قائمة الوثائق والمعلومات المطلوبة العتماد مقاولة للتأمين واعادة التأمين
 -1نسخة من العقد الرسمً المحدث للمقاولة أو نظٌر منه؛
 -2محضر الجمعٌة العامة التأسٌسٌة ؛
 -3نظٌر من النظام األساسً ؛
 -4الئحة أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة ومجلس اإلدارة الجماعٌة والمدراء العامٌن والمدراء
مع أسمائهم الشخصٌة والعائلٌة ومواطنهم وجنسٌاتهم وتوارٌخ وأمكنة ازدٌادهم ،وكذا البٌان المنصوص علٌه
فً المادة  4أدناه بالنسبة لكل واحد من هؤالء األشخاص .كما ٌجب أن ٌقدم بالنسبة لألشخاص المكلفٌن
بتسٌٌر المقاولة من طرف مجلس اإلدارة ،السلط التً خولت لهم من طرف المجلس المذكور .وٌجب أن
ٌقدموا كذلك نسخة من سجلهم العدلً مؤرخة بأقل من ثالثة أشهر أو وثٌقة تقوم مقامه مسلمة من طرف
سلطة قضائٌة أو إدارٌة مختصة وكذا تصرٌحا بالشرف ٌشهدون فٌه بأنهم لم ٌكونوا محل أحد األحكام
الواردة فً المادة  227من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمٌنات المشار إلٌه أعاله ؛
 -5هوٌة وموطن أو محل إقامة المساهمٌن المباشرٌن أو غٌر المباشرٌن ،أشخاصا طبٌعٌٌن كانوا أو
معنوٌٌن ،الذٌن ٌتوفرون فٌها على مساهمة تساوي أو تفوق  %33أو تمكنهم من ضمان التحكم الفعلً فً
المقاولة ،وفً حالة شركة تعاضدٌة للتأمٌن ،كٌفٌة تكوٌن الرأسمال التأسٌسً.
كما ٌجب على األشخاص المعنوٌٌن أن ٌعززوا طلبهم باإلدالء بالوثائق التالٌة:
أ -وثٌقة تثبت تأسٌسهم بشكل قانونً ،ماعدا إذا كانوا مقاوالت للتأمٌن وإعادة التأمٌن ومؤسسات ائتمان
معتمدة؛
ب -الئحة المسٌرٌن الرئٌسٌٌن مع بٌان أسمائهم الشخصٌة والعائلٌة وموطنهم وجنسٌتهم وتارٌخ ومكان
ازدٌادهم؛
ج -توزٌع رأس المال وكذا الئحة المساهمٌن الرئٌسٌٌن وحصة كل واحد منهم فً رأسمال الشركة؛
د -وصف أنشطتهم وتفصٌل مساهماتهم فً مقاوالت التأمٌن وإعادة التأمٌن المغربٌة أو األجنبٌة؛
هـ -إذا كانوا جزءا من مجموعة ،الئحة الوحدات الرئٌسٌة المكونة للمجموعة ،مرفقة ببٌان مفصل لهٌكلة
بنٌتها؛
و -الحصٌلة وحساب العائدات والتكالٌف آلخر سنتٌن مالٌتٌن مختتمتٌن؛
ز -إذا سبق وأن كانوا موضوع بحث أو مسطرة مهنٌة أو إدارٌة أو قضائٌة ،العقوبات أو التبعات المالٌة
التً نتجت أو ٌمكن أن تنتج عنها؛

ح -نسبة تغطٌة هامش المالءة إذا تعلق األمر بمقاولة للتأمٌن وإعادة التأمٌن أو مستوى المالءة بالنسبة
لمؤسسات اإلئتمان ،وكذا وثٌقة تثبت اعتماد هذه الهٌئات؛
 -6برنامج نشاط المقاولة مكون من الوثائق التالٌة :
أ -وثٌقة توضح طبٌعة األخطار التً تعتزم المقاولة ضمانها؛
ب -نسختان من وثائق التأمٌن والمطبوعات المخصصة للتوزٌع على العموم أو للنشر ،بالنسبة لكل صنف
من أصناف عملٌات التأمٌن موضوع طلب االعتماد؛
ج -نسختان من التعرٌفة التً تنوي المقاولة تطبٌقها ،بالنسبة لكل صنف من أصناف عملٌات التأمٌن
موضوع طلب االعتماد ؛
د -نسختان من مذكرة تقنٌة تعرض طرٌقة إعداد التعرٌفة واالحتٌاطٌات الحسابٌة ومبالغ االسترداد
المتعلقة بها وكذا أسس حساب مختلف أصناف األقساط أو االشتراكات مرفقة بجداول تبٌن على األقل سنة
بسنة مبالغ االحتٌاطٌات الحسابٌة ومبالغ االسترداد ،وذلك عندما ٌتعلق األمر بعملٌات تدعو لالدخار بهدف
الرسملة أو عملٌات تأمٌن تتضمن التزامات ٌتوقف تنفٌذها على مدة حٌاة اإلنسان ؛
ه -بالنسبة للعملٌات المشار إلٌها فً البند  23من المادة األولى أعاله ،وثٌقة تبٌن الموارد البشرٌة والمادٌة
التً تتوفر علٌها المقاولة مباشرة أو عن طرٌق شخص وسٌط من أجل الوفاء بالتزاماتها؛
و -الئحة معٌدي التأمٌن مع توضٌح طبٌعة اتفاقٌة إعادة التأمٌن والحد األقصى اللتزام كل واحد منهم
وكذا التزام ٌفٌد أن أحكام المادة  229من القانون رقم  17.99السالف الذكر قد استوفٌت؛
ز -جدول قدرات االكتتاب وقدرات االحتفاظ.
ح -بٌان التنظٌم اإلداري والتجاري والموارد البشرٌة والمادٌة التً ستتوفر علٌها المقاولة؛
ط -توقعات مصارٌف إحداث المصالح اإلدارٌة وشبكة اإلنتاج وكذا اإلمكانٌات المالٌة المخصصة
لمواجهتها؛
ي -مخطط مالً توقعً بالنسبة للسنوات المالٌة الخمس األولى من النشاطٌ ،تضمن:
 حسابات العائدات والتكالٌف والحصٌلة المتوقعة وكذا تفصٌل الفرضٌات المعتمدة وخاصة مبادئ تحدٌدالتعرٌفة وطبٌعة العائدات وحجم الحوادث وتطور المصارٌف العامة ومردودٌة التوظٌفات؛
 التوقعات المتعلقة بالموارد المالٌة المخصصة لتغطٌة االلتزامات؛ التوقعات المتعلقة بهامش المالءة الذي تنوي المقاولة التوفر علٌه؛ك -توقعات الخزٌنة بالنسبة لكل سنة من السنوات المالٌة المشار إلٌها فً ي -أعاله.
 -7أسماء وعناوٌن المؤسسات البنكٌة الموطنة لدٌها حسابات المقاولة؛
 -8دراسة للسوق وعندما ٌتعلق األمر بالعملٌات المشار إلٌها فً البند  -5من المادة األولى أعالهٌ ،جب
على المقاولة تقدٌم كل المعلومات الضرورٌة لتقٌٌم صنادٌق االستثمار وال سٌما تحلٌل مالً مستقبلً لمدة
ثالث سنوات؛
 -9شهادة إٌداع الكفالة إذا كانت هذه األخٌرة الزمة.

