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ابة على أعمال رئيس منتدى الھيئات العربية ل�شراف والرقالسيد 

  ،التأمين

  السيد ا$مين العام للجمعية الدولية لھيئات ا!شراف على التأمين،

  وإعادة التأمين، التأمينلمقاو&ت السيد رئيس الجامعة المغربية 

  السادة رؤساء مقاو&ت التأمين وإعادة التأمين،

  ،السيدات والسادة
  

  ،الس0م عليكم ورحمة . تعالى وبركاته
  

بضيوفنا الكرام الحكومة المغربية باسم  بحرارة أرحب ي أنيطيب ل

الثاني لمنتدى الھيئات العربية ل�شراف  لمؤتمراأشغال المشاركين في 

 ھانظمي يتالالتظاھرة  هھذ AFIRC)(والرقابة على أعمال التأمين 

المنتدى بشراكة مع مديرية التأمينات وا&حتياط ا&جتماعي التابعة لوزارة 
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مراكش المتميزة بإرثھا  في مدينةد والمالية بالمملكة المغربية ا&قتصا

  .الثقافيةالتاريخي وبمقوماتھا الحضارية و

الھيئات العربية  منتدى الجزيل إلى شكرتوجه بالأ ،بھذه المناسبةو 

&حتضان ھذه  بلدنا اختيارهعلى  ل�شراف والرقابة على أعمال التأمين

تبادل الخبرات واAراء حول السبل ن ستمكن مالتي  التظاھرة المھمة

  .وشمال إفريقياالكفيلة للرقي بقطاع التأمين في منطقة الشرق ا$وسط 
  

  السيدات والسادة ،

المجھودات المبذولة من طرف  أن أحّييفي البداية  اسمحوا لي

 لتعزيز وتشجيع التعاون بينكإطار  2006منذ تأسيسه سنة المنتدى 

نمية تف والرقابة على أعمال التأمين وذلك بھدف الھيئات العربية ل�شرا

دوره كام0 في التطور ا&قتصادي  أداءوتمكينه من أن  ھذا القطاع

  وا&جتماعي الذي تعرفه الدول العربية. 

وكذا جلسات النقاش التي  مؤتمرھذا الالمواضيع التي سيتناولھا  إن 

يئات ا!شراف تمت برمجتھا بين مختلف الفاعلين في قطاع التأمين وھ

من  ، وھي خاصية فريدة يتميز بھا ھذا المؤتمر،والرقابة على ھذا القطاع

. كما تعميق الحوار حول ا!شكاليات الحقيقية التي يشھدھا القطاع اشأنھ

الرفع شكاليات ومناسبة لتقديم اقتراحات عملية لتجاوز ھذه ا!يعتبر كذلك 

قادرة على مواجھة وجعلھا  العالم العربي في تأمينال صناعةمن مستوى 

  .التي يعرفھا العالمت ا&قتصادية حو&التحديات الناجمة عن الت
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  ،ةسادوال سيداتال

تحديات يواجه  قطاع التأمين في العالم العربيأن مما & شك فيه، 

  :التالية المحاورمختلفة يمكن تحديدھا في 

قطاع مع م0ءمة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بھذا ال -1

المعايير الدولية الموصى بھا من قبل الجمعية الدولية لھيئات ا!شراف 

على التأمين كتلك الرامية إلى اعتماد الم0ءة المعتمدة على ا$خطار 

تعزيز فعاليتھا  مع حكامة مقاو&ت التأمين وإعادة التأمين وتحسين

مين في كل مع مراعاة الخصوصيات التي يتميز بھا قطاع التأ ،وشفافيتھا

  ؛بلد على حدة

كل المتدخلين في ھذا  قوم بھايتحسين الممارسات التي و ضبط -2

القطاع من مقاو&ت التأمين ووسطاء ومكاتب الخبرة... ومن شأن ذلك 

إرساء الثقة في منظومة التأمين وتشجيع المواطنين على ا!قبال أكثر 

 على المنتوجات التي توفرھا؛

 الساكنةو انتظارات  حاجياتل جيبستتأمينية ت منتوجاتإيجاد  -3

تشجيع قنوات و تفعيل سياسات تجارية مناسبةو والفاعلين ا&قتصاديين

توزيع جديدة لتحسين نسبة الولوج للتأمين مع تحديث الضمانات القانونية 

 . لھم والنظامية لتوضيح حقوق وواجبات المؤّمنين والمؤّمن

 

تغطية عدد أكبر من  على & محالة سيساعدإن رفع ھذه التحديات 

قطاع بالوطن العربي ھذا ال الرفع من معدل نفاذبالتالي ا$خطار و

حيث & يتعدى في أحسن  المستوى المنشوددون زال ي الذي &

  .من الناتج الداخلي الخام %3ا$حوال 
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 فتح باب الحوار حولتسوف  تظاھرةال هعلى يقين أن ھذنني وإ

 التأمين وإعادة التأمينأداء صناعة  يروتطو قويةالكفيلة بت ا!مكانيات

لحفاظ على في اه تلعب بالنظر إلى الدور الريادي الذيبالعالم العربي 

مصادر تمويل  حدالوطني وأ ا&دخارتعبئة والثروة القومية $وطاننا 

التنمية من خ0ل المساھمة في تمويل العديد من المشاريع  اتخططم

لتأمين ا&جتماعي أنظمة اكونھا وسيلة لتدعيم فض0 عن ، ا&قتصادية

  .نابلدانب
  

  ،ةسادالو سيداتال

بالسھر التأمين وذلك  قطاعطوير تل خاصة أھمية المغرب ولىأً لقد 

التي تعرفھا  خر التطوراتA له ةالمنظمين انوالق مسايرة الدائم على

كذا، فقد وھ .المجال في ھذاالموصى بھا  لمعايير الدوليةلوتقنيات التأمين 

قطاع عدة تطورات منذ نھاية تسعينيات القرن الماضي وذلك عرف ھذا ال

بتطبيق برنامج !عادة التأھيل وما ت0 ذلك من تدابير وإجراءات تروم 

 القانوني هطارالشاملة ! مراجعةالتنظيم ھذا القطاع وتحسين أدائه، ك

التي تمت  ضملا ا!دماج أو وعمليات المتدرج لتعريفات التأمينوالتحرير 

قواعد ا&حترازية مع الم0ءمة كذا على مستوى بعض المقاو&ت و

  .اعة التأمين بب0دناالتطورات المتسارعة التي شھدتھا صن

ونظرا لمستوى التطور الذي يشھده ھذا القطاع حاليا، وفي سياق 

متابعة تحديث وعصرنة ا!طار القانوني المنظم لھذا القطاع ليواكب 

التحو&ت المتسارعة التي تعرفھا ھذه الصناعة، ورغبة في و ةالدينامي
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تم  مزيد من الفعالية والنجاعة $عمال الرقابة على ھذا القطاع، فقد

اعتماد مشروع قانون يرمي إلى إحداث ھيئة مستقلة لمراقبة التأمينات 

وا&حتياط ا&جتماعي على مستوى الغرفة ا$ولى للبرلمان وينتظر أن 

ومن  شروع على الغرفة الثانية في غضون ا$يام المقبلة.يعرض ھذا الم

شأن ھذا التحول، تعزيز جھود التنسيق واليقظة ال0زمة لنجاعة وفعالية 

الرقابة على قطاع حيوي أصبح يحتل الصدارة في مجال ا&دخار 

والتمويل وذلك لتفادي ما قد يتھدده من أخطار يمكن أن تنعكس آثارھا 

  طاعات ا&قتصاد الوطني.السلبية على مجمل ق

مرحلة  فيفي السنوات ا$خيرة  دخل قطاع التأمين بب0دناكما أن 

جديدة تتميز بتوفير جميع مقومات تطوره وإشعاعه سواء على الصعيد 

على  2011 سنة وفي ھذا ا!طار، تم التوقيع في .الداخلي أو الخارجي

في ھذا القطاع  بين الحكومة والفاعلين 2015-2011البرنامج التعاقدي 

  يتمحور حول خمس مرتكزات استراتيجية وھي:

 والممتلكات ا&قتصادية وتوسيع تغطيتھما؛المواطنين حماية  .1

 تمويل عملية تسريع النمو ا&قتصادي وا&جتماعي للب0د؛  .2

 ا!شعاع على المستوى الدولي؛ .3

 تقوية القطاع على المستوى التقني؛ .4

يرة نموه وتحسين جودة تطوير القطاع من خ0ل الرفع من وث .5

  الخدمات التي يقدمھا للمؤمن لھم. 
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 بب0دنTا  تبرز المعطيات المسجلة علTى مسTتوى نشTاط سTوق التTأمينو

متميTTزة أصTبح قطTاع التTTأمين يتبTوأ مكانTة حيTTث نمTوا متواص0T وملحوظTا 

 2012وھكذا، فTإن ا$قسTاط الصTادرة سTنة   .داخل القطاع المالي الوطني

مليار دو&ر) حيث يحتTل المغTرب  3,25مليار درھم ( 26بلغت ما يناھز 

يأتي في المرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا  وعالميا  53بذلك الرتبة 

والثالثة على مستوى العالم العربي بعد كل من ا!مTارات العربيTة المتحTدة 

  والمملكة العربية السعودية.

فTTي النTTاتج الTTداخلي بلTTغ معTTدل النفTTاذ بTTالمغرب (نسTTبة ا$قسTTاط كمTTا 

، مما جعل المغTرب يحتTل المرتبTة %3,1الخام) في نفس السنة ما يقارب 

علTTى المسTTتوى العTTالمي فيمTTا اسTTترجع المرتبTTة ا$ولTTى علTTى المسTTتوى  49

  .العربي
  

  ،ةسادالسيدات وال

التي  والھادفة كل المناقشات البناءة تسفرأتمنى أن ، و في الختام

على اقتراحات عملية تصب في  لمؤتمرا اھذشھدھا مختلف جلسات ست

ووضع المقومات ببلداننا تحديد السبل الناجعة للنھوض بقطاع التأمين 

دوره كام0 في التطور يؤدي الضرورية لتعزيز قدرته وتمكينه من أن 

كذا من رفع وا&قتصادي وا&جتماعي الذي تعرفه مختلف ھذه الدول 

لتي تعيشھا كل اقتصاديات التحديات التي يواجھھا في ظل الظرفية ا

  العالم.
  

 .والترحاب بكم جميعا، أعلن افتتاح أشغال ھذا المؤتمر. وإذ أجدد 

  الى وبركاته.والس0م عليكم ورحمة . تع .قيوفتال ولي


