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االفتتاحية

مستقبل التأمين في
المنطقة العربية
مــن املعــروف تاريخيــا أن التأمــن دخــل املنطقــة العربيــة يف احلقبــة
االســتعمارية عــن طريــق الــوكاالت األجنبيــة للشــركات األوروبيــة ،وظــل
التأمــن محصــوراً يف املصالــح االقتصاديــة االســتعمارية لفتــرة طويلــة.
يف عــام  ،1904تأسســت الشــركة االهليــة كأول شــركة مصريــة عربيــة،
بعــد نهايــة احلقبــة االســتعمارية كانــت هنــاك اجتاهــات :أوال ،قامــت بعــض
احلكومــات بتأميــم الشــركات األجنبيــة وحتويلهــا إلــى وطنيــة (العــراق،
اجلزائــر ،ســوريا ،مصــر) ثانيــا ،اجتهــت بعــض األســواق إلــى خلــق كيانــات
وطنيــة عبــر جتميــع محافــظ الشــركات األجنبيــة يف كيانــات وطنيــة أو
خلــق شــركات جديــدة (املغــرب ،تونــس) .يف دول اخلليــج العربــي ،شــهدت
فتــرة الثمانينيــات إطــاق عــدد مــن الشــركات الوطنيــة ،والتــي مــع الوقــت
أصبحــت لهــا أكبــر حصــة مــن الســوق.
تطــور التأمــن يف منطقتنــا العربيــة بشــكل ملحــوظ وخاصــة يف العشــرين
ســنة املاضيــة بفضــل منــو أســواق الســعودية ،اإلمــارات ،املغــرب ،وتضاعفــت
األقســاط  9مــرات مــا بــن  1988 – 1987و.2020
لكــن أهــم محفــز للطلــب علــى التأمــن كان والزال التأمينــات االجباريــة
والتــي يأتــي بعدهــا اإلنفــاق احلكومــي.

الوضع الحالي

SWOT Analysis

شكيب أبو زيد
األمين العام
بالنظــر إلــى العناصــر الســابقة الذكــر ،هنــاك إمكانــات هائلــة لــم تُســتغل
بعــد وفئــات كبيــرة مــن املجتمــع لــم يشــملها بعــد التأمــن ألســباب اقتصاديــة
ً
ً
أجــا ســيكون مــن الواجــب
عاجــا أم
أو لعــدم االقتنــاع بأهميتــه ،لكــن
إدماجهــا يف الشــمول املالــي .كمــا أن النمــو االقتصــادي وازديــاد نســبة
املتعلمــن وعــدد املنتمــن إلــى الطبقــة الوســطى ،يشــكلون خزا ًنــا ال يســتهان
بــه للنهــوض بقطــاع التأمــن.
بنــاء علــى التجربــة التاريخيــة ونســب النمــو
يف هــذا العــدد مــن املجلــة،
ً
االقتصــادي ســنحاول استشــراق آفـــــاق املســتقبل.
لقد إخترنا عدة سيناريوهات للنمو ،انطال ًقا من فرضيات معينة:
سيناريو  :1إعادة إنتاج نسب النمو السابقة.
سيناريو  :2نسبة منو إجمالي أقساط التأمني بـ .% 5
سيناريو  :3نسبة منو إجمالي أقساط التأمني بـ .% 7
سيناريو  :4نسبة النمو بـ .% 10
سيناريو  :5نسبة إجمالي األقساط يف الناجت القومي اخلام .% 3
كل الســيناريوهات توصلنــا إلــى خُالصــة بســيطة :لكــي تنمــو بشــكل واضــح
عامليــا ،يجــب علــى صناعــة التأمــن أن تضــع نصــب أعينهــا
ويصبــح لهــا وزن ً
األهــداف التاليــة:
■ نسبة النمو ال يجب أن تقل عن  % 10لكل األسواق.
■ بالنســبة لألســواق التــي الزالــت نســبة النمــو يف النــاجت القومــي دون % 1
أو  ،% 2البــد وأن يكــون هدفهــا بلــوغ .% 3
■ بالنســبة لألســواق التــي تتجــاوز نســبة التأمــن يف ناجتهــا القومــي
( % 2املغرب ،لبنان ،اإلمارات) ،البد وأن يكون الهدف أعلى من .% 3
إن بلــوغ أهــداف طموحــة مثــل التــي أعلناهــا ،لــن يكــون بفضــل عصــا
ســحرية ،وال هــو ســهل املنــال ،لكــن إذا توافــرت كل اإلرادات (السياســية
واالقتصاديــة) ،ووفرنــا املــوارد والطاقــات البشــرية ،فســيكون بإمكاننــا
إجنــاز الكثيــر.
واهلل ولي التوفيق.
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مقاالت

سيناريوهات التطور املرتقب لصناعة
التأمني العربية 2030 - 2020
لقــد ارتأينــا أن نخصــص يف هــذا العــدد مقدمــة ومقــال عــن مســتقبل التأمــن يف العالــم العربــي
ومحاولــة فهــم الســيناريوهات املرتقبــة أو اجلديــرة ببلــوغ أهــداف طموحــة.
حتقيــق أي هــدف ســواء كان علــى مســتوى بلــد أو علــى مســتوى شــركة رهــن بالعناصــر التاليــة وضــرورة
توافرها.
 -1استراتيجية طويلة األمد ورغبة قوية يف الوصول إلى أهداف طموحة قابلة للتحقيق.
 -2توفيــر كل الوســائل املتاحــة أو املمكنــة لبلــوغ األهــداف (املــوارد البشــرية) ،التشــريعات ،احلوافــز،
الرقمنــة.)..
 -3خارطــة طريــق مرحليــة ( 3ســنوات) مــع حتديــد أدوار كل األطــراف ذات العالقــة واملســؤولني علــى
تنفيــذ بنــود وأهــداف اخلطــة.
هل هذا عصي على التحقيق؟
أظــن أن كل البلــدان العربيــة وحكوماتهــا واملســؤولني عــن التأمــن يطمحــون للرقــي بالصناعــة ،مــا
ينقصنــا هــو التخطيــط ملــدة طويلــة ( 10ســنوات) وانخــراط كل األطــراف يف العمليــة التنمويــة.
وبالنظــر إلــى مــا حققتــه بعــض األســواق يف العشــرية املاضيــة ،فباإلمــكان استنســاخ التجــارب الناجحــة
والتنســيق مــا بــن األســواق.
ما هي هذه األهداف:
حاليــا ال تتجــاوز  ،% 1.52فهــذا الرقــم يعتبــر ضئيـ ًـا مقارنــة باملتوســط العاملــي 7.17
ـي
ـ
العرب
ـي
ـ
القوم
ـاجت
ـ
الن
يف
ـن
ـ
التأم
ـاط
ـ
أقس
 -1إذا كانــت نســبة
ً
 %وبالنظــر إلــى عــدد ســكان املنطقــة العربيــة وحجــم اقتصاداتهــا ،وبالتالــي جتــاوز عتبــة  2أو ُ % 3يعتبــر" أضعــف اإلميــان"( .جــدول رقــم )1

شكيب أبو زيد
األمين العام

ن
ن
التأمي واإلقتصاد يف العالم والمنطقة العربية
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Table (1): Insurance & Economy Worldwide & Arab World
2019

2020

427,870,273

436,080,728

2,811,000

2,530,186

87,608,000

84,705,426

3.21%

2.99%

42,367.88

N/A

1.52%

N/A

6,284,360

6,287,044

0.67%

N/A

7.17%

7.42%

Economy
ـدف،
 -2لــذا وضعنــا كهــدف للتأمــن العربــي بلــوغ  % 3كمتوســط نســبة مــن النــاجت القومــي العربــي؛ وإذا كانــت هنــاك بلــدان قريبــة مــن بلــوغ هــذا الهـ
فمــن املفــروض أن تكــون أهدافهــا أكثــر مــن  ،% 3وهنــاك دول غنيــة لــم تصــل إلــى هــذه النســبة بســبب ارتفــاع حجــم النــاجت القومــي اخلــام ( دول اخلليــج)،
وهنــاك دول دون  ،% 1وبالتالــي لــن يكــون مــن الســهل عليهــا بلــوغ  % 3يف  10ســنوات.
جدا ،إال أن هذه النسبة وحدها ليست كفيلة بتحقيق تنمية حقيقية.
 -3إذا اعتبرنا أن نسبة منو  % 10هد ًفا
طموحا ً
ً
 -4باعتمــاد  % 3كمتوســط إجمالــي األقســاط يف النــاجت القومــي اخلــام و % 10علــى األقــل كنســبة منــو أقســاط علــى صعيــد كل قطــر عربــي ،نكــون
قــد وضعنــا لصناعــة التأمــن العربيــة أهدا ًفــا طموحــة وكفيلــة بوضعنــا علــى خارطــة التأمــن العاملية.انطالقــا ممــا جــاء يف مقدمــة هــذا العــدد مــن مجلــة"
التأمــن العربــي" ،ســنحاول إلقــاء الضــوء علــى الســيناريوهات املرتقبــة لنمــو صناعتنــا ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أننــا ال نتنبــأ باملســتقبل مــن خــال "كــرة
تأسيســا علــى فرضيــات:
كريســتال" ،لكننــا نحــاول بنــاء توقعــات
ً
ً
أول ،ال ميكــن أن نتنبــأ بأســعار صــرف العمــات املحليــة ،ولــذا اعتبرنــا -جزا ًفــا -أن ســعر الصــرف ســيظل ثابتـا ً ولــن يطــرأ عليــه أي تغييــر ،وهــذا ليــس
ممك ًنــا بطبيعــة احلــال .لكــن األســواق تنمــو وحتتســب نســب منوهــا بالعمــات املحليــة ،ومــا الــدوالر إال وســيلة للمقارنــة وجتميــع إجمالــي األقســاط.
ثانيا ،نسب النمو التي افترضناها لكل سيناريو:
ً
 -1إعادة إنتاج نفس النسب التي عرفناها يف السنوات املاضية ( جدول رقم )2
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مقاالت
إجمال األقساط
جدول رقم (:)2
ي
البلد
االمارات

السعودية
المغرب
مرص

KSA

Morocco
Egypt

تونس

2016

2017

2018

2019

2020

10,894,000,000

12,205,370,000

11,904,270,000

11,986,610,000

9,813,000,000

9,734,130,000

9,337,170,000

10,104,070,000

10,340,990,000

3,579,000,000

4,013,160,000

4,406,210,000

4,650,690,000

4,562,080,000

2,259,960,000

1,520,170,000

1,564,110,000

2,025,480,000

2,549,402,092

864,610,000

863,040,000

849,950,000

824,000,000

1,193,800,000

1,223,050,000

1,191,850,000

1,226,050,000

1,149,640,000

1,432,240,000

1,487,590,000

1,603,690,000

1,170,290,000

1,174,450,000

1,205,710,000

1,265,490,000

1,211,690,000

3,464,285,714

3,967,018,132

4,262,755,769

4,531,442,308

4,782,489,289

723,520,000

417,490,000

755,380,000

764,240,000

821,960,000

837,720,000

855,380,000

866,460,000

215,249,149

255,420,000

279,370,000

302,510,000

1,571,270,000

1,632,980,000

1,636,060,000

1,611,000,000

15,529,530

53,396,910

63,598,558

71,525,802

267,074,688

264,672,360

262,650,316

260,083,096

83,980,000

83,980,000

83,980,000

83,980,000

120,560

134,260

141,110

141,110

472,511,178

712,530,593

169,161,473

178,331,666

12,090,000

12,090,000

12,090,000

12,090,000

0

0

0

0

38,571,892,835

40,403,044,272

40,327,429,244

42,367,886,001

Tunisia

الجزائر
الكويت

Algeria

Kuwait
سلطنة عمان
Oman
قطر
Qatar
البحرين
Baharin
األردن
Jordan
ن
فلسطي
Palestine

لبنان *
*Lebanon
سوريا
Syria
ليبيا **
**Libya
اليمن
Yemen
العراق **
**Iraq
السودان **
**Sudan
موريتانيا **
**Mauritania
الصومال
Somalia
اإلجمال
ي
Total

2020-2016

األمريك
بالدوالر
ي

11,621,000,000

Country
UAE

Table )2(: Gross Written Premium
USD

1,039,920,000

303,244,103

98,443,800

0
***
36,509,261,304

* من تقرير سيجما 3/2021
** سنوات سابقة
ُ
إجمال األقساط بالمقارنة مع 2019
***  9بلدان عربية تشكل  %86من
ي
ن
فلسطي  /سوريا  /قطر) 2020
تقارير أسواق (االمارات  /السعودية  /المغرب  /مرص  /الجزائر  /سلطنة عمان /

جدول رقم  3مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الخام
2020-2016

البلد

االمارات
UAE
السعودية
KSA
المغرب
Morocco
مرص
Egypt
تونس
Tunisia
الجزائر
Algeria
الكويت
Kuwait
سلطنة عمان
Oman
قطر
Qatar
البحرين
Baharin
األردن
Jordan
ن
فلسطي

Table (3): Insurance Penetration GEP/GDP%
بالدوالر األمريكي

القوم الخام
الناتج
ي

USD

ن ن
التأمي يف الناتج المحىل %
مساهمة

معدل النمو
2019-2018

متوسط معدل النمو
2019-2016

-0.25%

5.98%

3.05%

0.82%

7.65%

1.52%

1.41%

1.36%

5.28%

3.46%

3.66%

-2.94%

0.68%

0.64%

0.63%

-2.08%

2.07%

2.17%

2.14%

0.75%

0.72%

0.68%

0.72%

1.05%

1.19%

1.08%

1.18%

1.66%

1.51%

1.66%

2.33%

2.58%

2.01%

1.99%
1.95%
1.77%

2016

2017

2018

2019

357,045,000,000

385,606,000,000

422,215,000,000

421,142,000,000

644,936,000,000

688,586,000,000

786,522,000,000

792,967,000,000

700,118,000,000

103,321,000,000

109,683,000,000

118,096,000,000

119,700,000,000

112,871,000,000

332,442,000,000

235,734,000,000

249,713,000,000

303,081,000,000

363,069,000,000

21.37%

41,801,000,000

39,803,000,000

39,770,000,000

39,196,000,000

39,236,000,000

-1.44%

160,034,000,000

170,097,000,000

175,415,000,000

171,158,000,000

145,164,000,000

-2.43%

2.32%

109,420,000,000

120,707,000,000

138,182,000,000

136,197,000,000

-1.44%

8.16%

65,441,000,000

70,586,000,000

79,789,000,000

76,332,000,000

-4.33%

5.55%

1.79%

151,732,000,000

161,099,000,000

183,335,000,000

175,838,000,000

-4.09%

5.30%

2.28%

2.46%

32,235,000,000

35,474,000,000

37,653,000,000

38,475,000,000

2.18%

6.45%

2.24%

1.18%

39,893,000,000

41,409,000,000

42,932,000,000

44,503,000,000

43,698,000,000

3.66%

3.85%

2.06%

2.02%

1.99%

15,405,000,000

16,128,000,000

16,277,000,000

17,134,000,000

15,561,000,000

5.27%

3.74%

1.40%

1.58%

1.72%

51,205,000,000

53,141,000,000

54,961,000,000

51,992,000,000

33,383,000,000

-5.40%

0.51%

3.07%

3.07%

2.98%

3.10%

19,054,233,677

19,054,233,677

0.00%

14.45%

0.12%

0.32%

0.33%

0.38%

52,608,000,000

52,091,000,000

-0.98%

32.95%

1.02%

0.70%

0.50%

0.50%

23,486,000,000

24,506,093,906

4.34%

-6.93%

0.27%

0.31%

0.36%

0.34%

212,272,000,000

22,434,000,000

167,224,000,000

-89.43%

-28.84%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

34,523,000,000

32,250,000,000

26,111,000,000

-6.58%

-12.98%

0.89%

1.58%

0.49%

0.55%

7,051,000,000

7,601,000,000

7,779,000,000

7.80%

6.26%

0.19%

0.18%

0.17%

0.16%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Palestine
لبنان
Lebanon
16,882,519,030
13,292,118,644
سوريا
Syria
37,883,000,000
26,197,000,000
ليبيا
Libya
26,736,000,000
30,934,000,000
اليمن
Yemen
190,644,000,000
166,602,000,000
العراق
Iraq
45,017,000,000
52,804,000,000
السودان
Sudan
6,757,000,000
6,399,000,000
موريتانيا
Mauritania
N/A
N/A
الصومال
Somalia
* الضفة الغربية وغزة
العرب الموحد
* اسعار الرصف من التقرير االقتصادي
ي

العــــــــدد 150
سبتـمـرب 2021م

2020

2016-2020

146,374,000,000

25,418,000,000

2020

2016

2017

2018

2019

3.17%

2.82%

2.85%

1.19%

1.27%

1.48%

3.73%

3.89%

4.04%

0.67%

0.70%

2.10%
0.72%

3.27%

1.95%

N/A
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مقاالت
 -2نسبة منو  % 5إلجمالي أقساط التأمني.
 -3نسبة منو إجمالي أقساط التأمني بــ .% 7
 -4نسبة منو بـــ .% 10
 -5نسبة التأمني يف الناجت القومي اخلام .3%
نسبيا ،أسواق وسط وأسواق يف طور النمو)
 -6تقسيم األسواق العربية إلى  3فئات ( أسواق متقدمة
ً
ثال ًثـــا ،بالنســبة للنمــو االقتصــادي ،لقــد افترضنــا أن النســب التــي ســيكون عليهــا يف العشــرية القادمــة هــي التــي كانــت يف الســنوات 2019-2016
(جــدول رقــم )3
رابعا ،سنة  2020استثنائية بكل املقاييس من جراء أزمة الكوفيد ،-19ولذا لم نأخذها بعني االعتبار.
ً
خامسا ،نحن نفترض ونحن متأكدين أن اإلدارة السياسية والفاعلني التأمينني لهم رغبة وإصرار على النهوض بقطاع التأمني يف كل البلدان العربية.
ً
السينــاريوهـــــات
الســيناريو األول :إذا اعتمدنــا منطــق إعــادة إنتــاج نســبة النمــو يف الســنوات املاضيــة مــن جهــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار العناصــر (القــوة والضعــف)
والفــرص ،مــن جهــة ثانيــة ،فأنــه بــدون شــك لــن يتطــور قطــاع التأمــن بشــكل ملفــت ،فــإن هــذا الســيناريو كارثــي بامتيــاز ومتشــائم.
انطالقــا مــن فرضيــة إعــادة إنتــاج نفــس نســب النمــو التــي عرفناهــا مــا بــن  2016و ،2019فاملتوقــع أن تبلــغ أقســاط التأمــن يف  2030حوالــي 67
العبــا هامشـ ًـيا علــى الصعيــد العاملــي بنســبة لــن تتعــدى  1%يف أحســن األحــوال( .جــدول رقــم )4
مليــار دوالر ،ممــا يبقــي التأمــن العربــي ً
وبالتالــي فاخلالصــة املنطقيــة هــي أن االســتمرار علــى نفــس الوتيــرة لــن يقــدم يشــكل ملحــوظ صناعــة التأمــن؛ ولــذا وجــب إعــادة النظــر يف إســتراتيجياتنا
وأهــداف كصناعــة واحتادات.
السيناريو الثاني 5% :نسبة منو أقساط التأمني.
هــذا الســيناريو ال يختلــف كثيـ ًـرا عــن الســيناريو الســابق؛ فهــو ينتهــي بنــا إلــى مســتويات أقســاط ليســت باملرتفعــة ،ولكــن األســو مــن هــذا أن نســبة التأمــن
يف النــاجت القومــي اخلــام لــن تتغيــر بشــكل ملحــوظ.
يف هذا السيناريو ،يتوقع ألقساط التأمني أن تبلُغ حوالي  70مليار دوالر (أنظر اجلدول رقم )4
السيناريو الثالث 7% :نسبة منو أقساط التأمني.
ـبيا ،لكنهــا ليســت كافيــة لالرتقــاء بأســواقنا( .جــدول رقــم  )4فأقســاط التأمــن يتوقــع لهــا أن تكــون  84مليــار
هــذه النســبة وحتــى إن كانــت عاليــة نسـ ً
دوالر  ،أي ضعــف مــا نحــن عليــه األن.
السيناريو الرابع 10% :نسبة منو أقساط التأمني يف العالم العربي.
هــذا الســيناريو طمــوح وكنــه ال يفــي بهــدف  3%كنســبة تأمــن يف النــاجت القومــي اخلــام( .جــدول رقــم  )4يف هــذا الســيناريو نتجــاوز نســبة  100مليــار
دوالر لنصــل إلــى  111مليــار دوالر.
السيناريو اخلامس % 3 :نسبة األقساط يف الناجت القومي اخلام.
هــذا الســيناريو طمــوح جـ ًـدا ،وترجمتــه علــى أرض الواقــع تتطلــب قــرارات وإســتراتيجيات محليــة جريئــة يف غايــة الطمــوح( .جــدول رقــم  .)4لــو افترضنــا
جــدال أننــا ســننجح يف هــذا االجتــاه فاملتوقــع أن تبلــغ أقســاط التأمــن يف العالــم العربــي  133مليــار دوالر.
السؤال األساسي :هل هذا قابل للتحقيق؟
اإلجابة ليست مطلقة ،ألنه ميكن أن يتحقق يف بعض البلدان دون األخرى التي الزالت تعاني من اضطرابات.
حتقيق أي هدف سواء كان على مستوى بلد أو على مستوى شركة رهني بالعناصر التالية وضرورة توفرها.
 -1إستراتيجية طويلة األمد ورغبة قوية يف الوصول إلى أهداف طموحة قابلة للتحقيق.
 -2توفير كل الوسائل املتاحة أو املمكنة لبلوغ األهداف (املوارد البشرية ،التشريعات ،احلوافز ،الرقمنة.)..
 -3خارطة طريق مرحلية ( 3سنوات) مع حتديد أدوار كل األطراف ذات العالقة واملسؤولني على تنفيذ بنود وأهداف اخلطة.
هــل هــذا عصــي علــى التحقيــق؟ أظــن أن كل البلــدان العربيــة وحكوماتهــا واملســؤولني عــن التأمــن يطمحــون للرقــي بالصناعــة .مــا ينقصنــا هــو التخطيــط
ملــدة طويلــة ( 10ســنوات) ،وانخــراط كل األطــراف يف العمليــة التنمويــة.
وبالنظر إلى ما حققته بعض األسواق يف العشرية الفارطة ،فباإلمكان استنساخ التجارب الناجحة والتنسيق ما بني األسواق.
ما هو الغرض من كل هذه السيناريوهات؟
لقد حاولنا استشراف آفاق تطور صناعة التأمني العربية يف العشرية احلالية؛ ولقد مكنتنا السيناريوهات املختلفة من فهم اآلتي:
 -1ســيناريو النمــو علــى نفــس وتيــرة ســنوات  2019-2016وســيناريو النمــو بـــ  % 5غيــر قــادران علــى إدخــال صناعتنــا العربيــة إلــى نــادي الــدول
الكبــرى ،بحيــث ســيظل العالــم العربــي ال ميثــل أكثــر مــن  % 0.7مــن إجمالــي األقســاط علــى الصعيــد العاملــي.
 -2الســيناريو املتوســط  7%وإن كان األقــرب إلــى الواقــع ســيمكننا مــن مضاعفــة األقســاط يف نهايــة العشــرية لتصبــح حوالــي  80مليــار دوالر ،لكــن مــع
وتيــرة النمــو االقتصــادي ســتبقى نســبة التأمــن يف النــاجت القومــي ضعيفــة ولــن تعــرف قفــزة نوعيــة حقيقيــة.
هــذا الســيناريو( )7%وإن اعتبرنــاه قابـ ًـا للتحقــق ،إال أنــه ال يفــي بهدفــنً :
أول ،جتــاوز عتبــة  % 2كنســبة أقســاط التأمــن العربــي مــن مجمــل األقســاط
ثانيــا ،حصــول قفــزة نوعيــة يف مســاهمة التأمــن يف النــاجت القومــي العربــي.
علــى الصعيــد العاملــي؛ ً
 -3يظل أمامنا  2سيناريوهات:
  % 10نسبة منو إجمالي أقساط التأمني.  % 3نسبة التأمني يف الناجت القومي اخلام.وكمــا أســلفنا يف هــذا املقــال حتقيــق هذيــن الهدفــن أو أحداهمــا علــى األقــل هــو الكفيــل بإدخــال التأمــن العربــي إلــى نــادي كبــار منتجــي التأمــن واحلــد
مــن الفجــوة التأمينيــة التــي تعانــي منهــا بلداننــا.
وألن هــدف التأمــن هــو درء املخاطــر والتعويــض عنهــا ،فالبــد مــن وقفــة جديــة أمــام واقعنــا احلالــي لتحليلــه والتخــاذ مــا هــو مناســب كإســتراتيجيات
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وسياســات علــى املســتوى الوطنــي.
إذا كانــت األهــداف مشــتركة فتطبيقهــا مســؤولية كل ســوق علــى حــدة وعلــى جميــع مســتوياته :احلكومــي والرقابــي ،اجلمعيــات واالحتــادات؛ ولكــن األهــم
الشــركات .يف عصرنــا احلالــي ،ال ميكننــا اختــزال أهــداف أيــة شــركة يف حتقيــق األربــاح ملســاهميها فقــط؛ هنــاك ضــرورة ألن تكــون للشــركات أهــداف
وطنيــة ومجتمعيــة.
مــن واجــب االحتــادات واجلمعيــات والشــركات تطويــر أســواقها حتــى تنمــي محفظتهــا ،وبالتالــي ســيكون عليهــا مــن الواجــب االنخــراط يف العمــل مــن أجــل
حتقيــق أهــداف العشــرية.
خالصة السيناريوهات وتصنيف األسواق
ُ
بعد دراسة كل السيناريوهات ،توصلنا إلى خُالصة بديهية وهى أن كل األسواق ال ُيكنها النمو بنفس الوتيرة.
 -1هنــاك أســواق جتــاوزت أو علــى وشــك أن تتجــاوز عتبــة  3%كنســبة يف النــاجت القومــي اخلــام ،وبالتالــي وجــب وضــع هــدف طمــوح لهــا أكثــر مــن .% 3
ـبيا.
لــذا ارتأينــا أن هــدف  5%قابــل للتحقــق فيهــا (املغــرب ،اإلمــارات .)...هــذه األســواق -ميكننــا تصنيفهــا باملتقدمــة نسـ ً
 -2هنــاك أســوا ًقا نســبة التأمــن يف ناجتهــا القومــي تتــراوح مــا بــن1و ،% 2وبالتالــي نتوقــع لهــا أن تكــون قــادرة علــى بلــوغ  3%يف فتــرة عشــرات ســنوات
مــن اآلن.
هذه األسواق تعتبر متوسطة لكنها واعدة.
 -3أســواق تعثــرت يف الســنوات املاضيــة بســبب الوضــع اجليوسياســي ولــم تتمكــن مــن حتقيــق إجمالــي أقســاط يفــوق  500مليــون دوالر (اليمــن ،الســودان
ســوريا)...؛ كــون هــذه األســواق الزالــت ناشــئة وتعانــي مــن تبعــات الوضــع اجليوسياســي ال يجعــل منهــا أســوا ًقا غيــر قــادرة علــى النمــو بوتيــرة عاليــة .إذا
أخذنــا علــى ســبيل املثــال :العــراق بثرواتــه النفطيــة وزراعتــه ،وســوريا بإمكانياتهــا ،فمــع اســتتباب األمــن وإعــادة اإلعمــار ،بإمــكان هــذه األســواق أن حتقــق
أرقامــا عاليــة يف العشــرية القادمــة.
ً
 -4بالنظر إلى ما سبق فانه نعتقد أن أي سياسة تنموية تبتغي تطوير صناعة التأمني يجب أن تضع لنفسها أهدا ًفا عشرية.
القوم الخام
جدول رقم ( :)4تصنيف البلدان عىل أساس مساهمة التأمي يف الناتج
ي
البلد

(Table )4(: Classification of countries )based on penetration
* USD
األمريك*
بالدوالر
ي
التصنيف
Scenarios 2030

السيناريوهات 2030
Country
االمارات
UAE
المغرب
Morocco
تونس
Tunisia
قطر
Qatar
األردن
Jordan
لبنان
Lebanon
السعودية
KSA
مرص
Egypt
الجزائر
Algeria
الكويت
Kuwait
سلطنة عمان
Oman
البحرين
Bahrain
فلسطي
Palestine
سوريا
Syria
ليبيا
Libya
اليمن
Yemen
العراق
Iraq
السودان
Sudan
موريتانيا
Mauritania
الصومال
Somalia
اإلجمال
ي

عىل أساس ثابت متوسط
معدل النمو ()2016-2019
16,651,223,380

5%

7%

10%

19,524,553,039

23,579,027,384

31,089,587,625

نسبة المساهمة يف الناتج
القوم الخام **%3
ي
22,592,001,421

3.673

سيناريوهات
التصنيف***
37,653,335,701

12,290,984,500

8,222,103,532

9,929,507,935

13,092,325,735

5,597,025,436

8.892

9,328,375,726

1,475,445,527

1,475,445,527

1,781,836,973

2,349,400,415

1,433,391,159

2.695

2,388,985,264

9,006,088,575

7,381,234,645

8,914,023,972

11,753,382,566

8,841,332,060

3.641

14,735,553,433

1,046,034,223

1,412,933,750

1,706,343,982

2,249,860,857

1,947,939,892

0.709

3,246,566,487

1,752,357,523

2,623,182,408

3,167,913,228

4,176,979,580

1,641,158,432

1514.225

2,735,264,054

11,090,704,238

16,458,371,882

19,876,122,159

26,207,206,576

49,722,832,762

3.751

82,871,387,937

4,389,663,829

3,634,849,854

4,389,663,829

5,787,890,909

12,219,465,605

15.738

12,219,465,605

1,639,121,121

1,803,299,829

2,177,773,594

2,871,453,596

6,458,382,646

132.064

6,458,382,646

2,854,723,241

2,599,010,774

3,138,722,105

4,138,490,292

8,952,731,961

0.304

8,952,731,961

1,642,793,506

2,056,749,258

2,483,854,406

3,275,029,455

3,930,160,376

0.385

3,930,160,376

915,804,193

1,243,331,586

1,501,522,183

1,979,797,755

2,156,535,149

0.377

2,156,535,149

729,505,660

491,926,178

594,079,711

783,310,224

742,065,864

Rating

متقدمة

Advanced

المتطورة

Developing

742,065,864

344,638,897

116,987,945

141,281,696

186,283,751

931,120,166

3.751

186,283,751

442,582,783

442,582,783

534,489,652

704,739,114

2,545,522,500

1.345

704,739,114

94,946,584

136,701,621

165,089,120

217,674,485

896,183,752

250.408

217,674,485

301,427

282,535

341,206

449,890

904,482,602

1461.419

449,890

237,239,114

237,239,114

286,504,257

377,763,639

1,179,377,101

55.250

377,763,639

1,973,181

1,973,181

2,338,859

3,000,643

418,494,836

357.000

3,000,643

0

0

0

0

0

0.000

0

66,606,131,503

69,862,759,441

84,370,436,251

111,244,627,106

133,110,203,720

الناشئة

Emerging

188,908,721,725

* سعر بتاري خ 31/12/2020
** سعر الرصف يف 2019
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ـبيا؛ يجــب أن يكــون مســتوى طمــوح الفاعلــن يف الســوق حتقيــق نســبة  5%كنســبة التأمــن يف النــاجت القومــي اخلــام
■ بالنســبة للفئــة األولــى املتقدمــة نسـ ً
و /أو  10%نســبة منــو ســنوي.
سنويا.
10%
منو
بنسبة
يتحقق
أن
بإمكانه
والذي
،3%
هو
الهدف
يبقى
■ بالنسبة لألسواق املتوسطة؛
ً
■ بالنســبة لألســواق الناشــئة ،إذا كان بلــوغ نســبة  3%يف النــاجت القومــي يعتبــر هد ًفــا صعــب التحقيــق ،يبقــى الهــدف الثانــي وهــو  10%منــو األقســاط
ـنويا.
سـ ً
انطالق ـا ً مــن فرضيــة تقســيم األســواق إلــى ثالثــة مســتويات ،وحتقيــق أهــداف طموحــة لــكل ســوق ســيكون باإلمــكان حتقيــق إجمالــي أقســاط ب 188
مليــار دوالر (جــدول رقــم )4
كل هــذه األهــداف والســيناريوهات تبتغــي حتقيــق هــدف واحــد ،وهــو حــث املســؤولني والفاعلــن علــى االهتمــام بالتأمــن وإعطائــه األهميــة القصــوى وجعلــه
مــن أهــداف التنميــة.
ما هي الوسائل املتاحة أمام األسواق لبلوغ أهداف طموحة؟
● إطار تشريعي ينظم ويحفز االستثمار يف شركات التأمني والوساطة وخدمات الطرف الثالث.
● وجود حوافز ضريبية لتشجيع اإلقبال على كل أنواع التأمني وخاصة تأمينات احلياة ،والتأمني املتناهي الصغر.
● وجــود اتفــاق – إطــار بــن األطــراف ذات العالقــة التأمينيــة :وزارات ،ســلطة اإلشــراف ،جمعيــات ،شــركات والوســطاء وشــركات الطــرف الثالــث ،وميلــي
علــى كل طــرف واجباتــه ويســجل تعهداتــه وأهدافــه.
● بلورة استراتيجيات محلية انطالقا من االتفاق ،اإلطار ،تتعهد مبوجبها االحتادات واجلمعيات والشركات املكونة لها ببلوغ أهداف العشرية.
● علــى مســتوى الشــركات ،ســيكون مــن الضــروري اإلســراع يف إعــادة تأهيــل الهيــاكل اإلداريــة ،واالندمــاج الفعلــي يف عمليــة الرقمنــة .وألن الرقمنــة
واقعــا يفــرض نفســه ،فهــي ســتكون حجــر الزاويــة يف كل عمليــة تطويــر وبدونهــا لــن يتحقــق أي تقــدم ملمــوس.
أصبحــت ً
● وألن بلــوغ الهــدف املحــدد لألســواق هــو باألســاس هــدف للشــركات ،ســيكون علــى األخيــرة القفــز مببيعاتهــا والرفــع مــن إجمالــي أقســاطها عــن طريــق
إدراج منتجــات جديــدة وجذابــة ،وااللتــزام بتســعير األخطــار بشــكل ال يضــر يف آخــر املطــاف بالســوق.
مركزيــا .وهــذا ميــر عبــر التأمــن الصحــي الشــامل ،التأمــن املتناهــي الصغــر
● البــد ألي إســتراتيجية إراديــة قويــة أن جتعــل مــن الشــمول املالــي هد ًفــا
ً
وتقليــص الفجــوة التأمينيــة وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالكــوارث الطبيعيــة.
دورا أساسـ ًـيا يف الرفــع مــن األقســاط وتوفيــر احلمايــة للمواطنــن واملمتلــكات ،لكــن التأمينــات اإللزاميــة ليســت كافيــة
● البــد للتأمينــات اإللزاميــة أن تلعــب ً
وميكــن أن تخلــق رد فعــل ســلبي لــدى املؤمــن لهــم.
● إعادة تأهيل العاملني يف التأمني وتشجيع وتكوين الشباب الذي سيشتغل يف القطاع ليكونوا صناع النجاح.
● وألن دور اإلعــام أساســي وخاصــة وســائل التواصــل االجتماعــي مــع فئــات الشــباب ،فــإن إدمــاج الفئــات الشــابة البــد وأن يكــون عــن طريــق إســتراتيجية
إعالميــة واضحــة األهــداف وطويلــة املــدى.
اخلُالصــــة:
متامــا،
ـة
ـ
مختلف
ـج
ـ
النتائ
ـي
ـ
تأت
أن
ـن
ـ
ميك
ـاه
ـ
تصورن
ـا
ـ
م
كل
ـم
ـ
ورغ
ـي؛
ـ
العرب
ـم
ـ
العال
يف
ـن
ـ
التأم
ـة
ـ
صناع
ـتقبل
ـ
مس
ـراف
ـ
استش
ـة
ـ
مبحاول
ـة
ـ
املقال
ـال
لقــد قُمنــا خـ
ً
إمــا باجتــاه عكســي بحيــث ال نســتطيع بلــوغ أهــداف العشــرية؛ أو باجتــاه إيجابــي تتطــور فيــه صناعــة التأمــن بشــكل ُملفــت يف بلداننــا؛ وهــذا الســيناريو
ليــس مسـ ً
ـتحيل؛ فلقــد حققــت اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات قفــزات نوعيــة وعرفــت نســب منــو عاليــة جـ ًـدا منــذ  15ســنة.
مــا يهمنــا هــو االســتدامة وأن تعــم التنميــة جميــع األقطــار العربيــة .إذا كانــت األوضــاع اجليوسياســية احلاليــة ال تســمح بذلــك يف الفتــرة احلاليــة ،فهــذا
ال يجــب أن يحبطنــا.
وكالمــا غيــر واقعــي وغيــر قابــل للتطبيــق ،لكــن هنــاك ضــرورة حتميــة للنهــوض بصناعــة التأمــن ،تطــور
ـال
ـ
اخلي
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ضرب
ـبق
ـ
س
باإلمــكان اعتبــار مــا
ً
ً
جدليــا بتطــور صناعــة التأمــن.
االقتصــاد مرتبــط
ً
واجبنــا كمهنيــن وقائمــن علــى القطــاع أن تتضافــر جهودنــا خللــق بيئــة متكــن مــن النهــوض بالصناعــة .ال ميكــن لصناعتنــا ولشــركاتنا أن تكتفــي بالواقــع
احلالــي أو بنتائجهــا وحتــى لــو كانــت إيجابيــة جـ ًـدا .املطلــوب منــا العمــل بشــكل مؤسســاتي خلدمــة الصالــح العــام؛ ونحــن كضامنــن عــرب قــادرون علــى
حتقيــق أهــداف جــد طموحــة.
أخيرا كان هدفنا من هذا املقال هو أن نكون إيجابيني ومتفائلني مبستقبل صناعة التأمني يف املنطقة العربية ،ألننا نستحق األفضل.
ً
متفائلني دوماً.
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ملكية الفائض التأميني
ومعالجته يف نظام التأمني التكافلي
مفهوم الفائض التأميني
يعتبــر الفائــض التأمينــي مــن الركائــز األساســية والســمات البــارزة يف
شــركات التأمــن التكافلــي التــي اتخــذت مــن التأمــن التعاونــي القائــم
علــى التبــرع بــن حملــة الوثائــق محــوراً لعملهــا.
ويع ـ ّرف الفائــض التأمينــي بأنــه  :الرصيــد املالــي املتبقــي يف حســاب
املشــتركني (حملــة الوثائــق) مــن مجمــوع األقســاط التــي قدموهــا
واســتثماراتها وعوائــد إعــادة التأمــن ،بعــد تســديد املطالبــات  ،ورصــد
االحتياطيــات الفنيــة  ،وتغطيــة جميــع املصاريــف والنفقــات.
ملكية الفائض التأميني
ـاص بحملــة الوثائــق وملــك شــرعي لهــم
ـ
خ
إن الفائــض التأمينــي حــقٌّ
ٌّ
يتــم التصــرف بــه مــن قبــل إدارة الشــركة مبــا يحقــق مصاحلهــم وفــق
اللوائــح املعتمــدة كتكويــن االحتياطيــات لصنــدوق التأمــن التعاونــي
اململــوك لهــم  ،أو توزيعــه عليهــم أو التبــرع بــه يف وجــوه اخليــر نيابــة
عنهــم  ،وال تســتحق الشــركة املديــرة ألعمــال التأمــن شــيئا ً منــه ال
علــى ســبيل األجــرة  ،وال مقابــل االســتثمار ألنــه إذا أُخــذ بصفــة
األجــرة إلدارة أعمــال التأمــن فيجــب أن تكــون معلومــة ألن اإلجــارة
مــن عقــود املعاوضــات املاليــة التــي تفســدها اجلهالــة الفاحشــة ،
والفائــض قــد يوجــد وقــد ال يوجــد واألجــرة تســتحق ســواء وجــد الفائــض
أم لــم يوجــد  ،وال يجــوز أيضـا ً أن يؤخــذ شــيء مــن الفائــض مقابــل اســتثمار
األقســاط ألن مقابــل االســتثمار يجــب أن يكــون نســبة معلومــة مــن األربــاح
املتحققــة  ،وإن أخــذ حصــة مــن الفائــض يــؤدي إلــى جهالــة املقابــل املالــي
لالســتثمار ألن الفائــض قــد يوجــد وقــد ال يوجــد فتفســد املضاربــة التــي
علــى أساســها يتــم االســتثمار.
معاييــر توزيــع الفائــض التأمينــي يف شــركات التأمــن التكافلــي ،نظــراً ألن
شــركات التأمــن التكافلــي حديثــة عهــد بالظهــور مقارنــة بشــركات التأمــن
التجــاري (التقليــدي) ،فإنهــا تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث املعيــار الــذي
تعتمــده كلُّ شــركة لتوزيــع الفائــض التأمينــي.
وقــد مت التوصــل مؤخــراً إلــى وضــع جملــة مــن املعاييــر لتوزيــع الفائــض
التأمينــي يف شــركات التأمــن التكافلــي مــن قبــل هيئــة املحاســبة واملراجعــة
للمؤسســات املاليــة التكافليــة يف البحريــن بحيــث يتــرك إلدارة كلِّ شــركة
حريــة اختيــار املعيــار الــذي تــراه مناســبا ً حيــث مت اعتمــاد املعاييــر األول
والثانــي والثالــث مــن قبــل الهيئــة ،وأضافــت هيئــات الرقابــة الشــرعية يف
عــدد مــن شــركات التأمــن التكافلــي املعيــار الرابــع واخلامــس املذكوريــن
وذلــك مبــا يتناســب وطبيعــة كل دولــة وبيئــة عملهــا وقوانينهــا.
وأهم هذه املعايير ما يلي -:
األول  :شــمول توزيــع الفائــض التأمينــي جلميــع حملــة الوثائــق دون تفريــق
بــن مــن حصــل علــى تعويضــات ومــن لــم يحصــل ،بنســبة اشــتراك كلِّ منهــم
ألن كل مشــترك متبــرع لآلخريــن مبــا يدفــع لهــم مــن تعويضــات ومــا بقــي
مــن اشــتراكه يجــب أن يــر َّد إليــه بعــد خصــم مــا تتطلبــه العمليــات التأمينيــة
مــن مصاريــف ونفقــات وتكويــن االحتياطيــات  .وهــذه الطريقــة تغلّــب
مراعــاة جانــب املعنــى التعاونــي الــذي يشــعر بــه املكتتــب حتــى لــو حصــل
علــى تعويضــات مســتغرقة ألقســاطه أو أقــل منهــا ويجــري العمــل بهــذا
املعيــار يف شــركة التأمــن اإلســامية يف األردن وكلٍّ مــن شــركة التأمــن
اإلســامية وشــركة البركــة للتأمــن يف الســودان.
الثانــي :شــمول توزيــع الفائــض التأمينــي حلملــة الوثائــق الذيــن لــم يحصلوا
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علــى تعويضــات أصـاً  ،أمــا الذيــن حصلــوا علــى تعويضــات فــا يســتحقون
شــيئا ً مــن الفائــض التأمينــي  .وهــذه الطريقــة تراعــي اســتفادة احلاصلــن
علــى مزايــا التعــاون مهمــا قلَّــت فتعتبــر ذلــك اســتفادة تعفــي مــن شــمول
التوزيــع لهــم .
الثالــث  :التفريــق بــن َمــ ْن حصــل علــى تعويضــات اســتغرقت جميــع
أقســاطه وبــن َمــ ْن حصــل علــى تعويضــات أقــل مــن أقســاطه .
فالذيــن حصلــوا علــى تعويضــات اســتغرقت جميــع أقســاطه ال يســتحقون
شــيئا ً مــن الفائــض التأمينــي ،أمــا الذيــن حصلــوا علــى تعويضــات لــم
تســتغرق جميــع أقســاطهم فيعطــون مــن الفائــض التأمينــي ويكــون حظهــم
منــه  :حصتهــم مــن الفائــض كاملــة مخصوم ـا ً منهــا اجلــزء مــن التعويــض
الــذي حصلــوا عليــه .
الرابــع  :توزيــع نســبة مئويــة ثابتــة مــن الفائــض التأمينــي املخصــص للتوزيــع
علــى املســتأمنني (حملــة الوثائــق) واالحتفــاظ بالباقــي يف الشــركة .
اخلامــس :تقســيم الفائــض التأمينــي املخصــص للتوزيــع بــن حملــة الوثائــق
بحيــث ُيعطــي املتضــررون الذيــن دفعــت لهــم تعويضــات نصــف مــا ُيعطــي
لغيــر املتضرريــن .
العناصر املؤثرة يف الفائض التأميني
يتأثر الفائض التأميني يف شركات التأمني التكافلي مبا يلي -:
 -1املبالــغ املاليــة املتوافــرة مــن االشــتراكات املخصصــة لالســتثمار :
فكلمــا كانــت املبالــغ املخصصــة لالســتثمار كبيــرة كان احتمــال الربــح كبيــراً
كذلــك ويترتــب علــى ذلــك زيــادة ملحوظــة يف الفائــض التأمينــي .
 -2خبــرة إدارة الشــركة يف االســتثمارات املشــروعة وحســن
اختيارهــا لتلــك االســتثمارات  ،إن حســن اســتثمار الشــركة ألمــوال
التأمــن يجعــل العائــد مــن تلــك االســتثمارات مجدي ـاً ،ويــزداد تبع ـا ً لذلــك
الفائــض التأمينــي بشــكل ملحــوظ والعكــس صحيــح فــإن ســوء اختيــار
الشــركة لطــرق االســتثمار يؤثــر تأثيــراً ســلبيا ً علــى الفائــض املخصــص
للتوزيــع .
 -3مقــدار التعويضــات املدفوعــة للمتضرريــن مــن حملــة الوثائــق:
فــإذا كانــت التعويضــات املدفوعــة قليلــة كان الفائــض التأمينــي كبيــراً  ،وإذا

11

مقاالت
كانــت التعويضــات املدفوعــة كبيــر ًة كان الفائــض التأمينــي قليـاً .
 -4أقســاط التأمــن وعــدد املشــتركني :مــن املعلــوم يف نظريــة
األعــداد الكبيــرة أن الزيــادة يف عــدد األقســاط املكتتبــة تؤثــر تأثيــراً
ايجابيــا ً علــى الفائــض التأمينــي  ،والعكــس صحيــح فكلمــا كان عــدد
املشــتركني قليــاً كان الفائــض التأمينــي يف الغالــب قليــاً .
 -5خبــرة ونشــاط دوائــر التســويق يف شــركات التأمــن التكافلــي:
يتأثــر الفائــض التأمينــي ســلبا ً أو ايجابي ـا ً يف هــذا اجلانــب حســب نشــاط
دوائــر التســويق يف توســيع نطــاق التأمــن التعاونــي يف املجتمــع  ،ونــوع
الوثيقــة التــي يتــم تســويقها  ،أمــا تأثيــر نــوع الوثيقــة التــي يتــم تســويقها
فكلمــا كان احتمــال وقــوع اخلطــر املؤمــن منــه قليــاً كان تأثــر الفائــض
ايجابيــا ً وإذا كان احتمــال وقــوع اخلطــر املؤمــن منــه كبيــراً كان تأثــر
الفائــض ســلبيا ً .
استثمار الفائض التأميني :
بنــاء علــى مــا تقــدم مــن تعريــف الفائــض التأمينــي وملكيتــه فــإن إمكانيــة
اســتثماره تتوقــف علــى كيفيــة التصــرف فيــه مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة
نهايــة كلِّ ســنة ماليــة .
وأهــم صــور التصــرف يف الفائــض التأمينــي يف شــركات ا لتأمــن
التكافليــة مــا يلــي -:
 -1رصــد الفائــض التأمينــي يف صنــدوق خــاص يســمى صنــدوق املخاطــر
عنــد َمـ ْن ال يــرى جــواز توزيــع الفائــض علــى حملــة الوثائــق علــى أســاس أ ّن
قســط التأمــن املدفــوع مــن املشــترك كلّــه هبــة وال يجــوز الرجــوع بشــيء مــن
الهبــة ألنهــا خرجــت مــن ملــك صاحبهــا .
ـاص بصفــة احتياطيـ ٍ
 -2رصــد الفائــض التأمينــي يف حسـ ٍ
ـاب خـ ٍ
ـات فنيـ ٍـة
خاصـةً يف الســنوات األولــى مــن عمــر الشــركة عنــد َمـ ْن يــرى جــواز توزيــع
الفائــض علــى حملــة الوثائــق .
 -3صــرف الفائــض التأمينــي يف وجــوه اخليــر كلي ـا ً أو جزئي ـا ً بعــد رصــده
يف حســاب وجــوه اخليــر يف الشــركة.
 -4توزيــع الفائــض التأمينــي كلي ـا ً أو جزئي ـا ً علــى حملــة الوثائــق بحيــث
يصبــح نصيــب املشــترك مــن الفائــض جــزءاً مــن مجمــوع األمــوال الفرديــة
التــي ميلكهــا ويتصــرف بهــا .
وعلــى ضــوء ذلــك ميكــن اســتثمار الفائــض التأمينــي يف احلــاالت
والكيفيــات التاليــة :
 -1اســتثمار الفائــض التأمينــي املرصــد يف صنــدوق املخاطــر أو يف حســاب
االحتياطيــات الفنيــة علــى أســاس املضاربــة أو الوكالــة بأجــر معلــوم  .وينص
علــى ذلــك يف وثائــق التأمــن ليصبــح معلومـا ً مــن قبــل حملــة الوثائــق كما هو
معمــول بــه يف شــركة التأمــن اإلســامية ضمــن مــا يعــرف بفقــرة التأمــن
التعاونــي .فــإذا كان االســتثمار علــى أســاس املضاربــة فتكــون الشــركة
املديــرة هــي الطــرف الــذي يقــوم بالعمــل (املضــارب) وحملــة الوثائــق هــم
الطــرف (صاحــب املــال) ،ويكــون الربــح حصــة شــائعة تقــدر بنســبة مئويــة
متفــق عليهــا مقدمــا ً يف حالــة حتققــه .وإذا كان االســتثمار علــى أســاس
الوكالــة بأجــر معلــوم فــإن الشــركة تكــون وكيلــة عــن حملــة الوثائــق يف تنميــة
واســتثمار جــزء مــن أموالهــم ( الفائــض املرصــد ) مقابــل نســبة مئويــة مــن
الربــح املتحقــق متام ـا ً كاألجــر املعلــوم مقابــل إدارة العمليــات التأمينيــة .
وتضــاف حصــة الشــركة مــن األربــاح إلــى حســاب املســاهمني ،أمــا حصــة
صــدة يف صنــدوق املخاطــر
حملــة الوثائــق فتضــاف إلــى جملــة أموالهــم املر ّ
أو حســاب االحتياطيــات الفنيــة اخلاصــة بهــم .
صــد يف حســاب وجــوه اخليــر قبــل
 -2اســتثمار الفائــض التأمينــي املر ّ
توزيعــه علــى أســاس املضاربــة أو الوكالــة بأجــر معلــوم كاســتثمار الفائــض
صــد يف صنــدوق املخاطــر وحســاب االحتياطيــات الفنيــة والفــرق الوحيد
املر ّ
بــن هــذه احلالــة والتــي قبلهــا أن األربــاح املتحققــة اخلاصــة بحســاب وجــوه
اخليــر تضــاف إلــى احلســاب نفســه وال ميلكهــا حملــة الوثائــق  ،فتكــون
الغايــة مــن االســتثمار بالنســبة لهــذا احلســاب هــي تنميــة وزيــادة أمــوال
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وجــوه اخليــر  ،ويــزداد تبعـا ً لذلــك األجــر والثــواب بالنســبة حلملــة الوثائــق
ـاءه يكــون صدقــة .
ألن أصــل املــال َ
ونـ َ
 -3أمــا الفائــض التأمينــي املخصــص للتوزيــع فــإن نصيــب كلِّ مشــترك
يصبــح ملــكا ً خاص ـا ً بــه ،يدخــل يف حســابه اخلــاص يف الشــركة وال يجــوز
اســتثمار شـ ٍ
ـيء منــه إال بــإذن صاحبــه  .ونظــراً لتدنــي القيمــة املاليــة حلصــة
كلِّ مشــترك مــن الفائــض التأمينــي فــإن مثــل هــذا االســتثمار ال يكــون
مجدي ـا ً إال إذا كان عــدد الراغبــن يف االســتثمار كبيــراً ورغبــوا باســتثمار
مخصصاتهــم مــن الفائــض مــن قبــل الشــركة  .فعندهــا ميكــن أن تســتثمر
تلــك األمــوال علــى نحــو مــا تقــدم يف احلالتــن الســابقتني .
التطبيــق العملــي لتوزيــع الفائــض التأمينــي يف شــركة التأمــن
اإلســامية يف األردن .
أوالً :املبادئ العامة :
حــدد مجلــس إدارة الشــركة نصيــب املســاهمني ( املالكــن للشــركة )
أُ -ي ِّ
مــن عائــد اســتثمار أقســاط التأمــن والتــي تســتثمر علــى أســاس املضاربــة
باعتبارهــم مضارب ـاً.
بُ -يــوزِّع مجلــس اإلدارة الفائــض التأمينــي وفــق املعيــار الــذي يــراه محققـا ً
ملصلحــة الشــركة وحقــوق حملــة الوثائــق  ،ولــه تفويــض رئيــس مجلــس
اإلدارة بذلــك .
ـواء أكان شــخصا ً طبيعي ـا ً أم شــخصا ً اعتباري ـا ً ،
ـ
س
ـه
ـ
ل
ـن
ـ
املؤم
ج ُ -يعامــل
ً
عنــد احتســاب الفائــض التأمينــي علــى أســاس أن لــه رقمـا ً حســابيا ً واحــداً
طيلــة فتــرة تعاملــه مــع الشــركة  ،بغــض النظــر عــن اختــاف الدوائــر الفنيــة
التــي يتعامــل معهــا .
دُ -يســاهم توزيــع الفائــض التأمينــي يف ترســيخ الفكــر التأمينــي التعاونــي
يف أذهــان حملــة الوثائــق مــن جهــة  ،و ُيشــجع علــى االشــتراك يف التأمــن
التعاونــي التكافلــي مــن جهــة أخــرى .
ثاني ًا  :مكونات الفائض التأميني
يتكون الفائض التأميني من:
أ -الزيــادة املتبقيــة مــن أقســاط التأمــن املكتتبــة بواســطة الشــركة مباشــرة
أو عــن طريــق اإلســناد االختيــاري ( نظــام املحاصصــة ) بعــد اســتيفاء جميــع
املســتحقات واملصاريف.
ب  -حصة حملة الوثائق من أرباح استثمار أقساط التأمني .
ج -عوائد عمليات إعادة التأمني .
ثالث ًا :أسس احتساب الفائض التأميني :
يراعــى يف احتســاب الفائــض التأمينــي الــذي ســيخصص للتوزيــع رصــد
احلســابات التاليــة-:
أ -حساب احتياطي عام .
ب -حساب احتياطي ديون مشكوك فيها .
ج -حساب مخصص لضريبة الدخل .
د -حساب احتياطيات أخرى مناسبة يق ّرها مجلس اإلدارة .
وما يزيد عن ذلك يكون مبثابة صايف الفائض التأميني القابل للتوزيع.
رابع ًا  :كيفية توزيع الفائض التأميني :
أ -تعتبــر دوائــر التأمــن يف الشــركة وحــدة واحــدة ،وتعامــل كأنهــا محفظــة
واحــدة ،تخصــم منهــا املصروفــات بأنواعهــا املختلفــة وااللتزامــات ،ويعامــل
الفائــض التأمينــي علــى أســاس أنــه فائــض صنــدوق التأمــن التعاونــي
للشــركة .
ب -يخصــص جــزء مــن الفائــض التأمينــي بصفــة احتياطيــات فن ّيــة لتقويــة
املركــز املالــي للشــركة علم ـا ً بــأن املبالــغ التــي تخصــص لهــذا االحتياطــي
تعتبــر ملــكا ً (حلملــة الوثائــق).
املخصــص للتوزيــع علــى جميــع حملــة الوثائــق
ج -يــوزّع الفائــض التأمينــي
ّ
وفــق املعيــار األول مــن املعاييــر املعتمــدة لــدى شــركات التأمــن التكافليــة .
خامس ًا  :قاعدة توزيع الفائض التأميني :
يحســب نصيــب كل مشــترك (حامــل وثيقــة) مــن الفائــض التأمينــي
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مقاالت
املخصــص للتوزيــع وفقــا للمعادلــة التاليــة :
ّ

إجمالي أقساط التأمني
كيفيــة التصــرف يف الفائــض التأمينــي الــذي ُيعلــن عــن توزيعــه يف مركــز
الشــركة وال يأخــذه مســتحقوه -:عنــد عــرض هــذا األمــر علــى هيئــة
الرقابــة الشــرعية وبعــد البحــث واملناقشــة ارتــأت الهيئــة أن يعلــن عــن هــذا
الفائــض التأمينــي يف مركــز الشــركة بحيــث يعتبــر مــن ال يأخــذ مســتحقاته
منــه خــال شــهرين مــن تاريــخ اإلعــان متبرعـا ً بنصيبــه ليصــرف يف وجــوه
اخليــر .وأهــم مصــارف حســاب وجــوه اخليــر التــي حددتهــا الهيئــة مــا يلــي
 -1مراكــز حتفيــظ القــرآن الكــرمي واملســابقات اخلاصــة بالقــرآن الكــرمي .
 -2النفقات االستهالكية للمساجد .
 -3اجلمعيات والهيئات اخليرية .
 -4نفقات العالج للمرضى الفقراء وذوي االحتياجات اخلاصة .
 -5نفقات الدراسة لطلبة العلم الفقراء الدارسني.
آثار وثمار الفائض التأميني
إن الثمــار واآلثــار االيجابيــة للفائــض التأمينــي تكــون تبع ـا ً للتصــرف فيــه
مــن قبــل مجالــس إدارة شــركات التأمــن التكافليــة ومبــا يحقــق مصلحــة
هيئــة املشــتركني (حملــة الوثائــق)  .فتــارة يتــم رصــد الفائــض التأمينــي
لتكويــن االحتياطيــات وخاصــة يف الســنوات األولــى مــن عمــر الشــركة ،
وتــارة يــوزع الفائــض علــى املشــتركني  ،ويتــم التبــرع بــه أحيانــا ً يف وجــوه
اخليــر  ،وأهــم تلــك اآلثــار والثمــار مــا يلــي:
 -1اآلثــار الشــرعية  :يعتبــر الفائــض التأمينــي مــن الفــروق اجلوهريــة
التــي يتميــز بهــا التأمــن التكافلــي الــذي أُنشــأت علــى أساســه شــركات
التأمــن التكافليــة عــن التأمــن التجــاري الــذي تعمــل مبقتضــاه شــركات
التأمــن التقليديــة  .ألن الفائــض التأمينــي يعــاد يف التأمــن التكافلــي
للمشــتركني علــى أســاس أنــه زيــادة مــن األقســاط التــي أُخــذت منهــم مــع
َنائهــا املشــروع بعــد تغطيــة كافــة املطالبــات واملســتحقات علــى أســاس
االلتــزام بالتبــرع بينهــم ألنــه مــن عقــود التبرعــات  .أمــا يف التأمــن
التجــاري فــإن تلــك الزيــادة املتحصلــة مــن الفــرق بــن املطالبــات واألقســاط
تعتبــر ربحـا ً خاصـا ً باملســاهمني ألن التأمــن التجــاري عقــد معاوضــة ماليــة
يســتهدف الربــح مــن التأمــن وبنــاء عليــه فتطبــق علــى التأمــن التجــاري
أحــكام املعاوضــات املاليــة أمــا التأمــن التكافلــي فإنــه يعمــل مبوجــب عقــد
التأمــن التعاونــي فتنطبــق عليــه أحــكام التبرعــات .وال شــك أن عقــد
التأمــن بصفــة عامــة يشــتمل علــى الغــرر املتمثــل يف احتماليــة وقــوع
احلــادث املؤ ّمــن منــه أو عــدم وقوعــه  ،ويشــتمل أيضــا ً علــى اجلهالــة
املتمثّلــة مبقــدار التعويــض املســتحق يف حــال وقوعــه .ومــن املقــرر شــرعا ً
أن عقــود املعاوضــات املاليــة ال تصــح مــع الغــرر واجلهالــة  ،يف حــن أنهمــا ال
يؤثــران يف عقــود التبرعــات .ومــن ناحيــة أخــرى فــإن االســتمرار يف توزيــع
الفائــض التأمينــي أو التصــرف بــه ملصلحــة املشــتركني يف عقــد التأمــن
التعاونــي يســاهم مســاهمة كبيــرة يف ترســيخ فكــر التأمــن التكافلــي يف
أذهانهــم ويشــجع غيرهــم علــى التأمــن لــدى شــركات التأمــن التكافليــة
 ،ويؤكــد مصداقيــة تلــك الشــركات والتزامهــا بأحــكام الشــريعة اإلســامية
يف تقدميهــا خلدمــات التأمــن مبقتضــى عقــد التأمــن التعاونــي البديــل
الشــرعي للتأمــن التجــاري  .وال شــك أن االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة
اإلســامية يف إدارة أعمــال التأمــن وتنميــة أموالــه يــؤدي إلى تقــدم وازدهار
صناعــة التأمــن التكافلــي وانتشــارها يف األســواق املحليــة والعامليــة .
 -2اآلثــار الفنيــة  :إن االحتفــاظ بكامــل الفائــض التأمينــي أو بجـ ٍ
ـزء منــه
لتكويــن االحتياطيــات الفنيــة خاصــةً يف بدايــة عمــر الشــركة ُيعتبــر مــن
الناحيــة التأمينيــة قــراراً حكيمـا ً ألنــه يقـ ّوي املــاءة املاليــة لصنــدوق التأمــن
التعاونــي الــذي لــه حكــم الشــخصية االعتباريــة والذمــة املاليــة املســتقلة عــن
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أمــوال املشــتركني .وإن زيــادة مقاديــر االحتياطيــات املك َّونــة مــن الفائــض
التأمينــي ُتكِّــن الصنــدوق مــن معاجلــة املطالبــات املاليــة الكبيــرة والتغلــب
عليهــا بنجــاح ألنهــا ت ِ
ُشــكل خــط الدفــاع األول عــن مصلحــة املشــتركني
التأمينيــة وحتميهــم مــن اللجــوء إلــى االقتــراض مــن أمــوال املســاهمني .
 -3اآلثــار املاديــة  :إن توزيــع الفائــض التأمينــي علــى املشــتركني يف
التأمــن التكافلــي يقلّــل مــن القيمــة الفعليــة ألقســاط التأمــن علــى
الصعيديــن الفــردي واملؤسســي و ُيعتب ـ ُر حافــزاً تشــجيعيا ً ملواصلــة التأمــن
لــدى الشــركات التكافليــة مقارنــة مــع نظيراتهــا مــن الشــركات التقليديــة
يف أســواق التأمــن  ،ألن مقــدار القســط ُيؤخــذ بعــن االعتبــار لــدى بعــض
الفئــات واملؤسســات التــي ال تعطــي اجلانــب الشــرعي اهتمامـا ً كبيــراً عنــد
رغبتهــا يف التأمــن  ،فانخفــاض قيمــة قســط التأمــن تَبع ـا ً ملــا ُيعــاد منــه
بصفــة فائــض تأمينــي يشــجع تلــك الفئــات علــى التأمــن لــدى الشــركات
التكافليــة .
 -4اآلثــار االجتماعيــة  :لقــد أظهــرت املمارســات العمليــة لتوزيــع
الفائــض التأمينــي أن عــدداً ال يســتهان بــه مــن حملــة الوثائــق ال يراجعــون
الشــركة ألخــذ مســتحقاتهم مــن الفائــض التأمينــي وخاصــة فائــض
التأمــن اإللزامــي للمركبــات إمــا لعــدم معرفتهــم أو لكونــه قليـاً ،أو لتعــذر
حضورهــم لكونهــم مســافرين عبــوراً مــن البــاد التــي يؤمنّــوا مركباتهــم
فيهــا تطبيقــا لتعليمــات التأمــن اإللزامــي عنــد مداخــل احلــدود ،وكثيــراً
منهــم ال يقيمــون يف دولــة العبــور األولــى إمنــا يتابعــون ســيرهم إلــى دولهــم
بعــد عبورهــم الدولــة األولــى .ويتكــ ّون مــن مجمــوع تلــك املبالــغ املاليــة
املتواضعــة مبالــغ ماليــة كبيــرة ،األمــر الــذي دفــع بعــض إدارات الشــركات
إلــى عرضــه علــى هيئــات الرقابــة الشــرعية فيهــا لالسترشــاد برأيهــا يف
كيفيــة التصــرف يف تلــك األمــوال .وقــد اســتقر رأي بعــض تلــك الهيئــات
ومنهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة التأمــن اإلســامية يف األردن علــى
صــد يف حســاب خــاص يســمى حســاب وجــوه اخليــر
أن تلــك املبالــغ تُر ّ
وتُنفــق يف املجــاالت التــي ســبق ذكرهــا يف بدايــة هــذا املجــال .وال شــك
أن مثــل هــذا اإلنفــاق اخليــري يســاهم مســاهمة فاعلــة يف إعمــار وتفعيــل
دور املؤسســات الدينيــة كاملســاجد ومراكــز حتفيــظ القــرآن وكليــات تدريــس
علــوم الشــريعة اإلســامية والعلــوم األخــرى ،كمــا يســاهم يف تفعيــل دور
املؤسســات االجتماعيــة كاجلمعيــات اخليريــة التــي تُعنــى بشــؤون الفقــراء
واملحتاجــن وجمعيــات رعايــة شــؤون األرامــل واأليتــام وجمعيــات العنايــة
بــذوي االحتياجــات اخلاصــة باإلضافــة إلــى هيئــات اإلغاثــة اخليريــة ذات
األهــداف اإلنســانية املتعــددة.
إن مســاهمة الفائــض التأمينــي يف هــذه املجــاالت االجتماعيــة اخليريــة
يعكــس الصبغــة التكافليــة التــي تســمى بهــا هــذه الشــركات ( شــركات
التأمــن التكافلــي) و ُيجــذِّ ر معنــى التعــاون علــى البــر والتقــوى الــذي قامــت
علــى أساســه بــأروع صــورة وأوســع معانيــه  ،فــا ينحصــر بــن حملــة الوثائــق
بــل يتعداهــم وبجــزء مــن أموالهــم ليشــمل غيرهــم مــن األفــراد واملؤسســات
ضمــن إطــار شــامل مــن التكافــل والتراحــم بــن أفــراد املجتمــع الواحــد
حتقيقـا ً لقــول اهلل تبــارك وتعالــى :وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا
علــى اإلثــم والعــدوان.
 -5اآلثــار األخالقيــة أو الســلوكية  :إن االســتمرار يف توزيــع الفائــض
التأمينــي علــى حملــة الوثائــق  ،وتأكيــد ملكيتهــم لــه واختصاصهــم بــه علــى
أســاس أنــه زيــادة مــن األقســاط التــي دفعوهــا وأربــاح اســتثمارها ُيولِّــد
نمــي فيهــم الغيــرة علــى أمــوال حملــة
لديهــم حــس الشــعور باملســؤولية و ُي ّ
الوثائــق املتمثلــة بأقســاط التأمــن التــي ميلكونهــا .كمــا يو ِّلــد بــن جمهــور
حملــة الوثائــق ســلوكا ً رفيعـا ً يتمثــل يف املحافظــة علــى األشــياء املؤمــن عليهــا
 ،وحســن التصــرف بهــا أثنــاء اســتخدامها  ،وعــدم التفكيــر يف اســتغالل
أمــوال حملــة الوثائــق أو النيــل منهــا بغيــر وجــه مشــروع ،وإذا ســاد مثــل هــذا
اخللــق الرفيــع والســلوك القــومي تقــل أو تنعــدم احلــوادث املفتعلــة  ،ويقــل
تبعـا ً لهــا حجــم التعويضــات ويترتــب علــى ذلــك زيــادة يف الفائــض التأمينــي.
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Learn from the past, prepare for the future
COVID-19 and the travel insurance industry

Amany Elmahy

Overseas Branches
Executive Officer
Misr Insurance Company
I think people will remember this scary worldwide
event and how claims were denied as a result of
it, most of them will assume that the issue will be
corrected in the future.
The denied claims aren't an issue with certain
companies or countries- it's globally with all
insurers.
Does travel insurance cover the COVID- 19
coronavirus?
What you're covered for in the event of epidemic
or pandemic like COVID-19 coronavirus.
COVID - 19 has thrown many travel plans into
disarray in 2020. If you were one of the many with
trip booked, hopefully you had travel insurance,
and you're able to claim on some or all of your
losses. But that will depend only on what your
policy covers, but also when you bought the policy.
● People who bought travel insurance before
COVID-19 became a ' known event' may be
covered for medical expenses that arise from
contracting the disease overseas, and may even
be covered for cancellation expenses.
● People who bought travel insurance after the
disease was a known event may not be covered
for medical or cancellation expenses relating to
contracting the disease, or from changes to travel
plans that result from quarantine measures, for
example.
Will your travel insurance cover COVID-19?
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If your travel insurance policy excludes cover for
pandemic and epidemic,or you bought the policy
after COVID-19 became a known event, then your
travel insurance won't cover losses you've incurred
as a result of coronavirus or the coronavirus bans.
Speak to your insurer before cancelling the
trip, because if they won't cover cancellation,
rearranging your trip dates to a later time may be
more cost- effective option.
If your travel insurance policy includes cover
for epidemics, and you bought the policy before
COVID-19 became a known event, then you
should be covered.
When does an event become a ' known even '?
Insurance is intended to protect you against the
unknown, so once an event becomes, it's usually
too late to buy insurance to cover you for specific
event.
When an event becomes 'known ' is a grey area,
but generally when it's publicised in the media
or in the official government websites, Insurers'
definitions can vary, so check with your insurer on
when they cut off cover for a specific event.
COVID-19 travel losses - what you can claim
Many but not all, travel insurers cover pandemic or
epidemic, as long as you bought the policy before
it became a known event. Cover will vary between
policies.
Travel insurers tend to exclude or cover both
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pandemic and epidemics. So if you're reading the
terms and conditions, you can scan for either of
these words to check if you're covered.
"An epidemic is an outbreak of disease that
happens in a wide geographic location and effects
a lot of people. A pandemic is an epidemic that
has spread throughout a whole country or across
continents "
Cancellation costs
If your policy covers cancellation expenses, you
will be covered to cancel or possibly amend your
travel arrangements to avoid affected area.
Check your travel insurer specifically to find out
what they'll cover, because it can be tricky.
Some insurers are very good at producing policy
fine print to deny your claim. But in the context of
COVID-19 travel insurance:
It will also take into account the relevant legislation
which States that an insurer can't deny your claim
°if you decided not to travel because of concerns
for your safety.
Medical expenses
If you bought your policy before COVID-19 was
a known event, and your policy covers medical
expenses as a result of a pandemic, you'll be
covered for medical expenses if, you contracted
the coronavirus on your travels.
Many travel insurers cover medical expenses in
pandemic, but most people will need cover for
cancellation expenses.
For example, after the government changed the
travel advice for your destination ' Do not travel '.
Can you get refund on your travel insurance
premium?
Several travel insurers are allowing people to
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reschedule their travel insurance or cancel and
claim a credit towards a future premium. So, ask
your travel insurer what they can di for you.
Travel insurance policies have a14- day cooling
off period. If you change your mind in this period,
you can cancel your policy and get your money
back from the insurer.
Otherwise, some insurers may decline to refund,
reschedule or provide a credit for unused travel
insurance premiums.
Can you get travel insurance to cover the
COVID-19 pandemic now?
Some travel insurance policies will provide limited
cover for COVID-19, but generally only if you or
someone who may affect your travel is diagnosed
with COVID-19 after you buy the policy. Most
travel insurance policies will likely still exclude
cancellation costs arising from governments travel
bans.
International travel insurance for COVID-19
If there is cover, it will likely be limited to medical,
quarantine and cancellation costs if you contracted
COVID-19, but not government travel bans.
Some policies may cover cancellation if your
accommodation or activity venue, such as a
resort, has to close due to a COVID-19 case.
If a travel ban is still in place for all countries, so
you will need a government exemption to travel
to those countries, and buy an eligible travel
insurance policy.
If you're unable to get cover for COVID-19 but
you still plan to travel, you should get travel
insurance to protect you from events not related
to coronavirus. YOU need travel insurance, if for
nothing else other than potential medical costs.
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األخطار التكنولوجية الكربى باملغرب

محمد جمال بنونة

خبري مهندس ودكتور يف القانون
أستاذ جامعي بمعهد الكنام باريس
مقدمة
قطاعــا التأمــن وإعــادة التأمــن همــا القطاعيــان املعنيــان بالدرجــة األولــى
بأمــر تدبيــر وإدارة املخاطــر وباخلصــوص منهــا األخطــار الصناعيــة
والتكنولوجيــة نظــرا خلطورتهــا ال علــى املســتوى البشــري ،اإلجتماعــي أو
اإلقتصــادي.
وبهــذا الصــدد ،نذكــر بحادثــة انفجــار نتــرات األمونيــوم املفجــع مبينــاء
بيــروت والــذي هــز لبنــان احلبيــب بتاريــخ  4ســنه  2020مخلفــا 204
ضحيــة ،املئــات مــن اجلرحــى ،تدميــر ســيارات وبنايــات ،ناهيــك عــن
األضــرار املاديــة علــى املســتوى اإلقتصــادي اللبنانــي املعاشــة حتــى اآلن
والتــي أثــرت علــى حيــاة الســاكنة اللبنانيــة بشــكل فظيــع.
واملغــرب كباقــي دول العالــم ،ليــس مبنــأى عــن األخطــار التكنولوجيــة
الكبــرى وحدوثهــا ،إال أن حدوثهــا ليــس باحلتمــي دائمــا ،مــا يعنــي أنــه
بإمكاننــا جتنبهــا أو علــى األقــل التقليــل مــن مخلفاتهــا والتقليــص مــن
األضــرار الناجمــة والناجتــة مــن جــراء وقوعهــا وحدوثهــا.
فاألخطــار التكنولوجيــة الكبــرى تنتــج وحتــدث بالطبــع عــن تصرفــات
اإلنســان اجتــاه محيطــه البيئــي واالجتماعــي ،فظهورهــا وتطورهــا ناجتــان
عــن سياســة تصنيعيــة متزايــدة العــدد ومرتفعــة الوتيــرة ،وهــذا التصنيــع
املتزايــد يولــد عــدة ظواهــر مجتمعيــة نذكــر منهــا علــى ســبيل املثــال ال
احلصــر :
■ ارتفاع وتزايد االستهالك الشخصي والعائلي ؛
■ خلق مناطق صناعية جديدة بعدة مدن ؛
■ ترحيــل مصانــع مــن أوروبــا أو أمريــكا اجتــاه مناطــق يف طــور النمــو
كإفريقيــا وآســيا ؛
■ اإلعمار والتمدين املتزايد للبوادي والقرى ؛
■ تزايد عدد الصناعات امللوثة للبيئة.
أخطار البناء واملعمار
علــى املســتوى املعمــاري وتدبيــر الفضــاء البيئــي والســكني ،نســجل ظهــور
أخطــار ناجتــة عــن احتــال واســتعمال أماكــن ذات خطــورة عليــا ونذكــر
منهــا :
■ اســتغالل املســتنقعات ( )Marécages - Marshlandيخلــق أخطــارا
تتجســد يف اإلختــاالت التاليــة:
 -إنكبــاس وإنغــراز التربــة ( )Tassement – Settlementمحدثــا
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تشــققات منحنيــة باملبانــي،
 التصاعــد الشــعيري اآلتــي مــن التربــة التحتيــة ألســس البنايــة ينتــجدائمــا تســربات مائيــة تظهــر علــى حيطــان البنايــة وجتعلهــا غيــر صاحلــة
اإلســتعمال ()Remontée capillaire – Capillary rise
وبهــذا الصــدد يجــب التذكيــر أن مواجهــة ومقاومــة خطــر التصاعــد
الشــعيري ممكنــة وذلــك باســتعمال واســتخدام هيــاكل حتتيــة للبنايــة
مقاومــة لهــذا اخلطــر ونخــص منهــا بالذكــر :
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• ُنظُــ ُم تصريــف امليــاه حــول أســس البنايــة (Water drainage
 )system – Système de drainage؛
• اســتعمال مــواد إضافيــة للخرســانة تســاعدها علــى مقاومــة أكبــر
للتســربات املائيــة ( )Adjuvant؛
• استعمال نظام العزل بني أسس البناية والطوابق العلوية
()Système d’arase étanche – waterproof level

 غمــر املســتويات التحــت أرضيــة بامليــاه أو غمــر البنايــات املتواجــدةمبواقــع جغرافيــة منخفضــة تســاعد علــى جتمــع امليــاه املطريــة مــا يبــن
اختيــار املوقــع اجلغــرايف للبنايــة جــد مهــم.
■ اســتغالل مجــاري امليــاه كالوديــان وذلــك بالبنــاء إمــا فوقهــا مباشــرة
(جامعــة اجلديــدة مثــا) أو البنــاء بجانبهــا (أوريكــة مبنطقــة مراكــش)
أو البنــاء علــى منابعهــا (واد بوســكورة بالــدار البيضــاء) ،إن ارتفــاع امليــاه
بالوديــان ميكــن أن يحــدث بعــد مائــة ســنة مــن اجلفــاف ،وهنــا أحــذر
املســؤولني مــن أخطــار الســيالن أو الفيضــان املســتقبلني للوديــان املجــاورة
للمــدن (وادي مغوغــة مبدينــة طنجــة مثــا) يف غيــاب حــل تقنــي عاجــل
لهــذه املعضلــة.

بنــاء ملعــب مبنطقــة تاروداتــن باملغــرب  :حدثــت الدرامــا يف ملعــب كــرة قــدم
بنــي فــوق مجــرى واد جــاف.
أدى فيضــان مفاجــئ مــن نهــر جــاف إلــى غمــر ملعــب كــرة القــدم وإلــى مقتــل
ســبعة أشــخاص  ،واحــد منهــم يبلــغ مــن العمــر  17ســنة و  6رجــال مســنني.
الضحايــا حضــروا مبــاراة كــرة القــدم يف بطولــة محليــة بتاريــخ  29غشــت
(أغسطس) 2019
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مقاالت
العشــر الســنوات األخيــرة عــدة حــوادث أودت أحيانــا بحيــاة العشــرات مــن
املواطنــن وتدميــر عــدة بنايــات .إال أن هــذه الوضعيــة ليســت وليــدة اليــوم
بــل هــي نتيجــة تراكــم عــدة أخطــاء تقديريــة يف املاضــي لألخطــار اللصيقــة
والناجتــة عــن تصرفــات غيــر واعيــة وغالبــا غيــر مقصــودة .إال أن دور
الباحثــن ،واملندســن واملقرريــن عامــة أن يتداركــوا هــذه األخطــاء املاضيــة
قــدر املســتطاع للوضعيــات املتواجــدة ودراســة فنيــة تدبيريــة ومعمقــة ملــا
ســيبنى مســتقبال وذلــك يف اجتــاه جتنــب األخطــار واحلــد مــن مخلفاتهــا
حــن وقوعهــا.
األخطار التكنولوجية
ناهيــك عــن العوامــل املعماريــة الســالفة الذكــر هنالــك أخطــار تكنولوجيــة
خلفــت هــي األخــرى تدميــر آليــات اإلنتــاج الصناعــي (آالت وبنايــات)،
وخلفــت كذلــك العشــرات مــن الضحايــا ونخــص منهــا بالذكــر مــا يلــي :
■ احلرائق
عــرف املغــرب حرائــق عاليــة اخلطــورة أثــرت أحيانــا بالســلبية علــى
اإلقتصــاد املغربــي :
 حريــق الســامير بتاريــخ  2002/11/25كان أكبــر حريــق صناعــي يفتاريــخ املغــرب ممزوجــا بفيضــان املصنــع وكاد أن يدمــر مدينــة املحمديــة
بأكملهــا.
لإلشــارة ،كانــت األضــرار املاديــة املؤمــن عليهــا فاقــت  90مليــون دوالر
بخــاف قيمــة خســارة اإلســتغالل (Loss Of Profits – Perte
 )d’Eploitationقــدرت آن ذاك بقيمــة  360مليــون دوالر إال أنهــا لــم
تكــن حتــض بتغطيــة آنــذاك مــا أرهــق ميزانيــة الشــركة آنــذاك .وهــذا
التقييــم والتدبيــر لألخطارلــدى الشــركة كان خاطئــا بالطبــع.
■ البنــاء بالقــرب مــن تشــققات ذات زلزاليــة مرتفعــة (تشــقق نكــور مبنطقــة
الناضــور باملغــرب علــى ســبيل املثــال)،
■ البنــاء قــرب جبــال بركانيــة ولــو غيــر نشــطة (بــركان متحضيضــت
باألطلــس املتوســط ،جبــل ســروا باألطلــس الكبيــر ،جبــل الكديــات باألطلــس
املتوســط ،جبــل مترقويــت مبنطقــة أزرو ،جبــل أتكــي مبنطقــة احلجــب،
جبــل صغــرو باألطلــس الكبيــر نشــطة أو براكــن نشــطة وذات حركيــة دائمــة
(بــركان كالبوكــو بالشــيلي ،جــزر فيســتمان بأيســلندا ،الــخ)
نشــير إلــى أنــه رغــم الفوائــد التــي يجنيهــا اإلنســان مــن جــودة التربــة
املحاذيــة للبراكــن ،تبقــى األخطــار املحدقــة بالســاكنة أكبــر بكثيــر مــن هــذه
املنافــع ،إذ يظهــر لــي أن غيــاب قانــون حظــر البنــاء مبحــاذاة أو بقــرب هــذه
التشــققات أو البراكــن النشــطة أو غيــر النشــطة يجعــل الســكان عرضــة
ألضــرار جســيمة يف حالــة وقــوع زلــزال أو هــزة أرضيــة ولــو ضعيفــة ،أو
اســتيقاظ البــركان.
■ البنــاء فــوق مســتودعات قدميــة للقمامــة يحــدث عــدة أضــرار للبنايــات
مــن بينهــا انكبــاس التربــة ،ظهــور روائــح كريهــة وطهــور بكتيريــا مضــرة للبناء
(منطقــة عكــراش بالربــاط مثــا) وذلــك إذا لــم تأخــد الدراســات التقنيــة
هــذه األضــرار املرتقبــة والتصــدي لهــا باســتعمال تقنيــات معاجلــة التربــة
قبــل البنــاء
■ البنــاء فــوق أو قــرب املنحــدرات احلــادة ( )Cliffs – Falaisesإذا لــم
تــدرس نوعيــة التربــة مســبقا ،ولــم تــدرس نظــم الوقايــة مــن اجنــراف التربــة
كنظــم ســيالن امليــاه املطريــة وامليــاه العادمــة مــع دراســة نوعيــة وعمــق أســس
البنايــات ميكــن إنتــاج أضــرار حــادة تتميــز أساســا بالتعريــة (érosion
 ،)– erosionبانهيــار واجنــراف التربــة (– Glissement de sol
 )landslideوممــا يــؤدي أحيانــا إلــى أضــرار جســدية وماديــة جســيمة،
ونذكــر بهــذا الصــدد البنايــات املشــيدة بحافــة بنزاكــور مبدينــة فــاس ،دوار
الــدوم ودوار احلاجــة مبدينــة الربــاط ،احلافــة وســيدي بوقنــادل وبــاب
البحــر مبينــة طنجــة ،الــخ.
فــكل هــذه العوامــل املعماريــة الســالفة الذكــر خلفــت باملغــرب وخــال
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 حريــق الســامير بتاريــخ  2004/11/11يف حاويــة للمحروقــاتالبتروليــة أودى بحيــاة عاملــن.
 حريــق معمــل روزامــور بليساســفة بالعاصمــة االقتصاديــة الــدار البيضــاءبتاريــخ  2008/04/25أودى بحيــاة أكثــر مــن خمســن شــخصا وإصابــة
العشــرات بحــروق متفاوتــة اخلطــورة ؛
■ اإلنفجارات
 انفجــار قنينــة لألســيتيلني ( )Acétylèneبالــدار البيضــاء بتاريــخ 2007/1/9أودى بحيــاة شــخص وجــرح آخريــن نتيجــة نقــل القنينــة
بطريقــة ال تراعــي قوانــن الســامة علمــا أن غــاز األســتيلني يتميــز بعــدم
اإلســتقرارية وبهــذا يشــكل خطــرا كبيــرا علــى مســتعمليه ،ولهــذه األســباب
فنقلــه مــن مــكان آلخــر يتطلــب عنايــة كبيــرة ؛
 -انفجــار حاويــة للفيــول بالقنيطــرة بتاريــخ  2009/04/18أودت بحيــاة
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 3أشــخاص وجــرح إثنــن آخريــن.
 انفجــار خــزان حمــض الهيدروكلوريــك للشــركة الوطنيــة للتحليــلالكهربائــي والكيميــاء البتروليــة ( )SNEPيف املحمديــة بتاريــخ  1يونيــو
 ،2021ممــا أســفر عــن مقتــل شــخصني وإصابــة شــخص بجــروح طفيفــة.

■ تلوث املياه السطحية واجلوفية
هــذا التلــوث يهــم عــدة مناطــق باملغــرب ونخــص منهــا بالذكــر املناصــرة
بالغــرب ،الصخيــرات مبنطقــة الربــاط ،منطقــة أوريــر بأكاديــر ،منطقــة بنــي
عامــر بتادلــة ،إلــخ.
وهــذا التلــوث البيئــي نــاجت أساســا عــن الــزج باملــواد الكيماويــة وامليــاه
املســتعملة علــى ســطح األرض أو بالوديــان أو بالبحــر ،والصناعــات التــي
تتصــدر قائمــة التلــوث :صناعــة الفوســفات ،تكريــر البتــرول ،صناعــة
اإلســمنت ،صناعــة الزيــوت ،الصناعــات الكيميائيــة ،وتقــدر األضــرار
الناجتــة عــن هــذا التلــوث ب  20مليــار درهــم ســنويا باملغــرب مــا يعــادل
 % 8.1مــن املنتــج الداخلــي اخلــام.
إال أن هنالــك صناعــات آخــرى تلعــب دورا مهمــا يف تلــوث امليــاه وهــي
صناعــات التغذيــة الزراعيــة ( )Agroalimentaireوكذلــك صناعــات
اجللــد.
■ التلوث الناجت عن املواد الهيدروكربورية
إن التلــوث النــاجت عــن نقــل هــذه املــواد عــن طريــق الشــاحنات املحملــة
باحلاويــات أو عــن طريــق أنابيــب ظاهــرة علــى ســطح األرض أو مدفونــة
يف األرض يشــكل خطــرا مــن أكبــر األخطــار التكنولوجيــة ،ونذكــر بحــادث
الصخيــرات بتاريــخ  2002/11/26والنــاجت عن تســرب مهــم للمحروقات
مــن قنــاة تربــط معمــل تكريــر البتــرول باملحمديــة بنظيــره املتواجــد بســيدي
قاســم مــرورا مبدينــة الصخيــرات.
وهــذا احلــادث خلــق تلوثــا للميــاه اجلوفيــة باملنطقــة مخلفــا بذلــك أضــرارا
ماديــة مهمــة للمزارعــن وكذلــك ملربــي املواشــي.
■ تلوث الهواء
إن املغــرب لــه احلــظ الوافــر يف هــذا ملجــال ،فــكل الدراســات التــي انكبــت
علــى قيــاس نوعيــة الهــواء يف بعــض املناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة
أو املناطــق التــي حتــوي صناعــات ملوثــة برهنــت علــى تدنــي نوعيــة وجــودة
الهــواء املستنشــق مــن طــرف املواطنــن ،وهنــا نخــص بالذكــر الوضعيــة
املزريــة التــي تعيشــها عــدة أحيــاء بعــدة مــدن مغربيــة:
 الرباط :املحطة الطرقية القامرة ،باب احلد ،باب الرواح مراكش:ساحة  16نونبر ،جامع الفنا ،املحطة الطرقية باب دكالةمالحظــة :تتميــز منطقــة النخيــل بتواجــد أكبــر كميــة األوزون والتــي تتعــدى
احلــد األدنــى مبدينــة مراكــش.
 وجدة :مرآب الوالية ،باب سيدي عبد الواحد. املحمديــة :تأثــر الهــواء بهــذه املدينــة نتيجــة تواجــد معمــل تكريــر البتــرولوكــذا معمــل الطاقــة احلراريــة زيــادة علــى تواجــد أكثــر مــن  120وحــدة
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صناعيــة بهــذه املدينــة.
فالدراســات امليدانيــة بينــت تواجــد كميــة مهمــة مــن غــاز ديوكســيد الكبريــت
( )SO2نتيجــة إســتعمال الوقــود األحفــوري ()Combustible fossiles
مــن طــرف هاتــه الوحــدات الصناعيــة ،وهــذه الوضعيــة جتعــل ســكان
املحمديــة يعــزون أمراضهــم التنفســية لتواجــد انبعــاث غــازات ملوثــة للهــواء.
 الدارالبيضــاء :نتيجــة كونهــا تعــد مركــزا معماريــا ،صناعيــا وبحريــامهمــا ،فهــذه املدينــة االقتصاديــة الكبــرى تعــرف تلوثــا هوائيــا يبعــث بالقلــق
نتيجــة تواجــد أســطول كبيــر مــن الســيارات ذات املحــرك دييزيــل .ويتميــز
هــذا التلــوث يف تواجــد عناصــر مضــرة بالصحــة :دخــان أســود ،ديوكســيد
الكبريــت ( ،)SO2ديوكســيد األزوت ( NOو )NO2
فعلــى ســبيل املقارنــة :نســبة تواجــد الدخــان األســود بالــدا رالبيضــاء يفــوق
نســبة تواجــد الدخــان األســود مبدينــة باريــس بنســبة .% 50
نشــير إلــى أن هــذه الدراســات تتــم علــى طريــق مختبــرات متحركــة تقيــس
العناصــر املكونــة للهــواء يف مناطــق مختلفــة وكذلــك يف أوقــات مختلفــة
مــن الســنة.
عالمــات هــذا التلــوث تظهــر وتقــاس بتواجــد بعــض العناصــر املمزوجــة
بالهــواء :
 الغــازات  :مونوكســيد الكربــون ( ،)COديوكســيد الكبريــت (،)SO2ديوكســيد األزوت ( NOو  )NO2واألوزون (.)O3
 الرصاص الغبار الدخان األسود■ حوادث نقل املواد اخلطيرة
يعــرف املغــرب عــدة حــوادث منســوبة لنقــل بعــض املــواد التــي تشــكل أكبــر
أخطــار احلريــق أو االنفجــار ونخــص منهــا بالذكــر املحروقــات البتروليــة
والغــازات (بيتــان ،بروبــان ،أســيتيلني).
فمــن املؤســف أن نالحــظ أن هــذه املــواد تنقــل داخــل التــراب الوطنــي
بطــرق عشــوائية يف بعــض األحيــان مــا يســبب حــوادث خطيــرة أودت بحيــاة
األشــخاص وســنذكر ببعــض احلــوادث التــي عرفهــا املغــرب يف هدا الســياق:
 ارتطام شاحنة حاوية مبركز األداء بالطريق السيار سنة 2008 انفجــار حاويــة البنزيــن بإحــدى محطــات البنزيــن مبراكــش أســفرت عــنأضــرار ماديــة مهمــة باملحطــة وباجلــوار كذلــك.
 انقــاب حاويــة محروقــات بالطريــق الســيار بــن متــارة والربــاط ســنة2009
 انفجــار قنينــة غــاز األســتلني  Acétylèneواملســتعمل عــادة يف أشــغالاللحــام الصناعــي وذلــك عنــد إنزالهــا مــن شــاحنة النقــل أودت بحيــاة
ســائق الشــاحنة وتدميــر بنايــة محاذيــة ملــكان احلــادث .نشــير إلــى أن غــاز
األســتلني ،وبخــاف غــاز البيتانــن  Butaneأو البروبــان  Propaneيتميــز
بعــدم اســتقراريته  Instabilityمــا يحتــم مســتعمليه احلــذر إبــان نقلــه
والتعامــل معــه بحيطــة وحــذر كبيريــن Manipulation prudente -
Careful handling
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■ حوادث تسرب اإلشعاعات النووية
رغــم أن املغــرب ال يحتــوي علــى محطــات نوويــة ،إال أن الطاقــة النوويــة
مســتعملة يف عــدة مختبــرات صناعيــة أو طبيــة ،وخطــر تســرب اإلشــعاعات
وارد وممكــن إذا لــم تتخــذ كل التدابيــر التقنيــة علــى عــدة مســتويات:
 البناية التي حتوي هذه اإلشعاعات وجب أن تبنى مبعايير خاصة لها. مراقبة اإلشعاعات الناجتة مبحيط اآلالت بصفة دائمة. مراقبة كمية اإلشعاعات عند خروج موظفي هذه املختبرات. متابعــة اإلدارة املغربيــة ملــدى نظاميــة ،اســتمرارية وجديــة هــذه املراقبــةاملنجــزة مــن طــرف مســيري هــذه املختبــرات.
طريقة تدبير األخطار الصناعية
انطالقــا ممــا قلنــاه ،فاملغــرب يعــرف حتديــا كبيــرا يف مجــال تدبيــر األخطــار
الصناعيــة والتكنولوجيــة بجديــة وحــزم وذلــك تفاديــا لوقــوع حــوادث تــؤدي
بــاألرواح وتتلــف البنايــات وآليــات اإلنتــاج ،وتدبيــر األخطــار يجــب أن ميــر
مــن أربــع مراحــل متكــن مــن إنحــاء أو التقليــل مــن نتائــج هاتــه احلــوادث.
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■ التعرف على األخطار
التعــرف علــى األخطــار يكمــن يف جردهــا ،مــا ميكننــا مــن ضبــط نوعيــة
األخطــار وإمكانيــة تصنيفهــا علمــا أن األخطــار وطبيعتهــا لهــا عالقــة
مباشــرة بنوعيــة الصناعــة ومحيطهــا مبعنــى آخــر أن األخطــار تختلــف مــن
صناعــة ألخــرى.
■ تقييم األخطار
تقييــم األخطــار ميكننــا مــن معرفــة األضــرار وتقييمهــا ماديــا يف حالــة
حدوثهــا ،يعنــي أننــا نعمــل علــى التنبــؤ بحجــم اخلســائر التــي تنتظرنــا يف
حالــة حــدوث حريــق أو فيضــان ،الــخ.
■ التحكم يف األخطار
انطالقــا مــن الدراســتني الســالفتي الذكــر (التعــرف والتقييــم) ،ميكننــا
حتديــد اآلليــات الالزمــة التــي يجــب اســتعمالها يف ترقــب األخطــار والتنبــؤ
بحدوثهــا وكذلــك حتديــد وســائل احلمايــة الواجبــة اســتعمالها يف حالــة
حدوثهــا.
■ متويل األخطار
تهتــم هــذه الدراســة بتقييــم اخلطــر واألضــرار املاديــة الناجتــة عنــه علــى
الشــركة وكذلــك الطــرق الفنيــة والتقنيــة الناجعــة إمــا لرصــد قســط مالــي
لتغطيــة هــذه التكاليــف أو دراســة إمكانيــة نقــل هــذا اخلطــر إلــى املؤمــن
واكتتــاب تغطيــة تأمــن مالئمــة لهــذه األخطــار.
تدبير األخطار التكنولوجية باملغرب
تدبيــر األخطــار التكنولوجيــة الكبــرى حتتــم علــى صنــاع القــرار اإلميــان أوال
مبــدى خطــورة هاتــه األخطــار علــى املواطــن املغربــي وكذلــك علــى النســيج
االقتصــادي باملغــرب ،علمــا أن هــذا النســيج هــو هــش مــن األصــل وحــدوث
مثــل هــذه األخطــار لــن تولــد وتنتــج إال تزايــدا وتفاقما للمشــاكل االقتصادية
واالجتماعيــة ،فإمكانيــة حــدوث مثــل هــذه األخطــار جــد ممكــن يف الظــروف
الراهنــة إذا لــم نغيــر ســلوكنا ونغيــر كذلــك ترســانة القوانــن اجلــاري بهــا
العمــل حاليــا ،فمــن أجــل التصــدي لهــذه األخطــار واحلــد مــن األضــرار
الناجتــة عــن حدوثهــا وجــب علــى املغــرب القيــام ببعــض اإلصالحــات الدنيــا
الضروريــة نخــص منهــا بالذكــر علــى ســبيل املثــال ال احلصــر مــا يلــي :
 تفعيــل القوانــن اخلاصــة بالتلــوث ،وهــذا مشــكل وقاســم مشــترك يفكثيــر مــن القطاعــات باملغــرب ،مــا يعنــي أن قانونــا بــدون تطبيــق يجعــل منــه
قانونــا فارغــا ؛
 محاسبة املصانع امللوثة ومعاقبتها بصرامة ؛ تشــجيع القطــاع الصناعــي علــى تدبيــر األخطــار البيئيــة وحتفيــزه عــنطريــق مكافــآت ماليــة أو التقليــص مــن الضرائــب املســتخلصة ؛
 سن قوانني تقنية مغربية ملزمة التطبيق يف ميدان تدبير األخطار ؛ تكويــن أطــر الوقايــة املدنيــة علــى الطــرق العلميــة للتنبــؤ باألخطــارالصناعيــة والتصــدي لهاتــه األخطــار حــن وقوعهــا ؛
 تنظيــم زيــارات منتظمــة للمصانــع الكبــرى مــن طــرف الوقايــة املدنيــةوذلــك مــن أجــل الكشــف عــن نوعيــة األخطــار املتواجــدة بهــا ودراســة
الطــرق الناجعــة للتصــدي لهــا.
 االســتعانة بخبــراء مختصــن لدراســة طــرق التنبــؤ باألخطــار التكنولوجيــةوحتديــد الطــرق الناجعــة ملقاومتها.
 تدريــس مــادة تدبيــر األخطــار الصناعيــة يف مــدارس املهندســن واملعاهــدالعليــا للتكنولوجيــا حتــى يتســنى لطلبتنــا تكويــن حصيلــة علميــة يف هــذا
امليــدان واســتعمالها يف القطــاع الصناعــي مســتقبال.
 تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الشركات يف ميدان تدبير األخطار. إنشــاء قانــون ملــزم يحــدد الطــرق الســليمة لنقــل املــواد اخلطيــرة كاملــوادالهدروكاربونيــة والغــازات.
 إنشــاء نظــام جتميــع املعلومــات املتعلقــة باحلــوادث الصناعيــة ونشــرإحصائياتهــا بهــدف حتســن طــرق تدبيــر األخطــار واالســتفادة مــن
األخطــاء املرتكبــة.
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إلقامــة جســر بــن جتربــة اآلبــاء

املؤسســن لشــركات التأمــن




الوطنيــة وجتربــة اجليــل الــذي
يتولــى حاليــا مقاليــد األمــور يف
األســواق العربيــة .وأحســب أن
مرتضى إبراهيم الجماالني
منعم الخفاجي
عبد اللطيف القباطي
الكتــاب موجــه بشــكل أساســي
ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﻌﺎرف
جليــل الشــباب احلالــي حرصــا
alMaaref Forum
علــى تواصــل الذاكــرة والتجربــة
وربطــا للماضــي مــع احلاضــر
إلــى الكشــف عــن النقــاط املضيئــة فيهــا .فهمــا عمــا يف قطــاع التأمــن يف
الــذي ســوف يغــدو مســتقبال .فــا مســتقبل ملــن ليــس لــه حاضــر وال ســبعينيات القــرن املاضــي .ويبــدو أن مــا يطرحانــه مــن أســئلة تدفــع باجتــاه
حاضــر ملــن ليــس لــه مــاض".
إســباغ نــوع مــن التبجيــل لتلــك الفتــرة.
يقــدم هــذا الكتــاب حــوارات أجراهــا التريكــي وكمــال مــع مجموعــة مــن أول املســتهدفني بالكتــاب هــم جيــل الشــباب الذيــن يتولــون مقاليــد األمــور
رجــال التأمــن العربــي .مــن قطر/ســوريا ،يحــاوران أحمــد احلريــري ،ومــن راهنــا يف قطــاع التأمــن العربــي .ذلــك أن هــذا اجليــل قــد ال يعــرف
املغــرب أحمــد زينــون ،ومــن الكويــت أميــر املهنــا و خليــل الشــامي ،ومــن كثيــراً عــن املرحلــة التأسيســية لصناعــة التأمــن العربيــة وعــن الشــخصيات
أدوارا كبيــرة يف تلــك املرحلــة .ومــرد هــذا النقــص املعــريف يف
الســودان حســن الســيد ،ومــن البحريــن ســمير الــوزان ،ومــن العــراق عبــد التــي لعبــت
ً
الباقــي رضــا و منعــم اخلفاجــي ،ومــن اليمــن عبــد اللطيــف القباطــي ،ومــن األســاس هــو غيــاب الدراســات التاريخيــة عــن التأمــن.
ُعمــان مرتضــى إبراهيــم اجلماالنــي.
ميكــن أن ينظــر إلــى الكتــاب علــى أنــه محاولــة للحفــاظ علــى ذاكــرة صناعــة
إن مجموعــة املحاوريــن (بكســر الــواو) قــد لعبــوا أدوارهــم املشــهودة يف التأمــن العربيــة ببنــاء جســر بــن مرحلــة التأســيس والتجربــة املعاصــرة
مجــال التأمــن وإعــادة التأمــن يف أســواقهم الوطنيــة ويف بعــض األســواق احليــة .وهــو فضـاً عــن ذلــك إشــادة بجهــود وتضحيــات َن َفــر مــن رجــاالت
العربيــة لعــدة عقــود خلــت ومعظمهــم مــا يــزال ناش ـطًا بشــكل أو آخــر.
التأمــن العــرب الذيــن أعطــوا عطــاء وفيــراً يف ظــروف صعبــة بــل ومريــرة
وكمــا ذكــر الكاتبــان عنــد التعريــف باجلــزء األول مــن ذاكــرة التأمــن العربــي أحيان ـاً ،كمــا هــو تذكيــر للمعاصريــن بــأن ملهنتهــم تاريــخ فيــه مــا يســتحق
مصــدرا
فــإن قــراءة احلــوارات تؤشــر إلــى اهتمــام املحاوريــن (بكســر الــواو) بتاريــخ العنايــة والدراســة كمــا هــو تاريــخ ،يف بعــض وجوهــه ،يعتبــر
ً
تلــك العقــود التــي بــات يفصلنــا عنهــا مــا يربــو علــى نصــف قــرن .غيــر أن لالعتــزاز ال بــل ولإللهــام.
التريكــي وكمــال لــم يضعــا نصــب أعينهمــا توفيــر منبــر لكتابــة تاريــخ تلــك ال يقــف التريكــي وكمــال عنــد األحيــاء مــن رجــاالت ذلــك الزمــن البعيــد بــل
احلقبــة التأمينيــة .ان التاريــخ الــذي يحــاول الكاتبــان ارتيــاده مــن خــال ميضيــان إلــى اســتذكار َن َفــر مــن رجــاالت وســيدات مرحلــة التأســيس أو
احلــوارات مــع مخضرمــي صناعــة التأمــن العربيــة مــا هــو إال تاريــخ الفتــرة القريبــن منهــا الذيــن لــم يعــودوا بيننــا .ويســتذكران يف هــذا اجلــزء مــن
التــي ابتــدأت فيهــا شــركات ومؤسســات التأمــن العربيــة الوطنيــة بالظهــور ذاكــرة التأمــن العربي-حــوارات :احلــاج محمــد بــن اجلياللــي بنانــي ،احلــاج
يف خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين ،مــع اإلقــرار بوجــود اســتثناءات محمــد الزيــزي ،الصديــق محمــد األمــن الضريــر ،بــدر ســعيد الفاهــوم،
محــدودة ،لتكويــن مــا يســميانه ملحــة عــن تاريــخ التأمــن يف احلقبــة آنفــة زليخــة نصــري ،ســليم الــوردي ،عــــــزالدين الســـــــــــــــيد محمــــــد ،هــدى
الذكــر .لــم يلجــأ الكاتبــان إلــى الغــوص يف الوثائــق واألرشــيفات العائــدة الصفوانــي ،مــع نبــذة عــن كل واحــد منهــم .ومــن بــاب الوفــاء واالحتــرام
لصناعــة التأمــن ،بــل آثــرا أن ينقّبــا عــن املعلومــة يف ذاكــرات َن َفــر مــن رجــال لهــؤالء الراحلــن فهمــا يهديــان الكتــاب لذكراهــم العطــرة.
التأمــن الذيــن عاصــروا مرحلــة تأســيس التأمــن الوطنــي.
هــذا هــو اجلــزء الثالــث مــن الكتــاب ،ويأمــل املحــاوران اســتكمال مشــروع
املحــاوران قريبــان زمنيـا ً إلــى حـ ٍـد مــا مــن املرحلــة التأسيســية التــي يســعيان احلــوارات قــي كتــاب قــادم.
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مقاالت

ما هي دوافع املطالبات اإليجابية وكيف تؤثر على
األعمال الجديدة؟

What drives a positive claim experience and
how does it impact new business?

Cecile Dappen
Global L&H customer
experience manager,
Swiss Re
Last year, the Global L&H Claims Team launched a
research with support from Swiss Re's Behavioural
Research Unit and Professor Ivo Vlaev from the University
of Warwick, to understand the drivers of positive claiming
experiences, and how these experiences can impact a
company's ability to write new business.
What makes a claim experience better?
The first step entailed a comprehensive scoping
review across relevant insurance literature. Swiss
Re experts then enriched the initial findings with a set
of recommendations, which leveraged insights from
brainstorming sessions previously held with the Claims
team. The work group collated and identified potentially
relevant factors along the claim journey and conducted a
first claimants survey to test how claimants experienced
these factors and what impact they had.
The survey encompassed claimants across different
markets; it then focused on specific ones (Critical illness
and Income protection) and specific countries (UK, China
and Australia). In total 182 individuals completed the
survey in China, 163 in the UK and 162 in Australia. The
team compiled and analysed the complete data set, and
then drilled down into the segment of claimants whose
claims had been declined. Usually these claimants tend

150 العــــــــدد
 م2021سبتـمـرب

Lukas Muller
Head Middle East
and Pakistanc,
Swiss Re
 العامليــةL&H  أطلــق فريــق مطالبــات،يف العــام املاضــي
SwissRe بح ًثــا بدعــم مــن وحــدة البحــوث الســلوكية يف
،Warwick  مــن جامعــةIvo Vlaev والبروفيســور
 وكيــف ميكــن،لفهــم دوافــع جتــارب املطالبــة اإليجابيــة
لهــذه التجــارب أن تؤثــر علــى قــدرة الشــركة علــى اكتتــاب
.أعمــال جديــدة
ما الذي يجعل جتربة املطالبة أفضل؟
تضمنــت اخلطــوة األولــى عمــل مراجعــة علــى نطــاق أوســع
SwissRe  ثم قام خبراء.عبــر أدبيــات التأمــن ذات الصلــة
،بإثــراء النتائــج األوليــة مبجموعــة مــن التوصيات
وأُجــرى أول اســتبيان الختبــار كيفيــة التعامــل مــع هــذه
ً شــمل االســتبيان عــددا،العوامــل والتأثيــر الــذي أحدثتــه
182-4 ال بــأس بــه مــن املؤمنــن مــن مختلــف األســواق
 يف162 يف اململكــة املتحــدة و163  و،فــردا يف الصــن
ً
 ثــم ركــز علــى قضايــا محــددة مثــل (األمــراض.أســتراليا
.)احلرجــة وحمايــة الدخــل
،قــام الفريــق بتجميــع وحتليــل مجموعــة البيانــات الكاملــة
.ثــم بحــث يف شــريحة املؤمنــن الذيــن رُفضــت مطالباتهــم
.فوجــدوا أن هــوالء عــاد ًة يعانــون مــن جتــارب أكثــر ســلبية
مــن أبــرز النتائــج الرئيســية لالســتطالع أنــه ميكــن حتســن
جتربــة مطالبــة املؤمنــن بالتركيــز علــى العوامــل الرئيســية
:التاليــة
.•العطف
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مقاالت
•الثقة.
• التأثير االجتماعي.
• وضع اإلعالنات.
واملثيــر للدهشــة أن تقــدمي جتربــة مطالبــة أفضــل ال
يتعلــق بتقــدمي معلومــات أكثــر تفصي ـاً؛ ولكــن بتركيــز
شــركات التأمــن علــى االحتياجــات النفســية اإلنســانية
األساســية كالتعاطــف والثقــة والتأثيــر االجتماعــي.
إيفــو فاليــف ،أســتاذ العلــوم الســلوكية ،كليــة وارويــك
لألعمــال ،جامعــة وارويــك
مــا هــي العوامــل التــي ميكــن االســتفادة منهــا
لتحســن األعمــال اجلديــدة؟
ركــزت املرحلــة التاليــة مــن الدراســة علــى حتديــد
ســمات عمليــة املطالبــة للتأمــن ضــد األمــراض
احلرجــة وتأمــن حمايــة الدخــل التــي ميكــن االســتفادة
منهــا لتحســن صــايف نقــاط الترويــج للمطالبــات
( )NPSوكيــف ميكــن لتجــارب املطالبــات اجليــدة أن
يكــون لهــا تأثيــر علــى األعمــال اجلديــدة ،أي تكــرار
عمليــة االقتنــاء .اختبــر هــذا االســتطالع اجلديــد
العالقــة بــن االســتجابات األكثــر مالءمــة وتصنيفــات
 NPSاألعلــى أو دافــع الشــراء األكبــر.
كان التعاطــف واإلنصــاف والتأثيــر االجتماعــي هــم
العوامــل ذات التأثيــر اإليجابــي األكبــر واألكثــر انطالقـا ً
مــن  NPSودافــع الشــراء املتكــرر بــن  207مشــاركني
يف الصــن و 212يف اململكــة املتحــدة و 181يف
أســتراليا شــاركوا يف هــذا االســتطالع.
وهــذا يعنــي أنــه مــن خــال حتســن هــذه العوامــل،
ميكــن لشــركات التأمــن تعزيــز مســتوياتها يف احلصــول
علــى رضــا العمــاء وتكــرار نيــة الشــراء ،والتــي بدورهــا
ميكــن أن تــؤدي إلــى حتســن نتائــج األعمــال اجلديــدة.
علــى الرغــم مــن البيانــات الضخمــة ،يظــل فهــم الســلوك
أمرا أساسـ ًـيا.
البشــري ً
ماذا تعني هذه النتائج لعمالئنا؟
مــن أجــل عمالئنــا ،عملنــا علــى تطويــر اخلبــرة؛ لتنفيــذ
جتربــة مطالبــات العمــاء ( )CCXالتــي تســتفيد مــن
االقتصــاد الســلوكي وكذلــك تعمــل علــى تصميــم تقنيــات
جتربــة العمــاء ملســاعدتهم علــى حتســن جتربتهــم
مــع املطالبــات وحتســن نتائــج األعمــال .مت بالفعــل
دمــج نتائــج البحــث املذكــورة أعــاه يف عــرض القيمــة
لدينــا ،ونحــن علــى اســتعداد لدعــم عمالئنــا مبراجعــة
وحتســن جتربــة املطالبــات اخلاصــة لديهــم.
نحــن نعلــم مــا الــذي يحفــز جتربــة مطالبــة العمــاء
الرائعــة وكيفيــة مســاعدتك يف حتقيــق ذلــك.

المصدر  :سويس رى
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to have a more negative experience.
A key finding of the study is that the claim experience can
be improved by focusing on the following main factors:
• Empathy
• Trust
• Social influence
• Signposting
Surprisingly, to deliver a better claim experience it's not
about addressing the "usual suspects" like providing more
detailed information. Insurers need to focus on basic human
psychological needs for empathy, trust and social influence.
Which factors can be leveraged to improve new
?business
The next phase of the study focused on determining which
attributes of the claim process for Critical Illness Insurance
and Income Protection Insurance could be leveraged to
improve claims Net Promoter Score (NPS) and whether
good claims experiences would have an impact on new
business, i.e. repeat purchases. This new survey tested the
correlation between more favorable responses and higher
NPS ratings or larger repeat purchase intention.
Empathy, fairness and social influence were the factors with
the largest and most consistent positive effect on NPS and
repeat purchase intention among the 207 respondents in
China, 212 in the UK and 181 in Australia who took part in
this survey. This means, by modifying these factors, insurers
can enhance their levels of customer advocacy and repeat
purchase intention, which in turn can lead to improved new
business results.
Despite big data and automation, understanding human
behavior remains key.
?What do these findings mean for our clients
With our clients and their customers at the heart, we have
developed the expertise to implement Customer Claim
Experience (CCX) interventions leveraging Behavioral
Economics, Experience Design and other Customer
Experience techniques to help our clients enhance their
claims journeys and improve business results. The research
findings mentioned above have already been integrated
into our value proposition, and we are ready to support
our clients with reviewing and optimizing their own Claims
journeys.
We know what drives great customer claim experience and
how to help you achieve that.

Sourse : Swiss Re

Copyright to Swiss Re
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دعوات ملشروع جديد لقانون التأمني اإللزامي من املسؤولية
املدنية عن حوادث السيارات

إسراء صالح داوود

املستشار القانوني املساعد -
شركة التأمني الوطنية  -العراق
تقدمــت نقابــة املحامــن إلــى مجلــس النــواب مؤخـ ًـرا مبقتــرح تشــريع قانــون
وتعقيبــا علــى مــا جــاء
جديــد للتأمــن اإللزامــي مــن حــوادث الســيارات،
ً
يف الدراســة املعنونــة “مالحظــات ســريعة ودعــوة للمناقشــة حــول التأمــن
اإللزامــي مــن حــوادث الســيارات” لألســتاذ الفاضــل مصبــاح كمــال يف
شــبكة االقتصاديــن العراقيــن وكذلــك مــا مت التعقيــب عليهــا مــن اســاتذتي
مؤخــرا مــن دراســات ومقــاالت قيمــة يف ذات املوضــوع ،أود
األفاضــل
ً
أن أوضــح أن إعــادة النظــر بالقانــون مبــا ينســجم والغايــة املنشــودة منــه
أمــر محمــود .وقبــل أن نتنــاول بالبحــث مــا جــاء مبقتــرح نقابــة املحامــن
العراقيــة ودعــوات شــركات التأمــن اخلاصــة ال بــأس أن نلقــي الضــوء
حاليــا ،وكمــا يلــي:
ابتـ ً
ـداء وبشــكل موجــز علــى أحــكام القانــون النافــذ ً
ً
أول ـ من حيث الطبيعة القانونية للتشريع
إن قانــون التأمــن اإللزامــي مــن املســؤولية املدنيــة عــن حــوادث الســيارات
قانونيــا وليــس عقـ ًـدا ،غايتــه
نظامــا
رقــم  52لســنة  1980املعــدلُ ،ي َعـ ُّـد
ً
ً
توفيــر احلمايــة االجتماعيــة للجميــع وليــس الســعي لتحقيــق الربــح .وهنــا
يختلــف عــن التأمــن التجــاري الــذي يســتند علــى حتقيــق الربــح ويقــوم علــى
أســاس املنافســة املشــروعة .فبموجبــه فــإن جميــع الســيارات مؤمنــة تلقائيـا ً
دون حاجة إلصدار وثيقة تأمني .كما رســم املُشـ ّرع آلية اســتيفاء أقســاط
التأمــن واألشــخاص املســتفيدين منــه واألضــرار املشــمولة بالتعويــض مــن
جــراء حــوادث املركبــات التــي تســير بقــوة املحــرك الــذي يعمــل بالوقــود
حصـ ًـرا ،كمــا حــدد اجلهــة التــي تتولــى تنفيــذه وأنــاط ذلــك بشــركة التأمــن
حصريــا.
الوطنيــة
ً
ثانيا-من حيث األساس القانوني:
اســتند القانــون علــى نظريــة حتمــل التبعــة يف املســؤولية كأســاس اللتــزام

شــركة التأمــن بدفــع التعويــض بــدال مــن اعتمــاد املســؤولية القائمــة علــى
أســاس اخلطــأ املفتــرض القابــل إلثبــات العكــس ،أي بصــرف النظــر عــن
توافــر ركــن اخلطــأ ،وهدفــه توفيــر احلمايــة االجتماعيــة للمتضــرر مــن
جهــة ،وتخفيــف العــبء علــى مســبب الضــرر مــن جهــة أخــرى.
ثالثا  -من حيث النطاق الشخصي:
إن القانــون النافــذ شــمل بالتعويــض كل شــخص متضــرر مــن حــادث
مــروري كالســائق والراكــب أو الشــخص العابــر إال مــا يتعــارض مــع أحــكام
القانــون كالفعــل العمــدي .كمــا يشــمل التعويــض ورثــة املتــويف ومــن كان
يعيلهــم .كمــا أن القانــون وســع بالتغطيــة التأمينيــة املتضــرر مــن الســيارات
املجهولــة وســيارات اجليــش وقــوى األمــن الداخلــي والســيارات األجنبيــة
عنــد دخولهــا إلــى العــراق ،وحســنا فعــل املشــرع بشــمول التغطيــة التأمينيــة
للســيارات األجنبيــة ،إذ يف الغالــب يتعــذر علــى املتضــرر احلصــول علــى
تعويــض مــن مالكــي تلــك الســيارات بســبب تركهــم العــراق .ونشــير هنــا فيمــا
يخــص الســيارات األجنبيــة أن التغطيــة التأمينيــة تشــمل أيضــا مــا يلحــق
بأمــوال املواطــن العراقــي مــن ضــرر جــراء حــادث مــروري قــد تســببها تلــك
الســيارات باإلضافــة إلــى احلمايــة التــي كفلهــا عنــد التضــرر بســبب الوفــاة
أو اإلصابــة البدنيــة الناشــئة عــن اســتعمال الســيارة.
رابعا  -من حيث استيفاء قسط التأمني
اســتنادا ألحــكام قــرار مجلــس قيــادة الثــورة" املنحــل رقــم  955يف 31
كانــون األول  ،1987فــإن اســتيفاء أقســاط التأمــن يتــم مــن خــال الشــركة
العامــة لتوزيــع املنتجــات النفطيــة التابعــة لــوزارة النفــط وفــق النســب التــي
مت حتديدهــا وفــق القانــون ،وصــرف النظــر عــن إصــدار وثيقــة التأمــن (. )1
وهنــا نوضــح أن أقســاط التأمــن تــودع يف صنــدوق التأمــن اإللزامــي

( )1للمزيد حول الموضوع ،اقرأ :مصباح كمال" ،مالحظات سريعة ودعوة للمناقشة حول التأمين اإللزامي من حوادث السيارات "،شبكة االقتصاديين
العراقيين
http://iraqieconomists.net/ar/202105/07//%D985%%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D983%%D985%%D8%A7%D984-%
%D985%%D984%%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D98%A%D8%B9%D8%A9-%D988%%D8%AF%D8%B9%D988%%D8%A9-%D984%%D984%%D985%%D986%%D8%A7%D982%/#comments
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مبنــأى عــن حســابات شــركة التأمــن الوطنيــة ويخضــع إلــى ديــوان الرقابــة
االحتادية ،وان ما تودع من أقساط يتم تدوير الفائــض منهــا للســنة
القادمــة ،علمــا أن حصــة صنــدوق التأمــن اإللزامــي قــد انخفضــت حلســاب
حصــة اخلزينــة يف آخــر تعديــل .ســأكتفي بهــذا القــدر لكــون املوضــوع قــد
نــال االهتمــام الكثيــر مــن ذوي االختصــاص.
خامسا  -من حيث آلية تسوية التعويضات
اســتنادا لقــرار مجلــس قيــادة الثــورة املنحــل  815لســنة يف 1982/6/20
النافــذ ،مت تشــكيل اللجــان القضائيــة لتقديــر التعويــض برئاســة قاضــي
مــن الصنــف الثانــي وعضويــة موظــف مــن شــركة التأمــن الوطنيــة وعضــو
مــن دائــرة الرعايــة االجتماعيــة ،تتولــى النظــر بطلبــات التعويضــات البدنيــة
وفــق األصــول .وال يدخــل ضمــن اختصــاص جلنــة تقديــر التعويــض النظــر
يف طلبــات التعويــض عــن أضــرار األمــوال .باإلضافــة لذلــك ،حــدد الفئــات
املشــمولة بالتعويــض مــن خــال عملــي كعضــو للجنــة القضائيــة عــن شــركة
التأمــن الوطنيــة فــإن اللجنــة القضائيــة لهــا الصالحيــة يف اتخــاذ مــا يلــزم
يف حســم التعويــض باالســتعانة باخلبــراء او كســماع الشــهود...الخ متــى مــا
اقتضــت الضــرورة ذلــك ،علمــا أن شــركة التأمــن تتحمــل أجــور اخلبــراء.
فاللجنــة القضائيــة جهــة فصــل يف التعويــض ولهــذا منعــت املحاكــم مــن
ســماع دعــاوى املطالبــة بالتعويــض عــن اإلصابــة أو الوفــاة الناشــئة عــن
حــوادث الســيارات.
سادسا -من حيث الرسوم واملصاريف
نشــير إلــى أنــه ال تســتوفى أي رســم قانونيــة عــن املطالبــة بالتعويــض
أمــام جلــان تقديــر التعويــض ،فــا يتحمــل املتضــرر "طالــب التعويــض" أيــة
مصاريــف كأجــور اخلبراء...الــخ ويتحملهــا صنــدوق التأمــن اإللزامــي.
سابعا-الرقابة على أعمال اللجنة القضائية
لقد أعطى القانــون احلــق للمتضرر"طالــب التعويــض" وشــركة التأمــن
الوطنيــة بالطعــن متييــزا يف قــرارات جلــان تقديــر التعويــض لــدى محكمــة
التمييــز خــال  60يومــا مــن اليــوم التالــي للتبليــغ ،وملحكمــة التمييــز
تصديــق قــرار اللجنــة كال أو نقضــه وإعادتــه إلــى اللجنــة للنظــر بــه علــى
ضــوء مــا جــاء يف قــرار املحكمــة ،ال بــل لهــا ســلطة بتقديــر التعويــض زيــادة
أو نقصانــا ويكــون قــرار محكمــة التميــز باتــا.
األصــل أن محكمــة التمييــز ال تفصــل بالنــزاع ألنهــا ليســت درجــة مــن
درجــات التقاضــي وأن الفصــل بالتعويــض مــن اختصــاص اللجنــة القضائية،
حيــث إن دور محكمــة التمييــز يتحــدد بتدقيــق إضبــارة التعويــض والتحقــق
مــن مــدى موافقــة قــرار اللجنــة القضائيــة للقانــون ،فمحكمــة التمييــز إمــا
تصدق القرار أو تنقضه ملخالفتــه للقانــون أو خلطــأ يف تطبيقــه
ليعــود إلــى اللجنــة القضائيــة للفصــل بــه ،غيــر أنــه تؤخــذ علــى اللجنــة
القضائيــة مــا يلــي:
■ إن مهــام اللجنــة القضائيــة تقديــر التعويــض جلبــر الضــرر ،وإن كان قــرار
تشــكيلها لــم يحــدد احلــد األقصــى للتعويــض وهــذا ضــروري جــدا .وجتــدر
اإلشــارة إلــى أن املتضــرر لــه حريــة حتديــد مبلــغ التأمــن يف اســتمارة
طلــب التعويــض ،ويف كل األحــوال ال يتجــاوز اللجنــة القضائيــة حــدوده
عنــد التســوية .وهنــا البــد مــن حــدود ملســؤولية شــركة التأمــن الوطنيــة
بالتعويــض.
■ املشــكلة يف أداء اللجنــة القضائيــة ،إذ إن التعويــض املقــرر للمســتفيد
ال يتناســب مــع جســامة األضــرار ،وغالبــا مــا تســتأنس بقــرارات محكمــة
التمييــز عنــد ممارســة دورهــا يف الفصــل بالتعويــض ومــا اســتقر عليهــا
قضاؤهــا ،وهــذا مــا حــدا باملتضــرر إلــى أن يلجــأ املتضــرر إلــى الفصــل
العشــائري ،األمــر الــذي أدى إلــى أن محكمــة التمييــز تأخــذ بنظــر االعتبــار
مبلــغ الصلــح والفصــل العشــائري يف تقديــر التعويــض ال بــل إســقاطه إذا
كان مبلــغ الفصــل العشــائري يســتغرق مبلغ ـا ً ومــن التعويــض.
هنــا تظهــر بــن الفينــة واألخــرى دعــوات تطالــب بإلغــاء أو تعديــل قانــون
التأمــن اإللزامــي مــن املســؤولية املدنيــة عــن حــوادث الســيارات رقــم 52
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لســنة  1980املعــدل وإصــدار ســريع جديــد يســتند علــى وجــوب اقتنــاء
وثيقــة التأمــن اإللزامــي مــن شــركات التأمــن العاملــة يف العــراق مــع
توســيع نطــاق غطــاء التأمــن الشــخصي (اإلصابــات البدنيــة بضمنهــا
الوفــاة التــي تلحــق بالشــخص الثالــث ) واملوضوعــي (األضــرار املاديــة التــي
تلحــق مبمتلــكات الشــخص الثالــث ) ليشــمل ،إضافــة إلــى الشــخص الثالــث
املتضــرر مــن حــوادث الســيارات ،الضــرر املرتــد (وهــو ضــرر ينشــأ عــن
الضــرر األصلــي يصيــب أشــخاصا آخريــن غيــر املتضــرر األصلــي).
ونــود أن توضــح فيمــا ينــص توســيع النطــاق الشــخصي للتأمــن انــه يشــمل
األشــخاص الذيــن يتعرضــون للضــرر املرتــد أو املنعكــس ،وهــو كل ضــرر
ينشــأ عــن الضــرر األصلــي ،حيــث يرتــد علــى أشــخاص آخريــن غيــر
املتضــرر األصلــي ،أي هــو كل ضــرر يف حــق أو مصلحــة مشــروعة وميــس
املشــاعر واألحاســيس للمتضــرر باالرتــداد نتيجــة إصابــة املتضــرر األصلــي.
وقــد نصــت املــادة  2/205مــن القانــون املدنــي العراقــي رقــم  40لســنة
 1951علــى انــه" :ويجــوز أن يقضــي بالتعويــض لــأزواج ولألقربــن مــن
األســرة عمــا يصيبهــم مــن ضــرر أدبــي بســبب مــوت املصــاب".
وإذا اخــذ بهــذا التوســع بالنطــاق الشــخصي للتأمــن اإللزامــي من املســؤولية
حلــوادث الســيارات ينبغــي ان يحــدد مــن هــو املشــمول صراحــة دون األخــذ
بالنــص املطلــق للمــادة أعــاه وليــس ملــا هــو مقــرر بالقانــون احلالــي .وكذلــك
توســيع التغطيــة التأمينيــة لشــمل أخطــار أخــرى كاالصطــدام واالنقــاب...
الــخ .وبالتالــي وجــوب إلغــاء اللجنــة القضائيــة وإحالــة تقديــر التعويضــات
عــن حــوادث التأمــن اإللزامــي إلــى املحاكــم .وســنتولى بالــرد علــى هــذه
الدعــوات كاآلتــي:
أوال — فيمــا يخــص مقتــرح نقابــة املحامــن الــذي قدمتــه مؤخــرا إلــى
مجلــس النــواب الــذي يؤخــذ عليــه مــا يلــي:
 )1كان يفتــرض أن يقــدم إلــى ديــوان التأمــن باعتبــاره اجلهــة املختصــة
قانونــا فيمــا يخــص إعــداد القوانــن واألنظمــة والتعليمــات ،حيــث نصــت
املــادة  8مــن قانــون تنظيــم أعمــال التأمــن رقــم  10لســنة  2005املعــدل
علــى أن" :يتولــى رئيــس الديــوان :سادســا — إعــداد مشــاريع القوانــن
واألنظمــة والتعليمــات املتعلقــة بأعمــال التأمــن ورفعهــا إلــى اجلهــات
املعنيــة" ،وهــذا بحــد ذاتــه مخالفــة قانونيــة وكان علــى مجلــس النــواب إحالــة
املشــروع للديــوان حســب االختصــاص لفــرض دراســته.
 )2كمــا أن اللجــوء إلــى املحاكــم قــد يتســبب يف التأخيــر ويســتغرق وقتــا
حلســم تســوية التعويــض ،وإذا مــا علمنــا أن العديــد مــن الــدول ســارية
يف التوجــه يف فــض النزاعــات عبــر هيئــات الوســاطة والتحكيــم قانونيــا
أو اتفاقيــا ،إذ أن املطالبــة أمــام املحاكــم تتطلــب سلســلة مــن إجــراءات
عنــد التقاضــي ،فضــا عــن أنهــا تثقــل كاهــل طالــب التعويــض بالرســوم
واملصاريــف القضائيــة وأجــور املحامــاة واخلبــراء إذا مــا قورنــت بأعمــال
اللجنــة القضائيــة.
 )3إن مــا جــاء مبقتــرح نقابــة املحامــن ينصــب حقيقــة علــى تفعيــل دور
املحامــي يف املطالبــة بالتعويــض ،وإن كان قــرار مجلــس قيــادة الثــورة املنحلــة
 815يف  1982 / 6 / 20قــد حــدد أتعــاب املحامــاة بنســبة  % 10مــن
مبلــغ التعويــض املقــرر علــى أن ال تزيــد عــن خمســمائة دينــار يف جميــع
األحــوال ،وأن احلــد األعلــى لألتعــاب كان مبلغــا جيــدا وقتــذاك إال أنــه لــم
يعــد يذكــر اآلن .لذلــك يتــم اللجــوء إلــى االتفــاق لتحديــد أجــور املحامــاة
التــي تصــل إلــى نصــف مبلــغ التعويــض أحيانــا .وعليــه يجــب إعــادة النظــر
بأتعــاب املحامــاة مبــا ينســجم مــع مبلــغ التعويــض واجلهــد املبــذول للمحامــي
دون إجحــاف.
ثانيــا— فيمــا يخــص رغبــة شــركات التأمــن بترويــج التأمــن اإللزامــي مــن
املســؤولية املدنيــة عــن حــوادث الســيارات وتوســيع نطاقــه ليكــون التأمــن
علــى الســيارات شــامال كأن يشــمل التأمــن حــاالت الوفــاة واإلصابــة
البدنيــة وكذلــك األضــرار املاديــة التــي تلحــق مبمتلــكات الغيــر ،االلتــزام
بإجــراء التأمــن علــى مالــك الســيارة أو مــن يقــوم مقامــه قانونــا وتــؤدى
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شــركة التأمــن مبلــغ التأمــن املحــدد يف الوثيقــة عــن احلــوادث ،فهــل لهــذه
الشــركات القــدرة بتســديد التعويضــات؟ ومــا مصيــر التعويضــات عــن
األضــرار الناشــئة عــن الســيارات مجهولــة الهويــة أو املعفــاة مــن التأمــن؟
ويبــدو علــى األرجــح أن شــركات التأمــن غيــر قــادرة إذ تــرك األمــر لهــا
باملطلــق ،الســيما وأن قانــون التأمــن اإللزامــي مــن املســؤولية املدنيــة عــن
حــوادث الســيارات رقــم  52لســنة  1982لــه خصوصيــة تنــدرج حتــت
الرعايــة االجتماعيــة غايتــه توفيــر احلمايــة وليــس الربــح واملضاربــة .وهنــا
تبــرز أهميــة ودور اللجنــة القضائيــة .وعليــه نؤيــد مــا ذهــب إليــه األســتاذ
موفــق حســن رضــا بأهميــة وجــدوى اللجــان القضائيــة التــي راعــت ظــروف
املتضــرر(.)2
إن املــاة املاليــة لهــذه الشــركات التــي يف أغلبهــا متعثــرة ماليــا واخلبــرات
املتوافــرة لديهــا بســيطة ،وإن كان البــد فينبغــي أن تتولــى شــركات التأمــن
متويــل صنــدوق التأمــن اإللزامــي بنســبة مــن األقســاط املســتحصلة طبقــا
لنشــاطها وبياناتهــا املاليــة مــن نشــاط التأمــن اإللزامــي وحتــدد هــذه
النســبة ســنويا بقــرار مــن وزيــر املاليــة مــع بقــاء اللجنــة القضائيــة للبــت يف
تعويضــات األضــرار الناشــئة عــن الســيارات املجهولــة وكذلــك الســيارات

املعفــاة مــن التأمــن وغيرهــا بنــص تشــريعي ،ليرتــب القانــون أثــره وإن كان
هــذا ليــس باألمــر اليســير.
وعليه نستخلص من الدعوات أعاله إلى ما يلي:
أ) إلغــاء اللجنــة القضائيــة وإناطــة ألبــت بالتعويــض للقضــاء مــع بقــاء
صنــدوق التأمــن اإللزامــي لصــرف التعويضــات ،وهــذا مــا تطالــب بــه نقابــة
املحامــن لتفعيــل دور املحامــي.
ب) إناطــة التأمــن اإللزامــي مــن حــوادث الســيارات مــع توســيع غطائــه
لشــركات التأمــن وإلغــاء صنــدوق التأمــن اإللزامــي وهنــا ســتكون شــركات
التأمــن علــى املحــك.
وممــا تقــدم يبــدو مــن األفضــل علــى األقــل يف الوقــت احلاضــر إمــا إعــادة
النظــر يف قانــون التأمــن اإللزامــي مــن املســؤولية املدنيــة عــن حــوادث
الســيارات رقــم  52لســنة  1980مــن حيــث توســيع نطاقــه املوضوعــي -
أي االخطــار التــي يغطيهــا التأمــن ،ومــن حيــت التعرفــة مــن خــال إعــادة
العمــل بوثيقــة التأمــن اإللزامــي وإلغــاء قــرار مجلــس قيــادة الثــورة املنحــل
 955لســنة  1987وإن كان هــذا األمــر ســيثقل عمــل شــركة التأمــن
الوطنيــة مــع تفعيــل دور اللجنــة القضائيــة.

( )2للمزيد راجع :موفق حسن رضا ،تعقيب على مقال مالحظات سريعة ودعوة للمناقشة حول التأمين اإللزامي من حوادث السيارات "،شبكة
االقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/202120/07//%D985%%D988%%D981%%D982-%%D8%AD%D8%B3%D986-%%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D982%%D98%A%D8%A8-%D8%B9%D984%%D989-%%D985%%D982%%D8%A7%D984-%%D985%%D984%%D8%A7%D8
%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1/
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نظرة على أداء قطاع التأمني اجلزائرى
خالل عامى 2020--2019
2020
أ /بن ميسية يوسف

أ /كمال مرامي

ا  /وداد بلهوشات

ا  /مراد كعولة

أ  /حجو عبد الحكيم
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أ  /محمد بن عربية

ا  /بن حبيلس شريف

ا  /الحاج أمحمد أحمد

أ  /سامي توحوش

أ  /محمد حكيم صوفى
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تقرير سوق التأمني الجزائرى خالل عامى 2020-2019
تاريخ التأمين في الجزائر
مــر قطــاع التأمــن اجلزائــري بجملــة مــن اإلصالحــات فرضتهــا السياســات االقتصاديــة املختلفــة وضعتــه أمــام حتديــات تطلبــت االســتجابة للتغيــرات
املختلفــة.
فمنــذ االســتقالل ،وحتــى اليــوم أولــت اجلزائــر إهتمامــا بالغــا يف إعــادة تنظيــم هــذا القطــاع الــذي عــرف تطــورا ملحوظــا تــوج بإصــدار جملــة مــن النصــوص
التشــريعية والتنظيميــة املؤطــرة لــه ،ممــا فتــح املجــال للقطــاع اخلــاص ،وإنشــاء التأمــن املصــريف ،وإنشــاء صنــدوق ضمــان املؤمــن ،ورفــع القــدرة املاليــة
لشــركات التأمني.لقــد تدرجــت السياســة اجتــاه التأمــن مــن التأمــن ،إلــى إنشــاء شــركات وطنيــة ،أصبحــت متخصصــة حتــى فتــح الســوق أمــام القطــاع
اخلــاص يف أواســط التســعينات مــن القــرن املاضــي.

اإلطار التشريعي
يتكــون مــن النصــوص التشــریعیة (قوانیــن وأوامــر) والتنظیمیــة (مراســیم وقــرارات وزاریــة) املنظمــة واملؤطــرة لقطــاع التأمیــن والتــي تهــدف إلــى ترقیــة
ومراقبــة نشــاط التأمیــن وهــي :
أوال :اإلطار القانوني
 قانون رقم  31/88لسنة  1988املتمم لألمر رقم  15-74لسنة  1974املتعلق بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التأمني على األضرار؛ األمر رقم  07/95لسنة  1995املتعلق بالتأمينات؛ األمر رقم  06/96لسنة  1996املتعلق بتأمني قروض الصادرات؛ األمر رقم  12/03لسنة  2003املتعلق بإلزامية التأمني على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا؛ القانون رقم  04/06لسنة  2006املعدل واملتمم لألمر رقم  07/95واملتعلق بالتأمينات؛ثانيا :املراسيم والقرارات الوزارية
ونذكر بعض منها على سبيل املثال ال احلصر ،وميكن اإلطالع عليها بالتفصيل على املوقع اإللكترونيwww.joradp.dz /
 املرسوم التنفيذي رقم  338-95لسنة  1995املتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمني وحصرها؛ املرسوم التنفيذي رقم  339-95لسنة  1995املتضمن صالحيات املجلس الوطني للتأمني وتكوينه وتنظيم عمله؛ املرسوم التنفيذي رقم  340-95لسنة  1995الذي حدد شروط منح وسطاء التأمني اإلعتماد واألهلية املهنية ومراقبتهم؛ املرسوم التنفيذي رقم  409-95لسنة  1995املتعلق بالتنازل اإللزامي يف مجال إعادة التأمني؛ املرسوم التنفيذي رقم  411-95لسنة  1995املتضمن بإلزامية تأمني األشخاص؛ املرسوم التنفيذي رقم  413-95لسنة  1995املتعلق بإلزامية تأمني الشركات واملؤسسات التابعة للقطاعات االقتصادية من مسوليتهم املدنية؛ املرسوم التنفيذي رقم  414-95لسنة  1995املتعلق بإلزامية التأمني يف البناء من مسؤولية املتدخلني املدنية املهنية؛ املرسوم التنفيذي رقم  48-96لسنة  1996الذي حدد شروط التأمني وكيفياته يف مجال املسولية املدنية عن املنتجات؛ املرسوم التنفيذي رقم  49-96لسنة قائمة املباني املعفاة من إلزامية تأمني املسؤولية املهنية واملسؤولية العشرية؛ املرسوم التنفيذي رقم  213-08لسنة  2008الذي حدد مهام جلنة اإلشراف والتأمينات؛ املرسوم التنفيذي رقم  13-09لسنة  2009الذي حدد القانون األساسي النموذجي لشركات التأمني ذات الشكل التعاضدي؛ -املرسوم التنفيذي رقم  14-13لسنة  2013املتعلق بااللتزامات املنظمة لشركات التأمني وإعادة التأمني؛

هيكل سوق التأمين الجزائري:
يتكون من:
 املجلس الوطني للتأمينات وهو جهة اإلشراف والرقابة على التأمني؛ االحتاد اجلزائري لشركات التأمني وإعادة التأمني؛ عــدد  24شــركة تأمــن منهــا  13شــركة متــارس جميــع أنــواع التأمــن علــى األضــرار و  8شــركات مختصــة بتأمــن األشــخاص باإلضافــة إلــى شــركتنيمختصتــن بتأمــن القــروض وشــركة إعــادة تأمــن؛
 وسطاء وخبراء التأمني؛وتعمل هذه اجلهات يف ظل األوامر والقوانني املتعلقة بالتأمينات وإلزامية التأمني على الكوارث الطبيعية وإلزامية التأمني على السيارات؛
املجلس الوطني للتأمينات ":"CNA
 يعمل برئاسة وزير املالية ،ومكون من ممثلني عن مختلف اجلهات املشاركة يف أعمال التأمني  ،وهي:رئيــس هيئــة الرقابــة علــى التأمــن /مديــر التأمــن بالــوزارة املكلفــة باملاليــة  /ممثــل عــن بنــك اجلزائــر /ممثــل عــن املجلــس اإلقتصــادي واإلجتماعــي
الوطنــي  )4( /ممثلــن لشــركات التأمــن  )2( /مــن ممثلــي وســطاء التأمــن  ،أحدهمــا للــوكالء العامــن واآلخــر للوســطاء  /خبيــر تأمــن  /ممثــل مــن
اخلبــراء املعتمديــن مــن قبــل إحتــاد شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن  /ممثــل األكتواريــن  )2( /ممثلــن عــن العاملــن يف قطــاع التأمــن؛
ميارس مسؤولياته وصالحياته ضمن إطار رقابي يهدف إلى حتقيق األهداف التالية:

28

العــــــــدد 150
سبتـمـرب 2021م

تقرير السوق الجزائرى
• تعزيز اإلستقرار واملحافظة على سالمة نظام قطاع التأمني؛
• حماية املصالح املشروعة للعمالء املرخص لهم يف القطاع املالي؛
• تعزيز الشفافية وتنظيم صناعة اخلدمات املالية؛
• احلد من اجلرائم املالية وأنشطة غسيل األموال عن طريق وضع القوانني واألطر الرقابية الالزمة؛
تتمثل مهامه يف:
 .1حتســن ظــروف عمــل شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن لضمــان مــاءة شــركات التأمــن وحمايــة مصالــح حملــة الوثائــق واملســتفيدين مــن العقــود لذلــك
يتولــى مراقبــة تطبيــق اللوائــح مــن قبــل هــذه الشــركات والتفكيــر يف حتســينها؛
 .2ضمــان تعزيــز وتطويــر ســوق التأمــن مبــا يســهل إندماجــه يف العمليــة االقتصاديــة واجلتماعيــة للدولــة بأفضــل الطــرق والوســائل لتعزيــز :حمايــة أداة
اإلنتــاج واألعمــال التجاريــة ،مشــاركة أكبــر وأكثــر فعاليــة لشــركات التأمــن يف الوقايــة مــن املخاطــر ،خلــق فــرص العمــل والتوجــه األكثــر فائــدة للمدخــرات
التــي تقدمهــا شــركات التأمــن ،مشــاركة أكبــر لشــركات التأمــن يف االســتثمار  ،ســواء بشــكل مباشــر (االســتثمار يف العقــارات) أو غيــر مباشــر (االســتحواذ
علــى حصــة يف الشــركات  ،شــراء األوراق املاليــة يف البورصــة  ...إلــخ)؛
 .3جعــل شــركات التأمــن أكثــر مهنيــة يف إدارة الســامة مــن خــال تطويــر سياســات وقائيــة قــادرة علــى جتنــب وقــوع الكــوارث ،مــن خــال العمــل علــى
زيــادة مشــاركة شــركات التأمــن يف متويــل سياســات الوقايــة واحلمايــة جلميــع أنــواع املخاطــر املؤمــن عليهــا (احلريــق  ،البنــاء  ،الســرقة  ،احلــوادث  ،إلــخ)
الصارمــة والفعالــة مــن خــال تطبيــق حوافــز األســعار وتقاســم األربــاح املدروســة؛
 .4املشــاركة مــع مؤسســات الدولــة األخــرى يف وضــع نصــوص ذات معاييــر تنظيميــة حتكــم كافــة الوســائل واإلجــراءات املســتخدمة للوقايــة مــن املخاطــر
وحمايتهــا ،وتشــجيع االســتثمار يف تلــك التــي تعطــي أفضــل النتائــج؛
 .5تولي مسؤولية ميزان حقوق جميع التدابير املتعلقة بالشروط العامة للعقود.والتزامات أطراف عقد التأمني
واقتراح احلد األدنى لشروط الضمان جلميع عقود التأمني وال سيما التأمني اإلجباري املنصوص عليه يف املرسوم .07-95
 .6تطويــر إجــراءات التعــاون مــع مجالــس الــدول األخــرى التــي تقيــم عالقــات اقتصاديــة مــع اجلزائــر إلتاحــة الفرصــة لقطــاع التأمــن لالســتفادة مــن
اخلبــرات الدوليــة القــادرة علــى تنشــيطه وفتــح منافــذ جديــدة لــه يف إعــادة التأمــن؛
 .7املســاهمة يف حتســن ميــزان مدفوعــات الدولــة مــن خــال التنســيق واإلشــراف علــى اســتثمارات إعــادة التأمــن يف الســوق الدوليــة للحصــول علــى
أفضــل شــروط االســتثمار وتعزيــز املعاملــة باملثــل لشــركات إعــادة التأمــن.
 .8إنشاء "مركز أبحاث" لتولي األعمال األساسية لتطوير التأمني يف اجلزائر؛
اإلحتاد اجلزائري لشركات التأمني وإعادة التأمني ""UAR
واملكمــل بالقانــون رقــم  04/06املــؤرخ
 إحتــاد مهنــي مت إنشــاؤه عــام  1995وفقــا لألمــر رقــم  07/95املــؤرخ  1995-1-25املتعلــق بالتأمــن املعــدلّ
يف  2006-2-20واملصــادق عليــه مــن قبــل وزارة املاليــة مبوجــب القــرار رقــم  001تاريــخ  2014-1-6؛
 يضم جميع شركات التأمني وإعادة التأمني وكذلك فروع الشركات األجنبية التي متارس التأمني وإعادة التأمني املرخصة؛ يتألف من اجلمعية العمومية يترأسها رئيس االحتاد أو أحد نائبيه  /مجلس اإلدارة  /املندوبية العامة  /اللجان الدائمةتتمثل مهامه يف:
 .1الدفاع عن املصالح املهنية ألعضائه ومتثيلها أمام الغير والسلطات العامة؛
 .2املساهمة يف حتسني مستوى التكوين والتأهيل للعاملني يف قطاع التأمني؛
 .3تزويد أعضائه بإطار عمل للمشاورات والتبادالت حول جميع األمور ذات االهتمام املشترك؛
 .4تزويد أعضائه باملساعدة حلل املشاكل الفنية أو القانونية أو املالية املتعلقة بتحليل وإدارة ونقل مخاطر إعادة التأمني و/أو التأمني املشترك؛

■ مؤشرات عامة حول السوق الجزائري:

 بلــغ إجمالــي األقســاط  137,466.90مليــار دينــار جزائــري ( 1,039.92مليــون دوالر أمريكــي) عــام  2020مقابــل  146,341.08مليــار دينــار( 1,226.05مليــون دوالر) عــام  2019مقابــل  138,957.87مليــار دينــار( 1,191.85مليــون دوالر) عــام 2018؛
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■ توزيع أقساط التأمين حسب الفروع لعام  2020مقارنة بعامي  2019و :2018

 بلغــت إجمالــي املطالبــات (التعويضــات) للعــام  2020مبلــغ 70,210.67مليــار دينــار جزائــري ( 531.13مليــون دوالر
أمريكــي) مقابــل  84,799.46مليــار دينــار ( 710.45مليــون
دوالر) عــام  2019مقابــل  67,949.19مليــار دينــار(582.80
مليــون دوالر) عــام 2018؛

■ توزيع مطالبات التأمين ( التعويضات) حسب الفروع لعام  2020مقارنة بعامي  2019و :2018
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■ تطور نشاط التأمين (األقساط  /المطالبات) خالل خمس سنوات:

■ إعادة التأمين الصادر:
بلغــت إجمالــي أقســاط إعــادة التأمــن للعــام 2020
مبلــغ  4,568.50مليــارات دينــار جزائــري (34.56
مليــون دوالر أمريكــي) مقابــل  2,083.93مليــار دينــار
( 17.46مليون دوالر) عام  2019مقابل 6,379.29
مليــارات دينــار( 54.72مليــون دوالر) عــام 2018؛

■ التأمين التكافلي:

شــركة ســامة للتأمينــات التأمــن التكافلــي يف اجلزائــر
هــي الوحيــدة التــي متــارس هــذا النــوع مــن التأمــن،
فهــي أحــدى فــروع مجموعــة ســامة – الشــركة العربيــة
اإلســامية للتأمــن – إحــدى املجموعــات التكافليــة
منــذ إنشــائها عــام  1979يف دبــي باإلمــارات العربيــة
املتحــدة؛
بلــغ إجمالــي أقســاط التأمــن التكافلــي 5,337.08
مليــارات دينــار جزائــري ( 45.05مليــون دوالر
أمريكــي) عــام  2019مقابــل  5,158.15مليــارات
دينــار ( 44.24مليــون دوالر) عــام  2018مقابــل
 4,807.72مليــارات دينــار( 43.32مليــون دوالر) عــام
2017؛

■ توزيع أقساط التأمين التكافلي حسب الفروع للعام  2019مقارنة بعامي  2018و :2017

بلغــت املطالبــات املســتحقة  2,328.84مليــار دينــار جزائــري ( 19.51مليــون دوالر أمريكــي) عــام  2019مقابــل  2,310.82مليــار دينــار (19.82
مليــون دوالر) عــام  2018مقابــل  2,290.32مليــار دينــار( 20.64مليــون دوالر) عــام 2017؛
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تقرير السوق الجزائرى
■ األكبر خمس شركات في السوق للعام :2019

■ الخالصـــة

عرف سوق التأمني اجلزائري عدة مراحل تاريخية تركت بصماتها إلى اليوم
 مرحلة االستعمار الفرنسي الذي أدخل التأمني وقانون التأمني إلى اجلزائر؛ مرحلــة االســتقالل وتأميــم الشــركات والتــي تبعهــا إنشــاء الشــركات الوطنيــة :اجلزائريــة للتأمــن وإعــادة التأمــن  ،CAARالوطنيــة للتأمــن ،SAAاجلزائريــة للتأمينــات  CAATواإلعــادة املركزيــة CCR؛
 مرحلة التخصص والتي فرضت أن تتخصص  SAAيف السيارات و CAATيف النقل و CAARيف باقي الفروع؛ مرحلة السماح بتأسيس شركات خاصة منذ أواسط التسعينات من القرن املاضي.وحلــد اآلن الزالــت أثــار الفتــرات الســابقة تؤثــر يف هيكليــة الســوق؛ فشــركات القطــاع العــام (مبــا فيهــا  )CASHالزالــت تســتحوذ علــى مــا نســبته % 56
مــن الســوق؛ كمــا أن شــركة  SAAالزالــت شــركة التأمــن التــي تســتحوذ علــى أكبــر نســبه مــن تأمــن الســيارات.
علــى مســتوى اإلعــادة ،الزالــت اإلعــادة املركزيــة  CCRتتمتــع باإلســناد اإلجبــاري  % 50ولكــن حصتهــا مــن األقســاط املعــاد تأمينهــا أكبــر مــن هــذه النســبة،
بســبب اإلســناد الغيــر اإللزامي.
ولقــد ســاعد وجــود معيــد تأمــن وطنــي علــى ضبــط إيقــاع األســعار يف األخطــار الكبــرى أو التــي تفــوق الطاقــات االكتتابيــة للشــركات ،وعلــى تنظيــم العالقــة
مــع األســواق العاملية.
عانــى الســوق اجلزائــري مــن معضــات بســبب تركيبــة الســوق وغيــاب املنافســة يف فتــرة التأميــم والتخصــص ،لكــن دخــول شــركات جديــدة إلــى الســوق أفــرز
ظاهرتــن متناقضتــن :مــن جهــة تنــوع العــرض التأمينــي واالجتــاه نحــو األخطــار الفرديــة وتأمينــات احليــاة ،وهــذا الشــيء يصــب يف مصلحــة زيــادة الطلــب
علــى التأمــن وتنــوع املحفظــة التأمينيــة؛ لكــن يف املقابــل أدى انفتــاح الســوق إلــى انهيــار األســعار يف الفــروع األساســية؛ ولقــد فاقمــت األزمــة الناجتــة عــن
انخفــاض أســعار البتــرول والغــاز والعائــدات التــي كانــت تدرهــا علــى اخلزينــة اجلزائريــة مــن التحديــات التــي تعانــي منهــا الســوق ،حيــث أدى انحســار عــدد
الســيارات املســتوردة واملســجلة إلــى منــو بطــئ يف إجمالــي األقســاط .كمــا أن أزمــة الكوفيــد 19 -أدت إلــى تراجــع األقســاط بشــكل واضــح يف .2020
إذا اســتثنينا التراجــع التــريف الــذي عانــت منــه الســوق وتراجــع ســعر صــرف الدينــار اجلزائــري أمــام الــدوالر ،تبقــى هنــاك مجموعــة مــن التحديــات وجــب
علــى القائمــن علــى الســوق مواجهتهــا.
أوال ،نسبة التأمني يف الناجت القومي اخلام ( % 0.53يف  )2020التزال ضعيفة بالنظر إلى اإلمكانات التي يوفرها االقتصاد اجلزائري.
ثانيا ،الزال فرع السيارات هو الفرع األساسي  % 67.32يف  ،2020وهذا يتأثر بحركة استرداد السيارات وباملنافسة الشرسة.
ثالثا ،الزالت تأمينات األفراد واحلياة ال تشكل إال نسبة ضئيلة من إجمالي األقساط.
رابعاً ،الزال الطلب على التأمني مرتبطا ً بشكل وثيق باإلنفاق احلكومي وبتأمينات املؤسسات.
حتديــا للشــركات اخلاصــة والتــي تأسســت يف الســنوات األخيــرة والتــي
خامسـاً ،متركــز الســوق بشــكل كبيــر  % 60مــع اخلمــس شــركات الكبــرى ،يشــكل
ً
لــم تنــل أو لــم تســتطع أخــذ حصــة كبيــرة مــن الســوق.
سادساً ،الزال التكافل لم يرتقي إلى املستوى املطلوب؛ ومن املفترض أن يساعد القانون اجلديد ( )2021على تشجيع التكافل.
أمــام هــذه التحديــات ،هنــاك ضــرورة ألن تأخــذ اجلهــات املســؤولة علــى مســتقبل التأمــن قــرارات وتنهــج سياســات لتوســيع نطــاق التأمــن يف اجلزائــر
ولكــن ليســت بالتأمينــات اإلجباريــة أو الشــبه اإلجباريــة فقــط.
هنــاك إمكانــات كبــرى – إذا توافــرت عوامــل معينــة وظــروف اقتصاديــة أحســن – سـتُمكن الســوق اجلزائــري مــن النمــو الســريع؛ وهــي التحــول الدميوغــرايف
وزيــادة عــدد أفــراد الطبقــات املتوســطة ،وخاصــة بالنظــر إلــى املشــاكل التــي تواجــه أنظمــة التقاعــد مــن جهــة وعــزوف املواطنــن عــن اإلستشــفاء يف
املستشــفيات احلكوميــة ،ممــا ســيدفع يف اجتــاه تنامــي الطلــب علــى التأمــن الصحــي وأنظمــة التقاعــد (اخلــاص) ،ممــا سيفســح املجــال أمــام شــركات
التأمــن.
إجمــــــــاالً ،يبقــى الســوق اجلزائــري بالنظــر إلــى عــدد الســكان ومتوســط أعمارهــم ،واملــوارد واإلمكانــات التــي تزخــر بهــا اجلزائــر ،ســو ًقا واعــدة؛ والرهــان
عليــه ال يكــون علــى املــدى املنظــر فقــط ،بــل علــى املــدى املتوســط والبعيــد وباســتراتيجية إراديــة تتظافــر فيهــا جهــود جميــع األطــراف ذات العالقــة بالعمليــة
التأمينية.
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السوق الجزائري فى مواجهه االزمة
Le marché algérien face à La Crise

األستاذ
رضا فريد بنبوزيد
UNE BREVE HISTOIRE DU MARCHÉ ALGERIEN
A l’indépendance du pays en 1962, le législateur algérien reconduit
tous les textes en vigueur en attendant la promulgation de nouvelles
lois. L’Algérie compte alors 160 sociétés d’assurance titulaires d’un
agrément dont la plupart sont françaises.
Les autorités de contrôle nouvelles exigent l’obtention d’un nouvel
agrément ce que la totalité des sociétés françaises refusent et
procèdent au transfert de leur actifs financiers en France
La période 1962 à 1995 est marquée par trois événements majeurs,
d’abord la décision de donner à l’Etat le monopole des activités
d’assurance ordonnance de 1966 qui entraine la liquidation des
sociétés étrangères.
De 1963 à 1966 le marché relève le défi du départ des sociétés
françaises grâce au maintien de quelques sociétés la création
d’une société mixte Algéro-Egyptienne et la conversion de la CAAR
créée des 1963 comme réassureur chargé de la cession légale en
compagnie d’assurance directe.
Une évolution logique qui s’est avérée particulièrement efficace a
été la spécialisation des compagnies publiques qui a ouvert une
période d’apprentissage et d’innovation particulièrement féconde,
la rénovation de la branche automobile avec la mise en place
d’une législation de « no fault » pour la gestion des indemnisations
corporel et la revalorisation des produits auto et du mode de gestion
des sinistres matériels.
Grâce à cette évolution dans les années quatre-vingt le marché
algérien est devenu l’un des plus importants du monde arabe.
Enfin l’ouverture du secteur aux acteurs privés a complété un
processus qui a donné au marché un potentiel encore mal exploité
mais porteur dans l’avenir.
Mais comme dans toute évolution, malgré la bonne foi du législateur,
une série de mesures relatives à l’assurance vie de 1966 à 2006
ont fait de l’Algérie le dernier pays du monde dans ce segment
fondamental de structuration des marchés.
L’EVOLUTION STRUCTURELLE ET OPÉRATIONNELLE DU
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نبذة تاريخية عن السوق اجلزائرية
 متيــزت تلــك،1962 عندمــا نالــت البــاد اســتقاللها عــام
 أولهــا، بثالثــة أحــداث رئيســية1995  إلــى1962 الفتــرة مــن
1966  قانــون،قــرار منــح الدولــة حــق احتــكار أنشــطة التأمــن
.الــذي أدى إلــى تصفيــة الشــركات األجنبيــة
 واجــه الســوق التحــدي،1966  إلــى عــام1963 مــن عــام
 وإنشــاء شــركة جزائريــة،املتمثــل يف رحيــل الشــركات الفرنســية
 التــي مت إنشــاؤها عــامCAAR مصريــة مختلطــة وحتويــل
. كشــركة إعــادة تأمــن مســؤولة عــن الشــؤون القانونيــة1963
كان التطــور املنطقــي الــذي أثبــت فعاليتــه بشــكل خــاص هــو
تخصــص الشــركات العامــة التــي نتــج عنهــا فتــرة مثمــرة بشــكل
 وجتديــد قطــاع الســيارات بإدخــال،خــاص مــن التعلــم واالبتــكار
 خطــأ "لــإدارة التعويضــات اجلســدية وإعــادة."ال" تشــريع
.تقييــم منتجــات الســيارات وطريقــة إدارة املطالبــات املاديــة
 أصبــح الســوق اجلزائــري،بفضــل هــذا التطــور يف الثمانينيــات
.مــن أهــم األســواق يف العالــم العربــي
 وعلــى الرغــم مــن حســن، ولكــن كمــا هــو احلــال يف أي تطــور
 فــإن سلســلة مــن اإلجــراءات املتعلقــة بالتأمــن، نيــة املشــرع
 جعلــت مــن2006  إلــى عــام1966 علــى احليــاة مــن عــام
اجلزائــر الدولــة األخيــرة يف العالــم يف هــذا اجلــزء األساســي
.مــن هيكلــة الســوق
التطور الهيكلي والتشغيلي للسوق اجلزائري
الشركات
 (الشــركة اجلزائريــة للتأمــن وإعــادةCAAR مت إنشــاء
 مهمتهــا األولــى هــي إدارة التنــازل.1963 التأمــن) يف عــام
 تضطــر الشــركات األجنبيــة إلــى التنــازل عــن،.القانونــي
 األمــر الــذي يرفضونــه،CAAR  مــن محفظتهــا لشــركة10٪
.ويتخلــون عــن الســوق
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مقاالت
MARCHÉ ALGERIEN
LES ENTREPRISES
La CAAR (Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance)
est créée en 1963. Elle a pour mission initiale de gérer la cession
légale.
Les compagnies étrangères se voient dans l’obligation de lui céder
10% de leur portefeuille, ce qu’elles refusent et abandonnent le
marché.
Après le retrait des assureurs européens, seules exercent en
Algérie en 1964, la CAAR, la SAA et la STAR (Tunisie) qui a repris
le portefeuille des Mutuelles du Mans. Deux mutuelles locales, la
Caisse Mutuelle Nationale Agricole, (CMNA) et la MATEC complètent
le marché.
Créée en 1973, la CCR (Compagnie Centrale de Réassurance)
démarre ses activités en 1975. Le capital de la société est, à
l’origine, détenu à parts égales par la CAAR et la SAA qui sont
tenues de lui céder toute leur réassurance. La CCR devient ainsi le
seul interlocuteur des réassureurs étrangers.
LA SPÉCIALISATION
Après la suppression des réseaux d’intermédiaires, agents généraux
et courtiers, dans le début des années 1970, l’ensemble du marché
algérien de l’assurance est constitué de sociétés étatiques disposant
de bureaux de souscription directe, gérés par un personnel salarié.
De 1976 à 1989, l’Etat spécialise les entreprises publiques ce qui
aboutît à la structure suivante :
• Risques d’entreprises: CAAR
• Risques des particuliers et des professionnels : SAA
• Risques transport : CAAT
• Risques agricoles : CNMA
• Risques des enseignants: MATEC
L’OUVERTURE AU SECTEUR PRIVÉ
En 1989, la spécialisation des sociétés d’assurance est abandonnée.
En 1995, un nouveau cadre juridique est mis en place. Il met fin
au monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance, et permet la
création de sociétés privées Enfin, la loi de février 2006 complète
l’arsenal législatif :
• En imposant une séparation des activités vie et non vie des sociétés
d’assurance
• En introduisant la bancassurance
• En permettant l’ouverture de succursales de sociétés d’assurance
ou de réassurance étrangères.
LA TRANSITION
Une transition "politique positive" en s'appuyant sur la situation
politico/économique qui reconnait et critique les décennies passées
de mauvaise et qui va permettre de changer l'économie du pays et
évidemment le marché de l'assurance.
Ce changement drastique intervenu en 2019 devrait créer un cadre
plus favorable aux activités économiques en général et au secteur
financier en particulier.
Malgré les effets de la crise COVID-19, le plan de relance contient
des facteurs favorables au secteur de l’assurance, même si les
branches automobile et transport devraient être affectés par le
programme de réduction des importations.
Un programme vigoureux et coordonné pourrait permettre au
marché de retrouver une dynamique et un meilleur équilibre malgré
les difficultés.
La volonté annoncée et mise en œuvre des pouvoirs publics de
développer la numérisation et la digitalisation offre une occasion
unique aux compagnies d’optimisation de leur gestion en termes de
réduction des charges et de gains de productivité.
LE CONSTAT DE L’ETAT DU MARCHE
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 كانــت الشــركات،بعــد انســحاب شــركات التأمــن األوروبيــة
 وCAAR  هــي1964 الوحيــدة العاملــة يف اجلزائــر عــام
 التــي اســتحوذت علــى محفظــة،)(تونــسSTAR وSAA
، باإلضافــة إلــى شــركتان محليتــان.Mutuelles du Mans
) وCaisse Mutuelle Nationale Agricole (CMNA
. الســوقMATEC
CCR (Compagnie Centrale de تأسســت شــركة
 وبــدأت أنشــطتها يف عــام،1973 ) يف عــامRéassurance
ظــا بــه يف
ً  وكان رأس مــال الشــركة يف األصــل محتف.1975
 والتــي كانــت مطلوبــة،SAA وCAAR أجــزاء متســاوية مــن قبــل
 وبذلــك أصبحــت شــركة.للتنــازل عــن كل إعــادة التأمــن لهــا
. نقطــة االتصــال الوحيــدة ملعيــدي التأمــن األجانــبCCR
التخصص
بعــد إلغــاء شــبكات الوســطاء والــوكالء العامــن يف أوائــل
 حتــول ســوق التأمــن اجلزائــري بأكملــه إلــى،الســبعينيات
 يديرهــا،شــركات مملوكــة للدولــة مــع مكاتــب اكتتــاب مباشــر
.موظفــون يتقاضــون رواتــب
 قــررت الدولــة فــرض التخصــص1989  إلــى1976 مــن عــام
:لشــركات القطــاع العــام التــي نتــج عنهــا الهيــكل التالــي
CAAR مخاطر األعمال
PAC مخاطر األفراد ومتخصصي
CAAT مخاطر النقل
CNMA .املخاطر الزراعية
MATEC مخاطر معلمي
االنفتاح على القطاع اخلاص
، مت التخلــي عــن تخصــص شــركات التأمــن1989 يف عــام
 مت وضــع إطــار قانونــي جديــد ينهــي احتــكار1995 ويف عــام
. ويســمح بتأســيس الشــركات اخلاصة،الدولــة لعمليــات التأمني
: الترســانة التشــريعية2006  أكمــل قانــون فبرايــر،وأخيـ ًـرا
■ بفــرض الفصــل بــن األنشــطة تأمينــات احليــاة وتأمينــات
غيــر احليــاة لشــركات التأمــن
■ من خالل إدخال التأمني املصريف
■ الســماح بفتــح فــروع لشــركات التأمــن أو إعــادة التأمــن
.األجنبيــة
الفترة االنتقالية
 واالقتصــادي اإليجابــي" يعتــرف وينتقــد/ االنتقــال "السياســي
ســوء اإلدارة يف العقــود املاضيــة "زمــن العاصفــة" والــذي جعــل
.مــن املمكــن تغييــر اقتصــاد البــاد وســوق التأمــن
ـارا أكثــر مالءمة
ً  إطـ2019 خلــق هــذا التغييــر اجلــذري يف عــام
لألنشــطة االقتصاديــة بشــكل عــام والقطــاع املالــي بشــكل
 إال أنهــا، COVID-19 وعلــى الرغــم مــن آثــار أزمــة،خــاص
 علــى الرغــم أنــه مــن املتوقــع أن،حتتــوي حزمــة مــن احلوافــز
.يتأثــر فــرع الســيارات والنقــل بإنخفــاض الــواردات
إذا متكنــت إرادة الســلطات العموميــة واملنفــذة مــن تطويــر
 ســتجد الشــركات فرصــة فريــدة لتحســن إدارتهــا مــن،الرقمنــة
.حيــث خفــض التكاليــف وزيــادة اإلنتاجيــة
حالة السوق
يشــكل تقييــم الوضــع الهيكلــي والظــريف لســوق التأمــن نقطــة
البدايــة الضروريــة ألي حتليــل يعتمــد إدارة املخاطــر الشــاملة
والتــي بإمكانهــا التأثيــر علــى إدارة الســوق علــى املــدى القصيــر
.ومســتقبله علــى املــدى املتوســط
يجــب أن نتذكــر هنــا أن التأمــن هــو النشــاط املالــي الــذي
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مقاالت
L’évaluation de l’état structurel et conjoncturel du marché de
l’assurance constitue le point de départ nécessaire à toute analyse
de gestion d’un risque systémique pouvant affecter la gestion à court
terme du marché et son devenir à moyen terme.
Il faut rappeler ici que l’assurance est l’activité financière la plus
dépendante directement de la rente pétrolière et des obligations
légales d’assurance, du fait de la prépondérance de l’assurance
automobile.
La prééminence des risques contraints par l’obligation et ceux cédés
en réassurance a l’étranger réduit considérablement la capacité
de résilience du marché face à la crise économique et sociale de
grande ampleur qui suivra la crise sanitaire.
La baisse prévisible des volumes de primes domestiques, celles
retenues dans le pays, entrainera une réduction de la trésorerie des
compagnies d’assurance et en conséquence celle de leur capacité
de règlement des sinistres d’une part et de leur contribution au
financement du trésor public d’autre part.
La baisse simultanée du pouvoir d’achat des particuliers et des
professionnels et la réduction drastique des investissements publics
entrainera la contraction du potentiel assurable de façon durable
jusqu’à la sortie de la crise globale.
En outre l’absence totale d’assurance vie capitalisation dans notre
pays diminue la résilience du marché algérien
Sa position dans la marche mondial (SIGMA 2018) :
• Produit intérieur brut
55
• Volume total de primes
73
• Volume total primes non-vie
65
• Volume total primes vie
86
• Taux de pénétration
82
• Densité d’assurance
83
Ces classements qui n’ont aucun rapport avec la taille et le potentiel
de notre pays sont le produit de la situation de l’Algérie depuis les
années 1990.
Les chiffres à l’origine de ces classements montrent une dérive
générée par les effets pervers du système en partie et par une
gouvernance insuffisante des compagnies d’assurance dans une
large mesure essentiellement dans la gestion des sinistres directs
et indirects de la branche automobile malgré des efforts continus de
l’autorité de contrôle.
• Marché fragile dépendant de la rente pétrolière
• En deçà du potentiel réel du pays
• Prime domestique utile limitée
• Rôle majeur de la branche auto
• Volume des cessions à l’extérieur
• Baisse des importations de véhicules
• Baisse des investissements industriels et d’infrastructures
• Vieillissement du parc automobile
• Baisse du pouvoir d’achat des particuliers et des professionnels
• Volume des sinistres à payer sur le marché domestique
• Niveau réel des provisions technique de l’assurance auto
• Les réductions tarifaires
• Contraction de la « pseudo » branche assurance de personnes
• Effet pervers des taxes sur les contrats pour les compagnies et
l’Etat
LE PLAN DE REDRESSEMENT
Face à la crise que faire ?
• Rattraper le niveau moyen régional
• En incluant les pertes dues à la crise
• Un effort exceptionnel à organiser
• Impossible sans un retour confiance des assures
• Conditionnée par le règlement des sinistres
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يعتمــد بشــكل مباشــر علــى الريــع النفطــي وااللتزامــات
. بســبب نســبة التأمــن علــى الســيارات،القانونيــة للتأمــن
إن هيمنــة املخاطــر االجباريــة وتلــك التــي يتــم اســنادها إلعــادة
التأمــن يف اخلــارج تقلــل إلــى حــد كبيــر مــن مرونــة الســوق
يف مواجهــة األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الواســعة النطــاق
.التــي ســتتبع األزمــة الصحيــة
إن انخفــاض األقســاط املحليــة املحتفــظ بهــا داخليــا ســيؤدي
إلــى انخفــاض الســيولة لــدى شــركات التأمــن وبالتالــي ســيحد
مــن قدرتهــا علــى دفــع املطالبــات مــن جهــة وعلــى متويــل
.اخلزانــة العامــة مــن جهــة أخــرى
ســيؤدي االنخفــاض املتزامــن يف القــوة الشــرائية لألفــراد
واملهنيــن مــع االنخفــاض احلــاد يف االســتثمارات العامــة إلــى
تقلــص األصــول القابلــة للتأمــن بطريقــة مســتدامة حتــى نهايــة
.األزمــة العامليــة
 فــإن عــدم وجــود مدخــرات التأمــن علــى،باإلضافــة إلــى ذلــك
.احليــاة يف بالدنــا ســتقلل مــن مرونــة الســوق اجلزائــري
ترتيــب الســوق اجلزائــري علــى املســتوى العاملــي (حســب
:)2018 ســيجما
55 ■ الناجت املحلي اإلجمالي
73 ■ إجمالي حجم األقساط
65 ■ إجمالي حجم أقساط التأمني غير احلياة
86 ■ إجمالي حجم أقساط التأمني على احلياة
82 ■ نسبة التأمني يف الناجت القومي اخلام
83 ■ مبلغ االنفاق على التأمني
 ال يتناســب مــع حجــم وإمكانيــات بلدنــا وهــي،هــذا الترتيــب
.نتــاج الوضــع اجلزائــري منــذ التســعينيات
ســبب هــذا الترتيــب اآلثــار الضــارة املتأتيــة مــن طبيعــة نظــام
، واحلوكمــة الغيــر الكافيــة لشــركات التأمــن،جزئيــا
الســوق
ً
وال ســيما يف إدارة املطالبــات املباشــرة وغيــر املباشــرة يف
فــرع الســيارات علــى الرغــم مــن اجلهــود املســتمرة لســلطة
.اإلشــراف
■ ســوق هشــة تعتمــد علــى الريــع النفطــي ودون اإلمكانــات
احلقيقيــة للبلــد
■ أقساط محلية (نافعة) محدودة
■ الدور األساسي لفرع السيارات
■ حجم اإلسنادات إلى اخلارج
■ انخفاض واردات السيارات
■ انخفاض االستثمارات الصناعية ويف البنية التحتية
■ تقادم أسطول املركبات
■ انخفاض القوة الشرائية لألفراد واملهنيني
■ حجم املطالبات املستحقة الدفع يف السوق املحلي
■ املستوى الفعلي لالحتياطات الفنية للتأمني على السيارات
■ التخفيضات السعرية
■ تقليــص فــرع التأمــن علــى احليــاة وتأمينــات االفــراد
""الزائفــة
■ التأثير الضار للضرائب على عقود الشركات وعلى الدولة
خطة التعايف
 ما العمل؟،يف مواجهة األزمة
■ اللحاق باملستوى املتوسط على الصعيد اإلقليمي
■ أخد بعني االعتبار اخلسائر الناجمة عن األزمة
■ جهد استثنائي يف التنظيم
■ استحالة التعايف دون عودة ثقة حملة الوثائق
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مقاالت
• Optimiser la trésorerie avec l’aide de l’Etat
• Le travail de quantification des effets de la crise devrait permettre
d’évaluer les prévisions de clôture de l’exercice 2020 déjà impactés
par les décisions de l’Etat pour faire face à la crise générée à court
terme par la volatilité des revenus pétroliers.
• Les mesures de restriction des importations de biens et services
de associées à une réduction significative des dépenses publiques
ont un impact négatif
très important sur la dynamique de croissance des sociétés
d’assurance et entrainent une contraction de leur capacités
financières tel que décrites ci-dessus.
Dans ces conditions seule une action concertée du marché pour
valoriser le portefeuille auto existant permettrait de donner une
légère dynamique aux compagnies d’assurance dont les marges de
manœuvre seront limitées au moins pour les deux ou trois années
à venir et largement fonction de d’un renouveau espéré de la rente
pétrolière.
Sans attendre ce renouveau et la façon dont il sera géré par l’Etat
les acteurs du marché doivent faire preuve d’innovation dans la
gestion de leurs opérations en appréciant collectivement les leviers
d’une dynamique d’atténuation des effets de la crise ceci suppose
une approche globale fondée sur le principe de la Prime Domestique
Utile. Celle qui contribue directement sur le plan financier à
l’économie du pays.
Cette PDU peut se définir de la façon suivante :
Primes totales – Primes cédées + rétention nette du marché (qui
est contenue dans le volume des primes cédées mais qui doit être
précisée pour apprécier l’accroissement du taux de cession facteur
positif pour le marché) + commissions reçues des réassureurs (pour
l’ensemble du marché réassureur national inclus) – commissions
servies aux intermédiaires- primes impayées dans les limites d’un
ratio normatif.
Il est certain que les primes cédées aux réassureurs et les impayés
ne permettent pas de financer les achats obligatoires de bons du
Trésor dont la moitié est exigible à long terme.
Ainsi la baisse du volume net de prime utile domestique affectera la
liquidité des compagnies d’assurance.
Ceci aura un effet négatif pour le financement du Trésor public la
trésorerie nette disponible est majoritairement utilisée pour accélérer
le règlement des sinistres.
Face à ces besoins immédiats à court terme le poids des charges
fixes de gestion difficiles à réduire pénalisera le résultat des
entreprises d’assurance et entrainera la baisse des financements
pour l’Etat et la diminution de autres placements.
LES PERSPECTIVES
Le marché algérien d’assurance possède un potentiel de croissance
considérable que l’on peut estimer en valeur par rapport au PIB à 6
Md USD.
Ce potentiel peut être évalué quantitativement et qualitativement
par l’augmentation progressive de deux indicateurs le taux de
pénétration et le rapport entre assurances dommages et assurance
vie.
Dans l’état actuel du marché, supporté par un effort des autorités de
contrôle et sur une période de cinq ans, il serait possible d’atteindre
des résultats significatifs.
L’objectif serait de faire progresser le taux de pénétration de 0,6 %
à 4% en cinq ans ce qui représenterait à PIB constant (effets du
COVID de trois ans) un volume de primes de 6,5 Md USD.
Dans la situation actuelle du marché la construction d’un plan de
redressement solide et contrôlé par les autorités de tutelle est une
nécessité urgente.
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■ التسوية السريعة للمطالبات
■ حتسني التدفق النقدي مبساعدة الدولة
■ يجــب أن يتــاح عمــل قيــاس كمــي لتأثيــرات األزمــة لتقييــم
 التــي تأثــرت بفعــل2020 التوقعــات اخلتاميــة للســنة املاليــة
قــرارات الدولــة للتعامــل مــع األزمــة الناجتــة علــى املــدى
.القصيــر عــن تقلــب اإليــرادات النفطيــة
■ ســيكون للتدابيــر التــي حتــد من اســتيراد البضائع واخلدمات
والتــي تتزامــن مــع انخفــاض واضــح لإلنفــاق احلكومــي ســيكون
لهمــا تأثيــر ســلبي علــى ديناميكيــة منــو الشــركات وســتؤدي إلــى
.ًتراجــع قدراتهــا املاليــة كمــا ذكرنــا ســابقا
 فــإن اإلجــراءات املتفــق عليهــا مــن قبــل،يف ظــل هــذه الظــروف
الســوق لتعزيــز قيمــة محفظــة الســيارات احلاليــة فقــط هــي
التــي ســتجعل مــن املمكــن إعطــاء ديناميكيــة طفيفــة لشــركات
التأمــن التــي ســتكون مســاحة املنــاورة فيهــا محــدودة علــى
األقــل خــال العامــن أو الثالثــة أعــوام القادمــة وتعتمــد إلــى
.حــد كبيــر علــى جتديــد مأمــول لعائــدات النفــط
 يجــب،دون انتظــار التجديــد وطريقــة تدبيــره مــن طــرف الدولــة
.أن يتميــز املســؤولون يف الســوق باالبتــكار يف إدارة عملياتهــم
مــن خــال تقديــر جماعــي لــأدوات الديناميكيــة للتخفيــف مــن
 وهــذا يفتــرض اتبــاع نهــج متكامــل علــى أســاس،آثــار األزمــة
مبــدأ األقســاط املحليــة النافعــة التــي تســاهم ماليــا ً بشــكل
.مباشــر يف اقتصــاد البــاد
: على النحو التاليPDU ميكن تعريف هذه األقساط
) صــايف+( ) األقســاط املســندة- (إجمالــي أقســاط التأمــن
االحتفــاظ بالســوق (املتضمــن حجــم األقســاط املســندة والتــي
 وهــو عامــل،يجــب حتديدهــا لتقييــم الزيــادة يف معــدل االســناد
) العمــوالت املســتلمة مــن معيــدي التأمــن+( )إيجابــي للســوق
) العمــوالت املدفوعــة- ()(لـــتشمل معيــدي التأمــن املحلــي
) األقســاط غيــر املدفوعــة يف حــدود نســبة محــددة-(للوســطاء
.ًســلفا
مــن املؤكــد أن األقســاط التــي تســند ملعيدي التأمــن واملتأخرات
 التــي يكــون،ال متــول املشــتريات اإلجباريــة لســندات اخلزانــة
تاريــخ اســتحقاقها نصفهــا علــى املــدى الطويــل بالتالــي فــإن
االنخفــاض يف صــايف حجــم األقســاط املحليــة النافعــة ســيؤثر
.علــى ســيولة شــركات التأمــن
 حيــث، ســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى متويــل اخلزانــة العامــة
يســتخدم صــايف النقــد املتوفــر بشــكل أساســي لتســريع تســوية
.املطالبات
 فــإن،يف مواجهــة هــذه االحتياجــات العاجلــة والقصيــرة األجــل
عــبء املصاريــف العامــة الثابتــة التــي يصعــب تقليلهــا ســيؤثر
علــى نتائــج شــركات التأمــن ويــؤدي إلــى انخفــاض متويــل
.الدولــة وتقليــل االســتثمارات األخــرى
التوقعات
يتمتــع ســوق التأمــن اجلزائــري بإمكانيــات منــو كبيــرة ميكــن
6 تقديــر قيمتهــا بالنســبة إلــى النــاجت املحلــي اإلجمالــي بنحــو
.مليــار دوالر أمريكــي
ميكــن تقييــم هــذه اإلمكانــات مــن خــال الزيــادة التدريجيــة
يف مؤشــرين معــدل االختــراق والنســبة بــن التأمــن علــى غيــر
.احليــاة والتأمــن علــى احليــاة
 وبدعــم مــن جهــود ســلطة االشــراف،يف الوضــع احلالــي للســوق
 ســيكون الهــدف هــو زيــادة نســبة،وعلــى مــدى خمــس ســنوات
 وهــذا،4٪  إلــى0.6٪ التأمــن يف النــاجت القومــي اخلــام مــن
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بحوث
Ce plan suppose six prérequis indispensables :
Regagner la confiance des assurés ménages et professionnels
au moyen d’une opération spectaculaire de liquidation des
sinistres automobile directs et indirects inter compagnies
solidement organisée sur des bases statistiques en agissant par
compensation sans bureaucratie.
Faire réaliser par une firme d’actuaires ou deux totalement
indépendantes internationales une étude actuarielle complète des
provisions techniques de la branche automobile dans des délais
très courts afin de s’assurer de la transparence totale des comptes
techniques.
Faire
analyser techniquement l’ensemble des tarifs des branches
dommages destinés à la couverture des risques des ménages
et des professionnels afin de les rapprocher le mieux possible de
la demande solvable et les faire approuver collectivement par le
contrôle des assurances.
Ramener le marché à des règles de concurrence loyales
les pratiques actuelles, totalement aberrantes et injustifiées,
détruisent mécaniquement une grande partie de la valeur du
marché des particuliers et des professionnels qui est le fondement
du développement des marchés d’assurance dans le monde
entier. Ce retour à la normale doit être conduit sur la base d’une
instruction contraignante de la Direction des assurances.
Le plan doit être accompagné d’un support clair de l’Etat
notamment en réduisant l’utilisation de l’assurance auto comme
base de taxation. Ceci détruisant plus de primes que les produits
de cette fiscalité qui baisse mécaniquement la demande
d’assurance et par voie de conséquence réduit une source de
revenus pour le trésor : les placements règlementés en Bons du
Trésor.
Enfin les résultats de l’étude et actuarielle, dans la mesure où
ils seraient négatifs pour certaines entreprises, devront servir
au contrôle des assurances à mettre en place des mesures de
redressement adaptées à chaque situation.
Ce plan de redressement de cinq ans (2021-2025) devrait être
mis en œuvre très rapidement sur des bases d’objectifs de
performance strictement contrôlées par les autorités de tutelle il
devrait permettre de générer des volumes de primes de l’ordre de
6 Md d’USD à PIB constant base 2019 à l’horizon 2025.
Les sources de cette croissance sont à trouver dans l’émergence
des potentiels suivants :
● L’assurance vie sous sa forme capitalisation et prévoyance
islamique et conventionnelle pour fournir aux algériens des
retraites complémentaire au système public dont l’équilibre et la
pérennité sont limités.
● Développement de l’assurance santé individuelle pour
compléter le mécanisme de couverture de l’assurance maladie
dont les capacités de financement de la demande de soins sont
sans rapport avec la réalité.
● Rénovation totale de l’assurance des particuliers et des
professionnels aussi bien au niveau technique que commercial
supporté par une gestion de l’assurance automobile transparente
et respectueuse des assurés.
Cet ensemble de mesures consolidées dans un plan de cinq ans
devra mettre à profit le potentiel de la digitalisation au travers de
l’automatisation des processus générateur de valeur ajoutée et
de productivité.
Il est clair que l’ensemble de l’action de redressement organisée
entre les acteurs du marché nécessite des efforts considérables,
une transparence totale, une solidarité active et une discipline
consentie et contrôlée.
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ميثــل إذا أخذنــا بعــن االعتبــار النــاجت املحلــي باألســعار الثابتــة
 مليــار6.5 حجمــا يبلــغ
) علــى ثــاث ســنواتCOVID (تأثيــرات
ً
.دوالر أمريكــي
 إن اعتمــاد خطــة اصالحيــة قويــة،•يف الوضــع احلالــي للســوق
.تتحكــم فيهــا الســلطات اإلشــرافية ضــرورة ملحــة
:تفترض هذه اخلطة ستة متطلبات أساسية
 اســتعادة ثقــة حاملــي وثائــق تأمــن االفــراد واملهنيــن مــن خــالعمليــة كبيــرة لتصفيــة مطالبــات الســيارات املباشــرة وغيــر املباشــرة
،بــن الشــركات
 الطلــب مــن شــركة أو شــركتني خبــرة اكتواريــة دوليــة إجــراءدراســة كاملــة لالحتياطــات الفنيــة لفــرع الســيارات يف غضــون
فتــرة زمنيــة قصيــرة للغايــة مــن أجــل ضمــان الشــفافية الكاملــة
.للحســابات الفنيــة
 احلصــول علــى حتليــل فنــي جلميــع التســعيرات اخلاصــة بفــروعاملمتلــكات واحلــوادث التــي تهــدف إلــى تغطيــة مخاطــر األفــراد
 واحلصــول علــى موافقــة،واملهنيــن مــن أجــل مطابقتهــم مــع الطلــب
.ســلطة االشــراف
 العمــل علــى حتويــل الســوق إلــى قواعــد املنافســة العادلــة بــدل الغيــر املبــررة والتــي تدمــر بشــكل آلــي مــن،املمارســات احلاليــة
قيمــة أقســاط الفــروع اخلاصــة واملهنيــة والتــي تعــد األســاس
 يجــب أن تتــم.لتطويــر أســواق التأمــن يف جميــع أنحــاء العالــم
هــذه العــودة إلــى الوضــع الطبيعــي علــى أســاس تعليمــات ملزمــة
.مــن ســلطة االشــراف
، كمــا يجــب أن تكــون اخلطــة مصحوبــة بدعــم حكومــي واضــحوال ســيما عــن طريــق احلــد مــن اســتعمال التأمــن علــى الســيارات
كمدخــول ضريبــي والــذي يــؤدي إلــى تقليــل أقســاط أكثــر مــن أنــه
تلقائيــا
يرفــع مــن مداخيــل هــذا النظــام الضريبــي الــذي يخفــض
ً
مــن الطلــب علــى التأمــن وبالتالــي يقلــل مــن مصــادر الدخــل
.للخزانــة عــن طريــق االســتثمارات يف أذونــات اخلزانــة
 وبقــدر مــا،  يجــب اســتخدام الدراســة والنتائــج االكتواريــة، أخيـ ًـرا
تكــون ســلبية بالنســبة لبعــض الشــركات فيمكــن اســتعمالها لوضــع
.تدابيــر تصحيحيــة مــع كل حالــة علــى حــدة
)2025-2021( يجــب تنفيــذ خطــة التعــايف اخلماســية هــذه
بســرعة كبيــرة علــى أســاس أهــداف األداء التــي تخضــع لرقابــة
 وينبغــي أن تتيــح إمكانيــة انتــاج،صارمــة مــن قبــل ســلطة االشــراف
 مليــارات دوالر أمريكــي علــى أســاس6 حجــم أقســاط بحوالــي
.2025  حتــى عــام2019 النــاجت املحلــي اإلجمالــي الثابــت لعــام
:تكمن مصادر هذا النمو يف بروز اإلمكانات التالية
التأمــن علــى احليــاة يف شــكله الرأســمالي بشــقيه اإلســامي
والتقليــدي إلعطــاء اجلزائريــن معاشــات تكميليــة للنظــام العــام
.اجلزائــري والــذي يتســم بعــدم التــوازن واالســتمرارية
تطويــر التأمــن الصحــي الفــردي لتكملــة آليــة تغطيــة التأمــن
 والتــي ال تتســم بقدرتهــا علــى متويــل الطلــب علــى،الصحــي
.الرعايــة
مدعومــا
،وجتاريــا
ـا
ـ
تقني
،ـي
ـ
واملهن
ـخصي
ـ
الش
ـن
ـ
للتأم
ـل
ـ
كام
جتديــد
ً
ً
ً
.بــإدارة شــفافة لتأمــن الســيارات حتتــرم حاملــي وثائــق التأمــن
يجــب أن تســتفيد هــذه السلســة مــن التدابيــر املدمجــة يف خطــة
 مــن إمكانــات الرقمنــة مــن خــال أمتتــة العمليــات التــي،خماســية
.تولــد قيمــة إنتاجيــة مضافــة
مــن الواضــح أن جميــع إجــراءات االصــاح التــي يتــم تنظيمهــا بــن
الفاعليــن يف الســوق تتطلــب جهـ ًـدا كبيـ ًـرا وشــفافية كاملــة وتضام ًنــا
.طــا متفــق عليــه ومراقــب
ً نشـطًا وانضبا
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تقرير السوق الجزائرى

االستاذ  /كمال مرامي

مدير التأمينات بوزارة املالية الجزائرية
هــل ميكنكــم مدنــا بأرقــام املعامــات و التعويضــات املدفوعــة
لشــركات التأمــن يف اجلزائــر لعــام  2020؟
تبقــى ســنة  ،2020ســنة إســتثنائية و صعبــة نظــرا لآلثــار الســلبية التــي
خلفتهــا جائحــة كورونــا  Covid 19علــى أغلــب النشــاطات االقتصاديــة
ـلبا .رغــم هــذه الوضعيــة الصعبــة ،متكــن ســوق التأمــن
التــي تأثــر منوهــا سـ ً
اجلزائــري مــن تســجيل رقــم أعمــال بلــغ  137مليــار دينــار جزائــري (دج)
منهــا  125مليــار دج خــاص بالتأمــن علــى األضــرار و  12مليــار دج
خــاص بالتأمــن علــى األشــخاص .للتذكيــر ،فقــد بلــغ رقــم أعمــال الســوق
اجلزائــري ســنة  144 ،2019مليــار دج.
كمــا متكــن ،خــال ســنة  ،2020الســوق اجلزائــري مــن دفع مبلــغ تعويضات
ُقــدر بـــ  62مليــار دج منهــا  57مليــار دج تخــص التأمــن علــى األضــرار
الســيما فــرع تأمــن الســيارات حيــث بلــغ حجــم التعويضــات  38مليــار دج
مــا يعــادل حصــة  % 60مــن إجمالــي التعويضــات.
مــا هــو تقييمكــم ألداء ســوق التأمــن اجلزائــري للعــام احلالــي
مقارنــة مــع الســنوات الســابقة ؟
يعــد ســوق التأمــن اجلزائــري حاليــا  23شــركة تأمــن معتمــدة منهــا 12
شــركة مختصــة يف التأمــن علــى األضــرار و  08شــركات مختصــة يف
التأمــن علــى األشــخاص و  03شــركات مختصــة علــى التوالــي يف إعــادة
التأمــن ،تأمــن الصــادرات و تأمــن القــرض العقــاري.
و قــد عــرف ســوق التأمــن خــال الســنوات األخيــرة تطــورا ملحوظــا
الســيما يف تعــدد املنتوجــات التأمينيــة و كــذا تعــدد قنــوات التســويق مــع
إدخــال توزيــع التأمــن عبــر البنــوك أو مــا يســمى بـــ Bancassurance
 laو قــد أدى هــذا التطــور إلــى اإلبقــاء علــى وتيــرة منــو إيجابيــة ســاهمت
يف حتســن األداء العــام لســوق التأمــن.
مــا هــي توقعاتكــم املســتقبلية للعــام  ،2022و هــل تتوقعــون منــوا
لألقســاط ؟
تعــد ســنة  ،2020ســنة إســتثنائية أيــن عــرف نشــاط التأمــن تراجــع يف
نســبة النمــو قــدر بــــ  % 6مقارنــة بســنة  2019و ذلــك ألول مــرة منــذ
حتريــر نشــاط التأمــن ســنة  ،1995و يعــود هــذا التراجــع إلــى اآلثــار
الســلبية التــي خلّفتهــا جائحــة كورونــا علــى أغلــب النشــاطات االقتصاديــة
غيــر أن املؤشــرات احلاليــة تدعــو إلــى التفــاؤل مــع أمــل أن يســتعيد نشــاط
التأمــن وتيــرة منــوه املعتــادة ،لــذا نرتقــب خــال ســنة  ،2022العــودة إلــى
نســبة منــو إيجابيــة لنشــاط التأمــن يف اجلزائــر.
هــل هنــاك تشــريعات و أنظمــة جديــدة تخططــون إلصدارهــا؟ و
كيــف تتوقعــون انعكاســاتها علــى الســوق ؟
عــرف نشــاط التأمــن ســنة  ،2006مراجعــة عامــة للقانــون اخلــاص
بالتأمينــات التــي ســمحت بإدخــال عــدة إجــراءات جديــدة منظمــة لتدخــل
شــركات التأمــن ال ســيما الفصــل بــن التأمــن علــى األضــرار و التأمــن
علــى األشــخاص.
و أصبــح حاليــا مــن الضــروري القيــام بتحيــن بعــض النصــوص التنظيميــة
لنشــاط التأمــن و ميكــن ذكــر علــى ســبيل املثــال النصــوص التطبيقيــة
اخلاصــة مبراقبــة مــاءة شــركات التأمــن و ذلــك قصــد مواكبــة التطــورات
العامليــة يف هــذا املجــال و تعزيــز مــاءة شــركات التأمــن يف اجلزائــر.
و تبقــى مراجعــة األمــر رقــم  07-95املتعلــق بالتأمينــات مــن بــن املشــاريع
األساســية احلاليــة التــي تهــدف إلــى حتســن أداء ســوق التأمــن ال ســيما
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مــن خاللــي تعزيــز جهــاز ضبــط و رقابــة التأمينــات عبــر إنشــاء هيئــة رقابــة
مســتقلة خل ًفــا للهيئــة احلاليــة.
مــا رأيكــم يف مشــروع قانــون املاليــة لـــ ســنة  2020اخلــاص بالتأمــن
التكافلــي ؟
يبقــى التأمــن التكافلــي مــن بــن املحــاور األساســية التــي ُيعتمــد عليهــا مــن
أجــل بعــث منــو ســوق التأمــن يف اجلزائــر .لــذا وضــع قانــون املاليــة لســنة
 2020الســند القانونــي لهــذا الشــكل مــن التأمــن مــع مراعــاة األهــداف
التاليــة :
 تعزيــز تطــور الســوق اجلزائــري مــن خــال اللجــوء إلــى منــاذج أخــرىللتأمــن.
 االســتجابة للطلــب املتزايــد مــن قبــل املتعاملــن الراغبــن يف ممارســةنشــاط التأمــن علــى الشــكل التكافلــي.
 تزويــد البنــوك بدعامــة تأمينيــة لتطويــر منتجــات مصرفيــة بديلــة،حيــث ينــدرج التأمــن التكافلــي يف إطــار أشــمل يخــص تطويــر املصرفــة
اإلســامية يف اجلزائــر.
و قــد حــدد املرســوم التنفيــذي رقــم  81-21املــؤرخ يف  23فيفــري 2021
شــروط و كيفيــات ممارســة نشــاط التأمــن التكافلــي و كــذا شــروط اعتمــاد
شــركات التأمــن يف هــذا املجــال ،حيــث يســمح هــذا املرســوم مبمارســة
حصريــا عمليــات
التأمــن التكافلــي إمــا مــن خــال شــركة تأمــن متــارس
ً
التامــن التكافلــي و إمــا مــن خــال تنظيــم داخلــي يدعــى "نافــذة" لــدى
شــركة التأمــن التقليــدي.
و يرتقــب اعتمــاد عــن قريــب ،شــركتني مختصتــن علــى التوالــي يف "التأمــن
التكافلــي العائلــي" و يف "التأمــن التكافلــي العــام" ،و كذا مشــروعني ملمارســة
التأمــن التكافلــي علــى شــكل "نافــذة" مــن قبــل شــركتني تأمــن تقليديــة.
و يســعى ســوق التأمــن اجلزائــري حاليــا إلــى توفيــر كل الظــروف و اآلليــات
التنظيميــة إلجنــاح هــذا النمــط مــن التأمــن.
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تقرير السوق الجزائرى

األستاذ /بن ميسية يوسف

رئيس االتحاد الجزائري لشركات التأمني واعادة التأمني
املدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات "كات"
بصفتكــم رئيــس لالحتــاد اجلزائــري لشــركات التأمــن كيــف تــرون
أداء الســوق اجلزائــري يف الســنوات األخيــرة؟ هــل أنتــم راضــون
عــن هــذا األداء؟ يف ظــل أداء الســوق يف الســنوات األخيــرة مــا
الواجــب عملــه للنهــوض بالتأمــن يف اجلزائــر؟
ال يــزال الســوق اجلزائــري للتأمــن يواجــه العديــد مــن التحديــات علــى
الرغــم مــن جهــود مختلــف املتدخلــن واإلمكانيــات الكبيــرة للســوق .و
مــن الواضــح أن أداء القطــاع ال يــزال غيــر كايف ســواء مــن حيــث التغطيــة
التأمينيــة أو مــن حيــث حتفيــز النشــاط واالســتثمار و متويــل االقتصــاد .
فباســتثناء تامــن ممتلــكات ونشــاط املؤسســات و تامــن الســيارات تبقــى
ممتلــكات األفــراد كالســكنات واملحــات التجاريــة و مختلــف النشــاطات
املهنيــة مؤمنــة بنســبة ضئيلــة و الوضــع نفســه فيمــا يخــص تامني األشــخاص
 .))lifeآمــا مســاهمة نشــاط التأمــن يف النــاجت املحلــي اإلجمالــي فــا
تــزال يف مســتوى منخفــض ،و هــي اقــل مــن  .% 1و يف الســنوات األخيــرة
تأثــر ســوق التامــن كغيــره مــن القطاعــات االقتصاديــة ،بفعــل أثــار األزمــة
االقتصاديــة واملاليــة التــي مســت اجلزائــر نهايــة  2014و الناجتــة عــن
تراجــع وانخفــاض أســعار النفــط ممــا أدى إلــى تســجيل نســبة منــو لقطــاع
التامــن متواضعــة ،بســبب تراجــع اســتيراد الســيارات و تعليــق وإلغــاء
العديــد مــن املشــاريع االســتثمارية .كمــا تراجــع منــو قطــاع الـــتأمني بســبب
انتشــار فيــروس كوفيــد  ،19الــذي ترتــب عنــه اتخــاذ سلســلة مــن التدابيــر
واإلجــراءات مــن أجــل احتوائــه وبالتالــي مت تســجيل تباطــؤ يف النشــاط
االقتصــادي وهــو مــا انعكــس بشــكل مباشــر عــل قطــاع التأمــن.
و لكــن رغــم كل هــذه الظــروف والعوامــل إال أن نشــاط التأمــن لــم يتوقــف
عــن تقــدمي اخلدمــات وفــق القــدرات املاديــة والتقنيــة ،وبقــي صامــدا رغــم
هــذه األزمــات .و مــن أجــل حتقيــق حتــوال نوعيــا حتتــاج صناعــة التأمــن
يف اجلزائــر إلــى إدخــال إصالحــات عميقــة و ناجعــة مــن خــال مراجعــة
اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي وعلــى األخــص اجلانــب املتعلــق باإلشــراف
والرقابــة  ،وإدخــال طــرق توزيــع جديــدة وتدابيــر تســهل رقمنــة التأمــن.
مــا هــي أهــم التحديــات احلاليــة واملســتقبلية التــي تواجــه صناعة
التأمــن اجلزائرية؟
القاعــدة هــي أن يلعــب التأمــن دوره االقتصــادي واالجتماعــي احلقيقــي مــن
خــال توفيــر التغطيــة التأمينيــة لألفــراد و املجتمــع واملســاهمة يف متويــل
االقتصــاد الوطنــي .ولهــذا فــان مجهــودات املتعاملــن يف قطــاع التامــن
يجــب أن تتجــه نحــو األفــراد و املتعاملــن االقتصاديــن الذيــن ليــس لديهــم
تغطيــة تأمينية.وبعبــارة أخــرى كيــف جنعــل املواطنــن يهتمــون بالتأمــن و
يتعرفــون علــى أهميتــه وفوائــده .ادن التحــدي الكبيــر لقطــاع التأمــن ،يكمــن
يف نشــر الوعــي التأمينــي أو حتســيس املواطــن بأهميــة التأمــن .نشــر
الوعــي التأمينــي هــو هــدف كل أســواق التأمــن ألنــه يســاهم يف تزويــد
املواطــن مبعلومــات حــول التامــن كمــا يعتبــر وســيلة هامــة لتفســير املفاهيــم
و اخلدمــات التأمينيــة و باألخــص يســاهم يف تنميــة القطــاع و رفــع نســبة
مســاهمة التامــن يف النــاجت الوطنــي اخلــام .و مــن أهــم التحديــات التــي
تواجههــا شــركات التامــن اليــوم هــي إمتــام عمليــة العصرنــة والتحــول
الرقمــي عــن طريــق اســتعمال تكنولوجيــا املعلومــات و االتصــال ،والتحــول
الرقمــي يعنــي كل القطاعــات واملتعاملــن يف ميــدان التأمينــات و هــم
مطالبــون اليــوم مبواكبــة االنتقــال الرقمــي الســيما فيمــا يخــص اخلدمــات
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التأمينيــة املشــتركة بينهــم .كمــا تعــد إعــادة تنظيــم الســوق و ممارســات
املنافســة الشــريفة ووضــع حــد للتفــاوت بــن التســعيرات التــي تؤثــر ســلبا
علــى نوعيــة اخلدمــات التأمينيــة و التــوازن التقنــي و املالــي لبعــض فــروع
التأمــن مــن بــن التحديــات األخــرى التــي يجــب مواجهتهــا  .كمــا أن
حتســن جــودة و نوعيــة اخلدمــات و املنتجــات التأمينيــة مــع إدخــال مفاهيــم
تســويقية حديثــة تبقــى مــن أهــم اإلعمــال الواجــب القيــام بهــا لتحســيس
املؤمــن و أاســترجاع ثقتــه  .و اختــم بضــرورة التحــول مــن النضــرة التقليديــة
و التأمينــات التقليديــة الــى مواكبــة تنــوع املخاطــر اجلديــدة و الناشــئة
بتقــدمي خدمــات أو منتجــات تأمينيــة حديثــة و متطــورة مثــل املخاطــر
الناجمــة عــن األوبئــة و التغيــرات املناخيــة و التأمــن الســيبيراني وتأمينــات
املســاعدة (.)assistance
تســتضيف اجلزائــر هــذا العــام املؤمتــر العــام الثالــث والثالثــون
يف وهــران  ،نرجــو إلقــاء الضــوء علــي أهــم وأخــر ترتيبــات املؤمتــر
التــي مت اتخاذهــا بصفتكــم رئيســا للجنــة التنفيذيــة؟
اللجنــة التنظيميــة بالتنســيق مــع األمانــة العامــة لالحتــاد العــام العربــي
للتامــن كانــت اتخــذت كل الترتيبــات و اللمســات األخيرة الســتقبال ضيوف
وهــران 'الباهيــة' و بدئــت التســجيالت عبــر املنصــة الرقميــة و لألســف يف
هــده اﻻونــة تطــور الوضــع الوبائــي بســرعة و زاد انتشــاره إقليميــا ممــا
تســبب يف غلــق املجــال اجلــوي لعديــد مــن الــدول فاضطررنــا إلــى اقتــراح
تأجيــل املؤمتــر حفاظــا منــا لســامة كل املشــاركني و حرصــا علــى جنــاح
املؤمتــر الــذي يعتبــر أكبــر جتمــع تأمينــي مهنــي متخصــص.
و هنــا اغتنــم الفرصــة للتعبيــر عــن تقديــري لتفهــم أعضــاء مجلــس إدارة
االحتــاد و املشــاركني كمــا اضــرب موعــدا للجميــع للمشــاركة يف الــدورة
 33ملؤمتــر االحتــاد العــام العربــي للتأمــن التــي ســتنظم بدايــة شــهر جــوان
 2022مبركــز املؤمتــرات يف وهــران ،ثانــي أكبــر مدينــة يف البــاد.
التلقيــح ضــد فيــروس كورونــا بــدأ يتوســع و نأمــل بحلــول عــام  2020أن
تقــوم العديــد مــن البلــدان بتلقيــح ســكانها ممــا سيســمح بتحســن الوضــع
الوبائــي و تدريجيــا ســتعود األمــور إلــى وضعهــا العــادي وميكــن تنظيــم
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تقرير السوق الجزائرى
املؤمتــر بحضــــــــور فــــعــلــــــي .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،ســتكون كل األضــواء
متجهــة نحــو مدينــة وهــران التــي تســتعد لالســتضافة ألعــاب البحــر األبيض
املتوســط يف نهايــة يونيــو .2022
مت إصــدار قانــون املاليــة لســنة  2020يف املــادة  103منــه والــذي
تطــرق ملشــروع التأمــن التكافلــي يف اجلزائــر ،فهــل لنــا بلمحــة عــن
مشــروع هــذا القانــون؟ وهــل هنــاك نيــة إلنشــاء شــركة متخصصــة
يف مجــال التأمــن التكافلــي؟
مبوجــب املــادة  103مــن قانــون املاليــة لســنة  2020مت إدخــال مــادة
جديــدة ( 203مكــرر) ضمــن أحــكام األمــر  07-95املتعلــق بالتأمينــات
و حســب هــده املــادة اجلديــدة ميكــن لشــركات التأمــن ممارســة التأمــن
التكافلــي .و مــن األهــداف املرجــوة مــن هــدا التغييــر االســتجابة لطلــب
املتعاملــن و الزبنــاء وكذلــك دعــم البنــك للتطويــر منتجــات مصرفيــة بديلــة.
و مت حتديــد شــروط وكيفيــات ممارســة التأمــن التكافلــي عبــر مرســوم
تنفيــذي رقــم  81-21املــؤرخ يف  23فبرايــر  ،2021وهــو نظــام تأمــن
يعتمــد علــى أســلوب تعاقــدي ينخــرط فيــه أشــخاص طبيعيــون أو معنويــون
يدعــون بـــ” املشــاركني” ،حيــث يشــرع املشــاركون الذيــن يتعهــدون مبســاعدة
بعضهــم البعــض يف حالــة حــدوث مخاطــر أو يف نهايــة مــدة عقــد التأمــن
التكافلي ،بدفع مبلغ يف شــكل تبرع يســمى” مســاهمة” وتســمح املســاهمات
املدفوعــة علــى هــذا النحــو بإنشــاء صنــدوق يســمى” صنــدوق املشــاركني”
أو” حســاب املشــاركني” .ويوضــح نفــس النــص أن العمليــات واألفعــال
املتعلقــة بأعمــال التأمــن التكافلــي” تتوافــق مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية
التــي يجــب احترامهــا” .و يســمح هــدا املرســوم ممارســة التأمــن التكافلــي
إمــا عــن طريــق :
 إنشاء شركات متارس التأمني التكافلي حصريا أو عــن طريــق فتــح شــبابيك " "windowsمبــا يخــص شــركات التأمــنالتقليديــة و لكــن مــع الفصــل التــام بــن التأمــن التكافلــي و التأمــن
التقليــدي كمــا بنــص املرســوم علــى شــكلني لهــذا النظــام وهمــا التأمــن
التكافلــي العائلــي والتأمــن التكافلــي العــام .و حــدد املرســوم التنفيــذي
شــروط ممارســة التأمــن التكافــل منهــا:
• إنشــاء صندوقــن ،أحدهمــا خــاص باملشــاركني و األخــر باملســاهمني
والفصــل التــام بــن الصندوقــن ،و ذلــك بتخصيــص حســابات منفصلــة
لــكل منهــم.
• وجــوب إنشــاء هيئــة شــرعية داخليــة تســمى بلجنــة اإلشــراف الشــرعي،
تكلــف مبراقبــة و متابعــة جميــع العمليــات املرتبطــة بالتأمــن التكافلــي
للشــركة ،مــع إبــداء رأي و قــرارات بخصــوص مطابقــة هــذه العمليــات
ملبــادئ الشــريعة اإلســامية و أحكامهــا.
• وجــوب تعيــن مدقــق  Auditeurيكلــف مبراقبة مــدى مطابقة العمليات
املرتبطــة بالتأمــن التكافلــي ألراء جلنــة اإلشــراف الشــرعي و قراراتــه.
حاليــا ،و جتســيدا لهــذه الفرصــة ،اتفقــت مجموعــة مــن الشــركات التأمــن
علــى مشــروع إنشــاء شــركتني تأمــن تكافليــة ،تتخصــص األولــى باملمتلــكات
(التأمــن التكافلــي العــام) و الثانيــة بتأمــن األشــخاص (تكافــل عائلــي)،
كمــا أبــدت بعــض البنــوك رغبتهــا يف املســاهمة يف هاتــن الشــركتني.
نرجــو إعطــاء نبــذة عــن اإلقبــال عــن التأمــن علــى الكــوارث
الطبيعيــة ،ومــا هــي اإلجــراءات التــي ميكــن اتخذهــا لزيــادة
انتشــار التأمــن ضــد الكــوارث الطبيعيــة بوجــه خــاص ؟
الكــوارث الطبيعيــة املأســاوية التــي تعرضــت لهــا اجلزائــر  -منهــا زلــزال
بومــرداس يف  2003-و التــي كبــدت الدولــة و املواطنــن خســائر بشــرية
و ماديــة بالغــة كانــت ســبب يف وضــع نظــام تأمينــي للتعويــض األضــرار
الناجمــة عــن مثــل هــده الكوارث.للتذكــر فــان الكــوارث الطبيعيــة التــي
يغطيهــا هــدا النظــام التأمينــي هــي الــزالزل ،الفيضانــات ،العواصــف و
انــزالق التربــة ،أمــا األشــخاص و املمتلــكات اخلاضعــة لإللــزام التأمــن فهــم
أصحــاب املمتلــكات العقاريــة و أصحــاب النشــاطات التجاريــة و الصناعيــة.
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علــى الرغــم مــن طبيعتــه اإللزاميــة ال يــزال مســتوى اشــتراكات التامــن علــى
متواضعــا  ،حيــت ان أرقــام الســنوات الثالثــة األخيــرة
الكــوارث الطبيعيــة
ً
ال تظهــر تطــور يف االكتتــاب  ،بســبب عــدد مــن العوامــل مبــا يف ذلــك
االفتقــار إلــى وســائل املراقبــة .و يتــراوح حجــم مبيعــات منتــوج التأمــن علــى
الكــوارث الطبيعيــة ،بــن  5.5مليــار دينــار و  5.9مليــار دينــار ،مســجال
بذلــك ركــود ،خــال الســنوات مــن  2018إلــى  .،2020كمــا أن حصــة
ســوق التأمــن علــى الكــوارث الطبيعيــة ال تتجــاوز  4.5٪مــن إجمالــي ســوق
التأمــن ضــد املخاطــر ،ممــا يــدل علــى قلــة تعميــم هــدا التأمــن ،هــذا
و يقــدر معــدل انتشــار املخاطــر العقاريــة بنســبة  .12.2٪أمــا املخاطــر
التجاريــة والصناعيــة فقــد بلغــت  .10.5٪إن االفتقــار قــي نشــر الوعــي
التأمينــي بصفــة عامــة يشــكل ســبب ضعــف االكتتــاب الطوعــي ،فضـاً عــن
نقــص التعريــف بهــذا املنتــوج ، .باإلضافــة إلــى ذلــك هنــاك نقــص مــن
حيــث وســائل الرقابــة لهــذا التأمــن اإللزامــي ،حيــث يخضــع للتدقيــق فقــط
جــدا ،مثــل عمليــات شــراء  ،بيــع أو كــراء العقــارات .
يف حــاالت نــادرة ً
مــن اجــل النهــوض بهــذا النــوع مــن التأمــن يجــب علــى شــركات التأمــن
أن تخلــق ديناميكيــة مبيعــات حقيقيــة ،مــن خــال وضــع تســهيالت عنــد
االكتتــاب والعمــل علــى التواصــل أكثــر باملواطــن مــن اجــل التحســيس ،وذلــك
باســتخدام التقنيــات اجلديــدة .كمــا يجــب القيــام بحمــات تكوينيــة واســعة
للمكلفــن بتســويق هــدا املنتــوج علــى مســتوى الشــبكة التجاريــة و حتفيزهــم.
امــا الدولــة ،مــن جانبهــا ،ميكــن أن تدعــم هــذا التأمــن مــن خــال تدابيــر
حتفيزيــة وتســهيالت فيمــا يخــص الضريبــة مــن جهــة و مــن جهــة أخــرى
إيجــاد ميكانيزمــات جديــدة للتطبيــق و مراقبــة إلزاميــة التامــن .كمــا أن
مراجعــة هــدا النظــام التأمينــي علــى أســاس النتائــج و التجربــة املكتســية
منــد تقريبــا  20ســنة أصبحــت ضروريــة .و ممــا ال شــك فيــه ان تعزيــز
التأمــن علــى الكــوارث الطبيعيــة يســتوجب جهــود مشــتركة بــن كل مــن
الســلطات العموميــة وشــركات التأمــن.
بصفتكــم الرئيــس واملديــر العــام لشــركة  CAATكيــف تقيمــون
أداء شــركتكم ،ومــا هــي توقعاتكــم لســنة  2021ومــا هــي خططكــم
املســتقبلية؟
كمــا تعلمــون يعتبــر عــام  2020عامــا اســتثنائيا متيــز بتأثيــر جائحــة
فيــروس كورونــا علــى الشــركات يف جميــع أنحــاء العالــم .و يف ضــل هــذه
الفاجعــة متكنــت شــركاتنا بفضــل تبنيهــا إســتراتيجية قائمــة علــى التكيــف
مــع االضطرابــات والتغيــــرات فــــي بيئــــة العمــل مــن تخفيــــف أثــار األزمــــة.
كمــا واصلــت الشــركة ،خــال هــذه الســنة مــن توســيع وحتديــث شــبكة
أساســيا يف تطويــر
دورا
التوزيــع لتلعــب السياســة التجاريــة لـــ ً CAAT
ً
نشــاطها وتعزيــز مرتبتهــا يف ســوق التامــن .كل هــذه التدابيــر مكنــت
الشــركة مــن حتقيــق ربــح صــايف يقــدر ب  2.798مليــار دينــار جزائــري
أي مــا يعــادل  21مليــون دوالر بنســبة ارتفــاع  10٪كمــا ســجلت الشــركة
رقــم أعمــال يقــدر ب  24.750ملياردينــار جزائــري أي مــا يعــادل 190
مليــون دوالربزيــادة  .1٪مقارنــة بالســنة املاليــة  2019؛ و جتــاوزت
التعويضــات املدفوعــة خــال العــام  11ملياردينــار جزائــري أي مــا يعــادل
 85مليــون دوالر أي تســوية نهائيــة ل 152.222ملــف  .بالنســبة لتوقعــات
 2021تؤكــد نتائــج السداســي األول حتســن يف أرقــام الشــركة مقارنــة
بســنة  2020هــذا مــا يجعلــون متفائلــن بنتائــج الســنة احلاليــة  .امــا
عــن إســتراتيجية "كات" يف املســتقبل فهــي تعــزم اســتغالل كل الفــرص
املتاحــة يف الســوق مــن خــال إســتراتيجية أعمــال حديثــة موجهــة لرفــع
مســتوى حجــم األعمــال و احلفــاظ علــى مؤمنيهــا بتحســن نوعيــة اخلدمــات
املقدمــة لهــم .كمــا سيشــكل اســتمرار عمليــة التحديــث و العصرنــة أحــد
املشــاريع الرئيســية اخلاصــة بـــ  CAATالتــي ترتكــز علــى التحــول الرقمــي
 ،عــن طريــق حتديــث أدوات إدارتهــا مــن خــال دمــج االبتــكار التكنولوجــي
بشــكل تدريجــي وإعطــاء املزيــد مــن املرونــة ألســاليب اإلدارة بإتبــاع أكثــر
ملبــادئ “اإلدارة الل ّينــة” .
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االستاذة  /وداد بلهوشات

رئيس املجلس واملدير العام لشركة كاش للتأمينات
كيــف تــرون أداء الســوق اجلزائــري يف الســنوات األخيــرة؟ هــل
أنتــم راضــون عــن هــذا األداء؟ يف ظــل األداء املتواضــع للســوق
يف الســنوات األخيــرة مــا الواجــب عملــه للنهــوض بالتأمــن يف
اجلزائــر ؟
شــهد قطــاع التأمــن يف اجلزائــر ســنة  2020تراجعــا يف حجــم األعمــال
بنســبة  ،٪ 6.1مقارنــة بعــام  ،2019نتيجــة تداعيــات التراجــع يف النشــاط
االقتصــادي ،والتــي تفاقمــت مــع ظهــور وبــاء فيــروس كورونــا.
باألرقــام ،تقــدر املداخــل االجماليــة لســوق التأمــن لعــام  2020ب
 137.5مليــار دج ،مقابــل  146.3مليــار دج ،أي بخســارة تقــارب 9
مليــار دج ،فمعــادى فــرع التأمــن ضــد احلرائــق واملخاطــر املختلفــة الــذي
ســجل زيــادة متواضعــة بنســبة  ،٪ 1.3فقــد شــهدت باقــي الفــروع نســب
انخفــاض متفاوتــة .التأمــن ضــد احلــوادث ،الــذي يشــكل مــا يقــارب ٪92
مــن إجمالــي ســوق التأمينــات ،تأثــر بشــدة ،بنســبة انخفــاض ، ٪ 5.1
كمــا تقلصــت حصيلــة فــرع تأمــن الســيارات بنســبة  ،٪ 9.2بســبب وقــف
اســتيراد املركبــات اجلديــدة ،مثلــه مثــل فــرع النقــل ،الــذي شــهد انخفاضــا
بنســبة  ،٪ 5.1جــراء انخفــاض حجــم املبــادالت التجاريــة .أمــا فيمــا يخــص
التأمــن علــى األشــخاص ،فســجل التأمــن علــى احليــاة والتأمــن الصحــي
ضــا بنســبة  ،٪ 15.2ولكــن أكبــر نســبة انخفــاض عرفهــا الفــرع كان
انخفا ً
يف مجــال التأمــن علــى الســفر ،بســبب توقــف إصــدار التأشــيرات بعــد غلــق
احلــدود وتعليــق الرحــات وإلغــاء مناســك احلــج والعمــرة.
فيمــا يخــص مــا يجــب عملــه إلعــادة بعــث القطــاع ،هنــاك العديــد مــن
التحديــات والرهانــات يســتوجب علــى منظومــة التأمــن يف اجلزائــر ان
حتســم فيهــا علــى املدينــن القريــب واملتوســط ،يف ظــل احتــدام املنافســة
نتيجــة انكمــاش حجــم املبيعــات ،أولهــا هيكلــة الســوق وأخلقتــه ،بإقامــة
منافســة نزيهــة علــى أســاس األداء مــن حيــث جــودة ونوعيــة اخلدمــات ومــدة
تســديد التعويضــات وليــس علــى أســاس األســعار التــي بإمكانهــا زعزعــة
التوازنــات املاليــة الهشــة للشــركات .ثانــي التحديــات تكمــن يف القــدرة علــى
تنويــع عــروض اخلدمــات املطروحــة ،يف ضــل الركــود الــذي تعرفــه املنظومــة
االقتصاديــة الوطنيــة ،العتمادهــا شــبها ً كليـا ً علــى النفقــات العموميــة .ثالــث
التحديــات التــي تواجههــا ســوق التأمينــات يف اجلزائــر هــي توســيع وعــاء
املؤمنــن وذلــك عبــر عمــل حتسيســي يهــدف إلــى ارســاخ ثقافــة التأمــن
لــدى املواطنــن كوســيلة حمايــة وضمــان بعيــداً عــن االلزاميــة.
ولكــن وبالرغــم مــن هــذه الصعوبــات الظرفيــة ،فاخلبــراء والفاعلــون
مجمعــون علــى أن منظومــة التأمــن يف اجلزائــر مــا تــزال لديهــا هوامــش
منــو معتبــرة .اســتحداث عــروض مناســبة للمؤسســات الناشــئة التــي تراهــن
عليهــا الســلطات العموميــة إلعــادة حتريــك وتنويــع االقتصاد الوطنــي ،إدراج
التأمــن ضــد املخاطــر التــي متــس األنظمــة املعلوماتيــة للشــركات والبــث
يف تطبيــق نظــام التكافــل املطابــق للتعاليــم اإلســامية ،تشــكل جــزءا مــن
هــذه الفــرص املتاحــة وغيــر املســتغلة التــي ميكــن أن يراهــن عليهــا القطــاع
الســتعادة وبعــث ديناميكيــة النمــو ،ممــا يســمح لــه باملســاهمة الفعالــة يف
متويــل االقتصــاد الوطنــي
تأسســت كاش مببــادرة مــن ســوناطراك ومبســاهمة مــن شــركات
وطنيــة أخــرى ،مــا هــي نســبة األعمــال املتأتيــة مــن ســوناطراك؟
وهــل حــان األوان لتنويــع املحفظــة؟
بالفعــل ،كانــت الشــركة عنــد تأسيســها متخصصــة حصريــا يف تأمــن
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املخاطــر اخلاصــة بهيــاكل ومنشــئات قطــاع املحروقــات بحكــم أصولهــا
ورأســمالها ،الــذي حتــوز ســوناطراك علــى األغلبيــة فيــه .لكــن ســرعان مــا
تبــن أن هــذا املتوقــع ال يضمــن البقــاء واالســتمرارية لشــركة منحصــرة يف
قطــاع ،يعــد مــن أكثــر القطاعــات ارتباطــا مبتغيــرات إســتراتيجية تنعكــس
علــى عــدم اســتقرار أســعار النفــط ،التــي بدورهــا تنعكــس علــى حجــم
ووتيــرة االســتثمارات يف القطــاع.
ومــن ثــم وســعت كاش للتأمينــات مجــال اهتماماتهــا إلــى قطاعــات أخــرى
كالبنــاء ،املنشــئات الفنيــة والنقــل .فباإلضافــة إلــى تعزيــز مكانتهــا كشــركة
رائــدة يف تأمــن املخاطــر الكبــرى يف قطاعــي الهندســة والبنــاء ،اســتطاعت
أن تفــرض نفســها كثانــي شــركة تأمــن يف مجــال احلرائــق وثالــث شــركة
تأمــن يف قطــاع النقــل
فنســبة األعمــال املتأتيــة مــن ســوناطراك تقلصــت يف العشــر ســنوات
األخيــرة إلــى حــدود  % 30مــن رقــم األعمــال اإلجمالــي لــكاش للتأمينــات.
بفضــل اجلهــود املبذولــة مــن طــرف فرقنــا علــى كل املســتويات ،فقــد
جنحــت كاش للتأمينــات مــن كســب ثقــة العديــد مــن الشــركات االقتصاديــة
اخلاصــة والعموميــة ،وكــذا األجنبيــة العاملــة يف اجلزائــر .كمــا حتظــى كاش
للتأمينــات بثقــة العديــد مــن املؤسســات املتوســطة والصغيــرة ،وكــذا الكثيــر
مــن احلرفيــن واخلــواص بفضــل نوعيــة اخلدمــات املقدمــة لهــم.
شــركة كاش للتأمينــات تعتبــر يف املرتبــة االولــى علــى املســتوى
الوطنــي يف التأمينــات الهندســية ،مؤخــرا بــدأمت االكتتــاب بشــكل
أكثــر يف فــرع الســيارات ،هــل هــذا يؤكــد التوجــه نحــو تنويــع
املحفظــة؟
يف ظــل اشــتداد املنافســة نتيجــة انخفــاض األقســاط املطروحــة يف الســوق
بفعــل االزمتــن االقتصاديــة والصحيــة ،فقــد أصبــح مــن الضــروري إعــادة
النظــر يف اســتراتيجيتنا لتحقيــق اهدافنــا الرئيســية املتمثلــة يف حتســن
جــودة خدمــات الشــركة وحتســن نتائجهــا الفنيــة واملاليــة.
فباإلضافــة إلــى العمــل علــى تعزيــز ريادتهــا يف مجــال املخاطــر الكبــرى ،مــن
خــال جتديــد حصصنــا الســوقية واملحافظــة عليهــا ،فقــد قامــت "كاش"
للتأمينــات بتســريع عمليــة تنويــع عروضهــا لتشــمل تغطيــة املخاطــر ذات
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الصلــة باملؤسســات الصغيــرة واملتوســطة ،وكــذا املهــن احلــرة واألفــراد ،مــن
خــال تقــدمي ضمانــات تناســب كل فئــة ،بتكلفــة تنافســية جلميــع املخاطــر
اجلماعيــة .االبتــكار والتنويــع يف املنتجــات واخلدمــات املطروحــة ،هــي
املحــاور االساســية التــي تعتمــد عليهــا اســتراتيجيتنا للحفــاظ علــى أدائنــا
الفنــي واملالــي ،ممــا سيســمح لفرقنــا أن تكــون قــادرة علــى التكيــف مــع
األوضــاع ،لكــي تظــل "كاش للتأمينــات" شــركة مرجعيــة يف ســوق التأمينــات
دائمــا يف خدمــة زبائنهــا.
اجلزائريــةً ،
متاشــيا مــع التحــوالت و التطــورات التكنولوجيــة املســتمرة ،هناك
اجتــاه واضــح مــن طرفكــم لتشــجيع الرقمنــة  Digitalization؟
هــل تنــوون طــرح منتوجــات جديــدة؟
علــى غــرار عديــد القطاعــات ،يشــهد قطــاع التأمــن ،منــذ ســنوات،
االعتمــاد أكثــر فأكثــر علــى التكنولوجيــات احلديثــة بهــدف اســتحداث
منــاذج للتعامــل مــع الزبائــن ،فأصبــح التحــول الرقمــي يف قلــب اســتراتيجية
كل شــركات التأمــن ،حيــث اعتمــدت علــى التقنيــات اجلديــدة للتقــرب
أكثــر مــن الزبائــن .هــذا مــا عــزز قناعتنــا بنجاعــة رويتنــا اإلســتراتيجية،
التــي بدانــا يف جتســدها يف  2019والتــي تهــدف إلــى التقــرب أكثــر مــن
زبائننــا ،عبــر إعــادة النظــر يف تشــكيلة البوابــة االلكترونيــة للشــركة ،جلعلهــا
واجهــة حقيقيــة ،ســواء للترويــج لصورتهــا وملنتجاتهــا ،أو لــإدارة التفاعليــة
لعالقاتهــا مــع املؤمنــن
فقــد أطلقــت كاش للتأمينــات بوابتهــا اجلديــدة لالشــتراك والدفــع عبــر
اإلنترنــت اخلاصــة بالتأمــن علــى الســيارات والتأمــن علــى الســكن .وتتيــح
تطبيقــات هــذه املنصــة املســتحدثة احلصــول علــى التســعيرة واملســاهمة يف
حتريــر العقــد والدفــع باســتخدام البطاقــة البنكيــة ،الــكل يف عمليــة رقميــة

متامــا ،مبــا يســمح بتقــدمي خدمــات نوعيــة للزبــون دون
مبســطة وآمنــة
ً
عنــاء التنقــل.
يف إطــار املبــادرات التــي تنظمهــا الشــركة ،مــا هــي النــدوات التــي
ســوف تقــوم بهــا الشــركة يف املســتقبل القريــب؟
الوضــع االســتثنائي املترتــب عــن األزمــة الصحيــة وجــب علينــا إلغــاء كل
التظاهــرات و النــدوات و يف ظــل اســتمرار تفشــي اجلائحــة ،يصعــب
برمجــة أي نشــاط حضوريــا علــى املديــن القريــب واملتوســط .و لكــن
مؤخــرا ،عندمــا الوضــع حتســن نوعــا مــا ،قمنــا بدعــم مســابقة التكنولوجيــة
املاليــة(.)FINTECH CHALLENGE
مــن منطلــق اعطــاء الفرصــة للمؤسســات الناشــئة لالندمــاج يف احلركــة
االقتصاديــة الوطنيــة  ،ســاهمت كاش للتأمينــات ،كــراع حصــري يف قطــاع
التأمــن ،يف متويــل مســابقة التكنولوجيــا املاليــة ،والتــي شــارك فيهــا أكثــر
تشــجيع بــروز
مــن  150حامــل مشــروع و كان الهــدف مــن هــذه املبــادرة
ً
حلــول وتطبيقــات جديــدة  ،التــي أصبحــت ضــرورة يفرضهــا التحــول
الرقمــي ،والتــي مــن شــانها أن يرتكــز عليهــا املتعاملــون التقليديــون يف تنفيــذ
عمليــات حتديــث خدماتهــم ،وإحــداث ثــورة يف ســلوك جميــع الفاعلــن يف
الســوق ،مبــا يتماشــى مــع التحــول الــذي عرفــه منــط اســتهالك الزبائــن.
كانــت هــذه املســابقة فرصــة حلاملــي املشــاريع القتــراح حلــول لإلشــكاليات
املطروحــة علــى مســتوى شــركات التأمــن ،كالترويــج للمنتجــات التأمينيــة،
وجتريــد العقــود مــن طابعهــا املــادي ،وخفــض التكاليــف وتبســيط اخلدمــات
املقدمــة للمؤمنــن ،كل هــذه العوامــل ميكــن أن تســاهم يف بــروز فاعلــن
جــدد وهيــاكل جديــدة يف قطــاع التأمــن.

األستاذ  /محمد بن عربية

املدير العام شركة سالمة للتأمينات الجزائر
مــا رأيكــم يف مشــروع قانــون املاليــة لســنة  2020واخلــاص بالتأمــن
التكافلــي؟ وهــل ســتقوم الشــركة بتقــدمي منتجــات تكافليــة ذات
الطابــع اإلســامي؟
عرفــت املــادة  103مــن قانــون املاليــة لعــام  2020التأمــن التكافلــي يف
قانــون التأمــن اجلزائــري وتبعــه املرســوم التنفيــذي رقــم  81-21بتاريــخ
 2021/02/23الــذي يحــدد شــروطا ً وطــرق ممارســة التأمــن التكافلــي
طبــق مبــادئ منــوذج التأمــن التكافلــي والــذي ســيمكن مــن تأطيــر هــذا
النــوع مــن التأمــن وتطويــره .وســيتم توضيــح بعــض األحــكام املنصــوص
عليهــا يف هــذا املرســوم مــن خــال نصــوص قانونيــة الحقــة خــال األشــهر
القادمــة .أعتقــد أن إطــار العمــل هــذا مقبــول ،ولكــن يجــب تطويــره مــع
الوقــت.
تقــوم شــركتنا باعتبارهــا أول شــركة تكافــل حتــى قبــل صــدور هــذه
النصــوص ،بالتحضيــر لإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا لاللتــزام بهــذه
األحــكام (تغييــر النظــام األساســي  ،وإنشــاء جلنــة املراقبــة الشــرعية ،
وتعديــل الشــروط العامــة للمنتجــات إعــداد مخطــط العمليــات املحاســبية)
لعــرض و لتســويق منتجــات التكافــل بصــورة مطابقــة للتشــريع .
مــا الــذي ترونــه ضروريــا لتشــجيع التكافــل؟ وكيــف ميكــن
للشــركات أن تســاهم يف تطويــر عــروض منتجــات التكافــل وزيــادة
الطلــب عليهــا؟
لتشــجيع التكافــل ،مــن الضــروري أن تكــون التشــريعات مرنــة أوالً وقبــل
كل شــيء وتســمح بالتكييــف مــع خصائــص الســوق املحليــة مــن ناحيــة ،
ومــن ناحيــة أخــرى  ،يجــب أن يكــون كذلــك الترابــط بــن الركائــز الثــاث
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للتمويــل اإلســامي وهــي البنــك اإلســامي والتكافــل وســوق رأس املــال مــن
أجــل احلصــول علــى بيئــة مواتيــة حقيقيــة للتمويــل اإلســامي بشــكل عــام
والتكافــل بشــكل خــاص.
يجــب كذلــك علــى الهيئــة الشــرعية الوطنيــة التابعــة للمجلــس اإلســامي
مهمــا يف التأطيــر املســؤول عــن اجلانــب الشــرعي
األعلــى أن تلعــب دورًا ً

العــــــــدد 150
سبتـمـرب 2021م

تقرير السوق الجزائرى
يف التكافــل ،ال ســيما يف اعتمــاد ملفــات أعضــاء اللجــان الشــرعية
لشــركات التكافــل و يف فحــص الطلبــات الــواردة مــن الشــركات حلــل
املســائل الشــرعية التــي تثيرهــا هــذه األخيــرة .ومــن أجــل تطويــر منتجــات
التأمــن التكافلــي ،يجــب علــى الشــركات االبتــكار يف اقتــراح منتجــات
جديــدة للتأمــن التكافلــي مــن خــال التعــرف علــى عاداتنــا وتقاليدنــا يف
التضامــن وعــدم االكتفــاء باملنتجــات التقليديــة للتكافــل مــن جهــة والســهر
علــى التكويــن اجليــد ملواردهــا البشــرية مــن أجــل ضمــان الشــرح احلســن
أيضــا ،يجــب علــى الشــركات
ملنتجــات التكافــل للمشــاركني (حملــة الوثائــق)ً .
التأكــد مــن أن الفائــض التأمينــي يتــم تقاســمه بشــكل حقيقــي ،عــادل ودائــم
مــع املشــتركني حتــى ال يفــرغ التكافــل مــن معنــاه.
مــا هــي أهــم املعوقــات التــي حتــول دون تطــور الســوق اجلزائــري؟
هــل املنافســة هــي املشــكلة األساســية؟ أمــا أن هنــاك مشــاكل
أخــرى؟
فعــا توجــد عــدة عوامــل حتــول دون منــو الســوق اجلزائريــة ،ولكــن ليســت
املنافســة الشــريفة هــي الســبب ،و إمنــا اقتصــار املنافســة علــى الســعر
وحــده هــو العامــل األكثــر تأثيــراً ولكــن ليــس الوحيــد .هنــاك عوامــل أخــرى
ـلبا علــى الســوق  ،والتــي تتمثــل أساســا يف القيــود الرئيســية التاليــة:
تؤثــر سـ ً
 .1الهيمنــة القويــة للقطــاع العــام يف ســوق التأمــن باســتحواذه علــى حصــة
تزيــد عــن  ٪ 70مــن الســوق ممــا يحــول دون تطــور املنافســة الشــريفة فيمــا
يخــص شــريحة قطــاع املؤسســات العامــة والــذي ميثــل جــزاًء مهمــا ً مــن
األخطــار املؤمــن عليهــا مــن طــرف الســوق.
 .2عــدم االنضبــاط يف االمتثــال للقواعــد الفنيــة مــن قبــل شــركات التأمــن
يف تســعير املخاطــر و هــذا يــؤدي إلــى حــاالت مقلقــة مــن حيــث جــودة
اخلدمــات املقدمــة ،املــاءة املاليــة لشــركات التأمــن و قدرتهــا علــى الوفــاء
بالتزاماتهــا وضعــف مداخيــل االســتثمارات املاليــة
 .3قصــر قنــوات التوزيــع للمنتجــات التأمينيــة علــى الوســطاء التقليديــن
وشــبكة البنــوك فقــط و هــو مــا مينــع التوزيــع مــن خــال قنــوات أخــرى
جــد مهمــة يف تقريــب الزبــون إلــى شــركات التأمــن (املوثقــون ،الــوكاالت
العقاريــة  ،وكاالت األســفار  ،مســاحات جتاريــة كبــرى ،إلــخ...

 .4ضعــف الســوق املاليــة وانخفــاض نســب املردوديــة فيهــا ممــا يؤثــر ســلبا ً
علــى تطويــر و ربحيــة بعــض املنتجــات  ،ال ســيما يف التأمــن علــى احليــاة
 .5ضعــف البنــى التحتيــة الرقميــة املخصصــة للتجــارة اإللكترونيــة يعــوق
تطويــر رقمنــة التأمــن مــن حيــث التصميــم املنتجــات  ،تســويقها وإدارة
عمليــة التعويــض.
وكيــف تــرون الســبيل لتجــاوز هــذه العقبــات؟ مــا الــذي ترونــه
ضروريــ ًا لتنميــة الســوق اجلزائــري واالرتقــاء بــه؟
للتغلــب علــى هــذه القيــود ،مــن الضــروري إجــراء إصــاح شــامل إلنشــاء بيئــة
جديــدة مواتيــة لتنميــة الســوق اجلزائريــة و هــذا بتــرك املزيــد مــن الهامــش
للقطــاع اخلــاص مــن خــال تقليــص دور الدولــة يف التنظيــم واإلشــراف
فقــط مــن أجــل مزيــد مــن االنضبــاط للمشــاركني يف الســوق  ،علــى وجــه
اخلصــوص شــركات التأمــن كمــا يجــب ســن القوانــن والضوابــط لتعزيــز
الرقمنــة و تســهيل اســتثمارات شــركات التأمــن اجلزائريــة يف األســواق
اخلارجيــة وحتريــر توزيــع منتجــات التأمــن علــى جميــع القنــوات التــي
ميكنهــا القيــام بذلــك حتــت إشــراف جيــد
لقــد شــاركتم يف النــدوة االفتراضيــة الســابعة لالحتــاد العــام
العربــي للتأمــن بعنــوان مســتجدات التكافــل وآفــاق التطــور ،مــا
هــو تقييمكــم للتأثيــر الــذي حتدثــه هــذه النــدوات علــى صناعــة
التأمــن؟
يف الواقــع ،لقــد تشــرفت باملشــاركة يف هــذه النــدوة االفتراضيــة التي حظيت
بصــدى إيجابــي للغايــة ،حيــث أنــه كان عــدد املشــاركني كبيــراً جـ ًـدا وهــذا
يثبــت أن هنــاك طلب ـا ً قوي ـا ً علــى هــذا النــوع مــن النــدوات التــي أصبحــت
ســهلة التعميــم عــن طريــق اســتخدام وســائل التواصــل املرئــي .إن تأثيــر
هــذه النــدوات إيجابــي للغايــة علــى جميــع املســتويات ،بالنظــر إلــى أنهــا
تســمح كذلــك مبناقشــة قضايــا الســوق مــع مختصــن جــد مؤهلــن الذيــن
مــن شــانهم تقــدمي التحليــات واملقترحــات الالزمــة لتنويــر املشــاركني فيهــا
وتســاهم يف تطويــر الســوق .كمــا أنهــا تســاهم يف نشــر وتبــادل اخلبــرات
وإقامــة عالقــات بــن األســواق و شــركات التأمــن العربيــة.

االستاذ  /مراد كعولة

املدير العام للجزائرية للتأمينات gig Algeria
كيــف تــرون أداء الســوق اجلزائــري يف الســنوات األخيــرة؟ هــل
أنتــم راضــون عــن هــذا األداء؟ يف ظــل األداء املتواضــع للســوق
يف الســنوات األخيــرة مــا الواجــب عملــه للنهــوض بالتأمــن يف
اجلزائــر؟
إن أداء الســوق اجلزائــري يف مجــال التأمينــات قــد شــهد نــوع مــن الركــود
والتراجــع يف الســنوات األخيــرة وهــذا راجــع لعــدة عوامــل أبرزهــا التأثــر
بتداعيــات جائحــة كورونــا التــي كان لهــا أثــر كبيــر علــى الســوق ممــا
أســفر علــى انخفــاض املداخيــل والعائــدات وحجــم األعمــال ،مثلمــا يشــهد
عليــه التقريــر االقتصــادي األخيــر الصــادر عــن املجلــس الوطنــي للتأمــن
الــذي قــدر رقــم األعمــال نهايــة ســنة  2020لقطــاع التأمينــات بأكثــر مــن
 137.3مليــار دج ،بانخفــاض  6.1٪مقارنــة بإجنــازات عــام .2019
التــراث االقتصــادي واحلفــاظ علــى مكوناتــه هــو قضيــة اجلميــع  .تقــع علــى
عاتــق أي شــخص طبيعــي أو معنــوي مســؤولية ضمــان احلفــاظ علــى املــوارد
ـاء علــى هــذا املبــدأ  ،فــإن التحكــم
بغــض النظــر عــن طبيعتهــا وأنواعهــا .بنـ ً
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يف بعــض القيــود ســيمكننا مــن الســيطرة احلقيقيــة علــى تطــور الوضــع
احلالــي  ،ممــا يســمح بإحيــاء القطــاع  ،وال ســيما :تســهيل تنويــع قنــوات
التوزيــع مــن خــال الســماح باســتخدام قنــوات جديــدة  ،وال ســيما شــركات
االتصــاالت وشــبكات وكاالت الســفر والعقــارات وكذلــك مــن خــال توســيع
قوائــم املنتجــات املصــرح لهــا للبيــع مــن قبــل الشــركاء املصرفيــن يف إطــار
التأمــن املصــريف.
مــاذا بعــد تغييــر هويــه الشــركة مــن  A 2إلــى gig Algeria؟ كيــف
ســيأثر هــذا التغييــر علــى أعمــال شــركتكم؟
إن تغييــر هويــة الشــركة اجلزائريــة للتأمينــات مــن  2aإلــى gig Algeria
الــذي قــد مت يف  02مــارس  2021بعدمــا اســتحوذت مجموعــة اخلليــج
للتأمــن علــى أســهم الشــركة يف  2015قــد ســمح بفتــح آفــاق جديــدة ل
.gig Algeria
مــع أكثــر مــن  250.000زبــون يتلقــون خدمــات يوميــة يف قطاعــات
وشــرائح مختلفــة ،واالنتمــاء اليــوم إلــى مجموعــة كبيــرة مثــل  ، GIGيحيــي
فينــا الطمــوح للعــب األدوار األولــى يف ســوق التأمــن اجلزائــري.
دعمــا منقطــع النظيــر يف
تقــدم مجموعــة  GIGللشــركات التابعــة لهــا ً
جميــع املجــاالت ،ســواء كان يتعلــق ذلــك بالعمليــات أو القواعــد واملعاييــر
الدوليــة للحوكمــة الرشــيدة.
كل هــذه التغييــرات ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر علــى زبنائنــا بســبب تعــدد
خدمــات التأمــن التــي ســيتم تســويقها بســبب القــدرة التــي تتمتــع بهــا
املجموعــة مــن حيــث التبــادل التجــارب واخلبــرات بــن الشــركات واألســواق
املختلفــة.
إن مؤسســتنا اليــوم ،فضـاً عــن ثبــات ومثابــرة نســائها ورجالهــا ،قــد مكنهــا
عامــا مــن وجودهــا إلــى مرتبــة أفضــل شــركات
مــن االرتقــاء بعــد ً 20
التأمــن ،مــع منــوذج إدارة وحوكمــة يســتجيب للقواعــد واملعاييــر الدوليــة.
نســعى اليــوم إلــى توســيع شــبكتنا التجاريــة لنكــون أقــرب مــن املواطنــن.
تقــوم الشــركة بالعديــد مــن املبــادرات للتوعيــة ورفــع درجــة
الثقافــة التأمينيــة لــدي املواطــن اجلزائــري ،فمــا هــي اهــم هــذه
املبــادرات؟ ومــا هــي اإلضافــة التــي تقدمهــا هــذه املبــادرات يف زيــادة
الوعــي التأمينــي؟
رفــع الثقافــة التأمينيــة لــدى املواطــن اجلزائــري هــو أحــد أهــم األهــداف
التــي نعمــل عليهــا مــن خــال القيــام مببــادرات تســعى للتعريــف بالشــركة
بصفــة عامــة وتســليط الضــوء علــى أهميــة التأمــن بصفــة خاصــة الوســائل
اإلعالميــة التقليديــة ووســائل التواصــل االجتماعــي مبرزيــن اخلدمــات
التــي نقدمهــا للزبــون والتعريــف مبنتجاتنــا .كمــا نعطــي بعــدا حتسيســيا
مــن خــال تعريــف التأمــن كونــه حمايــة وحتصــن يعــود للزبــون بالفائــدة يف
حالــة وقــوع حــادث ،حتــى توضــح الصــورة علــى أن التأمــن علــى املمتلــكات
ســواء كانــت شــخصية أو مهنيــة هــي حاجــة وضــرورة تصــب يف فائــدة كل
مواطــن.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،نحــن علــى وشــك إطــاق منتجــات جديــدة ســترافقها
حملــة توعيــة والتــي ستســمح بالترويــج ملنتجاتنــا لضمــان ارتقــاء مســتوى
الوعــي العــام لــدى املواطــن وحتــى يأخــذ مكا ًنــا أكبــر فيمــا يتعلــق بـــ تقديــر
املخاطــر التــي نواجههــا بصفــة يوميــة.
مجموعــة  gigمتواجــدة يف أكثــر مــن  13دولــة عربيــة ،كيــف
تســتفيد الشــركة يف اجلزائــر مــن انتمائهــا ملجموعــة كبيــرة علــى
املســتوى الفنــي واللوجســتي؟
االنتمــاء ملجموعــة اخلليــج للتأمــن " ،"gigالشــركة الرائــدة بــا منــازع يف
ســوق التأمــن يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،مــع وجودهــا
يف  31دولــة ،وهــي :اجلزائــر والكويــت واألردن واإلمــارات العربيــة املتحــدة
والبحريــن وســوريا والعــراق ولبنــان واململكــة العربيــة الســعودية  ،قطــر،
عمان،مصــر وتركيــا .ويدعــم هــذا البعــد الدولــي ملجموعــة  gigمســاهميها
الرئيســيني وهمــا املجموعــة االســتثمارية الكويتيــة " KIPCOشــركة
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مشــاريع الكويــت" وشــركة  FAIRFAXالكنديــة "Financial Holdings
 ."Limitedيســاهم يف تطــور شــركة  gig Algeriaالتــي ستســتفيد مــن
خبــرة مجموعــة اخلليــج للتأمــن يف اخلدمــات والتســيير وتقاســمها بذلــك
القيــم والرؤيــا .كمــا نذكــر أن  gigقــد اســتحوذت مؤخــرا علــى حصــص
 AXA Gulfيف منطقــة اخلليــج ممــا يظهــر علــو كعبهــا مــن حيــث طريقــة
التســيير وطموحهــا املتجــدد الــذي يلهمنــا للوصــول بشــركتنا إلــى الريــادة
واالمتيــاز ،إن غايتنــا هــي االســتفادة مــن أمنــاط التســيير الدوليــة التــي
تتمتــع بهــا  gigزيــادة علــى تبــادل التجــارب واخلبــرات حتــى نصــل لهدفنــا
املنشــود بــأن نصبــح العالمــة التجاريــة األكثــر متيــ ًزا وشــركة التأمــن
املفضلــة للجزائريــن.
مــا هــي اســتراتيجيتكم علــى املــدى املتوســط والبعيــد لنيــل حصــة
أكبــر مــن الســوق؟ هــل ســتعتمدون الرقمنــة كخيــار للتوســع؟
تتجــاوز أهدافنــا اإلســتراتيجية االســتحواذ علــى حصــص أكبــر يف الســوق،
وطموحنــا األول هــو أن نكــون ُمســتخدم منوذجــي ،ممــا يســمح بتطويــر
اطاراتنــا مــن أجــل خدمــة زبنائنــا بامتيــاز وتلبيــة احتياجــات األطــراف
املختلفــة.
أضــف إلــى ذلــك طموحنــا يف أن نكــون شــركة تأمــن مبتكــرة مثــل الشــركات
األخــرى التابعــة للمجموعــة مــن خــال اإلبــداع فيمــا يتعلــق بعــروض التأمــن
وأيضــا بالطريقــة التــي ســيتم بهــا خدمــة الزبائــن.
ً
مــن الواضــح أن التســابق علــى املركــز األول واحلصــة الســوقية األكبــر
يظــل طمــوح أي مؤسســة يف أي قطــاع  ،ولكــن مــن أجــل ذلــك ســيكون مــن
الضــروري قبــل كل شــيء وضــع البنــى التحتيــة الالزمــة مــن أجــل أن تكــون
اإلمكانيــات قــدر طموحاتنــا.
مــع أكثــر مــن  210وكالــة جتاريــة ،تتــم دراســة تواجدنــا علــى مســتوى
التــراب الوطنــي بحيــث نكــون يف خدمــة زبنائنــا أينمــا كانــوا  ،لكــن الظــروف
جعلــت أن هــذا التقــارب لــم يعــد يقتصــر علــى التقــارب اجلســدي  ،بــل
باألحــرى مــن خــال األدوات الرقميــة التــي تســمح لزبنائنــا بإبــرام عقودهــم
التأمينيــة وكذلــك تســييرهم مــن خــال اإلعــان عــن احلــوادث وغيرهــا
عبــر اإلنترنــت ودون احلاجــة للتنقــل إلــى الوكالــة.
كل هــذا ال يــزال حلمــا لكثيــر مــن الفاعلــن يف األســواق املختلفــة وهــو صالح
متامــا لألســواق الدوليــة املختلفــة حيــث نلتمــس رغبــة أكبــر يف اســتعمال
ً
ـريعا يف Insuretech
أيضــا نالحــظ
ارتفاعــا سـ ً
ً
اخلدمــات الرقميــة ولكننــا ً
والتــي تســتحق اهتمامــا خــاص.
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االستاذ  /بن حبيلس شريف

املدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفالحي
خــال الســنة املاليــة  ، 2020حقــق الصنــدوق الوطنــي للتعــاون
الفالحــي نتيجــة صافيــة تقــدر ب  1.8مليــار دج مــا يعــادل منــوا
بنســبة  % 50باملقارنــة مــع الســنة املاليــة  ، 2019ماهــي التدابيــر
أو اإلجــراءات التــي قمتــم باتخاذهــا مــن أجــل حتقيــق هــذا النمو؟
يف ظــل ســنة عصيبــة واســتثنائية  ،اســتطاع الصنــدوق الوطنــي للتعــاون
الفالحــي أن يحافــظ علــى وتيرتــه املعتــادة باعتبــاره مؤمنــا تعاونيــا رائــدا
وذلــك مــن خــال املشــاركة الفعالــة واملســتمرة يف مختلــف األعمــال
التضامنيــة ذات الطابــع فاالجتماعــي بالقــرب مــن زبائنــه ومــن خــال
املســاهمة الكبيــرة يف مختلــف األعمــال الداعمــة واملســاعدة التــي برمجهــا
الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي لفائــدة الفالحــن  ،املربــن  ،النســاء
الريفيــات  ،الصياديــن وصيــادي الســمك  ،مــا جعلــه ميــارس دوره كمؤمــن
استشــاري للجواريــة علــى أكمــل وجــه  ،هــذا الــدور الــذي يتجلــى بــكل
وضــوح عندمــا تكــون الظــروف صعبــة .
وبالرغــم مــن الوضعيــة الصحيــة املتأزمــة املترتبــة عــن تفشــي وبــاء كوفيــد
 ، 19وكــذا تراجــع النشــاطات االقتصاديــة لقطــاع التأمينــات  ،ســجل
الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي نتائــج مرضيــة يف مختلــف املحــاور
اإلســتراتيجية املندرجــة ضمــن مخطــط عملــه  ،مــع املحافظــة علــى مكانتــه
الرياديــة يف مجــال التأمينــات الفالحيــة بحصــة تقــدر ب  % 78مــن هــذه
الســوق مــع مبلــغ اشــتراكات يف التأمينــات الفالحيــة جتــاوز  1.7مليــار دج .
وتقــدر النتيجــة الصافيــة املربحــة ب  1.8مليــار دج مــع تســجيل منــو بنســبة
 ، % 50أمــا بالنســبة لهامــش املــاءة فيعــد إيجابيــا جــدا إذ ســجل تطــورا
بنســبة  % 12باملقارنــة مــع الســنة املاليــة  ، 2019يف حــن بلغــت نســبة
تغطيــة االلتزامــات  % 249خــال الســنة املاليــة  2020مــا عــزز القاعــدة
املاليــة  ،أمــا بالنســبة لرقــم األعمــال املســجل خــال الســنة املاليــة 2020
فتجــاوز  13مليــار دج مــا يعــادل نســبة حتقيــق لألهــداف املســطرة تقــدر
ب .% 91
وترجــع هــذه النتائــج املســجلة خــال الســنة املاليــة  2020إلســتراتيجية
عصرنــة النشــاطات التأمينيــة التــي يعتمدهــا الصنــدوق الوطنــي للتعــاون
الفالحــي الــذي يعتبــر مؤسســة قويــة بشــبكتها وأمالكهــا وكــذا التــزام
وتفانــي موظفيهــا يف امليــدان .
لقــد كانــت ســنة  2020ســنة صعبــة جــدا بســبب اآلثــار الوخيمــة املترتبــة
عــن تفشــي وبــاء كوفيــد 19والتــي أحلقــت الضــرر باالقتصــاد بشــكل عــام،
لهــذا الغــرض بقيــت الصناديــق اجلهويــة علــى أهبــة االســتعداد منــذ بدايــة
الوبــاء .
وطــوال كل الســنة املاليــة  2020ملرافقــة املؤمنــن واملشــتركني  ،بفضــل
جناعــة اإلجــراءات التــي اتخذهــا الصنــدوق مــن أجــل تســهيل نشــاطات
التغطيــة التأمينيــة ( تبســيط اإلجــراءات ورقمنــة عــدد مــن إجــراءات اكتتاب
العقــود التأمينيــة) بالتــوازي مــع األعمــال التضامنيــة (توزيــع رشاشــات
الــرذاذ لتطهيــر املســتثمرات الفالحيــة  ،توزيــع القفــازات والكمامــات
والبــدالت الواقيــة  )....وذلــك لفائــدة الفالحــن واملربيــن الذيــن ميارســون
نشــاطاتهم يف املناطــق األكثــر عزلــة.
علــى صعيــد آخــر  ،ســوف تســاهم االســتراتيجية الطموحــة التــي اعتمدهــا
الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي ضمــن مخططــه االســتراتيجي
 ، 2024/2020يف تعزيــز ديناميكيــة منــو نشــاطات التعــاون الفالحــي
وذلــك بفضــل عصرنــة التقنيــات التأمينيــة  ،إنشــاء منتجــات تأمينيــة
مؤشــرية  ،اســتغالل أنظمــة تســيير جديــدة  ،ناهيــك عــن اعتمــاد
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االســتراتيجية الرقميــة.
مــا هــي خططكــم للتوســع؟ هــل لديكــم نيــة لالســتثمار يف التأمــن
املصغــر الــذي يتــاءم مــع الفالحــن الصغــار ؟ هــل لكــم نيــة إلطالق
منتجــات تأمينيــة جديــدة خاصــة بالتأمــن الفالحــي؟
يســتنبط الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي اســتراتيجيته مــن مبدئــه
التعاونــي ويهــدف بشــكل أساســي إلــى أن يقــدم ملؤمنيــه مجموعــة خدمــات
ماليــة والتــي هــم بحاجــة إليهــا مــن أجــل عصرنــة نشــاطاتهم .
كمــا يقــوم الصنــدوق أيضــا بالتأقلــم مــع التصرفــات اجلديــدة لزبائنــه الذيــن
قامــوا بــإدراج الرقمنــة ضمــن منــط اســتهالكهم اليومــي .
وقــد قــام الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي بإعــداد اســتراتيجية
عصرنــة ملنتجاتــه التأمينيــة اخلاصــة بالفــروع اإلقليميــة  .ففــي العالــم
الريفــي  ،ميثــل النشــاط الفالحــي قاعــدة النمــو االقتصــادي واالجتماعــي .
مبعنــى أن الفــاح هــو مفتــاح جنــاح املشــاريع والبرامــج التــي تُعنــى بترقيــة
هــذه املناطــق وبالتالــي ينبغــي أن تركــز املجهــودات املعلوماتيــة والتكوينيــة
والداعمــة علــى األســرة الريفيــة  ،ومنــه فانــه مــن بــن أهــم املشــاريع التــي
يتبناهــا الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي هــو تطويــر وترقيــة آليــة
تأمينيــة جديــدة موجهــة للفالحــن الصغــار" كالتأمــن املصغــر الــذي يعــد
وســيلة التطويــر املســتقبلي للمناطــق الريفيــة " .
إن انشــغالنا الدائــم هــو الفــاح حيــث تــدور اســتراتيجيتنا حولــه  ،إنــه
بحاجــة للتطــور وللحمايــة يف الوقــت ذاتــه  ،وعليــه كان ينبغــي علينــا تطويــر
جملــة وســائل تضمــن كل ذلــك .
يف نفــس الســياق  ،قمنــا بإطــاق عــدة مشــاريع لتصميــم منتجــات تأمينيــة
فالحيــة جديــدة مكيفــة الســيما التأمينــات املؤشــرية  ،باعتبارهــا وســيلة
لتســيير األخطــار املرتبطــة باإلنتــاج الفالحــي  ،واملوجهــة للمســتثمرات
املنتجــة بشــكل كبيــر  ،حيــث تعتمــد هــذه املنتجــات التأمينيــة علــى مؤشــرات
األحــوال اجلويــة واملناخيــة مثــل " تأمــن انخفــاض املــردود لزراعــة احلبــوب"
تبعــا خلطــر "اجلفــاف" وزراعــة "البطاطــا" تبعــا لألخطــار املناخيــة (اجلليــد
 ،الفيضــان  ،الريــاح الســاخنة "ســيروكو"  )...أو أي خطــر آخــر غيــر متحكــم
فيــه  ،باإلضافــة إلــى التأمــن املصغــر باعتبــاره آليــة حمايــة لألشــخاص
ذوي الدخــل الضعيــف ضــد خطــر احلــوادث واألمــراض واألضــرار التــي
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تلحــق بأمالكهــم بســبب املخاطــر املناخيــة ومتكينهــم أيضــا مــن الولــوج إلــى
القــرض أو القــرض املصغــر .
مــن بــن املنتجــات التأمينيــة اجلديــدة املســوقة مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي
للتعــاون الفالحــي والــذي يســتجيب دومــا الحتياجــات فالحينــا احلقيقيــة
يف امليــدان هــو "باقــة تأمــن الثقــة" والتــي تشــمل عــدة ضمانــات موجهــة
للفالحــن الصغــار  ،املربــن والنســاء الريفيــات والتــي تغطيهــم ضــد
مختلــف األخطــار املرتبطــة بحياتهــم االجتماعيــة ســواء يف املجــال املهنــي
أو املنزلــي ( وفــاة  ،إعاقــة  ،تقاعــد  ،واملســؤولية املدنيــة ) وضــد األخطــار
املرتبطــة بوســائل اإلنتــاج (البنايــات  ،املســتثمرات الفالحيــة  )...وضــد
املرتبطــة بالظواهــر املناخيــة والصحيــة التــي تلحــق بإنتاجهــم الفالحــي.
عــن طريــق هــذه التغطيــة التأمينيــة .يقتــرح الصنــدوق الوطنــي لتعــاون
الفالحــي تقــدمي حمايــة مالئمــة بتكلفــة قليلــة للفالحــن الصغــار عــن طريــق
منتــج تأمينــي علــى شــكل باقــة تشــمل عــدة ضمانــات تغطــي الفــاح داخــل
مســتثمرته وداخــل منزلــه كمــا تغطــي أســرته أيضــا .
ماهي استراتيجيتكم ملواكبة التطور الرقمي؟
ميتلــك الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي منــذ تقريبــا اثنتــا عشــرة ســنة
( 12ســنة )  ،لنشــاطه التأمينــي  ،نظــام معلوماتيــة يتكفــل بكافــة العمليــات
التأمينيــة ( تقنيــات اإلنتــاج  ،تقنيــة احلــوادث  ،والتقنيــات املحاســبية علــى
مســتوى كل نقــاط البيــع يف كامــل التــراب الوطنــي.
يف الوقــت احلالــي  ،يعمــل الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي علــى
مشــروع عصرنــة وســائل عملــه وتكييفهــا مــع التكنولوجيــات اجلديــدة مــن
خــال التــزود بشــبكة  INTRANETالتــي تعــد دعامــة ضروريــة مــن اجــل
إعــادة تقــومي تدريجــي للبرمجيــات اخلاصــة بــكل نشــاطاته الســيما نشــاط
التأمينــات .
إن اعتمادنــا الســتراتيجية الرقمنــة قــد عــاد بالفائــدة علــى منخرطينــا
مــن فالحــن ومربــن  ،حيــث متكنــوا مــن االســتفادة مــن شــتى اخلدمــات
املبتكــرة تضمــن لهــم الولــوج بشــكل أســهل ملختلــف اخلدمــات املوضوعــة
حتــت تصرفهــم وذلــك بواســطة شــراكات مــع املؤسســات البنكيــة .
وقــد ســمحت هــذه الشــراكات ألهالــي العالــم الفالحــي والريفــي بالوصــول
إلــى اخلدمــات البنكيــة كمــا ســاهمت يف تقليــص العراقيــل اإلداريــة
وضمــان الشــفافية يف الدفــع مــن حســاب حلســاب فيمــا يتعلــق بالتعويــض
عــن احلــوادث  ،وكــذا مراجعــة حســاباتهم عــن طريــق االنترنــت  ،امتــاك
بطاقــة الدفــع االلكترونيــة باإلضافــة إلــى بيــع املنتجــات التأمينيــة الفالحيــة
ومنتجــات الصيــد مــن خــال شــبكة االنترنــت  ،ناهيــك عــن عــدة خدمــات
أخــرى نضعهــا حتــت تصــرف منخرطينــا .
كمــا نطمــح لوضــع جملــة مــن اخلدمــات اجلديــدة يف اقــرب اآلجــال عــن
طريــق شــبكة االنترنــت ،مــن بينهــا اكتتــاب العقــود التأمينيــة عــن بُعــد ....
يعمــل الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي علــى التأقلــم مــع التصرفــات
اجلديــدة لزبائنــه الذيــن أدرجــوا الرقمنــة يف منــط اســتهالكهم اليومــي ،
وينعكــس ذلــك يف رغبتــه يف احلصــول عــل أحســن عالقــة ممكنــة مــع زبائنــه
ومشــتركيه بفضــل إضفــاء الطابــع الشــخصي علــى العــروض التــي يقدمهــا .
تتوافــق هــذه التغييــرات مــع سياســة الرقمنــة لــدى الصنــدوق الوطنــي
للتعــاون الفالحــي .
حيــث يجلــب التحــول الرقمــي أجوبــة كاملــة الحتياجــات اجلديــدة ملختلــف
زبائــن ومشــتركي التعــاون الفالحــي .
بالنظــر إلــى طبيعــة التأمــن الفالحــي أال تــرون أنــه ينبغــي أن
يكــون هنــاك برنامــج تأمينــي وطنــي لتعويــض الفالحــن يف
حــاالت اجلفــاف والفيضانــات واجلــراد؟
مــن بــن أهــم املحــاور التــي أدرجهــا الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي
يف مخططــه االســتراتيجي  ، 2024/2002هــو مشــروع نظــام تأمينــي
جديــد للتكفــل باألخطــار املناخيــة الســيما خطــر اجلفــاف .
حيــث اقتــرح الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي إعــداد جهــاز يتمحــور
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حــول عقلنــة اســتعمال األمــوال العموميــة املخصصــة ملســاعدة الفالحــة
وجعــل الفــاح مســؤوال أمــام هــذه األخطــار للوقايــة منهــا واللجــوء إلــى
التغطيــة التأمينيــة  ،ولتحقيــق ذلــك قــام الصنــدوق باعتمــاد إســتراتيجية
التطويــر والتــي يســعى مــن خاللهــا إلــى االنتقــال مــن نظــام تأمينــي
كالســيكي للمحاصيــل واملواشــي (متعــدد األخطــار ) إلــى نظــام تغطيــة
تأمينيــة أكثــر تعقيــدا يرتكــز علــى املــردود واملداخيــل .
لقــد قمنــا بإطــاق عــدة مشــاريع إلعــداد منتجــات تأمينيــة جديــدة مكيفــة
الســيما التأمينــات املؤشــرية باعتبارهــا وســيلة لتســيير اخلطــر املرتبــط
باإلنتــاج الفالحــي باالعتمــاد علــى املؤشــرات اجلويــة واملناخيــة مثــل " تأمــن
انخفــاض مــردود زراعــة احلبــوب" تبعــا خلطــر اجلفــاف وزراعــة "البطاطــا"
تبعــا لألخطــار املناخيــة (اجلليــد  ،الفيضــان  ،الريــاح الســاخنة "ســيروكو"
 )...أو أي خطــر آخــر غيــر متحكــم فيــه .
باإلضافــة إلــى التأمــن املصغــر باعتبــاره آليــة حمايــة لألشــخاص ذوي
الدخــل الضعيــف ضــد خطــر احلــوادث واألمــراض واألضــرار التــي تلحــق
بأمالكهــم بســبب املخاطــر املناخيــة ومتكينهــم أيضــا مــن الولــوج إلــى
القــرض أو القــرض املصغــر .
هكــذا ومــن خــال دعــم تطويــر التأمــن عــن طريــق تشــجيع اللجــوء إلــى
التوفيــر للوقايــة  ،ستســمح الدولــة للفالحــن واملربــن بحمايــة أنفســهم
بشــكل أفضــل ضــد املخاطــر .
ستســاهم هــذه الرؤيــة اجلديــدة للتأمــن الفالحــي بشــكل فعــال يف تعقــب
ومتابعــة القــروض املمنوحــة مــن قبــل املؤسســات املاليــة ملتدخلــي القطــاع
الفالحــي .
أمــا بالنســبة لنــا فيتمثــل التحــدي يف جتــاوز العراقيــل التــي تواجــه التأمــن
الفالحــي الســيما تلــك املتعلقــة ب :
 التغيــرات املناخيــة التــي لهــا تأثيــر مباشــر علــى املنتــج وارتفــاع نســبةالتعــرض لألخطــار النظاميــة .
 ارتفــاع الكثافــة الســكانية العامليــة والتغيــرات يف أمنــاط االســتهالك مبــايف ذلــك زيــادة اســتهالك اللحــوم  ،األمــر الــذي يتطلــب اســتخدام أراضٍ
إضافيــة لتوفيــر العلــف للماشــية.
 انخفــاض املســاحات الصاحلــة للزراعــة بســبب البنــاء والتوســع احلضــريوزيــادة املســاحات املســتخدمة لتغذيــة املاشــية.
 تنميــة الطاقــات املتجــددة التــي حتتكــر جــزءاً مــن األراضــي الصاحلــةللزراعــة.
 -تقلب أسعار املنتجات املزروعة واملواشي .
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تقرير السوق الجزائرى
قــام الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي بإحيــاء يــوم مخصــص
للمــرأة الريفيــة ،فمــا الهــدف مــن هــذه التظاهــرة؟ ومــا هــي
األنشــطة االجتماعيــة األخــرى التــي يقــوم بهــا الصنــدوق لصالــح
الفالحــن عمومــ ًا؟
قــام الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي بإنشــاء أول مركــز تكويــن متعــدد
اخلدمــات للصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي ،الــذي مت فتحــه يف واليــة
خنشــلة حتــت اســم " دار الفــاح" ،وهــو فضــاء موجــه لفالحــي ومربــي
واليــة خنشــلة والواليــات املجــاورة لهــا حيــث يقــوم بتقــدمي خدمــات مجانيــة
مقدمــة للفالحــن واملربيــن وللمــرأة الريفيــة حيــث يوفــر لهــم تكوينــات
مخصصــة ومجانيــة متبوعــة بنصائــح تتعلــق باملســارات التقنيــة التــي ينبغــي
اتباعهــا يف مســتثمراتهم الفالحيــة لتســيير األخطــار التــي تواجههــم.
تتــم مرافقــة مؤمنينــا ومشــتركينا مــن قبــل خبرائنــا املختصــن يف هــذا
املركــز بهــدف ترقيــة مبــدأ تبــادل املســاعدة والتضامــن يف هــا القطــاع.
مهمــا يف "تنشــيط التنميــة
إن التعــاون الفالحــي هــو مؤسســة تلعــب ً
دورا ً
الريفيــة" باعتبــاره أداة لتطويــر القطــاع الفالحــي والريفــي  ،وتتمثــل
مهمتهــا يف املســاهمة  ،وف ًقــا لسياســة احلكومــة  ،يف تطويــر القطــاع
الفالحــي ككل  .وبالتالــي  ،فــإن الهــدف األساســي الــذي يرمــي إليــه
الصنــدوق مــن خــال هــذه املبــادرة هــو أن يلعــب دوره بأحســن مــا يكــون
باعتبــاره مؤمنــا استشــاريا للجواريــة يهتــم بتعزيــز قيــم التعــاون الفالحيــة
للجواريــة  :التضامــن  ،تبــادل املســاعدة واملســؤولية .
يضمــن خبراؤنــا االستشــاريون املشــاركون يف هــذه العمليــة تقــدمي خبرتهــم
للمربــن علــى املســتوى الوقائــي  ،يف حمــات التطعيــم  ،وتقنيــات التربيــة
العصريــة  ،واملعاييــر التقنيــة املحدثــة يف تربيــة احليوانات وكذلك يف تعريف
احليوانــات ، .الشــيء الــذي ميثــل عمليــة مشــتركة ضروريــة للتســيير اجليــد
للمســتثمرة الفالحــي و ضمــان توافــر شــروط النظافــة الكاملــة يف عمليــة
جتميــع احلليــب .كذلــك هــو احلــال بالنســبة خلبرائنــا املهندســن الفالحــن
 ،الذيــن يضمنــون تزويــد املشــاركني يف البرنامــج التكوينــي بــكل مــا لديهــم
مــن خبــرات فيمــا يتعلــق باحتــرام املســار التقنــي ونقــل التكنولوجيــات فيمــا
يتعلــق بتســيير املحاصيــل الزراعيــة اإلســتراتيجية.
تهــدف هــذه التكوينــات التــي بــادر بهــا الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي
إلــى عــدة أهــداف مــن بينهــا :
تقدمي املساعدة التقنية للفالحني واملربني واملرأة الريفية .
إدراج تقنيات اإلنتاج العصرية واالبتكارات.
تنفيــذ اإلجــراءات الصحيــة الوقائيــة يف املناطــق الريفيــة وتبســيط
مخططــات الوقايــة (جــدول التطعيــم  ،الكشــف عــن األمــراض املعديــة ،
تعريــف املواشــي  ،إلــخ. )...
تغطية األخطار الصحية.
وضع برنامج لتسيير األخطار من أجل تأمني املداخيل.
تطوير وعصرنة التأمينات الفالحية.
حــث الفالحــن واملربــن علــى تنظيــم أنفســهم والتعــاون مــن أجــل تنميــة روح
تبــادل املســاعدة والتضامن.
أمــا فيمــا يتعلــق باالحتفــال بيــوم املــرأة والســيما الفالحــة واملــرأة الريفيــة
املحتفــل بــه يف  8مــارس مــن كل ســنة  ،انتهــز الصنــدوق الوطنــي للتعــاون
الفالحــي هــذه املناســبة لتنظيــم يــوم مخصــص للمــرأة الريفيــة يف هــذا
املوقــع مــن خنشــلة  ،وقــد كان هــذا احلــدث مبثابــة فرصــة جلمعيــات النســاء
الريفيــات والفالحــات  ،حيــث متكّ ـ ّن مــن االســتفادة مــن التكويــن املجانــي
و كــذا عــرض منتجاتهــن املحليــة والتعريــف بهــا يف هــذا اليــوم ممــا ســمح
لهــن بتأســيس عالقــات جتاريــة وبيــع منتجاتهــن وتســويقها .
مــن خــال هــذه الديناميكيــة الدائمــة يف امليــدان  ،والتــي يهــدف الصنــدوق
مــن خاللهــا إلــى لعــب دوره اجلوهــري كمؤمــن مرافــق مخلــص ملنخرطيــه
ومشــتركيه  ،حيــث يعمــل علــى تقــدمي إطار مناســب ألبناء الفالحني وللنســاء
الريفيــات مــن خــال تقــدمي تكوينــات لهــم مرتكــزة علــى التكنولوجيــات
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اجلديــدة فيمــا يتعلــق بالفالحــة وتأتــي هــذه التكوينــات لتذليــل الصعوبــات
التــي يواجههــا أغلــب الفالحــن يف امليــدان كمشــكل اليــد العاملــة املتمكنــة.
كمــا ترمــي أيضــا جلعلهــم يســتفيدون مــن تكوينــات أكثــر تأقلمــا مــع
طموحاتهــم كالبكالوريــا الفالحيــة املوجهــة بشــكل أولــوي ألبنــاء الفالحــن
وأهالــي األريــاف الصغــار.
كيــف تــرون أداء الســوق اجلزائريــة يف الســنوات األخيــرة؟ هــل
أنتــم راضــون عــن هــذا األداء؟ يف ظــل األداء املتواضــع للســوق
يف الســنوات األخيــرة مــا الواجــب عملــه للنهــوض بالتأمــن يف
اجلزائــر؟
يف العالــم الفالحــي والريفــي  ،تتزايــد إمكانيــة التعــرض للمخاطــر  ،ومــن
هنــا تتجلــى أهميــة النظــام التعاونــي الــذي يســمح بتنظيــم أعمال حتسيســية
توعيــة وإعالميــة جواريــة ألهالــي األريــاف بهــدف تســيير أفضــل للمخاطــر
التــي تتعــرض لهــا منتجاتهــم  ،ســواء كانــت حيوانيــة أو نباتيــة .ويجــب أن
تتماشــى اإلجــراءات واخلطــوات املمنهجــة املقترحــة مــع التطــورات التــي
تطــرأ علــى العالــم الريفــي وأن تســتجيب بطريقــة عمليــة وفعالــة الهتمامــات
الفــاح  ،واملخاطــر التــي يتعــرض لهــا األشــخاص  ،واملطالبــة بحمايــة
أفضــل حلمايــة البيئــة كمــا تعــد التطلبــات املتعلقــة بجــودة اإلنتــاج وإمكانيــة
التعقــب مــن بــن أهــم التحديــات احلقيقيــة التــي يواجههــا املســتثمر فيمــا
يتعلــق باملســؤوليات واســتدامة مســتثمرته الفالحيــة .
وحــده تســيير املخاطــر بشــكل حكيــم ومرافقــة إجــراءات اجلــودة واالمتثــال
للتدابيــر الوقائيــة الــذي ميكنــه أن مينــع أو أن يحــد مــن العواقــب املحتملــة
عــن وقــوع حــادث مــا  .وضمــن إطــار هــذه الــروح الداعمــة للتفكيــر
ومســاعدة الفــاح يف اتخــاذ القــرار  ،قــرر الصنــدوق الوطنــي للتعــاون
الفالحــي أن يعــزز يف إســتراتيجيته كل مــا ميكنــه مــن احلفــاظ علــى مكانتــه
الرياديــة يف التأمينــات الفالحيــة  .جتــدر اإلشــارة إلــى أن ثقافــة التأمــن
موجــودة فعــا لــدى الفالحــن واملربــن ولكــن مــا يبقــى ناقصــا ومــا زال
يتعــن القيــام بــه هــو تعلــم كيفيــة تســيير املخاطــر املرتبطــة باملســتثمرات
الفالحيــة لهــذا الغــرض فاننــا نضــع بشــكل مجانــي اخلبــراء البيطريــن
واملهندســن الفالحــن حتــت تصــرف مؤمنينــا و كإجــراءات مرافقــة لعمليــة
اكتتــاب العقــود التأمينيــة  ،باإلضافــة إلــى الوســائل الوقائيــة مــن األخطــار .
نذكــر علــى ســبيل املثــال بعضــا مــن األعمــال التــي نقــوم بهــا لفائــدة مؤمنينــا
مــن مربــن ومســتثمرين فالحــن :
القيــام بزيــارات دوريــة للمنشــآت علــى مســتوى املســتثمرة الفالحيــة لتقدمي
االستشــارة للفالحــن حــول طــرق التشــغيل والصيانــة لوســائل اإلنتــاج
املوجــودة يف املســتثمرة الفالحيــة.
متابعــة الــدورات التكوينيــة املحدثــة مــن قبــل الفالحــن والتــي يكــون هدفهــا
الرئيســي معرفــة معاييــر التربيــة التــي توصــي بهــا املصالــح البيطرية.
االمتثــال لـــ "دليــل الوقايــة" املعــد مــن قبــل تقنيينــا بالشــراكة مــع مهنيــي يف
هــذا القطــاع .
تنشــيط أيــام إعالميــة وحتسيســية حــول مختلــف املواضيــع مثــل احلــوادث
املتعلقــة بالتربيــة  ،ومخططــات التطعيــم التــي يجــب احترامهــا  ،والقوانــن
املتعلقــة بالنشــاط الفالحــي املرتبطــة باجلــودة والســامة.
ومــن جهــة أخــرى  ،فنحــن نقــوم دوريــا بتحديــث برنامــج للوقايــة مــن
األخطــار و ذلــك مــن قبــل املتخصصــن لدينــا مــن أجــل حتســيس الفالحــن
حــول أهميــة التأمــن الفالحــي  ،باإلضافــة إلــى ذلــك  ،قمنــا بافتتــاح عــدة
وكاالت (مكاتــب محليــة) خاصــة يف املناطــق النائيــة وبالتالــي فإننــا نتمتــع
بشــبكة واســعة  ،كمــا توجــد هنالــك مشــاريع اســتثمارية ميولهــا الصنــدوق
الوطنــي للتعــاون الفالحــي ويضعهــا يف خدمــة مؤمنينــا ومشــتركينا للســماح
لهــم باالســتفادة مــن اخلدمــات املجانيــة وتوعيتهــم حــول أهميــة التأمــن
واحلمايــة مــن املخاطــر الكامنــة يف أنشــطتهم .يف الوقــت احلاضــر ،تتمثــل
البرامــج الرئيســية املنفــذة والتــي هــي قيــد العمــل يف مركزيــن للتكويــن
واخلدمــات املتعــددة يف الشــرق والغــرب يف واليتــي خنشــلة ووهــران.
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األستاذ  /حجو عبد الحكيم
املدير العام لشركة تراست

هــل ميكنــك أن تعطينــا ملحــة عامــة عــن تاريــخ شــركة " " TRUST
يف اجلزائــر ؟
شــركة  ALGERIA ASSURANCES TRUSTهــي شــركة خاصــة
مملوكــة ومدعومــة مــن قبــل مجموعــة ماليــة دوليــة .مت إنشــاؤها عــام
 ،1989يف ضــوء حتريــر قطــاع التأمــن للشــركات اخلاصــة وتعتبــر أول
شــركة يتــم إنشــاؤها مبوجــب هــذا القانــون .نحــن نشــطون يف جميــع فــروع
التأمــن علــى غيــر احليــاة .شــركتنا هــي شــركة متخصصــة يف مخاطــر
الشــركات وبرامــج التأمــن الدوليــة للبنيــات التحتيــة الكبيــرة واإلنشــاءات
الصناعيــة والهندســة .منــذ عــام  ، 2016وجهنــا اســتراتيجيتنا نحــو
تنويــع محفظتنــا وعلــى وجــه اخلصــوص نحــو مخاطــر األفــراد وشــركات
الصناعــات الصغيــرة واملتوســطة .
ما هي حصتها يف السوق وكيف تختلف عن الشركات األخرى؟
حاليــا  ،نحــن ثانــي أكبــر شــركة مــن حيــث حجــم املبيعــات بــن الشــركات
اخلاصــة ،انتمــاء شــركتنا الــى مجموعــة كبيــرة ذات ســمعة وخبــرة يف ميــدان
التأمــن أعطاهــا مكانــة يف الســوق اجلزائريــة.
أنشــأت شــركتنا منــذ عــام  ، 2005نظــام كمبيوتــر جديــد يف ذلــك الوقــت
لــإدارة اآلليــة للعمليــات عبــر اإلنترنــت علــى الويــب.
خــال  10ســنوات  ،مت جتربــة هــذا النظــام وحتســينه بشــكل تدريجــي حتــى
توصلنــا إلنشــاء منصــة حقيقيــة تهــدف إلــى التحســن املســتمر خلدمــات
العمــاء ،منــذ عــام  ، 2016بدأنــا مرحلــة جديــدة مــن خــال تطويــر نظــام
جديــد يعتمــد علــى تقنيــات املعلومــات اجلديــدة لتوطيــد اإلجنــازات وإنشــاء
نظــام معلوماتــي موجــه للعمــاء .لقــد أعطــت هــذه االســتراتيجية ثمارهــا ،
حيــث قمنــا بتطويــر محفظــة عمــاء مــن  30الــف عميــل يف عــام 2015
إلــى  500الــف عميــل يف عــام  ، 2020مــع بنــاء عالمــة جتاريــة قويــة تعتبر
أحــد العالمــات التجاريــة املفضلــة لــدى مســتهلكي التأمــن اجلزائريــن.
كيف تقيمون أداء السوق اجلزائري يف السنوات األخيرة؟
بســبب األزمــات االقتصاديــة التــي هــزت بلدنــا  ،ال ســيما مــع انخفــاض
أســعار النفــط وظهــور جائحــة كوفيــد  ، 19تأثــر ســوق التأمــن لدينــا بشــكل
ســلبي مثــل البلــدان التــي تشــبهنا يف االقتصــاد.
علــى الرغــم مــن ذلــك  ،فقــد أظهــرت جميــع الشــركات يف القطــاع مرونتهــا
مــن خــال التأثيــر اإليجابــي علــى معــدل النمــو الــذي بلــغ حوالــي  ٪ 3يف
الســنوات األخيــرة.
امــا يف مــا يخــص شــركتنا فقــد مت حتقيــق منــو بأكثــر مــن  ٪ 18و نتائــج
ختاميــة جــد مرضيــة يف ســنة .2020
مــا هــي أهــم املعوقــات والتحديــات التــي تواجــه قطــاع التأمــن يف
اجلزائــر؟
أيضــا
اليــوم  ،باإلضافــة إلــى املنافســة علــى األســعار  ،تتنافــس الشــركات ً
علــى خدمــة العمــاء .إن الســوق اجلزائريــة تتطــوريف جــودة اخلدمــة وهــذا
مينــح ميــزة كبيــرة للمســتهلكني اجلزائريــن.
لكــن لألســف حــرب األســعار هــذه تقلــل بشــكل كبيــر مــن قــدرات شــركات
التأمــن وتقلــل هوامشــها الربحيــة وهــذا قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى
خدمــات العمــاء يف الســنوات القادمــة.
كيف ميكن جتاوزها برأيك؟
ال ميكــن التغلــب علــى هــذا إال مــن خــال احتــاد شــركات التأمــن لدينــا،
الــذى يجــب تســريع عمليــة اإلصــاح الهيكلــي لســوق التأمــن يف اجلزائــر
 ،مــن خــال حتديــث قوانــن جديــدة للتكيــف مــع التطــورات والوضــع

50

العــــــــدد 150
سبتـمـرب 2021م

تقرير السوق الجزائرى
االقتصــادي ووقــف احلــرب التعســفية للمنافســة الســعرية  ،وتســريع
أيضــا مســتوى أفضــل مــن
الرقمنــة و برامــج التحــول الرقمــي وضمــان ً
التدريــب جليــل جديــد مــن املديريــن والقــادة .
لقــد قمــت بإطــاق منتــج جديــد للتأمــن علــى الســيارات يف
الســوق ،فهــل ميكنــك إخبارنــا عنــه وعــن نتائجــه حتــى اآلن ،وهــل
تخطــط إلطــاق منتجــات أخــرى؟
نعــم  ،لقــد أطلقنــا منتجــا تأمينيــا جديــدا يف الســوق يهــدف إلــى التخفيــف
مــن تأثيــر حــوادث الطــرق .قمنــا بتحليــل البيانــات وخلصنــا إلــى أن العامــل
الرئيســي يف احلــوادث هــو البشــر .لقــد أنشــأنا هــذا املنتــج املخصــص
للســائقني اجليديــن حتــى ال نعاقبهــم عــن طريــق اخللــط بينهــم وبــن
الســائقني الســيئني وقبــل كل شــيء انشــاء محــاكاة معينــة لتحويــل الســائق
الســيئ يف النهايــة إلــى ســائق جيــد .يحتــوي املنتــج اجلديــد علــى خصائــص
منتجــا جيـ ًـدا.
تقنيــة مبتكــرة التــي جتعلــه
ً
خــال أشــهر قليلــة مــن التســويق ،جــذب هــذا اإلجنــاز الكثير من املســتهلكني
وســاعد يف زيادة عدد عمالء شــركتنا.
مــا هــي الرؤيــة التــي تطمــح لهــا تراســت اجلزائــر لكــي تصبــح
اخليــار األول ألي عميــل؟

حاليــا علــى احلوكمــة واالبتــكار يف أنظمــة اإلدارة لشــركتنا .هدفنــا
نعمــل ً
هــو االرتقــاء بنظــام اإلدارة إلــى املعاييــر الدوليــة،
دائمــا
ســواء مــن حيــث احلوكمــة ورقمنــة العمليــات اإلداريــة مــن أجــل تقــدمي ً
خدمــة أفضــل للعمــاء وضمــان مراقبــة أفضــل للمخاطــر وحتقيــق أقصــى
قــدر مــن الربحيــة مــن العمليــات.
مــا هــي اســتراتيجية الشــركة ؟ هــل تنــوي تعميــم الرقمنــة يف
عملياتــك؟
كمــا حتدثــت ســابقا  ،فــإن التحــول الرقمــي هــو يف صميــم أهــداف الشــركة
جــزءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجيتها يف عمليــات التطويــر
الــذي يشــكل
ً
والتقــدم .تعــد التكنولوجيــا الرقميــة اليــوم ضــرورة مطلقــة للتنافــس علــى
تلبيــة متطلبــات املســتهلكني اجلزائريــن بحيــث يحصــى يف اجلزائــر أكثــر
مــن  30مليــون مســتخدم لإلنترنــت.
ســوف يتحــرك الســوق بســرعة كبيــرة نحــو اخلدمــة الرقميــة .و لتلبيــة
االحتياجــات اجلديــدة للمســتهلكني اجلزائريــن و مواكبــة التطــورات،
حرصنــا علــى انشــاء منصــة تســيير ترتكــز أساســا علــى االســتعمال األمثــل
للتكنولوجيــات احلديثــة بغيــة الوصول الى انهاء مشــروع ASSURANCES
.TRUST COMMERCE E

االستاذ  /الحاج أمحمد أحمد

نائب رئيس مجلس اإلدارة الشركة العامة للتأمينات املتوسطية
مــرت عشــرون ســنة علــى تأســيس العامــة للتأمينــات املتوســطية،
فهــل لكــم أن تعطونــا نبــذة عــن تاريــخ الشــركة وتطورهــا؟ ومــا
املنتجــات التــي متيــز شــركتكم؟
لقــد مت تأســيس العامــة للتأمينــات املتوســطية بعــد اعتمادهــا بتاريــخ
 .2001\07\28وبعــد ذلــك زاولــت نشــاطاتها يف ســوق التأمــن
اجلزائــري لتبلــغ حصتهــا  3باملائــة بعــد عشــرين عامــا.
وتتميــز حقيبتهــا بهيمنــة تأمينــات الســيارات كمــا بلــغ عــدد زبائنهــا أربــع
مائــة .وامتــازت الشــركة يف الســنوات اخلمســة األخيــرة باإلجنــازات التاليــة:
 .1تعزيز نظامها للمعلومات يف جميع املجاالت الفنية واملالية.
 .2حتســن معــدل التعويــض واحلصــول علــى جائــزة أفضــل خدمــة يف عــام
2020؛
 .3انخفــاض املخصصــات واالحتياطــات الفنيــة بعــد ارتفــاع معــدل دفــع
احلــوادث؛
 .4تعزيز املدخرات واملالءة املالية؛
 .5التحكم يف النفقات العامة.
متاشيا مع احتياجات الزبائن ،فان املنتجات التي متيز شركتنا هي:
■ منــح مقــدم لتعويــض حــوادث الســيارات يف انتظــار رجــوع الطــرف
املســؤول،
■ ضمانات جلميع احلوادث املادية للسيارات مع اختيار سقف التعويض،
■ تعويــض خــال مــدة فقــدان تشــغيل الســيارة بعــد وقــوع حــادث مؤمــن
عليــه،
■ باقــات تأمينــات عديــدة للحــوادث املاديــة للســيارات حســب القــدرة
الشــرائية للزبائــن،
■ خدمات املساعدة بعد عطل وحوادث املرور للسيارات،
■ باقات متعددة لتأمينات األخطار املهنية واملنزلية،
■ باقات املساعدة املنزلية واملهنية.
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يف وجهــة نظركــم ،مــا الــذي ترونــه ضروريــ ًا لتنميــة الســوق
اجلزائــري واالرتقــاء بــه؟ هــل املنافســة هــي املشــكلة األساســية؟
أمــا أن هنــاك مشــاكل أخــري؟ وكيــف تــرون الســبيل إلــى جتاوزهــا؟
يحتــوي ســوق التأمــن يف اجلزائــر إمكانــات هائلــة ال تــزال غيــر مســتغلة
يف اغلبيتهــا ،كمــا تظهــره نســبة التغطيــة الضئيلــة للتأمــن يف الدخــل اخلــام
( ،)% 0.70ال ســيما يف تغطية املخاطر املهنية املتعددة وأخطارالشــركات
املتوســطة \الصغيــرة واألصــول الزراعيــة واالخطــار املنزليــة \الفرديــة
وتأمينــات االشــخاص .للنهــوض بتنميــة احســن لســوق التأمــن .يجــب يف
نظرنــا ان تتوفــر بعــض الشــروط االقتصاديــة والقانونيــة ومنهــا مثــا :
■ إعادة النهوض باالستثمار والنمو االقتصادي بعد فترة الوباء؛
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■ تشجيع وحتفيز املدخرات املحلية،
■ تأســيس ســندات التمويــل اإلســامي (الصكــوك) بعــد إصــدار قانــون
املاليــة اإلســامية يف ســنة ،2020
■ وضــع نظــام ضريبــي أقــل تقييـ ًـدا وكلفــة لشــركات التأمــن ،وخاصــة علــى
منتجــات التأمــن علــى األشــخاص االدخاريــة،
■ القضــاء القانونــي الكلــي علــى منافســة األســعار العشــوائية يف تأمينــات
الســيارات ،أخطــار الشــركات والنقــل التــي تنهــك رقــم أعمــال الســوق عــام
بعــد عــام،
■ مراجعــة أقســاط تأمــن املســؤولية املدنيــة للســيارات مــع األخــذ بعــن
االعتبــار للتكلفــة احلقيقيــة للحــوادث املاديــة واجلســمانية للمــرور،
■ قوننــة شــبكات جديــدة لتوزيــع التأمــن تأقلمــا مــع تطــورات املحيــط،
ال ســيما املستشــارون للزبائــن االحــرار املكلفــن ببيــع تأمينــات األشــخاص
وتأمينــات األمــاك اخلاصــة وبيــع التأمــن عبــر اإلنترنــت
■ إنشــاء صنــدوق للكــوارث الزراعيــة تســانده الدولــة وجعــل اكتتــاب
التأمينــات الزراعيــة شــرطا أساســيا لالســتفادة منــه حلــث املزارعــن للجــوء
الــى التأمــن الزراعــي،
■ مواءمــة وتوحيــد النظــم املعلوماتيــة للتأمينــات واحلــث باالتصــال مــا بينهــا
لتبــادل املعلومــات يف مجــال تعويــض احلــوادث املاديــة للســيارات ومحاربــة
الغش.
■ تدريب املوارد البشرية على تقنيات التأمني ...
مــا توقعاتكــم حلجــم أعمــال الشــركة وللنتائــج النهائيــة لســنة
2021؟ وكيــف تــرون تطــور أقســاط التأمــن يف الســوق خــال
الســنة احلاليــة والســنوات القادمــة؟
إن التوقعــات املبرمجــة يف مخطــط اعمــال الشــركة قــد حــددت نســبة
منــو مقــدرة ب  % 12حلجــم أعمــال الشــركة لســنة  2021وهــذا رغــم
التحديــات املتعلقــة باحلالــة االقتصاديــة الراهنــة .نتوقــع أن تطــور رقــم

اعمــال الســوق ســيكون بارتفــاع خــال الســنة القادمــة ،وفقــا للنتائــج التــي
ســجلت يف السداســي األول وللتطلعــات االقتصاديــة املقبلــة.
مــا الــذي ترونــه ضروريــا لتشــجيع التأمــن التكافلــي بعــد صــدور
قانــون املاليــة لســنة  2020يف املــادة  103؟ وهــل هنــاك حوافــز
ميكــن أن تشــجع العمــوم علــى اقتنــاء التكافــل؟ هــل ســتقوم
الشــركة بإصــدار منتجــات تكافليــة؟
وفقــا لصــدور املرســوم التنفيــذي رقــم  81-21املــؤرخ يف  11رجــب
 1442املوافــق لـــ  23فيفــري  2021الــذي يحدد شــروطا ً وطرق ممارســة
التأمــن التكافلــي ،لقــد قــرر مســاهمو الشــركة إنشــاء نافــذة للتكافــل العــام.
يف هــذا الصــدد ،قــد قامــت الشــركة باإلجــراءات التاليــة يف السداســي
األول مــن هــذه الســنة:
■ طلــب اعتمــاد نافــدة للتكافــل العــام مــع تقــدمي ملــف لــوزارة املاليــة وفقــا
للمرســوم املذكــور أعلــى،
■ القيــام بتصميــم كل منتجــات التكافــل العــام (الشــروط العامــة واخلاصــة
للعقــود) وإرســالها للمصادقــة عليهــا مــن طــرف الســلطة الشــرعية الوطنيــة
للفتــوى لصناعــة املاليــة اإلســامية للحصــول علــى مطابقهــا مــع مبــادئ
الشــريعة اإلســامية.
بعــد احلصــول علــى هــذه االعتمــادات واملصادقــات ،ستشــرع الشــركة علــى
حتقيــق األهــداف االســتراتيجية التاليــة:
 تنويــع عــرض التكافــل العــام املوجــه نحــو تغطيــة أضــرار املمتلــكات ،مــنأجــل تلبيــة توقعــات قطاعــات الســوق مــن حيــث ضمانــات التأمــن ،علــى
أســاس التعــاون ،واملســاعدة املتبادلــة يف حالــة جتســيد املخاطــر واحتــرام
مبــادئ الشــريعة اإلســامية.
 تقوية موقعها وحصتها يف السوق. املشــاركة ،مــن خــال إنشــاء عــرض التكافــل العــام اجلديــد هــذا ،يفتعزيــز متوقــع التأمــن يف االقتصــاد الوطنــي.

األستاذ  /سامي توحوش

رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الخليجية للتأمني على الحياة
هــل لكــم أن تعطونــا فكــرة عــن منــوذج العمــل Business Model
بصفتكــم شــركة يســاهم فيهــا البنــك الوطنــي اجلزائــري؟ مــا هــي
نســبة األعمــال الــواردة عــن طريــق البنــك؟ هــل تســعون للعمــل
بنمــوذج التأمــن عبــر املصــارف Bank assurance؟
تأسســت الشــركة اجلزائريــة اخلليجيــة للتأمــن علــى احليــاة
( )-Algerian Gulf Life Insurance Company – AGLICيف
ســنة  ،2016باســمها التجــاري "اجلزائريــة للحيــاة" ،مبســاهمة شــركة
التأمــن علــى املحروقــات ( ، )CASH Assuranceاملجموعــة اخلليجيــة
للتأمــن ( )GIGو البنــك الوطنــي اجلزائــري ( ،)BNAعلــى أســاس منــوذج
اقتصــادي يعتمــد علــى تطويــر منتجــات تأمينيــة مســتحدثة و تنافســية،
تضمــن تغطيــة شــاملة للزبــون اجلزائــري وتلبــي كل احتياجاتــه ،مــع تســهيل
ســبل اقتنائهــا و احلصــول علــى التعويضــات باالعتمــاد علــى التكنولوجيــات
احلديثــة و كــذا علــى توزيــع منتجــات التأمــن علــى احلياة بوســاطة الوكاالت
التجاريــة لشــركات التأمــن علــى غيــر احليــاة ( )Non Lifeو املصــارف.
علــى هــذا األســاس قامــت شــركتنا ( )AGLICبالعمــل علــى تطوير شــراكات
جتاريــة لتوزيــع منتجاتهــا ،بطبيعــة احلــال أوال مــع شــركات املســاهمني
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املؤسســن ( )CASH) ، (BNAو (GIG
 ، )Algeriaوكــذا مــع شــركات تأمــن و
مصــارف أخــرى ،مثــل الســامة للتأمينات،
فرنســابنك ( )FRANSABANKو بنــك
اخلليــج اجلزائــر ( ،)AGBو أخــرى قيــد
الدراســة.
سياســة التوزيــع عبــر املصــارف (Bank
 )Insuranceالتــي اعتمــدت يف النمــوذج
االقتصــادي للشــركة منــذ تأسيســها،
ســنحت بخلــق إلــى يومنــا هــذا  232نقطــة
بيــع عبــر الــوكاالت التجاريــة للمصــارف
الشــريكة ،وهــو مــا ميثــل  % 54مــن نقــاط
بيــع للجزائريــة للحيــاة (.)AGLIC
يف ســنة  ، 2020مثلــت نســبة األعمــال
الــواردة عــن طريــق البنــك أكثــر مــن مليــار
دينــار جزائــري ،وهــو مــا ميثــل  % 52مــن رقــم األعمــال اإلجمالي للشــركة.
يف هــذا الســياق تعتبــر اجلزائريــة للحيــاة مــن بــن شــركات التأمــن الرائــدة
يف اســتخدام منــوذج التأمــن عبــر املصــارف يف اجلزائــر.
كيــف تــرون توزيــع التأمــن عــن طريــق البنــك؟ هــل بإمكانــه
أن يكــون أحــد الروافــد األساســية لتوزيــع منتجــات االفــراد يف
اجلزائــر؟
يف اجلزائــر ،مت التأطيــر التشــريعي لتوزيــع منتجــات التأمــن عــن طريــق
البنــوك يف ســنة  ،2006و ســريعا مــا مت اســتيعاب أهميــة توزيــع منتجــات
التأمــن عبــر البنــوك ،حيــث أن كل شــركات التأمــن و البنــوك اجلزائريــة
عقــدت اتفاقيــات جتاريــة لتوزيــع هاتــه املنتجــات ،التــي ظلــت منحصــرة
علــى منتجــات التأمــن علــى احليــاة (.)Life Insurance
هاتــه الشــراكات أعطــت نقلــة نوعيــة للمنتجــات املوزعــة و ســمحت بتحقيــق
منــو متســارع للتأمينــات علــى احليــاة الــذي وصــل الــى ذروتــه بــن ســنة
 2012و  2013بنســبة منــو  ، % 27لتســتقر هاتــه النســبة مــا بــن
% 2الى  % 5يف السنوات التالية.
علــى غــرار مــا يعمــل بــه يف عــدة بلــدان أخــرى ،يبقــى منــوذج توزيــع
منتجــات التأمــن عبــر املصــارف مــن أجنــع النمــاذج التــي تســمح برفــع منــو
التأمينــات علــى األفــراد يف اجلزائــر ،و ذلــك باعتبــار تعــداد زبائــن البنــوك
مــن األفــراد ،و بطاقيــة املعلومــات التــي تتوافــر عليهــا هاتــه البنــوك (الســن،
املســكن ،إلــخ)  ،و هــو مــا يســمح بتوســيع و تنويــع املنتجــات املطروحــة لتلبيــة
احتياجــات كل زبــون بصفــة خاصــة.
كــم تعمــل حاليــا عــدة شــركات تأمــن و بنــوك علــى طــرح تشــكيلة منتجــات
لألفــراد ،لتغطيــة املخاطــر غيــر التأمــن علــى احليــاة ،كتغطيــة أخطــار
الكــوارث الطبيعيــة ،أو األخطــار علــى املســكن ،ألــخ ،و هــو مــا سيســمح
بتكملــة تشــكيلة املنتجــات املطروحــة حاليــا.
باعتبــار شــركتكم متخصصــة يف تأمينــات األشــخاص ،مــا الــذي
ترونــه ضروريـ َا لزيــادة أقســاط احليــاة والتأمــن الطبــي؟ أال تــرون
أن الظــروف احلاليــة (الكورونــا) تشــجع علــى تقــدمي منتجــات
جديــدة؟
يف نظرنــا ،الرفــع مــن وتيــرة منــو أقســاط التأمــن علــى احليــاة يف الســوق
اجلزائــري يرتبــط بعاملــن أساســيني ،األول يتعلــق بالعمــل علــى نشــر الوعي
و الثقافــة التأمينيــة لــدى األفــراد ،و هــو مــا يتطلــب مجهــوداً مشــتركا ً مــن
كل العاملــن يف ســوق ،حتــت وصايــة الســلطات املعنيــة ،لوضــع برنامــج
مخطــط متوســط و طويــل األمــد ،يشــمل برامــج توعيــة تبــدأ مــن املــدارس و
اجلامعــات ،إلــى املؤسســات ،لشــرح أهميــة و فوائــد التغطيــة علــى مختلــف
األخطــار حلمايــة الشــخص و عائلتــه ،مــن جهــة ،و مــن جهــة أخــرى ،تطويــر
املنتجــات مــن طــرف شــركات التأمــن لتكــون الــرد املناســب ملتطلبــات الزبون
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اجلزائــري ،أكانــت منتجــات كالســيكية أو منتجــات التأمــن التكافلــي.
الثانــي يتعلــق بتفعيــل الســوق املالــي اجلزائــري ،و خلــق أســواق و فــرص
اســتثمار ماليــة ،مســتقرة و تكفــل متطلبــات الســيولة ،للســماح لشــركات
التأمــن بعــرض منتجــات توفيــر و احتيــاط و برامــج تأمــن علــى احليــاة
تلبــي مطالــب الزبــون اجلزائــري ،و تضمــن النجاعــة و األمــان املاليــن.
بطبيعــة احلــال ،اجلائحــة الصحيــة العامليــة التــي ســببها وبــاء "كورونــا "19
 ،و التــي تــدوم منــذ قرابــة عامــن ،غيــرت عــدداُ مــن املفاهيــم يف مجــال
التأمــن علــى احليــاة و التأمــن الطبــي ،و خلقــت احتياجــات جديــدة ،وجــب
علــى شــركات التأمــن وضــع حلــول لهــا ،و تقــدمي منتجــات تلبــي هاتــه
املتطلبــات.
يف هــذا الســياق و نظــرا للوضعيــة الوبائيــة احلاليــة ،قامــت الشــركة بتوســيع
تغطيتهــا التأمينيــة و هــذا بالتكفــل مبختلــف األعبــاء الناجمــة عــن مصاريف
العــاج لوبــاء ( )COVID 19أو دفــع رأس مــال يف حالــة الوفــاة بالوبــاء.
كمــا نعمــل حاليــا مــع شــركائنا علــى تطويــر تغطيتنــا لألخطــار الوبائيــة.
مــا تقييمكــم لســوق التأمــن اجلزائــري؟ هــل أنتــم راضــون عــن
تطــوره؟ ماهــي اإلجــراءات التــي باإلمــكان اتخاذهــا لتحســن أداء
الســوق؟
عــدا ســنة  ،2020التــي تأثــرت بشــكل خــاص مــن اجلائحــة الصحيــة
العامليــة لوبــاء "كورونــا  ، "19عــرف ســوق التأمــن اجلزائــري بصفــة عامــة
منــوا مســتمرا خــال العشــرين ســنة املاضيــة ،و هــو ثمــرة املجهــودات
الكبيــرة التــي قامــت بهــا كل شــركات التأمــن اجلزائريــة ،حتــت وصايــة
الســلطات املعنيــة ،للقيــام بنقلــة نوعيــة يف مجــال التأمينــات باجلزائــر.
علــى الرغــم مــن ذلــك ،يبقــى ســوق التأمــن اجلزائــري بعيــدا عــن مســتواه
وإمكانياتــه احلقيقــن ،مبعــدل اختــراق للســوق جــد متوســط .ولهــذا يعمــل
كل الفاعلــن اجلزائريــن علــى حتســن أدائهــم ومنتجاتهــم للتقــرب أكثــر
وجلــب الزبــون اجلزائــري.
باإلضافــة الــى ضــرورة نشــر التوعيــة و الثقافــة التأمينيتــن ،و حتســن
تشــكيلة املنتجــات ،و كــذا تفعيــل أســواق االســتثمارات املاليــة ،نعتبــر حســب
نظرتنــا أن مــن أكبــر عوامــل النجــاح لتطويــر الســوق التأمينــي هــو العمــل
بالتكنولوجيــات احلديثــة يف مجــال التأمــن ( ،)Insurtechو توفيــر
تطبيقــات تأمينيــة للزبــون علــى النــت و يف هاتفــه النقــال ،تســمح لــه باختيــار
تغطيــة علــى األخطــار بصفــة مخصصــة و شــخصية ،و تخليــص أقســاط
التأمــن عــن بعــد ،والتــي تكــون محتســبة بصفــة شــخصية لــكل فــرد ،وكــذا
التصريــح باألضــرار و حتصيــل مســتحقاته عبــر النــت.
اإلمكانيــات غيــر املحــدودة التــي تقدمهــا التكنولوجيــات احلديثــة تســمح
بنشــر ثقافــة التأمــن بصفــة واســعة ،و بتســهيل اقتنــاء تغطيــات التأمــن
علــى الزبــون ،و وضــع برامــج تأمــن شــخصية يكــون الزبــون طرفــا فيهــا.
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األستاذ  /محمد حكيم صويف

الرئيس التنفيذي لشركة مصري حياة
بصفتكــم شــركة متخصصــة يف تأمــن احليــاة والطبــي والســفر؟
كيــف تــرون تطــور هــذه الفــروع مســتقبالً يف اجلزائــر؟
حاليــا ســوق التأمــن علــى األشــخا ص غيــر مســتغل بشــكل كامــل ألننــا ال
نسـ َـوق منتجــات الرســملة التــي مــن شــأنها جنــي مدخــرات العمــاء .يجــب
أن نســاير ونتوافــق يف هــذه املرحلــة مــع القوانــن اجلديــدة التــي عبــدت
الطريــق إلطــاق الصيرفــة ا إلســامية يف اجلزائــر والتــي بالضــرورة تــؤدي
إلــى جــذب انتبــاه العمــاء وكــذا القــدرة علــى تقــدمي حلــول ماليــة وف ًقــا
ألحــكام الشــريعة اإلســامية وبالتالــي اإلجابــة علــى تســاؤالت العمــاء يف
هــذا املجــال .
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،نعتقــد أن تطــور الســوق يتطلــب بــا شــك دخــول
مــا يســمى بشــركات التأمــن التــي تعتمــد بشــكل كامــل علــى التكنولوجيــات
احلديثــة واملعروفــة باإلجنليزيــة باســم " ”Insurtechوالتــي حتمــا ســتلبي
متطلبــات العمــاء مــن حيــث إمكانيــة عــدم التنقــل إلــى وكاالت التأمــن
والدفــع عــن بعــد .
أخيــرا  ،إن رقمنــة شــركات التأمــن يف تطــور مســتمر  ،ممــا يشــير إلــى
أنهــا ســتكون قــادرة علــى تقــدمي جميــع منتجــات التأمــن" ،عبــر اإلنترنــت" ،
للعمــاء الذيــن ال يرغبــون يف التنقــل إلــى وكاالت التأمــن ،ســواء لالكتتــاب
أو ملعرفــة مــآل ملفهــم املتعلــق باحلــادث .
معــروف عنكــم ولعكــم بالتكنولوجيــا والرقمنــة ،مــا هــي اخلدمــات
اجلديــدة التــي قدمتهــا الشــركة للعمــاء يف اجلزائــر للتميــز عــن
الشــركات األخــرى؟
ميكننــا الــرد عليــك بكلمــة واحــدة وهــي ،الرقمنــة  ،يف الواقــع نحــن نقــدم
ً
حلــول تقنيــة مثــل بوابــة "  "E-Santéوبوابــة " ،” E-Adhèrent
حاليــا
ً
لعمالئنــا ممــا يســمح لهــم التصريــح عــن احلــادث مباشــرة مــن هواتفهــم
املحمولــة وأجهــزة الكمبيوتــر اخلاصــة بهــم ،وهمــا بوابتــان تعمــان
بطريقــة  B to Cأي التعامــل مــع الزبــون عــن طريــق وســيط التأمــن وكــذا
 B to Bأي التعامــل مــع الزبــون مباشــرة ،وتوفــر فعاليــة أكبــر مــن حيــث
معاجلــة ملفــات احلــوادث وتســيير ا الكتتــاب لعمالئنــا .
باإلضافــة إلــى ذلــك ،مــن املهــم اإلشــارة إلــى أن  ٪ 98مــن مدفوعاتنــا
املاليــة تتــم اآلن عــن طريــق التحويــل عبــر اإلنترنــت مباشــرة إلــى حســابات
العمــاء  ،ســواء كانــت شــركات أو أفــراد.
لقــد وضعنــا حتــت تصــرف عمالئنــا إمكانيــة الدفــع اإللكترونــي ســواء
حلاملــى بطاقــة الدفــع مــا بــن البنــوك مــا يعــرف ب  CIBأو حلاملــي بطاقــة
"الذهبيــة" الصــادرة عــن بريــد اجلزائــر .
أخيــرا ،هنــاك العديــد مــن املشــاريع األخــرى التــي نحــن اآلن بصــدد
تطويرهــا وســوف تــرى النــور بــإذن اهلل يف األشــهر القادمــة.
يف ظــل وجــود عــدد ال يســتهان بــه مــن الشــركات ،مــا هــي حصتكــم
مــن الســوق؟ وكيــف تــرون إمكانيــة زيــادة هــذه احلصــة يف ظــل
املنافســة الشــديدة التــي يعرفهــا الســوق؟
نحــن شــركة صغيــرة تتمتــع بديناميكيــة اتخــذت مكانــا لهــا يف الســوق بفضــل
االلتزامــات التعاقديــة التــي نــويف بهــا والتــي تلبــي متطلبــات عمالئنــا علــى
أرض الواقــع .
هنــاك ثالثــة عناصــر أساســية حتظــى باهتمــام خــاص مــن قبــل شــركتنا،
وهــي :
 .1حتليــل احتياجــات العمــاء الــذي ينتــج عنــه وضــع تعريفــة علــى املقــاس
تســمح بتغطيــة تلــك االحتياجــات بأفضــل طريقــة ممكنــة دون املخاطــرة
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بالتقليــل مــن قيمــة هــذه التعريفــة أو املبالغــة فيهــا وهــذا كــي يشــعر العميــل
خصيصــا لــه .
متامــا ومصمــم
أن عقــده مؤمــن
ً
ً
 .2االلتــزام بالــرد علــى طلبــات عمالئنــا يف اآلجــال املحــددة مســبقا التــي
مت وضعهــا كبنــود يف عقــد التأمــن .
 .3وأخيـ ًـرا  ،إعطــاء أهميــة بالغــة ملواعيــد تســديد مبالــغ التعويضــات عــن
احلــوادث اخلاصــة بعمالئنــا حتــى نتمكــن مــن ضبــط تســيير التدفــق املالــى
بطريقــة منســقة بــن شــركتنا وعمالئنــا ســواء كانــوا شــركات أو أفــراد .
مــا تقييمكــم لســوق التأمــن اجلزائــري؟ هــل أنتــم راضــون عــن
تطــوره؟ ماهــي اإلجــراءات التــي باإلمــكان اتخاذهــا لتحســن أداء
الســوق؟
خاصــا ألنــه يخفــي إمكانــات
اهتمامــا
يســتحق قطــاع التأمــن يف اجلزائــر
ً
ً
اســتثنائية ممــا يجعلنــا نقــول إنــه لــم يعــط لهــذا الســوق حجمــه احلقيقــي
وهــذا مــا ينعكــس علــى معــدل تغلغــل التأمــن فيــه .
يف رأينــا ،ســيكون مــن املثيــر للغايــة الســماح ألطــراف جــدد دخــول ســوق
التأمينــات مثــل شــركات التأمــن والتــي ســتكون لهــا مســاهمة اســتثنائية يف
تنشــيط الســوق وهــذا مــا يــؤدي إلــى " ”Insurtechاملعروفــة باســم
إمكانيــة مجابهــة كل مــا هــو غيــر رســمي ،وكــذا زيــادة اللجــو ء إلــى اخلدمات
املصرفيــة وأخيــرا الوصــول إلــى هــدف جديــد و نوع آخرمــن العمالء .
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أخبار

اجتماعات لجنة تأمينات السيارات واملكاتب العربية املوحدة
يف إطــار متابعــة وتنفيــذ توصيــات االجتمــاع االســتثنائي
للجنــة تأمينــات الســيارات واملكاتــب العربيــة املوحــدة
والــذي ُعقــد بتاريــخ  ،2021-06-16مت خــال
األســبوع املاضــي عقــد اجتماعــن تابعــن للجنــة وذلــك
عبــر تطبيــق زووم وهمــا:
 االجتمــاع املشــترك بــن املكتــب املوحــد التونســيونظيــره الليبــي والــذي ُعقــد يــوم األربعــاء املاضــي
ملتابعــة ومناقشــة بعــض األمــور املعلقــة بــن املكتبــن
وذلــك بحضــور الســيد /شــكيب أبــو زيــد األمــن العــام
لالحتــاد العــام العربــي للتأمــن والســيد /محمــد مظهــر
حمــادة (مقــرر اللجنــة) ومديــر عــام شــركة العــن
األهليــة للتأمــن مديــرة املكتــب املوحــد اإلماراتــي
 اجتمــاع مــدراء جلنــة  ITمــع مــدراء الـــ  ITباملكاتــبالعربيــة املوحــدة وذلــك يــوم اخلميــس املاضــي ملناقشــة
واســتعراض برنامــج اإلصــدار اإللكترونــي للبطاقــة
العربيــة املوحــدة لســير املركبــات (البطاقــة البرتقاليــة)
وبحضــور األمانــة العامــة لالحتــاد العــام العربــي للتأمني

حان الوقت لتنظيم مجمع عربي إلعادة التكافل

الندوة االفرتاضية السابعة لالتحاد العام العربي للتأمني
" مستجدات التكافل وآفاق التطور :كيف يمكن لشركات إعادة التأمني اإلقليمية دعم صناعة التكافل؟”

بحضــور مــا يقــرب مــن  280مشــارك ،عقــد االحتــاد العــام العربــي
للتأمــن ندوتــه االفتراضيــة الســابعة األربعــاء املوافــق 2021/7/7
بعنوان”مســتجدات التكافــل وآفــاق التطــور كيــف ميكــن لشــركات إعــادة
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التأمــن اإلقليميــة دعــم صناعــة التكافــل؟”
وناقشــت هــذه النــدوة التحديــات التــي تواجــه صناعــة التأمــن التكافلــي،
حيــث اتفــق جميــع املحاضريــن علــى أن القطــاع التأمــن التكافلــي
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مــازال ال يرتقــي إلــى النتائــج املأمــول منــه حيــث أوضــح الســيد /شــكيب
أبوزيــد -األمــن العــام لإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن حيــث بلــغ إجمالــي
أقســاط التأمــن التكافلــي للوطــن العربــي خــال عــام  2019مــا قيمتــه
 12,874.63مليــون دوالر أمريكــي بينمــا ميثــل تغلغــل التأمــن التكافلــي
يف الوطــن العربــي فقــط مــا نســبته  % 37.77وهــي تُعــد نســبة ضئيلــة
وهــو األمــر الــذي أكــد عليــه أيضــا الســيد /يوســف الفاســي الفهــري –
الرئيــس التنفيــذي – شــركة  – SCRشــركة إعــادة التأمــن املركزيــة حيــث
أشــار إلــى أن إجمالــي أقســاط التأمــن التكافلــي العاملــي بلــغ عــام 2018
مــا قيمتــه  5,5مليــارات دوالر أمريكــي يف حــن أنــه يبلــغ تعــداد املســلمني
حوالــي  1,8مليــار ،هــذا وقــد أشــار الفهــري إلــى أنــه مــن املتوقــع أن ينمــو
ســوق التأمــن التكافلــي  6أضعــاف هــذا الرقــم علــى مــدى العقــد القــادم
وصــوال إلــى  50مليــاراً خــال  ،2025متطرقــا يف حديثــه الــى أن االطــار
التشــريعي للتأمــن التكافلــي يف املغــرب والــذي مت إقــراره يف أغســطس
 2019مــن املنتظــر نشــره يف اجلريــده الرســميه خــال األشــهر القليلــه
القادمــه
كمــا أكــد الســيد /بوبكــر أجديــر -شــريك –  IFAASعلــى أن ســرعة منــو
قطــاع التكافــل البنكــي علــى عكــس التأمــن التكافلــي ،وقــد أشــار الســيد/
أســامه عابديــن – الرئيــس التنفيــذي – شــركة أبوظبــي الوطنيــة للتكافــل
إلــى ضــرورة تســويق التكافــل علــى أســاس الفكــرة لتوســيع قاعــدة التأمــن
التكافلــي واملســاعدة علــى أنتشــاره وجــذب رؤوس األمــوال وإلجنــاح هــذا
القطــاع البــد مــن االكتتــاب الصحيــح وتنــوع املحفظــه ،كمــا وضــح أن البنــوك
تُعــد أحــد أهــم القنــوات لتوزيــع التأمــن حيــث مثــل Bank Assurance
مــا نســبته  % 19مــن إجمالــي أقســاط تأمــن الشــركة خــال عــام2020
وبالنظــر إلــى الســوق املاليــزي ،يــرى الســيد /مارســيل عمــر بــاب – الرئيــس
التنفيــذي – شــركة ســويس ري (تكافــل) ماليزيــا "أن قــوة ســوق التأمــن

التكافلــي يف ماليزيــا ترجــع إلــى عــدة عوامــل منهــا أن اإلطــار التنظيمــي
يحــد مــن املنافســه الشرســه بــن الشــركات كمــا أن احلكومــه منفتحــه علــى
التأمــن اإلســامي فضــا عــن أن البنــوك اإلســامية قويــة وكذلــك وجــود
شــركات متعــدده اجلنســيات يف الســوق زادت مــن قوتــه"
كمــا تطرقــت النــدوة للحديــث عــن إعــادة التكافــل والصعوبــات التــى تواجهها
والتــي ذكــر منهــا الســيد /محمــد يعقــوب – الرئيــس التنفيــذي – لهانوفــر
ري – البحريــن ســابقا  ،و عضــو مجلــس إدارة شــركة دار التكافــل غيــاب
إطــار تنظيمــي ســليم وإختــاف النمــاذج يف البلــدان العربيــه كانــت مــن أهــم
الصعوبــات التــى تواجــه صناعــة إعــادة التأمــن التكافلــي ،وهــو األمــر الــذي
أكــد عليــه الســيد /شــكيب أبوزيــد وأضــاف علــى ذلــك اخلســائر املتكبــده
نتيجــه عــدم تنــوع املحفظــه اخلاصــه بشــركات التكافــل وإعتمــاد بعضهــا
علــى االكتتــاب يف الســيارات والطبــي األمــر الــذي يضخــم حجــم املخاطــر
واخلســائر املتكبــده إلعــادة التأمــن
ويف اخلتــام ،أوصــى املحاضــرون علــى ضــرورة إنشــاء شــركات إعــادة تأمــن
إقليميــة رائــدة ( )Leaderمثــل التجربــة التونســية ممثلــه يف شــركة اإلعــادة
التونســية ،وتنظيــم مجمــع إقليمــي عربــي إلعــادة التكافــل يكــون بدعــم مــن
املساهمني.
ومــن اجلديــر بالذكــر ،أنــه قــد مت تنظيــم تلــك النــدوة برعايــة الشــركة
املركزيــة إلعــادة التأمــن  SCRوشــركة اإلعــادة التونســية ،Tunis Re
ومشــاركة مــع  IFAASومدرســة  CFPAللتأمــن
تأســس االحتــاد العــام العربــي للتأمــن ســنة  ، 1964و هــو اجلهــة
الوحيــدة املمثلــة – علــى صعيــد الوطــن العربــي – لشــركات التأمــن و
إعــادة التأمــن و اإلحتــادات وهيئــات مراقبــي التأمــن و شــركات الوســاطة
و اخلدمــات الطبيــة.

زيارة د /عمر حلمي متولي أحمد لالمانة العامة لتسليم نسخة
من رسالة الدكتوراه بعنوان "التوقيع اإللكرتوني يف عقود
تأمني الحياة ومخاطره دراسة مقارنة يف القانون املدني"
امللخص
عقــود تأمينــات احليــاة مــن أكثــر عقــود التأمــن انتشــاراً وتعقيــداً مــن
الناحيــة الفنيــة والقانونيــة ،وقــد أوضــح هــذا البحــث كيفيــة تطبيــق التوقيــع
اإللكتروني يف عقود تأمينات احلياة بشــكل قانوني وفني يشــمل كل مراحل
التعاقــد بدايــة مــن التســويق اإللكترونــي وطلــب التأمــن وانتهــاء بصــرف
االســتحقاقات واملطالبــات ،ومناقشــة اإلشــكاليات ومعاجلــة الصعوبــات
واملخاطــر التــي قــد تواجــه هــذا التحــول لتحقيــق التحــول اإللكترونــي
الكامــل يف عقــود تأمينــات احليــاة ،حتــى يصبــح هــذا التحــول اإللكترونــي
نــواة ومقيــاس ييســر التطبيــق علــى باقــي أفــرع التأمــن األخــرى.
تعــد هــذه الدراســة إضافــة جديــدة إلــى صناعــة التأمــن العربيــة ألنهــا
تناقــش أســلوب تطبيــق التوقيــع اإللكترونــي علــى عقــود تأمينــات احليــاة
بشــكل مفصــل ودقيــق ،باإلضافــة إلــى مناقشــة الطبيعــة املاليــة املعنويــة
لعقــود تأمينــات احليــاة اإللكترونيــة حتــى ميكــن تشــريع قوانــن تنظــم هــذا
التحــول وفتــح املجــال لشــركات املمتلــكات بالتأمــن علــى مخاطــر هــذا
التحــول اإللكترونــي ،وكذلــك يناقــش هــذا البحــث دور هيئــات الرقابــة
واحتــادات التأمــن يف التحــول اإللكترونــي.
التوقيــع اإللكترونــي هــو األداة الرئيســية للتحــول اإللكترونــي الكامــل لعقــود
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تأمينــات احليــاة وبدونــه ال يتصــور وجــود نظــام إلكترونــي حقيقــي لعقــود
تأمينــات احليــاة ،ولكــن يصبــح التحــول اإللكترونــي منقوص ـا ً يهــدف إلــى
تيســير اإلجــراءات اإلداريــة أو التســويق عــن بعــد فقــط وليــس للمنظومــة
التعاقديــة بالكامــل ،وبســبب تداخــل وترابــط الكثيــر مــن األطــراف يف
العالقــة التعاقديــة لعقــود تأمينــات احليــاة بــن املؤمــن واملتعاقــد واملؤمــن
عليــه واملســتفيد ووســيط التأمــن كل هــؤالء لهــم دور مؤثــر يف العمليــة
التعاقديــة ،فقــد يفــرض دور البعــض أو الــكل وجــود توقيــع إلكترونــي مقــن
ومحكــم لــه حجيتــه القانونيــة الكاملــة يف اإلثبــات ،لذلــك وجــب علينــا بيــان
التوقيــع اإللكترونــي بأوجهــه الرئيســية التــي تدخــل بشــكل أساســي يف
تنفيــذ عقــود تأمينــات احليــاة اإللكترونيــة.
للتوقيــع اإللكترونــي يف عقــود تأمينــات احليــاة أهميــة كبيــرة مــن توفيــر
نفقــات وفــرض حوكمــة إداريــة وســيطرة رقابيــة وانتشــار تســويقي ،وهــذا
التحــول اإللكترونــي لعقــود تأمينــات احليــاة يحتــاج العديــد مــن اإلجــراءات
اإلداريــة والفنيــة الدقيقــة التــي جتعــل املشــرع يف حــرص شــديد مــن تشــريع
نصــوص قانونيــة حتكــم العالقــة التعاقديــة وتضمــن ســامتها.
تتضــح أيض ـا ً أهميــة هــذا البحــث يف الربــط والتأســيس لقيــام نظــام فنــي
وقانونــي لعقــود تأمينــات احليــاة اإللكترونيــة يهــدف إلــى إعــادة هيكلــة
شــركات التأمــن مبــا يتماشــى ومتغيــرات العصــر والتطــور التكنولوجــي،
ويعمــل علــى فتــح املجــال لتأســيس شــركات تأمــن إلكترونيــة جديــدة
ضخمــة ،وكذلــك يوســع مــن نطــاق ســوق التأمــن إلــى نطــاق عربــي وعاملــي
فالتقــارب التشــريعي العربــي قــد يكــون أساسـا ً لبنــاء تشــريع قانــون تأمــن
إلكترونــي عربــي موحــد يخــدم األمــة العربيــة ،ومــن ثــم تشــريع قانــون تأمــن
إلكترونــي دولــي موحــد يخــدم منظومــة التأمــن الدوليــة.
كذلــك تتضــح أهميــة التحــول اإللكترونــي الكامــل لعقــود تأمينــات احليــاة
يف العمــل علــى خفــض تكاليــف إنشــاء ومعاجلــة وتوزيــع وحفــظ واســترجاع
املعلومــات املدونــة علــى مســتندات ورقيــة باإلضافــة إلــى الســهولة والســرعة
يف إبــرام وإنهــاء التعاقــدات ،وظهــور نــوع جديــد مــن التعاقــدات يف عقــود
تأمينــات احليــاة وهــو التعاقــد اإللكترونــي الكامــل عــن بعــد.
فقــد ظهــرت هــذه األهميــة جليـا ً يف األحــداث األخيــرة التــي شــهدها العالــم
مــن جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19والــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى
صناعــة التأمــن العامليــة مــن الناحيتــن التســويقية والتعويضيــة ،فقــد
شــهد ســوق التأمــن ركــوداً شــديداً بســبب قلــة احلركــة داخــل املجتمعــات

وتوقــف عمليــات التســويق املباشــر إلجــراءات العــزل الوقائيــة ،والكثيــر مــن
املطالبــات نتيجــة ارتفــاع أعــداد الوفيــات وصعوبــة إنهاء إجراءات اســتحقاق
تلــك املطالبــات ،وذلــك أثــر بالســلب علــى جميــع مســوقي منتجــات التأمــن
علــى احليــاة ،فــإذا طبــق النظــام اإللكترونــي مــن قبــل كان باإلمــكان أن يتــم
التســويق وإنهــاء التعاقــدات مــن خــال الوســائط اإللكترونيــة عــن بعــد،
وكذلــك إنهــاء املطالبــات وصــرف االســتحقاقات إلكتروني ـاً.
أهداف الدراسة:
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التحليــل املتعمــق والعملــي للتوقيــع اإللكترونــي
مــن حيــث املفهــوم والصــور والوظائــف والنظــام القانونــي والشــبكات
املســتخدمة ونظــم الوفــاء بالثمــن اإللكترونيــة واحلفــظ والدميومــة
واحلجيــة يف اإلثبــات ،ثــم نتبعــه بالتحليــل املتعمــق والعملــي ألســلوب تطبيــق
مــا ســبق علــى عقــود تأمينــات احليــاة مــع شــرحها وبيــان ماهيتهــا وأركانهــا
واإليجــاب والقبــول اإللكترونــي وصورهــا وطــرق انتقــال احلــق لوثائــق
التأمــن اإللكترونيــة والناحيــة التطبيقيــة العمليــة لهــذه العقــود اإللكترونيــة،
ثــم اآلثــار املترتبــة علــى تطبيــق التوقيــع اإللكترونــي عليهــا والتقــادم يف حــال
تطبيــق التوقيــع اإللكترونــي ،ولــم نتوقــف عنــد ذلــك ولكــن رأينــا وجــوب
بيــان املخاطــر املتعلــق بالتوقيــع اإللكترونــي ،واخلطــر يف عقــود التأمــن
علــى احليــاة ،ثــم الطبيعــة املاليــة املعنويــة لعقــود التأمــن علــى احليــاة
اإللكترونيــة وأهميتهــا ،ودور هيئــات الرقابــة يف التحــول اإللكترونــي لعقــود
التأمــن علــى احليــاة حتــي إن أنهينــا هــذه الدراســة ببيــان احلمايــة اجلنائيــة
للتوقيعــات اإللكترونيــة وأهميــة تشــريع قوانــن بعقوبــات صارمــة تتناســب
مــع خطــورة العمــل اإلجرامــي يف حــال التطبيــق علــى عقــود تأمينــات
احليــاة.
إشكالية الدراسة:
تتمثــل إشــكالية البحــث يف كيفيــة بيــان وحتديــد مــدى إمكانيــة تطبيــق
نظــام التوقيــع اإللكترونــي علــى عقــود تأمينــات احليــاة بشــكل قانونــي
وفنــي دقيــق ،ومــا مــدى إمكانيــة تثبيــت أســس قانونيــة وفنيــة ومصطلحــات
ومفاهيــم جديــدة تواكــب هــذا التحــول ،وذلــك يف تسلســل منطقــي ومتناغــم
للقوانــن املقارنــة العربيــة والدوليــة املنظمــة لفكــرة البحــث ،حتــى يتثنــى
تشــريع قانــون خــاص ينظــم القواعــد العامــة واخلاصــة؛ يشــمل نظــام
التحــول اإللكترونــي يف عقــود تأمينــات احليــاة.

تأجيل
انعقاد املؤتمر العام الـــ 33
لالتحاد العام العربي للتأمني
نظــرا للظــروف التــي يشــهدها العالــم من تطــورات الوضــع الوبائي جراء
جائحــة فيــروس كورونــا وزيــادة انتشــاره ،وضــرورة اتبــاع اإلجــراءات
االحترازيــة وصعوبــة التنقــات وتنظيــم تظاهــرات كبيــرة ، ،وحرصــا
منــا علــى جنــاح املؤمتــر  ،يؤســفنا إعالمكــم أنــه بنــاء علــي طلــب اللجنــة
التنظيميــة العليــا للمؤمتــر وبعــد موافقــة مجلــس إدارة االحتــاد فقــد
تقــرر تأجيــل انعقــاد املؤمتــر العــام الـــ  33والــذي كان مقــررا يف مدينــة
وهــران باجلزائــر خــال الفتــرة مــن  13-10أكتوبــر .2021
وســيتم حتديــد موعــد جديــد للمؤمتــر العــام  / 33 /باتفــاق بــن
مجلــس االحتــاد واللجنــة العليــا للمؤمتــر ،وســوف نقــوم بإعالمكــم
باملوعــد اجلديــد حــال االتفــاق عليــه.
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تهانى

يسعد األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة عىل هذه الثقة الغالية
الدكتور  /محمد عمران
بمناسبة التمديد رئيسا لمجلس اإلدارة – بالهيئة العامة للرقابة المالية – مرص
متمنني للجميع دوام التوفيـق والنجـاح
وكل التقدم واالزدهار للهيئة العامة للرقابة المالية

يسعد األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة عىل هذه الثقة الغالية
لألستاذ /عالء الزهريي
بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس إدارة  -االتحاد المرصي للتأمني
وللسادة أعضاء مجلس اإلدارة الجدد
متمنني للجميع دوام التوفيـق والنجـاح وكل التقدم واالزدهار لالتحاد المرصي للتأمني

يسعد األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة عىل هذه الثقة الغالية
لألستاذ /إييل حنا
بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس إدارة  -نقابة وسطاء التأمني في لبنان
وللسادة أعضاء مجلس االدارة الجدد متمنني للجميع دوام التوفيـق والنجـاح
وكل التقدم واالزدهار لنقابة وسطاء التأمني في لبنان
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تهانى

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص التهنئة لألستاذ /يحيى الرشاييب
بمناسبة تعيينه المدير العام لرشكة سهام للتأمني – المملكة المغربية متمنني لكم كل التوفيق
والسداد في مهمته و لرشكة سهام للتأمني كل التقدم و االزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص التهنئة إىل األستاذ  /خالد عبد الصادق
بمناسبة تعيينه العضو المنتدب لرشكة المهندس للتأمني– جمهورية مرص العربية
متمنني لها كل التوفيق في مهمتها ولرشكة المهندس للتأمني التقدم واالزدهار

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني إىل األستاذ /سعيد حدوش
بمناسبة تعيينه المدير العام لرشكة أكسا للتأمني– الجزائر
وفقه هللا في أعماله ونتمىن له كل التوفيق في مهامه ولرشكة أكسا للتأمني التقدم واالزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص التهنئة إىل األستاذ  /رشيف عزازي
بمناسبة تعيينه القائم بأعمال العضو المنتدب لرشكة المرصية اإلماراتية تكافل حياة  -سالمة – جمهورية مرص العربية
متمنني له التوفيق في مهمته ولرشكة المرصية اإلماراتية تكافل حياة  -سالمة للتأمني التقدم واالزدهار
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تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص التهنئة إىل كال من :
األستاذ /طارق مقبل الفقيه بمناسبة تعيينه مستشارا لرشكة مأرب اليمنية للتأمني – اليمن
و األستاذ  /عيل أحمد الديلمي بمناسبة تعيينه المدير العام – رشكة مأرب اليمنية للتأمني – اليمن
متمنيني لهما كل التوفيق في مهامهما
ولرشكة مأرب اليمنية للتأمني التقدم واالزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة:
لألستاذ  /أحمد محمد إنكيسة
بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس إدارة  -اإلتحاد اللييب لرشكات التأمني
وللسيد الدكتور عادل عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد والسادة أعضاء مجلس اإلدارة الجدد
متمنني للجميع دوام التوفيـق والنجـاح وكل التقدم واالزدهار لالتحاد اللييب لرشكات التأمني.

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة:
لألستاذ  /مصطفى مهىن
بمناسبة توليه المدير التنفيذي
للمجمعة المرصية لتأمني المسؤولية المدنية "المجمعة العرشية" – جمهورية مرص العربية
كما ندعو هللا بالتوفيق والنجاح للمجمعة المرصية لتأمني المسؤولية المدنية
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تهانى

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني :لألستاذ /مهند شحادة
بمناسبة تعيينه المدير التنفيذي لرشكة األردن الدولية للتأمني " نيوتن للتأمني " – األردن ونتمىن له كل
التوفيق في المهام الموكلة إليه ولرشكة األردن الدولية للتأمني " نيوتن للتأمني " التقدم واالزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص التهنئة إىل األستاذ  /ربيع عبد الخالق
بمناسبة تعيينه العضو المنتدب لرشكة “ ”gigللتأمني التكافيل – حياة  -جمهورية مرص العربية.
متمنني له كل التوفيق في مهمته ولرشكة “ ”gigللتأمني التكافيل – حياة التقدم واالزدهار

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني:لألستاذ /محمد حسن محمد
بمناسبة تعيينه المدير العام لرشكة النيل األزرق للتأمني – السودان وفقه هللا في أعماله ونتمىن له كل
التوفيق في المهام الموكلة إليه لرشكة النيل األزرق للتأمني التقدم واالزدهار

تنويه واعتذار عن خطأ مطبعي غري مقصود في العدد  147حيث تم ادارج صورة لألستاذ /سعيد اليس عمارة
بالخطأ في مقال له تحت عنوان) La Bancassurance Une optique économique qui demeure sans réactif(:
ونعتذر للقارئ الكريم ولكاتب المقال عن هذا الخطأ المطبعى غري المقصود ،لذا جرى التنويه
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تعازى

نعي فاضل
تنعي األمانة العامة لالتحاد العام
العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

المرحوم  /جاك صاصى

رئيس مجلس اإلدارة الشركة التجارية المتحدة للتأمين  -لبنان
ويتقدم األمين العام لالتحاد العام العربي للتأمين باسمه شخصيا
وباسم السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة التجارية المتحدة
للتأمين وكافة العاملين فى األمانة العامة لالتحاد بخالص التعازى ،
سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه
فسيح جناته.
رثاء شريف الغمراوي
رحل عن عالمنا بتاريخ  2021/7/2األستاذ شريف الغمراوي العضو المنتدب
لشركة قناة السويس للتأمين ،وقد اجتهدت خالل فترة األربعين يوما الماضية منذ
رحيله لتوثيق مسيرته المهنية لكي تكون هذه الكلمة كلمة "وفاء" من جانبى في
ذكري األربعين لرحيله.
تخرج شريف من كلية التجارة جامعة القاهرة عام  1977والتحق بشركة قناة
السويس للتأمين في عام  1984وعمل في عدة وظائف بالشركة اإلدارة المالية ثم
المكتب الفني ثم العالقات العامة ثم انتقل الى إدارة إعادة التأمين في عام 1988/1987وتدرج
في مناصبها حتي أصبح رئيسا لقطاع إعادة التأمين بالشركة وظل في هذا المنصب حتي تاريخ
 2020/5/1عندما عين القائم بتسيير أعمال العضو المنتدب حتي تاريخ  2020/6/24عندئذ
عين عضو مجلس اإلدارة المنتدب للشركة وظل بهذا المنصب حتي وفاته رحمه اهلل.
وقد ساهم استاذ شريف الغمراوي في خدمة قطاع التأمين المصري من خالل عضويته في اللجنة
العامة إلعادة التأمين باالتحاد المصري للتأمين حيث انضم إلى اللجنة كعضو في عام  2000ثم
أصبح نائبا لرئيس اللجنة في عام  2008ثم أصبح رئيسا للجنة في عام  2010واحتفظ بهذا
المنصب حتي عام .2020
بدأت عالقتي مع شريف بعد عودتي الي سوق التأمين المصري عام  1999من خالل األخ
والصديق المغفور له محمد عبداهلل الذي كانت تربطني به صداقة حميمة وقديمة منذ ستينيات
القرن الماضي وبالتبعية أصبحت صديقا لجميع أسرة شركة قناة السويس للتأمين ،وكثيرا ما كانت
تجمعنا لقاءات في مناسبات عديدة يكون فيها شريف مصاحبا لألستاذ محمد عبداهلل ،ثم توطدت
عالقتي مع شريف بعد ما توليت رئاسة اإلتحاد المصري للتأمين أثناء الفترة من عام  2007الي
عام  2017ومن خالل عضوية شريف للجنة العامة إلعادة التأمين باالتحاد المصري للتأمين
وهناك ثالثة مواقف أحب أن اذكرها لإلشادة بدور شريف في كل منها:
الموقف األول:
عندما وقعت ثورة 25يناير  2011وتوالت اخطارات المؤمن لهم لشركات التأمين من الخسائر
التي لحقت بهم بسبب االنفالت األمني والشعب واالضطرابات األهلية ،وبناء علي دعوة من
رئيس اإلتحاد اجتمعت جميع قيادات شركات التأمين بمقر اإلتحاد بتاريخ 2011/2/7لمناقشة
األحداث الجارية والخسائر التأمينية الناجمة عنها حيث تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس اإلتحاد
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تضم رؤساء جميع اللجان الفنية باالتحاد ونوابهم لدراسة توصيف األحداث الجارية
وتقديم تقرير عنها ،كان للجنة إعادة التأمين برئاسة شريف الغمراوي دور بارز
في هذه اللجنة المشتركة التي قدمت تقريرها بعد الدراسة بان ما نتج من حوادث
واضرار للمؤمن لهم يقع ضمن نطاق تغطية ملحق الشغب واالضطرابات األهلية
واإلضرابات العمالية وقد اعتمدت الجمعية العمومية لالتحاد هذا الرأي الحقا
الموقف الثاني :
كان شريف عضواً أيضا في اللجنة التي شكلت تحت رئاسة اإلتحاد المصري
للتأمين بتاريخ  2011/9/27للتفاوض مع معيدي التأمين بخصوص الخسائر
التأمينية المشار إليها وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر اإلتحاد االفرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين
بالقاهرة خالل الفترة من 2الي  6أكتوبر  2011حيث نجح أعضاء اللجنة المذكورة في للتأمين
اجتماعاتها مع معيدي التأمين الذين حضروا المؤتمر في إقناعهم بقرار اإلتحاد الخاص بتوصيف
االحداث الجارية وتحملهم الخسائر التأمينية الناجمة عنها والتي بلغت حصة معيدي التأمين منها
مليار وثالثمائة مليون جنيه مصري تقريبا.
الموقف الثالث :
كان شريف حريصا علي حضور اجتماعات الجمعية العمومية للصندوق العربي لتأمين أخطار
الحرب ومقره دولة البحرين لعدة سنوات طويلة مع العلم ان السوق المصري لم يكن له ممثل
في مجلس إدارة الصندوق طوال سنوات طويلة أيضا وكان آخر عضو ممثال للسوق المصري
في مجلس إدارة الصندوق المرحوم الدكتور فتحي ابراهيم وفي عام  2013طلب مني شريف
مساندته في الترشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق في دورته الجديدة ،وفعال تحمست لطلبه
وقمت باالتصال باألخ الكريم غازي ابو نحل وكذلك باألخ العزيز اشرف بسيسو التي كانت
تربطني بهم عالقة طيبة ووعدوني خيرا  ،وفعال نجح شريف في انتخابات مجلس إدارة الصندوق
ليكون واجهة مشرفة للسوق المصري في الصندوق وينجح في االحتفاظ بعضويته في مجلس
إدارة الصندوق لثالث دورات متتالية حتي وفاته رحمه اهلل.
رحم اهلل الفقيد العزيز والهم أسرته وذويه ومحبيه وأسرة التأمين بالسوق المصري والعربي الصبر
والسلوان

عبد الرؤوف قطب
رئيس االتحاد المصري للتأمين السابق
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