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الجامعة الوطنية لوكالء ووسطاء التأمين بالمغرب  -الجامعة المغربية لشركات
التأمين وإعادة التأمين

حالة الطوارئ الصحية املفروضة جراء وباء كورونا فريوس كوفيد – 19
الجامعة املغربية لرشكات التأمني تدعم وسطاء التأمني يف وضعية صعبة

يف إطــار عمليــة التتبــع عــن كثــب لوضعيــة شــبكة التوزيــع والصعوبــات الناجمــة عــن فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة
للحــد مــن انتشــار وبــاء كورونــا فــروس باململكــة ،عمــدت كل مــن الجامعــة املغربيــة لــركات التأمــن وإعــادة التأمــن
( )FMSARوالجامعــة الوطنيــة لــوكالء وســطاء التأمــن باملغــرب ( ،)FNACAMإىل تعبئــة مصالحهــا مــن أجــل تقديــم
الدعــم الــازم لوســطاء التأمــن الذيــن تأثــروا بتداعيــات جائحــة كوفيــد .19
ويف هــذا اإلطــار ،تقــرر ،تفعيــل إج ـراء اســتعجايل ،يهــم وضــع مقــاوالت التأمــن لخــط ائتــان رهــن إشــارة وكالئهــا
العامــن الذيــن يتعــن عليهــم تقديــم طلــب االســتفادة بهــذا الصــدد (ويتعلــق األمــر بقرابــة  1270وكيــل ،يقــل رقــم
معامالتهــم عــن مليــون درهــم).
كــا وضعــت الجامعــة املغربيــة لــركات التأمــن وإعــادة التأمــن  ،FMSARيف الســياق ذاتــه ،قروضــا بنســب فائــدة
مخفضــة رهــن إشــارة وســطاء التأمــن الذيــن يقــل رقــم معامالتهــم عــى العمــوالت الســنوية عــن مليــون درهــم ،غــر
خاضعــة للرضيبــة ،وهــو اإلجـراء الــذي يهــم  280وســيط تأمــن.
وتهــم هــذه القــروض تغطيــة نفقــات العمــل خــال هاتــه الفــرة ،إذ ســتمكن املســتفيدين منهــا مــن تأمــن أداء أجــور
العاملــن لديهــم والحفــاظ عــى اســتدامة مقاوالتهــم وضــان اســتمرارية الخدمــات املقدمــة إىل زبنائهــم.
ولهــذا الغــرض ،تــم إحــداث لجنــة تضــم ممثلــن عــن الجامعتــن معــا ،الهــدف منهــا تتبــع تنزيــل آليــة الدعــم املحدثــة،
حيــث ســتعقد اجتامعــات دوريــة للتنســيق يف مــا بينهــا ،والقــراح أنجــع الحلــول املمكنــة وفقــا للتطــورات التــي
ستشــهدها شــبكة التوزيــع خــال هــذه الفــرة.
كــا تــم يف ســياق متصــل ،فتــح قنــوات للتواصــل خاصــة بهــذه اآلليــة ،بغــرض اإلجابــة عــن مختلــف تســاؤالت وســطاء
التأمــن .ويتعلــق األمــر أساســا ،بتخصيــص بريــد إلكــروين communication@fnacam.com :وأرقــام هاتفيــة
.0662496612 / 0661306563
وتجــدر اإلشــارة إىل أن وضــع آليــة الدعــم هاتــه ،تــم بتشــاور مــع هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي
( ،)ACAPSالتــي تراقــب عــن كتــب ،مبعيــة الجامعــة املغربيــة لــركات التأمــن وإعــادة التأمــن والجامعــة الوطنيــة
لــوكالء ووســطاء التأمــن باملغــرب ،أوضــاع القطــاع خــال هــذه الظرفيــة االســتثنائية.

الرشوط العملية آللية الدعم :
املستفيدون :
·وكالء التأمني :
يتعــن عــى الــوكالء العامــن يف وضعيــة صعبــة ،الراغبــن يف االســتفادة مــن خــط االئتــان ،اتبــاع التعليــات التــي تــم أو ســيتم
إبالغهــم بهــا مــن قبــل مقــاوالت التأمــن التــي ميثلونهــا.
·وسطاء التأمني:
ســيكون بإمــكان وســطاء التأمــن ،يف وضعيــة صعبــة ،االســتفادة ،بنــاء عــى طلــب منهــم ،مــن قــروض بنســب فائــدة تفضيليــة
تقــدر ب  2يف املائــة باســتثناء الرضيبــة ،مــن أجــل متويــل نفقاتهــم العامــة ،لفــرة أقصاهــا ثالثــة أشــهر.
ويهــم خــط االئتــان الــذي وضعتــه الجامعــة املغربيــة لــركات التأمــن وإعــادة التأمــن  ،FMSARوســطاء التأمــن الذيــن يقــل
رقــم معامالتهــم عــى العمــوالت الســنوية ،عــن مليــون درهــم غــر خاضــع للرضيبــة.
وعليــه ،يتعــن عــى املعنيــن إرســال طلــب إىل الجامعــة الوطنيــة لــوكالء وســطاء التأمــن باملغــرب  ،FNACAMإمــا عــر الربيــد
العــادي عــى عنــوان ،1 :شــارع الجيــش امللــي ،بالــدار البيضــاء ،أو عــر الربيــد اإللكــروين.soutienreseau@fnacam.com :
وسرتســل الجامعــة (  )FNACAMبدورهــا الطلــب املتوصــل بــه إىل الجامعــة املغربيــة لــركات التأمــن وإعادة التأمــن ،FMSAR
إمــا مبــارشة إىل األخــرة عــى الربيــد اإللكــروين .soutien_courtiers@fmsar.ma :وتلتــزم  ،FMSARيف هــذا الصــدد ،بتقديــم
رد رسيــع ومتكــن املمثــل املســؤول عــن الرشكــة مــن اتفاقيــة القــرض .ومبجــرد أن يتــم التوقيــع عــى هــذه االتفاقيــة ،ونســخها
وإعادتهــا إىل الجامعــة املغربيــة لــركات التأمــن وإعــادة التأمــن ،ســيتم إيــداع املبلــغ املتفــق عليــه يف طلــب القــرض يف الحســاب
البنــي لوســيط التأمــن.
وســيتم عــرض تقريــر عــن عــدد املســتفيدين مــن هاتــه اآلليــة عــى أنظــار هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي ،مــن
أجــل ضــان التتبــع املنتظــم الــذي تقــوم بــه الهيئــة.

الرشوط املتعلقة بآلية الدعم الخاصة بوسطاء التأمني:
•يتعــن عــى وســطاء التأمــن ،الراغبــن يف االســتفادة مــن آليــة الدعــم ،تقديــم بيانــات عــن مصاريفهــم العامــة ،اســتنادا إىل
حصيلــة امليزانيــة الســنوية برســم ســنة  ،2019أو ســنة ( 2018يف حالــة عــدم تقدميهــم للترصيــح الســنوي األخــر) ،وإىل شــهادة
إقـرار بنفقــات التشــغيل خــارج البنــود االســتثنائية.
•يتعلــق األمــر بقــرض ميكــن أن يغطــي ،عــى أكــر ،ثالثــة أشــهر مــن النفقــات العامــة (القاعــدة الســنوية مقســومة عــى
أربعــة) ،عــى أال يتجــاوز ســقف  100000درهــم لوســطاء التأمــن.
•ميكن تأجيل أداء القرض إىل غاية  12شهرا.
•بعــد انقضــاء  12شــهرا ،ســيكون بإمــكان رشكــة التأمــن إمــا ســداد مجمــوع قيمــة القــرض دفعــة واحــدة أو أداء أقســاط
شــهرية موزعــة عــى  12شــهرا.
•ال توجــد ضامنــات مــن أجــل الحصــول عــى القــرض ،إذ يتعــن عــى الراغــب يف االســتفادة ،اإلدالء بالت ـزام بالــرف بســداد
القــرض ،يقدمــه املســؤول املمثــل للرشكــة.
للمزيــد مــن املعلومــات ،ومــن أجــل استفســاراتكم ،نلتمــس منكــم ،التواصــل ،بصفــة حرصيــة مــع الجامعــة الوطنيــة لــوكالء
ووســطاء التأمــن باملغــرب  ،FNACAMإمــا عــر الربيــد اإللكــروين communication@fnacam.com :أو عــر الهاتــف ،عــى
األرقــام التاليــة.0662496612 / 0661306563 :

