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 تقديمية مذكرة 

لخوصصة رقم قرار وزير المالية وام تميغير و ي قرار وزير اإلقتصاد والمالية رقم ........ل

( المتعلق بمقاوالت التأمين وإعادة 4551أكتوبر  55) 5.46رمضان  6 بتاريخالصادر  51.8.51

 .التأمين

 الدولة نطاق مراقبة تم توسيع التأمينات حيز التطبيق، المتعلق بمدونة 99-17 مع دخول القانون رقم

من  242 وذلك طبقا للمادة ية حصربصفة   نإعادة التأمي مارسشمل مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التي تلت

مدى تقيد هذه المقاوالت بالنصوص  من اإلدارة تتحققة، مراقبهذه ال خالل من سالف الذكر.الالقانون 

تكوين والمالءة  هامش توافربمجموع أنشطتها و ما يتعلقفيالسيما والجاري بها العمل  التشريعية والتنظيمية

 .هامثيلوت االحتياطيات التقنية

تكوين االحتياطيات التقنية  ضرورة على السالف الذكرمن القانون   238تنص المادة في هذا اإلطار، و

ات وتمثيلها وتقييمها سند تحديد شروط تكوين هذه االحتياطتمن طرف مقاوالت التأمين وإعادة التأمين و

المشار إليه أعاله،  45..150والخوصصة  رقم  المالية قرار وزير. غير أن مقتضيات وإيداعها لإلدارة

 .التأمين اقتصرت على تحديد هذه الشروط بالنسبة لمقاوالت ،منه 51إلى  15السيما المواد من 

والمستفيدين  والمكتتبين  حفاظ على حقوق المؤمن لهموال جل ضمان االستقرار المالي لمعيدي التأمينأل

كذا و هاوتقييمها توظيفسياسة اطيات التقنية ويتكوين االحتشروط  تحديد، بات من الضروري من عقود التأمين

 مع األخذ بعين االعتبار التي تزاول عمليات إعادة التأمينللمقاوالت بالنسبة  المتاحة لتمثيلها تنويع األصول

 .عمليات إعادة التأمينصيات صوخ

المذكور  45..150رقم من القرار  8.يرمي هذا القرار إلى تغيير وتتميم المادة  ،إضافة إلى ذلك
مرخص لها لتأمين وإعادة التأمين ة لإمكانية اكتتاب اتفاقية إعادة التأمين لدى مقاول بالتنصيص على وذلك

 دون مراعاة إجبارية تنويع معيدي التأمينبالمغرب إعادة التأمين بصفة حصرية لمزاولة عمليات 
وفي هذه الحالة، ينص هذا القرار . والمالية بترخيص من وزير االقتصاد المنصوص عليها في هذه المادة

خصم حصة االحتياطيات التقنية التي يتحملها معيدو التأمين من رصيد االستثناء من إجبارية على إمكانية 
 بترخيص من الوزير المكلف بالمالية.للمقاولة المحيلة  حساب إعادة التأمين

دجنبر  0و ماي 09 بتاريخ هاياجتماعفي ذا القرار رأيها في ه اللجنة االستشارية للتأميناتأبدت   وقد

  من مدونة التأمينات. 3.5طبقا لمقتضيات المادة  3412

 

 

 

ROYAUME DU MAROC 
 

 
Direction des assurances et de 

la prévoyance sociale 
------------------- 

 

 

 

 

 
 

 
 مديرية التأمينات واالحتياط االجتماعي

---------------------- 













user
Rectangle 


	Note_arabe.pdf
	a_ar.pdf

