
بتغيير وتتميم القانون رقم  059.13مذكرة تقديمية لمشروع القانون رقم 
  تالمتعلق بمدونة التأمينا 17.99

 
في المتعلق بمدونة التأمينات  17.99يندرج مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 

مسلسل المراجعة المستمرة للنصوص التشريعية المتعلقة بنشاط التأمين ببالدنا بھدف مالءمتھا مع 
دم االقتصادي المعايير الدولية في ھذا المجال وكذا من أجل تمكين ھذا القطاع من مسايرة التق

  سواء على المستوى الوطني أو العالمي.المسجل   واالجتماعي
  
  :بالمحاور الثالثة اآلتيةوتتعلق التعديالت المقترح إدخالھا على مدونة التأمينات   

  
 مراجعة بعض أحكام مدونة التأمينات - 1
  

رساء مبدأ المالءة إضافة إلى إدخال تعديالت تقنية على مستوى بعض المواد، يقترح بصفة خاصة إ
التي تتحملھا مقاوالت التأمين وإعادة التأمين وتقوية الحكامة الجيدة لدى ھذه  المعتمدة على األخطار

  :في ھذا الشأن . وفيما يلي أھم التغييرات المقترحةالمقاوالت إضافة إلى الرفع من فعاليتھا وشفافيتھا
مليون درھم ومراجعة  50ية للقنص في تحديد المبلغ األدنى لضمان تأمين المسؤولية المدن •

مليون  25مليون درھم إلى  5المبالغ الدنيا لضمان المسؤولية المدنية لتأمين السيارات التي سترتفع من 
 مليون درھم بالنسبة لباقي العربات؛ 50ماليين درھم إلى  10درھم بالنسبة للعربات ذات عجلتين ومن 

 
لدى مقاوالت التأمين دارة إعطاء استثناء من أجل اكتتابھا توسيع الئحة األخطار التي يمكن لإل •

 األجنبية وذلك بعد أخذ رأي اللجنة االستشارية للتأمينات بالنسبة لبعض الحاالت؛
  

الحسابات لدى مقاوالت التأمين وذلك وفق الكيفية التي  مراقبيمصادقة اإلدارة على تعيين  •
 تحددھا لھذا الغرض؛

  
التعرض على تعيين األشخاص المكلفين بتسيير مقاولة للتأمين وإعادة  إعطاء اإلدارة الحق في •

 التأمين مع تحديد مناصب المسؤولية المعنية بذلك؛
  

 ؛التي تتحملھا مقاوالت التأمين وإعادة التأمين إرساء مبدأ المالءة المعتمدة على األخطار •
  

لطبيعة نشاطھا مع إعطاء اإلدارة إلزام مقاوالت التأمين وإعادة التأمين باعتماد حكامة مالئمة  •
 ن خاصة من أجل تحسين حكامتھا؛اإمكانية إلزام ھذه المقاوالت بإنشاء لج

  
المعلومات المتعلقة بنشاطھا أو تلك المدرجة في إلزام مقاوالت التأمين وإعادة التأمين بنشر  •

 قوائمھا التركيبة في جريدة مخول لھا بنشر اإلعالنات القانونية؛
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نظام المصادقة من طرف اإلدارة على عقود التأمين في اتجاه تحميل نظر في ال إعادة •
المسؤولية أكثر لمقاوالت التأمين فيما يخص احترام منتوجاتھا لمقتضيات مختلف النصوص التشريعية 

 والتنظيمية؛
  

مراجعة مبالغ بعض الغرامات اإلدارية ووضع غرامات جديدة تتعلق بعدم احترام بعض  •
 التي يقترح إدخالھا على مدونة التأمينات.المقتضيات 

  
  وضع إطار قانوني خاص بالـتامين التكافلي - 2
   

وقد سجل المغرب على غرار  في المنظومة المالية العالمية.أخذ التأمين التكافلي يتبوأ مكانة مھمة 
لتشمل كل مكونات  لإلنخراط في تطوير منظومته المالية األكيد  باقي الدول السائرة في طريق النمو عزمه

  .القطاع المالي
  

يعد حاليا من أھم  الذي فيما يخص التأمين التكافلي، تجدر اإلشارة إلى أن ھذا النوع من التأمين
المالية اإلسالمية عرف تطورا ملموسا على مستوى عدد كبير من الدول اإلسالمية  المنظومة مكونات

 التأمينات. ويزاول حاليا التأمين التكافلي من طرف مئاتبمستقبل واعد لھذه وغير اإلسالمية التي تنبأت 
  مقاوالت التأمين وإعادة التأمين بما فيھا المقاوالت المعروفة على الصعيد العالمي.

  
 من طرفوعلى المستوى الوطني، أخذت الحاجة إلى ھذا النوع من التأمين تتأكد يوما بعد آخر 

على ھذا األساس، فإن التعديالت المقترح إدخالھا على مدونة الفاعلين في قطاع التأمين. والمستھلكين و
  التأمينات ترمي إلى وضع إطار قانوني مالئم لمزاولة التأمين التكافلي.

  
المقتضيات الجديدة إعطاء تعريفات دقيقة لبعض المصطلحات المتداولة في ھذا اإلطار روم وت

ا يقترح تتميم بعض التعريفات المتداولة في التأمين كمصطلح "التأمين التكافلي" و"التسبيق التكافلي". كم
كقسط التأمين الذي يمكن تسميته باالشتراك التقليدي لتأخذ بعين االعتبار خصوصيات التأمين التكافلي 

   ومكتتب العقد أو المتعاقد الذي يمكن أن يكون ھو المشترك في التأمين التكافلي. 
  

األساسية للتأمين التكافلي على مستوى مدونة التأمينات  ئالمبادمن جھة أخرى، يقترح إرساء بعض 
والمشاركة في ھذه العمليات كتلك المتعلقة باحترام عمليات التأمين التكافلي ألحكام الشريعة اإلسالمية 

األخطار المنصوص عليھا في عقد  تغطية التضامن بين المشاركين من أجل وجه علىعلى مبدأ التبرع و
ترح التنصيص على مبدأ تسيير التأمين التكافلي من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين كما يق التأمين. 

العجز الناجم عن عدم كفاية التي تتقاضى تعويضا مقابل ذلك. في ھذا اإلطار، تلزم مقاولة التأمين بسد 
ة يدعى "التسبيق بتسبيق دون فائد األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية مقارنة مع حجم ھذه االحتياطيات

من الفوائض المستقبلية التي تحققھا ذا التسبيق ھ استرجاعالتكافلي" مع إعطاء اإلمكانية لھذه المقاولة ب
المالية المسجلة على مستوى التأمين وإضافة إلى ذلك، فإن الفوائض التقنية عملية التأمين التكافلي. 

وتكوين مختلف  ،التسبيق التكافلي عند االقتضاءالتكافلي يتم توزيعھا كليا بين المشاركين بعد خصم 
  .االحتياطات والمخصصات

  
المقتضيات الجديدة كذلك على أن الفتاوى المتعلقة بمطابقة عمليات التأمين التكافلي ألحكام وتنص 

الشريعة اإلسالمية تصدر عن "مجلس الشريعة للمالية" الذي يحدد تكوينه ومھامه وتسييره بظھير يتخذ 
  من الدستور. 41لمادة طبقا ل
  

فترمي إلى مالءمة بعض أحكام مدونة التأمينات مع خصوصيات التأمين  ،أما المقتضيات األخرى
  ومنھا: التكافلي
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ضرورة اإلشارة في عقد التأمين التكافلي إلى كيفية تعويض مقاولة التأمين التي تتولى تسيير  -
الفوائض بين المشاركين وكذا سياسة التوظيفات  التأمين التكافلي ومبلغ ھذا التعويض وكيفية توزيع

 المالية لمقاولة التامين؛
  

تخصص مقاولة التأمين التي تعتمد لمزاولة عمليات التأمين التكافلي في ھذا النوع من التأمين  -
 حيث ال يمكنھا مزاولة األنواع األخرى ؛

  
على  ر عمليات التأمين التكافليجھاز المراقبة الداخلية لمقاولة التأمين التي تسي اھتمامضرورة  -

ءمة ھذه العمليات ألحكام الشريعة اإلسالمية مع إعداد تقرير سنوي في ھذا الشأن يرفع خطر عدم مالب
 لإلدارة؛

  
إمكانية تحديد اإلدارة لكيفية التعويض الذي تتقاضاه مقاولة التأمين برسم تسيير عمليات التأمين  -

 ا لطرق توزيع الفوائض بين المشاركين في ھذه العمليات.  ذالتكافلي ولمعايير تحديد ھذا التعويض وك
  
  إرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء -3    

  
ية بھذه اإللزامية ھي "تأمين جميع أخطار الورش" و"تأمين المسؤولية المدنية إن التأمينات المعن

  االلتزامات والعقود.بالشريف المتعلق  من الظھير 769العشرية" المنصوص عليھا في الفصل 
  

ويخول إرساء إلزامية ھذه التأمينات مزايا كثيرة سواء بالنسبة للمتدخلين في قطاع البناء أو بالنسبة 
ين والمالكين الجدد للبنايات التي تخضع لھذه اإللزامية. وھكذا، فإن ھذين التأمينين سيمكنان من للمشتر
ثة فإن التعويضات تتحملھا داستثمارات الفاعلين في مجال البناء على اعتبار أنه في حالة وقوع حا ضمان

أن تؤدي في بعض مقاوالت التأمين مما سيجنب الفاعلين من السقوط في وضعية مالية صعبة يمكن 
مزيد من المھنية نتظر أن تساھم ھذه التأمينات في من الم . وبصفة غير مباشرة، فإنهسحيان إلى اإلفالاأل

         على مستوى قطاع البناء وفي تحسين جودة البنايات عبر اعتماد أحسن المعايير في ھذا المجال.
  

ن جودة البنايات التي يشترونھا، فإن تأمين زيادة على تحسيوفيما يخص المشترين والمالكين الجدد، 
مكنھم من ضمان دائم الستثماراتھم ومن تعويض سريع للخسائر التي يمكن يالمسؤولية المدنية العشرية س

أن تتعرض لھا البنايات التي تدخل في نطاق التأمين وذلك دونما حاجة إلى البحث عن المسؤول المدني 
كما أن تأمين كل أخطار الورش يضمن تغطية الخسائر   تسديدھا. لىقدرته ععن ھذه الخسائر أو عن 

البدنية والمادية التي يتعرض لھا األغيار بما في ذلك الخسائر المادية التي تتعرض لھا البنايات المجاورة 
   والتي يتسبب فيھا العاملون في الورش.   

  
   األحكام التالية: تأمينات في ھذا المجالالمقتضيات الجديدة التي يقترح إدخالھا على مدونة التناول وت
  

  المقتضيات المتعلقة بتأمين جميع أخطار الورش 
  
، ينجز أو يكلف شخصا ما بإنجاز أشغال البناء من مالك المنشاة، بصفته كل شخصإلزام  -

ته واكتتاب تأمين على المسؤولية المدنية لضمان مسؤولياألضرار الالحقة بالمنشأة تأمين لضمان اكتتاب 
الالحقة باألغيار من جراء عن األضرار  صنعة أو خدمةإيجار  كل شخص أبرم معه عقدوكذا مسؤولية 

  أو بمناسبة األشغال المنجزة داخل الورش؛
  

تحديد مجال تطبيق تأمين جميع أخطار الورش عبر التنصيص على البنايات المشمولة بإلزامية  -
 التأمين وتلك غير المعنية بھذه اإللزامية؛
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" تغطية، في حدود مبلغ البناء، جميع األضرار أةإجبارية تأمين "األضرار الالحقة بالمنش تشمل -
مع استثناء بعض األضرار من ھذه  المواد والمعدات التي تدمج في المنشأةبالالحقة بالمنشأة وكذا 

 التغطية؛
  

مع استثناء  ألغيارتشمل إجبارية تأمين "المسؤولية المدنية" التعويض عن األضرار الالحقة با -
 بعض األضرار وبعض األشخاص من ھذه التغطية؛

  
، عن كل ورش وعن كل "المسؤولية المدنية"المتعلق بتأمين لضمان ا مبلغال يمكن أن يقل  -
. وفي جميع الحاالت، ال يمكن أن يقل ھذا المبلغ تنظيمينص ب كيفية تحديدهعن مبلغ أدنى تبين  واقعة،

  ؛ مليون درھم درھم أو أن يفوق أربعين األدنى عن أربعة ماليين
  

 يداع اإلوضع ثالث مستويات لمراقبة احترام إلزامية تأمين كل أخطار الورش يتجلى األول في  -
شھادة تأمين مسلمة يفترض منھا أن لقبل انطالق أشغال الورش،  ،ولدى السلطة المحلية لدى الجماعة

بمعاينة المخالفات للقانون ي في تمكين األشخاص المكلفين قد استوفيت فيما يتمثل الثانإجبارية التامين 
المراقبة، . أما المستوى الثالث من من استيفاء إجبارية التأمين بعين المكان المتعلق بالتعمير من التحقق

منشأة خاضعة إلجبارية التأمين حيث يجب أن يخص طلب رخصة سكن أو شھادة المطابقة فيتم عند 
  ؛استيفاؤھايفترض منھا أن إجبارية التامين قد تم أمين يرفق الطلب بشھادة ت

  
 كل مالك منشأة لم يستوف إجبارية تأمين لىع البناءمن مبلغ  % 0,1غرامة تساوي  تطبيق -

ألف درھم عن كل شخص لم يستوف  100آالف و 10وغرامة تتراوح بين  "أة"األضرار الالحقة بالمنش
 ؛إجبارية تأمين "المسؤولية المدنية"

  
كل بقبول ضمان الورش  أخطارجميع المعتمدة لمزاولة عمليات تأمين مقاوالت التأمين إلزام  -

 .التأمينھذا  شخص خاضع إلجبارية
  

  المسؤولية المدنية العشريةالمقتضيات المتعلقة بتأمين 
  

من  769طبيعي أو معنوي  يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بموجب المادة إلزام  كل شخص  -
لمتعلق بااللتزامات والعقود أن يغطي ھذه المسؤولية  بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة الظھير ا
  ؛ المقاولبتعلق األمر على الخصوص بالمھندس المعماري وي. والتأمين

  
على كل منشأة لھا ھيكل بالخرسانة و/أو المسؤولية المدنية العشرية  تأمين تطبق إجبارية -

 تحديدمع  بالحجارةمبني و/أو بالخرسانة السابقة التسليح و/أو بالحديد الصلب و/أو بالخرسانة المسلحة 
 التأمين وتلك غير المعنية بھذه اإللزامية؛ ھذا البنايات المشمولة بإلزامية  نوعية

  
األضرار الالحقة بالمنشأة وذلك  جميعتعويض المسؤولية المدنية العشرية  تشمل إجبارية تأمين -

 ؛سقوط الحق المحددة بنص تنظيميحاالت ستثناءات ومع مراعاة اال
  

مبلغ ضمان يعادل على األقل المبلغ المسؤولية المدنية العشرية  كل عقد تأمينيتضمن يجب أن  -
على خلوص للتأمين ال يتعدى المبلغ األقصى المحدد  ھذا العقد  النھائي ألشغال البناء ويمكن أن ينص

 ؛بنص تنظيمي
  

لمدة المسؤولية المدنية العشرية المفروضة على الشخص الخاضع لتأمين عقد ا يجب أن يبرم -
من تاريخ تملك أو استغالل  ،إلجبارية التأمين يبدأ سيران أجلھا من يوم تسلم األشغال، أو عند االقتضاء

 ؛المنشأة إذا لم يكن ھناك تسلم أو عقد يثبت ذلك
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كل  يجب أن يشير ،ية تأمين كل أخطار الورشلمراقبة احترام إلزامالثالثة مستويات زيادة على ال -
تم قبل انتھاء  المسؤولية المدنية العشرية ة خاضعة إلجبارية تأمينأأو انتفاع من منش تحويل ملكية عقد

 ؛أجل العشر سنوات إلى وجود أو غياب التأمين
  

لم يستوف  شخصكل  لىع البناءالنھائي ألشغال  مبلغالمن  % 0,5غرامة تساوي  تطبيق -
 ؛العشرية المسؤولية المدنية جبارية تأمينإ
  

بقبول ضمان  المسؤولية المدنية العشريةالمعتمدة لمزاولة عمليات تأمين مقاوالت التأمين إلزام  -
 .التأمينھذا  كل شخص خاضع إلجبارية



 

  1

  التأمينات مدونةالمتعلق ب 17.99م القانون رقم يمتير وتيغبت 059.13 مشروع قانون رقم
 

 المادة األولى
 

1.02.238رقم  الشريف الظھيربتنفيذه  المتعلق بمدونة التأمينات الصادر 17.99القانون رقم أحكام  تتمم
لقسم الرابع المتعلقوبا 1-86و 2- 5و 1-5بالمواد  )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25بتاريخ 

1- 227و 1-172) وبالمواد 24-157إلى  1-157(المواد من  لتأمينات اإلجبارية في مجال البناءبا
  :2-279و 1-278و 2- 245و
  

صدر الفتاوى المتعلقة بمطابقة عمليات التأمين التكافلي ألحكام الشريعة اإلسالمية عنت: 1-5"المادة 
من 41تكوينه ومھامه وتسييره بظھير يتخذ طبقا للمادة  مجلس الشريعة للمالية الذي يحدد"

  الدستور."
  

ادة  ى 2-5"الم ا عل افلي بمجملھ أمين التك ا الت ي يحققھ ة الت ة والمالي وائض التقني وزع الف : ت
  المساھمين بعد خصم التسبيق التكافلي عند االقتضاء."

  
  تياطيات والمخصصات."ال يمكن توزيع الفوائض التقنية والمالية إال بعد تكوين االح

  
ى  ات، يجب عل ذه االحتياطي ة مع ھ "في حالة عدم كفاية األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية مقارن

ك وفق الشروط المحددة بنص " ة وذل ذا العجز بتسبيقات تكافلي مقاولة التأمين وإعادة التأمين سد ھ
  لي.تنظيمي. يجب التذكير بھذا المقتضى في كل عقد للتأمين التكاف"

  
حدد بنص تنظيمي كيفية تحديد الفوائض التقنية والمالية وكيفية استرجاع التسبيقات التكافليةت"
  المؤداة من قبل مقاولة التأمين وإعادة التأمين.""
  
في حالة انتھاء عقد التأمين قبل األجل المتفق عليه بسبب واقعة غير منصوص  :1-86المادة " 
المتعلق بالفترة قسط أو االشتراكلجزء اأن يرجع إلى المكتتب مؤمن عليھا في العقد، يجب على ال"
  ساريا."عد فيھا الخطر يالتي لم "
  

 التأمينات اإلجبارية في مجال البناء -الرابعالقسم "
  تأمين  "مخاطر الورش" –الباب األول "

  
يكلف ، ينجز أوةأمالك المنشيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، بصفته : 1-157المادة "
 .طيلة مدة الورششخصا ما بإنجاز أشغال البناء، أن يغطي بعقد تأمين األضرار الالحقة بالبناء "
   
شخص المشار إليه في الفقرة األولى أعاله وكذا على كل شخص طبيعي أو معنوي أبرمال يجب على "
تھم المدنية التيمدة الورش، مسؤوليطيلة صنعة أو خدمة  أن يغطوا، بعقد تأمين إيجار  معه عقد"
  "يمكن أن تثار بفعل األضرار الالحقة باألغيار من جراء أو بمناسبة األشغال  المنجزة داخل الورش."
  
 أعاله على كل بناء: 1- 157تطبق إجبارية التأمين المنصوص عليھا في المادة : 2- 157المادة "

طوابق أو عندما تفوق مساحته )3ثالثة ( مخصص للسكن، عندما يتألف ھذا البناء من أزيد من° 1 
  ؛متر مربع 800اإلجمالية المغطاة "
من"ار إليھا والستعمال واحد أو لعدة استعماالت من بين تلك المشمخصص في نفس الوقت للسكن ° 2
تفوق"طوابق أو عندما  )3ثالثة (من ھذه الفقرة، عندما يتألف ھذا البناء من أكثر من ° 13إلى ° 3

لالستعماالت"متر مربع أو عندما تفوق المساحة المغطاة المخصصة  800المغطاة  مساحته اإلجمالية
  ؛متر مربع  400من ھذه الفقرة ° 13إلى ° 3المشار إليھا من 
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 مركز لالصطياف؛أو كفندقي أو لإليواء  لغرضيستعمل ° 3
 للمكاتب أو للخدمات؛يستعمل ° 4
 لغرض صناعي؛يستعمل ° 5
 ؛حرفييستعمل لغرض تجاري أو ° 6
 ؛يستعمل كموقف للسيارات° 7
 مخصص إليواء األشخاص المسنين أو ذوي االحتياجات الخاصة؛° 8
كقاعات لجلسات االستماع أو للمؤتمرات أو لالجتماعات أو للعروض أو للمعارض  أو  ليستعم° 9
 كقاعة  متعددة الوظائف؛"

 يستعمل كمكان للعبادة؛° 10
 بة أو مركز للتوثيق؛يستعمل كمؤسسة تعليمية أو مكت° 11
باستثناء المدرجات المبنية مخصص ألنشطة رياضية أو مخصص بصفة نھائية لمدرجات ملعب ° 12
 بالھياكل المعدنية ذات طابع مؤقت؛"

 .يستعمل كمؤسسة تقدم خدمات ذات طابع طبي أو شبه طبي° 13
إلى ° 3ك المشار إليھا من عدة استعماالت من بين تلأو لفيما يخص المباني المعدة الستعمال واحد "

من الفقرة األولى من ھذه المادة، ال تطبق إجبارية التأمين إال عندما تفوق المساحة اإلجمالية ° 13
  متر مربع. 400المغطاة "
 
بغض النظر عن الشروط المتعلقة بالمساحة وعدد الطوابق المنصوص عليھا أعاله، تطبق إجبارية "
مباني معدة الستعمال واحد أو لعدة استعماالت من بين تلك المشار التأمين على كل ورش يخص عدة "
من الفقرة األولى من ھذه المادة ويكون ھذا الورش موضوع رخصة بناء ° 13إلى ° 1إليھا من "
  واحدة."
 
 ال تطبق إجبارية التأمين على:"
 شيد لصالح الدولة أو الجماعات المحلية؛تكل منشأة ° 1
 ؛والتي تشيد في البحيرات لنھريةالبحرية وا تالمنشآ° 2
الھندسة المدنية والسيما الطرق والطرق السيارة آتشمنلمنشآت الفنية وواالتجھيزات األساسية ° 3
موانئوللالتحتية للطرق  المنشآتوخزانات ومستودعات المياه و والعوارض والسدودالقناطر و"
 ومنشآت مرور الراجلينوشبكات الطرق   الحديدية لسككلبط المروحيات وامھلالجوية والبحرية و"
تخزينو  وكذا منشآت نقل وإنتاج يةالمنشآت تحت األرضوومنشآت االتصاالت السلكية والالسلكية "
 .وتوزيع الطاقة"
 
  "تستثنى كذلك من إجبارية التأمين جميع التغييرات المدخلة على المباني القائمة."
 
" المشار إليھا في الفقرة األولى منأةرار الالحقة بالمنشإجبارية تأمين "األض : تشمل3-157المادة "
الموادبأعاله تغطية، في حدود مبلغ البناء، جميع األضرار الالحقة بالمنشأة وكذا  1-157المادة "
 والمعدات التي تدمج في المنشأة، باستثناء:"
 األضرار الناجمة عن الزالزل؛° 1
والحروب األھلية وأعمال اإلرھاب أو التخريب والثورات األضرار الناجمة عن الحروب الخارجية° 2
 وأحداث الشغب واالضطرابات الشعبية؛"
 األضرار الناجمة عن األخطار الذرية؛° 3
 األضرار الناجمة عن التصدأ واألكسدة والتآكل؛° 4
 األضرار الناجمة عن عاصفة أو المحدثة بفعل المياه المترتبة عن عاصفة؛° 5
 اجمة عن األعاصير وارتفاع مستوى المياه والفيضانات ؛األضرار الن° 6
األضرار الناجمة عن إصالحات مؤقتة لم يمنح المؤمن موافقته المسبقة بشأنھا، أو تلك المترتبة° 7
 عن أبحاث تجريبية؛"
الخسائر أو النقائص التي تمت معاينتھا أثناء الجرد، غير تلك الناجمة عن سرقة عن طريق° 8
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 .الكسر"
  
التنصيص"  موضوع خلوص التأمين الذي يجب أةتأمين "األضرار الالحقة بالمنشيكون يمكن أن "
  "صراحة في عقد التأمين. ويحدد المبلغ األقصى لخلوص التأمين المذكور بنص تنظيمي.عليه "
  
لمادةتشمل إجبارية تأمين "المسؤولية المدنية" المشار إليھا في الفقرة الثانية من ا: 4-157المادة "

 أعاله التعويض عن األضرار الالحقة باألغيار، باستثناء ما يلي: 1- 157
األضرار المترتبة عن خصائص التربة، إذا لم يتم إنجاز دراسة التربة قبل بدء األشغال أو عندما° 1
 تعزى ھذه األضرار إلى عدم احترام توصيات ھذه الدراسة؛"
الة ركائز الدعم أو إضعافھا والالحقة بالمنشآت المجاورةاألضرار الناجمة عن الذبذبات أو عن إز° 2
) طوابق أو أكثر و يوجد بھا طابق تحت أرضي يكون5لمنشأة مؤمن عليھا تتألف من  خمس ("
مستواه أكثر انخفاضا من مستوى الطوابق تحت األرضية للمنشآت المجاورة، عندما لم يتم إنجاز"
 رار ناتجة عن عدم احترام توصيات ھذه الدراسة؛أو إذا كانت ھذه األض الجواردراسة "
األضرار الناجمة عن الحوادث التي تسببت فيھا العربات الخاضعة إلجبارية التأمين المنصوص° 3
 خالل األشغال داخل الورش. ِ◌آالت الورش  أعاله غير تلك التي تسببت فيھا  120عليھا في المادة "
  
يھا في  الكتاب األول من ھذا القانون، يعد باطال كل شرطدون اإلخالل بالمقتضيات المنصوص عل"
أعاله" 1- 157متضمن في عقد التأمين يقلص نطاق الضمان المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة "

  "كما تم تحديده في ھذا الباب.
  
-157المادة  من 2"المسؤولية المدنية" المشار إليه في الفقرة  تشمل إجبارية تأمين: 5-157المادة "
  :باستثناءأعاله تعويض األضرار الالحقة بكل شخص  1
   بھذه المنشأة؛ ةة إال فيما يخص األضرار الالحقأمالك المنش° 1
  أبرم مع مالك الورش أو وكيله عقد إيجار صنعة أو خدمة؛كل شخص متدخل في أشغال الورش ° 2
  من ھذه المادة؛° 2و ° 1في الفقرتين  الممثلون القانونيون لألشخاص المعنويين المشار إليھم° 3
أثناء مزاولةمن ھذه المادة ° 2و° 1أجراء أو مأموروا األشخاص المشار إليھم في الفقرتين ° 4
  "بالنسبة لألضرار البدنية. مھامھم"
  
ال يمكن أن يقل مبلغ الضمان المتعلق بتعويض األضرار المشار إليھا في الفقرة: 6-157المادة "
حدد نص تنظيميي أعاله، عن كل ورش وعن كل واقعة، عن مبلغ أدنى 1- 157ن المادة الثانية م"
  كيفية تحديده."
  
أو أن) درھم 4.000.000وفي جميع الحاالت، ال يمكن أن يقل ھذا المبلغ األدنى عن أربعة ماليين ("
  ") درھم.40.000.000يفوق أربعين مليون ("
 
1-157أمين الذي يغطي األضرار المشار إليھا في المادة : يجب أن يكتتب عقد الت7-157المادة "
  أعاله لمدة محددة توازي نفس مدة الورش."
  
) يوما بكل توقيف أو30يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين تبليغ اإلدارة داخل أجل ثالثين ("
  "فسخ لعقد التأمين."
  
أشغال الورش، شھادة تأمين مسلمة منقبل انطالق  ،يجب أن تودع لدى الجماعة: 8-157لمادة ا"
طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين يفترض منھا أن إجبارية التامين المنصوص عليھا في المادة"

  "أعاله قد استوفيت. كما يجب أن تودع نسخة من ھذه الشھادة لدى السلطة المحلية. 157-1
  
المتعلق بالتعمير الصادر 21-90ن رقم بموجب القانويتحقق األشخاص المكلفون، : 9-157المادة "
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)، بمعاينة1992يونيو  17( 1412ذي الحجة  15بتاريخ   31-92-1بتنفيذه الظھير الشريف رقم "
المخالفات لھذا القانون وكذا المخالفات المتعلقة بضوابط البناء والتعمير العامة أو الجماعية من"
أعاله. ويجب اإلدالء بنسخة من 1-157المادة استيفاء إجبارية التأمين المنصوص عليھا في "
أعاله لھؤالء األشخاص عند  قيامھم بعمليات 8- 157 شھادة التأمين المشار إليھا في المادة "
  "المراقبة."
  
منشأة خاضعةيخص طلب رخصة سكن أو شھادة المطابقة  كل: يجب أن يرفق 10-157المادة "
أعاله بشھادة تأمين، مؤرخة بأقل من ثالثة 1- 157مادة إلجبارية التأمين المنصوص عليھا في ال"
يفترض منھا أن إجبارية التامين قد تم) أشھر، مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين 3("
  استيفاؤھا."
  
  "أدناه. 11-  157 الشھادة، تطبق أحكام المادة اإلدالء بھذهعند عدم "
  
من مبلغ البناء كل مالك لمنشأة لم يستوف إجبارية %10,بغرامة تعادل  ب: يعاق11- 157المادة"
أعاله. ال يمكن أن تطبق ھذه الغرامة إال 1- 157التأمين المشار إليھا في الفقرة األولى من المادة "
  مرة واحدة بالنسبة لنفس الورش."
  
لمكل شخص ) درھم 100.000(مائة ألف إلى  درھم )10.000(ف العشرة آيعاقب بغرامة من "
أعاله. ال يمكن أن تطبق 1- 157 من المادةيستوف إجبارية التأمين المشار إليھا في الفقرة الثانية "
  "ھذه الغرامة إال مرة واحدة على نفس الشخص بالنسبة لنفس الورش."
  
: تلزم مقاوالت التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات تأمين األخطار12-157المادة "
كل شخص خاضع إلجبارية التأمين المنصوصبقبول ضمان أعاله  1-157يھا في المادة المشار إل"
  "عليھا في ھذا الباب."
  

 "تأمين المسؤولية المدنية العشرية –الباب الثاني "
  
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي  يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بموجب: 13-157لمادة ا"
المتعلق )1913أغسطس  12( 1331رمضان  9يف المؤرخ في من الظھير الشر 769المادة "
 ."بااللتزامات والعقود أن يغطي ھذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين"
  
منشأة"كل على أعاله  13- 157تطبق إجبارية التأمين المنصوص عليھا في المادة  : 14-157المادة "

الصلب"و بالخرسانة المسلحة و/أو بالخرسانة السابقة التسليح و/أو بالحديد لھا ھيكل بالخرسانة و/أ
  بالحجارة:مبني و/أو 

عندما تفوقطوابق أو  (3) ھذه المنشأة من أزيد من ثالثة عندما تتألفللسكن،  مخصصة° 1
  متر مربع؛ 800مساحتھا اإلجمالية المغطاة "
المشار إليھا من بين تلك عدة استعماالتلأو  الستعمال واحد و في نفس الوقت للسكن مخصصة° 2
عندماطوابق أو   (3)من ثالثة من أكثرھذه المنشأة  تتألفمن ھذه الفقرة، عندما ° 13إلى ° 3من "
المغطاة المخصصة ةمساحال متر مربع أو عندما تفوق 800المغطاة  تھا اإلجماليةتفوق مساح"
  متر مربع؛ 400من ھذه الفقرة ° 13إلى ° 3لالستعماالت المشار إليھا من "
  ؛لالصطيافمركز كأو لإليواء أو  فندقي تستعمل لغرض 3°
  للمكاتب أو الخدمات؛ تستعمل 4°
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  صناعي؛لغرض  تستعمل 5°
  حرفي؛ تجاري أو لغرض تستعمل 6°
  كموقف للسيارات؛   تستعمل 7°
  األشخاص المسنين أو األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛ إليواء مخصصة° 8
أو لالجتماعات أو للعروض أو للمعارض أو للمؤتمرات أولجلسات االستماع تستعمل كقاعات  9°
  ؛الوظائفمتعددة  ةكقاع"

  للعبادة؛ كمكانستعمل ت 10°
  أو مركز للتوثيق؛ مكتبةتستعمل كمؤسسة تعليمية أو ° 11
جات المبنيةعب باستثناء المدرلمدرجات مل مخصصة بصفة نھائيةرياضية أو  ألنشطة مخصصة° 12
  بالھياكل المعدنية ذات الطابع المؤقت؛  "

    .أو شبه طبي طبي ذات طابع خدمات تقدم تستعمل كمؤسسة° 13
  
°3عدة استعماالت من بين تلك المشار إليھا من للمنشآت المعدة الستعمال واحد أو ا فيما يخص"
المساحةعندما تفوق مين إال من الفقرة األولى من ھذه المادة، ال تطبق إجبارية التأ °13إلى"
  متر مربع. 400اإلجمالية المغطاة "
  
بغض النظر عن الشروط المتعلقة بالمساحة وعدد الطوابق المنصوص عليھا أعاله، تطبق إجبارية"
°1عدة استعماالت من بين تلك المشار إليھا من لالستعمال واحد أو  مخصصةالتأمين على كل منشأة "
في مشروع بناء مجموعة من ھذه المنشأة تدخل األولى من ھذه المادة، عندمامن الفقرة ° 13إلى "
  موضوع رخصة بناء واحدة.  المنشآت"
  ال تطبق إجبارية التأمين على:"
  لصالح الدولة أو الجماعات المحلية؛ تشيدكل منشأة  1°
  البحيرات؛والتي تشيد في  البحرية و النھرية المنشآت 2°
الھندسة المدنية والسيما الطرق والطرق السيارة منشآتلمنشآت الفنية واوة التجھيزات األساسي 3°
موانئوللالتحتية للطرق  المنشآتوخزانات ومستودعات المياه و والعوارض والسدود القناطرو"
 ومنشآت مرور الراجلينوشبكات الطرق   الحديدية سككللبط المروحيات وامھلوالجوية و البحرية"
وكذا منشآت نقل والصوامع يةالمنشآت تحت األرضوت السلكية والالسلكية ومنشآت االتصاال"
  تخزين وتوزيع الطاقة.و وإنتاج"
  
  "على المنشآت القائمة. المدخلة التغييرات جميعتستثنى كذلك من إجبارية التأمين "
  
معاألضرار الالحقة بالمنشأة وذلك  جميعتشمل إجبارية التأمين تعويض  : 15 – 157لمادة ا"
  "سقوط الحق المحددة بنص تنظيمي.حاالت مراعاة االستثناءات و"
  
أعاله يجب أن يبرم بمبلغ ضمان 13–157كل عقد تأمين أكتتب بموجب المادة : 16 – 157المادة "
على خلوص للتأمين ال ھذا العقد  يعادل على األقل المبلغ النھائي ألشغال البناء ويمكن أن ينص"
صى المحدد بنص تنظيمي. ال يمكن االحتجاج في أي حال من األحوال بخلوصيتعدى المبلغ األق"
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  "تجاه األغيار المستفيدين. التأمين"
  
أعاله، يجب أن يبرم لمدة 13–157كتتب بموجب المادة أكل عقد تأمين : 17-157المادة "
سيران أجلھاالمسؤولية المدنية العشرية المفروضة على الشخص الخاضع إلجبارية التأمين يبدأ "
من تاريخ تملك أو استغالل المنشأة إذا لم يكن ھناك تسلم ،من يوم تسلم األشغال، أو عند االقتضاء"
 "أو عقد يثبت ذلك."
  
يوما بكل توقيف أو) 30ثالثين ( يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين تبليغ اإلدارة داخل أجل"
  "فسخ لعقد التأمين."
  
وفي" من ھذا القانون األولدون اإلخالل بالمقتضيات المنصوص عليھا في الكتاب  : 18 -157لمادة ا"

أعاله 13–157، يعد باطال كل شرط متضمن في عقد تأمين مبرم بموجب المادة أعاله 15–157المادة 
  "في ھذا الباب. هديحدت تمنطاق الضمان كما  يقلص

  
ة خاضعة إلجبارية التأمين المنصوصأمنش أو انتفاع من كل عقد تحويل ملكية : 19-157المادة "
769أعاله تم قبل انتھاء أجل العشر سنوات المنصوص عليه في المادة  13–157عليھا في المادة "
، يجب أن يشير إلى وجود أو غيابالسالف الذكر المتعلق بااللتزامات والعقود الشريف ظھيرالمن "
  "الفة الذكر.الس 13 –157التأمين المشار إليه في المادة "
  

الورش، شھادة تأمين مسلمة انطالق أشغال قبل  ،لدى الجماعةأن تودع يجب  : 20 –157لمادة ا"
من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين يفترض منھا أن إجبارية التأمين المنصوص عليھا في المادة "

  "طة المحلية.أعاله قد استوفيت. كما يجب أن تودع نسخة من ھذه الشھادة لدى السل 13–157
  
المشار إليه أعاله 12– 90رقميتحقق األشخاص المكلفون بموجب القانون  : 21–157المادة "
العامة أو الجماعية والتعمير ضوابط البناءالمتعلقة ب مخالفاتالبمعاينة المخالفات لھذا القانون وكذا "
نسخةب اإلدالءويجب  .عالهأ 13 – 157من استيفاء إجبارية التأمين المنصوص عليھا في المادة "
عملياتقيامھم بھؤالء األشخاص عند لأعاله  19 – 157من شھادة التأمين المشار إليھا في المادة "
  "المراقبة."
  

أة خاضعةمنش يخصيجب أن يرفق كل طلب رخصة سكن أو شھادة المطابقة  : 22 -157المادة "
مؤرخة بأقل من ثالثة، بشھادة تأمين أعاله 13 –157المنصوص عليھا في المادة  جبارية التأمينإل"
يفترض منھا أن إجبارية التامين قد) أشھر، مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين 3("
 استوفيت."
  
  ".أدناه 23 –157مقتضيات المادة  ، تطبق أحكامھذه الشھادةاإلدالء ب عند عدم"
  
من المبلغ النھائي ألشغال البناء كل شخص لم 0,5%يعاقب بغرامة تعادل   : 23 -157المادة "
تطبق ھذه يمكن أن الأعاله.  13 – 157يستوف إجبارية التأمين المنصوص عليھا في المادة "
  "بالنسبة لنفس المنشأة. إال مرة واحدة على نفس الشخص الغرامة"
  

ة عمليات تأمين األخطارتلزم مقاوالت التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاول : 24 -157المادة "
أعاله بقبول ضمان كل شخص خاضع إلجبارية التأمين بموجب 13–157المشار إليھا في المادة "
  "ھذا الباب."
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اثنين للحسابات على : يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين تعيين مراقبين1-172المادة "
  "فقة من طرف اإلدارة.كيفية ھذه الموا   تحدد .األقل بعد موافقة اإلدارة"

  
: يمكن لإلدارة أن تتعرض على تعيين األشخاص المكلفين بتسيير أو تدبير 1-227المادة "

نزاھة مقاولة للتأمين وإعادة التأمين والسيما إذا تبين أن ھؤالء األشخاص ال يتوفرون على ال"
  ألداء مھامھم.  ةوالتجربة الالزم"

  
يجب أن فإن قرارھا شخاص المشار إليھم في الفقرة أعاله، إذا تعرضت اإلدارة على تعيين األ"

  يكون معلال."
  
إلدارة، وفق الكيفية اولھذا الغرض، يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تعرض على "

  باألشخاص المشار إليھم أعاله. يتعلقالمحددة من طرف اإلدارة، كل تغيير "
  
مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ھم رئيس مجلس اإلدارة األشخاص المكلفون بتسيير أو تدبير"
اإلدارة مجلس اإلدارة الجماعية وأعضاء والمدير العام والمدراء العامون المنتدبون ورئيس مجلس"
للقيام بمھام الجماعية الحاملون لصفة مدير عام وكذا، عند االقتضاء، األشخاص المدعوون"
  "مماثلة."

  
ة يج :2-245المـــادة " بنشاطھا "ب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين نشر المعلومات المتعلق

ة ا التركيبي ي قوائمھ ة ف ك المدرج د أو تل ة ةبجري ات القانوني ر اإلعالن ا نش ول لھ ك  مخ ق "وذل وف
  "طرف اإلدارة. الشروط المحددة من

  
ل سنويا للمكتتبتتعرض مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم بإرسا: 1-278المادة "
ةأعاله، لغرامة إداري 72المعلومات التي تمكن من تقدير التزاماتھم المتبادلة، طبقا لمقتضيات المادة "
       ") درھم.100.000) درھم إلى مائة ألف (10.000من عشرة آالف ("
  
اتالمتعلق بشرك 17.95من القانون رقم  405و 404: تطبق مقتضيات المادتين 2-279المادة "
المساھمة على مراقبي حسابات مقاوالت التأمين وإعادة التأمين فيما يخص مھامھم المشار إليھا في"
  "ھذا القانون."
  
  

  المادة الثانية
46و 42و 12(الفقرة األولى) و 10و) 2(الفقرة 2تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد األولى و

103(الفقرة الثانية) و100(الفقرة األولى) و 99قرة األولى) و(الف98(الفقرة الثانية) و88و 86و 72و
(الفقرة239و 227و 198(الفقرة الثالثة) و165(الفقرة األولى) و140و 123(الفقرة األولى) و116و

  السالف الذكر: 17.99 رقم من القانون 320و 308و 278و 248(الفقرة األولى) و1- 239األولى) و
  
  ا يلي في مدلول ھذا القانون :: يراد بم المادة األولى"
  
  : تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا. أجــل استحقاق القســط"

..................................................................."  
  

افلي" أمين التك ى الت رع وعل ى التب ز عل ام الشريعة اإلسالمية وترتك ا ألحك تم طبق أمين ت ة ت : عملي
ى التضامن " دعون مشتركين حيث يساھمون عل ويين ي بين مجموعة من األشخاص الذاتيين أو المعن
  وجه التضامن بھدف تغطية األخطار المنصوص عليھا في عقد التأمين التكافلي."
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  في التأمين التكافلي يتحمل مجموع المشتركين الخطر."
  
  مين التكافلي تعويضا عن ذلك.تتقاضى مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي تتولى تدبير التأ"

  
: مبالغ تؤدى من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين لسد العجز الناجم عن عدم"التسبيق التكافلي

كفاية األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية مقارنة مع حجم ھذه االحتياطيات والتي يمكن استرجاعھا"
تأمين التكافلي. وال يمكن أن تنتج عن ھذه المبالغ أيمن الفوائض المستقبلية التي تحققھا عملية ال"
  فائدة."

............................................................................................................"  
  : مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحھا المؤمن.قسط"
  

لتكافلي، يعتبر القسط الذي يسمى أيضا االشتراك، التبرع الذي يمثل مساھمة"فيما يخص التأمين ا
  المشترك."

........................................................................................."  
د" ب أو متعاق زم  مكتت ر ويلت اب الغي ابه أو لحس أمين لحس د ت رم عق ي يب وي أو طبيع : شخص معن

  بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين."
  

  "فيما يخص عقد التأمين التكافلي، يكون المكتتب ھو المشترك."
  

  "الباقي بدون تغيير"
  

  بين المؤمنين ومعيدي التأمين. ....................................ال يتعلق :  2المـــادة "
  

أو بالعمليات التي تعد ي بھا العمل المتعلقة بالتأميناتال يخالف ھذا القانون األحكام التشريعية الجار"
الخاضعة لنصوص خاصة ما لم يتممن ھذا القانون،  160في حكمھا المنصوص عليھا في المادة "
  "نسخھا صراحة بموجب ھذا القانون."
  

أمين  : يسلم المؤمن للمؤمن له قبل اكتـتاب العقد 10المــادة " د الت من يتض"نسخة من مشروع عق
ا  السعر أو ة بھ تثناءات المتعلق ى الخصوص الضمانات واالس ـين عل ات يب ا للمعلوم ذه "بيان وسعر ھ

  الضمانات والتزامات المؤمن له.
  

  "(الباقي بدون تغيير)"
  
  . ويتضمن على وجه الخصوص:.......: يؤرخ عقد التأمين الذي يبين 12المــادة "

"- ...........................  
"- ............................. 
  
  إضافة إلى ذلك، يجب أن يبين عقد التأمين التكافلي:"
ة  -" ذا  كيفي غ ھ افلي ومبل أمين التك يير الت ن تس أمين ع ادة الت أمين وإع ة الت ويض مقاول تع
  التعويض؛"
 كيفية توزيع الفوائض على المشتركين؛ -"
  "التأمين.سياسة التوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة  - "
  
  مؤمن  بالتأمين اآلخر. ............................: يجب على كل من يؤمن  42المادة "
  
  المبالغ المؤمن عليھا. ..............................................يجب على المؤمن له "
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ة إذا تم إبرام عدة تأمينات" واريخ مختلف اريخ واحد أو ت وع  ،سواء في ت ل ، غشدون وق تج ك ين

دود " ي ح اره ف ا آث د منھ دواح ي العق ة ف غ  .الضمانات المبين اوز مبل دود، ودون تج ذه الح ضمن ھ
ه " ع علي ؤمن يق ن أي م ويض م ى تع ل عل أمين أن يحص د الت ن عق تفيد م ن للمس ائر، يمك الخس
  اختياره. "

  
غ في التعامل بين المؤمنين، تحدد مساھمة كل واحد منھم في التعويض بتطبيق ال" ين المبل نسبة ب

ل مؤمن " ان سيتحملھا ك الذي كان سيدفعه لو كان مؤمنا بمفرده ومجموع مبالغ التعويضات التي ك
  لو كان مؤمنا بمفرده، على مبلغ التعويض."

  
  "(الباقي بدون تغيير)"

  
ة  زوال الخطر المؤمن عليه أو : في حالة 46المادة " ه نتيجة واقع ؤمن علي ي للشيء الم ضياع كل

ه  غير" ؤمن ل ؤمن أن يرجع للم ى الم منصوص عليھا في العقد، ينتھي التأمين بقوة القانون ويجب عل
  "جزء قسط التأمين المؤدى والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيھا ساريا."

  
التي "المعلومات  بواسطة رسالة مضمونة: يجب على المؤمن أن يبلغ المكتتب سنويا  72المـــادة "

اإلبالغ موضوع شرط خاص تمكن م زام ب ذا اإلل في "ن تقييم التزاماتھما المتبادلة. ويجب أن يكون ھ
  العقد.
  
  "المعلومات التي يجب تبليغھا للمكتتب وكذا أجل ھذا التبليغ بنص تنظيمي.تحدد "
  
  ن.رأس المال أو اإليراد المذكوري ................................: إذا لم يؤد  86المـــادة "
  
  في جميع الحاالت. ...........................................تجعل الرسالة المضمونة "
  
ى أعالهفي حالة فسخ عقد التأمين تطبيقا للمقتضيات " رة األول ة الواردة في الفق تم إرجاع قيم ، ي

  "التعريفة.االسترداد المتعلقة بھذا العقد إلى المكتتب وتحتسب طبقا للشروط التعاقدية وألسس "
  
  عن دفع األقساط. ................................................: يجب أن تبين   88ادة ـالم"
  
ه " ؤمن ل ه الم د يحصل علي ذي ق غ ال ل من المبل ال يمكن أن يكون رأس المال أو اإليراد المخفض أق

ا" ا لتعريف وع ووفق أمين من نفس الن اب ت د اكتت ا وقت إذا اعتمد كقسط وحيد عن ت الجرد المعمول بھ
اريخ الفسخ، مع " ه في ت د تأمين اطي الحسابي لعق ادل االحتي مصاريف خصم التأمين األولي، مبلغ يع
  .التدبير من ھذا االحتياطي. يحدد المبلغ األدنى لھذه المصاريف بنص تنظيمي"

  
  "(الباقي بدون تغيير)"

  
ذه : يمكن لعقود التأمين على الحياة أن ت 98المـادة " ة، "كون عقودا ذات رأسمال متغير. في ھ الحال

مرجعية. تتكون "بوحدات حسابية تدعى قيما  ، كليا أو جزئيا،يحتسب رأس المال أو اإليراد المضمون
ة محددة بنص  ة أو سندات واردة في قائم يم منقول ين  "ھذه الوحدات الحسابية من ق تنظيمي، آخذة بع

  قيم أو السندات.االعتبار مدى أمان ومردودية ھذه ال
  

  "(الباقي بدون تغيير)"
  

ادة  99المـادة " ا في الم ر المنصوص عليھ ال المتغي اة ذات  رأس الم ى الحي أمين عل : في عقود الت
ابي،  98 اطي الحس راد المضمون والقسط واالحتي ال أو اإلي ا، أعاله، يحتسب رأس الم ا أو جزئي   كلي



 

  10

  ن له.بوحدات حسابية موافق عليھا من طرف المؤم"
  

  "(الباقي بدون تغيير)"
  

  برسم تلك العقود. ........................................: يجب على المؤمنين  100المـادة "
  

عقودوال على  على العقود التي ال تتضمن قيمة التخفيض ال أحكام ھذه المادة  ال تطبق غير أن"
عندما ال تتضمن ھذه وحدات حسابيةكليا ب ةمحتسبالعقود التأمين التأمين التكافلي وال على "
  "العقود عنصرا عمريا."
  
الذي يكتتبه شخص معنوي أو تأمينات األشخاص عقد: يعتبر عقد تأمين جماعي،  103المـادة "
رئيس مقاولة يدعى مكتتبا قصد انخراط مجموعة من األشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط"
جل تغطية األخطار المرتبطة بمدة حياة اإلنسان أو التي تؤدي إلىمحددة في العقد المذكور، من أ"
وكذا من العجز أو الزمانةأخطار المس بالسالمة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو األمومة و"
  .أجل الرسملة"

  "(الباقي بدون تغيير)"
  
اد:  116المـادة " ا في الم دون  115 ةيمنح الضمان الذي يغطي األخطار المنصوص عليھ أعاله ب

  تحديد سقف لمبلغ التعويض."
  
االضمان  مبلغال يمكن أن يقل " ادة الذي يغطي األخطار المنصوص عليھ عن  أعاله 115 في الم

  ) درھم عن كل واقعة.50.000.000خمسين مليون ("
  

  ن تغيير)"و"(الباقي بد
  

120رار المشار إليھا في المادة : ال يمكن أن يقل مبلغ الضمان المتعلق بتعويض األض 123المـادة "
أحكام"درھم عن كل عربة وعن كل واقعة وذلك في حدود  )50.000.000خمسين مليون (أعاله عن 

قانون") معتبر بمثابة 1984أكتوبر  2( 1405محرم  6بتاريخ  1.84.177الظھير الشريف رقم 
  ك.يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيھا عربات برية ذات محر

  
درھم عندما يتعلق )25.000.000( وعشرين مليونخمسة غير أن ھذا الحد األدنى يحدد في  "
  األمر بعربة ذات عجلتين ال تتجاوز قوتھا الجبائية حصانين."
  
  بالنسبة للعربات المعدة لنقل المسافرين بمقابل، يجب أن يضمن العقد  ما يلي :و"

ا -1 ة تج ك العرب ة لمال ؤولية المدني ن المس ل ع غ ال يق ي مبل ا ف ى متنھ ولين عل ر المنق ار غي ه األغي
  درھم عن كل عربة وعن كل واقعة؛ )50.000.000خمسين مليون ("

غ   -2 ن المبل ل ال ع ن أن يق غ ال يمك ي  مبل ولين ف خاص المنق اه األش ل تج ة للناق ؤولية المدني المس
ة وال درھم في عدد المقاعد ا  (1.000.000)المحصل عليه بضرب مليون  " ا في العرب لمسموح بھ
  "درھم عن كل عربة وعن كل واقعة. )50.000.000خمسين مليون (عن "

  
  :  140المـادة "
I.- :تشمل موارد صندوق ضمان حوادث السير ما يلي  
  ؛......................................................................................... -1
ؤ -2 اھمة للم أمين مس اط الت غ أقس ى مبل اف إل م  تض ة بمن لھ ن المتعلق اري ع أمين اإلجب الت

ه المالمدنية المسؤولية " ادة نصوص علي ى أساس كل أعاله،  120في الم ذه المساھمة عل در ھ وتق
أمين" ادة الت أمين وإع اوالت الت م  لمق ؤمن لھ دفعھا الم ي ي تراكات الت اط أو االش ذا  األقس م ھ برس
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ا لطرق . وتستخلص التأمين" أمين وتحصل وفق ادة الت أمين وإع اوالت الت ھذه المساھمة من طرف مق
  تحدد بنص تنظيمي ؛"

  
  ن تغيير)"و"(الباقي بد

  
 .أعاله 160و 159في المادتين  مع مراعاة .................................. -.165المادة "
 
 
  عمليات التأمين وإعادة التأمين. ال يمكن ................................................"
 

 "غير أنه:
 .......................................................................؛ -"
  
 ال يمكن منح اعتماد عمليات التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى؛  -"
  
 
 ............................؛.......................................... -"
  
"- ......................................................................  

  
  "(الباقي بدون تغيير)"

  
ـادة " أمين:  198المــ دية للت ركة تعاض ل ش ي ك ين ف ب أن يع ة اإلدارة،يج د موافق ان  ، بع مراقب

ة وم" ة مراقب ان بمھم ل يكلف ى األق ابات عل ركةللحس ابات الش ة حس ة  .تابع ذه الموافق ة ھ دد كيفي تح
   بنص تنظيمي."

 
"............................................................................  
 
أعضاء الذكر، السالف 17.95 رقم القانون من 406 المادة في عليھا المنصوص بالعقوبات يعاقب"
عن ،عرقليعمل لديھا  شخصتسيير لشركة تعاضدية للتأمين أو كل أجھزة اإلدارة أو التدبير أو ال"
أو رفض إطالعھم في عين قصد، القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريھا مراقبو الحسابات"
ألداء مھمتھم والسيما كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية الالزمة المكان على جميع الوثائق"
  ."المحاضر وسجالت"
  
 وإعادة التأمين إذا:.....................................ال يمكن ألحد :  227المـــادة "
 

ة أو إحدى الجنح المنصوص  والمعاقب  - 1 ل للطعن بسبب جناي ر قاب م غي ه حك صدر في حق
 من القانون الجنائي؛ 2-574 إلى 505و  391إلى  334و 4-218 عليھا في المواد"

 ؛.................................................................. - 2
 ؛ ................................................................. - 3
 ؛.................................................................. - 4
 ؛................................................................... - 5
 ؛..................................................................  -6
المتعلق بمكافحة 43.05من القانون رقم  28ادة لمل صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا - 7

   "غسل األموال."
  
تثبت " : يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين، تكميال لالحتياطيات التقنية،  أن 239المـــادة "
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  .تتعرض لھاالتي خطار األفي كل وقت، وجود ھامش للمالءة مخصص لمواجھة 
 

 "(الباقي بدون تغيير)"
  

عن"أو مجلس اإلدارة الجماعية تقريرا  المدير العامعند اختتام كل سنة مالية، يعد  .1-239المادة "
على"دارة أو مجلس الرقابة يصادق مجلس اإلمالءة المقاولة وفقا للكيفية المحددة من طرف اإلدارة. و

  ھذا التقرير.
  

  "(الباقي بدون تغيير)"
  

ادة  248المـــادة ' ا في الم ات المنصوص عليھ ة االستشارية للتأمين  285: بعد استطالع رأي اللجن
 أدناه، يمكن لإلدارة أن:

 
 ؛ .......................................................................... -'
 ؛........................................................................... -'
 ؛ .......................................................................... -'
 ؛........................................................................... -'
 ؛........................................................................... -'
   ؛عادة التأمينإ عمليات القبول واإلحالة في تحدد القواعد التي يجب أن تحترمھا  -'

 
ذا  -" افلي وك أمين التك دبير الت م ت أمين برس ادة الت أمين وإع اوالت الت ويض مق ات تع دد كيفي تح
 ض؛معايير تحديد ھذا التعوي"
 

  "تحديد كيفيات توزيع الفوائض على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي. - "
  

باإلدالء "التي لم تقم داخل اآلجال المضروبة لھا : إن مقاوالت التأمين وإعادة التأمين  278المـــادة "

تلك "و أ المتخذة لتطبيقه والنصوصبالوثائق أو بعمليات النشر المنصوص عليھا في ھذا القانون 
،  تتعرض، في كل حالة،  لغرامة إدارية من طرف اإلدارة أو لم تحترم كيفيات إعدادھا ةالمطلوب

) الموالي لتوصل المقاولة  30درھم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثالثين ( )1000(  ألفقدرھا "

عن كل يوم تأخير  ) درھم5000وخمسة آالف ( بمقرھا االجتماعي  بإنذار بواسطة رسالة مضمونة"
 .) الموالي لتوصل المقاولة بالرسالة السالفة الذكر60ابتداء من اليوم الستين ("

 

 .......................................................... تحصيل الديون العموميةوتستخلص "

 

قدرھا طبق غرامة إداريةإذا كان من الواجب اإلدالء بالوثائق أو القيام بالنشر في تواريخ ثابتة، ت"
ھذه التواريخ ابتداء من تأخير كل يومكل قائمة وعن كل نشر وعن عن درھم  )1000(  ألف"
تأخير ابتداء من اليوم كل يومكل وثيقة وعن كل نشر وعن عن ) درھم 5000وخمسة آالف ("
  ".يخ من طرف اإلدارةھذه التواريخ، عدا تأجيل كلي أو جزئي  لھذه التوار) الموالي ل30الثالثين ("
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ـادة" ان :308 المــ ن ألي ك ادأن ي ال يمك نح االعتم فته م ي أو  بص أمين شخص طبيع ل الت وكي
 :يكون مسؤوال لوسيط التأمين شخص معنوي"

 
واد -1 ا  في الم ة أو جنحة منصوص ومعاقب عليھ ه جناي ائي القتراف م نھ ه حك  إذا صدر في حق
 من القانون الجنائي ؛ 2-574إلى  505ومن  391إلى  334من و 218-4
 ؛ ................................................................... -2
 ؛.................................................................... -3
 ؛.................................................................... -4
 ؛ ................................................................... -5
 ؛.................................................................... -6
 إذا تم سحب االعتماد منه ألسباب تأديبية؛ -7
ا  -8 ن طبق ل للطع ر قاب م غي ه حك ي حق در ف م  28ادة مللص انون رق ن الق ق  43.05م المتعل

 .بمكافحة غسل األموال"
 
ذين يمتلكون " تطبق حاالت التنافي ھاته على المسيرين والمتصرفين والمساھمين والشركاء الل

 ) رأسمال أو حقوق التصويت في الشركة. 1/3ثلث ( ما يفوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"
 

  "(الباقي بدون تغيير)"
  
ادة  ........................بغض النظر  : 320  المـــادة" اد "أعاله، يسحب  308من  الم االعتم

 نھائيا من وسيط التأمين:
 
 ؛.................................................... -"
ه   -" اق تعيين ه اتف أمين  التي وكلت ادة الت أمين وإع ة اإلدارةإذا فسخت مقاولة الت د موافق ك بع . وذل

 ؛أحد أو عدة مقتضيات ھذا االتفاق يجب أن يبرر ھذا الفسخ بعدم احترام"
 

  "(الباقي بدون تغيير)"

  

  المادة الثالثة
السالف 17.99من القانون رقم  305و 247و  2-239و 162و 6تنسخ وتعوض كما يلي أحكام المواد 

  الذكر:
  
ه،ل"في بوليصة التأمين. غير أنه يمكن للمؤمن بحروف جد بارزة  مدة العقديجب كتابة :  6المـــادة "

انصرام"مع مراعاة األحكام الواردة بعده والمتعلقة بالتأمين على الحياة، أن ينسحب  من العقد عند 
عليھا في"ابتداء من تاريخ سريان العقد، شريطة أن يخبر المؤمن بذلك وفق الشروط المنصوص  سنة

العقد، ويملك"حدد في ، بواسطة إخطار بالفسخ تعادل مدته على األقل األجل األدنى المبعده 8المادة 
تتراوح مدة الحد"المؤمن كذلك ھذا الحق، الذي يجب التنصيص عليه في كل عقد تأمين. ويجب أن 

تقل مدة الحد األدنى") يوما. غير أنه يمكن أن 90) و تسعين (30لھذا اإلخطار ما بين ثالثين ( األدنى
الكتاب عن ثالثين"من ھذا  45المادة  لھذا اإلشعار المتعلق بفسخ ضمان األخطار المشار إليھا في

  .)  يوما30(
  
من الظھير الشريف 769 العشرية المشار إليھا في الفصل المدنية ةمسؤوليويمكن استثناء تأمين ال"
من تطبيق أحكامالمتعلق بااللتزامات والعقود  )1913أغسطس  12( 1331رمضان  9المؤرخ في "
  الفقرة السابقة."
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عند". توقيع المكتتب أعلى بارزة)، يجب التذكير بھا بحروف جد 1سنة ( عقد تفوقالإذا كانت مدة "
الذي"انعدام ھذه اإلشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف، أن يفسخ العقد كل سنة في التاريخ 

  )  يوما.30يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار بالفسخ مدته  ثالثون (
إرجاع المؤمن ألجزاء األقساط أوألحد الطرفين  سخ التي تمنحھا ھذه المادةيترتب على إمكانية الف"
  "االشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيھا األخطار مضمونة."
  

دان أخرى،  : 162المــادة " ة من طرف المغرب مع بل ادل الحر المبرم ات التب اة اتفاقي مع مراع
ورة بالجر" ا والمنش ا قانون مية، المصادق عليھ دة الرس المغرب ي ودة ب ار الموج أمين األخط يجب ت
ذلك المسؤوليات " ه وك ذكورين بواسطةواألشخاص  المرتبطة باألخطارواألشخاص المقيمين ب  الم
 عقود تكتتبھا وتديرھا مقاوالت التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب."

 
 
يمكن أن تستثنى من تطبيق أحكام  وفي غياب اتفاقيات كتلك المشار إليھا أعاله، غير أنه،"

  الفقرة األولى بترخيص مسبق من طرف اإلدارة: "
 
تأمينات الطيران والتأمينات البحرية والسيما إذا لم تتوفر تغطية لألخطار المتعلقة بھا لدى  - 1

  ؛لتأمين وإعادة التأمين معتمدة بالمغربل ةمقاول"
  
 إذا: تأمينات األشخـاص - 2

  
قيما بالمغرب وحامال لسند لإلقامة بموجب القانون رقم كان المؤمن له أجنبيا م -  أ

المتعلق بدخول وإقامة األجانب بالمملكة المغربية وبالھجرة وبالھجرة غير  02.03
 ية؛التطبيق هنصوصو المشروعة"

 
 خاضعة للقانون المغربيشتغل داخل مؤسسة ي مغربيا اطبيعي اشخصكان المؤمن له  - ب

 ؛ة أو إلحاق من طرف مؤسسة أجنبيةكأجير في إطار وضع رھن اإلشار"
  
حالة على حدة، التأمينات التي يجب اكتتابھا لدى مقاولة للتأمين تمارس داخل بلد كل   حسب - 3

 شخص لھذا البلد أو بموجب مقتضى تعاقدي بين أجنبي بموجب نص قانوني أو تنظيمي"
 ية؛ومؤسسة أجنب خاضع للقانون المغربي معنوي طبيعي مقيم بالمغرب أو شخص"

  
إذا  أعاله 285 المنصوص عليھا في المادة بعد استطالع رأي اللجنة االستشارية للتأمينات - 4

تبين أن تغطية تأمين أحد األخطار ال تتوفر لدى مقاوالت التأمين وإعادة التأمين المشار "
ال يكون مطلوبا عندما يتعلق األمر بخطر  رأيھذا ال أن أعاله. غير 158إليھا في المادة "
 كون اكتتابه إجباريا بموجب نص قانوني أو تنظيمي.ي"

  
منتتراوح خالفا ألحكام ھذه المادة بغرامة  ا للتأمينرم عقدأبشخص طبيعي أو معنوي كل يعاقب "
عدي العقد المذكور. وعالوة على ذلك،بقسط التأمين المتعلق مبلغ  ) مرات5خمس (إلى   (2) رتينم"
نه ال يمكن االحتجاج بھذا البطالن تجاه المؤمن لھم ومكتتبي العقودإال أ .باطالالمبرم العقد  ھذا"
  "والمستـفيدين منھا  حسني النية."
  

أن تضع نظاما للمراقبة الداخلية يھدف يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين .2-239المادة "
ضع حكامة مالئمةإلى التعرف على األخطار وتقييمھا وتدبيرھا ومتابعتھا. كما يجب عليھا و"
  لنشاطھا."
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.خاصةولھذا الغرض، يمكن لإلدارة أن تطلب من مقاوالت التأمين وإعادة التأمين إحداث لجان "
  تحدد شروط وكيفية تسيير ھذه اللجن من طرف اإلدارة."

 
بالنسبة لمقاوالت التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي، يجب أن"

شمل نظام المراقبة الداخلية أيضا خطر عدم المطابقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك علىي"
  الخصوص عبر وضع المساطر والدالئل المتعلقة باحترام ھذه األحكام."

        
على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تتوفر أيضا على جھاز للتدقيق الداخلي تابعيجب و"

دارة أو الرقابة تكون مھمته على الخصوص التحقق من فعالية نظام المراقبةمباشرة لمجلس اإل"
حسابات الداخلية. ويعد ھذا الجھاز على األقل مرة في السنة تقريرا عن نشاطه ويسلمه لمراقبي"
  المقاولة."

  
على بالنسبة لمقاوالت التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي، يجب"

جھاز التدقيق الداخلي أن يعد أيضا مرة في السنة على األقل تقريرا خاصا حول المطابقة مع أحكام"
الشريعة اإلسالمية. ولھذا الغرض، يجب أن يتوفر ھذا الجھاز على موارد بشرية تتوفر فيھا

ة بنصالكفاءات الضرورية. يعد ويرسل ھذا التقرير الخاص إلى اإلدارة وفق الشروط المحدد"
  "تنظيمي."

  
رة :  247المـــادة " أمين إصداره ألول م ادة الت أمين وإع ة للت يجب "كل عقد للتأمين تعتزم مقاول

  اإلدارة."أن تتم المصادقة عليه على مستوى ھذه المقاولة وذلك وفقا للكيفية المحددة من طرف 
  
ل  ذجونميجب إرسال " د ك أمينلعق ى أ لت رة األول ا للفق م إصداره وفق إلدارة في غضون ت عاله ل

  ) أيام الموالية لتاريخ إصداره.10العشر ("
  
ود " اذج عق أمين إرسال نم ادة الت أمين وإع ة للت زم مقاول ك، أن تل أت ذل ا ارت إلدارة، إذا م يمكن ل

  التأمين التي تعتزم إصدارھا ألول مرة وذلك قبل إصدارھا."
  
ائق ذات  كما يمكن لإلدارة" ع الوث ة أن تفرض إرسال جمي دي أو إشھاري تتعلق بعملي ابع تعاق ط

 للتأمين أو إعادة التأمين."
  
انون أو في النصوص " ذا الق ا في ھ ام المنصوص عليھ إذا تبين أن إحدى الوثائق  تخالف األحك

  المتخذة لتطبيقه، يمكن لإلدارة أن تلزم بتغييرھا أو تقرر سحبھا."
  
، في غياب أي مالحظةاإلدارة إرسالھا مسبقاالتي تفرض  يمكن توزيع أو تسليم أو نشر الوثائق"

  "ھا.التوصل بيوما ابتداء من تاريخ   (30)داخل أجل ثالثين  ھامن طرف"
  
ـادة" أمين  :305 المــ ادة الت أمين وإع اوالت الت أمين أو مق تخدمو وسطاء الت وفر مس يجب أن يت

  مة للقيام بھذا النشاط.سعاة التأمين على التجربة والكفاءة الالزالمكلفون باإلنتاج وكذا "
   

وكالء التأمين التابعين لھا وكذا لفائدة تلزم مقاوالت التأمين وإعادة التأمين بتنظيم دورات تكوينية"
المستخدمين المشار إليھم في الفقرة األولى من ھذه المادة. كما يجب على ھذه المقاوالت أن تدلي"
  ".لإلدارة سنويا بتقرير حول إنجاز ھذا التكوين"


