
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي6

تواصــل الهيئــة مهامهــا املتعلقــة باملراقبــة واإلرشاف 
عــى قطاعــي التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي، 
لهــم  املؤمــن  لحاميــة  خاصــا  اهتاممــا  موليــة 

واملســتفيدين مــن عقــود التأمــن واملنخرطــن.

ــة  ــا مــع األزمــة الصحي ــزت ســنة 2020، بتزامنه ومتي
العامليــة غــر املســبوقة، ومــا ترتــب عنهــا مــن 
تبعــات عــى املســتوين االقتصــادي واالجتامعــي. ويف 
إطــار التعبئــة العامــة التــي انخرطــت فيهــا مختلــف 
أجهــزة الدولــة، ســاهمت الهيئــة يف املجهــودات 
ــات  ــن تداعي ــد م ــل الح ــن أج ــة م ــة املبذول الوطني
ــاق  ــل يف نط ــي تدخ ــات الت ــى القطاع ــة ع الجائح

ــؤولياتها. ــا ومس مهامه

ــة  ــررت الهيئ ــرازي، ق ــتوى االح وهكــذا عــى املس
بصفــة مؤقتــة تليــن بعــض القواعد املتعلقة بحســاب 
االحتياطيــات، مــن أجــل متكن قطــاع التأمــن وإعادة 
التأمــن مــن تجــاوز تبعــات هــذه األزمــة. يف املقابــل، 
ــن إىل  ــادة التأم ــن وإع ــاوالت التأم ــوة مق ــت دع مت
تبنــي مقاربــة مســؤولة فيــام يتعلــق بتوزيــع األربــاح 

مــن أجــل تعزيــز أموالهــا الذاتيــة.

ويف الســياق ذاتــه، قامــت الهيئــة بتفعيــل آليــة لتتبع 
املبالــغ غــر املــؤداة مــن قبــل املؤمــن لهــم ووســطاء 

ملراقبــة  آليــة  إىل  باإلضافــة  وتحصيلهــا،  التأمــن 
عمليــات االســرداد فيــام يخــص عقــود االدخــار. كــام 
ــز  ــم تعزي ــة املؤمــن لهــم، ت ــه فيــام يتعلــق بحامي أن
ــن  ــوة الفاعل ــت دع ــوق، ومت ــات الس ــة مامرس مراقب
ــات  ــض التعويض ــل أداء بع ــن أج ــود م ــذل جه إىل ب

ــا عــادة يف عقــود التأمــن. ــم تغطيته ــي ال تت الت

وبفضــل هــذا النهــج االســتباقي، أبــان قطــاع التأمــن 
وإعــادة التأمــن عــن صالبتــه وقدرتــه عــى مواجهــة 
ــز  ــة ويحف ــود املبذول ــن الجه ــا يثم ــو م ــة، وه األزم
عــى مواصلــة األوراش املهيكلــة التــي التزمــت الهيئــة 

بتنفيذهــا منــذ إنشــائها. 

وباملــوازاة مــع ذلــك، اســتفادت الهيئــة مــن مواكبــة 
ــق  ــدويل، تتعل ــد ال ــدوق النق ــرف صن ــن ط ــة م تقني
بإطــار املراقبــة املاكــرو- احرازيــة لقطــاع التأمينــات. 
وقــد مكنــت هــذه املواكبــة الهيئــة مــن الــروع يف 
تفعيــل منهجيــة جديــدة للتقييــم املاكــرو- احــرازي 
لقطــاع التأمينــات وكــذا مبــارشة مــروع إصــالح 
إطــار املراقبــة املاكــرو- احرازيــة بهــدف مالمئتــه مــع 

ــة املعتمــدة يف هــذا املجــال.    ــر الدولي املعاي

ــرت الدراســات  ــد، أظه ــق بقطــاع التقاع ــام يتعل وفي
ــة خــالل ســنة 2020،  ــا الهيئ ــي أعدته ــة الت اإلكتواري
ــا  أن األنظمــة األساســية الرئيســية تعــاين وضعــا مالي
صعبــا اتســم، إجــامال، بارتفــاع قيمــة ديونهــا الضمنية 
ونفــاد احتياطياتهــا يف آفــاق مختلفــة. وســيمكن 
ــن:  ــايئ القطب ــام ثن ــد )نظ ــمويل للتقاع ــالح الش اإلص
عمومــي وخــاص(، والــذي هــو يف طــور اإلعــداد،  مــن 
إرســاء تســعرة متوازنــة بالنســبة للحقوق املســتقبلية 
التــي ســيتم اكتســابها لــدى هــذه األنظمــة، وكــذا من 
ــابقة  ــات الس ــن االلتزام ــرة م ــص كب ــتيعاب حص اس

التــي مل تتــم تغطيتهــا.

ورغــم الصعوبــات التــي ســببتها األزمــة الصحيــة، 
اســتمرت الهيئــة يف تنزيل مخطط عملها االســراتيجي 
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للفــرة املمتــدة بــن ســنتي 2018 و2020. ويف هــذا 
اإلطــار، تابعــت الهيئــة وضــع اإلطــار االحــرازي 
الجديــد املتعلــق ب»املــالءة القامئــة عــى األخطــار«. 
فبعــد االنتهــاء مــن دراســة األثــر الكمــي األوىل، 
ــة وفــق  ــر الكمــي الثاني ــة دراســة األث أطلقــت الهيئ
ــزة  ــق بالركي ــام يتعل ــدد. وفي ــي املح ــدول الزمن الج
فــإن  الجديــد،  االحــرازي  اإلطــار  لهــذا  الثانيــة 
ــدد  ــة يف ص ــة بالحكام ــة املتعلق ــات الخاص املقتضي
التفعيــل. كــام تــم الــروع يف إعــداد اإلطــار املتعلــق 

ــة. ــزة الثالث بالركي

وواصلــت الهيئــة أيضــا وضــع اإلطــار التنظيمــي 
ــزة  ــي ركي ــن التكاف ــر التأم ــي. ويعت ــن التكاف للتأم
ينتظــره  التشــاركية،  املاليــة  أساســية مــن ركائــز 
ــاز  ــة التشــاركية. وقــد اجت مســتعملو خدمــات املالي
ــى  ــول ع ــر الحص ــة إث ــة مهم ــروع مرحل ــذا امل ه
الــرأي باملطابقــة عــى اإلطــار التنظيمــي مــن طــرف 

ــى.  ــي األع ــس العلم املجل

ــات  ــف الجه ــع مختل ــة، م ــة معبئ ــت الهيئ ــام ظل ك
الفاعلــة، يف تنزيــل األشــغال املســطرة ضمــن خارطــة 
ــق الخاصــة ب »التأمــن الشــمويل« املندرجــة  الطري
املــايل.  للشــمول  الوطنيــة  اإلســراتيجية  إطــار  يف 
ويهــدف هــذا الــورش املهــم الــذي يدخــل يف صلــب 
اهتامماتنــا، إىل توفــر حاميــة مالمئــة للســاكنة األكــر 
ــايل إىل املســاهمة يف إدمــاج سوســيو  هشاشــة، وبالت

اقتصــادي أكــر لهــذه الفئــة.

ويف إطــار الشــمول املــايل دامئــا، متيــزت ســنة 2020 
بانطــالق العمــل بنظــام التغطيــة ضــد عواقــب 
الوقائــع الكارثيــة. ويتمحــور هــذا النظــام الــذي 
تــم تنفيــذه مبعيــة وزارة االقتصــاد واملاليــة ومهنيــي 
قطــاع التأمينــات حــول شــقن: نظــام تأمينــي ونظــام 
تقدمــا  النظــام  هــذا  تفعيــل  ويشــكل  إعانــات. 
ــن  ــتوى حاميــة املواطن ــا عــى مس ــا لبالدن ملحوظ
يف مواجهــة األخطــار املناخيــة واألفعــال العنيفــة 

ــان. لإلنس

ــة  ــواق العاملي ــى األس ــاح ع ــياق االنفت ــرا يف س وأخ
نهجهــا  الهيئــة  تواصــل  التنظيمــي،  والتقــارب 
بهــدف  الــدويل  التعــاون  مجــال  يف  االســتباقي 
املطابقــة مــع أفضــل املامرســات واملعايــر املعتمــدة 
دوليــا وتعزيــز الروابــط مــع نظراتهــا ومــع الهيئــات 
ــدويل. ويف هــذا اإلطــار،  ــد ال ــى الصعي ــة ع التنظيمي
ــن  ــد م ــنة 2020 يف العدي ــالل س ــة خ ــاركت الهيئ ش
التظاهــرات الدوليــة، املنظمــة عــن بعــد، ويف سلســلة 
مــن النــدوات الرقميــة التــي تطرقــت أساســا إىل 
مواضيــع همــت جائحــة كوفيــد 19 وتداعياتهــا عــى 

قطاعــي التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي.

ويف وقــت يشــهد فيه العــامل تغــرات اقتصادية ومالية 
ــة الناجمــة  ــة الصحي ــة بســبب األزم ــة قوي واجتامعي
عــن جائحــة كوفيــد 19، تحــرص الهيئــة، بشــكل 
وشــفافية  بعــزم  مبهامهــا  القيــام  عــى  متواصــل، 
ــت  ــد برهن ــات وقواعــد العمــل. وق وباحــرام أخالقي
إنجــازات الهيئــة خــالل ســنة 2020 عــى تعبئــة 
التكيــف  اســتطاعوا  الذيــن  مطلقــة ملســتخدميها 
رسيعــا مــع النظــام الجديــد للعمــل عــن بعــد الــذي 
فرضــه الحجــر الصحــي وكــذا احــرام اإلجــراءات 

ــة. ــطة الحضوري ــص األنش ــام يخ ــة في االحرازي

وقــد شــكلت هــذه األزمــة الصحيــة التــي ال نظــر لهــا 
مــن حيــث حجمهــا وحدتهــا ومدتهــا، اختبــارا حافــال 
بالــدروس. ومتكنــت الهيئــة، مــن خــالل الحلــول 
املقدمــة والتنظيــم املعتمــد، مــن إظهــار قدرتهــا عــى 
رسعــة التكيــف ومرونتهــا، كــام كانــت هــذه الفــرة 

مناســبة لتعزيــز قدراتنــا عــى االســتباق واالبتــكار.  


