذا النظام.

الباب الرابع :األنشطة الرئيسية

هم إصالح نظام املعاشات املدنية التدابري التالية :
• الرفع من سن اإلحالة عىل التقاعد تدريجيا إىل  63سنة عىل مدى ست سنوات ( 60سنة
و 6أشهر يف  61 ،2017سنة يف  63 ،....... ،2018سنة يف أفق .)2022
• الرفع تدريجيا من نسبة املساهامت من  20%إىل  28%عىل مدى أربع سنوات (22%
ابتداء من شتنرب  2016و 24%سنة  2017و 26%يف  2018و 28%يف )2019؛
• اعتامد األجر املتوسط للثامن ( )8سنوات األخرية من العمل كوعاء لتصفية املعاش وذلك
بشكل تدريجي عىل مدى  4سنوات (ابتداء من يناير)2017؛
• اعتامد النسبة السنوية  2%الحتساب املعاش بدل  %2,5فيام يخص الحقوق املكتسبة
ابتداء من فاتح يناير2017؛
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التأمني اإلجباري عن املرض

التأمني اإلجباري األسايس عن املرض الخاص باملهن الحرة والعامل املستقلني
بعد دخول التغطية الصحية األساسية لفائدة أجراء القطاعني العام والخاص حيز التنفيذ منذ
غشت  2005وتعميم نظام املساعدة الطبية ابتداء من سنة  2012ودخول التغطية الصحية
لفائدة الطلبة حيز التنفيذ يف  ،2016تواصل ورش تعميم التغطية الصحية اإلجبارية خالل سنة
 2016بالعمل عىل إرساء تغطية صحية إجبارية لفائدة العامل غري األجراء.
ويف هذا اإلطار ،ساهمت الهيئة يف إعداد مرشوع القانون رقم 98.15املتعلق بنظام التأمني
اإلجباري األسايس عن املرض الخاص بفئات املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص غري األجراء
الذين يزاولون نشاطا خاصا.
يرتكز هذا التأمني عىل نفس القواعد العامة املعتمدة يف النظام املتعلق بأجراء القطاع الخاص
والذي يرشف عىل تدبريه الصندوق الوطني للضامن االجتامعي فيام يتعلق عىل الخصوص
باملستفيدين والخدمات املضمونة (سلة العالجات) وكذا رشوط وكيفيات إرجاع املصاريف أو
تحملها.
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التغطية الصحية لفائدة آباء األجراء وأصحاب املعاشات املنتمني للقطاع العام
ساهمت الهيئة كذلك يف إعداد مرشوع القانون رقم  63.16الذي يعدل ويتمم القانون 65.00
مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية بهدف توسيع هذه التغطية لفائدة آباء األجراء وأصحاب
املعاشات املنتمني للقطاع العام.

النصوص التطبيقية املتعلقة بالتغطية االجتامعية لفائدة املستقلني
ساهمت الهيئة يف إطار اللجنة البني وزارية السالفة الذكر يف إعداد مشاريع النصوص التالية
املتعلقة بتطبيق القانونني  98.15و:99.15
• مرشوع مرسوم بتطبيق مقتضيات القانونني املذكورين معا وهو ذو صبغة عامة يحدد عىل
وجه الخصوص قامئة الفئات والفئات الفرعية للمهن التي يزاولها العامل املستقلني وكذا مرشوع
قرار للوزير املكلف بالتشغيل يتم اتخاذه لتطبيق هذا املرسوم؛
• مرشوع مرسوم بتطبيق مقتضيات القانون رقم  98.15ويتعلق باملجلس االداري للصندوق
الوطني لالحتياط االجتامعي.

التـقـريـر السنوي
 .3.2.2املراقبة التقنية واإلحرتازية
األهداف والكيفيات

قطاع التقاعد
تهم مراقبة الهيئة ملؤسسات التقاعد جميع األنشطة والعمليات التي تقوم بها هذه املؤسسات
يف إطار تدبريها ألنظمة التقاعد .وميكن متديد نطاق املراقبة إىل باقي األنشطة إذا ارتأت الهيئة
ذلك رضوريا.
فيام يتعلق بالجوانب التقنية ،تخص املراقبة املساهامت (الترصيحات ،التحصيل )...والتعويضات
(احتساب الحقوق ،تتبع املنخرطني ،تصفية الحقوق ،األداء ،املراقبة )..وكذا التدبري املايل
لالحتياطيات.
وتهدف هذه املراقبة إىل التأكد من التوازنات املالية واألكتوارية ألنظمة التقاعد.
ومتارس الهيئة مراقبتها عىل أنظمة التقاعد التي تقوم املؤسسات التالية بتدبريها وذلك وفقا
للنصوص الترشيعية والتنظيمية التي تخضع لها هذه األنظمة وكذلك ملناشري الهيئة:
• الصندوق املغريب للتقاعد؛
• الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ؛
• النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد؛
• الصندوق الداخيل لبنك املغرب؛
• الصندوق الداخيل للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب – فرع الكهرباء.
بالنسبة للهيئات الخاضعة للقانون الخاص التي تدبر أو تزاول عمليات تقاعد تعتمد التوزيع أو
التوزيع والرسملة والتي يتعني عليها أن تأسس يف إطار رشكة تعاضدية للتقاعد ،فإن الهيئة متارس

الباب الرابع :األنشطة الرئيسية

متارس الهيئة مهام املراقبة يف مجال االحتياط االجتامعي طبقا للقوانني الجاري بها العمل يف كل
قطاع وحسب النمطني التاليني:
• عىل الوثائق ،من خالل املستندات الواجب عىل املؤسسات الخاضعة لهذه املراقبة اإلدالء بها
السيام القوائم الرتكيبة والقوائم املالية واإلحصائية والتقارير والجداول وكل الوثائق التي متكن من
مراقبة وضعيتها املالية والتقنية؛
• بعني املكان ،من طرف مستخدمني محلفني بالهيئة.
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مراقبتها طبقا ملقتضيات القسم الثاين من القانون رقم  .64.12وتهدف هذه املراقبة إىل التأكد من
الدميومة املالية لألنظمة التي تسريها.
من جهة أخرى ،فإن املراقبة التي يخضع لها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمني متارس بناء عىل
النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بهذا الصندوق وعىل املناشري التي تصدرها الهيئة تطبيقا
ملقتضيات القانون رقم  64.12ومقتضيات الظهري الرشيف املحدث لهذا الصندوق .وتهدف هذه
املراقبة التقنية واملالية إىل التأكد من التوازنات املالية لهذه املؤسسة العمومية.
طبقا ملقتضيات املادة  11من القانون رقم  64.12القايض بإحداث الهيئة ،توجه هذه األخرية لرئيس
الحكومة تقريرا سنويا متعلقا بنتائج مراقبتها لعمليات التقاعد وعمليات اإليرادات التي يزاولها
أو يدبرها أشخاص خاضعني للقانون العام .ويف هذا الصدد ،تطرق أول تقرير أعدته الهيئة برسم
سنة  2016لثالث جوانب تتعلق بحكامة مؤسسات التقاعد العمومية واملؤرشات الدميوغرافية
واملالية املتعلقة باألنظمة التي تدبرها هذه املؤسسات وكذا توازناتها التقنية واألكتوارية.

قطاع التعاضد
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تهدف مراقبة الهيئة عىل هذا القطاع إىل السهر عىل احرتام النصوص الترشيعية والتنظيمية
الجاري بها العمل والتأكد من التوازنات التقنية واملالية للتعاضديات ومن مدى احرتام هذه
األخرية لقواعد حامية املنخرطني وكذا العمل عىل تطوير األنشطة املرتبطة مبجال التعاضد.
تشمل مراقبة الهيئة جميع الجوانب املتعلقة بتسيري التعاضديات وتهم عىل الخصوص األنشطة
التقنية التالية:
• االشرتاكات (الترصيح والتحصيل )...؛
• التعويضات (تصفية امللفات ورصف التعويضات واملحسابة واملراقبة الطبية )...؛
• التسيري املايل ألموال التعاضديات والحتياطياتها التقنية.
وتقوم الهيئة مبامرسة هذه املراقبة مبوجب مقتضيات املادة  12من القانون رقم  64.12التي
أسندت للهيئة سلطات وصالحيات الوزير املكلف باملالية املنصوص عليها يف الظهري الرشيف رقم
 1.57.187الصادر يف  24من جامدى اآلخرة  12( 1383نوفمرب  )1963بسن نظام أسايس للتعاون
املتبادل ،باستثناء تلك املتعلقة بتعيني ممثل الدولة يف لجان املراقبة وبالتعاضديات املحدثة
لصالح القوات املسلحة امللكية والقوات املساعدة .ومن جهة أخرى ،يترصف الوزير املكلف
باملالية فيام يتعلق باإلجراءات التي تستوجب قرارا مشرتكا مع الوزير املكلف بالتشغيل ،بناء عىل
اقرتاح من الهيئة.

التـقـريـر السنوي
الهيئات املدبرة ألنظمة التأمني اإلجباري األسايس عن املرض

حصيلة مهام املراقبة التقنية واالحرتازية

قطاع التقاعد
قامت الهيئة مبراقبة املؤسسات املرشفة عىل تدبري أنظمة التقاعد وإعداد تقرير بخصوص نتائجها
موجه إىل رئيس الحكومة.

قطاع التعاضد والتغطية الصحية
بالنسبة لهذا القطاع ،قامت الهيئة مبا ييل:
• منح رخصة لتعاضدية من أجل تفويت  297سكن لفائدة منخرطيها؛
• منح رخصة اقتناء عقار يستخدم كمكتب جهوي إلحدى التعاضديات؛
• منح ترخيص مبخالفة التوظيفات املالية املنصوص عليها يف املادة  20من الظهري الرشيف رقم
 1.57.187الساف الذكر؛
• دراسة الوثائق املحاسبية واملالية واإلحصائية التي تم التوصل بها من التعاضديات ومن الهيئات
املدبرة للتامني اإلجباري األسايس عن املرض.
من جهة أخرى ،شارك أطر ومسؤولو الهيئة ،بتعيني من الوزير املكلف باملالية ،يف أشغال لجان
مراقبة تتعلق بخمس تعاضديات محدثة من طرف موظفي اإلدارات العمومية واملصالح العمومية
ذات االمتياز .وتكلف هذه اللجن برفع تقرير عن حسابات الجمعية للجمع العام.

الباب الرابع :األنشطة الرئيسية

يسهر عىل تدبري نظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض كل من الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي والصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي .وتخضع هاتان الهيئتان إىل مراقبة
تقنية من طرف الهيئة التي تسهر عىل احرتامهام ملقتضيات القانون رقم  65.00والنصوص
التنظيمية املتخذة لتطبيقه .وتهم هذه املراقبة عىل الخصوص الوضعية املالية لهذا النظام وأداء
االشرتاكات وتحصيلها وتسوية ملفات العالجات وتكوين االحتياطيات ومتثيلها وتطبيق االتفاقيات
املربمة مع مقدمي العالجات.
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إطار رقم  :7لجن املراقبة
تنص مقتضيات الفصل  14من الظهري الرشيف رقم  1.57.187الصادر يف  24جامدى الثانية
 12( 1383نونرب  )1963بسن نظام أسايس للتعاون املتبادل عىل أن كل تعاضدية ملزمة
بتكوين لجنة مراقبة تكون مهمتها إعداد وتقديم تقرير حول التدبري املحاسبايت إىل الجمع
العام .ويتم انتخاب هذه اللجنة من طرف الجمع العام.
بالنسبة للتعاضديات التي يتم إحداثها من طرف موظفي اإلدارات العمومية واملصالح
العمومية ذات االمتياز ،يتعني أن تضم لجنة املراقبة لزوما ممثال للدولة يعني من طرف
الوزير املكلف باملالية.

 .4.2.2حامية املنخرطني واملستفيدين
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تسهر الهيئة ،مبوجب مقتضيات املادة  6من القانون رقم  ،64.12عىل احرتام مؤسسات االحتياط
االجتامعي الخاضعة ملراقبتها لقواعد حامية املنخرطني واملستفيدين من التعويضات ،وذلك وفقا
للنصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة باالحتياط االجتامعي.
كام منحت املادة  7من نفس القانون للهيئة سلطة البحث تجاه هذه املؤسسات يف شكايات
املنخرطني واملؤمنني واملشغلني.)...
ويف هذا اإلطار ،قامت الهيئة خالل سنة  2016مبعالجة:
• اثني عرش شكاية تتعلق بالتقاعد؛
• أربع وعرشين شكاية تخص التأمني اإلجباري األسايس عن املرض والتعاضد.
كام قامت الهيئة بإعداد عنارص اإلجابة عن أسئلة الربملان التي بلغ عددها سنة  2016ستة عرش،
منها ست شكايات تتعلق بالتقاعد وعرشة بقطاع التعاضد.

 .3املساهمة يف الرقابة االحرتازية الشمولية للقطاع املايل

أحدث القانون البنيك الجديد لجنة التنسيق والرقابة عىل املخاطر الشمولية املكلفة بالرقابة
االحرتازية الشمولية عىل القطاع املايل.

التـقـريـر السنوي
يرأس هذه اللجنة وايل بنك املغرب وتتألف من ممثلني عن الهيئات املكلفة مبراقبة األبناك
والتأمينات واالحتياط االجتامعي وأسواق الرساميل وكذا عن وزارة االقتصاد واملالية.

تعزيز النظام التحلييل للرقابة االحرتازية الشمولية
قامت الهيئة مبراجعة مؤرشات صالبة رشكات التأمني وذلك باالعتامد عىل املعايري الدولية.
كام عملت عىل تتبع تطور مختلف املؤرشات االحرتازية الشمولية املكونة لخريطة مخاطر قطاع
التأمني من خالل تنقيط هذه املؤرشات وتنفيذ اختبارات الضغط لتقييم مدى تحمل مقاوالت
التأمني وإعادة التأمني لخطر السوق.
وقد استكملت هذه املنظومة التحليلية بوضع طريقة لتحديد رشكات التأمني وإعادة التأمني ذات
األهمية الشمولية.

لجنة التنسيق والرقابة عىل املخاطر الشمولية
يف اطار مشاركتها يف لجنة التنسيق والرقابة عىل املخاطر الشمولية ،قدمت الهيئة مؤرشات املخاطر
التي لها تأثري عىل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني حسب الئحة جديدة ملؤرشات الصالبة وكذا
مؤرشات املخاطر املتعلقة باالحتياط االجتامعي.
وفيام يتعلق بقطاع االحتياط االجتامعي ،قدمت الهيئة أمام اللجنة مؤرشات املخاطر ألنظمة
التقاعد عىل ضوء بيانات السنة املالية .2015
وقد كشفت هذه املؤرشات ،التي تستند إىل حد كبري عىل نتائج الحصيالت االكتوارية لهذه
األنظمة ،عن هشاشة التوازنات املالية لنظام املعاشات املدنية عىل وجه الخصوص.
وخالل االجتامع النصف سنوي الثاين الذي عقدته اللجنة يف  21دجنرب  ،2016تم عرض املؤرشات
املحينة املتعلقة بهذا النظام وذلك بعد األخذ بعني االعتبار أثر اإلصالح املقيايس الذي دخل حيز
التنفيذ يف شتنرب .2016

الباب الرابع :األنشطة الرئيسية

من املهام الرئيسية التي تضطلع بها هذه اللجنة تقييم املخاطر الشمولية التي لها تأثري عىل
القطاع املايل وتنسيق أعامل أعضائها فيام يتعلق باإلرشاف عىل املؤسسات الخاضعة ملراقبتهم
ورقابة املؤسسات املالية ذات األهمية الشمولية والتجمعات املالية إضافة إىل مهمة حل األزمات.
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املشاركة يف إعداد التقرير السنوي عن استقرار النظام املايل املغريب
أصدرت الهيئة بالتعاون مع بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل التقرير السنوي الثالث
حول استقرار النظام املايل املغريب.
االطار  : 8التقرير الثالث لالستقرار املايل
تم إعداد التقرير الثالث عن االستقرار املايل بالتعاون مع الهيئات املغربية املرشفة عىل
النظام املايل .وينقسم هذا التقرير إىل أربعة فصول:
 التطورات املاكرواقتصادية الرئيسية عىل املستوى الوطني والدويل واملخاطر املتعلقة بهاوتأثريها عىل النظام املايل؛
 الوضعية املالية للعمالء غري املاليني وقدرتهم عىل احرتام التزاماتهم املالية مع النظام املايل؛ تقييم صالبة املؤسسات املالية وقدرتها عىل التحمل .وترتكز التحاليل عىل املخاطر الرئيسيةاملتعلقة بالقطاع البنيك وسوق الرساميل وقطاع التأمني وقطاع االحتياط االجتامعي؛
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 تطورات سوق الرساميل والبنيات التحتية لهذه السوق مع التأكيد عىل تقييم املخاطرالرئيسية التي تؤثر عىل استقرار األسواق والبنيات التحتية ذات األهمية الشمولية.

التـقـريـر السنوي

الباب الرابع :األنشطة الرئيسية
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التـقـريـر السنوي

الباب الخامس
التعاون الدويل
 .1األنشطة داخل املنظامت الدولية
 .2التعاون الثنايئ

 .1األنشطة داخل املنظامت الدولية

الجمعية الدولية ملراقبي التأمينات ()IAIS

تعد الهيئة عضوا نشيطا يف الجمعية الدولية ملراقبي التأمينات وهي جمعية تتألف من أكرث من
 200دائرة قضائية ( )juridictionsوتغطي ما يقرب من  97%من قطاع التأمني يف جميع أنحاء
العامل.
وتعد الجمعية الدولية ملراقبي التأمينات الجهة املكلفة بإصدار املعايري عىل املستوى الدويل.
وبهذه الصفة ،فإنها تحدد املعايري املطبقة عىل رقابة قطاع التأمني وعىل املؤسسات العاملة به
وكذا تلك املتعلقة باشتغال أسواق التأمني .كام أنها تعمل عىل مساعدة مختلف الهيئات األعضاء
لتنفيذ هذه املعايري .والجمعية الدولية ملراقبي التأمينات عضو يف مجلس االستقرار املايل.
تشارك الهيئة بصفة مكثفة يف اجتامعات الجمعية الدولية ملراقبي التأمينات وهي عضو يف لجنتها
التنفيذية وممثلة ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وعضو يف لجنة التدقيق واملخاطر ولجنة
املالءمة.
وخالل هذه السنة ،شاركت الهيئة يف مختلف فعاليات وأعامل الجمعية الدولية ملراقبي التأمينات.
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منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل أعامل التأمني ()AFIRC
وعىل الصعيد الجهوي ،تعد الهيئة عضوا بارزا يف منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل
أعامل التأمني الذي تتوىل رئاسته.
وقد شاركت الهيئة خالل سنة  2016يف العديد من أشغال املنتدى الرامية إىل تعزيز التعاون بني
أعضائها وتعزيز الشفافية واملامرسات الفضىل عىل مستوى صناعة التأمني يف املنطقة.

منتدى التأمني املستدام ()SIF
إدراكا منها برضورة إدراج القضايا البيئية والتنمية املستدامة يف املبادئ التي تنظم أنشطتها ،كانت
الهيئة من بني األعضاء املؤسسني ملنتدى التأمني املستدام.
ويهدف منتدى التأمني املستدام ،الذي أحدث مببادرة من برنامج األمم املتحدة للبيئة وقسم
مراقبة التأمينات يف كاليفورنيا (الواليات املتحدة األمريكية) ،إىل تعزيز التعاون بني مختلف
الهيئات الرقابية الدولية من أجل وضع األجوبة املناسبة لتحديات التنمية املستدامة مع ضامن
فرص التنمية لقطاع التأمني.

التـقـريـر السنوي
الجمعية الدولية للضامن االجتامعي ()ISSA
يف إطار األنشطة الخاصة بالضامن االجتامعي ،أصبحت الهيئة عضوا يف الجمعية الدولية للضامن
االجتامعي .وتلعب هذه الجمعية التي تجمع بني مؤسسات وهيئات الضامن االجتامعي دورا
رائدا يف تعزيز وتطوير الضامن االجتامعي عرب العامل.

 .2التعاون الثنايئ

وزارة املالية ،جمهورية الكونغو الدميقراطية
تم إطالق مرشوع للتعاون مع هيئة الرقابة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية .وقد استقبلت
الهيئة وفدا رفيع املستوى يف الرباط لإلطالع عىل النموذج املغريب يف مجال مراقبة وتقنني قطاع
التأمني .وقد تم االتفاق املبديئ عىل انطالق برنامج للتعاون والتكوين ميتد عىل مدى بضع سنوات
مع هيئة الرقابة يف هذا البلد.

وزارة املالية وامليزانية  /املديرية العامة للخزينة  -جمهورية مدغشقر
لقد أسفرت مبادرة التعاون التي انطلقت خالل الربع األخري من سنة  2016مع وزارة املالية
وامليزانية لجمهورية مدغشقر عىل تنظيم دورة تدريبية لصالح املراقبني امللغاشيني الراغبني يف
االستفادة من الخربة املغربية .كام متت مناقشة إطار للتعاون بني الطرفني عىل املدى املتوسط.

اتفاقيات لتبادل املعلومات والتعاون
عقب توقيع اتفاق لتبادل املعلومات بني الهيئة واملؤمتر اإلفريقي ألسواق التأمني ( )CIMAيف
أبريل  ،2015وقعت الهيئة اتفاقية ثانية للتعاون وتبادل املعلومات والخربات مع الهيئة العامة
للتأمني يف تونس يف أبريل .2016
ويجري حاليا وضع اللمسات األخرية عىل اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها مستقبال مع هيئة مراقبة
التأمني يف فرنسا( )ACPRونظريتها يف بلجيكا (.)FSMA

الباب الخامس :التعاون الدويل

وتغطي مهام هذه الجمعية ،التي تضم  150بلدا و 320منظمة ،مجاالت تعزيز املامرسات الفضىل
عىل مستوى إدارة الضامن االجتامعي وتبادل املعارف وكذا تقديم خدمات الدعم ألعضائها.
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املشاركة يف الفعاليات الوطنية والدولية

الجمع العام لالتحاد املتوسطي لوسطاء التأمني 25 ،نونرب  – 2016املغرب
شاركت الهيئة يف الجمع العام لالتحاد املتوسطي لوسطاء التأمني الذي التأم بتاريخ  25نونرب 2016
بناء عىل دعوة من الجامعة الوطنية لوكالء ووسطاء التأمني يف املغرب.
وهذه الجامعة هي عبارة عن اتحاد ميثل وسطاء التأمني لغالبية بلدان البحر األبيض املتوسط.

املنتدى الدويل للضامن االجتامعي – بناما
شارك وفد من الهيئة يف املنتدى الدويل للضامن االجتامعي الذي نظمه صندوق الضامن االجتامعي
يف بناما خالل الفرتة ما ب ني  14و 18نونرب تحت شعار« :تغيري حياة  -تشكيل مجتمعات» «�Trans
.»former des vies – Façonner des sociétés
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وقد حرضت املؤمتر العاملي املنعقد بهذه املناسبة شخصيات لها وزن يف اتخاذ القرارات السياسية
وممثلو املنظامت الدولية وخرباء معرتف بهم .وركزت النقاشات عىل إشكالية تطوير نظم الضامن
االجتامعي يف ظل تحديات اجتامعية واقتصادية مهمة والتحوالت الكبرية التي يشهدها عامل
الشغل.

الجمع السنوي للجمعية الدولية ملراقبي التأمينات– باراغواي
شارك وفد من الهيئة يف املؤمتر السنوي للجمعية الدولية ملراقبي التأمينات الذي نظم يومي 10
و 11نونرب  2016ويف الجمع السنوي وكذا يف أشغال مختلف اللجن املنبثقة عن الجمعية .وقد
تناولت أهم املواضيع التي متت مناقشتها خالل املؤمتر إشكاليتي االستقرار املايل وحامية املؤمن
لهم.

النسخة الثالثة من مؤمتر منتدى الهيئات العربية لإلرشاف والرقابة عىل أعامل
التأمني -تونس
شاركت الهيئة يف أشغال النسخة الثالثة من مؤمتر املنتدى املنعقد يف تونس يومي  25و 26أبريل
 2016حول موضوع «تطوير صناعة التأمني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا  :املتطلبات
واألدوات».
و كان الغرض من هذه التظاهرة هو تبادل اآلراء حول أنجع الطرق إلرساء تعاون عريب مشرتك يف
مجال التأمني والوسائل التي ينبغي توفريها لضامن تنسيق أفضل بني املراقبني.

التـقـريـر السنوي
املنتدى العاملي السنوي حول معاشات التقاعد الخاصة -هونغ كونغ
نظم هذا املنتدى من قبل املنظمة الدولية ملراقبي معاشات التقاعد ( )IOPSخالل الفرتة ما بني
 8و 11نونرب  2016حول موضوع« :كيفيات تحسني معاشات التقاعد الخاصة «.

باإلضافة إىل املشاركة يف املنتدى ،حرض ممثل الهيئة أشغال ورشة عمل نظمت حول مامرسات
وقضايا مراقبة أنظمة التقاعد.

الباب الخامس :التعاون الدويل

وقد خصص هذا املنتدى لدراسة التطورات والتوجهات الحالية ألنظمة التقاعد الخاصة التي من
املحتمل أن تؤثر عىل اإلطار العام الذي تتطور فيه هيئات اإلرشاف والرقابة عىل هذا القطاع.
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التـقـريـر السنوي

الباب السادس
معطيات مالية

جدول 1

(األصول)
األصول

أصــــــول مـــــســــــــتـــــــعـــــقــــرة
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-منوذج عادي-

السنة املالية الجارية
الخام

االستهالكات

الصايف

554 000,00

110 800,00

443 200,00

110 800,00

443 200,00

305 661,29

1 940 396,21

305 661,29

1 940 396,21

933 852,55

7 674 683,53

مستعقرات من غري القيمة (أ)
مصاريف متهيدية
تكاليف للتوزيع عىل عدة سنوات
554 000,00
مالية
مكافآت تسديد سندات اقرتاضية
2 246 057,50
مستعقرات غري مجسدة ( ب )
البحث والتنمية
براءات  ،عالمات  ،حقوق وقيم
2 246 057,50
شبيهة بها
محل تجاري
حقوق معنوية أخرى ملحقة باألصول
الثابتة
8 608 536,08
مستعقرات مجسدة ( ت )
أراض
مبان
إنشاءات تقنية  ،معدات وأدوات
939 745,42
معدات النقل
أثاث  ،معدات املكتب وتهييئات
7 668 790,66
مختلفة
مستعقرات مجسدة أخرى
مستعقرات مجسدة جارية
مستعقرات مالية (ث)
قروض مستعقرة
مستحقات مالية أخرى
سندات املساهمة
سندات مستعقرة أخرى
فوارق التحويل باألصول (ج)
تخفيض املستحقات املستعقرة
زيادة ديون التمويل

97 325,39

842 420,03

836 527,16

6 832 263,50

مجموع ( : Iأ+ب  +ت +ث +ج) 1 350 313,84 11 408 593,58

10 058 279,74

السنة املالية
السابقة
الصايف

التـقـريـر السنوي

أصول متدوالة (دون الخزينة)
الخزينة

 I+II+IIIاملجموع العام

77 684 542,44

77 684 542,44

856 894,10

856 894,10

76 742 762,26
84 886,08

76 742 762,26
84 886,08

77 684 542,44
40 836 802,38

77 684 542,44
40 836 802,38

40 779 539,91

40 779 539,91

57 262,47
40 836 802,38
129 929
1 350 313,84
938,40

57 262,47
40 836 802,38
128 579 624,56

الباب السادس :معطيات مالية

املخزون (ح)
بضائع
مشرتيات مستهلكة من مواد ولوازم
منتجات جارية
منتجات وسيطة ومنتجات متبقية
منتجات منتهية
مستحقات األصول املتداولة (خ)
ممونون ،مدينون ،تسبيقات ودفعات
زبائن وأرصدة مرتبطة
مستخدمون مدينون
الدولة (مدينة)
حسابات رشكاء مدينني
مدينون آخرون
أرصدة تسوية األصول
سندات وقيم توظيف (د)
فوارق التحويل باألصول (عنارص
متداولة) (ذ)
(ح +خ +د  +ذ )  II :املجموع
الخزينة  -األصول
شيكات وقيم للتحصيل
أبناك  ،الخزينة العامة  ،مركز
الشيكات الربيدية
صناديق  ،مصلحة التسبيقات
واالعتامدات
 IIIاملجموع
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جدول 1
الخصوم

( الخصوم )

 -منوذج عادي-

السنة املالية الجارية

السنة املالية السابقة

رؤوس أموال ذاتية
رأس مال الرشكة أو شخيص ()1
ناقص  :مساهمون ،رأس مال مكتتب به وغري مطالب

متويل دائم
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به (دفع منه )
أقساط اإلصدار ،إنصهار ،تقدمات
فوارق إعادة التقويم
االحتياطي القانوين
احتياطيات أخرى
( )2إرجاء من جديد
(*) ( )2نتائج صافية قيد اإلرصاد
( )2نتيجة صافية للسنة املالية
مجموع رؤوس أموال ذاتية (أ)
رؤوس أموال ذاتية مامثلة ( ب )
إعانات اإلسثامر
إحتياطيات قانونية
ديون التمويل ( ت )
اقرتاضات سندية
ديون أخرى للتمويل
إحتياطيات دامئة ملواجهة املخاطر والتكاليف (ث)
إحتياطيات التكاليف
إحتياطيات املخاطر
فوارق التحويل بالخصوم (ج)
زيادة املستحقات املستعقرة
تخفيض ديون التمويل
مجموع ( : Iأ+ب  +ت +ث +ج)

54 343 579,92
54 343 579,92
4 530 023,46
4 530 023,46

58 873 603,38

التـقـريـر السنوي

الخصوم املتداولة
الخزينة

 I+II+IIIاملجموع العام
( )1رأس مال شخيص مدين
( )2املستفيد ( . )+املستفيد ()-

6 214 380,37
83 566,20
55 335 005,16
4 460,47
106,72
69 706 021,18

128 579 624,56

الباب السادس :معطيات مالية

ديون الخصوم املتداولة (ح)
ممونون وأرصدة مرتبطة
زبائن دائنون ،تسبيقات ودفعات
مستخدمون دائنون
هيئات اجتامعية دائنة
الدولة (دائنة)
حسابات رشكاء دائنني
دائنون آخرون
أرصدة تسوية الديون
إحتياطات أخرى ملواجهة املخاطر والتكاليف (خ)
فوارق التحويل بالخصوم (عنارص متداولة)
(ح +خ +د )  II :املجموع
خزينة بالخصوم
قروض الخصم
قروض الخزينة
أبناك
 IIIاملجموع

69 705 914,46
8 068 502,26

101

حساب العائدات والتكاليف (دون إحتساب الرسوم)

جدول 2

العمليات
مجموع السنة املالية
خاصة بالسنة خاصة بالسنوات
الحالية
املاضية
املالية الحالية
1

االســــتــــغـــــالل
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 1عائدات الالستغالل
بيع بضائع
بيع ممتلكات وخدمات
منتجات
رقم املعامالت
تغري مخزون املنتجات ()1
مستعقرات منتجة من قبل
امللقاولة لنفسها
إعانات االستغالل
عائدات استغالل أخرى
عمليات إعادة ااالستغالل؛
تنقيالت املصاريف
 1املجموع
 2تكاليف االستغالل
مشرتيات لبضائع أعيد بيعها
مشرتيات اإلستهالك من مواد
ولوازم
تكاليف خارجية أخرى
رضائب ورسوم
تكاليف املستخدمني
تكاليف استغالل أخرى
مخصصات االستغالل
 2املجموع
 3نتيجة االستغالل ( )1-2

2

2+1=3

50 000 000,00
82 587 438,48

50 000 000,00
82 587 438,48

132 587
438,48

132 587 438,48

921 990,92

921 990,92

12 013 113,28
521 234,50
44 690 231,80

12 013 113,28
521 234,50
44 690 231,80

1 391 163,84
59 537 734,34

1 391 163,84
59 537 734,34
73 049 704,14

مجموع السنة
املاضية
4

التـقـريـر السنوي

الــــمـــــالــــــي

526,70

526,70

526,70

526,70

3 684,37

3 684,37

3 684,37

3 684,37

 6نتيجة مالية ( ) 4-5
تغريات املخزونات :املخزون النهايئ  -املخزون البديئ؛ زيادة ()+؛ انخفاض (–)
مشرتيات معاد بيعها أو مستهلكة :اقتناءات  -تغريات املخزونات

-3 157,67

الباب السادس :معطيات مالية

 4العائدات املالية
عائدات سندات املساهامت
وسندات املستعقرات األخرى
مكاسب الرصف
فوائد وعائدات أخرى
للتوظيفات
إعادة عمليات مالية ،تنقيالت
التكاليف
املجموع 4
 5التكاليف املالية
تكاليف الفوائد
خسائر الرصف
تكاليف مالية أخرى
مخصصات مالية
 5املجموع
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جدول 2

VII
VIII

غري جارية
IX
104

X
XI
XII
XIII

XIV
XV
XVI

حساب العائدات والتكاليف (دون إحتساب الرسوم)

نتيجة جارية
عائدات غري جارية

العمليات
خاصة بالسنة املالية خاصة بالسنوات
املاضية
الحالية
2
1

مجموع السنة
املالية الحالية
2+1=3
73 046 546,47

عائدات تفويتات مستعقرات

-

-

-

إعانات املوازنة
إعادة العمليات عىل إعانات
اإلستثامر

-

-

-

4 839
363,52

-

913 110,93

-

4 839 363,52

5 752 474,45

0,00

5 752 474,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
5 752 474,45
78 799 020,92
24 455 441,00
54 343 579,92

عائدات غري جارية أخرى
إعادة عمليات غري جارية ،تنقيالت
املصاريف
املجموع VIII
تكاليف غري جارية
قيم صافية الستخدامات
املستعقرات املفوتة
إعانات ممنوحة
تكاليف أخرى غري جارية
مخصصات غري جارية لالستخامدات
واالحتاطيات
املجموع IX
نتيجة غري جارية ( ) IV -VIII
نتيجة قبل الرضائب ( ) X +VII
الرضائب عىل النتائج
النتيجة الصافية ( ) XII - XI

مجموع العائدات ( + IV + I
) VIII
مجموع التكاليف ( IX + V + II
) XII +
النتيجة الصافية ( ) XV - XIV

913 110,93

24 455 441,00

138 340
439,63
83 996 859,71
54 343 579,92

مجموع
السنة
املاضية
4

التـقـريـر السنوي
قدرة التمويل الذايت  -التمويل الذايت
1

II

10

-

1 350 313,84

913 110,93
54 780 782,83
54 780 782,83

الباب السادس :معطيات مالية

I

2
3
4
5
6
7
8
9

+
+
+
+

نتيجة صافية للسنة املالية الحالية (  +أو )-
ربح +
خسارة -
مخصصات االستغالل
مخصصات مالية
مخصصات غري جارية
عمليات إعادة االستغالل
إعادة عمليات مالية
إعادة عمليات غري جارية
عائدات تفويتات املستعقرات
قيم صافية الستخدامات املستعقرات املفوتة
قدرة التمويل الذايت
توزيع األرباح
التمويل الذايت

54 343 579,92
54 343 579,92
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العنوان :شارع العرعار ٬حي الرياض  -الرباط
الهاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكرتوين:
املوقع اإللكرتوين:
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الهاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكرتوين:
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