قرار لوزٌر المالٌة والخوصصة رقم  2240.04صادر فً  14من ذي القعدة  42( 5241دٌسمبر ٌ )4002تعلق بعقد
التأمٌن.
الجرٌدة الرسمٌة عدد  3 – 1444محرم  52 ( 5241فبراٌر  ،)4001والجرٌدة الرسمٌة عدد  42 – 1001صفر  2 ( 5241أبرٌل .)4001

مغٌر ومتمم بقرار لوزٌر االقتصاد والمالٌة رقم  4052150صادر فً  44من رجب ٌ 54( 5205ولٌو ٌ )4050قضً بتغٌٌر وبتتمٌم قرار وزٌر
المالٌة والخوصصة رقم  2240.04الصادر فً  14من ذي القعدة  42( 5241دٌسمبر ٌ )4002تعلق بعقد التأمٌن.
الجرٌدة الرسمٌة عدد  42 – 1310شعبان  4( 5205أغسطس .)4050

نسخ المواد األولى و  4و 2من قرار لوزٌر المالٌة والخوصصة رقم  2240.04صادر فً  14من ذي القعدة 42( 5241
دٌسمبر ٌ )4002تعلق بعقد التأمٌن بمقتضى قرار لوزٌر االقتصاد والمالٌة رقم  011154صادر فً  42من شعبان 00( 5220
أبرٌل  )4054بالمصادقة على منشور هٌئة مراقبة التأمٌنات واالحتٌاط االجتماعً رقم رقم  AS/1/54الصادر بتارٌخ 04
ٌناٌر 4054بتطبٌق بعض أحكام القانون رقم  52144المتعلق بمدونة التأمٌنات
الجرٌدة الرسمٌة عدد  50 -1223رمضان  51( 5220ماي )4054

مغٌر بقرار لوزٌر االقتصاد والمالٌة رقم  367.19صادر فً فً  42من شعبان  00( 5220أبرٌل  )4054بتغٌٌر قرار وزٌر المالٌة
والخوصصة رقم  4420102صادر فً  52من ذي القعدة  42( 5241دٌسمبر  )4002المتعلق بعقد التأمٌن
الجرٌدة الرسمٌة عدد  50 -1223رمضان  51( 5220ماي )4054

وزٌر المالٌة والخوصصة،
بناء على القانون رقم  14.66المتعلق بمدونة التؤمٌنات الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم  1.20.0.5بتارٌخ  02من
رجب  .(120.أكتوبر )0220كما تم تتمٌمه ؛
وعلى المرسوم رقم  0.15.1226صادر فً  0.من شعبان  06( 1222أبرٌل  )0216بتطبٌق القانون رقم  14.66المتعلق
بمدونة التؤمٌنات؛
وعلى قرار لوزٌر االقتصاد والمالٌة رقم  .33.16صادر فً  02من شعبان  .2( 1222أبرٌل  )0216بالمصادقة على منشور
هٌئة مراقبة التؤمٌنات واالحتٌاط االجتماعً رقم رقم  AS/1/16الصادر بتارٌخ ٌ 20ناٌر 0216بتطبٌق بعض أحكام القانون رقم
 14.66المتعلق بمدونة التؤمٌنات؛
وعلى قرار لوزٌر االقتصاد والمالٌة رقم  367.19صادر فً فً  02من شعبان  .2( 1222أبرٌل  )0216بتغٌٌر قرار وزٌر المالٌة
والخوصصة رقم  0022.22صادر فً  12من ذي القعدة  04( 1202دٌسمبر  )0222المتعلق بعقد التؤمٌن،
و بعد استطالع رأي هٌئة مراقبة التؤمٌنات واالحتٌاط االجتماعً،

قرر ما ٌلً:
المادة األولى

(نسخت هذه المادة بقرار لوزٌر االقتصاد والمالٌة رقم  .33.16صادر فً  02من شعبان  .2( 1222أبرٌل  )0216ج-ر عدد 12 -3445رمضان  13( 1222ماي
) )0216
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المادة 4

(نسخت هذه المادة بقرار لوزٌر االقتصاد والمالٌة رقم  .33.16صادر فً  02من شعبان  .2( 1222أبرٌل  )0216ج-ر عدد  12 -3445رمضان  13( 1222ماي
)0216

المادة 0
(غٌرت بالقرار رقم رقم  .34.16صادر فً فً  02من شعبان  .2( 1222أبرٌل  )0216ج-ر عدد  12 -3445رمضان  13( 1222ماي )0216

ٌحدد المبلغ األقصى المشار إلٌه فً البند  -1من المادة  0من المرسوم رقم  0.15.1226المشار إلٌه "أعاله:
 بالنسبة لإلٌرادات السنوٌة ،فً جزء الدخل المعفى من الضرٌبة العامة على الدخل ،المنصوص علٌها فً المادة 4.من المدونة العامة للضرائب ،أو ما ٌعادلها بالوحدات الحسابٌة؛
 بالنسبة لرإوس األموال ،فً عشر مرات جزء الدخل المعفى من الضرٌبة العامة على الدخل ،المنصوص علٌها فًالمادة  4.من المدونة العامة للضرائب ،أو ما ٌعادلها بالوحدات الحسابٌة.
تطبق مقتضٌات الفقرة السابقة على رإوس األموال أو اإلٌرادات المنصوص علٌها عند اكتتاب العقد بغض النظر عن
إعادة تقٌٌم هذه المبالغ برسم إشراك المإمن لهم فً األرباح أو إعادة تقٌٌم الوحدات الحسابٌة.
المادة 2
(نسخت هذه المادة بقرار لوزٌر االقتصاد والمالٌة رقم  .33.16صادر فً  02من شعبان  .2( 1222أبرٌل  )0216ج-ر عدد  12 -3445رمضان 13( 1222
ماي )0216

المادة 1
(غٌرت وتممت بالقرار رقم  0214.12صادر فً  06من رجب ٌ 10( 12.1ولٌو  .)0212ج.ر .عدد  04 – 253.شعبان  6( 12.1أغسطس .))0212

ٌحرر كل عقد تؤمٌن أو ملحق فً نسختٌن على األقل موقعتٌن من قبل الطرفٌن تسلم إحداهما للمكتتب.
ٌجب أن ٌتضمن عقد التؤمٌن فً صفحته األولى:
 -1تسمٌة مقاولة التؤمٌن وإعادة التؤمٌن الطرف فً العقد و عنوان مقرها االجتماعً ورقم تقٌٌدها فً السجل
التجاري؛
 -2اسم وعنوان وسٌط التؤمٌن أو الشخص الذي تم بواسطته اكتتاب العقد.
ٌجب أن ٌشٌر عقد التؤمٌن الذي ٌهدف إلى تؤمٌن خطر من طرف عدة مإمنٌن ،فً صفحته األولى إلى مقاولة التؤمٌن
المدبرة للعقد وكذا نسبة مساهمة كل مإمن مشترك فً الضمان الممنوح.
المادة 1
عندما ٌتم إعداد شروط نموذجٌة عامة لصنف أو صنف فرعً لعملٌات التؤمٌنٌ ،مكن أن ٌقتصر عقد التؤمٌن على
التنصٌص على الشروط الخاصة ،وفً هذه الحالة ٌجب أن ٌشٌر عقد التؤمٌن إلى:
 -1عدد وتارٌخ الجرٌدة الرسمٌة التً تم فٌها نشر القرار الذي ٌحدد هذه الشروط النموذجٌة العامة؛
 -0البٌانات المشار إلٌها فً المادة  10من القانون رقم  14.66المشار إلٌه أعاله.
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المادة 2
عندما ٌتضمن عقد التؤمٌن شرط االمتداد الضمنًٌ ،جب أن ٌنص أٌضا على أن المإمن ٌخبر المإمن له أو الشخص
المكلف بدفع أقساط التؤمٌن أو االشتراكات بتارٌخ االستحقاق وبالمبلغ المستحق علٌه داخل األجل المتفق علٌه فً العقد وذلك
قبل حلول كل أجل استحقاق قسط تؤمٌن أو اشتراك.
المادة 3
ٌجب أن ٌبٌن عقد التؤمٌن الذي ٌضمن عدة أخطار قسط التؤمٌن موزعا حسب كل خطر أو مجموعة أخطار بكٌفٌة
تسمح بتطبٌق مقتضٌات القانون رقم  14.66السالف الذكر وخصوصا تلك المنصوص علٌها فً المواد  01و 53و56
و 102و 034وكذا القٌام باالقتطاعات المنصوص علٌها فً القوانٌن والنصوص التنظٌمٌة الجاري بها العمل.
المادة 4
(غٌرت بالقرار رقم  .34.16صادر فً فً  02من شعبان  .2( 1222أبرٌل  )0216ج-ر عدد  12 -3445رمضان  13( 1222ماي )0216

ٌجب أن ٌحدد عقد التؤمٌن المبلغ الذي تعتبر ابتداء منه قٌمة االسترداد غٌر كافٌة لتطبٌق المادة  55من القانون رقم
 14.66السالف الذكر.
وٌجب أن ٌنص أٌضا على أنه فً حالة فسخ العقد تطبٌقا لمقتضٌات المادة  53من القانون رقم  14.66السالف الذكر
ٌتم إرجاع االحتٌاطً الحسابً للعقد المذكور إلى المإمن له.
ٌجب أن ٌنص عقد الرسملة على أنه فً حالة توقٌف العقد تطبٌقا لمقتضٌات المادة  120من القانون رقم 14.66
السالف الذكر ،ال ٌمكن أن ٌكو ن رأس المال أو اإلٌراد المضمون أقل من المبلغ الذي قد ٌحصل علٌه المإمن له إذا اتخذ
مبلغ ٌعادل االحتٌاطً الحسابً لعقد ال تؤمٌن وقت التوقٌف ،كقسط وحٌد الكتتاب تؤمٌن من نفس النوع وفقا لتعرٌفات الجرد
المعمول بها وقت التؤمٌن األولً.
المادة 50
ٌجب أن ٌنص عقد التؤمٌن على الحٌاة أو الرسملة ذو رأس المال المتغٌر على أنه فً حالة االنخفاض الحاد ،المحدد
سقفه فً العقد ،فً قٌمة وحدة أو عدة وحدات حسابٌة معتمدة فً العقدٌ ،تعٌن على المإمن إخبار المكتتب بذلك ،داخل أجل
ٌسمح له بتقرٌر مآل عقده وعلى األكثر داخل أجل العشرة ( )12أٌام ابتداء من وقت حدوث الواقعة.
المادة55
عندما ٌنص عقد التؤمٌن على الحٌاة أو الرسملة على اقتطاع تكالٌف التدبٌر و/أو االقتناء من طرف المإمنٌ ،جب
تحرٌر هذه التكالٌف على شكل مبلغ أو احتسابها بنسبة مئوٌة من األقساط أو االشتراكات أو من االحتٌاطٌات الحسابٌة أو من
رأس المال أو اإلٌراد المضمون أو من قٌمة االسترداد.
كما ٌجب أن ٌشٌر العقد إلى طرٌقة تموٌل هذه التكالٌف.
المادة 54
ٌجب أن ٌنص عقد التامٌن على الحٌاة أو الرسملة على أن التوزٌع بٌن العقود لألرباح التقنٌة والمالٌة ،المنصوص
علٌها فً المادة  122من القانون رقم  14.66السالف الذكر والتً تم احتسابها وفقا للكٌفٌة المحددة من طرف الوزٌر المكلف
بالمالٌةٌ ،تم تناسبٌا مع االحتٌاطً الحسابً لكل من هذه العقود.
ٌجب أن ٌنص العقد أٌضا على نسبة مشاركة المإمن لهم فً هذه األرباح و التً ال ٌمكن أن تقل عن .%42
كما ٌجب أن ٌحدد العقد كٌفٌة منح هذه المشاركة ،حسب واحد أو أكثر من الخٌارات التالٌة:
 أداء فوري؛.

 رصد إلعادة تقٌٌم االحتٌاطً الحسابً للعقد؛ رصد لتكوٌن احتٌاطً للمساهمة فً األرباح.المادة 50
ٌجب أن ٌتضمن بٌان المعلومات المنصوص علٌه فً المادة  123من القانون رقم  14.66السالف الذكر ،على األقل
البٌانات اآلتٌة:
 الضمان أو الضمانات موضوع العقد؛ االستثناءات والقٌود المتعلقة بالضمانات وحاالت سقوط الحق؛ شروط منح االسترداد والتسبٌق إذا نص العقد على ذلك؛ شروط إعادة التقٌٌم و المشاركة فً األرباح؛ الوحدات الحسابٌة المعتمدة فً العقد؛ كٌفٌة احتساب قسط التؤمٌن أو االشتراك؛ آثار التصرٌحات الخاطئة عند االنخراط أو عند وقوع حادث؛ آثار عدم أداء قسط التؤمٌن أو االشتراك؛ نص شرط التحكٌم بالنسبة للعقود التً تتضمنه؛ إجراءات التصرٌح بالحوادث ،وخاصة الوثائق الواجب اإلدالء بها لالستفادة من التعوٌضات التً ٌضمنها العقدوآجال اإلدالء بهذه الوثائق.
المادة 52
ٌجب أن ٌنص عقد التؤمٌن الجماعً على أنه ال ٌدخل حٌز التطبٌق إال فً الساعة الثانٌة عشرة زواال من الٌوم
الموالً لدفع أول قسط تؤمٌن أو اشتراك.
ٌجب أن ٌشٌر عقد التؤمٌن الجماعً فً حالة الوفاة وكذا عقد التؤمٌن الجماعً الذي ٌغطً أخطار مرتبطة بالمرض أو
باألمومة إلى كٌفٌة حساب قسط التؤمٌن أو االشتراك.
المادة 51
ٌجب أن ٌنص عقد التؤمٌن الجماعً على اآللٌات المتعلقة بحقوق المنخرط الذي لم ٌعد مشموال بالعقد المذكور مهما
كان سبب انتهاء انخراطه فً هذا العقد.
المادة 51
تنسخ جمٌع األحكام المخالفة لمقتضٌات هذا القرار ،وال سٌما أحكام:
 قرار الكاتب العام الصادر فً  5دٌسمبر  1621بتحدٌد شكل سجل التعرضات وجدول التعرضات فً حالة ضٌاع أوتلف أو سرقة بولٌصات التؤمٌن على الحٌاة أو سندات أو عقود الرسملة أو االدخار؛
 القرار الصادر فً  02مارس  1620بشؤن عقود التؤمٌن البري كما تم تغٌٌره وتتمٌمه؛ قرار وزٌر المالٌة رقم  32-334بتارٌخ  0أغسطس  1632المحدد للشروط النموذجٌة العامة لعقود التؤمٌن الحرٌقواالنفجار.
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المادة 52
ٌنشر هذا القرار بالجرٌدة الرسمٌة.
وحرر بالرباط فً
اإلمضاء :فتح هللا ولعلو.
الجرٌدة الرسمٌة عدد  3 – 1444محرم  52 ( 5241فبراٌر .)4001
والجرٌدة الرسمٌة عدد  42 – 1001صفر  2 ( 5241أبرٌل .)4001
والجرٌدة الرسمٌة عدد عدد  50 -1223رمضان  51( 5220ماي )4054
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ملحق
التعرٌف بالعقد( الرقم و التارٌخ
الرقم
وكذا كل البٌانات و الظروف التً
الترتٌبً
من شؤنها التعرٌف به)

تارٌخ

التعرٌف بالمتعرض ( االسم
الشخصً واالسم العائلً
والمهنة والعنوان)

التوصل برسالة
المتعرض
المضمونة
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تدخل الغٌر
الحامل للعقد

إشعار المتعرض
والمكتتب األصلً

اإلبراء
عن
التعرض

تسلٌم نظٌر
العقد

