
 

 

 

 

 مدونة التأمينات

 
  



 89211( بتنفٌذ القانون رقم 0220أكتوبر  .) .820من رجب  02صادر فً  822020.1ظهٌر شرٌف رقم 
 المتعلق بمدونة التأمٌنات.

 ((2552نوفمبر  7) 3521رمضان  2بتارٌخ  0505)الجرٌدة الرسمٌة عدد 
_____________ 

القاضً  1222.( بتنفٌذ القانون رقم 0226فبراٌر  82) 8209من محرم  82الصادر فً  8226289مغٌر ومتمم بالظهٌر الشرٌف رقم 
 المتعلق بمدونة التأمٌنات. 89211بتغٌٌر وتتمٌم القانون رقم 

 ((.2552فبراٌر  27) 3527محرم  22 – 0155)الجرٌدة الرسمٌة عدد 

____________ 
 2.229( بتنفٌذ القانون رقم 0229نوفمبر  2.) 8201من ذي القعدة  81الصادر فً  82292862مغٌر ومتمم بالظهٌر الشرٌف رقم 

المتعلق بمدونة  89211المتعلق بالتأمٌن أإلجباري عن المرض لبعض فئات مهنًٌ القطاع الخاص والقاضً بتغٌٌر وتتمٌم القانون رقم 
 التأمٌنات.

 ((.2557دٌسمبر  31) 3522ذو الحجة  2 – 0022)الجرٌدة الرسمٌة عدد 

 

____________ 
 

القاضً  62280( بتنفٌذ القانون رقم  0282مارس  6)  82.2جمادى األولى  2صادر فً  8282282شرٌف رقم الظهٌر مغٌر ومتمم بال
 بإحداث هٌئة مراقبة التأمٌنات واالحتٌاط االجتماعً

 ((.2535مارس  25) 3510جمادى األولى  32 – 2255)الجرٌدة الرسمٌة عدد 

____________ 
 62280( بتنفٌذ القانون رقم  0282مارس  6)  82.2جمادى األولى  2صادر فً  8282282شرٌف رقم الظهٌر بمقتضى ال 1..نسخ المادة 

 القاضً بإحداث هٌئة مراقبة التأمٌنات واالحتٌاط االجتماعً
 

 ((.2535مارس  25) 3510جمادى األولى  32 – 2255)الجرٌدة الرسمٌة عدد 

____________ 
القاضً بتغٌٌر  80221( بتنفٌذ القانون رقم 0221ٌونٌو  01) 82.2رجب  6الصادر فً  8221221مغٌر ومتمم بالظهٌر الشرٌف رقم 

 المتعلق بمدونة التأمٌنات. 89211وتتمٌم القانون رقم 
 ((.2555ٌولٌو  2) 3515رجب  31 – 0755)الجرٌدة الرسمٌة عدد 

____________ 
 .2128( بتنفٌذ القانون رقم 0286 أغسطس 02) 82.9من ذي القعدة  08الصادر فً  82862801شرٌف رقم مغٌر ومتمم بالظهٌر ال

 المتعلق بمدونة التأمٌنات. 89211القاضً بتغٌٌر وتتمٌم القانون رقم 
 ((.2532سبتمبر  35) 3517ذوالحجة  37 – 2053)الجرٌدة الرسمٌة عدد 

____________ 
 882282( بتنفٌذ القانون رقم  0286أغسطس  02)  82.9من ذي القعدة  08صادر فً  82862820قم ظهٌر شرٌف رمغٌر ومتمم بال

 المتعلق بمدونة التأمٌنات 89211المتعلق بإحداث نظام لتغطٌة عواقب الوقائع الكارثٌة وبتغٌٌر وتتمٌم القانون رقم 
 ((2532سبتمبر  22) 3517ذوالحجة   25 -2052)الجرٌدة الرسمٌة عدد 

____________ 
الماضً  19281( بخىفٍر الماوىن زلم 0281أغسطس  1) 8222ذي الحجت  9صادز فً  82812882مغٍس ومخمم بالظهٍس الشسٌف زلم 

 المخعلك بمدووت الخأمٍىاث 89211بخغٍٍس وحخمٍم الماوىن زلم 

 (( 2535أغغطظ  22) 3555رٚ ثٌقؾز   25  -  2252)ثٌؾش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد

 

 

 

 هلل وحده،الحمد 
 بداخله:- الطابع الشرٌؾ

 )محمد بن الحسن بن محمد بن ٌوسؾ هللا ولٌه(
 ٌعلم من ظهٌرنا الشرٌؾ هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا:

 منه،  02و  22بناء على الدستور والسٌما الفصلٌن 
 أصدرنا أمرنا الشرٌؾ بما ٌلً:

المتعلق بمدونة التؤمٌنات، كما وافق  37.55القانون رقم  ٌنفذ وٌنشر بالجرٌدة الرسمٌة، عقب ظهٌرنا الشرٌؾ هذا،
 علٌه مجلس النواب ومجلس المستشارٌن.

 

 (.2552أكتوبر  1) 3521من رجب  20وحرر بمراكش فً 
 وقعه بالعطؾ:

 الوزٌر األول،
 اإلمضاء: عبد الرحمن ٌوسفً.

  



 كما تم تغٌٌره وتتمٌمه   ٌتعلق بمدونة التأمٌنات 89211قانون رقم 
 0281أكتوبر  02صٌغة محٌنة بتارٌخ 

 : عـــقـــد التأمٌن  الكــــتاب األول
 
 

 : التأمٌنات بصـفـة عامة القـــســم األول 
 

 : أحــــكام عـــامـــــةالباب األول
 

 (2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31بمقتضى القانون رقم )عدلت  أو تممت  : المادة األولى

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  335.35القانون رقم بمقتضى )عدلت  أو تممت 

 (2535أغغطظ   5دضجس٠خ  27.32)ػذٌش  أٚ صّّش فٟ ثٌمجْٔٛ سلُ     
 

 ٌراد بما ٌلً فً مدلول هذا القانون : 
 : تارٌخ ٌصٌر فٌه أداء القسط مستحقا. أجــل استحقاق القســط

 : تارٌخ انتهاء صبلحٌة عقد التؤمٌن. أجل العــقــد
: حساابات لبلدخاار مجمعاة مان طارؾ مقاولاة التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن مان أجال الوفااء بالتزاماتهاا تجااه الماإمن لهام  احتٌاطٌات تقنٌة

 الحسابً الذي ٌمثل الفرق بٌن القٌم المحٌنة اللتزامات كل من المإمن والمإمن لهم. ًوالمستفٌدٌن من عقود التؤمٌن، ومن بٌنها االحتٌاط
 : أجل تعاقدي أو قانونً ٌجب التقٌد به من الطرؾ الذي ٌرؼب فً فسخ عقد التؤمٌن. سخإخطار بالف

 واقعة أو حالة شخص ؼٌر مإمنة ألنها مستبعدة من الضمان.:  ستثناءا
الكامال  : تسدٌد مسبق لنسبة معٌنة من االدخار المكون فاً لطاار عقاد التاؤمٌن علاى الحٌااة للاى الماإمن لاه. وٌنهاً االساترداداسترداد 

 لبلدخار عقد التؤمٌن.
 مستحق على  المإمن له مقابل عقد تؤمٌن مكتتب لدى شركات تعاضدٌة للتؤمٌن.، قسطال: مبلػ ٌوازي  اشتراك التأمٌن
محرر ٌسلمه المإمن أو من ٌمثله للى مإمن له محتمل والذي ٌجب على هذا األخٌر أن ٌدرج فٌه المعلومات البلزمة :  اقتراح التأمٌن

 لتمكٌن المإمن من تقٌٌم الخطر المراد  تؽطٌته ومن تحدٌد شروط تلك التؽطٌة.
 مبلػ الضمان الذي ٌلتزم به المإمن بموجب عقد التؤمٌن. التزام:

 واالحتٌااط التؤمٌناات مراقباة هٌباة بإحادا القاضاً  25.32 رقامالمحدثة بالقاانون  االجتماعً واالحتٌاط التؤمٌنات مراقبة هٌبة :لهٌئةا
 .االجتماعً

 : تجدٌد تلقابً لعقد التؤمٌن عند انتهاء أجل كل فترة ضمان. امتداد ضمنً
 : وثٌقة  تجسد عقد التؤمٌن وتبٌن الشروط العامة والخاصة. بولٌصة التأمٌن

 : تارٌخ ٌتحمل المإمن ابتداء منه الخطر. تارٌخ سرٌان العــقد
ثٌضؤ١ِٕجس ٚ ٚثألِِٛزاألخطار المتوقؾ حدوثها على بقاء المإمن له على قٌد الحٌاة أو وفاته تؽطٌة تؤمٌنات تضمن  : تأمٌنات األشخاص

 .ٚوزث ثٌشعٍّز أٚ ثالعضغّجس دجٌٕغذز ٌٍضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ػذ ثٌّشع ٚثٌؼؾض ٚثٌضِجٔز

  .ثٌؼجةٍٟ ٟثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍ ٠ٟٚمظذ دضؤ١ِٕجس ثألشخجص دجٌٕغذز ٌٍضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍ
تتم وفق اآلراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلماً األعلاى المنصاوص علٌاه فاً الظهٌار الشارٌؾ  عملٌة تؤمٌن : التأمٌن التكافلً

تمٌماه، بهادؾ تؽطٌاة ت تام كماا( بإعاادة تنظاٌم المجاالس العلمٌاة 2555أبرٌال   22) 3520ربٌاع األول  52الصادر فاً  3.51.155رقم 
، من فٍٟ أٚ ثالعضغّجس ثٌضىجفٍٟ دٛثعطز طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ٠غ١ش ِمجدً أؽشر ثٌضغ١١شثألخطجس ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ػمذ ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىج

أي حال من األحوال أن ٌترتب قبض أو أداء  التكافلً. وال ٌمكن فً طرؾ مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن معتمدة لمزاولة عملٌات التؤمٌن
 صغ١١ش طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ِٓ ٌذْ ِمجٌٚز ٌٍضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ. ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ٚػٍٝ ٔشجؽأي فابدة على عملٌات 

عملٌة لعادة تاؤمٌن تاتم وفاق اآلراء بالمطابقاة الصاادرة عان المجلاس العلماً األعلاى، بهادؾ تؽطٌاة األخطاار : إعادة التأمٌن التكافلً
التسٌٌر، مان طارؾ مقاولاة  ق إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ٠غ١ش ِمجدً أؽشرطٕذٚ  إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ دٛثعطزالمنصوص علٌها فً اتفاقٌة 

التكافلً. وال ٌمكن بؤي حال من األحاوال أن ٌترتاب قابض أو أداء أي فابادة  لعادة التؤمٌنللتؤمٌن ولعادة التؤمٌن معتمدة لمزاولة عملٌات 
 .ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ٌٍضؤ١ِٓ ِمجٌٚز ٌذْ ِٓ ثٌضىجفٍٟ ثٌضؤ١ِٓ إػجدر طٕذٚق صغ١١ش ٔشجؽ ٚػٍٝ ثٌضىجفٍٟ ثٌضؤ١ِٓ إػجدر ػ١ٍّجسعلى 

ثٌّضؼٍك دجٌؼ١ٍّجس ثٌظٕذٚق صغ١١ش  ػ١ٍّجس ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ ّ٘ج ِؼج٘زث ثٌمجْٔٛ دّضثٌٚز أٚ ِّجسعز فٟ  ٠ٚمظذ

ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر " ١ٌٙج دؼذٖ حإِٓ ٌذْ ِمجٌٚز ِؼضّذر ٌّضثٌٚز ػ١ٍّجس ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ثٌّشجس  ثٌّزوٛسر

 ."ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ

 : مصطلح ٌستعمل عندما ٌكون المبلػ المصرح به للمإمن أقل من القٌمة الحقٌقٌة للخطر المإمن علٌه.تأمٌن دون الكفاٌة 
: ضمان الؽرض منه لرجاع األقساط الصافٌة مضاؾ للٌها عند االقتضاء الفواباد وذلاك عناد وفااة الماإمن لاه قبال حلاول  تأمٌن مضاد

 أجل عقد تؤمٌن  فً حالة الحٌاة.
رٌخ محدد فً تؤمٌن ٌضمن أداء رأسمال أو لٌراد فً حالة وفاة المإمن له شرٌطة أن تحل الوفاة قبل تا : تأمٌن مؤقت فً حالة الوفاة



لهاذا  مساتحقةالعقد. ولذا بقً المإمن له علاى قٌاد الحٌااة للاى ؼاٌاة ذلاك التاارٌخ، ال ٌساتحق أي تعاوٌض علاى الماإمن وتصاٌر األقسااط 
 األخٌر.

عملٌة  تحدد الرأسامال أو اإلٌاراد الجدٌاد المضامون المسامى  قٌماة التخفاٌض  والمساتحق للماإمن لاه الاذي توقاؾ عان أداء : تخفٌض
 ساط السنوٌة فً لطار عقد تؤمٌن على الحٌاة وذلك بعد دفعه لجزء منها.األق

 :  نقل  ملكٌة الشًء المإمن علٌه للى المإمن فً حالة وقوع حاد  مقابل دفعه للمإمن له مجموع المبلػ المضمون. تــخل
 الحٌاة.قرض ٌمنحه المإمن للمكتتب بضمان مبلػ االحتٌاطً الحسابً لعقد التؤمٌن على : تسبٌق

ثٌضؤ١ِٓ أٚ إػجدر   ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ٌغذ ثٌؼؾض  ٌظٕذٚق ِذٍغ ٠ؤدٜ ِٓ ؽشف ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ: التسبٌق التكافلً

والذي ٌمكن استرجاعه  ٌقغجدجس ثٌضؤ١ِٓ ثٌّىٛٔز ٌٗ ِمجسٔز ِغ ٘زٖ ثالفض١جؽ١جس  ثٌٕجؽُ ػٓ ػذَ وفج٠ز ثألطٛي ثٌّّغٍز ٌالفض١جؽ١جس ثٌضم١ٕز
 من الفوابض التقنٌة والمالٌة المستقبلٌة للحسابات المعنٌة.

 وال ٌمكن أن تترتب عن التسبٌق التكافلً أي فابدة. 
 : مبلػ  ٌدفعه المإمن، وفقا لمقتضٌات العقد، كتعوٌض عن الضرر البلحق بالمإمن له أو بالضحٌة. تعوٌض التأمٌن

 المنصوص علٌها فً عقد التؤمٌن.ة تحقق الواقع: حادث

 : لحبلل المإمن محل المإمن له فً الحقوق والدعاوى مقابل تسدٌده مبلػ التعوٌض للى المإمن له. حلول قانونً

حساااب ٌتكااون ماان اشااتراكات المشااتركٌن فااً عملٌااة للتااؤمٌن التكااافلً وماان جمٌااع عاباادات هااذا : حساااب التااأمٌن التكااافلً
سطي١ذٖ ٠ٚيضُ ِيٓ خالٌيٗ أدثم ثٌّذيجٌغ ٚثٌضؼ٠ٛؼيجس ثٌّغيضقمز دشعيُ ػميٛد ثٌضيؤ١ِٓ  العابدات الناتجة عن اساتثمارالحساب، بما فً ذلك 

 ٚثٌّظجس٠ف ثٌخجطز دٙزث ثٌقغجح ٚوزث صى٠ٛٓ ِخضٍف ثالفض١جؽ١جس ٚثٌّخظظجس.

 صيذفغ ِيٓ لذيً ِمجٌٚيز ثٌضيؤ١ِٓثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ  فغجدجس ِٓ ثشضشثوجس فغجح ٠ضىْٛ ػٍٝ ثٌخظٛص: حساب إعادة التأمٌن التكافلً

 ػيٓ ثٌّىٍفز دضغ١١ش ٘زٖ ثٌقغجدجس ِٚٓ ؽ١ّغ ػجةذثس ٘زث ثٌقغجح، دّيج فيٟ رٌيه ثٌؼجةيذثس ثٌٕجصؾيز ثٌّق١ٍز ثٌضىجفٍٟ ثٌضىجفٍٟ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ
خجطيز دٙيزث ثٌقغيجح ٚويزث سط١ذٖ ٠ٚضُ ِٓ خالٌٗ أدثم ثٌّذجٌغ ٚثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌّغضقمز دشعُ ثصفجل١جس إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ٚثٌّظيجس٠ف ثٌ ثعضغّجس

 .صى٠ٛٓ ِخضٍف ثالفض١جؽ١جس ٚثٌّخظظجس

 : مبلػ  ٌتحمله فً كل األحوال المإمن له عند أداء كل تعوٌض عن حاد . خلوص التأمٌن
 .: قٌمة مصرح بها فً العقد ٌنحصر فً حدودها التزام المإمن رأسمال مؤمن  علٌه

 : زٌادة فً قسط التؤمٌن على لثر تفاقم الخطر المإمن علٌه. زٌادة القسط
 حالة ال تعدم عقد التؤمٌن وال ٌزول لال حق التعوٌض بالنسبة لحاد  معٌن على لثر لخبلل المإمن له بؤحد التزاماته. :سقوط الحق

 : فقدان حق ممارسة جمٌع الطعون والدعاوى.األجل سقوط الحق لفوات
 جموع الشروط المكونة لبلتفاق الحاصل بٌن المكتتب والمإمن.: م شروط التأمٌن
 : وثٌقة ٌسلمها المإمن تثبت وجود  التؤمٌن. شهادة التأمٌن

 اتفاق  بٌن المإمن والمكتتب من أجل تؽطٌة خطر ما. وٌحدد هذا االتفاق التزاماتهما المتبادلة.:  عقد التأمٌن
: عقد ٌضمن المإمن بمقتضاه تعوٌضات ٌتوقؾ تسدٌدها على بقاء المإمن له على قٌاد الحٌااة أو وفاتاه وذلاك  عقد التأمٌن على الحٌاة

 مقابل دفعات مالٌة تسدد مرة واحدة أو بصفة دورٌة.
ٌٚٗ رِز ِج١ٌز  ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ٠ضّضغ دجٌشخظ١ز ثالػضذجس٠ز ثٌضؤ١ِِٓمجٌٚز طٕذٚق ٠ٕشؤ دّذجدسر ِٓ : صىدوق الخأمٍه الخكافلً

  .ثٌظٕذٚق ٚثٌّقذعز ؽذمج ٌٍمٛثػذ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٔظجَ صغ١١ش ِغضمٍز ٠ٚضىْٛ ِٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌقغجدجس ثٌّٕفظٍز
ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ٠ضّضغ دجٌشخظ١ز ثالػضذجس٠ز ٌٚٗ رِز  ثٌضؤ١ِِٓمجٌٚز طٕذٚق ٠ٕشؤ دّذجدسر ِٓ  :صىدوق إعادة الخأمٍه الخكافلً

 .ثٌظٕذٚق ِغضمٍز ٠ٚضىْٛ ِٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌقغجدجس ثٌّٕفظٍز ٚثٌّقذعز ؽذمج ٌٍمٛثػذ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٔظجَ صغ١١شِج١ٌز 
فاً تحدٌاد التعاوٌض الواجاب تسادٌده، حٌا  لناه مقابال  ةوفاالبقاء على قٌد الحٌاة أو ال: عقد تؤمٌن ال ٌراعى فٌه احتمال  عقد الرسملة

الاففوابد والمسااهمات  اعلى الرأسمال المكون من الدفعات المإداة تضاؾ  للٌه ستفٌدأقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورٌة، ٌحصل الم
 فً األرباح.

 ِذٍيغ دفؼيز ٚثفيذر أٚ فيٟ شيىً دفؼيجس دٚس٠يز ػٍيٝإِيج  ٠ؤد٠ٙيجِمجدً ثشيضشثوجس ٠قظً دّٛؽذٗ ثٌّشضشن ػمذ : ًالخكافل االسخثمازعمد  

ال ٠شثػيٝ ف١يٗ ثفضّيجي ثٌذميجم ػٍيٝ ل١يذ ثٌق١يجر أٚ ج فٟ ػ١ٍّز أٚ ػ١ٍّجس ثعيضغّجس٠ز، ٚصٛظ١فجصِٙٓ ٔجصؼ ٘زٖ ثٌذفؼجس ٚثٌّىْٛ ِٓ ثٌشأعّجي 

 ثٌّذجٌغ ثٌّقظً ػ١ٍٙج.صقذ٠ذ  ػٕذثٌٛفجر 

 دبر.: أجر ٌمنح لوسٌط التؤمٌن جالب الصفقات أو م عمولة
 : لنهاء مسبق لعقد التؤمٌن بطلب من أحد الطرفٌن أو بقوة  القانون لذا كان منصوصا علٌه فً القانون. فــسخ

 : مبدأ معتمد فً تؤمٌن األضرار ٌتم بموجبه، فً حالة وقوع حاد ،  تخفٌض التعوٌض فً حدود: قاعدة نسبٌة
 علٌه لذا  تبٌن أن هناك تؤمٌنا دون الكفاٌة؛النسبة بٌن المبلػ المضمون وقٌمة الشًء المإمن  -
 فً القسط بالنسبة لممٌزات الخطر.النسبة بٌن القسط المإدى فعبل والقسط الواجب على المإمن له أداإه لذا كان هناك نقص  -

التكافلً، ٌراد بالقسط، فٌما ٌخص التؤمٌن و : مبلػ مستحق على مكتتب عقد التؤمٌن مقابل ضمانات ٌمنحها المإمن.قسط
 اشتراك المشترك.

: مبلػ ٌمثل تكلفة الخطر المراد تؽطٌته، كما تم احتسابه وفقا  للقواعاد  األكتوارٌاة ، اعتماادا علاى اإلحصاابٌات المتعلقاة  قسط صرف
 بهذا الخطر. 



 الذكر.السالؾ  25.32من القسم األول من القانون رقم  27لجنة التقنٌن المحدثة بالمادة : لجىت الخمىٍه

 السالؾ الذكر. 25.32القانون رقم من القسم األول من  21اللجنة التؤدٌبٌة المحدثة بالمادة  اللجىت الخأدٌبٍت: 

 : مدة االلتزامات المتبادلة بٌن المإمن والمإمن له  فً لطار عقد التؤمٌن. مـــدة العــقـــد
 وتثبت وجود اتفاق بٌنهما فً انتظار لعداد بولٌصة التؤمٌن.: وثٌقة تجسد التزام المإمن والمإمن له مذكرة التغطٌة

 : شخص طبٌعً أو معنوي  ٌعٌنه مكتتب التؤمٌن والذي ٌحصل على رأس المال أو اإلٌراد المستحق من المإمن. مستفٌد
لمااإمن بتساادٌد قسااط : شااخص معنااوي أو طبٌعااً ٌباارم عقااد تااؤمٌن لحسااابه أو لحساااب الؽٌاار وٌلتاازم بموجبااه تجاااه ا مكتتااب أو متعاقااد

 التؤمٌن.

 وٌراد بالمكتتب أو المتعاقد، فٌما ٌخص عقد التؤمٌن التكافلً، المشترك.
 اتفاق لضافً بٌن المإمن والمإمن له ٌتمم أو ٌعدل عقد التؤمٌن وٌصبح جزءا ال ٌتجزأ من بولٌصة التؤمٌن.:  مــلحــق
 : مقاولة معتمدة للقٌام بعملٌات التؤمٌن.  مـــؤمــن

 التؤمٌن علٌه أو على مصالحه. : شخص طبٌعً أو معنوي  ٌرتكز  مــؤمن لـــه
 : نسبة  ٌمثلها قسط التؤمٌن بالنسبة للى الرأسمال المإمن علٌه. نسبة القسط

 : كل ظرؾ ٌمكن أن ٌإدي أو أدى  للى وقوع حاد . واقــعة

القاضً بإحدا  نظام لتؽطٌة  335.35المادة الثالثة من القانون رقم  بموجبكارثٌة كما تم تعرٌفها  واقعة واقعة كارثٌة:

 عواقب الوقابع الكارثٌة.

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31تممت  الفقرة الثانٌة بمقتضى القانون رقم ) : 0المـــادة 

ال علاى التؤمٌناات النهرٌاة وال علاى تؤمٌنااات ال ٌتعلاق هاذا الكتااب لال بالتؤمٌناات البرٌااة. وال تطباق أحكاماه علاى التؤمٌناات البحرٌااة و 
 مة بٌن المإمنٌن ومعٌدي التؤمٌن.القرض وال على اتفاقٌات لعادة التؤمٌن المبر

أو بالعملٌاات التاً تعاد فاً حكمهاا  ال ٌخالؾ هذا القانون األحكام التشرٌعٌة الجااري بهاا العمال المتعلقاة بالتؤمٌناات
الخاضعة لنصوص خاصة ما لم ٌاتم نساخها صاراحة بموجاب هاذا من هذا القانون  325المنصوص علٌها فً المادة 

 القانون.

واد : ال ٌمكن تؽٌٌر مقتضٌات هذا الكتاب بموجب اتفاق، باستثفناء تلك التً تمنح لؤلطراؾ حرٌة التعاقاد والاواردة  فاً الما .المـــادة 
 من هذا القانون. 25و 21و 23و 77و  27و 25و  21و 23و 02و 02و 03و 55و 57و 50و 55و 51و 55و 12و 32و 30و  5

 

 : فً جمٌع الحاالت التً ٌعٌد فٌها المإمن تؤمٌن األخطار التً أمنها، ٌفبقى وحده مسإوال تجاه المإمن له. 2المـــادة 

: ٌمكن تؤمٌن عدة أخطار مختلفة،  سٌما من حٌ  طبٌعتها أو نسب أقسااطها بواساطة بولٌصاة تاؤمٌن وحٌادة. وٌمكان أٌضاا  2المـــادة 
 لعدة مإمنٌن أن ٌلتزموا بموجب بولٌصة وحٌدة.

 

 20دضجس٠خ    13.59ٚػٛػش دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُٔغخش ( ) 2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50عدلتا بمقتضى القانون رقم الفقرتان األولى والثانٌة  (: 6المـــادة 

 (2016أغغطظ 

 .التً ٌجب أن تكتب بحروؾ بارزة جدا بولٌصة التؤمٌن مدة العقدتحدد 
ؼٌر أنه ٌمكن للمإمن له، مع مراعاة األحكام المتعلقة بالتؤمٌن على الحٌاة الواردة بعده، أن ٌنسحب من العقد عند 

ابتداء من تارٌخ سرٌان العقد، شرٌطة أن ٌخبر المإمن بذلك وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادة مدة سنة  انصرام
وٌملك المإمن كذلك هذا الحق، الذي  .بعده، بواسطة لخطار تعادل مدته على األقل األجل األدنى المحدد فً العقد 8

( وتسعٌن 15لهذا اإلخطار ما بٌن ثبلثٌن ) ألدنىالتنصٌص علٌه فً كل عقد تؤمٌن. وٌجب أن تتراوح مدة الحد ا ٌتعٌن
المتعلق بفسخ ضمان األخطار المشار للٌها فً المادة  اإلخطارمدة الحد األدنى لهذا  ( ٌوما. ؼٌر أنه ٌمكن أن تقل 55)

 .( ٌوما15من هذا الكتاب عن ثبلثٌن ) 50
 .أدناه 35-307المشار للٌه فً المادة ال تطبق أحكام الفقرة السابقة على التؤمٌن 

عند انعدام هذه وتوقٌع المكتتب.  بارزة أعلى، ٌجب التذكٌر بها بحروؾ جد واحدة سنة العقد تفوقلذا كانت مدة 
اإلشارة، ٌمكن للمكتتب، رؼم كل شرط مخالؾ، أن ٌفسخ العقد كل سنة فً التارٌخ الذي ٌصادؾ تارٌخ سرٌان مفعوله 

 (  ٌوما.15بواسطة لخطار مدته ثبلثون )
أو االشتراكات  لرجاع المإمن ألجزاء األقساط هذه المادة المخولة ألحد الطرفٌن بموجبٌترتب على لمكانٌة الفسخ 

 المتعلقة بالفترة التً لم تعد فٌها األخطار مضمونة.



أو فً حالة عدم كتابة هذه المدة بحروؾ بارزة جدا فً عقد تؤمٌن اكتتب لمدة تفوق  اإلشارة للى المدة فً حالة عدم
جزء قسط وفً هذه الحالة األخٌرة ٌجب على المإمن أن ٌرجع للمكتتب  .واحدةالعقد مكتتبا لمدة سنة  تبر، ٌعسنة واحدة

 .الزابد الذي توصل به التؤمٌن شتراكاأو 
 

ػٍٝ صّذ٠ذ ثٌؼمذ دٛثعطز ثالِضذثد ثٌؼّٕٟ، ٚؽخ ثٌضٕظ١ض ػٍٝ رٌه فٟ ثٌؼمذ. وّج ٠ؾخ أْ ٠ـٕض ٘زث ثألخ١ش إرث ثصفك ثألؽشثف  : 9المــادة 

 ػٍٝ أْ ِذر وً ِٓ ثالِضذثدثس ثٌؼ١ّٕز ثٌّضٛث١ٌز ٌٍؼمذ ال ٠ّىٓ فٟ أٞ فجي ِٓ ثألفٛثي أْ صضؾجٚص عٕز ٚثفذر.

 
: فً جمٌع الحاالت التً تكون فٌها للمكتفتب صبلحٌة طلب فساخ العقاد، ٌمكان لاه القٌاام باذلك حساب اختٌااره، ورؼام  أي  1المــــادة 

وساٌلة شرط مخالؾ، لما بتصرٌح ٌتم بالمقر االجتماعً للمإمن مقابل وصل ولما بمحرر ؼٌر قضابً ولما برساالة مضامونة ولماا باؤي 
 أخرى مشار للٌها فً العقد.

الحاالت التً تكون فٌها للمإمن صبلحٌة طلب فسخ العقد، ٌمكن له القٌام بذلك بواسطة رسالة مضمونة ٌوجهها للى آخر ماوطن  فً جمٌع
 للمكتتب  معروؾ لدٌه. 

: ٌمكن لبرام التؤمٌن لحساب شخص معٌن  بموجب وكالة عامة أو خاصة أو حتى بدون وكالاة. وفاً هاذه الحالاة األخٌارة،  1المـــادة 
 ٌستففٌد من التؤمٌن الشخص الذي أبرم العقد لحسابه حتى ولو لم ٌفتم لقراره لٌاه لال بعد وقوع الحاد .

 

فٌه. وٌعد هذا  الشرط فً نفس الوقت بمثاباة تاؤمٌن لفابادة مكتتاب عقاد التاؤمٌن ٌمكن أٌضا لبرام عقد التؤمٌن لحساب من ٌثبت له الحق 
 وكاشتراط لمصلحة الؽٌر لفابدة مستفٌد معروؾ أو محتمل من الشرط المذكور.

ن ٌكون مكتتب التؤمٌن المبارم لحسااب مان ٌثبات لاه الحاق فٌاه ملزماا وحاده  باؤداء قساط التاؤمٌن للماإمن. كماا أن الادفوعات التاً ٌمكا
 للمإمن أن ٌحتج بها تجاه مكتتب العقد، ٌمكن له كذلك أن  ٌحتج بها تجاه أي  مستفٌد من العقد.

 (2535أغغطظ  5دضجس٠خ   27.32ثٌفمشر ثألٌٚٝ دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ   صّّش)  (2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31الفقرة األولى بمقتضى القانون رقم   تممت ) : 82المــادة 

بٌانا للمعلوماات ٌبافٌن علاى الخصاوص الضامانات عقد  ٌتضمن السعر أو النسخة من مشروع  للمإمن له قبل اكتفتاب العقدٌسلم المإمن 
ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ ػٕيذِج ٠ضؼٍيك  صغي١١ش طيٕذٚق ٚويزث ٔغيخز ِيٓ ٔظيجَ ثٌّيؤِٓ ٌيٗ ٚثٌضضثِيجسواالستثناءات المتعلقة بها وسعر هذه الضمانات 

 .ثألِش دجٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ

  ٌلزم اقتراح التؤمٌن ال المإمن له وال المإمن. وال تثبت التزاماتهما المتبادلة لال بواسطة عقد التؤمٌن.ال

ٌعد مقبوال من طرؾ المإمن االقتراح الذي تم بواسطة رسالة مضمونة لتمدٌد مدة العقد أو تعدٌلاه أو اساتبناؾ العمال  مان جدٌاد بعقاد 
 ( أٌام الموالٌة  لٌوم توصله به.35االقتراح خبلل  العشرة ) تم توقٌفه  لذا لم ٌرفض المإمن هذا

 ال تطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على التؤمٌنات على الحٌاة.

 (2532   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :8-82المــادة 

التكاافلً عان المجلاس العلماً األعلاى  ولعاادة التاؤمٌن التكاافلً صدر اآلراء بالمطابقة المتعلقاة بعملٌاات التاؤمٌنت . 
 المشار للٌه أعبله. 3.51.155المنصوص علٌه فً الظهٌر الشرٌؾ رقم 

 .(2535أغغطظ   5دضجس٠خ  27.32دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ ٔغخش ٚػٛػش  )( 2532   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :0-82المــادة 

ٚدجٌٕغذز . ٠ضقًّ ِؾّٛع ثٌّشضشو١ٓ فٟ ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ثألخطجس ثٌّؼّٛٔز، ٚرٌه فٟ فذٚد ثشضشثوجصُٙ فٟ فغجدجس ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ 

ثٌّؼجد صؤ١ِٕٙج  ثألخطجسثٌّؼ١ٕز ثٌّىٛٔز ٌٙج،  ثٌضىجفٍٟثٌضؤ١ِٓ  فغجدجسطٕجد٠ك ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ِٓ خالي  ضقًّإلػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ص

 .  ثٌضىجفٍٟ ثٌضؤ١ِٓإػجدر  طٕذٚقٌه فٟ فذٚد ثشضشثوجصٙج فٟ ٚر
 

 .(2535أغغطظ   5دضجس٠خ  27.32دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ ٔغخش ٚػٛػش  )2532   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :.-82المــادة 

ثٌضىجفٍٟ ٚرٌه دؼذ خظُ ثٌضغذ١مجس  صٛصع ثٌفٛثةغ ثٌضم١ٕز ٚثٌّج١ٌز فٟ ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ػٍٝ ثٌّشضشو١ٓ ٚفك ٔظجَ صغ١١ش طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ  

ٚفك ٔظجَ صغ١١ش طٕذٚق إػجدر  ثٌضىجفٍٟ ثٌضؤ١ِٓ طٕجد٠ك ٚصٛصع ثٌفٛثةغ ثٌّزوٛسر فٟ إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ػٍٝ .ثٌضىجف١ٍز ػٕذ ثاللضؼجم

 .دؼذ خظُ ثٌضغذ١مجس ثٌضىجف١ٍز ػٕذ ثاللضؼجم ثٌضىجفٍٟ ٚرٌه ثٌضؤ١ِٓ
 .ثٌضىجفٍٟ ثٌّغ١شر ٌٍظٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ٌّمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ إػجدر ثٌفٛثةغ ثٌضم١ٕز ٚثٌّج١ٌزال ٠ّىٓ ِٕـ أٞ ؽضم ِٓ   
 .دؼذ صى٠ٛٓ ثالفض١جؽ١جس ٚثٌّخظظجسال ٠ّىٓ صٛص٠غ ثٌفٛثةغ ثٌضم١ٕز ٚثٌّج١ٌز إال   
  .صقذد دّٕشٛس صظذسٖ ث١ٌٙتز و١ف١جس صقذ٠ذ ثٌفٛثةغ ثٌضم١ٕز ٚثٌّج١ٌز  
( 15)دثخً أؽً عالع١ٓ ٠ؾخ ػٍٝ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أْ صخذش، ػٕذ ثاللضؼجم، ثٌّشضشو١ٓ دٛؽٛد فٛثةغ صم١ٕز ِٚج١ٌز   

 .ثٌضشو١ذ١ز ثٌّضؼٍمز دجٌقغجدجس ثٌغ٠ٕٛز ٌظٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجف٠ٍِٟٛج ِٓ صجس٠خ إػذثد ثٌمٛثةُ 
 
ٚصؤدٜ ٘زٖ ثٌفٛثةغ ِٓ ؽشف ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ دثخً ثألؽً ٚفغخ ثٌى١ف١جس ثٌّقذدر دّٕشٛس صظذسٖ ث١ٌٙتز، ػٍٝ   

 .  ثٌضىجفٍٟ أشٙش ِٓ صجس٠خ ثخضضجَ فغجدجس طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ( 2)أال ٠ضؼذٜ ٘زث ثألؽً عضز 



 (.2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :2-82المــادة 

التكافلً ولعادة التؤمٌن على المجلس العلمً األعلى مشارٌع مناشٌر الهٌبة المتعلقة بالتؤمٌن التكافلً  مسبقا تعرض 
 قصد لبداء الرأي بالمطابقة بشؤنها.

 (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :2-82المــادة 

وعند عدم  .هذا القانون فً الخاصة بها الواردة ألحكاما ولعادة التؤمٌن التكافلً التكافلً عملٌات التؤمٌن على تطبق 
 المنظمة للعملٌات والمبادئ القواعدمع تتناؾ ما لم  وجود أحكام خاصة بها، تطبق علٌها باقً أحكام هذا القانون

 .األعلىعن المجلس العلمً  الصادر بالمطابقة الرأي بعد وذلك ،وطبٌعتها شروطهاو المذكورة
 ألحكام هذا القانون فٌما ٌتعلق بالتؤمٌنضروري للتطبٌق الكامل  بنص تنظٌمً، باقتراح من الهٌبة، كل تدبٌرٌتخذ 

 بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمً األعلى.الرأي  التكافلً ولعادة التؤمٌن التكافلً وذلك بعد

 : البــــاب الثـــانً
 
 .هاوطرق انتقالالعقود إثبات عقد التأمٌن وأشكال 

 : ٌجب أن ٌحرر عقد التؤمٌن كتابة بحروؾ بارزة.  88المــادة 
 

 األطراؾ.ٌجب لثبات كل لضافة أو تؽٌٌر فً عقد التؤمٌن األصلً بواسطة ملحق مكتوب وموقع من 

ال تحول هذه األحكام دون التزام المإمن والمإمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسلٌم مذكرة تؽطٌة، ولو قبل تسلٌم عقد التؤمٌن أو 
 الملحق.

 

أغغطظ  5دضجس٠خ  27.32دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ  الفمسة الثاوٍتٔغخش ٚػٛػش ) (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31بمقتضى القانون رقم )أضٌفت الفقرة الثانٌة  : 80المــادة 

 ٌإرخ عقد التؤمٌن الذي ٌبٌن الشروط العامة والخاصة فً الٌوم الذي تم فٌه اكتتابه. وٌتضمن على وجه الخصوص: .(2535
 اسم وموطن األطراؾ المتعاقدة؛ -
 األشٌاء المإمن علٌها واألشخاص المإمن لهم؛ -
 طبٌعة  األخطار المضمونة ؛ -

 التارٌخ الذي ٌبتدئ فٌه ضمان  الخطر ومدة صبلحٌة هذا الضمان؛ -

 مبلػ الضمان الذي ٌلتزم به المإمن؛ -

 قسط أو اشتراك التؤمٌن ؛ -

 شرط االمتداد الضمنً لذا تم التنصٌص علٌه ؛ -

 حاالت وشروط تمدٌد العقد أو فسخه  أو انتهاء آثاره ؛ -

 ؛ الخطرالتؤمٌنات  األخرى التً تؽطً نفس باالكتتاب فٌما ٌخص التصرٌح بالخطر والتزامات المإمن له عند  -

 شروط وكٌفٌة التصرٌح الواجب القٌام به فً حالة وقوع حاد  ؛ -

 لتعوٌض أو رأس المال أو اإلٌراد؛اآلجال التً ٌتم داخلها أداء ا -

 المسطرة والقواعد المتعلقة بتقٌٌم األضرار من أجل تحدٌد مبلػ التعوٌض بالنسبة للتؤمٌنات ؼٌر تؤمٌنات  المسإولٌة. -
 

 :ػالٚر ػٍٝ رٌه، ٠ذ١ٓ ػمذ ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ
 فغجح أٚ فغجدجس طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ثٌّؼٕٟ أٚ ثٌّؼ١ٕز دجٌؼمذ؛ -

ػٍٝ أعجط ثالٌضضثَ دجٌضذشع فٟ فذٚد ثٌّذجٌغ ٚثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌّغضقمز ٚوزث صى٠ٛٓ ِخضٍف ثالشضشثن ٠ضُ  ثٌّشضشن ٌّذٍغ أْ دفغ -

 دؼمٛد ثالعضغّجس ثٌضىجفٍٟ؛ ثالفض١جؽ١جس ٚثٌّخظظجس، ِج ػذث ػٕذِج ٠ضؼٍك ثألِش

 فٍٟ ِٚذٍغ ٘زٖ ثألؽشر؛و١ف١ز أدثم أؽشر ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ِمجدً صغ١١ش فغجح أٚ فغجدجس طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىج -

 ٍّشضشو١ٓ؛ٌ ٌقغجح أٚ فغجدجس طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ و١ف١ز صٛص٠غ ثٌفٛثةغ ثٌضم١ٕز ٚثٌّج١ٌز -

 .ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟأٚ فغجدجس طٕذٚق دجٌٕغذز ٌقغجح  ثٌّضؼٍمز دجٌضٛظ١فجس ثٌّج١ٌز ٌّمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ٌششٚؽث -

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) (2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50فً القانون رقم )عدلت : .8المــادة 

 ٌجب كذلك على عقد التؤمٌن أن :

تساتبعد بتنصاٌص  لام تكان هاذه القاعادة ؼٌار قابلاة للتطبافٌق بقاوة القاانون أو لام نٌذكر بؤحكام هذا الكتاب المتعلقاة بالقاعادة النسابٌة ل -
 ؛ الناشبة عن عقود التؤمٌن المتعلقة بتقادم الدعاوى وكذا باألحكامصرٌح، 

ٌتضامن  شارطا خاصاا ٌقضاً،  أناه فااً حالاة ساحب االعتمااد  مان مقاولااة التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن، تفساخ بقااوة  -
نشر مقارر  لتارٌخالموالً  ،شرة زواال( على الساعة الثانٌة ع25القانون  العقود المكتتبة لدٌها ، من الٌوم العشرٌن )



 من هذا القانون. 267الهٌبة القاضً بسحب االعتماد بالجرٌدة الرسمٌة وفق المادة 

: مع مراعاة األحكام الخاصة المنصاوص علٌهاا بالنسابة لتؤمٌناات المساإولٌة، فاإن شاروط العقاد التاً تانص علاى حااالت  82المــادة 
البطبلن المنصوص علٌها فً هذا الكتاب أو على حاالت سقوط الحق أو االستثناءات أو حاالت انعدام التؤمٌن، ال تكون صاحٌحة لال  لذا 

 أشٌر للٌها بحروؾ جد بارزة.
 

 : ٌمكن أن ٌكون عقد التؤمٌن  فً اسم شخص معٌن أو ألمر أو لحامله. 82المـادة 

 تتداول عقود التؤمٌن ألمر عن طرٌق التظهٌر، ولو على بفٌاض.

 بعده. 71ؼٌر أن هذه المادة ال تطبق على عقود التؤمٌن على الحٌاة لال وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

: ٌمكن للمإمن أن ٌحتج تجااه حامال عقاد التاؤمٌن أو الؽٌار الاذي ٌطالاب باالساتفادة مناه بالادفوعات  التاً ٌحاتج بهاا تجااه  86المـــادة 
 المكتفتب األصلً.

 : التـزامات المـؤمن والمــؤمن لـــه الـــبـاب الثــالث

أو الناتجة عان خطاؤ الماإمن لاه، عادا استفثافناء صارٌح : ٌتحمل المإمن الخسابر واألضرار الناتجة عن الحاد  الفجابً  89المــــادة 
 ومحدد فً العقد.

 

 ؼٌر أن المإمن ال ٌتحمل، رؼم  أي اتففاق مخالؾ،  الخسابر واألضرار الناتجة عن خطؤ متعمد أو تدلٌسً للمإمن له.

 85إوال عانهم مادنٌا بموجاب الفصال : ٌضمن المإمن الخسابر واألضرار التً ٌتسبب فٌها أشخاص ٌكون المإمن له مس 81المـــادة 
(  المتعلاق بااللتزاماات والعقاود ، وذلاك كٌفماا كانات طبٌعاة 3531أؼساطس  32)  3113رمضاان  5من الظهٌر الشارٌؾ الماإرخ فاً 
 وجسامة أخطاء هإالء األشخاص.

: عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد ، ٌجب على المإمن، داخل األجل المتفق علٌه، تسدٌد التعوٌض أو  81المـــادة 
 المبلػ المحدد حسب عقد التؤمٌن.

 

 ال ٌلزم المإمن بدفع أكثر من المبلػ المإمن علٌه.

 المإمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوٌة الحواد .ٌحظر كل شرط من شؤنه أن ٌمنع المإمن له أو من ٌحل محله  من مقاضاة 

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  335.35تممت الفقرة الرابعة بمقتضى القانون رقم  ) : 02المـــادة 

 ٌلزم المإمن له: 

 بؤن ٌإدي قسط التؤمٌن أو االشتراك فً المواعد المتفق علٌها؛ -3

بكال الظاروؾ المعروفاة لدٌاه والتاً مان شاؤنها أن تمكان الماإمن مان تقادٌر األخطاار التاً بؤن ٌصارح بالضابط عناد لبارام العقاد   -2
 ٌتحملها ؛

بؤن ٌوجه للى المإمن فً اآلجال المحددة فً العقد، التصرٌحات التً قد تكون ضرورٌة للمإمن من أجل تحدٌد مبلػ قسط التؤمٌن،  -1
 لذا كان هذا القسط متؽٌرا ؛

 

مان هاذا القاانون، باالظروؾ المنصاوص علٌهاا فاً بولٌصاة التاؤمٌن والتاً ٌناتج عنهاا تفااقم  25 طبقاا للماادةبؤن ٌصارح للماإمن،  -5
 األخطار؛

بؤن ٌشعر المإمن بكل حاد  من شؤنه أن ٌإدي للى لثارة ضمان المإمن، وذلك بمجرد علمه باه وعلاى أبعاد تقادٌر خابلل الخمساة  -0
 أٌام الموالٌة لوقوعه. (5)

 تخفٌض آجال التصرٌح المذكورة أعبله باتففاق مخالؾ؛ وٌمكن تمدٌدها باتففاق بٌن األطراؾ المتعاقدة.ال ٌمكن 

ال ٌمكن االحتجاج بسقوط الحق الناشا عن أحد شروط العقد تجاه المإمن له الذي ٌثبت استحالة قٌامه بالتصرٌح داخال األجال المحادد 
 بسبب حاد   فجابً أو قوة قاهرة.

( أعابله علاى تؤمٌناات عواقاب 0ال تطباق أحكاام البناد ( أعبله على التؤمٌنات على الحٌااة. 0( و 5( و 3كام البنود ال تطبق أح
وال ٌطباق األجال المنصاوص  الوقابع الكارثٌة المنصوص علٌها فً الباب الخامس من القسم الثانً مان هاذا الكتااب.

 والسرقة. الماشٌة( من هذه المادة على التؤمٌنات ضد موت 0علٌه فً البند 

 (2557نوفمبر  15بتارٌخ  51.57)تممت الفقرة السابعة بمقتضى القانون رقم  :08المـادة 

 ٌإدى قسط التؤمٌن بموطن المإمن أو الوكٌل الذي عٌنه لهذا الؽرض، ما لم ٌنص العقد على خبلؾ ذلك. 
 

الموالٌاة لتاارٌخ حلاول أجال اساتحقاقه وبصارؾ النظار عان حاق  أٌام  (10)فً حالة عدم أداء قسط التؤمٌن أو جزء منه داخل العشرة 
ٌوماا بعاد توجٌاه اإلناذار للاى الماإمن لاه. وفاً    (20) المإمن فً المطالبة القضابٌة بتنفٌذ العقد، ٌحق للمإمن توقٌاؾ الضامان عشارٌن

أجزاء قسط التؤمٌن تبقى آثاره سارٌة للى ؼاٌة الحالة التً ٌكون فٌها القسط السنوي مجزأ، فإن توقٌؾ الضمان الناتج عن عدم أداء أحد  
 . وفً كل الحاالت، ٌإدى القسط أو جزإه بموطن المإمن بعد  لنذار المإمن له.التؤمٌن من سنة متبقٌةانصرام الفترة ال

 ٌوما المشار للٌه أعبله. (20)أٌام بعد انصرام أجل العشرٌن   (10)ٌحق للمإمن فسخ العقد عشرة



ؼٌر المفسوخ آثاره فً المستقبل على الساعة الثانٌة عشرة زواال من الٌوم الموالً  للٌوم الذي تم فٌه دفع القسط المتؤخر ٌستؤنؾ العقد 
للمإمن أو للوكٌل المعٌن من طرفه، أو فً حالة تجزبة القسط السنوي، أجزاء القساط التاً كانات موضاوع اإلناذار وتلاك التاً حال أجال 

 كذا، لن اقتضى الحال، مصارٌؾ المتابعة والتحصٌل.أدابها خبلل مدة التوقٌؾ و

  . ٌوما المشار للٌه فً الففقرة الثانٌة  (20)أجل العشرٌن ٌضاعؾ عندما ٌكون اإلنذار موجها  خارج المؽرب،

 ٌعتبر كؤن لم ٌكن كل شرط من شؤنه تخفٌض اآلجال المحددة باألحكام السابقة أو لعفاء المإمن من توجٌه اإلنذار.

 03.07وعلااى العقاود المكتتبااة تطبٌقاا للقااانون رقاام  ماان هاذه المااادة علااى التؤمٌناات علااى الحٌااة 2للاى  2ال تطباق أحكااام الفقارات ماان 
 .ن المرض لبعض فبات مهنًٌ القطاع الخاصعالمتعلق بالتؤمٌن اإلجباري األساسً 

 

بتوجٌه رسالة مضمونة للى المإمن لاه أو للاى الشاخص المكلاؾ باؤداء أعبله  23ٌتم اإلنذار المنصوص علٌه فً المادة :  00المـــادة 
قسط التؤمٌن  للى آخر موطن له معروؾ لدى المإمن. ولذا كان هذا الموطن موجودا خاارج المؽارب، ترفاق الرساالة المضامونة بطلاب 

ا، صراحة على أنها موجهاة كإناذار وأن لشعار بالتوصل. وٌجب أن تشٌر  هذه الرسالة، التً ٌتحمل المإمن مصارٌؾ لعدادها ولرساله
 أعبله. 23تذكر بمبلػ قسط التؤمٌن وتارٌخ أجل استحقاقه وأن ٌدرج فٌها نص المادة 

 

أعبله لال لذا لم ٌإد القسط أو الجزء من  23: ال ٌصٌر فسخ العقد ساري المفعول فً حالة تطبفٌق الفقرة الثالثة من المادة  .0المـــادة 
 أعبله. 23قرة الثالثة من المادة أٌام المنصوص علٌه فً الف  (10)ام أجل العشرةالقسط قبل انصر

( الماوالً لتاارٌخ 15ٌصٌر الفسخ، الذي ٌجب تبلٌؽه للماإمن لاه بواساطة رساالة مضامونة، سااري المفعاول فاً نهاٌاة الٌاوم الثبلثاٌن )
صٌر الفساخ سااري عندما ٌكون اإلنذار موجها خارج المؽرب، ال ٌأعبله. ؼٌر أنه  23توجٌه رسالة اإلنذار المنصوص علٌها فً المادة 

 الموالً لتارٌخ توجٌه الرسالة المذكورة.( 05)المفعول لال فً نهاٌة الٌوم الخمسٌن 

إمن أو : لذا تفاقمت األخطار بفعل المإمن له بحٌ  أنه لو كانت الوضعٌة الجدٌدة موجودة وقت لبرام العقد لما تعاقاد الما 02المــــادة 
 تفاقم وذلك بواسطة رسالة مضمونة.لقام به  مقابل قسط أعلى، وجب على المإمن له أن ٌصرح مسبقا للمإمن بحالة ال

لذا تفاقمت األخطار دون فعل المإمن له، وجب على هذا األخٌر أن ٌصرح بذلك بواسطة  رسالة مضمونة ٌوجهها للى الماإمن داخال 
 وقت علمه بذلك.( أٌام ابتداء من 2أجل ثمانٌة )

فً كلتا الحالتٌن، ٌمكن للمإمن لما أن ٌفسخ العقد ولما أن ٌقفترح نسبة جدٌادة للقساط. ولذا اختاار الماإمن فساخ العقاد، فاإن هاذا الفساخ 
 ( من تبلٌػ اإلشعار بالفسخ بواسطة رساالة مضامونة، وعندباذ ٌجاب  علاى الماإمن أن35ٌصٌر ساري المفعول ابتداء من الٌوم العاشر )

 ٌرجع للى المإمن له جزء قسط التؤمٌن أو االشتراك المتعلق  بالفترة التً لم ٌعد ضمان الخطر فٌها سارٌا.
ٌوماا ابتاداء مان تبلٌاػ   (30)لذا لم ٌرد المإمن له على اقتراح المإمن أو لذا رفض صاراحة النسابة الجدٌادة للقساط داخال أجال ثبلثاٌن

نهاٌة هاذا األجال شارٌطة أن ٌكاون قاد أخبار الماإمن لاه بهاذه اإلمكانٌاة وذلاك بإدراجهاا بحاروؾ االقتراح، ٌمكن للمإمن فسخ العقد عند 
 بارزة فً الرسالة المتضمنة لبلقتراح.

 
ؼٌر أنه ال ٌمكن للمإمن أن ٌعتد بتفاقم األخطار لذا كان قد أحٌط علما بذلك بؤي وسٌلة  من الوسابل وأبدى موافقتاه علاى اساتبقاء عقاد 

 خاصة باستمراره فً تحصٌل أقساط التؤمٌن أو دفعه تعوٌضا بعد وقوع حاد .التؤمٌن، 

لذا اخذ بعٌن االعتبار من أجل تحدٌد القساط  ظاروؾ خاصاة مشاار للٌهاا فاً البولٌصاة تاإدي للاى تفااقم األخطاار ولذا :  02المـــادة 
زالت هذه الظروؾ أثناء مدة التؤمٌن، فللمإمن له، رؼم أي اتففاق مخالؾ، الحق فً تخفاٌض مبلاػ قساط التاؤمٌن. ولذا لام ٌوافاق الماإمن 

، ابتداء من تارٌخ طلب المإمن لاه الاذي تام  بواساطة تصارٌح مشاهود علٌاه بوصال أو بواساطة ٌوما (20)على ذلك داخل أجل عشرٌن 
رسالة مضمونة، ٌمكن للمإمن له أن ٌفسخ العقد. وآنذاك ٌسري مفعول الفسخ عند انصرام األجل المذكور وٌجب على المإمن أن ٌرجع 

 د ضمان الخطر فٌها سارٌا.للمإمن له جزء  القسط أو االشتراك المتعلق بالفترة التً لم ٌع
 

: فً الحاالت التً ٌنص فٌها عقد التؤمٌن على لمكانٌة فسخ العقد من طرؾ المإمن بعد وقوع حاد ، ال ٌمكن لهذا الفساخ  06المــادة 
ن بعاد انصارام ( ٌوما ابتداء من تارٌخ  توصل الماإمن لاه بالتافبلٌػ. وال ٌمكان للماإم15أن ٌصٌر ساري المفعول لال داخل أجل ثبلثٌن )

( ٌوما من علمه بالحاد  أن ٌعتد به لفساخ العقاد لذا كاان قاد قبال بعاد وقاوع الحااد  تسالم قساط التاؤمٌن أو االشاتراك أو 15أجل ثبلثٌن )
 جزء من القسط أو االشتراك عند حلول أجله.

 
سبة للتؤمٌن على المساإولٌة المدنٌاة المتعلقاة بالعرباات خبلفا لؤلحكام الواردة أعبله، ال ٌمكن للمإمن االعتداد بؤحكام الفقرة السابقة بالن

 أدناه. 325المنصوص علٌها فً المادة 
 

ٌوماا مان سارٌان   (30)فً الحالة المنصوص علٌها فً الفقرة األولى، ٌجب أن ٌنص العقد على حق  المإمن له ، داخال أجال ثبلثاٌن 
مفعول فسخ العقد الذي سجل فٌه الحاد ،  فً فسخ عقود التؤمٌن األخرى التً قد ٌكون  أبرمها مع المإمن. وٌساري مفعاول هاذا الفساخ 

 ٌوما ابتداء من توصل المإمن بالتبلٌػ عن فسخ العقود األخرى من طرؾ المإمن له.  (30)بعد انصرام ثبلثٌن 

خ التً تمنحها هذه المادة للمإمن والمإمن له لرجاع المإمن ألجازاء األقسااط أو االشاتراكات المتعلقاة باالفترة ٌترتب على لمكانٌة الفس
 التً لم تعد فٌها األخطار مضمونة.



اه الماإمن : فً حالة اإلعسار أو التصفٌة القضابٌة للمإمن له ، ٌظل التؤمٌن قابما لفابدة كتلة الدابنٌن التً تصٌر مدٌنة تج 09المـــادة 
 سار أو افتتاح التصفٌة القضابٌة.بمبلػ أقساط التؤمٌن التً سٌحل أجلها ابتداء من  اإلع

ٌوماا ابتاداء مان تاارٌخ اإلعساار أو افتتااح التصافٌة  (90)ؼٌر أن كتلة الدابفنٌن والمإمن ٌحتففظون بحق فسخ العقد داخل أجل تساعٌن 
 القضابٌة، وٌرجع للى كتلة الدابفنٌن جزء قسط التؤمٌن المتعلق بالفترة التً لم ٌعد ٌضمن خبللها  المإمن الخطر.

 52اعااة أحكاام الماادة ٌوماا بعاد لعابلن التصافٌة القضاابٌة ماع مر  (30)فً حالة التصفٌة القضابٌة للمإمن، ٌنتهً عقد التؤمٌن ثبلثٌن 
 بعده. وٌحق للمإمن له المطالبة باسترجاع قسط التؤمٌن المإدى عن الفترة التً لم ٌعد خبللها التؤمٌن سارٌا.

: فً حالاة وفااة الماإمن لاه أو فاً حالاة تاففوٌت الشاًء الماإمن علٌاه، ٌبقاى التاؤمٌن قابماا بقاوة القاانون لفابادة الاوار  أو  28المــادة 
 شرٌطة أن ٌنفذ كل االلتزامات التً كان المإمن له ملزما بها تجاه المإمن بموجب العقد.المتملك، 

ٌوما ابتداء من الٌوم   (90)داخل أجل تسعٌن  العقدؼٌر أنه ٌجوز لما للمإمن ولما للوار  أو للمتملك فسخ العقد. وٌمكن للمإمن فسخ 
 علٌها تحوٌل عقد التؤمٌن باسمه. الذي قد ٌطلب فٌه من آلت للٌه نهابٌا األشٌاء المإمن

 ال تطبق أحكام الفقرة الثانٌة من هذه المادة على التؤمٌنات ضد البرد وموت الماشٌة.
فً حالة تففوٌت الشًء الماإمن علٌاه، ٌبقاى المفاوت ملتزماا تجااه الماإمن باؤداء أقسااط التاؤمٌن التاً حال أجلهاا، ؼٌار أناه ٌتحارر مان 

 لؤلقساط التً ٌحل أجلها مستفقببل ابتداء من لعبلمه المإمن بوقوع التففوٌت بواسطة رسالة مضمونة.التزامه ولو بصفته ضامنا 
 لذا تعدد الورثة أو المتملكون وبقً التؤمٌن قابما، ٌلزم هإالء  على وجه التضامن بؤداء أقساط التؤمٌن.

لفابدة المإمن على سبٌل التعوٌض فاً حالاة وفااة الماإمن لاه ٌعد باطبل كل شرط ٌنص على دفع مبلػ ٌفوق مبلػ قسط التؤمٌن السنوي 
 أو تفوٌت الشًء المإمن علٌه لذا فضل الوار  أو المتملك فسخ العقد.

أعبله، فً حالة تفوٌت عربة برٌة ذات محرك، ؼٌر مرتبطة بسكة حدٌدٌاة،  أو مقطوراتهاا   22: استثناء من أحكام المادة  01المــادة 
أو  شبه مقطوراتهاا ٌفساخ بقاوة القاانون عقاد التاؤمٌن الخااص بالعرباة المفوتاة فقاط وذلاك ابتاداء مان  تاارٌخ تساجٌل العرباة باسام المالاك 

 أٌام بعد تارٌخ التففوٌت.  (8)عربة ال تخضع للتسجٌل، ٌسري مفعول الفسخ ثمانٌةالجدٌد، ولذا تعلق األمر ب

 فٌها سارٌا. فً هذه الحالة، ٌجب على المإمن أن ٌرجع للمإمن له جزء القسط أو االشتراك المتعلق بالفترة التً لم ٌعد ضمان الخطر

لوثٌقة التؤمٌن  على تحوٌل الضمان  للى عربة أخرى ٌملكهاا الماإمن ٌمكن للمإمن والمإمن له قبل بٌع العربة  االتفاق بموجب ملحق 
 له.

 ٌبقى التؤمٌن سارٌا بالنسبة للعربات األخرى المضمونة بموجب العقد والتً بقٌت فً حٌازة المإمن له.
 

بعده، ٌكون عقد التؤمٌن باطبل فً حالاة كتماان  55: بصرؾ النظر عن األسباب العادٌة للبطبلن ومع مراعاة أحكام المادة  2.المــادة 
أو تصرٌح كاذب من طرؾ المإمن له، لذا كان هذا الكتمان أو التصرٌح ٌؽٌار موضاوع الخطار أو ٌانقص مان أهمٌتاه فاً نظار الماإمن 

 ؼٌر طبٌعته تؤثٌر على الحاد .ن له  أو ولو لم ٌكن للخطر الذي أؼفله المإم

 قساط المستحقة على سبٌل التعوٌض.عندبذ، تبقى األقساط المإداة كسبا للمإمن الذي له الحق فً تحصٌل كل األ

 ال تطبق أحكام الفقرة الثانٌة من هذه المادة على التؤمٌنات على الحٌاة.
 

 ثبت سوء نٌته للى بطبلن التؤمٌن.: ال ٌإدي اإلؼفال أو التصرٌح الخاطا من طرؾ المإمن له الذي لم ت 8.المــادة 

لذا تمت معاٌنة هذا اإلؼفال أو التصرٌح الخاطا  قبل أي حاد ، ٌحاق للماإمن لماا اإلبقااء علاى العقاد مقابال زٌاادة فاً القساط  ٌقبلهاا 
أٌام بعد تبلٌػ الماإمن لاه باذلك بواساطة رساالة مضامونة ، ماع لرجااع جازء القساط الماإدى عان   (10)المإمن له ولما فسخ العقد عشرة

 التً لم ٌعد فٌها التؤمٌن سارٌا.الفترة 

فً الحالة  التً لم تتم فٌها المعاٌنة لال بعد الحاد ، ٌخفض التعوٌض تناسبٌا بٌن نسبة األقسااط الماإداة ونسابة األقسااط التاً كاان مان 
 أن تإدى لو صرح  باألخطار كاملة وبدقة.المفروض 

: فٌما ٌخص التؤمٌنات التً ٌحسب فٌها قسط التؤمٌن لما اعتبارا لؤلجور أو لرقم المعامبلت ولماا حساب  عادد األشاخاص  0.المـــادة 
أو األشٌاء موضوع العقد، ٌمكن التفنصٌص على أنه بالنسبة لكل ؼلط أو لؼفال فً التصارٌحات التاً ٌحادد علاى أساساها قساط التاؤمٌن، 

وة على مبلػ قسط التؤمٌن، تعوٌضا ال ٌمكن أن ٌتجاوز فً أي حال من األحاوال عشارٌن فاً الماباة   ٌجب على المإمن له أن ٌإدي، عبل
 (  من القسط الذي حصل بشؤنه اإلؼفال.% 25) 

 
ٌمكن التنصٌص كذلك على حق المإمن فً استرجاع المبالػ الماإداة عان الحاواد  لذا كاان لؤلؼابلط أو اإلؼفااالت بحكام طبافٌعتها أو 

 أو تكرارها طابع تدلٌسً وذلك بصرؾ النظر عن أداء التعوٌض المنصوص علٌه أعبله. أهمٌتها
 

ٌترتب عن التساخٌر الناقال لملكٌاة شاًء،  كلاه أو بعضاه، وفاً  (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31تممت الفقرة الرابعة بمقتضى القانون رقم  ) : ..المـــادة 
التاؤمٌن المتعلاق  بالشاًء المساخر ابتاداء مان ٌاوم انتقاال ملكٌتاه. ؼٌار أناه ٌمكان للماإمن  حدود هذا التسخٌر، فسخ أو تقلٌص نطاق عقاد

 والمإمن له االتففاق على استبدال الفسخ بتوقٌؾ آثار العقد بؽرض استبناؾ العمل به الحقا بالنسبة ألخطار مماثلة.
 

ٌوماا ابتاداء مان ٌاوم علماه   (30)مضامونة داخال أجال ثبلثاٌنٌجب على المإمن له أن ٌشعر المإمن  بانتفقال الملكٌاة بواساطة رساالة 
بذلك ، محددا األماوال التاً ٌشاملها التساخٌر ومصارحا عناد االقتضااء برؼبتاه فاً توقٌاؾ العقاد عاوض فساخه. وفاً حالاة عادم لشاعار 



باٌن ٌاوم التساخٌر والٌاوم الاذي المإمن داخل هذا األجل، ٌحق لهذا األخٌر كتعوٌض االحتفااظ بجازء مان القساط المتعلاق بالمادة الفاصالة 
 أخبر فٌه به.

 
فً حالة الفسخ، ٌجب على المإمن أن ٌرجع للمإمن له جزء القساط الماإدى مسابقا والمتعلاق بالمادة التاً لام ٌكان فٌهاا ضامان الخطار 

 سارٌا وذلك بعد أن ٌخصم منه لن اقتضى الحال مبلػ التعوٌض المذكور.

ؼٌار  ن بهذا الجزء من القسط فً دابنٌة المإمن له مع ترتٌب الفوابد علٌه حسب الساعر القاانونً.فً حالة توقٌؾ العقد، ٌحتففظ المإم
 .أنه بالنسبة للتؤمٌن التكافلً، ال تترتب أي فابدة على جزء القسط المحتفظ به من طرؾ المإمن

أو جاازء منااه  شااًءالكاال  تسااخٌر نعاا بقااوة القااانون ٌترتااب (.2532أؼسااطس  20بتااارٌخ  05.31تمماات الفقاارة السادسااة بمقتضااى القااانون رقاام  ) : 2.المــااـادة 
، توقٌاؾ آثاار التاؤمٌن المؽطاً لؤلخطاار المتعلقاة باساتعمال ذلاك الشاًء، ساواء بالنسابة ألداء أقسااط ا التساخٌر، وفً حدود هذالستعماله

 للضمان وذلك دون تؽٌٌر ال فً مدة العقد وال فً حقوق األطراؾ فٌما ٌخص هذه المدة. التؤمٌن أو بالنسبة
 

أو فً أمر الحق ؛ وفاً  التسخٌرفً أمر  مسخرٌصٌر التوقٌؾ ساري المفعول فً تارٌخ الحٌازة التً تم تبلٌؽها للى صاحب الشًء ال
 لتسخٌرللحٌازة الفعلٌة، أو فً تارٌخ األمر با المسخرةحالة عدم اإلشعار، ٌصٌر التوقٌؾ ساري المفعول فً التارٌخ الذي حددته السلطة 

 عند انعدام هذه الحجة.
 

ٌوما ابتداء من الٌوم الذي علام فٌاه بتاارٌخ   (30)ٌجب على المإمن له أن ٌشعر المإمن  بواسطة رسالة مضمونة وداخل أجل ثبلثٌن 
، وفً حالة عدم لشعار المإمن داخل هذا األجال، ٌحاق لهاذا األخٌار االحتفااظ ، علاى سابٌل  تسخٌرالحٌازة  محددا األموال التً شملها ال

 التعوٌض،  بجزء  من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بٌن تارٌخ الحٌازة والٌوم الذي علم فٌه بها.
 

للى المإمن له لذا لم ٌكن التؤمٌن قد انتهى ساابقا لسابب قاانونً  لمسخرٌستؤنؾ التؤمٌن آثاره بقوة القانون ابتداء من ٌوم لرجاع الشًء ا
ٌوماا، وذلاك بواساطة رساالة    (30)، داخال أجال ثبلثاٌن ساخرأو اتفااقً، وٌجاب علاى الماإمن لاه لشاعار الماإمن باساترجاع الشاًء الم

 مضمونة.
 

والمتعلاق بالمادة التاً لام ٌعاد  التساخٌرالمإمن مإقتا فً دابنٌة المإمن له أثناء توقٌؾ العقاد بجازء  القساط الماإدى مسابقا وقات  ٌحتفظ
. ٌترتب على جزء القسط المحاتفظ تسخٌرضمان الخطر فٌها سارٌا، بعد أن تخصم منه عند االقتضاء التعوٌضات عن التؤخٌر فً تبلٌػ ال

ؼٌار  ، فإن هذا الجزء ٌرجع  للى المإمن له مع الفواباد المترتباة عناه.تسخٌرلقانونً. لذا انتهى العقد خبلل مدة البه فابدة حسب السعر ا
أنه بالنسبة للتؤمٌن التكافلً، ال تترتب أي فابدة على جزء القسط المحتفظ به من طارؾ الماإمن أو الاذي تام لرجاعاه 

اب األطراؾ، بالنسبة لسنة التؤمٌن الجارٌة فً ذلك الوقات، وٌصابح الرصاٌد النااتج . ولذا استإنؾ العمل بالعقد، ٌصفى  حسللمإمن له

 مستحقا فورا ألحد الطرفٌن.
 

ؼٌر أن هذا الجزء من القسط ٌخصم بقوة القانون من المبالػ المساتحقة علاى الماإمن لاه الاذي ٌكاون قاد جعال الماإمن ٌضامن أخطاارا 
 .تسخٌرأخرى أثناء ال

 : ٌقع باطبل ما ٌرد فً عقد التؤمٌن : 2.المـــــادة 
 
كل شرط من الشروط  التً تنص على سقوط حق المإمن له فاً حالاة خرقاه للنصاوص التشارٌعٌة أو التنظٌمٌاة ماا لام ٌشاكل هاذا  -3

 الخرق  جناٌة أو جنحة مرتكبة  عمدا؛
أو فاً اإلدالء بوثاابق دون المسااس بحاق  كل شرط ٌنص على سقوط حق المإمن له لمجرد تؤخر فً التصرٌح بالحاد  للسالطات -2

 المإمن فً المطالبة بتعوٌض ٌتناسب مع الضرر الذي ٌكون قد لحقه من هذا التؤخٌر أو اإلدالء بالوثابق؛
 كل شرط تحكٌم لم ٌوافق علٌه المإمن له صراحة عند اكتتاب العقد. -1

 التقـــــــادم:  الــــرابــع الباب

 (2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50القانون رقم )عدلت فً :  6.المادة 

 ( ابتداء من وقت حدو  الواقعة التً تولدت عنها هذه الدعاوى.2تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التؤمٌن بمرور سنتٌن )
 ؼٌر أن هذا األجل ال ٌسري :

 الذي علم فٌه المإمن بذلك؛فً حالة لؼفال أو تصرٌح خاطا بشؤن الخطر الساري، لال ابتداء من الٌوم  -3
 ( من حلول أجل استحقاقها ؛35فً حالة عدم دفع أقساط التؤمٌن أو جزء من األقساط ، لال ابتداء من الٌوم العاشر ) -2
 فً حالة وقوع حاد ، لال ابتداء من الٌوم الذي علم فٌه المعنٌون باألمر بوقوعه لذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الحٌن. -1



سنوات ابتداء من وقت  (5) بمرور خمس األشخاص اتأعبله، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد لتؤمٌنالفقرة األولى أحكام استثناء من 
 حدو  الواقعة التً تولدت عنها هذه الدعاوى.

 .آخر ؼٌر المكتتب اشخص ستفٌدعندما ٌكون الم الحٌاة والرسملة فً حالةفً عقود التؤمٌن  سنوات (10عشر ) للى أجل التقادم ٌرفع
 

حٌن تكون دعوى المإمن له ضد المإمن ناتجة عن الرجوع الذي قام به أحد األؼٌار، ال ٌسري أجل التقادم لال ابتداء من الٌوم الذي 
 رفع فٌه هذا الؽٌر دعوى قضابٌة ضد المإمن له أو قام فٌه هذا األخٌر بتعوٌضه.

 (2535أؼسطس   9بتارٌخ 27.32رقم )أضٌفت بمقتضى القانون  :6.-8المادة 
 .دجٌشغُ ِٓ وً ِمضؼٝ ِخجٌف، ال صضمجدَ ثٌذػجٜٚ ثٌٕجصؾز ػٓ ػمٛد ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ

ْٚ صمَٛ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ دضق٠ًٛ ثٌّذجٌغ ثٌضٟ ٌُ ٠طجٌخ دٙج ثٌّشضشوْٛ فٟ ػمٛد ثالعضغّجس ثٌضىجفٍٟ أٚ ثٌّغضف١ذ  

عٕٛثس ِٓ صجس٠خ فٍٛي ثعضقمجلٙج إٌٝ طٕذٚق ثإل٠ذثع ٚثٌضذد١ش ثٌّقذط دجٌظ١ٙش ثٌشش٠ف سلُ ( 35)ً أؽً ػشش ِٓ ٘زٖ ثٌؼمٛد دثخ

، ثٌزٞ ٠قٛص٘ج ٌقغجح ثٌّشضشو١ٓ أٚ ثٌّغضف١ذ٠ٓ ثٌّؼ١١ٕٓ إٌٝ ف١ٓ (3505ِجسط  25) 3172سِؼجْ  35 ثٌظجدس دضجس٠خ 3.05.575

أشٙش لذً ثٔظشثَ ِذر ثٌؼشش ( 2)ٌٚٙزٖ ثٌغج٠ز، صٛؽٗ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، دثخً أؽً عضز . ثٌّطجٌذز دٙج ِٓ لذٍُٙ

. عٕٛثس ثٌغجٌفز ثٌزوش، إػالِج ِؼّْٛ ثٌٛطٛي دٙزث ثٌشؤْ إٌٝ ثٌّشضشو١ٓ أٚ ثٌّغضف١ذ٠ٓ ِٓ ثٌؼمٛد ثٌّقضًّ أْ ٠شٍّٙج ٘زث ثٌضق٠ًٛ
 .سر ٚثعضشؽجػٙج  ِٓ طٕذٚق ثإل٠ذثع ٚثٌضذد١ش دٕض صٕظ١ّٟٚصقذد و١ف١جس صق٠ًٛ ثٌّذجٌغ ثٌّزوٛ

ثٌضيؤ١ِٓ ٚإػيجدر ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ ديئغالق   دجٌٕغذز ٌؼمٛد ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، غ١ش صٍه ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌفمشر ثٌغج١ٔز أػيالٖ، صميَٛ ِمجٌٚيز 

ٚفيٟ ٘يزٖ . عيٕٛثس ِيٓ صيجس٠خ فٍيٛي ثعيضقمجلٙج( 35)ً ػشيش ثٌٍّف ثٌّضؼٍك دؤدثم ثٌّذجٌغ ثٌضٟ ٌيُ صيضُ ثٌّطجٌذيز دٙيج ٚرٌيه دؼيذ ثٔمؼيجم أؽي

 ٚفيٟ فجٌيز ثٌّطجٌذيز دجٌّذيجٌغ ثٌّيزوٛسر دؼيذ. ثٌقجٌز، صقزف ثٌّذجٌغ ثٌّزوٛسر ِيٓ خظيَٛ طيٕذٚق ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ ٚصيذسػ ػيّٓ ِيٛثسدٖ
 .ٌّؼ١١ٕٓ ثعضشؽجػٙجثٔظشثَ ثألؽً ثٌغجٌف ثٌزوش، صمَٛ ثٌّمجٌٚز دفضـ ٍِف ؽذ٠ذ خجص دضٍه ثٌّذجٌغ، ٠ٚقك ٌألشخجص ث

٘يزٖ ٠ٚقذد ٔظجَ صغ١١ش طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ثٌى١ف١جس ثٌضٟ ٠ضُ دّٛؽذٙج ثعيضشؽجع ثٌّذيجٌغ ثٌّغيضقمز ثٌّشيجس إ١ٌٙيج فيٟ ثٌفميشر ثٌغج١ٔيز ِيٓ 

 .ثٌّجدر

 : ال ٌمكن تخفٌض مدة التقادم بواسطة شرط فً العقد. 9.المادة 

والمحجاور علاٌهم  القاصارٌنٌساري التقاادم حتاى علاى  (2552 فبراٌار 35بتاارٌخ  15.50)عدلت الفقرة األولى بمقتضى القاانون رقام  : 1.المادة 
 وكل عدٌمً األهلٌة لذا كان لهإالء ولً بموجب قانون أحوالهم  الشخصٌة.

 
ع التقادم طبقا للقواعد العاماة والساٌما بتوجٌاه رساالة ٌتوقؾ التقادم بتعٌٌن خبراء على لثر حاد  أو بؤي سبب من األسباب العادٌة لقط

مضمونة مع لشعار بالتوصل من طرؾ الماإمن للاى الماإمن لاه فٌماا ٌتعلاق بادعوى المطالباة باؤداء القساط ومان طارؾ الماإمن لاه للاى 
 المإمن فٌما ٌتعلق بؤداء التعوٌض.

 : تأمٌنات  األضــــــرار القسم الثانً
 

 : أحــــكام عــــــامــــــة  الباب األول

ة : لن التؤمٌن المتعلق باألموال هو عقد تعوٌض. وال ٌمكن للتعوٌض المستحق على المإمن لفابدة المإمن له أن ٌتجاوز قٌم 1.المادة 
 الشًء المإمن علٌه وقت الحاد .

محادد أو أن ٌتحمال خصام جازء محادد مسابقا مان  ٌمكن التنصٌص على أن ٌبقاى الماإمن لاه لزاماا ماإمن نفساه بالنسابة لمبلاػ أو قادر
 التعوٌض عن الحاد .

 : ٌمكن لكل شخص له مصلحة فً االحتفاظ بشًء أن ٌقوم بتؤمٌنه. 22المادة 
 ٌمكن التؤمٌن على كل مصلحة  مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً عدم وقوع خطر.

 

: لذا أبرم عقد تؤمٌن بمبلػ ٌفوق قٌمة الشًء المإمن علٌه ولذا كان هناك تدلٌس أو ؼش من أحاد األطاراؾ، ٌمكان للطارؾ  28المادة 
 اآلخر أن ٌطلب بطبلن العقد وٌطالب عبلوة على ذلك بالتعوٌض.

المإمن علٌها، ولٌس للمإمن الحق فاً ٌبقى العقد صحٌحا لذا لم ٌكن هناك تدلٌس أو ؼش، ولكن فقط فً حدود القٌمة الحقٌقٌة لؤلشٌاء 
األقساط عن الفابض. تظل وحدها األقساط التً حل أجل استحقاقها ملكا نهابٌا له باإلضافة للى قسط السنة الجارٌاة لذا كاان مساتحقا عناد 

 نهاٌتها.
 

  (2016أغغطظ  20دضجس٠خ   13.59ٔغخش ٚػٛػش دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ)  : 20المادة 

ٌإمن على نفس المصلحة وضد نفس الخطر لدى عدة مإمنٌن أن ٌخبر فورا كل مإمن بالتؤمٌن ٌجب على كل من 
 اآلخر.
 

 المبالػ المإمن علٌها. بتسمٌات المإمنٌن الذٌن تعاقد معهم وأن ٌبٌن  اإلخبارٌجب على المإمن له أن ٌدلً عند هذا 



ٌنتج كل ، دون وقوع ؼش ،توارٌخ مختلفة فً سواء فً تارٌخ واحد أوضد نفس الخطر  لذا تم لبرام عدة تؤمٌنات
الضمانات المبٌنة فً العقد ودون أن ٌتجاوز التعوٌض اإلجمالً المقدم للمستفٌد من العقد واحد منها آثاره فً حدود 

وٌمكن للمستفٌد من عقد التؤمٌن أن ٌحصل، ضمن نفس الحدود، على تعوٌض عن األضرار من أي  .مبلػ األضرار
 اختٌاره. مإمن ٌقع علٌه 

فً عبلقة المإمنٌن بعضهم ببعض، تحدد حصة كل واحد منهم فً التعوٌض من خبلل ضرب  مبلػ التعوٌض فً 
الذي كان سٌدفعه لو كان مإمنا  بمفرده على مجموع مبالػ  المحصل علٌها من قسمة مبلػ التعوٌض النسبة

 التعوٌضات التً كان سٌتحملها كل مإمن لو كان مإمنا بمفرده.
أعبله. ؼٌر  53تؤمٌنات بنٌة الؽش، تطبق العقوبات المنصوص علٌها فً الفقرة األولى من المادة لبرام عدة تم  لذا

من هذه المادة لذا لم تثبت سوء  المنصوص علٌه فً الفقرة األولى  باإلخبارأنه ال ٌترتب بطبلن العقد عن عدم القٌام 
 نٌة المإمن له.

: لذا تبٌن من التقدٌرات أن قٌمة الشًء المإمن علٌه تفوق فً ٌوم الحاد  المبلػ المضمون، ٌعتبر الماإمن لاه ماإمن نفساه  .2المادة 
 بالنسبة للفابض وٌتحمل، بناء على ذلك، جزءا نسبٌا من  الضرر، ما لم ٌتم االتفاق على خبلؾ ذلك.

 
: ال ٌتحمل المإمن، عدا اتفااق مخاالؾ، النقاابص والتخفٌضاات   والخساابر التاً ٌتعارض لهاا الشاًء الماإمن علٌاه بسابب  22المادة 

 عٌب خاص فٌه.

 
ولماا عان : ال ٌتحمل المإمن، عدا اتفاق مخالؾ، الخسابر واألضرار الناتجة لما عن حرب خارجٌة ولماا عان حارب أهلٌاة  22المادة 

 شعبٌة.فتن  أو اضطرابات 

لذا لام تكان هاذه األخطاار مضامونة فاً عقاد التاؤمٌن،  ٌجاب علااى الماإمن لاه أن ٌثبات أن الحااد  نااتج عان سابب آخار ؼٌار الحاارب 
 الخارجٌة. و ٌتعٌن على المإمن أن ٌثبت أن الحاد  ناجم عن حرب أهلٌة أو فتن أو اضطرابات شعبٌة.

  (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) : 26المادة 

أو ضٌاع كلً للشًء المإمن علٌه نتٌجة واقعة ؼٌر منصوص علٌها فً العقد،  زوال الخطر المإمن علٌه فً حالة
ٌنتهً التؤمٌن بقوة القانون وٌجب على المإمن أن ٌرجع للمإمن له جزء قسط التؤمٌن المإدى والمتعلق بالمدة التً لم 

 ٌعد ضمان الخطر فٌها سارٌا.
لمإمن له فً حقوقه ودعاوٌه ضد األؼٌار الاذٌن تساببوا بفعلهام فاً الضارر : ٌحل المإمن الذي دفع تعوٌض التؤمٌن محل ا 29المادة 

 وذلك فً حدود مبلػ هذا التعوٌض. الناجم عنه ضمان المإمن،

 ل لفابدة المإمن بفعل المإمن له.ٌمكن للمإمن أن ٌعفى كلٌا أو جزبفٌا من الضمان تجاه المإمن له لذا استحال الحلو

ٌحق للمإمن الرجوع على أزواج المإمن له وأصوله وفروعه وأصهاره المباشرٌن  ومؤمورٌاه ومساتخدمٌه  خبلفا لؤلحكام السابقة، ال
 وعماله وخدمه، وعموما، كل شخص ٌعٌش عادة فً منزل المإمن له، ماعدا فً حالة سوء نٌة أحد هإالء األشخاص.

: تدفع تعوٌضات التؤمٌن دون الحاجة للاى تفاوٌض صارٌح  للاى الادابنٌن الممتاازٌن أو المارتهنٌن حساب درجاة تارتٌبهم أو  21المادة 
 لٌهم أو تحوٌلها لهم بصفة صحٌحة.تدفع للى أولبك الذٌن تم تفوٌت الدٌون الرهنٌة ل

 لال أنه تعتبر صحٌحة األداءات التً تمت بحسن النٌة قبل التعرض.
األمر على التعوٌضات الناشبة عن حواد  والمستحقة على المكتري أو الجار أو الفاعال المساإول وذلاك تطبٌقاا للفصاول  ٌسري نفس

 اللتزامات والعقود السالؾ الذكر.من الظهٌر الشرٌؾ المتعلق با 725و  272و  77

لماإمن أن ٌادفع للاى شاخص آخار ؼٌار مالاك فً حالة التؤمٌن على الخطر الكرابً أو على طلب تعاوٌض مان لادن الجاار ، ال ٌجاوز ل
الشًء المكرى أو الجار أو الؽٌر الذي حل محلهما فً حقوقهما المبلػ المستحق كله أو بعضاه طالماا لام ٌاتم تعاوٌض المالاك الماذكور أو 

 الجار أو ذلك الؽٌر عن عواقب الحاد  فً حدود المبلػ المذكور.
 

 : ال ٌمكن للمإمن له أن ٌقوم بؤي تخل عن األشٌاء المإمن علٌها، ما لم  ٌتم االتفاق على خبلؾ ذلك. 21المادة 

 العقد أو لم ٌعد معرضا لؤلخطار. : ٌعتبر التؤمٌن باطبل لذا كان الشًء المإمن علٌه قد أتلؾ وقت اكتتاب 22المادة 

ا تام المصارٌؾ المإداة من طارؾ الماإمن، ؼٌار تلاك المتعلقاة باالعموالت لذٌجب أن ترجع األقساط المإداة للى المإمن له، مع خصم 
 استرجاعها من وسٌط التؤمٌن.

فً الحالة المشار للٌها فً الفقرة األولى من هذه الماادة، ٌجاب علاى الطارؾ الاذي ثبتات ساوء نٌتاه أن ٌادفع للاى الطارؾ اآلخار مبلؽاا 
 ٌعادل ضعؾ قسط سنة.

 : التأمٌنات ضــــــد الحـــــرٌق الباب الثانً
 

: ٌتحمل المإمن ضد الحرٌق كل األضرار الناجمة عن اشتعال النار أو انتشارها أو مجرد االحتراق. ؼٌر أنه ال ٌتحمل، ما  28المادة 



أو لماادة متوهجاة لذا لام  لم ٌتم االتفاق على خبلؾ ذلك، األضرار الناتجة  عن تؤثٌر الحرارة فقط أو عن مبلمساة مباشارة وفورٌاة للناار
 ٌكن هناك ال حرٌق وال بداٌة حرٌق من شؤنها أن تتحول للى حرٌق حقٌقً.

 

: ٌتحمل المإمن فقط األضرار المادٌة الناجمة مباشرة عن الحرٌق أو عن بداٌة الحرٌق ما لم ٌتم االتفاق على خابلؾ ذلاك،  20المادة 
 حتى ولو كانت األضرار ناتجة عن صاعقة.

 
أشهر ابتداء من تسلٌم بٌان الخسابر، ٌحق للمإمن له المطالبة باحتساب الفوابد بواسطة لنذار أو  (3)لذا لم تنته الخبرة بعد مرور ثبلثة 

 ( أشهر، ٌمكن لكل  من األطراؾ اللجوء للى القضاء.2بواسطة رسالة مضمونة مع لشعار بالتوصل. ولذا لم تنته الخبرة داخل الستة )
 

: تعتباار بمثابااة  أضاارار مادٌااة ومباشاارة، األضاارار المادٌااة البلحقااة باألشااٌاء المشاامولة فااً التااؤمٌن والناجمااة عاان اإلؼاثااة  .2المااادة 
 ولجراءات اإلنقاذ.

 

: ٌعتبر المإمن ضامنا، رؼم أي شرط مخالؾ،  لضٌاع أو اختفاء األشٌاء المإمن علٌهاا الحاصال أثنااء الحرٌاق، ماعادا لذا  22المادة 
 أن هذا الضٌاع أو االختفاء ناتج عن سرقة. أثبت
 

من هذا الكتاب، ال ٌضمن المإمن الخسابر البلحقة بالشًء المإمن علٌه وتلفاه والناتجاة عان عٌاب  55: طبقا ألحكام المادة  22المادة 
طابلن عقاد التاؤمٌن تطبٌقاا خاص به، ؼٌر أنه ٌضمن أضرار الحرٌاق الناجماة عان هاذا العٌاب، لال لذا كانات لدٌاه أساباب جاابزة لطلاب ب

 أعبله. 15للفقرة األولى من المادة 
 

 : ال ٌشمل التؤمٌن الحرابق  الناتجة مباشرة عن ثوران البراكٌن والزالزل والكوار  األخرى، عدا اتفاق مخالؾ. 26المادة 
 

 : التأمٌنات ضــد البرد وموت الماشٌة الباب الثالث
 

( أٌاام مان وقوعاه، 0: فٌما ٌخص التؤمٌن ضد البرد، ٌجب على المإمن له أن ٌرسل التصرٌح بالحاد  داخل أجل خمساة ) 29المادة 
 لال فً حالة قوة قاهرة أو حاد  فجابً وكذا فً حالة تمدٌد هذا األجل بمقتضى العقد.

( سااعة دون 52هاذا األجال للاى ثماان وأربعاٌن ) فٌما ٌخص التؤمٌن ضد موت الماشٌة ومع مراعاة نفس االستثناءات أعابله ، ٌخفاض
 احتساب أٌام العطل.

 

أعبله، ال ٌمكن للمإمن أن ٌطالب بجزء قسط التؤمٌن المتعلق بالمدة المتراوحة بٌن  52: فً الحالة المشار للٌها فً المادة  21المـــادة 
تهاء الضمان المحدد فً العقد، لذا كان هذا التارٌخ سابقا لتاارٌخ ٌوم ضٌاع المحصول والتارٌخ الذي كان عادة سٌتم فٌه جنٌه أو تارٌخ ان

 الجنً العادي للمحصول.
 

: بعد تفوٌت  العقار أو المنتوجات، ال ٌسري مفعاول فساخ العقاد بمباادرة مان الماإمن تجااه المتملاك لال بعاد انصارام سانة  21المـــادة 
 حلول األجل، ٌسقط حق البابع فً االستفادة من هذا األجل بالنسبة ألداء هذا القسط.التؤمٌن الجارٌة. لكن عندما ٌكون القسط مستحقا عند 

 

: فٌما ٌخص التؤمٌن ضد موت الماشٌة، ٌستؤنؾ العمل بالتؤمٌن، الذي توقؾ لعدم أداء القساط، وفاق الشاروط الاواردة فاً  62المـــادة 
زواال على أبعد تقدٌر ابتداء من الٌوم الذي تام فٌاه دفاع القساط المتاؤخر للاى  أعبله، فً الٌوم العاشر على الساعة الثانٌة عشرة 23المادة 

المإمن والمصارٌؾ لن اقتضى الحال. وٌمكن للمإمن أن ٌستثنً من الضمان األضارار الناجماة عان الحاواد  واألماراض التاً وقعات  
 أثناء مدة توقٌؾ الضمان.

 

 : تأمٌنات  المســـؤولـــٌة البـــاب الــــرابع
 

: فٌما ٌخص تؤمٌناات المساإولٌة، ال ٌكاون الماإمن ملزماا لال لذا قادم الؽٌار المتضارر بعاد وقاوع الفعال المحاد  للضارر  68المـــادة 
 المنصوص علٌه فً العقد، طلبا ودٌا أو قضابٌا للى المإمن له أو المإمن.

 

لشخص آخر ؼٌر الطرؾ المتضرر أو ذوي حقوقاه  كال المبلاػ المساتحق علٌاه أو بعضاه فاً : ال ٌمكن للمإمن أن ٌإدي 60المـــادة 
حدود الضمان المنصوص علٌه فً العقد، مادام هذا الؽٌر لم ٌعوض فً حدود المبلػ المذكور عن العواقب المالٌة للفعل المحد  للضرر 

 والذي نتجت عنه مسإولٌة المإمن له.
 

ؼٌار المستفٌدٌن بؤي سقوط للحق معلل بتقصاٌر الماإمن لاه فاً التزاماتاه حاصال بعاد وقاوع الحااد . ؼٌار ال ٌمكن االحتجاج تجاه األ



أنه، فٌما ٌتعلق بؤخطار المسإولٌة المرتبطة بحواد  الشؽل، ال ٌحتج بسقوط الحق تجااه الضاحاٌا أو ذوي حقاوقهم وذلاك حتاى فاً حالاة 
 الحاد .تقصٌر المإمن له فً التزاماته والحاصل قبل وقوع 

 : ٌتحمل المإمن المصارٌؾ المترتبة عن كل  متابعة  بالمسإولٌة موجهة ضد المإمن له، عدا اتفاق مخالؾ. .6المـــادة 
 

: ٌمكن للمإمن أن ٌنص فً العقد على أنه ال ٌمكن االحتجاج علٌه  بؤي اعتراؾ بالمسإولٌة أو بؤي صلح تام دون علماه.  62المـــادة 
 وال ٌعتبر االعتراؾ بحقٌقة واقعة ما بمثابة  اعتراؾ بالمسإولٌة.

وقات الحادثاة أو نقلاه لماا للاى منزلاه ولماا ال ٌعتبر أي عمل لنسانً تجاه الضحٌة، مثل العناٌة الطبٌة والصٌدلٌة المقدمة  للاى الجارٌح 
 للى المستشفى، بداٌة لصلح أو قبوال للمسإولٌة شرٌطة أن ال ٌإدي ذلك للى أي التزام.

 : تأمٌنات عواقب الوقائع الكارثٌة البـــاب الخامس

 (2532اغسطس  20بتاريخ  35-335)مضاف مبقتضى القانون رقم 

 .62-8المادة 
من هذا القانون، ٌجب أن تشمل عقود التؤمٌن  02و 50بالرؼم من األحكام المخالفة المنصوص علٌها فً المادتٌن  

 : التالٌة ضمانا ضد عواقب الوقابع الكارثٌة
 عقود التؤمٌن التً تؽطً األضرار البلحقة باألموال؛° 3
 البلحقااة المادٌااة أو البدنٌااة األضاارار بساابب تثااار أن ٌمكاان التااً المدنٌااة المسااإولٌة تؽطااً التااً التااؤمٌن عقااود° 2

 ؛ أدناه 325 المادة فً علٌها المنصوص محرك، ذات برٌة عربة فٌها تسببت والتً باألؼٌار
 تثاار أن ٌمكان التً المدنٌة المسإولٌة تؽطً التً أعبله،° 2 البند فً علٌها المنصوص تلك ؼٌر التؤمٌن، عقود° 1
 العقود فً علٌها المنصوص باألماكن الموجودٌن له، المإمن مؤموري ؼٌر باألؼٌار، البلحقة البدنٌة األضرار بسبب

 .المذكورة
ال تطبااق اإلجبارٌااة المنصااوص علٌهااا فااً الفقاارة السااابقة علااى تااؤمٌن الطٌااران وعلااى تااؤمٌن األضاارار البلحقااة 

 بالمحاصٌل الزراعٌة ؼٌر المخزنة وبالمزروعات وباألؼراس الفبلحٌة.
أعبله متضمنة للضمان ضد  عواقب الوقابع الكارثٌة ° 1و° 2و° 3عقود التؤمٌن المنصوص علٌها فً البنود  تعتبر

وذلك رؼم  كل الشروط المخالفة. وٌكون المكتتب مدٌنا بقسط أو اشتراك التؤمٌن المقابل لهذا الضمان كما ٌتم تحدٌده 
 أدناه. 252-2تطبٌقا ألحكام المادة 

 .62-0المادة 
مان ° 3ٌؽطً الضمان ضد عواقب الوقابع الكارثٌة، الممنوح فً لطاار عقاود التاؤمٌن المنصاوص علٌهاا فاً البناد 

 والناتجة مباشرة عن واقعة كارثٌة. أعبله، األضرار البلحقة باألموال المإمن علٌها 25-3المادة 

 . 62-.المادة 
مان ° 2عقود التاؤمٌن المنصاوص علٌهاا  فاً البناد  ٌؽطً الضمان ضد عواقب الوقابع الكارثٌة، الممنوح فً لطار

وكال شاخص منقاول علاى ماتن العرباة الماإمن علٌهاا ق أعبله، األضرار البدنٌة التً ٌتعرض لهاا السااب 25-3المادة 
لثار وفااتهم، عنادما تناتج هاذه األضارار مباشارة عان واقعاة كارثٌاة تماس  وكذا األضرار البلحقة بذوي حقوقهم على

علٌها. كما ٌؽطً هذا الضمان  األضرار البلحقة بالعرباة الماإمن علٌهاا والناتجاة مباشارة عان واقعاة العربة المإمن 
 كارثٌة.

عندما ٌكون مالك العربة شخصا ذاتٌا، ٌؽطً الضامان المنصاوص علٌاه فاً الفقارة األولاى أعابله كاذلك األضارار 
حت كفالته وكذا األضارار البلحقاة باذوي حقاوق الموجودون ت والدهالبدنٌة التً ٌتعرض لها مالك العربة وأزواجه وأ

 هإالء بسبب وفاتهم، شرٌطة أن تكون هذه األضرار ناتجة مباشرة عن واقعة كارثٌة.

ؼٌر  األوالدالكفالة،  الموجودٌن تحت األوالدبالرؼم من كل األحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المخالفة، ٌعتبر فً حكم 
 22حد السن هذا للى  رفعسنة على األكثر عند تارٌخ حدو  الواقعة الكارثٌة. وٌ 23المؤجورٌن والبالؽٌن من العمر 

الموجاودٌن تحات الكفالاة،  األوالدسنة فً حالة متابعاة الدراساة ماع اإلدالء بماا ٌثبات  ذلاك. وٌعتبار كاذلك فاً حكام 
لاذٌن ٌساتحٌل علاٌهم بصاورة كلٌاة ودابماة ونهابٌاة مزاولاة أي نشااط افً وضعٌة لعاقة، دونما تحدٌد للسان،  األوالد

 جسدي أو ذهنً.ز مؤجور بسبب عج

 .62-2المادة 
مان  °1ٌؽطً الضمان ضد عواقب الوقابع الكارثٌة، الممنوح فً لطار عقود التاؤمٌن المنصاوص علٌهاا فاً البناد  



أعبله، األضرار البدنٌة التً ٌتعرض لها األشخاص ؼٌر مؤموري الماإمن لاه الموجاودون فاً األمااكن  25-3المادة 
المنصوص علٌها فً عقد التؤمٌن، وكذا األضرار البلحقاة باذوي حقاوقهم بسابب وفااتهم، عنادما تناتج هاذه األضارار 

 مباشرة عن واقعة كارثٌة.

 

 .62-2المادة 
مإمن بحدو  كل واقعة من شؤنها أن تإدي للى لثارة ضمان المإمن، وذلك بمجرد ٌتعٌن على المإمن له لشعار ال 

( ٌوما الموالٌة لحدوثها. ال ٌمكن تقلاٌص هاذا األجال باتاففاق مخاالؾ. 25علمه بها وعلى أبعد تقدٌر خبلل العشرٌن )
 وٌمكن تمدٌده من قبل اإلدارة باقتراح من الهٌبة.  

األجال المنصاوص علٌاه فاً الفقارة االولاى  انصارامو  الواقعة الماذكورة بعاد ٌمكن للمإمن له لشعار المإمن بحد
حااد  فجاابً أو قاوة وقوع سبب  مشروع أو  فً حالة وجود أعبله، وذلك فً حالة االستحالة المطلقة للقٌام بذلك أو

 قاهرة.

 .62-6المادة 
الضمان ضد عواقب الوقابع الكارثٌة المنصوص علٌه فاً  ت لعمالتحدد بنص تنظٌمً، باقتراح من الهٌبة، كٌفٌا 

 أعبله. 25-3المادة 
 

 .62-9المادة 
 تحدد اإلدارة أسقفا لجمالٌة للتعوٌض وذلك برسم كل واقعة وكل سنة.  

 ال ٌمكن أن ٌقل السقؾ اإلجمالً للتعوٌض برسم كل واقعة :
 السبب فٌها للى عامل طبٌعً؛عن ملٌاري درهم اذا تعلق األمر بواقعة كارثٌة ٌرجع  -
 ( ملٌون درهم لذا تعلق األمر بواقعة كارثٌة ٌرجع السبب فٌها للى الفعل العنٌؾ لئلنسان.155عن ثبلثمابة ) -

 ؼٌر أنه ال ٌمكن أن ٌقل السقؾ اإلجمالً للتعوٌض برسم كل سنة:
 ٌها للى عامل طبٌعً؛( مبلٌٌر درهم لذا تعلق األمر بواقعة كارثٌة ٌرجع السبب ف5عن أربعة ) -

 ( ملٌون درهم لذا تعلق األمر بواقعة كارثٌة ٌرجع السبب فٌها للى الفعل العنٌؾ لئلنسان.255عن ستمابة ) -

 25-3وتخفااض التعوٌضااات المسااتحقة برساام الضاامان ضااد عواقااب الوقااابع الكارثٌااة المنصااوص علٌااه فااً المااادة 
أعبله، حسب األسقؾ اإلجمالٌة السالفة الذكر. وتحدد اإلدارة، باقتراح من الهٌبة، شروط وكٌفٌات هذا التخفٌض وكذا 

 ر و األموال المإمن علٌها.اضرمنح تسبٌق عن التعوٌض، عند االقتضاء، وذلك على الخصوص حسب طبٌعة األ

 .62-1المادة 
ضحٌة أو لاذوي حقوقهاا بسابب وفاتهاا برسام الضامان ضاد عواقاب ٌحدد التعوٌض عن الضرر البدنً المستحق لل 

أعابله، وفاق  25-3مان الماادة ° 1و° 2الوقابع الكارثٌة، الممنوح فً لطاار عقاود التاؤمٌن المشاار للٌهاا  فاً البنادٌن 
 ( المعتبر بمثابة قانون ٌتعلاق3525أكتوبر  2) 3550محرم  2الصادر  فً  3.25.377أحكام الظهٌر الشرٌؾ رقم 

 37بتعوٌض المصابٌن فً حواد  تساببت فٌهاا عرباات برٌاة ذات محارك. ؼٌار أناه، ودون اإلخابلل بؤحكاام الماادة 
 ال ٌإخذ بعٌن االعتبار قسط مسإولٌة الضحٌة فً تحدٌد التعوٌض المذكور. أعبله،

فً نفاس الفقارة، فً لطار الضمان المنصوص علٌه  اعندما ٌكون الضرر المشار للٌه فً الفقرة األولى أعبله مؽط
لهاذا الضامان ودون أن ٌتجااوز التعاوٌض فٌاه ٌنتج آثاره وفق الشاروط المحاددة فإن كل عقد منهم  بعدة عقود تؤمٌن،

اإلجمالً الممنوح للضحٌة أو لاذوي حقوقهاا مبلاػ التعاوٌض المحادد طبقاا لمقتضاٌات الفقارة األولاى مان هاذه الماادة. 
، وفق هذه الشروط والحدود، على التعوٌض عن الضرر البدنً مان أي وٌمكن للضحٌة أو لذوي حقوقها أن ٌحصلوا

 مإمن ٌقع علٌه اختٌارهم، عندما تكون العقود المذكورة مبرمة مع عدة مإمنٌن.  
فااً النساابة  المشااار للٌااه أعاابله تحادد حصااة التعااوٌض المسااتحقة برساام كاال عقااد ماان خاابلل ضاارب مبلااػ التعااوٌض

إدى برسم هذا العقد لو كان هذا األخٌر منفردا ٌالمحصل علٌها من قسمة مبلػ التعوٌض الذي كان من المفروض أن 
جمٌاع العقاود، ماع اعتباار كال عقاد مان هاذه  على مجموع مبالػ التعوٌضات التً كان من المفروض أن تإدى برسام

 العقود كما لو كان منفردا.
برسام جمٌاع  مانهم مجماوع الحصاص التاً ٌتحملهاا ماإمنفً عبلقة المإمنٌن بعضهم ببعض، تسااوي حصاة كال 

 العقود المبرمة معه. 



 : تأمٌنات األشخـــاص القــســم الثـــالـــث
 

 : أحكام عـــامــــة البـاب األول
 

 من هذا الكتاب. 52علٌها فً عقد التؤمٌن مع مراعاة أحكام المادة األشخاص، تحدد المبالػ المإمن بتؤمٌنات فٌما ٌتعلق   :62المــــادة 

: بالنساابة لتؤمٌنااات األشااخاص، ال ٌمكاان للمااإمن بعااد أدابااه المبلااػ المااإمن علٌااه أن ٌحاال محاال المتعاقااد أو المسااتفٌد فااً  66المـــااـادة 
 حقوقهما ضد األؼٌار فٌما ٌترتب عن الحاد .

 

ات ضاد المارض أو الحاواد  التاً تلحاق األشاخاص، ٌمكان للماإمن أن ٌحال محال المتعاقاد أو ذوي ؼٌر أنه فٌما ٌخص عقاود التؤمٌنا
 الحقوق  تجاه الؽٌر المسإول قصد استرجاع  المبالػ المإداة كتعوٌض عن الضرر وفقا لشروط العقد.

ـــادة ِمضؼييٝ ِخييجٌف، ٠شثػييٝ فييٟ صؼ١يي١ٓ ِغييضف١ذ أٚ دييجٌشغُ ِييٓ وييً  (2535أؼسااطس  9بتااارٌخ  27.32)أضااٌفت بمقتضااى القااانون رقاام : 66-8المــ

ثٌؼجةٍٟ ثفضشثَ ثألفىجَ ثٌخجطز ثٌّضؼٍمز ديج١ٌّشثط ٚثٌٛطي١ز ٚثٌٙذيز ثٌّٕظيٛص ػ١ٍٙيج فيٟ ثٌضشيش٠ؼجس  ِغضف١ذ٠ٓ فٟ ػمٛد ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ

 .ثٌؾجسٞ دٙج ثٌؼًّ، فغخ وً فجٌز

 : التأمٌنات عـــلى الحـــٌاة  والرسملــة البـــاب الثــــانً

 : ٌمكن التؤمٌن على حٌاة شخص من طرفه أو من طرؾ  الؽٌر. 69المــــادة 

: ٌعتبر باطبل التؤمٌن فً حالة الوفاة المبرم من طرؾ الؽٌر على حٌاة  المإمن له، لذا لم ٌعاط هاذا األخٌار موافقتاه كتاباة  61المـــادة 
 مع اإلشارة للى المبلػ المإمن علٌه.

أن ٌعطً  المإمن له موافقته كتابة، بالنسبة لكل  تفوٌت أو لنشاء رهن وبالنسبة لكل تحوٌل لحق االستفادة ٌجب، تحت طابلة البطبلن، 
 من العقد المكتتب على حٌاته من طرؾ الؽٌر.

ساانة وعلااى  )(12: ٌمنااع علااى كاال شااخص لباارام تااؤمٌن فااً حالااة الوفاااة علااى حٌاااة قاصاار ٌقاال عمااره عاان اثنااً عشاار  61المــــااـادة 
 من القانون الجنابً. 15و 12من مدونة األحوال الشخصٌة والفصلٌن  350المحجور علٌه  حسب مدلول الفصل 

 ٌعتبر باطبل كل تؤمٌن أبرم خرقا لهذا المنع.

 ٌصرح بالبطبلن بناء على طلب المإمن أو مكتتب عقد التؤمٌن أو ولً القاصر أو المحجور علٌه.

 وع األقساط المإداة.ٌجب عندبذ لرجاع مجم
 

لن هذه األحكام ال تحول دون استرجاع األقساط المإداة تنفٌذا لعقد تؤمٌن فً حالة الحٌاة مكتتب على حٌاة أحد األشخاص المشار للاٌهم 
 فً الفقرة األولى أعبله، عند وفاة هذا الشخص.

دون ترخٌص  ) (12: ال ٌمكن لبرام تؤمٌن فً حالة الوفاة من طرؾ شخص آخر على حٌاة  قاصر بلػ سن الثانٌة عشر 92المـــــادة 
 من ممثله القانونً.

 

 ال ٌعفً هذا الترخٌص من الموافقة الشخصٌة للقاصر.

 فً ؼٌاب هذا الترخٌص وهذه الموافقة، ٌصرح ببطبلن العقد بطلب من كل من ٌهمه األمر.
 

 أعبله ما ٌلً: 31و 32: ٌجب أن ٌتضمن عقد التؤمٌن على الحٌاة لضافة للى البٌانات الواردة فً المادتٌن  98المـــادة 
 

 ترتكز على حٌاتهم عملٌة التؤمٌن؛االسم الشخصً والعابلً وتارٌخ مٌبلد الشخص أو األشخاص الذٌن  -3

 االسم الشخصً والعابلً للمستفٌد لذا كان محددا؛ -2

 الواقعة أو األجل الذي ٌتوقؾ علٌه استحقاق المبالػ المإمن علٌها؛ -1

 بعده ؛ 25شروط االسترداد والتسبٌقات كما تم التنصٌص علٌها فً المادة  -5

 بعده. 22للى  22شروط تخفٌض رأس المال أو اإلٌراد المضمون لذا كان العقد ٌتضمن قبول التخفٌض وفقا ألحكام المواد من  -0

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) ::  90المـــادة 

أو بااؤي وسااٌلة تبلٌااػ أخاارى تعطااً تارٌخااا  بواسااطة رسااالة مضاامونة ،ٌجاب علااى المااإمن أن ٌبلااػ المكتتااب ساانوٌا
. وٌجاب وعلى المإمن أن ٌثب  التبلٌػ بالوسٌلة الماذكورة المعلومات التً تمكن من تقٌٌم التزاماتهما المتبادلةمإكدا، 

 أن ٌكون هذا اإللزام باإلببلغ موضوع شرط خاص فً العقد.

 جب تبلٌؽها للمكتتب وكذا أجل هذا التبلٌػ بمنشور تصدره الهٌبة.المعلومات التً ٌتحدد 

 

 ن ٌكون لحامله.: ٌمكن أن ٌكون عقد التؤمٌن على الحٌاة ألمر وال ٌمكن أ .9المـــادة 

ٌجب أن ٌكون تظهٌر عقد التؤمٌن على الحٌاة ألمر، مإرخا ومتضمنا السم المستفٌد من التظهٌر وموقعا من المظهر وذلك تحت طابلة 



 البطبلن.

 : ٌمكن دفع رأس المال أو اإلٌراد المإمن علٌه عند وفاة المإمن له لمستفٌد أو لعدة مستفٌدٌن معٌنٌن. 92المـــادة 
 

عتبر كؤنه تم لفابدة مستفٌدٌن معٌنٌن االشتراط الذي ٌمنح المتعاقاد  بموجباه  االنتفااع مان التاؤمٌن لماا لزوجاه دون اإلشاارة للاى اسامه ٌ
ولما ألبنابه وفروعه المولودٌن أو الذٌن  سٌولدون ولما لورثته دون الحاجة للى تسجٌل أسمابهم فاً عقاد التاؤمٌن أو فاً أي محارر آخار 

 .المإمن علٌهأو اإلٌراد رأس المال منح  الحق ٌتضمن

: لن التؤمٌن المبرم لفابدة زوج المإمن له ٌكون لصالح الشخص الذي ٌتزوجه المإمن له ولو بعد تارٌخ لبرام العقد. وفاً  92المـــادة 
 الحٌاة.الزوجات الباقٌن على قٌد حالة تعدد الزٌجات، فإن االستفادة من هذا االشتراط تعود للى الزوج أو 

 

فً ؼٌاب تعٌٌن مستفٌد محدد فً عقد التاؤمٌن أو عناد عادم موافقاة المساتفٌد المعاٌن، ٌحاق لمكتتاب العقاد أن ٌعاٌن مساتفٌدا أو أن ٌؽٌار 
ل صامستفٌدا بآخر. وٌتم هذا التعٌٌن أو التؽٌٌر  لما بوصٌة، ولما بٌن األحٌاء بواسطة ملحق للعقاد أو بالقٌاام بااإلجراءات المقاررة فاً الف

 من الظهٌر الشرٌؾ المتعلق بااللتزامات والعقود المذكور أعبله، أو لن كان العقد ألمر، فعن طرٌق التظهٌر. 350
 

 : ٌصبح االشتراط الذي ٌمنح االنتفاع من التؤمٌن لمستفٌد محدد، ال رجوع فٌه، بمجرد قبول صرٌح أو ضمنً للمستفٌد. 96المـــادة 
 

حق الرجوع فً هذا االشتراط ال ٌملكه لال من قام به وبالتالً ال ٌمكن أن ٌمارس وهو على قٌد الحٌاة ال من طالما لم ٌتم  القبول، فإن 
 طرؾ دابنٌه وال من طرؾ ممثلٌه القانونٌٌن.

ل عان ال ٌمكن ممارسة هذا الحق فً الرجوع  بعد وفاة المشترط من طرؾ ورثته لال بعد استحقاق المبلػ المإمن علٌه وبعد مدة ال تقا
 ٌوما من لنذار المستفٌد من التؤمٌن بواسطة محرر ؼٌر قضابً مطالب فٌه بضرورة التصرٌح بالقبول أو الرفض. (90)تسعٌن 

 

 ال ٌمكن االحتجاج تجاه المإمن بقبول المستفٌد لبلشتراط الذي تم لفابدته أو الرجوع عنه لال لذا كان المإمن على علم بذلك.
 

بدون عوض من  تؤمٌن على الحٌاة لشخص معٌن على أنه تم بناء على شرط وجاود المساتفٌد وقات اساتحقاق  ٌفترض فً منح االنتفاع
 رأس المال أو اإلٌراد المإمن علٌه، عدا لذا تبٌن العكس من مقتضٌات االشتراط.

 

الضامان لذا كاان العقاد ألمار أو : ٌمكن رهن عقد التؤمٌن لما بواسطة ملحق للعقاد  ولماا عان طرٌاق التظهٌار علاى سابٌل  99المـــادة 
 من الظهٌر الشرٌؾ المتعلق بااللتزامات والعقود المشار للٌه أعبله. 3350بمحرر ٌخضع لئلجراءات الواردة فً الفصل 

الذماة  عندما ٌتم لبرام عقد تؤمٌن فً حالة الوفاة دون تعٌٌن مستفٌد، فإن رأس المال  أو اإلٌراد الماإمن علٌاه ٌادخل فاً : 91المـــادة 
 المالٌة للمتعاقد أو تركته.

 

 .المإمن لهوفاة ٌسري  نفس اإلجراء لذا تم لبرام التؤمٌن مع تعٌٌن مستفٌد  أو أكثر ولم ٌبق على قٌد الحٌاة أي مستفٌد عند 
 

: ال ٌشمل لر  المإمن له، المبالػ المشترط دفعها بعد وفاته لمساتفٌد معاٌن أو لورثتاه. وٌبقاى المساتفٌد، كٌفماا كاان شاكل  91المـــادة 
 وتارٌخ تعٌٌنه، الوحٌد الذي ٌحق له الحصول على هذه المبالػ، ابتداء من ٌوم العقد ولو حصل قبوله بعد وفاة المإمن له.

 

: ال ٌمكن لادابنً المتعاقاد المطالباة بالمباالػ التاً اشاترطها لصاالح مساتفٌد معاٌن. وٌبقاى لهاإالء الادابنٌن فقاط الحاق  فاً  12المـــادة 
 استرجاع األقساط، لذا كانت هذه األخٌرة مبالؽا فٌها بالنظر لقدرات مإدٌها ولذا كان أداإها بنٌة الضرر بحقوقهم.

 

قبوله االشتراط الذي تم لمصلحته ولذا كان تفوٌت هذا الحق مقررا صاراحة  أو بقباول المتعاقاد،  : ٌمكن لكل مستفٌد، بعد 18المـــادة 
مان الظهٌار الشارٌؾ المتعلاق بااللتزاماات  350أن ٌحول هو نفسه االستفادة من العقد لما عان طرٌاق حوالاة الحاق وفقاا ألحكاام الفصال 

 والعقود أو عن طرٌق التظهٌر لذا كان العقد  ألمر.

المتعلق بمدونة التجارة الخاصاة بحقاوق الازوج فاً حالاة  30.50من القانون رقم  272و  277: ال تطبق أحكام المادتٌن  10مـــادة ال
 التؤمٌن على الحٌاة المبرم من طرؾ تاجر لفابدة زوجته.

 : ٌمكن للزوجٌن أن ٌبرما تؤمٌنا متبادال على حٌاة كل منهما بموجب نفس العقد. .1المـــادة 

 : ٌمكن لكل من ٌهمه األمر أن ٌحل محل المتعاقد فً أداء أقساط التؤمٌن. 12المـــادة 

 : لٌس للمإمن أي وسٌلة إلجبار المكتتب على أداء األقساط. 12المـــادة 

 (2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) : 16المـــادة 

( أٌام من استحقاقه، ٌوجه المإمن للى المكتتاب رساالة مضامونة ماع لشاعار بالتوصال 35لذا لم ٌإد قسط أو جزء منه داخل العشرة ) .
هاذه الرساالة فاإن عادم أداء هاذا القساط أو الجازء وكاذا األقسااط التاً   ٌوما  مان تاارٌخ توجٌاه   (20)ٌخبره بؤنه بعد انتهاء أجل عشرٌن



حل خبلل األجل المذكور، ٌإدي لما لفسخ  العقد فً حالة انعدام أو عادم كفاٌاة قٌماة اساترداد رأس الماال أو اإلٌاراد  ٌكون  استحقاقها قد
 المضمون ولما لتخفٌض رأس المال أو اإلٌراد المذكورٌن.

 الحاالت. تجعل الرسالة المضمونة المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة  القسط محموال للى موطن المإمن وذلك فً جمٌع
فً حالاة فساخ عقاد التاؤمٌن تطبٌقاا للمقتضاٌات الاواردة فاً الفقارة األولاى أعابله، ٌاتم لرجااع االحتٌااطً الحساابً 

 . المتعلق بهذا العقد للى المكتتب

 (2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :8-16المادة 

فً حالة انتهاء عقد التؤمٌن قبل األجل المتفق علٌه مسبقا بسبب واقعاة ؼٌار منصاوص علٌهاا فاً العقاد، ٌجاب علاى  
 سارٌا.الخطر  ضمان عد فٌهاٌالمتعلق بالفترة التً لم  قسط أو االشتراكلجزء اأن ٌرجع للى المكتتب المإمن 

: فً عقود التؤمٌن فً حالة الوفاة المبرمة لمدى حٌاة المإمن له دون شرط البقاء على قٌد الحٌاة ، وفً جمٌع العقود التً  19المـــادة 
تإدى بموجبها المبالػ أو اإلٌرادات المإمن علٌها بعد عدد محدد من السانوات، ال ٌترتاب علاى عادم دفاع قساط التاؤمٌن لال تخفاٌض رأس 

 ( أقساط سنوٌة على األقل.1ون، رؼم كل اتفاق مخالؾ، شرٌطة أن ٌكون قد تم أداء ثبلثة )المال أو اإلٌراد المضم
 

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) : 11المــــادة  

ٌجب أن تبٌن  شروط تخفٌض رأس المال أو اإلٌراد المضمون  فً العقد  بطرٌقاة تمكان الماإمن لاه فاً كال حاٌن مان معرفاة المبلاػ  
 المخفض الذي سٌإول للٌه رأس المال أو اإلٌراد المضمون فً حالة التوقؾ عن دفع األقساط.

لذي قد ٌحصال علٌاه الماإمن لاه لذا اعتماد كقساط ٌمكن أن ٌكون رأس المال أو اإلٌراد المخفض أقل من المبلػ ا ال
وحٌااد عنااد اكتتاااب تااؤمٌن ماان نفااس النااوع ووفقااا لتعرٌفااات الجاارد المعمااول بهااا وقاات التااؤمٌن األولااً، مبلااػ ٌعااادل 

مصاارٌؾ التساٌٌر التاً ٌحادد هاذا االحتٌااطً  على أن تخصم مناالحتٌاطً الحسابً لعقد تؤمٌنه فً تارٌخ الفسخ،  
( مان %3وال ٌمكن لهاذا المبلاػ األقصاى أن ٌتجااوز نسابة واحاد فاً الماباة ) .بمنشور تصدره الهٌبةمبلؽها األقصى 

 المبلػ األولً المإمن علٌه.

لذا اكتتب التؤمٌن جزبٌا مقابل أداء قسط وحٌد، ٌبقى جزء التؤمٌن المتعلق بهذا  القسط ساري المفعول،  رؼام عادم 
 أداء األقساط الدورٌة.

أدنااه  352عادا فاً الحالاة المنصاوص علٌهاا فاً الماادة  ) 2535ماارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم    315)عدلت بمقتضى المادة :  11المـــادة 
أدناه وبعد معاٌنة هذه الحالة  238وفً حالة عدم كفاٌة األصول المكونة لتمثٌل خصوم مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن المعنٌة، طبقا للمادة 

وفق الشروط المنصوص علٌها فً القسمٌن الساادس و الساابع مان الكتااب الثالا  مان هاذا القاانون، فاإن اساترداد رأس  الهٌبةمن طرؾ 
 المال أو اإلٌراد المضمون بطلب من  المتعاقد ٌكون لجبارٌا.

 

 سترداد.وٌمكن للمإمن تقدٌم تسبٌقات للمتعاقد فً حدود قٌمة اال

ٌجب أن تحدد قٌمة  االسترداد وعدد األقساط الواجب أداإها، قبل لمكانٌة المطالبة باالسترداد أو التسبٌقات بنظام عام للماإمن، موافاق 
 . وال ٌمكن تؽٌٌر مقتضٌات هذا النظام باتفاق خاص.الهٌبةعلٌه من طرؾ 

فاً كال حاٌن معرفاة المبلاػ الاذي هاو مان حقاه. لن أداء قٌماة  متعاقادٌجب أن تكون شاروط االساترداد مبٌناة فاً العقاد، حتاى ٌتسانى لل
 االسترداد الكامل ٌنهً العقد.

 

أعاابله، فااإن التؤمٌنااات المإقتااة فااً حالااة الوفاااة ؼٌاار قابلااة لتخفااٌض رأس المااال أو اإلٌااراد  22: خبلفااا ألحكااام المااادة  12المــااـادة 
 المضمون.

 

أعبله، ال تقبل االسترداد التؤمٌنات المإقتة فاً حالاة الوفااة وتؤمٌناات رإوس أماوال البقااء علاى  89: خبلفا ألحكام المادة  18المـــادة 
 قٌد الحٌاة ولٌراد البقاء على قٌد الحٌاة والتؤمٌنات فً حالة الحٌاة دون تؤمٌن مضاد واإلٌرادات العمرٌة المإجلة دون تؤمٌن مضاد.

 

 عمدا. ٌتوقؾ سرٌان مفعول عقد التؤمٌن بالنسبة للمستفٌد الذي أدٌن كفاعل أصلً أو كمشارك بقتل المإمن له : 10المـــادة 

( سنوات على األقل، ٌجب على المإمن دفع مبلػ االحتٌاطً الحسابً المتعلاق بحصاة المساتفٌد المادان 3لذا أدٌت األقساط لمدة ثبل  )
 أدٌنوا كفاعلٌن أصلٌٌن أو كمشاركٌن بقتل المإمن له عمدا. للمتعاقد أو لورثته أو لخلفه، عدا لذا

د فً حالة مجرد محاولة  القتل، ٌحق للمتعاقد الرجوع فً منح االستفادة من التؤمٌن للمستفٌد الذي قام بالمحاولة، ولو كان هذا األخٌر ق
 طلبه المإمن له كتابة.قبل االستفادة من االشتراط الذي تم لصالحه. وٌكون هذا الرجوع  للزامٌا لذا 

 

: فً حالة تعٌٌن مستفٌد بوصٌة، ٌكون أداء المبالػ المإمن علٌها للى الشخص الذي كان  مساتحقا لهاا، دون هاذا التعٌاٌن،  .1المـــادة 
 مبربا  لذمة المإمن حسن النٌة.



نه الحقٌقٌة توجد خارج الحدود الموضوعة إلبارام : ال ٌترتب على الؽلط فً سن المإمن له بطبلن التؤمٌن لال لذا كانت س 12المـــادة 
 العقود حسب تعرٌفات المإمن.

 

فً أي حالة أخرى، لذا كان القسط المدفوع أقل من القسط الذي كان من الواجب أداإه ناتجا عن ؼلط ٌتعلق بسان الماإمن لاه، ٌخفاض 
لمبلبم للسن الحقٌقٌة للمإمن له. أما لذا حاد  عكاس ذلاك، ودفاع رأس المال أو اإلٌراد المإمن علٌه تناسبٌا بٌن القسط المحصل والقسط ا

 قسط جد مرتفع بسبب ؼلط فً سن المإمن له، ٌتعٌن على المإمن أن ٌرجع بدون فوابد جزء القسط الزابد الذي توصل به.

أعابله، فاإن الماإمن ٌادفع  للمتعاقاد أو فاً حالاة وفااة  15: فً حالة الكتمان أو التصرٌح الكاذب المشار للٌهما فاً الماادة  12 المـــادة
 له، للمستفٌد مبلؽا ٌساوي االحتٌاطً الحسابً للعقد. المإمن

 

: فً حالة التصفٌة القضابٌة للمإمن،  ٌحصر ٌوم صدور  حكم التصرٌح بالتصفٌة القضابٌة دٌن كل واحد من المستفٌدٌن  16المـــادة 
من العقود الجارٌة فً مبلػ ٌعادل االحتٌاطً الحسابً لكل عقاد ٌاتم احتساابه دون أي  زٌاادة بنااء علاى القواعاد التقنٌاة لتعرٌفاة األقسااط 

 لعقد.المعمول بها عند لبرام ا
 

: لذا عرض على شخص بمنزله أو بمكان عمله أو بمكان خاص أو عام اكتتاب عقد تؤمٌن على الحٌاة وتام االكتتااب أثنااء  19المــادة 
 ( ٌوما ابتداء من تارٌخ اكتتاب العقد لكً ٌلؽً هذا االلتزام. 30تلك الزٌارة، وجب منحه أجبل ال ٌقل عن خمسة عشر )

 

 ء  لرجاع كل المبالػ التً تكون قد دفعت من طرؾ المكتتب.ٌترتب عن هذا اإللؽا

 ال ٌحق للمإمن أن ٌطالب بتعوٌضات عن للؽاء العقد.
 

 (2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  )) 2535مارس  52بتارٌخ   25.32من القانون رقم    312عدلت بمقتضى المادة ):  11المـــادة 

التؤمٌن على الحٌاة أن تكون عقودا ذات رأسمال متؽٌر. فً هذه الحالة، ٌحتسب رأس المال أو اإلٌاراد ٌمكن لعقود 
بوحدات حسابٌة تادعى قٌماا مرجعٌاة. تتكاون هاذه الوحادات الحساابٌة مان قاٌم منقولاة أو  ، كلٌا أو جزبٌا، المضمون

 االعتبار مدى أمان ومردودٌة هذه القٌم أو السندات.تصدره الهٌبة، آخذة بعٌن  بمنشورسندات واردة فً قابمة محددة 

فً جمٌع الحاالت، ٌمكن للمإمن له أو المستفٌد أن ٌختار لما التسدٌد نقدا ولما  تسلم القٌم أو السندات. ؼٌار أناه لذا 
 .كانت الوحدات الحسابٌة مكونة من سندات أو قٌم ؼٌر قابلة للتداول، فبل ٌمكن أن ٌتم  التسدٌد لال نقدا

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  )  ) 2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم    312بمقتضى المادة   عدلت) : 11المـــادة 

ٌحتساب رأس الماال  ,أعبله  52فً عقود التؤمٌن على الحٌاة ذات  رأس المال المتؽٌر المنصوص علٌها فً المادة 
بوحدات حسابٌة موافق علٌها من طرؾ الماإمن   كلٌا أو جزبٌا، أو اإلٌراد المضمون والقسط واالحتٌاطً الحسابً،

 له.
 

بعدة وحدات حسابٌة ، فاإن القساط المقابال   كلٌا أو جزبٌا، عندما ٌكون عقد التؤمٌن ذو رأس المال المتؽٌر محتسبا،
 له ٌوزع حسب نفس النسب.

تحاادد شااروط تقٌااٌم الوحاادات الحسااابٌة بمنشااور تصاادره الهٌبااة التااً تحصاار تااارٌخ قٌمااة التصاافٌة الواجااب مراعاتهااا لتحدٌااد القسااط و 
 .االحتٌاطً الحسابً و رأس المال أو اإلٌراد المضمون و قٌمة استردادهما

 (2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) : 822المــادة 

لى المإمنٌن أن ٌقوموا  بإشراك المإمن لهم فً لطار عقود التؤمٌن على الحٌاة فً األربااح التقنٌاة والمالٌاة ٌجب ع
 التً ٌحققونها برسم تلك العقود.

التاؤمٌن التكاافلً وعلاى عقاود وعلاى  على العقود التً ال تتضمن قٌمة التخفاٌض أحكام هذه المادة ال تطبق ؼٌر أن
 عندما ال تتضمن هذه العقود عنصرا عمرٌا. وحدات حسابٌةكلٌا ب ةمحتسبالعقود التؤمٌن 

 : 828المــادة 
تعتبر كتؤمٌنات شعبٌة، التؤمٌنات على الحٌاة ذات أقسااط دورٌاة ومبلاػ محادد أقصااه، ودون فحاص طباً للزاماً  

والتً فً ؼٌاب لجراء فحص طبً، ال ٌادفع رأس الماال المنصاوص علٌاه فٌهاا كاامبل فاً حالاة الوفااة لال لذا وقعات 
األقصى والمعاد تقٌٌماه لن اقتضاى الحاال الاذي   الوفاة بعد أجل منصوص علٌه فً العقد. وٌحدد بنص تنظٌمً المبلػ

 ٌمكن لمإمن أن ٌضمنه على حٌاة نفس  الشخص بموجب عقد أو عدة عقود.

ماان هااذا الكتاااب، ٌكااون دفااع أقساااط الساانة األولااى للزامٌااا فااً التؤمٌنااات  27و 22و 20اسااتثناء  ماان أحكااام المااواد 
 التؤمٌنات.أعبله على هذه  23الشعبٌة، وال تطبق أحكام المادة 



 (2535أغغطظ  5دضجس٠خ   27.32ثٌفمشر ثألٌٚٝ دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ  صّّش)  : 820المــادة 

 ثٌمٛثػييذِيغ صضٕيجف ِييج ٌيُ  ثٌضىيجفٍٟ ثالعيضغّجس ػميٛد أ٠ؼيج ػٍييٝ ٘يزٖ ثألفىيجَ صطذييكٚ .تطباق أحكاام هاذا القساام علاى عقاود الرساملة 
 .ٚؽذ١ؼضٙج ششٚؽٙجثٌضىجفٍٟ ٚ ثٌّٕظّز ٌؼ١ٍّجس ثٌضؤ١ِٓ ٚثٌّذجدا

 

أعبله، ال ٌمكن أن ٌترتب كجزاء عان  عادم دفاع قساط مساتحق بموجاب عقاد رساملة لال توقٌاؾ  22استثناء من أحكام المادة 

 العقد أو فسخه. وفً هذه الحالة األخٌرة، ٌصٌر استرداد رأس المال أو اإلٌراد المضمون لفابدة المستفٌد من العقد لجبارٌا.
 : عــقــد التأمٌن الجــمــاعــً الباب الثالث

 

  صّّيش)  (2532أؼساطس  20بتاارٌخ  05.31عادلت بمقتضاى القاانون رقام  )( 2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32القاانون رقام    مان 312الماادة )تممت بمقتضى :  .82المـــادة 

  (2535أغغطظ  5دضجس٠خ   27.32ثٌفمشر ثألٌٚٝ دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ 

الذي ٌكتتبه شاخص معناوي أو رباٌس مقاولاة ٌادعى مكتتباا قصاد انخاراط  تؤمٌنات األشخاص تؤمٌن جماعً، عقدٌعتبر عقد 
، ِيٓ أؽيً ثٌشعيٍّز أٚ ثالعيضغّجس دجٌٕغيذز مجموعة من األشاخاص ٌادعون منخارطٌن مساتوفٌن لشاروط محاددة فاً العقاد الماذكور

ٌاة اإلنسان  أو التً تإدي للى المس بالسابلمة البدنٌاة للشاخص أو من أجل تؽطٌة األخطار المرتبطة بمدة ح أو ،ٌٍضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ
 المتعلقة بالمرض أو األمومة وأخطار العجز أو الزمانة.

 

 ٌجب أن ٌكون للمنخرطٌن عبلقة من نفس الطبٌعة  مع المكتتب.

احترام أحكام هذا القانون و ٌمكن أن ٌخضع مكتتبو هذه العقود لمراقبة الهٌبة. و الؽرض من هذه المراقبة الحرص على 
 الشروط التعاقدٌة.

: ٌجب أن تقتطع المبالػ المستحقة على المنخرط لفابدة المكتتب برسم التؤمٌن الجمااعً منفصالة عان تلاك التاً قاد تكاون  822المــادة 
 مستحقة على المنخرط لفابدة المكتتب برسم عقد آخر.

ال ٌمكان للمكتتاب أن ٌقصاً منخرطاا مان االساتفادة مان عقاد التاؤمٌن ( 2557نوفمبر  15بتارٌخ  51.57)تممت فً القانون رقم  : 822المــادة 
 الجماعً لال لذا انقطعت العبلقة التً تربطهما أو توقؾ المنخرط عن دفع القسط أو أثبت المإمن ؼش المنخرط.

ٌوما ابتداء من لنذاره مان طارؾ المكتتاب بواساطة رساالة ( 15ال ٌتم لقصاء المنخرط  لعدم أدابه القسط لال عند انصرام أجل ثبلثٌن )
 أٌام على أقل تقدٌر بعد التارٌخ الذي كان ٌجب أن تإدى فٌه المبالػ المستحقة.   (10)مضمونة. وال ٌمكن توجٌه هذه الرسالة لال عشرة

( ٌوماا المنصاوص علٌاه فاً الفقارة 15الثبلثاٌن )ٌخبر المكتتب المنخرط بواسطة رسالة اإلنذار بؤن عدم أداء القسط عند انقضاء أجال 
 السابقة، قد ٌإدي للى لقصابه من العقد.

 

ال ٌحول هذا اإلقصاء، عند االقتضاء، دون تسدٌد  التعوٌضات المكتسبة للمنخارط مقابال األقسااط أو االشاتراكات المدفوعاة ساابقا مان 
 طرفه.

 السالؾ الذكر. 03.07قا للقانون رقم على العقود المكتتبة تطبٌال تطبق أحكام هذه المادة 

 : ٌلزم المكتتب: 826المـادة 

بتسلٌم المنخرط   بٌانا معدا من  طرؾ المإمن ٌعرؾ من خبلله بالضمانات وكٌفٌة دخولها حٌاز التطبٌاق وكاذا اإلجاراءات الواجاب  -
 القٌام بها عند وقوع الحاد ؛

 ند االقتضاء، لدخالها على حقوقهم والتزاماتهم.بإخبار المنخرطٌن كتابة بالتؽٌٌرات المزمع، ع -

 ٌتحمل المكتتب لثبات تسلٌم البٌان للمنخرط واإلخبار المتعلق بالتؽٌٌرات فً العقد.
 

 ٌمكن للمنخرط فسخ انخراطه بسبب هذه التؽٌٌرات.

 االنخراط فً العقد للزامٌا.ؼٌر أنه ال ٌمنح للمنخرط حق فسخ االنخراط لذا كانت العبلقة التً تربطه بالمكتتب تجعل 

أعبله، ٌمكن للممثل القانونً لراشد  تحت الوصاٌة أن ٌنخرط باسم هذا األخٌار فاً  25و  22ستثناء من أحكام المادتٌن : ا829المادة 
 عقد تؤمٌن جماعً فً حالة الوفاة، مبرم  فً لطار تنفٌذ اتفاقٌة جماعٌة للشؽل.

أعبله، لذا كانت العبلقاة التاً تاربط المنخارط بمكتتاب عقاد للتاؤمٌن الجمااعً تجعال االنخاراط  25: خبلفا ألحكام المادة  821المــادة 
 لجبارٌا فً العقد المذكور، فإن االسترداد بطلب من المنخرط ال ٌكون لجبارٌا لال فً حالة انقطاع هذه العبلقة.

 

كوكٌل للمإمن الذي تم اكتتاب العقاد  -تجاه المنخرط والمستفٌد-اعً، ٌعتبر المكتتب متصرفا : بالنسبة لعقود التؤمٌن الجم 821المــادة 
 لدٌه، فٌما ٌخص اإلنخراطات فً هذا العقد وكذا تنفٌذه.

 

 .عقد تؤمٌن جماعً لطارؼٌر مباشر وكٌفما كان شكله، عن تدخله فً  أوال ٌمكن للمكتتب الحصول على مقابل مباشر 
 



 : أحكام متعلقة بعقود التأمٌن على الحٌاة والرسملة المفقودة أو المتلفة أو المسروقة باب الرابعال

: ٌجب على كل شخص ٌدعً أنه فقد حٌازة  عقد تؤمٌن على الحٌاة أو عقد رسملة على لثر ضٌاع أو لتبلؾ أو سارقة  أن 882 المادة
اسطته اكتتاب البولٌصة، وذلك عن طرٌاق رساالة مضامونة ماع لشاعار ٌصرح بذلك  بالمقر االجتماعً للمإمن أو لدى وكٌله الذي تم بو

أٌام من تسلمها   (8)بالتوصل. وٌتعٌن على المإمن الموجهة للٌه الرسالة أن ٌشعر المرسل بتوصله بالرسالة بنفس الطرٌقة خبلل ثمانٌة
 على األكثر.

فاظ جمٌاع حقاوق األطاراؾ  ٌتعاٌن علاى الماإمن  أن ٌشاعر ولكً ٌبقاى للعقاد  المتعارض علٌاه آثاار نافاذة وتحات ساابر التحفظاات وح
أٌام الماذكورة أعابله بوجاوب االساتمرار فاً دفاع األقسااط أو االشاتراكات المنصاوص علٌهاا فاً  (8)المصرح بالتعرض خبلل الثمانٌة 

 العقد عند استحقاقها.

علاى قادر اإلمكاان، للاى جمٌاع الظاروؾ التاً مان  للموقع ومهنته وجنسٌته وموطناه وٌشاٌر،  ٌبٌن التصرٌح االسم الشخصً والعابلً
 عرؾ بظروؾ اختفابه.ٌشؤنها أن تمكن من التعرؾ على العقد و

 ٌجب أن ٌصادق على  توقٌع المصرح من طرؾ السلطة المختصة.

 ٌعتبر التصرٌح المقدم على هذا النحو بمثابة تعرض على أداء رأس المال وكذا جمٌع التوابع.

عطً اإلبراء عن التعرض، لما بتسالٌم اإلشاعار بالتوصال مشاار فاً هامشاه للاى اإلباراء ولماا بتصارٌح بااإلبراء ٌمكن للمتعرض أن ٌ
 مبلػ للى المإمن بواسطة رسالة مضمونة مع لشعار بالتوصل؛ وٌجب فً جمٌع الحاالت،  أن ٌكون التوقٌع مصادقا علٌه.

تقٌااد التعرضااات فااً سااجل خاااص ٌمسااك بااالمقر   ) 2535مااارس  52بتااارٌخ   25.32  القااانون رقاام 312)عاادلت بمقتضااى المااادة رقاام  : 888المااادة 
 بمنشور تصدره الهٌبة.االجتماعً للمإمن وفقا لنموذج ٌحدد 

 

 وفقا لنفس البٌانات جدول للتعرضات المذكورة. ٌمسك

على التعرضات التً قد ٌكون هذا العقد ٌجب على المإمن عند كل طلب ٌقدمه شخص ٌثبت أن له حقا مكتسبا فً عقد معٌن أن ٌطلعه 
 موضوعا لها.

ٌوماا  (30): لذا ظهر شخص من األؼٌار حامبل للعقد المتعارض علٌاه، علاى الماإمن أن ٌخبار المتعارض داخال الثبلثاٌن  880المادة 
بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل ونفس اإلجراء ٌتعٌن القٌام باه بالنسابة للمكتتاب األصالً للعقاد لذا كاان شخصاا آخار ؼٌار 

 المتعرض.
 

( ٌوماا، تحات طابلاة التشاطٌب علاى التعارض. 15وٌجب أن ٌنص هذا اإلشعار على ضرورة رفع دعوى  االستحقاق داخل الثبلثاٌن )
م العقاد المشامول باالتعرض للاى الماإمن، ٌحجازه وٌبقاى تحاات حراساته حتاى ٌبات فاً ملكٌاة العقاد بحكام قضاابً أو ٌصاابح ولذا تام تقادٌ

 أدناه. 331التعرض بدون أثر، تطبٌقا للمادة 

 ٌسلم وصل عن العقد للؽٌر حامله، لذا أثبت هوٌته وموطنه.

 عند انعدام هذا اإلثبات، ٌرجع العقد للمتعرض دون أي لجراء.

ٌوماا التاً تلاً التوصال بالرساالة المضامونة المنصاوص علٌهاا فاً الماادة   (30): ٌجاب علاى المتعارض داخال الثبلثاٌن .88الماادة 
السابقة، أن ٌرفع دعواه للى المحكمة المختصة وأن ٌخبر المإمن، بواسطة رسالة مضمونة مع لشعار بالتوصل، برفع الدعوى المذكورة 

 مع ذكر تارٌخها والمحكمة التً تم بها وضع الطلب.
برفع دعواه واإلشعار بها داخل األجل المذكور، فإن التعرض ٌرفاع بقاوة القاانون وٌشاار للاى ذلاك فاً ساجل عندما ال ٌقوم المتعرض 

 التعرضات.

ؼٌر أنه لذا اثبت المتعرض وجود سبب مشروع منعه من التصرؾ أو فً حالة الؽش، أمكنه الرجوع على الؽٌار الحامال للعقاد وعلاى 
 كل شخص مسإول عن الؽش.

( ابتاداء مان تاارٌخ التعارض دون ظهاور للؽٌار، ٌمكان للمتعارض بعاد اإلدالء  برساالة عادٌاة مان 2د مرور سانتٌن ): عن 882المادة 
من ربٌس المحكماة المختصاة الموجاود بادابرة نفوذهاا ماوطن   المإمن تشهد أن التعرض لم تتم المنازعة فٌه، أن ٌستصدر أمرا  قضابٌا

ٌن بوساطته، بالترخٌص له بتسلم نظٌر من بولٌصة التاؤمٌن علاى نفقتاه وممارساة الحقاوق التاً المإمن أو وكٌله الذي  تم لبرام عقد التؤم
 تشملها.

بالنسبة للمإمن، ٌحل النظٌر مكان العقد األصلً الاذي ال ٌمكان االحتجااج باه علٌاه بعاد ذلاك، وٌحاتفظ الحامال الاذي فقاد الحٌاازة تجااه 
 اآلخرٌن بالدعاوى التً ٌخولها له القانون.

 

 : التأمٌنات اإلجبارٌة كــتــاب الثـــانـــًال
 
 

 : التأمٌن علــــى القـــنــص القــســـم األول
 

: ٌجب أن ٌرفق كل طلب لرخصة القانص بشاهادة تاؤمٌن مسالمة مان مقاولاة  للتاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن تضامن خابلل مادة  882المــادة 



 التً ٌتسبب فٌها لؤلؼٌار عن ؼٌر قصد.صبلحٌة الرخصة مسإولٌة القناص المدنٌة عن الحواد  

تنتهً صبلحٌة رخصة القانص وتساحب مإقتاا مان طارؾ السالطة المكلفاة بتسالٌمها  فاً حالاة فساخ عقاد التاؤمٌن أو فاً حالاة توقٌاؾ 
لتاً ٌوجاد الضمان المنصوص علٌه فً العقد ألي سبب من األسباب. ٌجب على مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن تبلٌاػ السالطة  المختصاة ا

 بدابرة نفوذها موطن المإمن له بفسخ العقد أو بتوقٌؾ الضمان.
 

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  )  : 886المــــادة 

عان خمساٌن ملٌاون  ،أعابله 330 فاً الماادة علٌهاا الذي ٌؽطً األخطاار المنصاوصٌمكن أن ٌقل مبلػ الضمان ال 
 ( درهم عن كل واقعة.05.555.555)

ال ٌحتج تجاه الضحاٌا أو ذوي حقوقهم  بؤي سقوط للحق فً التعوٌض بالنسبة للحواد  البدنٌة الناجمة عن أي فعل للقنص، ما عدا فً 
 حالة توقٌؾ الضمان  بصورة قانونٌة  لعدم أداء قسط أو اشتراك التؤمٌن.

 : تستثنى من الضمان األضرار البلحقة بالمؤمورٌن واألجراء أثناء مزاولتهم لمهامهم. 889المـــادة 
 

: ٌمنع على مقاولة التؤمٌن ولعادة التاؤمٌن المعتمادة لمزاولاة عملٌاات التاؤمٌن ضاد أخطاار المساإولٌة المدنٌاة أن تارفض  881المــادة 
 أعبله. 330ضمان القناصة الخاضعٌن إلجبارٌة التؤمٌن المحدثة بموجب المادة 

 

متعلقة بمراقبة القنص، ٌعاقاب بؽراماة مان ماابتً : دون اإلخبلل بالعقوبات المنصوص علٌها فً النصوص التشرٌعٌة ال 119المـــادة 
(  درهم كل قناص لم ٌدل بالوثابق التاً تفٌاد أن لجبارٌاة التاؤمٌن قاد اساتوفٌت كماا هاو منصاوص علٌهاا فاً 555( للى أربعمابة )255)

 أعبله. 330المادة 

 : تأمٌن  العربات ذات محرك. القـسم الثــانً
 

 : األشخـــاص  الخاضعون إلجبارٌة التأمٌن الباب األول

ٌجب على كل شخص طبٌعً أو معنوي  ٌمكن أن تثار   ) 2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم    315)عدلت بمقتضى المادة  : 802المــادة 
مسإولٌته المدنٌة بسابب  األضارار البدنٌاة أو المادٌاة البلحقاة باألؼٌاار والتاً تساببت فٌهاا عرباة برٌاة ذات محارك ؼٌار مرتبطاة بساكة 

 لة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن.حدٌدٌة أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن ٌؽطً هذه المسإولٌة  بعقد تؤمٌن مبرم مع مقاو
 
 

ٌمكان لكال شاخص خاضاع إلجبارٌااة التاؤمٌن الماذكورة قوبال طلااب تؤمٌناه باالرفض مان طارؾ مقاولااة للتاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن معتماادة 
التً تحدد مبلػ القساط  الاذي لتلازم بمقابلاه مقاولاة  الهٌبةلمزاولة عملٌات التؤمٌن ضد أخطار العربات ذات محرك أن ٌعرض األمر على 

 التؤمٌن ولعادة التؤمٌن بضمان الخطر المقترح علٌها.

ٌستوفً لجبارٌة التؤمٌن  األشاخاص القااطنون بالخاارج   )2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم    312)عدلت بمقتضى المادة  : 808المــادة 
 ب عربة ذات محرك  ؼٌر مسجلة به وذلك لذا كانوا حاملٌن لحدى الوثابق التالٌة :والذٌن ٌدخلون للى المؽر

 

 بطاقة دولٌة للتؤمٌن  تدعى   البطاقة الخضراء  صالحة من حٌ  المدة والتً تدرج المؽرب فً نطاق الضمان؛ -
 

مان ربٌاع اآلخار  30االتفاقٌاة الموقاع علٌهاا بتاونس ٌاوم بطاقة التؤمٌن ما بٌن الدول العربٌاة تادعى  البطاقاة البرتقالٌاة  وفقاا ألحكاام  -
( بٌن البلدان األعضاء فً جامعة الدول العربٌة فً شاؤن ساٌر الساٌارات عبار البلادان العربٌاة وبطاقاة التاؤمٌن 3570أبرٌل  22)  3150

 (؛1977سبتمبر  19) 3157شوال  0بتارٌخ  3.77.321الدولٌة العربٌة الخاصة بالسٌارات والصادرة  بموجب الظهٌر الشرٌؾ رقم  

 كل بطاقة أخرى تنص علٌها اتفاقٌة ثنابٌة أو متعددة األطراؾ صادق علٌها المؽرب وقام بنشرها. -

فً حالة عدم اإلدالء بإحدى البطاقات الواردة أعبله، ٌجب على األشخاص المشار للٌهم فاً الفقارة الساابقة مان هاذه الماادة  أن ٌكتتباوا 
 بمنشور تصدره الهٌبة.بحدود المملكة عقدا للتؤمٌن تحدد شروط اكتتابه 

 : نطــــــاق  إجبـــــارٌــــة  التأمٌن. البــاب الثـــانً

أعبله المساإولٌة المدنٌاة لمكتتاب عقاد التاؤمٌن   ومالاك العرباة  325: ٌجب أن ٌؽطً التؤمٌن المنصوص علٌه فً المادة   800 المادة
 وكل شخص ٌتولى، بإذن من المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو قٌادتها.

 

مارساون بصاورة اعتٌادٌاة السمسارة أو البٌاع  أو استثناء من أحكام الفقرة السابقة، ٌتعاٌن علاى أصاحاب المراباب واألشاخاص الاذٌن  ٌ
اإلصاابلح أو اإلؼاثااة أو مراقبااة حالااة العربااات ذات محاارك، فٌمااا ٌتعلااق بهااذه العربااات المودعااة لاادٌهم بحكاام مهنتهففاافم ، أن ٌإمنااوا  

ة ذات محارك باإذنهم أو باإذن مسإولٌتهم الشخصٌة وكذا مسإولٌة األشخاص العاملٌن فً منشآتهم أو الذٌن ٌتولون حراسة أو قٌادة العربا
 أي شخص معٌن لهذا الؽرض فً عقد التؤمٌن.

ٌؽطً التؤمٌن، الذي ٌكتتبه هإالء األشخاص، المسإولٌة المدنٌة التً ٌتحملونها من جراء األضرار التً تتسبب فٌهاا لؤلؼٌاار العرباات 



 م المهنً.ذات محرك المودعة لدٌهم فً لطار مهنتهم أو تلك المستعملة فً لطار نشاطه

ال ٌمكان أن ٌقال مبلاػ الضامان المتعلاق بتعاوٌض األضارار  (.2532أؼساطس  20بتاارٌخ  05.31عادلت بمقتضاى القاانون رقام  ) : .80المـــادة 
درهم عن كل عربة وعن كل واقعة وذلك فً حدود  (05.555.555خمسٌن ملٌون )عن  120المشار للٌها فً المادة 

( معتباار بمثابااة قااانون ٌتعلااق 3525أكتااوبر  2) 3550محاارم  2بتااارٌخ  3.25.377أحكااام الظهٌاار الشاارٌؾ رقاام 
 بتعوٌض المصابٌن فً حواد  تسببت فٌها عربات برٌة ذات محرك.

 

درهام عنادما ٌتعلاق األمار بعرباة ذات  (20.555.555وعشارٌن ملٌاون )ؼٌر أن هذا الحد األدنى ٌحدد فاً خمساة 
 عجلتٌن ال تتجاوز قوتها الجبابٌة حصانٌن.

 وبالنسبة للعربات المعدة لنقل المسافرٌن بمقابل، ٌجب أن ٌضمن العقد  ما ٌلً :

خمسااٌن ملٌااون مبلااػ ال ٌقاال عاان  المسااإولٌة المدنٌااة لمالااك العربااة تجاااه األؼٌااار ؼٌاار المنقااولٌن علااى متنهااا، -3
 درهم عن كل عربة وعن كل واقعة؛( 05.555.555)

 

عن المبلػ المحصل علٌه بضرب  ال ٌقل أنالمسإولٌة المدنٌة للناقل تجاه األشخاص المنقولٌن فً  مبلػ ال ٌمكن  -2
درهم  (05.555.555خمسٌن ملٌون )درهم فً عدد المقاعد المسموح بها فً العربة وال عن   (1.000.000)ملٌون 

 عن كل عربة وعن كل واقعة.
 : االستثناء من الضمان البـــاب الثـــالـــث

 وسقوط   الحق فً التعوٌض

 : تشمل لجبارٌة التؤمٌن تعوٌض األضرار البلحقة بكل شخص ما عدا : 802 المــادة
 

 العربة حراستها أو قٌادتها ؛ مكتتب العقد ومالك العربة المإمن علٌها وكل شخص ٌتولى بإذن من المكتتب أو مالك -3
 

 السابق ؛ -2

 الممثلون القانونٌون للشخص المعنوي مالك العربة المإمن علٌها لذا كانوا منقولٌن على متنها؛ -1

 أجراء أو مؤمورو المإمن له أو السابق المسإول  عن  الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم. -5

 : ٌمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التؤمٌن على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق فً التعوٌض. 802المــادة 

 ال ٌمكن االحتجاج بسقوط الحق فً التعوٌض تجاه الضحاٌا أو ذوٌهم.

الساترجاع جمٌاع المباالػ التاً دفعهاا فً هذه الحالاة، ٌقاوم الماإمن بتسادٌد التعاوٌض لحسااب المساإول وٌمكناه أن ٌرفاع ضاده دعاوى 
 عوضا عنه أو وضعها فً االحتٌاطً.

ؼٌر أنه ٌمكن االحتجاج تجاه الضحاٌا أو ذوٌهم  بسقوط الحق فً التعوٌض المترتب عن التوقٌؾ القانونً للضامان بسابب عادم تسادٌد 
 قسط أو اشتراك التؤمٌن.

 : مـــراقبة إجبارٌة التأمٌن البـــاب الــــرابع

أعبله قد  325: ٌجب على كل سابق عربة أن ٌدلً  بوثٌقة ٌفترض منها أن لجبارٌة التؤمٌن المنصوص علٌها فً المادة  806المــادة 
 استوفٌت.

 

تنتج قرٌنة وجود الضمان من خابلل تقادٌم لحادى الوثاابق ، التاً تحادد شاروط لعادادها وصابلحٌتها بانص تنظٌماً، للاى الماوظفٌن أو 
 المكلفٌن بمعاٌنة المخالفات لنظام السٌر والجوالن. وهذه الوثابق ال تعنً فً حد ذاتها التزام المإمن بتحمل الضمان.األعوان 

فً حالة توقٌؾ عقد التؤمٌن أو فسخه، ٌجب على المإمن له أن ٌرجع للاى الماإمن وثٌقاة التاؤمٌن المنصاوص علٌهاا فاً الفقارة األولاى 
 أعبله.

تتضمن المحاضار المعادة مان طارؾ الماوظفٌن واألعاوان المكلفاٌن بمعاٌناة المخالفاات لنظاام الساٌر والجاوالن : ٌجب أن  809المادة 
 البٌانات المحددة بنص تنظٌمً.

 

تلزم مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن  المعتمدة لمزاولة    )2535مارس  52بتارٌخ  25.32القانون رقم  من 312المادة  )عدلت بمقتضى : : 801 المــادة
 كل مالك عربة خاضع إلجبارٌة التؤمٌن بموجب هذا الكتاب ضد أخطار المسإولٌة المدنٌة. عملٌات تؤمٌن أخطار العربات بقبول ضمان

 

 ٌعة استعمالها.أعبله كٌفما كانت طب 120ٌطبق هذا المقتضى على جمٌع العربات المشار للٌها فً المادة 

 



 فً حالة عدم احترام مقاولة التؤمٌن و لعادة التؤمٌن لهذه اإلجبارٌة، ٌمكن سحب اعتمادها كلٌا أو جزبٌا وفق الشروط المنصاوص علٌهاا فاً
 أدناه. 222المادة 

لمزاولة عملٌات تؤمٌن أخطاار العرباات أدناه، كل مقاولة للتؤمٌن و لعادة التؤمٌن معتمدة  275تتعرض للعقوبات المنصوص علٌها فً المادة 
 أعبله. 325تصر على رفض ضمان خطر العربة الذي تم تحدٌد قسطه من طرؾ الهٌبة وفقا للمادة 

 

 المؤمـــن محل المؤمن له فً تعوٌض األضـــرار الالحقة باألغٌار إحالل:  البــاب الخـــامـــس

ٌحل المإمن بقوة القانون محل المإمن له فً حدود الضمان المنصوص علٌه فً العقد ألداء التعوٌضات أو اإلٌرادات  : 129المـــادة 
 الممنوحة لؤلشخاص المنقولٌن أو األؼٌار أو ذوٌهم وكذا أداء جمٌع المصارٌؾ الناجمة عن الحادثة.

 
 

مدنٌة أو جنابٌة، ٌجاب لدخاال الماإمن لزوماا فاً الادعوى مان قبال فً حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعوٌض عن األضرار أمام محكمة 
طالب التعوٌض، أو من قبل المإمن له. وٌجب أن ٌشٌر القرار القاضً بمنح تعوٌض أو لٌراد  للاى لحابلل الماإمن محال الماإمن لاه فاً 

 حدود الضمان المنصوص علٌه فً عقد التؤمٌن.

ٌرجعااوا علااى المااإمن لااه لال فٌمااا ٌخااص جاازء التعوٌضااات أو اإلٌاارادات والمصااارٌؾ الااذي  ال ٌمكان للاادابنٌن أو الاادابنٌن باااإلٌراد أن
 ٌتجاوز حدود الضمان.

 ٌعتبر باطبل كل حجز أقٌم على أموال المإمن له لتسدٌد التعوٌضات أو اإلٌرادات التً تشكل موضوع ضمان عقد التؤمٌن.

 : العقـــوبات البــــاب الســــادس

درهام كال ساابق عرباة  لام ٌاتمكن مان تقادٌم الوثٌقاة التاً  ) (400للاى أربعماباة  ) (200: ٌعاقاب بؽراماة مان ماابتٌن  130المــاـادة 
 أعبله.  322ٌفترض منها  استٌفاء لجبارٌة التؤمٌن كما نصت على ذلك المادة 

 

درهام   (6.000)للاى ساتة آالؾ   (1.200)( أشهر وبؽرامة من ألاؾ وماابتٌن2( للى ستة )3: ٌعاقب بالحبس من شهر) 131المـــادة 
 أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن فقط :

 

 أعبله ؛ 325كل من خالؾ عن قصد أحكام المادة  -3

 كل مإمن له رفض أن ٌرجع للى المإمن  الوثٌقة التً ٌفترض منها استٌفاء لجبارٌة التؤمٌن فً حالة توقٌؾ عقد التؤمٌن أو فسخه. -2

 األقصى للؽرامة فً حالة العود.ٌمكن مضاعفة الحد 

: تمنع االتفاقات التاً ٌتكلاؾ بموجبهاا وساطاء، مقابال أجار متفاق علٌاه مسابقا، بضامان اساتفادة ضاحاٌا حاواد  الساٌر أو 8.0المــادة
 ذوٌهم من اتفاقات بالتراضً أو من قرارات قضابٌة.

 
درهام وفاً حالاة    (10.000)للى عشارة آالؾ   (1.000)من ألؾ  ٌعاقب الوسطاء الذٌن ٌخالفون أحكام الفقرة األولى أعبله بؽرامة 

درهام. وعابلوة علاى ذلاك، ٌجاب أن  تاؤمر المحكماة بنشار      (200.000)للاى ماابتً ألاؾ   (20.000)العود بؽرامة من عشارٌن ألاؾ
( علااى بااب مكتاب أو مكاتااب 3مقتطاؾ مان الحكام بجرٌاادة أو عادة جراباد  مخاول لهااا نشار اإلعبلناات القانونٌااة وبإلصااقه لمادة  شاهر )

 الوسٌط، وكل ذلك على نفقة المدان.
 

ٌوما لذا قام عن قصد بإزالة الملصقات الماذكورة  أو لخفااء أو تمزٌاق كلهاا  (15)خمسة عشر  للى (2)ستة ٌعاقب المدان بالحبس من 
 أو بعضها أو حرض على ذلك أو أمر به. وٌتم من جدٌد تنفٌذ كل األحكام المتعلقة باإللصاق على نفقة المدان.

 

 صندوق ضمان حوادث السٌر: القسم الثالث
 
 : الغرضالباب األول
 

مان جمااادى  22: ٌقصاد بصااندوق ضامان حااواد  الساٌر المإسسااة التاً أحادثت بمقتضااى الظهٌار الشاارٌؾ الماإرخ فااً  ..8الماادة 
 ( والتً تنظم بمقتضى األحكام الواردة فً هذا القانون. 3500فبراٌر  22) 3175اآلخرة  

الكتاب الثال  مان هاذا القاانون. لال اناه ٌعفاى  ٌتمتع هذا  الصندوق بالشخصٌة المعنوٌة. وتمسك محاسبته طبقا ألحكام القسم الرابع  من
 من لعداد بٌان أرصدة اإلدارة وجدول التموٌل  وقابمة المعلومات التكمٌلٌة.

: ٌتحمل صندوق ضمان حاواد  الساٌر التعاوٌض الكلاً أو الجزباً لؤلضارار البدنٌاة التاً تساببت فٌهاا عرباة برٌاة ذات  8.2المادة 



أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها وذلك فً الحالة التً ٌكون فٌهاا األشاخاص المساإولون عان بسكة حدٌدٌة  طةبمرتمحرك ؼٌر 
 هذه الحواد  مجهولٌن  أو ؼٌر مإمنٌن وؼٌر قادرٌن على تعوٌض الضحاٌا بسبب عسرهم.

 
 

 ٌستثنى من االستفادة من صندوق ضمان حواد  السٌر:

السابقة، عدا  فً حالة سرقة العربة، وكذا السابق، وبصفة عامة، كال شاخص لاه حراساة  هاذه مالك العربة المشار للٌها فً الفقرة  -3
 العربة عند وقوع الحادثة؛

 الممثلون القانونٌون للشخص المعنوي المالك للعربة البرٌة ذات محرك لذا كانوا منقولٌن على متنها؛ -2

 محرك الذي تقع علٌه مسإولٌة الحادثة أثناء قٌامهم بعملهم؛أجراء أو مؤمورو مالك أو سابق العربة البرٌة ذات  - 1

، مرتكبو السرقة ومشاركوهم  وكذا األشاخاص اآلخارون المنقولاون علاى متنهاا، عادا لذا البرٌة ذات محركفً حالة سرقة العربة  - 5
 أثبت هإالء حسن نٌتهم.

أعبله المطالباة باالساتفادة مان صاندوق ضامان حاواد  الساٌر لذا  (5( و 1( و 2( و3ؼٌر أنه ٌمكن لؤلشخاص المشار للٌهم فً البنود 
 كانت مسإولٌة  الحادثة التً تسببت فٌها عربة أخرى برٌة ذات محرك تقع على من له حراستها  وذلك فً حدود هذه المسإولٌة.

 أجهزة اإلدارة والمراقبة: الباب الثانً

 
 : ٌدٌر صندوق ضمان حواد  السٌر مجلس لدارة. 8.2المادة 

 

 ٌتكون مجلس اإلدارة من :  :136المادة 

 ممثل عن اإلدارة؛ -

 اع والتدبٌر أو من ٌمثله؛المدٌر العام لصندوق اإلٌد -

لمقاوالت التؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن المعتمادة لممارساة عملٌاات التاؤمٌن علاى المساإولٌة المدنٌاة الناجماة عان اساتعمال  ممثلٌن (7)سبعة -
 العربات البرٌة ذات محرك.

 تحدد كٌفٌة تعٌٌن أعضاء مجلس اإلدارة بنص تنظٌمً.

 ٌنتخب مجلس اإلدارة ربٌسه من بٌن أعضابه.

 إلدارة صندوق ضمان حواد  السٌر. : ٌتمتع مجلس اإلدارة بجمٌع السلط والصبلحٌات البلزمة 8.9المـادة 

 ٌجتمع مجلس اإلدارة  بدعوة من ربٌسه كلما دعت احتٌاجات الصندوق لذلك. وٌجتمع على األقل مرتٌن فً السنة من أجل :

 حصر القوابم التركٌبٌة للسنة المالٌة المختتمة ؛ -

 وحصر مٌزانٌة السنة المالٌة الموالٌة .دراسة   -

 تخضع القوابم التركٌبٌة السالفة الذكر لفحص ٌقوم به على األقل  مدقق واحد خارجً للحسابات الذي علٌه:

لما أن ٌشهد بصحة وصدق  هذه القوابم التركٌبٌة وبإعطابهاا صاورة مطابقاة للوضاعٌة والذماة المالٌاة للصاندوق الماذكور فاً نهاٌاة  -
 السنة المالٌة؛

 لما أن ٌشفع  اإلشهاد بتحفظات؛ -

 لما أن ٌرفض اإلشهاد على القوابم المذكورة. -

 وفً  هاتٌن الحالتٌن األخٌرتٌن ٌحدد مدقق الحسابات أسباب ذلك.

وتتخاذ قراراتاه ( أعضاابه حاضارٌن أو ممثلاٌن. 2/1: ٌتداول مجلس اإلدارة بصورة صاحٌحة لذا كاان علاى األقال  ثلثاا )138المــادة 
 بؤؼلبٌة األصوات، وفً حالة  التساوي ، ٌرجح صوت الربٌس.

 ٌمكن لمجلس اإلدارة  أن ٌقرر لحدا   أي لجنة فً حظٌرته، حٌ  ٌحدد تشكٌلتها وطرق تسٌٌرها.
 

 : ٌخضع صندوق ضمان حواد  السٌر لمراقبة الوزٌر المكلؾ بالمالٌة. 139المــادة 
 

بالمالٌة مندوبا للحكومة  ٌمارس نٌابة عنه المراقبة  على كافة أوجه تسٌٌر الصاندوق الماذكور. وٌمكناه حضاور ٌعٌن  الوزٌر المكلؾ 
جمٌع اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان الممكن لحداثها من  طرؾ هذا المجلس.  وٌملك المندوب سلطة التحري بمراقبة جمٌع الوثابق 

 لمكان. ولهذا الؽرض ٌمكن له أن ٌستعٌن بكل شخص  مإهل أو ذي تجربة مفٌدة للقٌام بمهمته.كما ٌمكنه أن ٌمارس هذه السلطة بعٌن ا

 ٌتحمل صندوق ضمان حواد  السٌر مصارٌؾ هذه المراقبة.
 

 القرارات المتخذة من طرؾ صندوق ضمان حواد  السٌر  أو تلك المتخذة باسمه من طرؾ اللجان  التاً قاد ٌحادثها  تعتبر قابلة للتنفٌذ
ٌوما ابتداء مان اتخااذ القارار لذا لام ٌباد منادوب الحكوماة، لماا تؤٌٌاده الفاوري للقارار ولماا  (15) مجلس اإلدارة، خبلل أجل خمسة عشر 

 ( أٌام بالنسبة  للقرارات التً ال تشمل  التزاما مالٌا  لصندوق ضمان حواد  السٌر.0معارضته له. وٌقلص هذا األجل للى خمسة )
 



 :األحكام المالٌة الباب الثالث

  (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) : 822المــــادة 
I.- :ًتشمل موارد صندوق ضمان حواد  السٌر ما ٌل 
 

مساهمة لجبارٌة لجمٌع مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن المعتمدة  للقٌام فً المؽارب بعملٌاات تاؤمٌن علاى مختلاؾ األخطاار الناجماة  -3
عن استعمال العربات البرٌة ذات محرك. وتحدد هذه المساهمة بنسبة من حجم األقسااط  أو االشاتراكات الصاادرة باالمؽرب برسام السانة 

أعابله. وتحصال وتصافى هاذه المسااهمة مان  315والمتعلقة بتؤمٌن العربات المشار للٌها فاً الفقارة األولاى مان الماادة  المالٌة المنصرمة
 طرؾ صندوق ضمان حواد  السٌر؛

التااؤمٌن اإلجباااري عاان المسااإولٌة المدنٌااة مساااهمة للمااإمن لهاام  تضاااؾ للااى مبلااػ أقساااط التااؤمٌن المتعلقااة ب -2
أعابله، وتقادر هاذه المسااهمة علاى أسااس كال األقسااط أو االشاتراكات التاً ٌادفعها  325فً المادة نصوص علٌه الم

من طرؾ مقااوالت التاؤمٌن  . وتستخلص هذه المساهمةبرسم هذا التؤمٌن المإمن لهم لمقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن
 ولعادة التؤمٌن وتحصل وفقا لطرق تحدد بنص تنظٌمً ؛

من هذا الكتاب. هاذا االقافتطاع، الاذي ٌعاادل أرباع مارات مبلاػ الؽراماة  325اقتطاع ٌتحمله مالكو العربات لمخالفتهم أحكام المادة  -1
الجنابٌة المعاقب بها على هذه المخالفة، ٌخضع فً كل حالة  لحكم باإلدانة  من طرؾ المحكمة المدعوة للبات فاً المخالفاة المشاار للٌهاا 

هذا االقتطاع حتى فً حالة الحكم  بالؽرامة مع وقؾ التنفٌذ. ولذا أصدرت المحكمة عقوبة الحبس دون أي ؼرامة ٌساوي هذا  آنفا. و ٌتم
 مرات المبلػ األقصى للؽرامة ؛االقتطاع أربع 

 من هذا القانون ؛ 301فً المادة  عابدات حجز األموال وعابدات دعاوى الحلول المنصوص علٌها -5

 المستوفاة من المدٌنٌن بالتعوٌض؛االستخبلصات  -5

 عابدات توظٌؾ األموال والفوابد الممنوحة عن األموال المودعة فً حساب  جار ؛ -6

 حقٌق القٌم المنقولة والعقارٌة ؛االسترجاعات وت -7

 تسبٌقات الخزٌنة ؛ -8

 التبرعات والهبات وموارد مختلفة؛ -9

 مورد آخر قد ٌمكن منحه للصندوق. كل -10

 ( أعبله.2(  و 3تحدد بنص تنظٌمً نسبة المساهمات المشار للٌها فً البندٌن 

II .– ل نفقات صندوق ضمان حواد  السٌر:تشم 

 التعوٌضات والمصارٌؾ التً ٌتحمل الصندوق دفعها برسم الحواد  ؛ -3

 مصارٌؾ التجهٌز والتسٌٌر؛ -2

 المدفوعة برسم الدعاوى ؛المصارٌؾ  -1

 تكلفة توظٌؾ األموال ؛ -5

 تسدٌد تسبٌقات الخزٌنة. -0
 

: ال ٌمكاان لصااندوق ضاامان حااواد  السااٌر أن ٌقتنااً أو ٌكتتااب قٌمااا منقولااة ؼٌاار تلااك المخصصااة لتمثٌاال الكفاااالت  828المــااـادة 
 واالحتٌاطٌات التقنٌة المفروضة على مقاوالت التؤمٌن و لعادة التؤمٌن.

 

 : شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السٌر.الرابع الباب
 

: ٌترتب التعوٌض الذي ٌتحمله صندوق ضمان حواد  السٌر لما عن قرار قضابً قابل للتنفٌذ ولما لثر مصالحة تمت   820المـــــادة 
ماان هااذا الباااب. وفااً كلتااا الحااالتٌن ٌجااب تقٌاافٌم التعوٌضااات المسااتحقة  303للااى  357وفااق الشااروط المنصااوص علٌهااا فااً المااواد ماان 
الصاادر فاً  1.84.177ها فً األبواب األول والثانً والثال  من الظهٌر الشارٌؾ رقام للضحاٌا أو لذوٌهم طبقا للشروط المنصوص علٌ

 ( معتبر بمثابة قانون ٌتعلق بتعوٌض المصابٌن فً حواد  تسببت فٌها عربات برٌة ذات محرك. 3525أكتوبر  2)  3550محرم  2

 
 

قا، بؤن ٌحصلوا للضحاٌا أو لذوٌهم على تعاوٌض مان صاندوق تمنع االتفاقات التً  ٌتكلؾ بموجبها وسطاء، مقابل أجر متفق علٌه مسب
 ضمان حواد  السٌر.

 

: كل محضر ٌحرره ضباط أو أعوان الشرطة القضابٌة بخصوص حادثاة ساٌر بدنٌاة تسابب فٌهاا شاخص مجهاول أو ؼٌار .82المادة 
 مإمن، ٌجب أن ٌشٌر صراحة لهذه الواقعة.

 

مان   (1) ألحكام الفقرة السابقة للى صندوق ضمان حاواد  الساٌر خابلل أجال شاهرٌجب أن ترسل نسخة من كل محضر محرر طبقا 



 تارٌخ اختتامه.

:  لذا  اعتزمت  مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن  االحتجاج تجاه الضحٌة أو ذوٌه ببطبلن عقد التؤمٌن أو بتوقٌؾ الضامان أو 822المادة 
التصارٌح باذلك لصاندوق ضامان حاواد  الساٌر برساالة مضامونة ماع لشاعار بالتوصال  بانعدام التؤمٌن أو بالتؤمٌن الجزبً، وجب علٌهاا

 ولرفاق هذا  التصرٌح بالوثابق والمستندات  التً تحدد البحتها  بنص تنظٌمً.
 

ٌوماا الموالٌاة لتقادٌم طلاب التعاوٌض مان طارؾ الضاحٌة أو ذوٌاه. وفاً حالاة التاؤمٌن  (25) ٌجب أن ٌتم هذا التصرٌح خابلل الساتٌن
الجزبً، ٌفبدأ  سرٌان هذا األجل من تارٌخ اإلناذار الاذي لام ٌتبعاه رد، والاذي ٌتعاٌن علاى مقاولاة التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن  لرسااله باسام 
الضحٌة أو ذوٌه للى المسإول عن الحادثة وذلك  فً الحالة التً  لم ٌقبل فٌها هذا األخٌر أداء ما بذمته فً نفاس الوقات الاذي تبارئ فٌاه 

 التؤمٌن ولعادة التؤمٌن  ما بذمتها. مقاولة
 

تشعر الضحٌة أو ذوٌه فً نفس الوقت ووفق نفس الشكل بإحدى االستثناءات المنصوص  التؤمٌن أنٌجب على مقاولة التؤمٌن ولعادة 
 علٌها فً الفقرة األولى من هذه المادة مع توضٌح رقم بولٌصة التؤمٌن ومدة الضمان.

 

لذا اعتزماات مقاولااة التااؤمٌن ولعااادة التااؤمٌن الطعاان فااً شااؤن وجااود عقااد التااؤمٌن، رؼاام لدالء المسااإول عاان الحادثااة بوثٌقااة اإلثبااات 
أعبله، ٌجب علٌها،  من جهة، أن تصرح بذلك للى صندوق ضمان حواد  السٌر داخل األجل المحادد  322المنصوص علٌها فً المادة 
سطة رسالة مضامونة ماع لشاعار بالتوصال، ومان جهاة أخارى، أن تخبار،  فاً نفاس الوقات   وبانفس الشاكل، فً الفقرة الثانٌة أعبله بوا
 الضحٌة أو ذوٌه بذلك.

 

أعابله، والتاً أثارتهاا  355:  ٌبدي صاندوق ضامان حاواد  الساٌر رأٌاه حاول االساتثناءات المنصاوص علٌهاا فاً الماادة 822المادة 
ٌومااا ابتااداء ماان التوصاال  (60)طة رسااالة مضاامونة مااع اإلشااعار بالتوصاال داخاال اجاال  سااتٌن مقاولااة التااؤمٌن ولعااادة التااؤمٌن، بواساا

 بالتصرٌح. كما ٌتعٌن على الصندوق أن ٌرسل فً نفس الوقت وبنفس الشكل  نسخة من هذه الرسالة للضحٌة أو ذوٌه. 
 

مٌن ولعادة التؤمٌن أن تدفع تعوٌضا لحساب صاندوق أعبله، لذا كان على مقاولة التؤ 350و  355: تطبق أحكام المادتٌن   826المادة 
أكتاوبر  2)  3550محارم  2الصاادر فاً  3.25.377من الظهٌر الشرٌؾ رقم  32من المادة  1ضمان حواد  السٌر وفقا ألحكام الفقرة 

 ( معتبر بمثابة قانون ٌتعلق بتعوٌض المصابٌن فً حواد  تسببت فٌها عربات برٌة ذات محرك.3525
 

: كل صلح ٌهدؾ للى تحدٌد أو تسدٌد تعوٌضات مدٌن بها مسإولون ؼٌر مإمنٌن عان أضارار بدنٌاة تساببت فٌهاا عرباة  829المــادة 
برٌة ذات محرك ؼٌار مرتبطاة بساكة حدٌدٌاة أو مقطوراتهاا أو شابه مقطوراتهاا، ٌجاب  تبلٌؽاه للاى صاندوق ضامان حاواد  الساٌر مان 

 ( ٌوما بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل.15ثبلثٌن ) طرؾ المدٌن بالتعوٌض وذلك خبلل أجل
 

: لذا كان المسإول عن األضرار مجهوال، ٌجب توجٌه طلب الضحاٌا أو ذوٌهم بالتعوٌض عن األضرار التً لحقتهم للاى 821المــادة 
 ( سنوات ابتداء من تارٌخ وقوع  الحادثة.1صندوق ضمان حواد  السٌر خبلل أجل ثبل  )

 

( ابتاداء لماا مان تاارٌخ 3فً كل الحاالت األخرى، ٌجب توجٌه طلب التعاوٌض للاى صاندوق ضامان حاواد  الساٌر داخال أجال سانة )
 الصلح ولما من تارٌخ صدور القرار القضابً الحابز لقوة الشًء المقضً به.

 تارٌخ الحادثة:( سنوات ابتداء من  0باإلضافة للى ذلك، ٌجب على الضحاٌا أو ذوٌهم، خبلل أجل خمس )

أن ٌكونااوا قااد أبرمااوا اتفاقااا مااع صااندوق ضاامان حااواد  السااٌر أو أقاااموا  دعااوى قضااابٌة ضااده، لذا كااان المسااإول عاان الحادثااة  -3
 مجهوال؛

 أن ٌكونوا قد ابرموا صلحا مع المسإول عن الحادثة أو أقاموا  دعوى قضابٌة ضده لذا كان  المسإول معروفا. -2

المنصوص علٌها فً الفقرات السابقة لال ابتداء من الٌوم الذي علم فٌه المعنٌفون باألمر بالضرر، لذا أثبتوا جهلهام لاه ال تسري اآلجال 
 للى حٌن علمهم به.

لذا كان التعوٌض ٌتعلق  بدفع لٌراد أو أداء رأسمال على دفعات، ٌجب توجٌه طلب التعوٌض للى صندوق ضمان حواد  السٌر خبلل 
 سنوات ابتداء من تارٌخ االستحقاق الذي لم ٌؾ فٌه المدٌن بالتزاماته. (1أجل ثبل  )

ٌترتب على عدم مراعاة هذه اآلجال سقوط الحق فً المتابعة، ما عدا لذا اثبت المعنٌون باألمر أنهم كانوا فً حالة استحال علٌهم  فٌهاا 
 التصرؾ قبل انصرام اآلجال المذكورة.

ٌجب على الضحٌة  أو ذوٌه أن ٌوجهوا طلب التعوٌض للى صاندوق ضامان حاواد  الساٌر بواساطة رساالة مضامونة  : 821المــادة 
 مع لشعار بالتوصل أو بواسطة محرر  ؼٌر  قضابً. وتدعٌما لهذا الطلب ٌجب أن ٌثبتوا :

 

لما أن  الضحٌة من جنسٌة مؽربٌة أو مقٌم بالمؽرب ولما أنه من رعاٌا دولة عقدت مع المؽارب اتفااق المعاملاة بالمثال وتتاوفر فٌاه  -3



 الشروط التً حددها هذا االتفاق؛

 أن  الحادثة وقعت بالمؽرب ؛ -2

لحادثة  ال تمانحهم  الحاق فاً التعاوٌض الكامال فاً أن الحادثة تمنحهم الحق  فً التعوٌض  حسب التشرٌع المؽربً المطبق، وأن ا -1
 أي لطار آخر. لذا كان بإمكان الضحٌة أو ذوٌه المطالبة بتعوٌض جزبً فإن الصندوق ال ٌتحمل لال التعوٌض التكمٌلً.

 انه ؼٌر مإمن. ٌجب على طالبً التعوٌض أن ٌثبتوا لما انه لم ٌتم التعرؾ على المسإول عن الحادثة، ولما بعد التعرؾ علٌه تبٌن

: ٌعتبر المسإول عن الحادثة معسرا بعد لجابته بالرفض على اإلنذار بااألداء الاذي ٌتعاٌن علاى صاندوق ضامان حاواد   822المــادة 
(  ٌوما ابتاداء مان تاارٌخ تبلٌؽاه،  ٌصابح 25السٌر توجٌهه للٌه. فً حالة  الرفض أو لذا بقً ذلك اإلنذار دون مفعول خبلل أجل ستٌن  )

 أدناه. 303ندوق ضمان حواد  السٌر مدٌنا بالتعوٌض، مع مراعاة تطبٌق أحكام المادة ص

ٌوماا ابتاداء مان تاارٌخ تبلٌؽاه بالصالح  (90)ٌجب على صندوق ضمان حواد  السٌر أن ٌوجه اإلنذار السالؾ الذكر داخل أجل تسعٌن
 النهابً أو بالقرار القضابً القابل للتنفٌذ المتعلق بالتعوٌض.

: ٌجب أن ترفق طلبات التعاوٌض لزوماا بنساخة مان الحكام القضاابً الصاادر أو بنساخة مشاهود بمطابقتهاا لعقاد الصالح  828المــادة 
 المحدد  للتعوٌض النهابً.

 

لذا لم ٌتم التوصل للى اتفااق باٌن صاندوق ضامان حاواد  الساٌر والضاحٌة أو ذوٌاه لماا بشاؤن الصالح الاذي حصال ولماا بشاؤن تحدٌاد 
ٌض فً الحالة التاً ٌكاون فٌهاا مرتكاب الحادثاة  مجهاوال ولماا بشاؤن تاوفر شاروط مانح الحاق فاً التعاوٌض المنصاوص علٌاه فاً التعو

 أعبله، ٌحق للضحٌة أو ذوٌه رفع القضٌة للى المحكمة المختصة. 305و 355المادتٌن 

 اضاة صندوق ضمان حواد  السٌر.ماعدا  الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة، ال ٌمكن للضحٌة أو ذوٌه مق

 (2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50)عدلت فً القانون رقم :  820المــادة 

ٌمكن لصندوق ضمان حواد  السٌر أن ٌتدخل فً جمٌع الدعاوى القابمة بٌن ضحاٌا حواد  السٌر البدنٌاة أو ذوٌهام مان جهاة، و باٌن 
إمنٌن لدٌها من جهة أخرى. فً هذه الحالاة ٌتادخل  الصاندوق كطارؾ ربٌساً وٌمكان أن المسإولٌن أو مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن الم

 .حكما ضده لحبلله محل المسإول المدنً أو ٌمارس جمٌع طرق الطعن. وال ٌمكن أن ٌعلل تدخله

 ضامان حاواد  الساٌرمع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة ،  ٌجاب علاى الضاحٌة أو ذوٌاه أن ٌوجهاوا فاورا للاى صاندوق 
بواسااطة رسااالة مضاامونة مااع لشااعار بالتوصاال، نسااخة ماان كاال مقااال افتتاااحً للاادعوى بشااؤن طلااب  بااالتعوٌض مرفااوع  أمااام المحكمااة 

 المختصة ضد مدعى علٌه لم ٌثبت أن مسإولٌته المدنٌة مإمن علٌها.
 

ونوعٌة العربة التً تسببت فً الحادثة والسالطة التاً حاررت ٌجب أن ٌشٌر المقال االفتتاحً للدعوى للى تارٌخ ومكان وقوع الحادثة 
المحضر ومبلػ التعوٌض المطالب به أو طبٌعة األضرار وخطورتها لذا تعذرت اإلشارة للى هذا المبلػ. كماا، ٌجاب أن ٌشاٌر المقاال لماا 

حالة استثناء محتج به مان طارؾ هاذه األخٌارة،  للى أن المدعى علٌه ؼٌر مإمن  ولما للى اسم وعنوان مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن فً 
 ولما للى أن المدعً لم ٌكن بإمكانه التعرؾ على مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن.

 ال تطبق أحكام الفقرتٌن السابقتٌن لذا انتصب الضحٌة أو ذووه كطرؾ مدنً أمام المحكمة الزجرٌة.

ٌوما علاى األقال   (15)ا صندوق ضمان حواد  السٌر قبل الجلسة  بخمسة عشرفً هذه الحالة، ٌجب على الضحٌة أو ذوٌه أن ٌخبرو
بواسطة رسالة مضمونة مع لشعار بالتوصل بانتصابهم كطرؾ مدنً أو بنٌتهم فً ذلك. وٌجب أن ٌشٌر هاذا التبلٌاػ زٌاادة علاى البٌاناات 

ً وعناوان مرتكاب األضارار أو المساإول المادنً وكاذا من هذه المادة  للى االسم الشخصاً والعاابل 1و 2المنصوص علٌها فً الفقرتٌن 
 المحكمة التً رفعت أمامها الدعوى العمومٌة وتارٌخ الجلسة.

 

ٌترتب عن التبلٌؽات التً ٌتم القٌام بها وفق الشروط المنصوص علٌها فً الفقرات السابقة، الحق فً مواجهة صندوق ضامان حاواد  
 لن لم ٌتدخل هذا الصندوق فً الدعوى.السٌر بالحكم الصادر فً طلب التعوٌض و

 ٌعاقب على كل بٌان  ؼٌر صحٌح أدرج بسوء نٌة فً التبلٌؽات، بسقوط حق المدعً فً مواجهة صندوق ضمان حواد  السٌر.

 :الحلولالباب الخامس 

 (2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50القانون رقم الثالثة ب )تممت الفقرة :  .82المــادة 

ضمان حواد  السٌر محل الدابن بالتعوٌض ضد الشاخص المساإول عان  الحادثاة. كماا ٌحاق لصاندوق ضامان حاواد  ٌحل صندوق 
أن ٌسترجع مبلػ  الفوابد المترتبة عان المباالػ المدفوعاة كتعاوٌض والمحتسابة وفقاا للساعر القاانونً المعماول باه مادنٌا  ابتاداء مان  السٌر

بانص  قادرهجزافً مخصص لتؽطٌة مصارٌؾ التحصاٌل والمحادد  مبلػوالتً ٌضاؾ للٌها  تارٌخ أداء التعوٌض للى تارٌخ استرجاعه، 
 .تنظٌمً
 
 
 
 
 



من اجل تحصٌل المبالػ المستحقة له بموجب األحكام المنصوص علٌها فاً هاذه الماادة، ٌتمتاع صاندوق ضامان حاواد  الساٌر بامتٌااز 
 32)  3113رمضاان  5الظهٌر الشرٌؾ الماإرخ فاً من  3252عام على المنقوالت  ٌؤتً بعد االمتٌازات المنصوص علٌها فً الفصل 

 ت والعقود.(  المتعلق بااللتزاما3531أؼسطس 

من اجل ضمان حقوقه، ٌحق لصندوق ضمان حواد  السٌر أن ٌتقدم بطلب  حجز تحفظً على العرباات المتساببة فاً الحادثاة. وٌحاق 
وٌمكان  له كذلك أن ٌتقدم بطلب حجز تحفظً على األموال المنقولة والعقارٌة لمرتكبً الحادثة وكذلك تلك التً ٌملكها المساإولون مادنٌا.

 ابتداء من الٌوم الموالً للحادثة. تحفظًال بطلب الحجزأن ٌتقدم للصندوق 

 : العقوباتالباب السادس

: بؽض النظر عن التعوٌضات التً ٌمكن أن ٌطالب بها صندوق ضمان حواد  السٌر، تعاقب كل مخالفة ألحكاام الماادة  822المــادة 
 درهم. (1.000)للى ألؾ   (500)من هذا الكتاب بؽرامة من خمسمابة  147
 

: تعد عمبل تدلٌسٌا ٌمس بحقوق األطراؾ المعنٌة، التصرفات أو االتفاقات المبرمة الحقاا لتاارٌخ الحادثاة والتاً مان شاؤنها 822المادة 
ؾ أو تفوٌت كل أو جزء من األموال المنقولة أو العقارٌة لمرتكب الحادثة أو للمسإول المدنً ؼٌر الماإمنٌن أو الماإمنٌن تؤمٌناا ؼٌار كاا

 من شؤنها جعل تلك األموال ؼٌر قابلة للحجز. 

( سانوات مرتكاب الحادثافة والمساإول المادنً ؼٌار الماإمنٌن  أو الماإمنٌن تؤمٌناا ؼٌار 1( أشهر للى ثبل  )2ٌعاقب بالحبس من ستة )
 ه.كاؾ اللذان اصبحا بفعلهما التدلٌسً معسرٌن بالنظر للى أحكام هذا الكتاب والنصوص المتخذة لتطبٌق

أعابله، الوساطاء الاذٌن ٌخاالفون أحكاام الفقارة األخٌارة مان الماادة   132: ٌتعرض للعقوبات  المنصوص علٌها فً الماادة 826المـادة 
 أعبله. 142

: ٌتعاارض لعقوبااات  النصااب المنصااوص علٌهااا فااً القااانون الجنااابً، كاال ماان قااام بتصاارٌح كاااذب لاادعم طلااب ٌرمااً  829المـااـادة 
 للحصول على تعوٌض من صندوق ضمان حواد  السٌر أو   تحمٌله لٌاه.

 
 

 وتطبق هذه المقتضٌات على كل من قدم بسوء نٌة أي دعم لهذا الطلب بشواهد أو خبرة.
 

 تأمٌنات البناء -القسم الرابع

 تأمٌن  "مخاطرالورش" –لباب األول  ا

 
 آخرٌنجز أو ٌكلؾ شخصا  الذيصاحب المشروع ٌجب على  (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :8-829المادة 

 األضرار البلحقة بالمنشؤة. طٌلة مدة الورش،أن ٌتوفر على تؤمٌن ٌؽطً،  بإنجاز أشؽال البناء،
 

 ٌجب على المهندس المعماري والمهندس وكذا على كل شخص ذاتً أو اعتباري أبرم مع صاحب المشروع المذكورعقد
 32) 3113رمضان  5المإرخ فً  من الظهٌر الشرٌؾ 721 الثانٌة من الفصلصنعة حسب مدلول الفقرة لجارة ال
، أو عقد تقدٌم خدمة ماعدا عقد الشؽل أن ٌتوفروا على تؤمٌن ٌؽطً االلتزامات والعقود بمثابة قانون )3531أؼسطس 
مدة الورش، مسإولٌتهم المدنٌة نتٌجة األضرار البلحقة باألؼٌار أو بالمنشؤة من جراء أو بمناسبة األشؽال المنجزة طٌلة 

لى صاحب المشروع أن من هذا القانون. وٌجب ع 15المادة  الفقرة األولى من داخل الورش، وذلك مع مراعاة أحكام
 ٌتوفر كذلك على تؤمٌن ٌؽطً، وفق الشروط نفسها، مسإولٌته المدنٌة نتٌجة األضرار البلحقة باألؼٌار.

المشار للٌه فً والضمان  األضرار البلحقة بالمنشؤة ضمان أعبله  الفقرة األولى المشار للٌه فً ٌدعى الضمان 
  .لورشابالمتعلقة نٌة المسإولٌة المدضمان أعبله  الفقرة الثانٌة 

األضرار البلحقة ضمان لجبارٌة التؤمٌن، بالنسبة  ل تشمل (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :0-829المادة 
 بالمنشؤة ، تعوٌض األضرار البلحقة بالمنشؤة وكذا مواد البناء والمعدات المزمع لدماجها فً المنشؤة، باستثناء:

 و ارتفاع مستوى المٌاه أو الفٌضانات ؛أ ثوران البراكٌنأو األضرار والخسابر الناجمة عن الزالزل أواألعاصٌر° 3

أو أعمال  شعبٌةضطرابات الاالفتن وال وأ هلٌةأوالحرب األخارجٌة الحرب العن الناجمة والخسابر األضرار2°
 اإلرهاب أو التخرٌب ؛

 األخطار الذرٌة أو النووٌة؛األضرار والخسابر الناجمة عن ° 1

 األضرار والخسابر الناجمة عن التصدأ أواألكسدة أوالتآكل؛° 5
 األضرار والخسابر الناجمة عن عاصفة أو المحدثة بفعل المٌاه المترتبة عن عاصفة؛° 0
 صبلحات المإقتة التً لم ٌوافق المإمن علٌها مسبقا ؛اإلاألضرار والخسابر الناجمة عن ° 2



 .المعاٌن أثناء جرد مواد ومعدات البناء، ؼٌر الناتج عن السرقة باستعمال الكسر صالخصا° 7

 
 استثناءات أخرى من الضمان تحدد قابمتها بنص تنظٌمً باقتراح من الهٌبة.على  ٌمكن أن ٌنص عقد التؤمٌن

 

البلحقة  األضرار ضمانل عقد التؤمٌن أن ٌتضمن سقفا ل ٌمكن(. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :3-829المادة 
مبلاػ أشاؽال البنااء  حساب، والساٌما الحاد األدناى لهاذا الساقؾ ،بااقتراح مان الهٌباة ،حادد بانص تنظٌماًٌ. و بالمنشؤة

 .وطبٌعة المنشؤة أواالستعمال المعدة له
 

شاروط ٌمكن أن ٌتضمن تؤمٌن  األضرار البلحقة بالمنشاؤة  خلاوص التاؤمٌن. وتحادد اإلدارة، بااقتراح مان الهٌباة، 
 تحدٌد خلوص التؤمٌن.

، بالنسابة  لضامان المساإولٌة المدنٌاة تاؤمٌنالتشمل لجبارٌة  (. 2552   أؼساطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :4-829المادة 
 ، باستثناء :بكل شخصالتعوٌض عن األضرار البلحقة   ،لورشباالمتعلقة 

 

هذه األضرار نتجت األضرار المترتبة عن خصابص التربة، لذا لم ٌتم لنجاز دراسة التربة قبل بدء األشؽال أو ° 1
 ؛المذكورة الدراسة الواردة فًتوصٌات العدم احترام  عن
 المتؤلفةمإمن علٌها المنشؤة مجاورة للاؾ ركابز دعم منشآت أو لزالة أو لضع اهتزازاتاألضرار الناجمة عن ° 2

( طوابق أو أكثر وٌوجد بها طابق تحت أرضً ٌكون مستواه أكثرانخفاضا من مستوى الطواباق تحات 0) ةمن خمس
أو لذا كاناات هااذه األضاارار ناتجااة عاان عاادم احتاارام  الجااوارلاام ٌااتم لنجاااز دراسااة  لذا، المجاااورةاألرضااٌة للمنشااآت 

 ت هذه الدراسة؛توصٌا
ماا عادا أعابله  325األضرار التً تسببت فٌها عربات خاضعة إلجبارٌة التاؤمٌن المنصاوص علٌهاا فاً الماادة ° 1

 :األضرار
التً نتجت عن تشؽٌل الجفان المتحركة والرافعات وؼٌرها من اآلالت المجهزة بها العربة، لذا كانت هذه العربة  -

 ؛داخل الورش مثبتة للقٌام بؤشؽال
خصٌصا إلنجاز األشؽال داخل الاورش وذلاك أثنااء اساتعمالها للقٌاام  لتً تسببت فٌها كل عربة صنعت أو هٌبتا -

 بهذه األشؽال.

-307ٌراد باألؼٌار المشار للٌهم فً الفقرة الثانٌة من الماادة (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :5-829المادة 
 باستثناء:أعبله، كل شخص  3

 صاحب المشروع؛ ° 3
 لجاارة الصانعةعقاد كل شخص متدخل فً الورش أبرم مع صاحب المشروع المهندس والمهندس المعماري و 2°

 ؛ الورشالمتدخلٌن فً  المناولٌن وكذا أو عقد تقدٌم خدمة ما عدا عقد الشؽل
 من هذه المادة؛° 2و ° 3الممثلٌن القانونٌٌن لؤلشخاص االعتبارٌٌن المشار للٌهم فً البندٌن ° 1
 من هذه المادة بالنسابة لؤلضارار  البدنٌاة وذلاك° 2و° 3أجراء أو مؤموري األشخاص المشار للٌهم فً البندٌن ° 5

 .أثناء مزاولة مهامهم
 

المدنٌاة المتعلقاة ضامان المساإولٌة  ال ٌمكان أن ٌقال مبلاػ (. 2552   أؼساطس 20بتاارٌخ  05.31)أضاٌفت فاً القاانون رقام  :6-829الماادة 
أربعاٌن ملٌاون و ( درهام5.555.555أربعاة مبلٌاٌن ) مبلػ ٌتاراوح باٌن اقعة، عنوكل ورش وكل حسب ،  بالورش

 تحدٌد المبلػ األدنى لهذا الضمان. اتكٌفٌ ، باقتراح من الهٌبة،نص تنظٌمًبحدد وت ( درهم.55.555.555)
. وتحدد اإلدارة، باقتراح مان الهٌباة، تؤمٌنالخلوص   بالورشالمتعلقة  ضمان المسإولٌة المدنٌةٌمكن أن ٌتضمن  

وتجاه صاحب  تجاه األؼٌار بخلوص التؤمٌن ؤي حال من األحوالاالحتجاج ب ال ٌمكنو تحدٌد خلوص التؤمٌن.شروط 
 .المشروع فٌما ٌتعلق باألضرار البلحقة بالمنشؤة

 

المقتضٌات المنصاوص علٌهاا فاً الكتااب األول مع مراعاة  (. 2552   أؼساطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :7-829المادة 
أو ٌترتاب عناه  قلاصٌ تاؤمٌنالكال شارط مضامن فاً عقاد  وعادٌم األثارمن هذا القانون وفاً هاذا البااب، ٌعاد بااطبل 



 ب.البا هذا كما تم تحدٌده فً تؤمٌن مخاطر الورش نطاق تقلٌص
 

 تسااويلمادة  مخااطر الاورش عقد تؤمٌن كل ٌجب أن ٌكتتب (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :8-829المادة 
 مدة الورش.

 
 باذلك تبلٌاػ اإلدارة الماإمنٌجاب علاى  أعابله،الفقارة األولاى  المشاار للٌاه فاًفً حالة توقٌؾ أو فسخ عقد التؤمٌن 

ألجال التؤكاد مان اساتٌفاء  ( ٌوماا مان تاارٌخ هاذا التوقٌاؾ أو الفساخ15بواسطة رساالة مضامونة داخال أجال ثبلثاٌن )
  .أعبله 3-307للزامٌة التؤمٌن المشار للٌها فً المادة 

 

( دراهام مضاروبة فاً عادد 2تسااوي ساتة )ٌعاقاب بؽراماة  (. 2552   أؼساطس 20بتاارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :9-829المادة 
البناااء، كاال صاااحب مشااروع لاام ٌسااتوؾ لجبارٌااة التااؤمٌن  رخصااةاألمتااار المربعااة للمساااحة المؽطاااة المحاادد فااً 
أعبله. وال ٌمكن أن تطبق هذه الؽرامة لال مارة واحادة بالنسابة  3-307المنصوص علٌها فً الفقرة األولى من المادة 

 لنفس الورش.
كال شاخص خاضاع إلجبارٌاة التاؤمٌن ( درهام 355.555)ماباة ألاؾ للى  (0.555)خمسة آالؾ ة من ٌعاقب بؽرام

ٌستوؾ هذه اإلجبارٌة. وال ٌمكن أن تطبق هاذه الؽراماة لال لم أعبله  3-307 المشار للٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة
 مرة واحدة على نفس الشخص بالنسبة لنفس الورش.

 

  -الباب الثانً

 "المسؤولٌة المدنٌة العشرٌة"تأمٌن  
ٌمكان أن تثاار اعتبااري أو ذاتاً ٌجاب علاى كال شاخص  (. 2552   أؼساطس 20بتاارٌخ  05.31)أضاٌفت فاً القاانون رقام  :10-829المادة 

أؼساطس  32) 3113رمضاان  5من الظهٌار الشارٌؾ الماإرخ فاً  725 الفصلبموجب العشرٌة  مسإولٌته المدنٌة
 .هذه المسإولٌة بعقد تؤمٌنٌؽطً االلتزامات والعقود أن بمثابة قانون  )3531

 

تشمل لجبارٌة تؤمٌن المسإولٌة المدنٌة العشارٌة التعاوٌض  (. 2552   أؼساطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :11-829المادة 
 ، باستثناء :بالمنشؤةاألضرار البلحقة  جمٌع عن

أو أعمال  شعبٌةاالضطرابات الفتن وال وأ هلٌةأوالحرب األخارجٌة الحرب العن والخسابرالناجمة  األضرار -
 اإلرهاب أو التخرٌب ؛

األضرار والخسابر الناجمة عن عدم مراعاة التحفظات ذات الطابع التقنً الصادرة عن مكتب المراقبة والتً تم  -
 .ما لذا لم ٌتم رفع تلك التحفظاتتبلٌؽها بصفة قانونٌة للى صاحب المشروع فً حالة 

 

 ٌمكن أن ٌنص عقد التؤمٌن على استثناءات أخرى من الضمان تحدد قابمتها بنص تنظٌمً باقتراح من الهٌبة.
 

المساإولٌة المدنٌاة العشارٌة أن ٌتضامن  عقاد تاؤمٌنل ٌمكان (. 2552   أؼساطس 20بتاارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقام  :12-829المادة 
، والساٌما حساب مبلاػ أشاؽال البنااء الحد األدنى لهذا السقؾ ،باقتراح من الهٌبة ،حدد بنص تنظٌمًٌ. وضمانللسقفا 

 .وطبٌعة المنشؤة أواالستعمال المعدة له
التاؤمٌن. وتحادد اإلدارة، بااقتراح مان الهٌباة،  خلوص أٌضا المسإولٌة المدنٌة العشرٌةٌمكن أن ٌتضمن عقد تؤمٌن 

المساتفٌدٌن مان  تجااه ؤي حاال مان األحاوال بخلاوص التاؤمٌنباال ٌمكان االحتجااج و. التاؤمٌنتحدٌاد خلاوص شاروط 
 التعوٌضات.

 

عقد بالرؼم من كل شرط مخالؾ وارد فً العقد، ٌعتبر كل  (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :13-829المادة 
متضمنا لشرط ٌبقً على الضمان لنفس مدة المسإولٌة المدنٌة المنصوص علٌها فً  لمسإولٌة المدنٌة العشرٌةلتؤمٌن 

 .بمثابة قانون االلتزامات والعقود السالؾ الذكرالشرٌؾ من الظهٌر  725 الفصل 

 باذلك تبلٌاػ اإلدارة الماإمنٌجاب علاى أعابله، الفقارة األولاى  المشاار للٌاه فاًفً حالة توقٌؾ أو فسخ عقد التؤمٌن 
ألجال التؤكاد مان اساتٌفاء  ( ٌوماا مان تاارٌخ هاذا التوقٌاؾ أو الفساخ15رسالة مضامونة داخال أجال ثبلثاٌن ) بواسطة



 .أعبله 35-307للزامٌة التؤمٌن المشار للٌها فً المادة 
 

 األولالمقتضٌات المنصوص علٌها فً الكتاب  مع مراعاة (. 2552   أؼساطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :14-829المادة 
المساإولٌة المدنٌاة العشارٌة  كل شرط مضمن فاً عقاد تاؤمٌن وعدٌم األثر ، ٌعد باطبلوفً هذا الباب من هذا القانون

  فً هذا الباب. هدٌحدتم تنطاق الضمان كما  ٌقلص أو ٌترتب عنه تقلٌص
 

ٌجاب أن ٌرفاق كال طلاب رخصاة ساكن أو شاهادة مطابقاة  (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :15-829المادة 
( أشاهر، 1ٌخص منشؤة تشملها لجبارٌة تاؤمٌن المساإولٌة المدنٌاة العشارٌة، بشاهادة تاؤمٌن، مإرخاة بؤقال مان ثبلثاة )

 ن لجبارٌة التؤمٌن المذكورة قد استوفٌت.مسلمة من طرؾ مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن ٌفترض منها أ
شهادة التؤمٌن السالفة الذكر، ٌحرر رباٌس مجلاس الجماعاة محضارا باذلك وٌحٌلاه للاى وكٌال الملاك تقدٌم عند عدم 

المختص التخاذ ما ٌراه مبلبما بشؤنه وال سٌما لمباشرة أو األمر بمباشارة جمٌاع اإلجاراءات الضارورٌة للبحا  عان 
 ألحكام هذا القسم ومتابعتهم. مرتكبً المخالفات

 

ماباة ألاؾ للاى  (35.555)عشارة آالؾ ٌعاقب بؽرامة من  (. 2552   أؼساطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :16-829المادة 
ٌة لام ٌساتوؾ هاذه اإلجبارٌاة. وال المدنٌاة العشار المساإولٌة ، كل شخص خاضع إلجبارٌاة تاؤمٌن( درهم355.555)

 تطبق هذه الؽرامة لال مرة واحدة على نفس الشخص بالنسبة لنفس المنشؤة.ٌمكن أن 
 

ة ؤأو انتفااع مان منشا ملكٌاة نقالكال عقاد  ٌتضامنٌجب أن  (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :17-829المادة 
 725 الفصلقبل انتهاء أجل العشرسنوات المنصوص علٌه فً  أبرملجبارٌة تؤمٌن المسإولٌة المدنٌة العشرٌة  تشملها
 .التؤمٌنهذا للى وجود أو ؼٌاب  اإلشارة ،السالؾ الذكر بااللتزامات والعقود بمثابة قانون ظهٌر الشرٌؾالمن 
 

 مقتضٌات مشتركة – الثالثالباب 

 

المنصاوص علٌهاا فاً الماادتٌن ات التؤمٌنا ةتطباق لجبارٌا (. 2552   أؼساطس 20بتاارٌخ  05.31)أضاٌفت فاً القاانون رقام  :18-829المادة 
 :مخصص أعبله على كل بناء 35-307و 157-3
 255( طواباق أو عنادما تفاوق مسااحته اإلجمالٌاة المؽطااة 1عندما ٌتؤلؾ هذا البناء من أزٌد من ثبلثاة ) للسكن° 1

 متر مربع؛ 
مان هاذه الفقارة، ° 7للى ° 1 شار للٌها فً البنود منالم ستعماالتأكثر من االفً نفس الوقت لواحد أو وللسكن ° 2

متار مرباع أو  255( طوابق أو عندما تفوق مساحته اإلجمالٌاة المؽطااة 1عندما ٌتؤلؾ هذا البناء من أكثر من ثبلثة )
 555مان هاذه الفقارة ° 7للاى ° 1 فاً البناود مان عندما تفوق المساحة المؽطاة المخصصة لبلستعماالت المشار للٌهاا

 متر مربع ؛
 لؽرض فندقً أو لئلٌواء أو كمركز لبلصطٌاؾ؛° 1
 للسٌارات ؛ كمرابدلؽرض صناعً أو تجاري أو حرفً أو للمكاتب أو للخدمات أو ° 4
كمإسسة تقدم خدمات طبٌة أو شبه طبٌة أو كمإسسة تعلٌمٌاة أو أو  إلقامة الشعابر الدٌنٌة أو إلقامة المإتمرات° 5

 ؛أو اجتماعًكمإسسة ذات طابع ثقافً 
 ؛ألنشطة رٌاضٌة° 6
 .ذي طابع مإقت الهٌاكل المعدنٌةكل بناء ب ملعب باستثناءلنهابٌة أو منصات  مدرجاتك° 7
 

فً  ستعماالت المشار للٌهاأكثر من االواحد أو لفٌما ٌخص المبانً المعدة  ات السالفة الذكرال تطبق لجبارٌة التؤمٌن
 مربع. متر 555ا تفوق المساحة اإلجمالٌة المؽطاة لال عندم أعبله° 7للى ° 1البنود من 

علاى  اتبؽض النظر عن الشروط المتعلقة بالمساحة وعدد الطوابق المنصوص علٌها أعبله، تطبق لجبارٌة التؤمٌنا
المشار  تالستعماالأو أكثر من ا واحدومخصصة ل خصة بناء واحدةمسلمة عنها رعدة مبان  لنشاء كل ورش ٌخص

 .أعبله° 7للى ° 3من  دفً البنو للٌها



ات المنصاوص علٌهاا فاً الماادة ال تطباق لجبارٌاة التؤمٌنا (. 2552   أؼساطس 20بتاارٌخ  05.31)أضٌفت فً القاانون رقام  :19-829المادة 
 :ما ٌلً على أعبله 307-32
 ؛ترابٌةكل منشؤة تشٌد لصالح الدولة أو الجماعات ال° 3
 البحٌرات؛التً تشٌد فً المنشآت البحرٌة والنهرٌة و° 2

والسٌما الطرق والطرق السٌارة والقناطر  ،منشآت الهندسة المدنٌة وأوالمنشآت الفنٌة البنٌات التحتٌة تجهٌزات ° 1
 ؛ومستودعات وخزانات المٌاه والحواجزوالسدود 

 وشبكات الطرق الحدٌدٌةسكك الموانا البحرٌة والجوٌة ومهابط المروحٌات والالتحتٌة للطرق و منشآت البنٌات5°
الساالكٌة والبلساالكٌة والمنشااآت تحاات األرضااٌة وكااذا منشااآت نقاال  المواصاابلتومنشااآت  منشااآت ماارور الااراجلٌنو

 ؛وتخزٌن وتوزٌع الطاقة ولنتاج
 .مدخل على المبانً القابمةر تؽٌٌكل ° 0

، أعابله 157-10ٌها فً المادة المنصوص عل ،تؤمٌن المسإولٌة المدنٌة العشرٌة لجبارٌة تطبق عبلوة على ذلك، ال
 :على
المسالحة  الخرساانةمان الخرساانة المسالحة و/أو مان الخرسانة و/أو حامل من  هٌكلالمنشآت التً ال تتوفر على  -

 مبنً بالحجارة؛الحدٌد الصلب و/أو من و/أو المعدة بالمعمل 
الكٌمٌابٌاة  لطاقاة الرٌحٌاة والمصاانعمخازن الحبوب والمواد األولٌاة ومحطاات معالجاة المٌااه العدماة ومحطاات ا -

 والبتروكٌمٌابٌة.

تاؤمٌن مخااطر الاورش وعقاد تاؤمٌن نص عقاد ٌمكان أن ٌا (. 2552   أؼساطس 20بتاارٌخ  05.31)أضاٌفت فاً القاانون رقام  :20-829المادة 
بساقوط الحاق ال ٌمكان االحتجااج .ؼٌر أناه شروط متعلقة بسقوط الحق فً التعاوٌضعلى  المسإولٌة المدنٌة العشرٌة

وال تجاه صاحب المشروع فٌما ٌخص ضمان المسإولٌة المدنٌة المتعلقاة  همحقوق أو ذوي األؼٌارتجاه  فً التعوٌض
 .بالورش
 

فً هاذه الحالاة، ٌقاوم الماإمن بتسادٌد التعاوٌض لحسااب المساإول وٌمكناه أن ٌرفاع ضاده دعاوى اساترجاع جمٌاع 
 المبالػ التً دفعها عوضا عنه.

 

هم بسقوط الحق فً التعوٌض المترتب عن التوقٌاؾ القاانونً حقوق أو ذوي الضحاٌان االحتجاج تجاه ٌمك ،ؼٌر أنه
 للضمان بسبب عدم تسدٌد قسط أو اشتراك التؤمٌن.

 آخارٌنجز أو ٌكلؾ شخصاا  مكن لصاحب المشروع الذيٌ (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :21-829المادة 
أعبله، لما  35-307و 3-307متعلقة بمنشؤة تشملها لجبارٌة التؤمٌن المنصوص علٌها فً المادتٌن  بإنجاز أشؽال بناء

 التاًتاؤمٌن أن ٌلزم كل شخص خاضع لهاذه اإلجبارٌاة ٌقاوم بؤشاؽال داخال الاورش باؤن ٌقادم لاه شاهادة أو شاهادتً ال
تحت طابلة فسخ العقد المبرم مع الشخص المذكور، ولما أن وذلك  استوفٌت المذكورة قد جبارٌةاإلا أن مٌفترض منه

أعابله. وفاً هاذه  35-307و 3-307ٌكتتب لحساب هذا الشخص عقد أو عقدي التؤمٌناات المشاار للٌهاا فاً الماادتٌن 
الحالة، ٌمكن له أن ٌرفع ضد الشخص المعنً دعوى استرجاع قسط التؤمٌن الذي دفعه لحسابه بموجب العقد السالؾ 

 ر.الذك
 

ٌجاب علاى صااحب المشاروع أو أي شاخص مفاوض مان  (. 2552   أؼساطس 20بتاارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :22-829المادة 
 اتٌفترض منها أن لجبارٌة التؤمٌنا للتؤمٌن ولعادة التؤمٌنمقاولة تؤمٌن مسلمة من لدنه لهذا الؽرض أن ٌقدم شهادات 

، للااى األعااوان المكلفااٌن بمعاٌنااة المخالفااات أعاابله قااد اسااتوفٌت 35-307و 3–307 تٌنالمنصااوص علٌهااا فااً الماااد
 للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المتعلقة بالتعمٌر والذٌن ٌتحققون من استٌفاء لجبارٌة التؤمٌنات المذكورة أعبله.

 

لجبارٌاة أحاد التؤمٌناات ٌحرر العون الذي عاٌن مخالفة عدم تقدٌم لحدى شهادات التؤمٌن المذكورة أو عادم اساتٌفاء 
ة وٌقوم بإرسااله للاى وكٌال الجنابٌالمتعلق بالمسطرة  قانونمن ال 25السالفة الذكر، محضرا بذلك طبقا ألحكام المادة 

 ( أٌام ابتداء من تارٌخ معاٌنة المخالفة.1الملك المختص داخل أجل ال ٌتعدى ثبلثة )
 



 الجماعة وللى المخالؾ.ة للى ربٌس مجلس المخالفترسل نسخة من محضر 
 

 (3.555ألاؾ )للاى ( 055خمسامابة )ٌعاقاب بؽراماة مان  (. 2552   أؼساطس 20بتاارٌخ  05.31)أضٌفت فاً القاانون رقام  :23-829المادة 
 أعبله. 22-307المادة  المنصوص علٌها فًالتؤمٌن  تقدٌم لحدى شهاداتلم ٌتمكن من صاحب مشروع   كل  ،درهم

 

تلاازم مقاااوالت التااؤمٌن ولعااادة التااؤمٌن المعتماادة لمزاولااة  (. 2552   أؼسااطس 20بتاارٌخ  05.31)أضاٌفت فااً القاانون رقاام  :24-829المااادة 
 أعبله. 35-307و 3–307 األخطار المشار للٌها فً المادتٌنالبناء بقبول ضمان  عملٌات تؤمٌن

 

  (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :25-829المادة 
بل طلب وق أعبله، 35-307 و 3-307التؤمٌنات المنصوص علٌها فً المادتٌن ٌمكن لكل شخص خاضع إلجبارٌة 

أن ٌعارض األمار  تؤمٌناات البنااءعملٌاات  تؤمٌنه بالرفض من طرؾ مقاولة للتؤمٌن ولعادة التاؤمٌن معتمادة لمزاولاة 
  مقابله الخطر المقترح علٌها.بؤن تضمن  ولعادة التؤمٌن التؤمٌن التً تحدد مبلػ القسط الذي لتلزم مقاولة  الهٌبةعلى 

 : مقاوالت التأمٌن و إعادة التأمٌن  الـكـــتــاب  الثالث
 

 : الشروط العامة  القــــسم  األول
 

: تخضع ألحكام هذا القانون و للنصوص المتخذة لتطبٌقه، كل مقاولة تعتزم القٌام بعملٌة لها صفة عملٌة تؤمٌن أو لعادة  158المــــادة 
 التؤمٌن  أو تعد فً حكم عملٌة تؤمٌن.

 

عملٌااات التااؤمٌن تطبااق علااى المقاااوالت المعتماادة لمزاولااة (. 2552   أؼسااطس 20بتااارٌخ  05.31)أضااٌفت فااً القااانون رقاام  :8-821المااادة 
التكافلً ولعادة التؤمٌن التكافلً األحكام الخاصة بها الاواردة فاً هاذا القاانون. وعناد عادم وجاود أحكاام خاصاة بهاا، 

 بالمطابقاة الارأي بعاد وذلاك تطبق علٌها باقً أحكام هذا القانون ما لم تتناؾ مع طبعٌة وؼرض المقاوالت المذكورة،
 .الذكر السالفة العملٌات ٌخص فٌما األعلىعن المجلس العلمً  الصادر

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) )2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم    312)عدلت بمقتضى المادة  : 159المـــادة 

 مسإولٌة.ٌراد بعملٌات التؤمٌن كل العملٌات المتعلقة بتؽطٌة أخطار تخص شخصا أو ماال  أو   

 ٌراد بعملٌات لعادة التؤمٌن كل عملٌات قبول أخطار محالة من مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن.
 

حساب أصاناؾ تحادد قابمتهاا التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن المشاار للٌهاا فاً الفقارتٌن األولاى والثانٌاة أعابله  ترتب عملٌاات
التكاافلً، بمنشاور تصادره  ولعادة التؤمٌن التكافلً وتحدد القابمة المذكورة، فٌما ٌخص التؤمٌن .منشور تصدره الهٌبةب

 األعلى. الهٌبة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمً

 لن العملٌات التً تعد فً حكم عملٌات التؤمٌن هً : (2535أغغطظ  5دضجس٠خ   27.32دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ  صّّش) :  160المـــادة 

العملٌات التً تدعو لبلدخار من أجل الرسملة والتً تشمل تحمل التزامات محددة مقابال أداء واحاد أو أداءات دورٌاة، مباشارة  أو  -3
 ؼٌر مباشرة ؛

 العملٌات التً تهدؾ اقتناء عقارات بواسطة تكوٌن لٌفرادات عمرٌة؛ -2

العملٌات التً تدعو لبلدخار بهدؾ جمع المبالػ  المإداة مان طارؾ المنخارطٌن  ألجال الرساملة المشاتركة ماع تمكاٌن المنخارطٌن   -1
 من االستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن بتدبٌرها  أو لدارتها بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة.

دفؼيز ٚثفيذر أٚ إِيج  ٠ؤد٠ٙجِمجدً ثشضشثوجس ٚثٌضٟ ٠قظً دّٛؽذٙج ثٌّشضشن  ثٌضىجفٍٟ ثالعضغّجسِٓ أؽً ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ صذػٛ ٌالدخجس  -5

 جال ٠شثػيٝ ف١ٙيج فٟ ػ١ٍّز أٚ ػ١ٍّجس ثعضغّجس٠ز، ٚصٛظ١فجصِٙٓ ٔجصؼ ٘زٖ ثٌذفؼجس ٚثٌّىْٛ ِٓ ثٌشأعّجي  ِذٍغ فٟ شىً دفؼجس دٚس٠ز ػٍٝ

 ثٌّذجٌغ ثٌّقظً ػ١ٍٙج؛صقذ٠ذ  ػٕذثفضّجي ثٌذمجم ػٍٝ ل١ذ ثٌق١جر أٚ ثٌٛفجر 

ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ صذػٛ ٌالدخجس دٙذف ؽّغ ثٌّذجٌغ ثٌّؤدثر ِٓ ؽشف ثٌّؤِٓ ٌُٙ ألؽً ثالعضغّجس ثٌّشضشن ِغ صّى١ُٕٙ ِٓ ثالعضفجدر ِٓ  -0

خغجةش ث١ٌش ِذجششر ِغ صقًّ دضذد١ش٘ج أٚ إدثسصٙج دطش٠مز ِذجششر أٚ غ ثٌضىجفٍٟ ثٌضٟ صمَٛ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌششوجسأسدجؿ 

 .قضٍّزّثٌ

دّمضؼٝ   س( )تمم2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم ) )2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم    315)عدلت بمقتضى المادة  :  868المـــادة 

ٌنشر  ولعادة التؤمٌن أن تبدأ عملٌاتها لال لذا تم اعتمادها من طرؾ الهٌبة.ال ٌحق لمقاوالت التؤمٌن   (2535أغغطظ  5دضجس٠خ   27.32ثٌمجْٔٛ سلُ 
 مقرر الهٌبة القاضً باعتماد مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن بالجرٌدة الرسمٌة.

 

فٌماا ٌتعلاق بشاروط ممارساة نشااطها وتادبٌرها والضامانات  الواردة فاً هاذا القاانون تخضع مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن  للقواعد 



 المالٌة التً ٌجب أن تتوفر علٌها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفٌتها وذلك رؼم  كل األحكام المخالفة.
 

ٌّج١ٌيز ثٌضيٟ ٠ؾيخ أْ جٌؼيّجٔجس ثصخؼغ طٕجد٠ك ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ٌٍمٛثػذ ثٌٛثسدر فيٟ ٘يزث ثٌميجْٔٛ ف١ّيج ٠ضؼٍيك د

 .ٚرٌه سغُ  وً ثألفىجَ ثٌّخجٌفز ،ٚصظف١ضٙج ِٚشثلذضٙج صضٛفش ػ١ٍٙج ِٚغه ِقجعذضٙج

ٔغخش )  )2535مارس  52بتارٌخ   25.32من القانون رقم    315وعدلت بمقتضى المادة  2552فبراٌر  35بتارٌخ  15.50)تممت فً القانون رقم  :860المــادة 

  (2016أغغطظ  20دضجس٠خ   13.59سلُ ٚػٛػش دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ

والمنشااورة  ماان لاادن المملكااة المؽربٌااةالمصااادق علٌهااا قانونااا مااع مراعاااة اإللتزامااات المتخااذة فااً لطااار اإلتفاقٌااات الدولٌااة 
 المرتبطاة باألخطاارٌجاب تاؤمٌن األخطاار الموجاودة باالمؽرب واألشاخاص المقٌماٌن باه وكاذلك المساإولٌات بالجرٌدة الرسمٌة، 

 عقود تكتتبها وتدٌرها مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن المعتمدة بالمؽرب. المذكورٌن بواسطةواألشخاص 

ٌمكن أن تستثنى من تطبٌق أحكام الفقرة األولى أعبله، بعد موافقة مسبقة  وفً ؼٌاب االتفاقٌات الدولٌة المذكورة، ؼٌر أنه،
 من طرؾ الهٌبة: 

 

الطٌران والتؤمٌنات البحرٌة والسٌما لذا لم تتوفر تؽطٌة لؤلخطار المتعلقة بها لدى مقاوالت التؤمٌن ولعادة  تؤمٌنات -3
 ؛معتمدة بالمؽربالتؤمٌن ال

 

 ؛معتمدة بالمؽربتؤمٌن أي خطر آخر ال تتوفر تؽطٌته لدى مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن ال -2
 
 لذا: تؤمٌنات األشخاص -1

المتعلق  52.51القانون رقم  ألحكام طبقاخصا ذاتٌا من جنسٌة أجنبٌة وحامبل لسند لئلقامة مسلم كان المإمن له ش -أ
 3.51.352بدخول ولقامة األجانب بالمملكة المؽربٌة وبالهجرة ؼٌر المشروعة الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم 

وسبق له أن اكتتب عقدا ٌتعلق بتؤمٌن  ه،تطبٌقالمتخذة ل نصوص( وال2551نونبر  33) 3525من رمضان  32بتارٌخ 

 األشخاص لدى مإسسة أو مقاولة للتؤمٌن فً دولة أجنبٌة؛

شتؽل كؤجٌر لدى شخص اعتباري أجنبً عندما ٌكلؾ،  بموجب عقد عمل ٌ مؽربٌا ذاتٌا اشخصكان المإمن له  -ب
 ؛ولمدة محددة، بمزاولة نشاط مإدى عنه لدى شخص اعتباري خاضع للقانون المؽربً

 
ٌجب اكتتابها لدى مقاولة للتؤمٌن  ولعادة التؤمٌن تمارس تهدؾ للى تؽطٌة خطر موجود بالخارج والتً  التؤمٌنات التً -5

ذاتً  شخص  لهذه الدولة أو بموجب عقد مبرم بٌن تنظٌمً أوتشرٌعً   نصمقتضى ب نشاطها داخل دولة أجنبٌة وذلك 
 من جهة، وشخص اعتباري أجنبً من جهة أخرى. المؽربًللقانون  خاضع مقٌم بالمؽرب أو شخص اعتباري 

 

قسط التؤمٌن تتراوح بٌن ضعؾ مبلػ خبلفا ألحكام هذه المادة بؽرامة  ا للتؤمٌنرم عقدأب اعتباريأو  ذاتًشخص كل  ٌعاقب
. باطبلالمبرم على هذا النحو عد العقد ٌ . وعبلوة على ذلك،مبلػ القسط السالؾ الذكر ( مرات0وخمس ) العقد المذكوربالمتعلق 

 أنه ال ٌمكن االحتجاج بهذا البطبلن تجاه المإمن لهم ومكتتبً العقود والمستففٌدٌن منها  حسنً النٌة. ؼٌر
 

ٌجااب أن تتضاامن كاال أنااواع السااندات والبٌانااات     )2535مااارس  52بتااارٌخ  25.32ماان القااانون رقاام    310)عاادلت بمقتضااى المااادة  : .86المـااـادة 
والملصقات والدورٌات واللوحات والمطبوعات والوثابق األخرى  التً توزعها على العماوم أو تنشارها مقاولاة التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن، 

 دة وبارزة بعد تسمٌتها التجارٌة.مكتوبة بحروؾ موح« المتعلق بمدونة التؤمٌنات 37.55مقاولة خاضعة للقانون رقم » اإلشارة التالٌة : 
وحول الطبٌعة الحقٌقٌة للمقاولاة أو  لهٌبةٌجب أال تتضمن هذه الوثابق أي لقحام من شؤنه التضلٌل بشؤن طبٌعة المراقبة التً تمارسها ا

 الحجم الحقٌقً اللتزاماتها.
 



أغغطظ  20دضجس٠خ   13.59ٔغخش ٚػٛػش دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ)  ) 2535ماارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم    315)عدلت بمقتضى المادة  :862المادة 

 (2535أغغطظ  5دضجس٠خ   27.32دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ  صّّش ٚػذٌش)  (2016

توظٌفات باالقٌم األجنبٌاة فاً بإٌداعات واستثمارات خارج المؽرب وكذا القٌام ب ولعادة التؤمٌن لتؤمٌنل ةقاوللمٌمكن  
وٌاتم حسااب الساقؾ الساالؾ الاذكر  .الهٌباة من وبعد موافقة مسبقة ها( من مجموع أصول(5%حدود خمسة فً المابة 

مبلػ األصول التً ، دون اعتبار على أساس الحصٌلة المعدة من طرؾ المقاولة المعنٌة برسم السنة المالٌة المنصرمة
فاً  ة المعنٌاةمقاولااللتمثٌال حصاة أو تلاك المودعاة لادى هاذه المقااوالت المحٌلاة األجنبٌاة زة المقااوالت وتوجد فً ح

بعاد انصارام أجال  طلاب ظال دون ردمان لادن الهٌباة كال  ٌعتبر مقبوالاالحتٌاطٌات التقنٌة المتعلقة بعملٌات القبول. و
  .لدنها( ٌوما ابتداء من تارٌخ تسلمه من 15ثبلثٌن )

 ثٌّشجس إ١ٌٗ فٟ ٘زٖ ثٌّيجدر، ثٌضيٟ ٠ّىيٓ أْ صميَٛ دٙيج ،ضٛظ١فجس دجٌم١ُ ثألؽٕذ١زثٌعضغّجسثس خجسػ ثٌّغشح ٚوزث الٚث٠ذثػجس ٠ٚقذد عمف ثإل

ثٌضىيجفٍٟ إػيجدر ثٌضيؤ١ِٓ ٚأطيٛي طيٕجد٠ك ثٌضيؤ١ِٓ أٚ  أطيٌٛٙجوً ِٓ ِٓ  ((5%خّغز فٟ ثٌّجةز فٟ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ  ثٌضؤ١ِٓ زِمجٌٚ

 .ثٌضٟ صغ١ش٘ج
 

والممثلة إللتزامات معبر عنها بعملة أجنبٌة أو متخذة  ثٌّشجس إ١ٌٙج أػالٖ اإلٌداعات واالستثمارات والتوظٌفاتؼٌر أن 
 .السالؾ الذكر وذلك بعد موافقة مسبقة من الهٌبة( (5%خمسة فً المابة بالخارج ٌمكن أن تفوق سقؾ 

 

 ٌجب تعلٌل كل رفض.
 

 : شروط الممارسـة لمقـاوالت التأمٌن وإعادة التأمٌن القسم الثانً
 
 :  االعتمادالباب األول

بتاارٌخ  05.31عادلت بمقتضاى القاانون رقام  ) (2535ماار   52الصادر يف  25.32القانون رقم  من  312وباملادة  2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50)عدلت وتممت بمقتضى القانون رقم  :165المادة 

 (2535أؼسطس  5دضجس٠خ   27.32صّّش ٚػذٌش دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ ) (2532أؼسطس  20

مااع مراعاااة اإللتزامااات المتخااذة فااً لطااار اإلتفاقٌااات الدولٌااة المصااادق علٌهااا قانونااا ماان لاادن المملكااة المؽربٌااة 
التاً   من هذا القانون لال للمقااوالت 323المنصوص علٌه فً المادة  دوالمنشورة بالجرٌدة الرسمٌة، ال ٌمنح االعتما

قدمت طلبا فً هذا الصدد، و الخاضعة للقانون المؽربً و الموجود مقرها االجتماعً بالمؽرب، و ذلك بعد استطبلع 
المنصاوص علٌهاا فاً الماادتٌن  ولعادة التاؤمٌن ٌمنح هذا االعتماد حسب أصناؾ عملٌات التؤمٌنو. رأي لجنة التقنٌن

 أعبله. 160و 159
ال ٌمكان مانح اعتمااد لانفس المقاولاة لمزاولاة عملٌاات دجعضغٕجم ثالػضّجد ثٌزٞ ٠ّٕـ ٌّمجٚالس ثٌضؤ١ِٓ ٚإػيجدر ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ، 

  التؤمٌن على الحٌاة والرسملة ولمزاولة باقً عملٌات التؤمٌن ولعادة التؤمٌن. وعبلوة على ذلك:

 

 ٌمكن منح اعتماد عملٌات اإلسعاؾ لمقاولة معتمدة للقٌام بعملٌات تؤمٌن أخرى؛ ال -
 ال ٌمكن منح اعتماد عملٌات التؤمٌن ضد أخطار القرض والكفالة لمقاولة معتمدة للقٌام بعملٌات تؤمٌن أخرى؛ -
 

 ؼٌر أنه:
 تعتمااد أنلااة والكفا القاارض خطااارأ ضااد التااؤمٌنعملٌااات  أو اإلسااعاؾ عملٌااات لمزاولااة المعتماادة للمقاولااة ٌمكاان -

 ؛تمارسها التًلمزاولة لعادة التؤمٌن بالنسبة لعملٌات التؤمٌن 
ٌمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عملٌات التؤمٌن على الحٌاة والرسملة أن تعتمد لمزاولة عملٌاات التاؤمٌن المؽطٌاة للمارض واألموماة  -

 ولعادة التؤمٌن.وأخطار األضرار البدنٌة المرتبطة بالحواد  
 

. أخشٜ صؤ١ِٓ إػجدر أٚ صؤ١ِٓ دؼ١ٍّجس ٌٍم١جَ ِؼضّذر ٌّمجٌٚز ثٌضىجفٍٟ ثٌضؤ١ِٓ إػجدر أٚ ثٌضىجفٍٟ ثٌضؤ١ِٓ ٌّضثٌٚز ػ١ٍّجس ثالػضّجد ِٕـ ٠ّىٓ ال
إػجدر ثٌضج١ِٓ، ٚرٌه ٚفك  غ١ش أٔٗ ٠ّىٓ ِٕـ ثإلػضّجد ٌّضثٌٚز ػ١ٍّجس إػجدر ثٌضج١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ٌّمجٌٚز ِؼضّذر ٌضضثٚي دظفز فظش٠ز ػ١ٍّجس

 .ػٓ ثٌّؾٍظ ثٌؼٍّٟ ثألػٍٝ دؼذ ثٌشأٞ دجٌّطجدمز ثٌظجدس ثٌششٚؽ ٚفغخ ثٌى١ف١جس ثٌّقذدر دّٕشٛس صظذسٖ ث١ٌٙتز
 

 ٌجب تعلٌل رفض منح االعتماد.

 
 ٌإخذ بعٌن االعتبار بالنسبة لمنح أو رفض االعتماد:



 وفٌرها وكذا تناسبها مع برنامج نشاطها؛الوسابل التقنٌة والمالٌة التً تقترح المقاولة ت -

 ؛استقامة وكفاءة وتجربة األشخاص المكلفٌن بتسٌٌرها -
 

 ؛173توزٌع رأسمالها ونوعٌة المساهمٌن، أو طرق تكوٌن رأس المال التؤسٌسً بالنسبة للشركات المشار للٌها فً المادة   -

 تقدٌمها؛المساهمة االقتصادٌة واالحترافٌة الممكن للمقاولة  -
 

 التؤثٌر على استقرار السوق ووضعٌتها التنافسٌة. -

 

  .البحة الوثابق المطلوب تقدٌمها لدعم طلب االعتماد وكذا كٌفٌة لٌداع هذا الطلب الهٌبة تصدره منشورتحدد ب
 

أعابله، ٌمكان  320ة الماادمان  الثانٌاة الفقارة أحكام من استثناء (. 2016   أؼساطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :8-862المادة 
الصاادر بتنفٌاذه الظهٌار الشارٌؾ رقام  15.50التؤمٌن ولعادة التؤمٌن المعتمدة قبل تارٌخ دخاول القاانون رقام  لمقاوالت
( حٌز التنفٌذ أن تزاول، فً الوقت نفسه، أصنافا من عملٌات 2552فبراٌر 35) 3527من محرم  30بتارٌخ  3.52.37

ة والرسملة وأصنافا من عملٌات تؤمٌنات األضرار، أن تعتمد  لمزاولة أي صنؾ آخر من عملٌات التؤمٌن تؤمٌنات الحٌا
 ولعادة التؤمٌن التكافلً. التكافلً وعملٌات التؤمٌن اإلسعاؾ عملٌاتولعادة التؤمٌن ماعدا 

ٌمكان أن ٌتوقااؾ مانح االعتمااد علاى لٌاداع مسابق لكفالااة  (2535ماار   52الصاادر يف  25.32مان القاانون رقام   312)عالل  مبقتضاى املاادة :  166الماـادة 

 ٌتحملها مإسسو المقاولة.
 

 بمنشور تصدره الهٌبة.تحدد الكفالة وتودع وتسحب وفق األحكام المحددة 

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31نون رقم عدلت بمقتضى القا ) (2535مار   52الصادر يف  25.32من القانون رقم   315)علل  مبقتضى املادة  : 167المــادة 

( ابتااداء ماان تااارٌخ نشاار مقاارر الهٌبااة القاضااً بمنحهااا االعتماااد بالجرٌاادة 3) لذا لاام تشاارع مقاولااة خاابلل أجاال ساانة 
الرسمٌة  فً مزاولة صنؾ أو عدة أصناؾ من عملٌات التؤمٌن التً اعتمدت من أجلها أو لذا لم تكتتاب مقاولاة، خابلل 

لاه، تافنتهً بقاوة القاانون ( مالٌتٌن متفتالٌتٌن، أي عقد ٌتعلق بصنؾ من عملٌات التؤمٌن الذي اعتمدت من أج2سنفتٌن )
 .هذه الوضعٌة الهٌبةصبلحٌة االعتماد المتعلق بالصنؾ المذكور. وتعاٌن 

دضيجس٠خ   27.32صّّش دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سليُ ) (2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) (2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50)تممت بمقتضى القانون رقم  :168المادة 

 .(2535أغغطظ  5

، ماع مراعااة اإللتزاماات المتخاذة فاً لطاار اإلتفاقٌاات الدولٌاة ولعاادة التاؤمٌن مقااوالت التاؤمٌنلكً ٌتم اعتمادها، ٌجب علاى  
أن تكاون مإسساة علاى شاكل شاركات مسااهمة أو  المصادق علٌها قانونا من لدن المملكة المؽربٌة والمنشورة بالجرٌدة الرسمٌة،

 .بعده 375و 325أحكام المادتٌن ؤمٌن مع مراعاة للت شركات تعاضدٌة

 
ِيغ ِشثػيجر ، ٚرٌيه شيىً شيشوجس ِغيجّ٘ز، ٠ؾخ أْ صىْٛ ِؤعغز ػٍٝ ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟغ١ش أٔٗ، ٌىٟ ٠ضُ ثػضّجد ِمجٚالس 

 .دجٌؾش٠ذر ثٌشع١ّزثٌّظجدق ػ١ٍٙج لجٔٛٔج ٚثٌّٕشٛسر ٚثصفجل١جس ثٌضذجدي ثٌقش ثٌّذشِز ِٓ ؽشف ثٌّغشح ِغ دٍذثْ أخشٜ 

 305: ٌمكن لكل مقاولة مكونة حسب الشكل  المنصوص علٌه  فً هذا القانون ممارسة العملٌات المشار للٌها فً المادة  861المــادة 

قارض أدنااه ممارساة عملٌاات تاؤمٌن ال 250أعبله. لال أنه ال ٌمكن للشركات التعاضدٌة للتؤمٌن واتحاداتها المنصاوص علٌهاا فاً الماادة  
 والكفالة.
 

 للشركات التعاضدٌة للتؤمٌن  ذات االشتراكات المتؽٌرة ممارسة عملٌات التؤمٌن على الحٌاة.  ال ٌمكن

 .(2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) (2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50)تممت بمقتضى القانون رقم  :892المادة 

المتخذة فً لطار اإلتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها قانونا من لادن المملكاة المؽربٌاة والمنشاورة مع مراعاة اإللتزامات 
أعابله، لال مان طارؾ شاركات المسااهمة  160العملٌاات المشاار للٌهاا فاً الماادة  ٌمكان ممارساةال  بالجرٌدة الرسمٌة،

 والشركات التعاضدٌة للتؤمٌن ذات االشتراكات الثابتة.

 شركات المساهمة:  الباب الثانً
 

 17.95ماان القااانون رقاام  2استفثاافناء ماان أحكااام المااادة  (2535مااار   52الصااادر يف  25.32ماان القااانون رقاام   315)عاالل  مبقتضااى املااادة :  898المــااـادة 

خمسااٌن  ملٌااون المتعلااق بشااركات المساااهمة، ٌجااب علااى مقاااوالت التااؤمٌن ولعااادة التااؤمٌن أن تثباات توفرهااا علااى رأساامال ال ٌقاافل عاان 
 (  درهم.05.555.555)



 

أن تلازم مقاولاة التاؤمٌن و لعاادة التاؤمٌن، اعتباارا للعملٌاات التاً تعتازم مزاولتهاا و توقعاات  التزاماتهاا،  بتكااوٌن  للهٌباةلال أناه ٌمكان 
 رأسمال ٌفوق المبلػ األدنى المشار للٌه فً الفقرة السابقة.

 

 بكامله نقدا عند اكتفتابه. ٌجب أن ٌحرر رأس المال المذكور أعبله

 ٌجب أن تكون كل األسهم اسمٌة،  وال ٌمكن تحوٌلها للى أسهم لحاملها طٌلة مدة الشركة.

كل تؽٌٌر فً األؼلبٌاة وكال تفوٌات ٌفاوق عشارة فاً الماباة   (2535ماار   52الصاادر يف  25.32من القانون رقم   315)علل  مبقتضى املادة  :890المادة 

( مان رأسامال الشاركة، ٌجاب أن ٌحظاى   % 15ألسهم وكل تحكم مباشر أو ؼٌر مباشار تفاوق نسابته ثبلثاٌن فاً الماباة )من ا ) % 35(
ٌوماا ابتاداء مان تاارٌخ توصالها بالطلاب المقادم   (30). و ٌتعٌن على هذه األخٌرة  أن تجٌب داخل أجل ثبلثاٌن الهٌبةبموافقة مسبقة  من 

 بهذا الشؤن. وٌجب تعلٌل كل رفض.
 

 أن تمنع اقتناء اسهم أو التحكم فً مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن عندما تعتبر هذه العملٌات منافٌة للمصلحة العامة. لهٌبةٌمكن ل

 ٌاتم تعٌاٌن مراقباً الحساابات مان طارؾ مقااوالت التاؤمٌن (. 2016   أؼساطس 20بتاارٌخ  05.31)أضاٌفت فاً القاانون رقام  :8-890المادة 
 .بمنشور تصدره الهٌبةوتحدد كٌفٌة هذه الموافقة  .التؤمٌن، بعد موافقة الهٌبةولعادة 

 للتأمٌن واتحــــاداتهــــا: الشركات التعاضدٌة الـــبـــــاب الثالث
 

 الربح و:الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن هً شركات ال تستهدؾ ( 2555ٌونٌو  25بتارٌخ  32.55)عدلت فً القانون رقم :  .89المـــادة  

تضمن لصالح أعضابها،  أشخاصا طبٌعٌٌن كانوا أو معنوٌٌن ٌادعون شاركاء، مقابال دفاع اشاتراك ثابات أو متؽٌار، الوفااء الكامال  -3
 بالتزاماتها فً حالة وقوع األخطار التً تعهدت بتحملها؛

كاوٌن االحتٌاطٌاات والمخصصاات وتسادٌد توزع بٌن أعضابها فابض المداخٌل وفق الشروط المحاددة فاً نظامهاا األساساً  بعاد ت -2
 االقتراضات؛

ال تمانح متصارفٌها أو أعضااء مجلاس رقابتهاا أي مكافاؤة، عادا باادل الحضاور واألجار الممناوح  مقابال القٌاام بنشااط آخار لحساااب  -1
 .الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن

 

 لذا كان لها طابع جهوي أو مهنً.ال ٌمكن للشركات التعاضدٌة للتؤمٌن أن تكون ذات اشتراكات متؽٌرة لال 

: ٌجب على الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن  أن تثبت توفرها على عادد أدناى مان الشاركاء محادد بانص تنظٌماً والاذي ال  892المـــادة 
ل ( شخص. وال ٌنطبق هاذا المقتضاى علاى الشاركات التعاضادٌة للتاؤمٌن التاً تلتازم مان خابل35.555ٌمكن  أن ٌقل عن  عشرة آالؾ )

 نظامها األساسً باالنخراط فً اتحاد للتعاضدٌات. 

تخضع الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن،  فٌماا ٌتعلاق بقواعاد تساٌٌرها، لمجماوع األحكاام المنصاوص علٌهاا فاً هاذا القاانون، ماع مراعااة 
 األحكام المنصوص علٌها فً هذا الباب.

: تلتزم الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن  ذات االشتراكات المتؽٌرة، فً حالة اختبلل توازنها، بتكملة االشتراكات وفق  892المـــادة 
 من هذا الباب. تجب اإلشارة  للى هذا المقتضى فً النظام األساسً.  251الشروط واألجل المنصوص علٌها فً المادة 

ٌجاااب أن تتاااوفر الشاااركات التعاضااادٌة  للتاااؤمٌن علاااى  (2535مااار   52الصاااادر يف  25.32القااانون رقاام  مااان  315)عاالل  مبقتضاااى املااادة :  896المــاااـادة 

 درهم.   (50.000.000)رأسمال  تؤسٌسً ال ٌقل عن خمسٌن  ملٌون  
 

أن ترفاع المبلاػ األدناى  للهٌباة لال أنه، اعتبارا للعملٌات التً تعتزم الشركات التعاضدٌة  للتؤمٌن القٌام بها و توقعات التزاماتها،  ٌمكان
 السالؾ الذكر.

عند تؤسٌس الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن ، ٌجب على مإسسٌها أن ٌقوموا بتحرٌر الرأسمال التؤسٌسً األدنى  بؤكمله ووضعه فً حساب 
ن وفاق برناامج  تماوٌلً  ال بنكً مفتوح باسم الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن، على أن ٌاتم لرجااع ماا دفعاه هاإالء  المإسساون فاً هاذا الشاؤ

 .هٌبة( سنوات، والذي ٌتعٌن على  الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن لببلؼه  لل0تتعدى مدته خمس )

لتؤسٌسً المقررة بمبادرة من الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن  بإدماج االحتٌاطٌات الحرة أو بالزٌادة فاً واجاب ا تمول الزٌادة فً الرأسمال
 الشركاء أو عن طرٌق اقتراضات مكتتبة لدى هإالء الشركاء.انضمام أو انخراط 

ٌجب تموٌل لرجاع االقتراضاات المنصاوص علٌهاا فاً الفقارة الساابقة باألولوٌاة عان طرٌاق االقتطاعاات مان فاابض الماداخٌل،  ولن 
 النظام األساسً.كانت ؼٌر كافٌة، بالزٌادة فً واجب انضمام  أو انخراط  الشركاء. وٌجب  لدراج  هذا االلتزام فً 

 : ٌجب أن ٌحدد مشروع النظام األساسً: 899المـــادة 

الؽرض  والطبٌعة والمدة والمقر وتسمٌة الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن، وعناد االقتضااء، الادابرة الترابٌاة التاً تماارس فٌهاا عملٌاتهاا  -3
 و/أو  الطابع المهنً لنشاطها ؛

 م وفقها لبرام االلتزامات بٌن الشركة و الشركاء   وطبٌعة مختلؾ أنواع األخطار المضمونة؛الكٌفٌة و الشروط العامة التً ٌت -2



 أعبله ؛ 375العدد األدنى للشركاء الذي ال ٌمكن أن ٌقل عن الحد األدنى المنصوص علٌه فً المادة  -1

اكات بؤكملها قبال القٌاام بالتصارٌح المنصاوص علٌاه المبلػ األدنى لبلشتراكات برسم الفترة السنوٌة األولى. وٌجب دفع هذه االشتر -5
 أدناه؛ 375فً المادة 

 مبلػ الرأسمال التؤسٌسً وكٌفٌة الزٌادة فٌه وكذا لرجاعه. -0

 : ٌجب أن ٌدرج النص الكامل لمشروع النظام األساسً فً كل وثٌقة موجهة لتلقً انخراطات الشركاء. 891المـــادة 

أعابله، ٌقاوم المإسساون أو وكبلإهام المفوضاون  372و 377 : لذا تاوفرت   الشاروط المنصاوص علٌهاا فاً الماادتٌن  891المـــادة 
 بإثبات ذلك بتصرٌح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارٌة المختصة محلٌا  والتً تسلمهم شهادة بذلك.

 

 بله، بما ٌلً:أع 375 : ٌجب أن ٌرفق  التصرٌح المشار للٌه فً المادة 180المـــادة 
 

البحة الشركاء مصاادق علٌهاا، تباٌن االسام الشخصاً والعاابلً  والصافة والماوطن، وعناد االقتضااء، التسامٌة والمقار االجتمااعً  -3
 للشركات العضوة ومبلػ األموال المإمن علٌها من لدن كل شرٌك و مبلػ اشتراكاتهم؛

 لن كان موثقا ؛نسخة من عقد الشركة لن كان  عرفٌا أو نظٌرا منه  -2

 قابمة االشتراكات التً دفعها كل شرٌك ؛ -1
 

 قدر المبالػ المدفوعة لتكوٌن رأس المال التؤسٌسً ؛ -5

 شهادة بنكٌة تثبت أن المبالػ المكونة للرأسمال التؤسٌسً قد دفعت  فً حساب للشركة  التعاضدٌة للتؤمٌن  فً طور التؤسٌس. -0

تدعى الجمعٌة العامة التؤسٌسٌة لبلنعقاد بسعً من المإسسٌن، وتتكاون مان جمٌاع الشاركاء الاذٌن وافقاوا علاى مشاروع  :181المـــادة 
 تؤسٌس الشركة  التعاضدٌة للتؤمٌن.

  

( الشاركاء علاى األقال. وعناد عادم تاوفر هاذا 3/2ال ٌمكن للجمعٌة العامة التؤسٌسٌة أن تتداول بصاورة صاحٌحة لال بحضاور نصاؾ )
(  ٌوماا علاى 30اب، تدعى جمعٌة عامة ثانٌة لبلنعقاد برسالة مضمونة  وبنفس جدول أعمال الجمعٌة األولى وذلك  خمساة عشار )النص

 ( الشركاء على األقل.3/1األقل قبل االجتماع. وال ٌمكن  للجمعٌة العامة الثانٌة أن تتداول بصفة صحٌحة لال لذا حضرها ثل  )

مإقتاة. و فاً هاذه الحالاة، تادعى جمعٌاة عاماة جدٌادة  (  الشاركاء، تكاون ماداولتها3/1انٌة أقل مان ثلا  )لذا حضر الجمعٌة العامة الث
 لبلنعقاد وٌتم لطبلع الشركاء  على القرارات المإقتة التً أقرتها الجمعٌة العامة الثانٌاة بواساطة لعبلناٌن ٌنشاران بجرٌادتٌن مخاول لهماا

( علاى األقال قبال انعقااد 3( أٌام على األقل. وٌجب أن ٌنشر اإلعبلنان شاهرا )35هما عشرة )نشر اإلعبلنات القانونٌة، وتفصل بٌن نشر
( الشركاء 3/5الجمعٌة العامة الجدٌدة. وتصٌر القرارات السالفة الذكر نهابٌة لذا صادقت علٌها هذه األخٌرة، شرٌطة أن تتؤلؾ من ربع )

 على األقل.

 ( الشركاء الحاضرٌن، حٌ  ٌملك كل شرٌك صوتا واحدا.2/1التؤسٌسٌة لال بؤؼلبٌة ثلثً )وال ٌصادق على قرارات الجمعٌة العامة 

تتحقاق الجمعٌاة العاماة التؤسٌساٌة مان صادق  التصارٌح المنصاوص ( 2555ٌونٌاو  25بتاارٌخ  32.55)عدلت فً القاانون رقام  : 182المـــادة 
 .مجلس رقابة، كما تعٌن مراقبً الحسابات بالنسبة للسنة األولى أعبله، وتعٌن أعضاء أول مجلس لداري أو 375علٌه فً المادة 

 

 أعبله. 181تتداول الجمعٌة العامة التؤسٌسٌة وفقا لشرطً النصاب واألؼلبٌة المنصوص علٌهما فً المادة 

 .ٌثبت محضر الجلسة قبول أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة ومراقبً الحسابات المهام المسندة للٌهم
 

للاى  179: تعد شركة التؤمٌن التعاضدٌة مإسساة بمجارد لتماام اإلجاراءات والتادابٌر المنصاوص علٌهاا فاً الماواد مان  183المـــادة 
 من هذا الباب. 182

ن لٌداع نسخة ( من تؤسٌس الشركة  التعاضدٌة للتؤم3ٌٌجب خبلل شهر )(. 2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ): 812المـــادة 
من محضر الجمعٌة العاماة التؤسٌساٌة ونساخة أو نظٌار مان نظامهاا األساساً بكتاباة ضابط محكماة  مكاان المقار الاذي تام فٌاه التصارٌح 

 أعبله. 179المنصوص علٌه فً المادة 
 

 نشر اإلعبلنات القانونٌة.ٌنشر داخل نفس األجل  المحدد فً شهر واحد، موجز للوثابق المشار للٌها أعبله فً جرٌدة مخول لها 
 

تنجز اإلجراءات المنصوص علٌها فً الفقرتٌن األولاى والثانٌاة أعابله بساعً وتحات مساإولٌة الممثلاٌن القاانونٌٌن للشاركة التعاضادٌة 
 للتؤمٌن.

 

 هذه المادة. نسخة من الوثابق المنصوص علٌها فً الفقرة األولى من للهٌبةتبع    
 

كما ٌحق لكل شخص اإلطبلع على هذه الوثابق بكتابة ضبط المحكمة أو الحصول على نسخة أو نظٌر أو ماوجز منهاا علاى نفقتاه مان 



 كاتب الضبط الذي ٌمسك  أصلها.

تخضااع لئلٌااداع والنشاار المنصااوص علٌهمااا فااً المااادة   (2535ماار   52الصااادر يف  25.32ماان القاانون رقام   315)عاالل  مبقتضاى املاادة  : 812المــاـادة 

 أعبله ووفق نفس الشروط: 184
 

 كل العقود أو المداوالت أو القرارات المترتب عنها  تؽٌٌر النظام األساسً للشركة التعاضدٌة للتؤمٌن؛ -

للتاؤمٌن  ماا بعاد األجال المحادد لمادة  الشاركة أو كل العقود أو المداوالت أو القرارات  المترتب عنهاا اساتمرار  الشاركة التعاضادٌة  -
 حلها  قبل هذا األجل.

 ة.لهٌبٌجب تبلٌػ هذه التعدٌبلت ل
 

 : ٌترتب عن عدم احترام لجراءات اإلٌداع والنشر ما ٌلً : 816المـــادة 
 

 أعبله؛ 184بطبلن الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن، بالنسبة لما ورد فً المادة  -

للاى  217أعبله،  مع مراعاة  التسوٌة المنصوص علٌها فً المواد   185د أو المداوالت أو القرارات الواردة فً المادة بطبلن العقو -
 من هذا الكتاب. 219

ٌجب تسجٌل الشركات التعاضادٌة للتاؤمٌن وكاذا اتحاداتهاا فاً الساجل  (2555ٌونٌو  25بتارٌخ  32.55)عدلت فً القانون رقم : 819المـــادة  
 .التجاري دون أن ٌترتب عن هذا التسجٌل اففتراض الصفة التجارٌة لهذه الشركات

 

تكون الجمعٌات العامة للشركات التعاضدٌة للتؤمٌن  لما عادٌاة أو ؼٌار ( 2555ٌونٌو  25بتارٌخ  32.55)عدلت فً القانون رقم : 811المـــادة 
 عادٌة.

للشااركاء الااذٌن أدوا كاال اشاتراكاتهم وٌمكاان أن ٌاانص النظااام األساساً علااى شااروط أخاارى ال تحاق المشاااركة فااً الجمعٌااة العاماة لال 
 لحضور الشركاء الجمعٌات العامة.

 

ٌمكن للشركاء الذٌن ال ٌستوفون بصفة فردٌة الشروط المنصوص علٌها فً النظام األساسً من أجل المشاركة فً الجمعٌاة العاماة أن 
 ط المذكورة وٌمثلون بؤحدهم فً الجمعٌة العامة.ٌتكتلوا فً مجموعات تستوفً الشرو

للشرٌك الحاضر أو الممثل أو مجموعة من الشركاء مكونة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة الحق لال فً صوت واحد،    لٌس
 و كل مقتضى مخالؾ ٌعتبر كؤن لم ٌكن.

 

( ٌوما على األقال قبال 30ٌمكن لهم المشاركة فً جمعٌة عامة خمسة عشر) ٌحدد مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة قابمة الشركاء الذٌن
 .انعقاد هذه الجمعٌة

 

 ٌمكن لكل شرٌك أن ٌطلع  بنفسه أو بواسطة وكٌل على هذه القابمة فً المقر االجتماعً للشركة.
 

آخاار ماان اختٌاااره وفااق الشااروط  ٌمكان لكاال عضااو ماان الجمعٌااة العامااة، لذا ساامح النظااام األساسااً بااذلك، أن ٌمثاال ماان طاارؾ شاارٌك
 المنصوص علٌها فً هذا النظام.

 

 ال ٌمكن لعطاء هذا التوكٌل  لشخص مستخدم بالشركة.

: ٌبٌن النظام األساسً الشروط التً تتم وفقها دعوة الجمعٌات العامة لبلنعقاد. وٌجب نشار هاذه الادعوة  بجرٌادة مخاول  811المـــادة 
 د الجمعٌة العامة.( ٌوما على األقل قبل التارٌخ المحدد النعقا30وذلك  خمسة عشر ) القانونٌة لها نشر اإلعبلنات

ٌجب أن تبٌن الدعوة جدول األعمال. وال ٌمكن للجمعٌة أن تتداول لال بشاؤن المواضاٌع المدرجاة فاً جادول األعماال الماذكور أو تلاك 
 ( الشركاء على األقل.3/35المدرجة باقتراح من عشر )

( ٌوماا علاى األقال 30ٌخبر، بواسطة رسالة مضمونة،  كل الشركاء الذٌن طلبوا ذلك، بانعقاد كل جمعٌة عامة خمساة عشار )ٌجب أن 
 قبل التارٌخ المحدد النعقاد الجمعٌة العامة.

 

 أدناه.  193 : تتخذ الجمعٌة العامة العادٌة كل القرارات ماعدا تلك المشار للٌها فً المادة 812المـــادة 

 تتخذ القرارات فً كل الجمعٌات العامة العادٌة بؤؼلبٌة األصوات.

تمسك ورقاة حضاور تباٌن اسام وماوطن، أو عناد االقتضااء، التسامٌة وعناوان المقار االجتمااعً للشاركاء، الحاضارٌن أو الممثلاٌن لذا 
 اقتضى الحال.

. وٌجاب أن تاودع باالمقر االجتمااعً وأن ٌسامح لكال ٌشهد مكتب الجمعٌة على صاحة هاذه الورقاة التاً ٌوقعهاا الشاركاء أو وكبلإهام
 شرٌك باالطبلع علٌها متى طلب ذلك.



ٌوما التً تسبق انعقاد الجمعٌة العامة أن ٌطلع بالمقر االجتمااعً  علاى     (15): ٌمكن لكل شرٌك خبلل الخمسة عشر  818المـــادة 
انون وكذا على كل الوثاابق التاً ٌجاب أن تبلاػ للاى الجمعٌاة العاماة طبقاا من هذا الق 234الوثابق المحاسبٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 لمقتضٌات النظام األساسً.
 

( الشركاء على األقل، الاذٌن ٌحاق 3/5: ال ٌمكن للجمعٌة العامة أن تتداول بصفة صحٌحة لال بحضور أو تمثٌل  ربع  ) 192المـــادة 
 لهم  حضورها  بموجب النظام األساسً.

 

: ال ٌمكان تؽٌٌار النظاام األساساً تؽٌٌارا ٌماس أي مقتضاى مان مقتضاٌاته لال مان طارؾ الجمعٌاة العاماة ؼٌار العادٌاة.  .81المـــادة 
دة وٌعتبر  كل مقتضى مخالؾ كؤن لم ٌكن. لال أنه، ال ٌمكن لهذه الجمعٌة  تؽٌٌر جنسٌة الشركة أو تقلٌص  التزاماتها. وال ٌمكن لها الزٌا

الشركاء الناتجة عن  العقود الجارٌة ما عدا فاً حالاة الزٌاادة فاً الضارابب والرساوم، ماع مراعااة األحكاام المتعلقاة بفساخ فً التزامات 
 عقود التؤمٌن المنصوص علٌها فً هذا القانون.

 

شاركاء علاى األقال ( ال2/1ال ٌمكن للجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة أن تتداول بصفة صاحٌحة لال بحضاور أو عناد االقتضااء تمثٌال ثلثاً )
 الذٌن ٌحق لهم  حضورها بموجب النظام األساسً.

 

لذا لم ٌتوفر  النصاب القاانونً أعابله فاً الجمعٌاة  األولاى ، ٌمكان  أن تادعى جمعٌاة  جدٌادة  لبلنعقااد بواساطة لعبلناٌن ٌنشاران فاً 
 رٌخ وحصٌلة الجمعٌة السابقة.جرٌدتٌن مخول لهما نشر اإلعبلنات القانونٌة. وتتضمن هذه الدعوة جدول أعمال وتا

 

( أٌام على األقل بعد  نشر آخر لعبلن. وتتداول بصفة صحٌحة لذا حضارها أو مثال 35ال ٌمكن للجمعٌة الثانٌة أن تجتمع لال  عشرة )
 ( الشركاء على  األقل، الذٌن ٌحق لهم  حضورها بموجب النظام األساسً.3/2فٌها نصؾ )

 

الجمعٌاة الثانٌاة، ٌمكان الادعوة النعقااد جمعٌاة ثالثاة  وفاق الشاروط المبٌناة فاً الفقارتٌن الثالثاة والرابعاة  لذا لم ٌكتمل هذا النصاب فً
 أعبله.

م  حضاورها بموجاب ( الشاركاء علاى األقال، الاذٌن ٌحاق لها3/5تتداول الجمعٌة الثالثة  بصفة صحٌحة لذا حضرها أو مثل فٌها ربع )
 النظام األساسً.

النصااب، ٌمكان تؤجٌال الجمعٌاة الثالثاة للاى تاارٌخ الحاق. تاتم الادعوة للجمعٌاة المإجلاة وانعقادهاا وفاق الشاكلٌات عند عادم تاوفر هاذا 
 والشروط المنصوص علٌها فً الفقرتٌن الخامسة والسادسة أعبله.

 

لممثلاٌن لن اقتضاى الحاال، ( علاى األقال مان أصاوات الشاركاء، الحاضارٌن أو ا2/1تبت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة بؤؼلبٌة  الثلثٌن )
 الذٌن ٌحق لهم  حضورها.

 ٌدٌر  الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن مجلس لئلدارة. ( 2555ٌونٌو  25بتارٌخ  32.55)عدلت فً القانون رقم  : 812المـــادة 

ؼٌر أنه ٌمكن التنصٌص فً النظام األساسً لكل شركة تعاضدٌة للتاؤمٌن أنهاا تادار مان طارؾ مجلاس لدارة جماعٌاة ومجلاس رقاباة. 
ٌمكن اتخاذ قرار بإدراج هذا التنصٌص فً النظام األساسً أو بحذفه، خبلل مدة وجاود الشاركة. وفاً هاذه الحالاة تكاون تسامٌة الشاركة 

 .»شركة تعاضدٌة للتؤمٌن ذات مجلس لدارة جماعٌة وذات مجلس رقابة« مسبوقة أو متبوعة بعبارة 

( مان باٌن 30( وال ٌزٌاد عان خمساة عشار )2ٌعٌن المتصرفون أو أعضاء مجلاس الرقاباة، الاذٌن ال ٌمكان أن ٌقال عاددهم عان ساتة )
 .الشركاء، من طرؾ الجمعٌة العامة، طبقا للنظام األساسً

ء مجلااس الرقابااة الشااروط المطلوبااة طبقااا للنظااام األساسااً سااواء فٌمااا ٌتعلااق بالحااد األدنااى ٌجااب أن ٌسااتوفً المتصاارفون أو أعضااا
 .لبلشتراك المدفوع أو بمبلػ القٌمة المإمن علٌها. وٌستبدل المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة الذٌن لم تعد تتوفر فٌهم هذه الشروط

دعاات الضاارورة للااى ذلااك طبقااا للشااروط المنصااوص علٌهااا فااً النظااام ٌجااب علااى مجلااس اإلدارة أو مجلااس الرقابااة أن ٌجتمااع كلمااا 
 .األساسً وعلى األقل مرة فً السنة من أجل البت فً حسابات السنة المالٌة األخٌرة

 

ابة ٌكون المتصرفون وأعضاء مجلس اإلدارة الجماعٌة أو مجلس الرق (2555ٌونٌو  25بتارٌخ  32.55)عدلت فً القانون رقم :  812المـــادة 
مسإولٌن  لما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجاه الشاركة أو األؼٌاار،  ساواء عان مخالفاة األحكاام التشارٌعٌة والتنظٌمٌاة 

 .المطبقة على الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن أو عن خروقات  النظام األساسً أو عن األخطاء التً ٌرتكبونها فً التدبٌر
 

أو أعضاء من مجلس اإلدارة الجماعٌة أو من مجلس الرقابة فً القٌام بنفس األفعال، حاددت المحكماة نسابة لذا اشترك عدة متصرفٌن 
 .مساهمة كل واحد منهم فً تعوٌض األضرار

تتقادم دعوى المسإولٌة ضد المتصرفٌن وأعضاء مجلس اإلدارة الجماعٌة أو مجلس الرقاباة بصافة جماعٌاة أو بصافة فردٌاة، بمارور 
سنوات ابتداء من تارٌخ الفعل المحد  للضرر، ولن وقع كتمانه، فابتداء من تارٌخ كشفه. ؼٌار أناه لذا تام تكٌٌاؾ هاذا الفعال (  0خمس )

 .( سنة25بالجناٌة، فبل تتقادم الدعوى لال بمرور عشرٌن )



لذا كانات الشاركة التعاضادٌة للتاؤمٌن ذات مجلاس لدارة ٌختاار  (2555ٌونٌاو  25بتاارٌخ  32.55)عدلت وتممت فً القانون رقم :  816المـــادة 
المجلس من بٌن أعضابه أو من ؼٌرهم لذا سمح النظاام األساساً  باذلك، مادٌرا أو عادة مادراء.  وتحادد سالطاتهم وأجاورهم مان طارؾ 

 .مجلس اإلدارة
 

 ٌعزل المدراء من طرؾ مجلس اإلدارة فً أي وقت.

ٌمكن أن تتعدى مدة مهامه مدة توكٌله. ٌجب أن ٌكاون عادد المتصارفٌن، الاذٌن لٌسات لهام صافة رباٌس أو لذا كان المدٌر متصرفا، ال 
 مدٌر أو أجٌر ٌمارس مهام التسٌٌر لدى الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن،  أكثر من عدد المتصرفٌن الذٌن لهم لحدى الصفات المذكورة.

 ذات مجلااس لدارة تطبااق علااى الشااركات التعاضاادٌة للتااؤمٌن (2555ٌونٌااو  25بتااارٌخ  32.55)عاادلت وتمماات فااً القااانون رقاام :  819المــااـادة 
  25 للاى  22و  25للاى  02و  05للاى   52و  52و  53األحكام المتعلقة بمجلاس اإلدارة وبمهاام التساٌٌر المنصاوص علٌهاا فاً الماواد 

 .ره وتتمٌمهكما تم تؽٌٌ المتعلق بشركات المساهمة 37.50من القانون  رقم  70و  75و
 

الرقاباة ومجلاس اإلدارة  األحكاام المتعلقاة بمجلاس ذات مجلاس لدارة جماعٌاة ومجلاس رقاباة تطبق علاى الشاركات التعاضادٌة للتاؤمٌن
مان القاانون  رقام  355للاى  22مان و  22)الفقارات األولاى والثالثاة والرابعاة( للاى  75ومان  72 المنصوص علٌها فً المواد الجماعٌة
 .كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه لق بشركات المساهمةالمتع 37.50

مراقبااان  ٌجااب أن ٌعااٌن فااً كاال شااركة تعاضاادٌة للتااؤمٌن (.2532أؼسااطس  20بتااارٌخ  05.31عاادلت بمقتضااى القااانون رقاام  ) : 811المــااـادة 
 الموافقاة هاذه كٌفٌاة تحاددو ٌكلفان بمهمة مراقبة ومتابعاة حساابات الشاركة.، بعد موافقة الهٌبة، للحسابات على األقل

 تصدره الهٌبة. بمنشور
 

السالؾ الذكر أعضاء أجهزة اإلدارة أو التسٌٌر أو التدبٌر  37.50من القانون  رقم  403ٌعاقب بالعقوبات المنصوص علٌها فً المادة 
 لحضور كل جمعٌة عامة.وا بدعوتهم بالشركة التعاضدٌة للتؤمٌن  الذٌن لم ٌعملوا على تعٌٌن مراقبً حسابات الشركة أو لم ٌقوم

أعضاء أجهزة اإلدارة أو الذكر، السالؾ 37.50 رقم القانون من 552 المادة فً علٌها المنصوص بالعقوبات ٌعاقب
عن قصد، القٌام بالمراجعات أو  ،عرقلٌعمل لدٌها  شخصالتدبٌر أو التسٌٌر لشركة تعاضدٌة للتؤمٌن أو كل 

المراقبات التً ٌجرٌها مراقبو الحسابات أو رفض لطبلعهم فً عٌن المكان على جمٌع الوثابق البلزمة ألداء مهمتهم 
 والسٌما كل العقود والدفاتر والوثابق المحاسبٌة وسجبلت المحاضر.

 

السالؾ الذكر، الخاصة بشروط تعٌٌن مراقبً الحساابات ساٌما حااالت التناافً وكاذا  37.50: تطبق  أحكام القانون رقم  811المـــادة 
اة أجاارهم وساالطاتهم والتزاماااتهم ومسااإولٌتهم ولنااابتهم وتجاارٌحهم ولعفااابهم ماان مهااامهم، علااى الشااركات التعاضاادٌة للتااؤمٌن، مااع مراعاا

 القواعد الخاصة بهذه الشركات.

 ل تطبٌق األحكام المشار للٌها أعبله، فإن الشركاء ٌعدون فً حكم المساهمٌن.ألج

ٌجااب أن ٌنجااز السااند المساالم  لكاال شاارٌك مكتتااب فااً   (2535مااار   52الصااادر يف  25.32ماان القااانون رقاام   312)عاالل  مبقتضااى املااادة :  022المــااـادة 

 .المحدد بمنشور تصدره الهٌبة ضدٌة  للتؤمٌن، حسب الشكلاقتراض من أجل الزٌادة فً الرأسمال التؤسٌسً لشركة تعا

 : فً حالة عدم الحصول على االعتماد أو للؽابه أو سحبه، ٌمكن لرجاع الرأسمال التؤسٌسً فً حدود الرصٌد المتوفر. 028المـــادة 

للشاركات التعاضادٌة للتاؤمٌن ذات االشاتراك الثابات، ال بالنسبة ( 2555ٌونٌو  25بتارٌخ  32.55)عدلت وتممت فً القانون رقم :  020المـــادة 
 ٌمكن، فً أي حال من األحوال، أن ٌلزم الشرٌك بمبلػ ٌفوق االشتراك المبٌن فً عقد التؤمٌن الخاص به.

ا ٌتعلاق بالنسبة للشركات التعاضادٌة للتاؤمٌن ذات االشاتراك المتؽٌار، ال ٌمكان، فاً أي حاال مان األحاوال، أن ٌلازم الشارٌك، عادا فٌما
أعبله، باشتراك  ٌفوق الحد األقصى المبٌن فً عقد التؤمٌن الخاص به. وال ٌمكن  لبلشتراك  351بتطبٌق أحكام الفقرة األولى من المادة 

 األقصى المدفوع أن  ٌتعدى ضعؾ  مبلػ االشتراك العادي البلزم لمواجهة التكالٌؾ المحتملة الناتجة عن الحواد  ومصارٌؾ التدبٌر.

ب تبٌان مبلػ االشتراك العادي فً العقود المسلمة للشركاء. وٌجب على مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعٌاة أن ٌحادد الجازء ٌج
من االشتراك األقصى الاذي ٌمكان، عناد االقتضااء،  أن ٌفارض علاى الشاركاء دفعاه باإلضاافة لبلشاتراك العاادي، علاى أال ٌتجااوز هاذا 

 .%( من االشتراك المدفوع70ً المابة )الجزء نسبة خمسة وسبعٌن ف

   (2535مار   52الصادر يف  25.32القانون رقم  من  315املادة )علل  مبقتضى  :.02المـــادة 
 .الهٌبة(  سنوات، عدا ترخٌص صرٌح من 1ال ٌمكن أن تتعدى مدة أداء تكملة االشتراكات المطلوب تحصٌلها ثبل  ) 

جمٌع الحاالت، دٌونا على الشركاء. وترصد هذه الادٌون للسانوات المالٌاة التاً أنتجتهاا، وال تعتبار لطبلقاا تعتبر التكملة المذكورة، فً 
 زٌادة فً االشتراكات المستقبلٌة.

مان هاذا القاانون،  372، بعد تؤسٌس الشركة  التعاضدٌة للتاؤمٌن ودون اإلخابلل باألحكاام المنصاوص علٌهاا فاً الماادة  022المـــادة 
تم كل زٌادة فً الرأسمال التؤسٌسً قبل نهاٌاة السانة الثالثاة الموالٌاة للسانة التاً تقاررت خبللهاا الزٌاادة  الماذكورة مان طارؾ ٌجب أن ت

 الجمعٌة العامة.
 



ة، الهٌباد موافقاة ٌمكن للشركات التعاضدٌة للتؤمٌن،  وبعا (2535ماار   52الصاادر يف  25.32من القانون رقم   315)علل  مبقتضى ااملادة :  022المـــادة 

تكوٌن اتحادات  ٌنحصر ؼرضها   فً تحمل كافة العقود المكتتبة من لدن الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن المنخرطة فٌها والتً تعطٌها هاذه 
 االتحادات كفالة تضامنٌة.

 

 من هذا الكتاب. 305 ٌعتبر، بالنظر لهذا القانون، أن االتحادات تمارس عملٌات للتؤمٌن، كما هو مشار للٌها فً المادة

: تخضع االتحادات، التً تتمٌز شخصٌتها المعنوٌة عان شخصاٌة الشاركات التعاضادٌة للتاؤمٌن  المنخرطاة فٌهاا، لانفس  026المـــادة 
 قواعد تؤسٌس وتسٌٌر الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن،  عدا  أحكام مخالفة منصوص علٌها بالنسبة لهذه االتحادات.

 

   (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) (2535مار   52الصادر يف  25.32من القانون رقم   312)علل  مبقتضى املادة :  029المـــادة 

 ٌجب أن تعتمد االتحادات من طرؾ الهٌبة بعد استطبلع رأي لجنة التقنٌن و أن تضم على األقل شركتٌن تعاضدٌتٌن للتؤمٌن.

 

االتحاادات ٌضام شاركتٌن تعاضادٌتٌن للتاؤمٌن علاى األقال، فاإن االعتمااد الممناوح لاه ٌنتهاً بقاوة القاانون. وتعااٌن هاذه لذا لم ٌعد أحاد 
وتستؤنؾ الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن المكونة لهذا االتحاد  نشاطاتها وفق االعتماد الممنوح لها. ؼٌر أناه فاً . الوضعٌة من طرؾ الهٌبة

أعابله، ٌساحب   375ركات التعاضدٌة للتؤمٌن على العدد األدنى  من الشركاء المنصاوص علٌاه فاً الماادة حالة عدم توفر لحدى هذه الش
 .االعتماد  بقوة القانون

 .الرسمٌة ٌنشر مقرر الهٌبة القاضً بمنح أو سحب اعتماد اتحاد الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن بالجرٌدة 

   (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) (2535مار   52الصادر يف  25.32من القانون رقم   311)نسخ  وعوض  مبقتضى املادة  : 021المـــادة 

ٌجب على كل شركة تعاضدٌة للتؤمٌن أن تحصل على موافقة مسبقة من الهٌبة من أجل انخراطها و انسحابها من 
انخراط شركة  على بالموافقةٌنشر مقرر الهٌبة القاضً . االتحاد. و تمنح هذه الموافقة بعد استطبلع رأي لجنة التقنٌن

 ٌدة الرسمٌة.انسحابها منه بالجر االتحاد أو فًتعاضدٌة للتؤمٌن 
لذا كان من شؤن انسحاب لحدى الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن من االتحاد اإلخبلل بالتوازن المالً لهذا األخٌر، ٌمكن للهٌبة أن تعترض 

 .على انسحابها

مان هاذا القاانون  باتفاقٌاة إلعاادة التاؤمٌن  تشامل  205: تجسد الكفالة التضاامنٌة لبلتحااد المنصاوص علٌهاا  فاً الماادة  209المـــادة 
 مجموع األخطار التً تتحملها الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن  المكونة لهذا االتحاد.

 

د مان مجماوع ٌتكاون الرأسامال التؤسٌساً لبلتحاا (2535ماار   52الصاادر يف  25.32مان القاانون رقام   315)علل  الفقرة الثانية مبقتضى املادة  : 082المـــادة 

رإوس األموال التؤسٌسٌة للشركات التعاضادٌة للتاؤمٌن  المكوناة  لاه. وٌجاب أن ٌانص االتفااق المحاد  لبلتحااد علاى الشاروط التاً ٌاتم 
 وفقها تحمل مصارٌؾ لدارة الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن من طرؾ هذا  االتحاد.

 

أن تفارض علٌاه لهٌبة ٌمكن ل عاضدٌة للتؤمٌن  ممارستها  ولتوقعات التزاماته،ؼٌر أنه، اعتبارا للعملٌات التً ٌعتزم اتحاد الشركات الت
 تكوٌن رأسمال تؤسٌسً أعلى.

 

: ٌجب أن ٌنص النظام األساسً لبلتحادات على أن الجمعٌات العامة تتؤلؾ من جمٌع الشركات المنخرطاة فاً االتحااد،  088المـــادة 
 كل  واحدة منها ممثلة حصرا بالشركاء المعٌنٌن لهذا الؽرض.

منتمٌاة   لبلتحااد، خمساة عشار ٌجب توجٌه الدعوة النعقاد الجمعٌة العامة  مرفقة بجدول األعمال للى الشاركات التعاضادٌة للتاؤمٌن  ال
 ( ٌوما على األقل قبل التارٌخ المحدد النعقاد الجمعٌة.30)

 

: ٌمكن أن تقوم الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن بإٌداع طلب االعتماد لما بنفسها أو بواسطة االتحاد الاذي ٌعتازم مإسساو هاذه  212المـــادة 
 من هذا القانون. 205الشركة لعادة التؤمٌن لدٌه وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 

ٌعااٌن أعضاااء مجلاااس لدارة أو مجلااس رقابااة االتحااااد ماان باااٌن  (5255ٌونٌاااو  25بتااارٌخ  32.55)عاادلت فااً القاااانون رقاام :  .08المــااـادة 
 .المتصرفٌن أو أعضاء مجلس الرقابة للشركات  التعاضدٌة للتؤمٌن المنتمٌة  لهذا االتحاد

  

ال ٌمكن أن ٌمثل الشرٌك الذي له صفة متصرؾ أو عضو مجلس رقاباة لادى شاركتٌن تعاضادٌتٌن للتاؤمٌن أو أكثار، لال شاركة واحادة 



 .مجلس لدارة أو مجلس رقابة االتحاد داخل

ٌكلاااؾ  (2535مااار   52الصاااادر يف  25.32ماان القاااانون رقاام   315وعاالل  مبقتضااى املاااادة  2555ٌونٌاااو  25بتاااارٌخ  32.55)تممااات بالقاااانون رقااام :  082المــاااـادة 

، بمساك الادفاتر المحاسابٌة والوثاابق والجاذاذات االتحاد بالقٌام فً مقره االجتماعً  لحساب الشركة التعاضدٌة المعاد تؤمٌنها وبادال عنهاا
 الهٌبااةالمفروضاة علااى المقاااوالت الخاضااعة ألحكاام هااذا القااانون، وبإعااداد وتقادٌم الحسااابات والقااوابم المفااروض نشارها ولٌااداعها لاادى 

 بموجب  التشرٌع الجاري به العمل.
 
 

هاذا القاانون، مجماوع الادٌون والمخصصاات واالحتٌاطٌاات  ٌجب على االتحاد أن ٌكون وٌمثال، وفاق الشاروط المنصاوص علٌهاا فاً 
 المتعلقة بااللتزامات المكتتبة من طرؾ الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن المعاد تؤمٌنها.

 ٌجب أن تبٌن فً محاسبة االتحاد كل التقٌٌدات المحاسبٌة المتعلقة بالتزامات الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن المعاد تؤمٌنها.
 

لنظام األساسً لبلتحاد على أنه عند انخراط شركة تعاضدٌة للتؤمٌن فإنه ٌجب علٌهاا أن تنقال لبلتحااد مجماوع الادٌون ٌجب أن ٌنص ا
الناتجااة عاان عملٌااات التااؤمٌن وكااذا األصااول المرصاادة لتمثٌاال احتٌاطٌاتهااا التقنٌااة. ٌااتم نقاال هااذه الاادٌون وكااذا األصااول المرصاادة لتمثٌاال 

 الواردة فً آخر حصٌلة محصورة للشركة التعاضدٌة للتؤمٌن المعنٌة. احتٌاطٌاتها التقنٌة حسب القٌمة

وٌمكن، عند االنخراط، نقل عناصر أخرى من خصاوم وأصاول الشاركة التعاضادٌة للتاؤمٌن للاى االتحااد بعاد موافقاة الهٌباة. ٌاتم هاذا  
 .النقل حسب القٌمة الواردة فً آخر حصٌلة محصورة للشركة التعاضدٌة للتؤمٌن المعنٌة

: ٌجب أن تتضمن عقود التؤمٌن المسلمة من الشركات التعاضدٌة للتؤمٌن  المعاد تؤمٌنها لدى أحد االتحادات بحروؾ جد  082المـــادة 
بارزة ، التسمٌة االجتماعٌة وكذا عنوان مقر االتحاد، كماا ٌجاب  أن ٌادرج الشارط المتعلاق باتفاقٌاة لعاادة التاؤمٌن الاذي ٌصارح بموجباه 

 االت، كفٌل متضامن اللتزامات الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن.االتحاد بؤنه، فً جمٌع الح
 

: ال ٌمكن أن ٌترتب بطبلن شاركة تعاضادٌة للتاؤمٌن  أو بطابلن عقودهاا أو ماداوالتها المؽٌارة للنظاام األساساً لال عان  086المـــادة 
 أو النعدام أهلٌة جمٌع المإسسٌن. مقتضى صرٌح من هذا الباب الثال ، أو لكون ؼرضها ؼٌر مشروع أو لمخالفته للنظام العام

 ٌعتبر كؤن لم ٌكن، كل شرط نظامً مخالؾ لقاعدة آمرة من هذا الباب الثال ، ال ٌترتب على خرقها بطبلن الشركة.

ال ٌمكن أن ٌترتب بطبلن عقود أو مداوالت ؼٌر تلك المنصاوص علٌهاا فاً الفقارتٌن الساابقتٌن لال عان خارق إلحادى القواعاد اآلمارة 
 ا الباب الثال  أو عن أحد أسباب بطبلن العقود بشكل عام.لهذ

 

 : تسقط دعوى البطبلن عندما ٌزول سببه ولؽاٌة ٌوم البت ابتدابٌا فً الموضوع. 089المـــادة 

 

تصادر حكماا ٌمكن للمحكمة المعروضة علٌها دعوى  البطبلن أن تحدد، ولو تلقابٌا،  أجابل للتمكاٌن مان تادارك أسابابه. وال ٌمكنهاا أن 
 ( على األقل على تارٌخ تقدٌم المقال االفتتاحً للدعوى.2بالبطبلن لال بعد مرور شهرٌن )

لذا تبااٌن، لتاادارك بطاابلن مااا، وجااوب دعااوة جمعٌااة عامااة لبلنعقاااد أو استشااارة الشااركاء وثباات أن الاادعوة لهااا كاناات صااحٌحة أو أن 
هات للشاركاء، أصادرت المحكماة حكماا ٌمانح للشاركاء األجال الضاروري نصوص مشارٌع القرارات مصحوبة بالوثابق البلزماة قاد وج

 التخاذ قرارهم.

 تبت المحكمة فً الدعوى عند انقضاء األجل المذكور دون أن ٌتم اتخاذ أي قرار من طرؾ الشركاء.

ماان الظهٌاار  522للااى  525أعاابله فااً حاااالت الاابطبلن المنصااوص علٌهااا فااً الفصااول  217: ال تطبااق أحكااام المااادة  081المــااـادة 
 الشرٌؾ المتعلق بااللتزامات والعقود السالؾ الذكر.

 

: لذا ارتكز بطبلن بعض العقود أو المداوالت البلحقة لتؤسٌس الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن على خرق لقواعد الشهر، جاز  219المـــادة 
تاداء مان تاارٌخ ( ٌوماا اب15لكل ذي مصلحة فً تسوٌة العقاد أو المداولاة أن ٌوجاه لناذارا للشاركة  بتساوٌة الوضاع داخال أجال ثبلثاٌن )

 اإلنذار المذكور.

اء التسااوٌة المطالااب بهااا داخاال هااذا األجاال، ٌمكاان لكاال ذي مصاالحة أن ٌطلااب ماان ربااٌس المحكمااة بصاافته قاضااً عنااد عاادم لجاار
 المستعجبلت تعٌٌن وكٌل للقٌام بذلك اإلجراء على نفقة الشركة.

 

(  سانوات 1رور ثابل  ): تتقادم دعاوى بطبلن الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن  أو عقودها أو مداوالتها البلحقة لتؤسٌسها بما 002المـــادة 
 ابتداء من ٌوم سرٌان البطبلن.

 

 : كل شركة تعاضدٌة للتؤمٌن  حكم ببطبلنها تحل بقوة القانون دون أثر رجعً وتتم تصفٌتها. 008المـــادة 

 وٌكون لهذا البطبلن تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.

 للتؤمٌن وال للشركاء أن ٌحتجوا بالبطبلن تجاه األؼٌار حسنً النٌة.: ال ٌمكن للشركة التعاضدٌة 002المـــادة  



 

ٌعتبر المإسساون والمتصارفون األولاون واألعضااء األولاون لمجلاس  (2555ٌونٌو  25بتارٌخ  32.55)عدلت فً القانون رقم :  .00المـــادة 
اإلدارة الجماعٌة ولمجلس الرقابة للشركة التعاضدٌة للتؤمٌن مسإولٌن على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فٌه عادم تضامٌن النظاام 

 .ٌتعلق بتؤسٌس الشركة أو القٌام به بشكل ؼٌر صحٌحاألساسً للشركة  بٌانا للزامٌا ما أو لؼفال لجراء ٌنص علٌه هذا الباب الثال  فٌما 
 

وتسري أحكام الفقرة السابقة، فً حالاة لدخاال تعادٌل علاى النظاام األساساً للشاركة، علاى المتصارفٌن وعلاى أعضااء مجلاس اإلدارة 
 .الجماعٌة وعلى أعضاء مجلس الرقابة المزاولٌن مهامهم أثناء لجراء التعدٌل المذكور

 ( سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تارٌخ تؤسٌس الشركة أو من تارٌخ تعدٌل نظامها األساسً.0مرور خمس )تتقادم الدعوى ب
ٌمكن اعتبار مإسسً الشركة التعاضدٌة للتؤمٌن  المتسببٌن فً البطبلن وكذا المتصرفٌن وأعضاء مجلاس اإلدارة الجماعٌاة أو مجلاس 

طبلن، مسإولٌن على وجه التضامن عن األضرار التً تلحق بالشركاء أو األؼٌار من الرقابة المزاولٌن مهامهم وقت تعرض الشركة للب
 .جراء بطبلن الشركة

 

: تتقادم دعوى المسإولٌة المرتكازة علاى بطابلن الشاركة التعاضادٌة للتاؤمٌن أو عقودهاا أو ماداوالتها البلحقاة لتؤسٌساها  002المـــادة 
 ب مقرر البطبلن الصبؽة النهابٌة.( سنوات ابتداء من ٌوم اكتسا0بمرور خمس )

 
ال ٌحااول زوال ساابب الاابطبلن دون ممارسااة دعااوى التعااوٌض عاان الضاارر المترتااب عاان العٌااب الااذي لحااق الشااركة أو  عقودهااا أو 

 مداوالتها.
 ( سنوات ابتداء من ٌوم تدارك سبب البطبلن.0تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس )

 

الساالؾ الاذكر، أعضااء أجهازة اإلدارة أو  37.50من القانون رقام  125: ٌعاقب بالعقوبات المنصوص علٌها فً المادة  002المـــادة 
التساٌٌر للشاركة التعاضادٌة للتاؤمٌن، الاذٌن اسااتعملوا، بساوء نٌاة، أماوال الشاركة أو اعتماداتهااا اساتعماال ٌعلماون تعارضاه ماع المصااالح  

بؽٌاة تحقٌاق أؼاراض شخصاٌة أو لتفضاٌل شاركة  أو مقاولاة أخارى لهام فٌهاا  مصاالح مباشارة أو ؼٌار  االقتصادٌة لهذه األخٌرة، وذلك
 مباشرة.

 

الساالؾ الاذكر، أعضااء أجهازة اإلدارة أو  37.50من القانون رقام  388:  ٌعاقب بالعقوبات المنصوص علٌها فً المادة 006المـــادة 
التسٌٌر للشركة التعاضدٌة للتؤمٌن، الذٌن لم ٌقوموا بالدعوة النعقاد الجمعٌة العامة العادٌة حسب الشروط واآلجال المنصاوص علٌهاا فاً 

 النظام األساسً.

 الخأمٍه الخكافلً  المسم الثاوً مكسز: حسٍٍس صىادٌك الخأمٍه الخكافلً وإعادة
 (0281أغسطس  9 بخازٌخ 19281)أضٍف بممخضى الماوىن زلم 

 (0281أغسطس   9بخازٌخ 19281)أضٍفج بممخضى الماوىن زلم  :006-8المادة   

ِظٍقز ثٌّشضشو١ٓ أٚ دضغ١١ش طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ طٕذٚق إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ألؽً ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ صمَٛ 

 .  طٕجد٠ك ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ثٌّغ١شر ِٓ ؽشف ِمجٚالس ثٌضؤ١ِٓ ثٌّق١ٍز، ٚرٌه ٚفك أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ ٚٔظجَ صغ١١ش ثٌظٕذٚق ثٌّؼٕٟ
ػٕٙج ثٌضضثِجس أٚ  ٚال ٠ؾٛص ٌٙج ثٌم١جَ  ٌفجةذر طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ طٕذٚق إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ دؤٞ ٔشجؽ آخش أٚ ثدشثَ ػمٛد صٕشؤ  

ثٌٍؾٛم ثٌٝ ص٠ّٛالس أٚ طشف ٔفمجس صذد١ش أخشٜ، غ١ش صٍه ثٌؼشٚس٠ز ٌضقم١ك غشع ثٌظٕذٚق ٚثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج طشثفز فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ 

    .أٚ فٟ ٔظجَ صغ١١ش ثٌظٕذٚق ثٌّؼٕٟ
 (0281أغسطس   9بخازٌخ 19281)أضٍفج بممخضى الماوىن زلم  :006-0المادة   

 ٌضؤ١ِٓٔغخز ِٕٗ، ػٕذ ثوضضجح ػمذ ثثٌضىجفٍٟ  ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚصغٍُ ٌٗ ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ طٕذٚق صغ١١ش ػٍٝ ٔظج٠َٛلغ ثٌّشضشن  

 .ثٌضىجفٍٟ
 
ثدشثَ ثصفجل١ز ٚصغٍُ ٌٙج ٔغخز ِٕٗ، ػٕذ   ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ طٕذٚق إػجدر ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ثٌّق١ٍز ػٍٝ ٔظجَ صغ١١ش ثٌضؤ١ِٓ صٛلغ ِمجٌٚز  

 .إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ
  
   .صقذد و١ف١جس  صطذ١ك ٘زٖ ثٌّجدر  دّٕشٛس صظذسٖ ث١ٌٙتز 

 

 (0281أغسطس   9بخازٌخ 19281)أضٍفج بممخضى الماوىن زلم  :006-.المادة 

 ثإلخالي دْٚ ٚرٌه إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ،ٌظٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ ٌظٕذٚق  ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ٚو١ال دؤؽش صؼضذش 
 .ثٌمجْٔٛ ٘زث فٟ ػ١ٍٙج ثٌّٕظٛص ثألخشٜ دجالٌضضثِجس

 ثٌضم١ذ ٚو١ال دؤؽش ٌظٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ طٕذٚق إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، دظفضٙج ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ػٍٝ ٠ؾخ  



 ٟ٘ ِٕظٛص وّج ثٌٛو١ً ػٍٝ ثٌّضشصذز دجالٌضضثِجس ثٌّضؼٍمز دجألفىجَ

دّغجدز  لجْٔٛ  (3531 أغغطظ 32) 3113 سِؼجْ 5 فٟ ثٌظجدس ثٌشش٠ف ثٌظ١ٙش ِٓ ثٌغجٟٔ ثٌىضجح ِٓ ثٌذجح ثٌغجدط فٟ ػ١ٍٙج 

 .ثالٌضضثِجس ٚثٌؼمٛد
 

 ِٓ ثٌقذ إٌٝ رٌه ٠ؤدٞ أْ ٚدْٚ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ٠ؾخ ػٍٝ ثٌغشع ٚدجٌشغُ ِٓ وً ِمضؼٝ ِخجٌف، ٌٚٙزث  
 :عٍطجصٙج

 
 إػذثد ػمٛد ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ ثصفجل١جس إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ؛  -  

 لذغ ثالشضشثوجس ٚثعضخالطٙج؛ -  

صغ١١ش  ٚٔظجَ ثٌمجْٔٛ ٘زث ثٌّذجٌغ ٚثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌّغضقمز دّٛؽخ ػمٛد ثٌضؤ١ِٓ أٚ دّٛؽخ ثصفجل١جس إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ٚرٌه ٚفك أفىجَ عذثد -  

 ثٌظٕذٚق ثٌّؼٕٟ؛

 ِغه ِقجعذز ثٌظٕذٚق؛ -  

 ثٌظٍـ؛ إؽشثم أٚ ثٌضقى١ُ لذٛي -  

 ٚفك ٔظجَ صغ١١ش ثٌظٕذٚق؛ ثٌضذشػجس إؽشثم -  

 ٚػٍٝ طٕجد٠ك ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ثٌّغ١شر ِٓ ؽشف ِمجٚالس ثٌضؤ١ِٓ ثٌّق١ٍز؛ صٛص٠غ ثٌفٛثةغ ثٌضم١ٕز ٚثٌّج١ٌز ػٍٝ ثٌّشضشو١ٓ -  

 ثالفض١جؽ١جس ٚثٌّخظظجس ؛صى٠ٛٓ ِخضٍف  -  

 صٛظ١ف أِٛثي  ثٌظٕذٚق؛ -  

 دشثَ ثصفجل١جس إػجدر ثٌضؤ١ِٓ؛ ل -  

 ؛ثٌّضؼٍمز دجٌظٕذٚق ٚشطذٙج ثٌشْ٘ٛ ٚإٔشجمٚصذد١ش٘ج ٚصف٠ٛضٙج ي إٔؾجص ػ١ٍّجس ثلضٕجم ثألطٛ -  

 ؛جثألطٛي ثٌّزوٛسر أٚ صىْٛ صجدؼز ٌٙ ٕشبف١جصر وً عٕذ أٚ ٚع١مز صّغً أٚ ص -  

شضشو١ٓ أٚ طٕجد٠ك ثٌضؤ١ِٓ أِجَ ثألغ١جس، ٚػٕذ ثاللضؼجم، سفغ ثٌذػجٜٚ أِجَ ثٌمؼجم ٌٍذفجع ٌٍّٚطجٌذز دقمٛق ِٚظجٌـ ثٌّ ثٌظٕذٚقصّغ١ً  -  

 ؛ثٌضىجفٍٟ ثٌّغ١شر ِٓ ؽشف ِمجٚالس ثٌضؤ١ِٓ ثٌّق١ٍز

 .  ثٌظٕذٚق عثغشأإؽشثم ػشٚسٞ ٌضقم١ك  ىًثٌم١جَ د -  

 

  (0281أغسطس   9بخازٌخ 19281الماوىن زلم )أضٍفج بممخضى  :006-2المادة  

ثٌضىيجفٍٟ ألغشثػيٙج  ثٌضىجفٍٟ أٚ طيٕذٚق إػيجدر ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضؤ١ِٓ ثعضخذثَ أطٛي طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ٚإػجدرٌّمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ال ٠ّىٓ 

 .  ثٌخجطز

  (0281أغسطس   9بخازٌخ 19281)أضٍفج بممخضى الماوىن زلم : 006-2المادة 

 ٠ضؼّٓ أْ ؽذمج ألفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ، ٠ؾخ ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ طٕذٚقصغ١١ش ػالٚر ػٍٝ ثٌذ١جٔجس ثألخشٜ ثٌٛثؽخ ثٌضٕظ١ض ػ١ٍٙج فٟ ٔظجَ  
 :زضج١ٌثٌذ١جٔجس ثٌدظفز خجطز  ثٌّزوٛسٕظجَ ثٌ
 دجٌّطجدمز ث٢سثم ق أٚ دقغجدجصٙج ثٌخجطز ٚفكثٌضضثَ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ دجٌم١جَ دؾ١ّغ ثٌّؼجِالس ثٌّضؼٍمز دجٌظٕذٚ -  

 ؛ثألػٍٝ ثٌؼٍّٟ ثٌّؾٍظ ػٓ ثٌظجدسر

 سرخغج وًضقًّ ثٌضضثَ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ دضذد١ش أِٛثي فغجدجس ثٌظٕذٚق دشىً ٠ضُ ِؼٗ ػّجْ ِظجٌـ ثٌّشضشو١ٓ ٚد -  

 ؛ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ فٟ ػمذ قذدرضثِجس ثٌّجالٌضد ٙجأٚ إخالٌش٘ج ٔجؽّز ػٓ صمظ١

 ؛ثالشجسر ثٌٝ أْ دفغ ثالشضشثن ٠ىْٛ ػٍٝ عذ١ً ثالٌضضثَ دجٌضذشع ِج ػذث دجٌٕغذز ٌؼمٛد ثالعضغّجس ثٌضىجفٍٟ -  

 ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ؛ جس طٕذٚقِمجدً صغ١١ش فغجد ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ أدثم أؽشر جسو١ف١ -  

 ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ؛جس طٕذٚق ضٛظ١فجس ثٌّج١ٌز ٌقغجدثٌششٚؽ ثٌّضؼٍمز دجٌ -  

 ششٚؽ إػجدر صم١١ُ ثالطٛي ثٌّم١ذر فٟ فغجدجس ثالعضغّجس ثٌضىجفٍٟ؛ -  

 ػٍٝ ثٌّشضشو١ٓ؛ ثٌضىجفٍٟ طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ٌقغجدجس صٛص٠غ ثٌفٛثةغ ثٌضم١ٕز ٚثٌّج١ٌز جسو١ف١ -  

 ٌقغجدجس فٟ فجٌز ػذَ وفج٠ز ثألطٛي ثٌّّغٍز ٌالفض١جؽ١جس ثٌضم١ٕز٠ُ صغذ١ك صىجفٍٟ ثٌضضثَ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ دضمذ -  
 ؛ثالفض١جؽ١جس ٘زٖ ِغ ِمجسٔز طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ

 ؛ٚوزث ِآي ثٌؼجةذثس ثٌٕجصؾز ػٕٙج  ِآي ثٌم١ُ ثٌضٟ ٌُ صؼذ صقضشَ ثٌشأٞ دجٌّطجدمز ثٌظجدس ػٓ ثٌّؾٍظ ثٌؼٍّٟ ثألػٍٝ -  



فٟ فجٌز ػذَ ثعضالِٙج ِٓ لذً  ثٌفٛثةغ ثٌضم١ٕز ٚثٌّج١ٌزث١ٌ٢ز ثٌضٟ عضضذؼٙج ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ فٟ صقذ٠ذ ِآي  -  

 ثٌّشضشو١ٓ؛

 .  ثٌّزوٛس  ِآي ِج صذمٝ ِٓ أِٛثي ثٌظٕذٚق دؼذ ثخضضجَ ثٌضظف١ز فٟ فجٌز صظف١ز ثٌظٕذٚق -  

 (0281أغسطس   9بخازٌخ 19281اوىن زلم )أضٍفج بممخضى الم: 006-6المادة   

 أْ ؽذمج ألفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ، ٠ؾخ ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ طٕذٚق إػجدرصغ١١ش ػالٚر ػٍٝ ثٌذ١جٔجس ثألخشٜ ثٌٛثؽخ ثٌضٕظ١ض ػ١ٍٙج فٟ ٔظجَ 
 :ضج١ٌزثٌذ١جٔجس ثٌ دظفز خجطز ثٌّزوٛسٕظجَ ثٌ ٠ضؼّٓ

 دجٌّطجدمز ث٢سثم دجٌم١جَ دؾ١ّغ ثٌّؼجِالس ثٌّضؼٍمز دجٌظٕذٚق أٚ دقغجدجصٙج ثٌخجطز ٚفك ثٌضضثَ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ -  
 ؛ثألػٍٝ ثٌؼٍّٟ ثٌّؾٍظ ػٓ ثٌظجدسر

ثٌضضثَ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ دضذد١ش أِٛثي فغجدجس ثٌظٕذٚق دشىً ٠ضُ ِؼٗ ػّجْ ِظجٌـ طٕجد٠ك ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ  -  

ثصفجل١جس إػجدر ثٌضؤ١ِٓ  فٟ قذدرضثِجس ثٌّجالٌضد ٙجأٚ إخالٌش٘ج ٔجؽّز ػٓ صمظ١ سرخغج وًضقًّ ف ِمجٚالس ثٌضؤ١ِٓ ثٌّق١ٍز ٚدثٌّغ١شر ِٓ ؽش

 ؛ثٌضىجفٍٟ

 ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ؛ جس طٕذٚق إػجدرِمجدً صغ١١ش فغجد ثٌضىجفٍٟ ثٌضؤ١ِٓ ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدرِمجٌٚز  أدثم أؽشر جسو١ف١ -  

 ؛طٕجد٠ك ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟػٍٝ  طٕذٚق إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ٌقغجدجس صٛص٠غ ثٌفٛثةغ ثٌضم١ٕز ٚثٌّج١ٌز جسو١ف١ -  

ٌقغجدجس  فٟ فجٌز ػذَ وفج٠ز ثألطٛي ثٌّّغٍز ٌالفض١جؽ١جس ثٌضم١ٕزثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ دضمذ٠ُ صغذ١ك صىجفٍٟ ِمجٌٚز ثٌضضثَ  -  

 ؛ثالفض١جؽ١جس ٘زٖ ِغ ِمجسٔز ٟثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍ طٕذٚق إػجدر

 ٚوزث ِآي ثٌؼجةذثس ثٌٕجصؾز ػٕٙج؛ ِآي ثٌم١ُ ثٌضٟ ٌُ صؼذ صقضشَ ثٌشأٞ دجٌّطجدمز  ثٌظجدس ػٓ ثٌّؾٍظ ثٌؼٍّٟ ثألػٍٝ -  

 .  ثٌّزوٛس  ِآي ِج صذمٝ ِٓ أِٛثي ثٌظٕذٚق دؼذ ثخضضجَ ثٌضظف١ز فٟ فجٌز صظف١ز ثٌظٕذٚق -  

 ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟطيٕذٚق  ػٍٝ ٔظجَ صغي١١ش ث١ٌٙتزصضُ ثٌّٛثفمز ِٓ ؽشف  (0281أغسطس   9بخازٌخ 19281الماوىن زلم )أضٍفج بممخضى : 006-9المادة 

ػٓ ثٌّؾٍيظ ثٌؼٍّيٟ  ثٌظجدسثٌشأٞ دجٌّطجدمز  ٚوزث ػٍٝ وً صغ١١ش ٠طشأ ػ١ٍّٙج، ٚرٌه دؼذثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ  طٕذٚق إػجدر ٚػٍٝ ٔظجَ صغ١١ش

 .  ثألػٍٝ

 (0281أغسطس   9بخازٌخ 19281ضٍفج بممخضى الماوىن زلم )أ :006-1المادة 
ثٌيشأٞ  صقذد أطٕجف ثٌقغجدجس ثٌضٟ ٠ضىْٛ ِٕٙيج  طيٕذٚق  ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ أٚ طيٕذٚق إػيجدر ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ دّٕشيٛس صظيذسٖ ث١ٌٙتيز دؼيذ

ثٌضيؤ١ِٓ ٚإػيجدر ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ ٚفيك ٠ّٚىيٓ إفيذثط أطيٕجف أخيشٜ دطٍيخ ِيٓ ِميجٚالس . دجٌّطجدمز ثٌظيجدس ػيٓ ثٌّؾٍيظ ثٌؼٍّيٟ ثألػٍيٝ

 .  ثٌششٚؽ ٚثٌى١ف١جس ثٌضٟ صقذد٘ج ث١ٌٙتز

 (0281أغسطس   9بخازٌخ 19281)أضٍفج بممخضى الماوىن زلم  :006-1المادة 
ر ثٌضيؤ١ِٓ ٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػيجدر ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ أْ صغي١ش دظيٛسر ِٕفظيٍز فغيجدجس طيٕذٚق ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ أٚ طيٕذٚق إػيجد

 .  وّج ٠ضؼ١ٓ ػ١ٍٙج أْ صّغه دظٛسر  ِٕفظٍز ِقجعذز ٘زٖ ثٌقغجدجس. ثٌضىجفٍٟ

 (0281أغسطس   9بخازٌخ 19281)أضٍفج بممخضى الماوىن زلم : 006-82المادة 
ثٌضىجفٍٟ ِمجسٔز ِغ ٘زٖ  ثٌضؤ١ِٓ طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ طٕذٚق إػجدر فٟ فجٌز ػذَ وفج٠ز ثألطٛي ثٌّّغٍز ٌالفض١جؽ١جس ثٌضم١ٕز ٌقغجدجس

 .ثالفض١جؽ١جس، ٠ؾخ ػٍٝ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ عذ ٘زث ثٌؼؾض دضغذ١مجس صىجف١ٍز
ٚصقذد و١ف١جس عذ ثٌؼؾض ثٌّزوٛس ٚو١ف١جس ثعضشؽجع ثٌضغذ١مجس ثٌضىجف١ٍز ِيٓ ٌيذْ ِمجٌٚيز ثٌضيؤ١ِٓ ٚإػيجدر ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ دّٕشيٛس صظيذسٖ   

 ثٌشأٞ دجٌّطجدمز ثٌظجدس ػٓ ثٌّؾٍظ ثٌؼٍّٟ ثألػٍٝ. دؼذث١ٌٙتز، ٚرٌه 

 : قــــواعـــد التدبٌــــر القسم  الثـالــث
 

ال ٌمكن ألحد باؤي صافة كانات أن ٌإساس أو ٌساٌر أو ٌادٌر أو ٌادبر أو (. 2532أؼساطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ):  009المـــادة 
 ولعادة التؤمٌن لذا:ٌصفً مقاولة للتؤمٌن 

  

-5 فاً الماواد صدر فً حقه حكم ؼٌر قابل للطعن بسبب جناٌة أو لحدى الجنح المنصوص  والمعاقب علٌها  -3
 من القانون الجنابً؛ 075-2ى     لل 505و 391للى  334ومن  232

 

 صدر فً حقه حكم ؼٌر قابل للطعن  بسبب مخالفة للتشرٌع المتعلق بالصرؾ؛ -2

 حقه أو فً حق المقاولة التً ٌدٌرها، بالمؽرب أو  بالخارج،  حكم بالتصفٌة القضابٌة ولم ٌرد له االعتبار ؛ صدر فً -1

 من هذا القانون؛ 330و  328و  327و  283للى   280صدر فً حقه حكم ؼٌر قابل للطعن طبقا ألحكام المواد  -5

 المقضً به بسبب لحدى الجناٌات أو الجنح الواردة أعبله؛أصدرت فً حقه  محكمة أجنبٌة حكما حاز قوة الشًء  -0

 شطب علٌه لسبب تؤدٌبً من مهنة منظمة. -2

 51.50ماان القااانون رقاام  22ادة لمااعقوبااة بموجااب قاارار ؼٌاار قاباال للطعاان صااادر تطبٌقااا ل فااً حقااهصاادرت  -7
 المتعلق بمكافحة ؼسل األموال.

 

 ٌمكن للهٌبة أن تعترض، بقرار معلل، على تعٌٌن  (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :009-8المادة 



األشخاص المكلفٌن بإدارة أو تسٌٌر مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن والسٌما لذا اعتبرت أن هإالء األشخاص ال 
 مهامهم.والتجربة البلزمة ألداء ٌتوفرون على االستقامة والكفاءة 

 
ولهذا الؽرض، ٌجب على مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن أن تعرض على الهٌبة، وفق الكٌفٌات المحددة من لدن 

 ؤلشخاص المشار للٌهم أعبله.لالهٌبة، كل تؽٌٌر 
 

رباٌس  األشخاص المكلفون بإدارة أو تسٌٌر مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن المشار للٌهم فً الفقرة األولاى أعابله هام
اإلدارة  مجلاس اإلدارة الجماعٌاة وأعضااء مجلس اإلدارة والمدٌر العام والمادراء العاامون المنتادبون ورباٌس مجلاس

 .الجماعٌة الحاملون لصفة مدٌر عام وكذا، عند االقتضاء، األشخاص المزاولون فعلٌا لحدى هذه المهام
 

دون اإلخبلل باألحكاام المنصاوص علٌهاا  ( 2535مارس  52الصادر فً  25.32من  القانون رقم   311دة )الفقرة األولى نسخت وعوضت بمقتضى الما:  001المـــادة 

مان نفاس  52و  07الساالؾ الاذكر وماع مراعااة أحكاام الماادتٌن  37.50من القانون رقام  355للى  50ومن   23للى  02فً المواد من 
 .من القانون المذكور 50و 02المشار للٌها فً المادتٌن القانون، ٌجب أن تبلػ للى علم الهٌبة االتفاقٌات 

 
 

ٌطبق هذا المقتضى كذلك على االتفاقات المبرمة  بٌن مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن ومقاولة أخرى لذا كاان نفاس الشاخص ٌازاول فاً 
 المقاولتٌن المتعاقدتٌن معا مهام اإلدارة أو التسٌٌر.

   ( 2535مارس  52الصادر فً  25.32من  القانون رقم   312)عدلت بمقتضى المادة  : 001المـــادة 

بوثٌقااة تلتاازم بموجبهااا باااال تعٌااد تااؤمٌن أي خطاار متعلااق بشااخص أو مااال أو لهٌبااة ٌجااب أن تاادلً  مقاااوالت التااؤمٌن ولعااادة التااؤمٌن ل
 معٌن، محددة قابمتها من طرؾ اإلدارة.فوق التراب المؽربً لدى مقاوالت معٌنة أو تنتمً لبلد  مسإولٌة ٌقع

 

تسااتفٌد مقاااوالت التااؤمٌن ولعااادة التااؤمٌن، بمااا فٌهااا المقاااوالت  (2532اغسااطس  20بتاااريخ  35-335)مضااا ة مبو ااق القااانون رقاام .001-8المااادة 

ضاد  المعتمدة لممارسة عملٌاات لعاادة التاؤمٌن بصافة حصارٌة، والتاً وقعات اتفاقٌاة ماع الدولاة وصاندوق التضاامن
القاضً بإحادا  نظاام لتؽطٌاة عواقاب الوقاابع الكارثٌاة، مان  335.35الوقابع الكارثٌة المحد  بموجب القانون رقم 

ضمان الدولة المخصص لتؽطٌة خطر عدم توفر تؽطٌة فً لطار لعادة التؤمٌن لدى معٌدي التؤمٌن األجانب أو عجز 
 أعبله. 25-3واقب الوقابع الكارثٌة المشار للٌه فً المادة هإالء عن الوفاء بالتزاماتهم، وذلك برسم الضمان ضد ع

تحدد اإلتفاقٌة المذكورة شروط وكٌفٌات تفعٌل هذا الضمان، وال سٌما تلك المتعلقة بالتعرٌفة المطبقة على الضامان 
وباإلحالاة فاً لعاادة المذكور وبتحدٌد االحتفاظ باألخطار من قبال المقااوالت المشاار للٌهاا فاً الفقارة األولاى أعابله، 

 التؤمٌن وبالتدخل المسبق لصندوق التضامن ضد الوقابع الكارثٌة السالؾ الذكر.
 وفً جمٌع األحوال، ال ٌشمل ضمان الدولة الجزء المحتفظ به من األخطار من طرؾ المقاوالت المذكورة. 

 

ال )2535 أغغيطظ 5دضيجس٠خ  27.32صّّش دّمضؼيٝ ثٌميجْٔٛ سليُ  ) (2535ماارس  52الصادر فً  25.32من القانون رقم   311)نسخت وعوضت بمقتضى المادة :  230 المـــادة
د ٌمكن لمقاوالت التؤمٌن و لعادة التؤمٌن أن تقوم بعملٌات اإلدماج أو االنفصال أو الضم لال بعد موافقة مسبقة من طرؾ الهٌباة، تمانح بعا

( ٌوما ابتداء من تارٌخ تسلمه مان طارؾ الهٌباة. 25دون رد بعد مرور ستٌن ) استطبلع رأي لجنة التقنٌن. و ٌعتبر مقبوال كل طلب ظل
 وٌجب على الهٌبة تعلٌل رفضها.

 

 ٌمكن للهٌبة أن تفرض اإلدالء بكل الوثابق البلزمة لتقٌٌم العملٌات المشار للٌها فً الفقرة السابقة.

إال إرث ٔض ٔظجَ ثٌضغ١١ش ػٍٝ  ثإلدِجػ أٚ ثالٔفظجي أٚ ثٌؼُ صمَٛ  دؼ١ٍّجس ثٌضىجفٍٟ أْ ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ غ١ش أٔٗ، ال ٠ّىٓ ٌّمجٚالس

ٚصقذد و١ف١جس خجطز دئؽشثم ٘زٖ . ٠ٚضشصخ ػٍٝ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّجس إدِجػ أٚ ثٔفظجي أٚ ػُ ثٌظٕجد٠ك ثٌضٟ صغ١ش٘ج ثٌّمجٚالس ثٌّزوٛسر. رٌه

 .ثألػٍٝ ثٌؼٍّٟ ظثٌّؾٍ ثٌظجدس ػٓ دجٌّطجدمز ثٌشأٞ ثٌؼ١ٍّجس دّٕشٛس صظذسٖ ث١ٌٙتز دؼذ

 عندما تتطلب عملٌة اإلدماج أو االنفصال منح االعتماد، ٌتم منح هذا االعتماد من طرؾ الهٌبة بعد استطبلع رأي لجنة التقنٌن.
 )2535 أغغطظ 5دضجس٠خ  27.32صّّش دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ  ) (2535مارس  52الصادر فً  25.32من القانون رقم   315)عدلت بمقتضى المادة :  0.8 المـــادة

 أو لمقاولاة والتزاماتها حقوقها مع عقودها محفظات مجموع أو جزء تحوٌل  ،هٌبةال موافقة بعد التؤمٌن، ولعادة التؤمٌن لمقاوالت ٌمكن 

 معتمدة. أخرى مقاوالت عدة
 



ػمٛد ثٌضؤ١ِٓ ثٌّشصذطز دجٌقغجدجس ثٌّىٛٔز غ١ش أٔٗ ال ٠ّىٓ ٌّمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ صق٠ًٛ ؽضم أٚ ِؾّٛع ِقفظجس 

ٚفٟ ؽ١ّغ ثٌقجالس، ال ٠ّىٓ أْ ٠ضُ . ٌٍظٕجد٠ك ثٌضٟ صغ١ش٘ج إال ٌقغجدجس طٕجد٠ك ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ِٓ ٔفظ ثٌظٕف

 .٘زث ثٌضق٠ًٛ إال إرث ٔض ػٍٝ رٌه ٔظجَ صغ١١ش ثٌظٕجد٠ك ثٌّغ١شر ِٓ ٌذْ ثٌّمجٌٚز ثٌّفٛصز
 

 واإلدارٌاة والقضاابٌة القانونٌاة اإلعبلناات نشارة فاً لعبلن بواسطة  لهٌبةل المقدم التحوٌل بطلب  دابنٌها المعنٌة المقاولة تخبر أن ٌجب

 وٌجاب .للمقاولة بمبلحظاتهم لئلدالء نشره تارٌخ من  ابتداء  ( أشهر1ثبلثة )  أجل الدابنٌن  لهإالء اإلعبلن هذا الرسمٌة. وٌمنح للجرٌدة

 .هٌبةال للى المبلحظات هذه من نسخة لرسال

ٌمكن للهٌبة بعد انتهااء األجال المنصاوص علٌاه فاً الماادة   (2535مارس  52الصادر فً  25.32من القانون رقم   312عدلت بمقتضى المادة ):  0.0 المـــادة

بمنشور تصدره الهٌبة، علاى التحوٌال المطلاوب لذا أعبله، أن توافق بواسطة مقرر ٌنشر بالجرٌدة الرسمٌة، طبقا للشروط المحددة  213
 ارتؤت أنه ٌتطابق مع مصالح المإمن لهم والمستفٌدٌن من العقود.

ٌن من تجعل هذه الموافقة، التً ال ٌمكن أن تصدر لال بعد استطبلع رأي لجنة التقنٌن، التحوٌل قاببل لبلحتجاج به تجاه المإمن لهم والمستفٌد
 تإدي للى:العقود والدابنٌن، و 

 ؛ جزبٌا التحوٌل كان لذا المفوتة العملٌات أصناؾ أو للصنؾ بالنسبة االعتماد سحب -3
 . كلٌا التحوٌل ٌكون عندما المقاولة وتصفٌة حل مع لبلعتماد كلً سحب -2
 

 المفاوت الشاركة للاى بالتحوٌال المعنٌاة األصاناؾ أو بالصانؾ الخاصاة الحاواد  تدبٌر بتحوٌل المفوتة المقاولة تلتزم الحالتٌن، كلتا فً

 .للٌها

 : القواعـــد المحــاسبٌــة واإلحصــائٌــة القســـــم   الــــرابــــع
 

المتعلق بالقواعد المحاسبٌة الواجب علاى  9.88: ٌجب على مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن  التقٌد بؤحكام القانون رقففم  ..0المـــادة 
 التجار العمل بها، مع مراعاة أحكام هذا القسم.

 

: ٌحدد بنص تنظٌمً، بعد استطبلع رأي الهٌبات االستشارٌة المختصة فً هذا المٌدان، كل من شكل ومضمون اإلطاار  0.2المـــادة 
عابدات والتكالٌؾ وقابمة أرصادة اإلدارة وجادول التموٌال وقابماة المعلوماات المحاسبً والقوابم التركٌبٌة التً تشمل الحصٌلة وحساب ال

 التكمٌلٌة.
 

الساالؾ الاذكر، تحادد بانص تنظٌماً قابماة الحساابات ولجاراءات   5.22 مان القاانون رقام 2خبلفاا ألحكاام الفقارة األخٌارة مان الماادة 
 تسٌٌرها.

 

المشاار للٌاه أعابله، ٌجاب علاى مقااوالت التاؤمٌن ولعاادة  5.22مان القاانون رقام  23و  5: استثناء  من أحكام الماادتٌن  0.2 المـــادة
التؤمٌن، مهما بلػ رقم أعمالها السنوي، أن تضع دلٌبل ٌهدؾ للى وصؾ تنظٌمها المحاسابً وكاذا قابماة أرصادة اإلدارة وجادول التموٌال 

 وقابمة المعلومات التكمٌلٌة.
 

المشاار للٌاه أعابله علاى مقااوالت التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن ماع مراعااة  5.22مان القاانون رقام  35: تطبق أحكاام الماادة  0.6المـــادة 
 األحكام التالٌة :

 
 ٌخضع تقٌٌم االحتٌاطٌات التقنٌة والتوظٌفات ألحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبٌقه؛ -
 

تؤمٌن ولعادة التؤمٌن أصول معبر عنهاا بعمابلت أجنبٌاة أو التزاماات محاررة بعمابلت أجنبٌاة، وجاب أن لذا كانت إلحدى مقاوالت ال -
 تمسك الحسابات المعنٌة بالعمبلت المذكورة وبالدرهم.

 
 على أن الجرد السانوي والقاوابم التركٌبٌاة والوثاابق األخارى المنشاورة تحارر بالادرهم؛ وتحاول حساابات  العملٌاات المنجازة بعمابلت

 أجنبٌة للى الدرهم باعتبار أسعار الصرؾ المعمول بها فً تارٌخ اختتام الحسابات، أو فً  أقرب تارٌخ سابق.
 

المشاار للٌاه أعابله، ال ٌجاوز لمقااوالت التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن  فاً   5.22من القاانون رقام   20: خبلفا ألحكام المادة  0.9المـــادة 
  5.22جزبٌا، أن تضع قوابمها التركٌبٌة  وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص علٌها فً القاانون رقام حالة توقفها عن مزاولة نشاطها 

 المشار للٌه أعبله  أو فً هذا القانون.



 

ٌتم التسٌٌر المحاسبً والمالً للضمان ضد عواقاب الوقاابع  (2532اؼسطس  20بتارٌخ  35-335)مضافة بمقتضى القانون رقم .0.9-8المادة 
الكارثٌة من طرؾ  مقاولة للتؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن بواساطة حسااب منفصال عان الحساابات التاً تقٌاد فٌهاا العملٌاات 

 األخرى التً تمارسها المقاولة المذكورة.
 

 تحدد بمنشور تصدره الهٌبة كٌفٌات تطبٌق هذه المادة.
 

 

 : الضمانات المالٌـة الخـامـس القسـم 

 

وعدلت الفقرة الثانٌة بمقتضى المادة  2557نوفمبر 15بتارٌخ  51.57، وفً القانون رقم 2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50فً القانون رقم )عدلت :  0.1المـــادة 

ٌجب على مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن  فً كل وقت، أن تدرج فً خصومها وأن تمثل   (2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم  312
 فً أصولها ما ٌلً: 

وكاذا تلاك المتعلقاة  االحتٌاطٌات التقنٌة الكافٌة لؤلداء الكامل لبللتزامات التعاقدٌة تجاه المإمن لهم والمكتتبٌن والمستفٌدٌن مان العقاود -
 التؤمٌن ؛؛ وتحسب هذه االحتٌاطٌات دون خصم لحاالت لعادة تؤمٌن بعملٌات القبول فً لعادة ال

 البنود المتعلقة  بالدٌون ذات االمتٌاز والدٌون المستحقة ؛ -
 

 االحتٌاطً المخصص الستهبلك االقتراض ؛ -

 احتٌاطً ٌساوي مجموع االحتٌاطٌات التقنٌة التً ٌتحملها نظام االحتٌاط االجتماعً الذي وضعته المقاولة لفابدة مستخدمٌها؛ -

 لٌداعات الضمان للوكبلء والمإمن لهم واألؼٌار. -

شااروط تكوٌنهااا وتقٌٌمهااا  حااددتكااون االحتٌاطٌااات التقنٌااة حسااب طبٌعااة العملٌااات التااً تمارسااها مقاااوالت التااؤمٌن ولعااادة التااؤمٌن. وت
 .منشور تصدره الهٌبةب وتمثٌلها ولٌداعها

 
بإٌداع األصول، مبالػ نقدٌة كانات أو قٌماا، الممثلاة لبلحتٌاطٌاات التقنٌاة لادى مإسساة ودٌعاة مخولاة  المتعلقة ٌجب أن تكون الحسابات

أن تكاون  نفس المإسسة. وال ٌمكان لدىالتؤمٌن  التؤمٌن ولعادة ةمقاوللخرى واألموال األ لهذا الؽرض، منفصلة بوضوح عن االلتزامات
المنصاوص أو أٌة ضمانة ؼٌر تلك  امتٌازأن تكون مثقلة بؤي  واألموال وال ٌمكن االلتزامات مقاصة مع هذه أيموضوع  هذه الحسابات

 أدناه. 272ا فً المادة علٌه

 

 ألحكاام افابلخدل األصول، مبالػ نقدٌة كانت أو قٌماا، موضاوع عملٌاة تمات ة بما ٌعامدٌنوفً جمٌع الحاالت، تبقى المإسسة الودٌعة 

 هذه المادة.

 

 )2535أؼسطس   9بتارٌخ 27.32أضٌفت بمقتضى القانون رقم ): 0.1-8المادة 

ثفض١جؽ١جس وجف١ز ٌضغط١ز  ،فٟ وً ٚلش، أْ صذسػ فٟ خظِٛٙج ٚأْ صّغً فٟ أطٌٛٙج ثٌضىجفٍٟ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ٠ؾخ ػٍٝ ِمجٚالس ثٌضؤ١ِٓ

 .ثٌضٟ صغ١ش٘ج ثٌضىجفٍٟ إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ٚأ ثٌضىجفٍٟ ثٌضؤ١ِٓصىج١ٌف صغ١١ش طٕجد٠ك 
  

 .ثٌقغجدجس ثٌّىٛٔز ٌٍظٕجد٠ك أطٕجفثالفض١جؽ١جس فغخ ٘زٖ ٓ ٠صى٠ٚٛضُ 
 
ثٌشأٞ دجٌّطجدمز ثٌظجدس ػٓ  دؼذ ث١ٌٙتزٚصم١١ّٙج ٚصّغ١ٍٙج ٚإ٠ذثػٙج دّٕشٛس صظذسٖ ثالفض١جؽ١جس ثٌّزوٛسر صى٠ٛٓ  ٚو١ف١جس صقذد ششٚؽٚ

 .ثٌّؾٍظ ثٌؼٍّٟ ثألػٍٝ
 

ثٌّخظظز ٌضغط١ز صىج١ٌف  ثٌّضؼٍمز دئ٠ذثع ثألطٛي ثٌّّغٍز ٌالفض١جؽ١جسأػالٖ ػٍٝ ثٌقغجدجس  212ِٓ ثٌّجدر  5ٚ 1صطذك أفىجَ ثٌفمشص١ٓ 

 .ثٌضغ١١ش

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) (2535مارس  52ارٌخ بت 25.32من القانون رقم  312)عدلت بمقتضى المادة :  0.1المـــادة 

ٌجب على مقاوالت التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن، تكماٌبل لبلحتٌاطٌاات التقنٌاة،  أن تثبات فاً كال وقات، وجاود هاامش  
 التً تتعرض لها.خطار األمخصص لمواجهة  للمبلءة 

 

 بمنشور تصدره الهٌبة.ٌحدد المبلػ األدنى والعناصر المكونة لهامش المبلءة 

 (2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم  312و عدلت بمقتضى المادة  2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50)أضٌفت فً القانون رقم  -.8-0.1المادة 
 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  )



تقرٌرا عن مبلءة المقاولة وفقا للكٌفٌات  عند اختتام كل سنة مالٌة، ٌعد المدٌر العام أو مجلس اإلدارة الجماعٌة
 وٌصادق مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة على هذا التقرٌر. .بمنشور تصدره الهٌبة المحددة

 .التزاماتها قرٌر المبلءة تحلٌبل للشروط التً تجعل المقاولة قادرة على الوفاء بجمٌعٌجب أن ٌتضمن ت

 ومراقبً الحسابات. الهٌبةٌوجه هذا التقرٌر للى 

)ػذٌش  (2016أؼسطس  20بتارٌخ    13.59نسخت وعوضت بمقتضى القانون رقم)  (2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50)أضٌفت فً القانون رقم  :0-0.1 المادة

 )2535أغغطظ  5 دضجس٠خ 27.32 دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ ٚصّّش
 منها والوقاٌةأن تضع نظاما للمراقبة الداخلٌة ٌهدؾ للى التعرؾ على األخطار  ٌجب على مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن

وتقٌٌمها وتدبٌرها ومتابعتها. كما ٌجب علٌها وضع نظام للحكامة ٌتبلءم مع نشاطها وٌضمن تسٌٌرا سلٌما وشفافا لها وٌحدد 
ٚوزث ثٌٛظجةف ثٌضٟ ٠ؾخ أْ  بوضوح مسطرة اتخاذ القرارات وكذا مهام ومسإولٌات األشخاص المكلفٌن بإدارتها أو تسٌٌرها

 صقذعٙج ٌؼّجْ فغٓ ع١ش٘ج.

 .خاصة تتبلءم مع نشاطهاولهذا الؽرض، ٌمكن للهٌبة أن تطلب من مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن لحدا  لجن 
ٚظ١فز ٌٍضم١ذ  دآسثم ثٌّؾٍظ ثٌؼٍّٟ  دجٌٕغذز ٌّمجٚالس ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ٠ؾخ أْ ٠شًّ ٔظجَ ثٌقىجِز ثٌّزوٛس أ٠ؼج 

وأنشطة المقاوالت  عملٌاتال هذه مطابقة عدم خطر نظام المراقبة الداخلٌة أٌضا التعرؾ والوقاٌة من أْ ٠شًّ وّج ٠ؾخ   .ثألػٍٝ
لمطابقة السالفة اراء بكما ٌشمل أٌضا ضمان تتبع تطبٌق اآل .األعلى العلمً المجلسبالمطابقة الصادرة عن  لآلراء المذكورة

 .بها لتقٌدوا اآلراء هذهلضمان تطبٌق  اتباعهاوالدالبل الواجب  المساطرسٌما عبر وضع  والالذكر ومراقبة لحترامها 
على مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن أن تتوفر أٌضا على جهاز للتدقٌق الداخلً تابع مباشرة  لمجلس اإلدارة أو ٌجب و

على األقل مرة فً السنة تقرٌرا  الرقابة تكون مهمته على الخصوص التحقق من فعالٌة نظام المراقبة الداخلٌة. وٌعد هذا الجهاز

 .المقاولةحسابات  عن نشاطه ٌسلمه لمراقبً
أن ٌعد أٌضا، مرة فً السنة على األقل، تقرٌرا دجٌٕغذز ٌّمجٚالس ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ٠ؾخ ػٍٝ ؽٙجص ثٌضذل١ك ثٌذثخٍٟ 

. المجلس العلمً األعلىعملٌات التؤمٌن التكافلً ولعادة التؤمٌن التكافلً لآلراء بالمطابقة الصادرة عن خاصا حول مدى احترام 
٠ٚشعً فً هذا المجال.  الضرورٌةتتوفر فٌها الكفاءات  التً ولهذا الؽرض، ٌجب أن ٌتوفر هذا الجهاز على الموارد البشرٌة

 .ٕٗ إٌٝ ثٌّؾٍظ ثٌؼٍّٟ ثألػٍٝ فٛس صٛطٍٙج دٗ٘زث ثٌضمش٠ش إٌٝ ث١ٌٙتز ثٌضٟ صق١ً دذٚس٘ج ٔغخز ِ
، صقيذد ٘يزٖ ثٌشيشٚؽ دجٌٕغذز ٌٍضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟغ١ش أٔٗ . صقذد ششٚؽ ٚو١ف١جس صطذ١ك ٘زٖ ثٌّجدر دّٕشٛس صظذسٖ ث١ٌٙتز

 .ثٌشأٞ دجٌّطجدمز ثٌظجدس ػٓ ثٌّؾٍظ ثٌؼٍّٟ ثألػٍٝ ٚثٌى١ف١جس دؼذ

 )2535أغغطظ  5 دضجس٠خ 27.32دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ )ػذٌش  : 022المـــادة 

 212 ٛثدثٌّي أفىيجَال ٌمكن لمقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن أن تقدم على توزٌع األرباح أو تقسٌم فابض المداخٌل لال فً لطار احترام 
  التؤسٌس.المتخذة لتطبٌقها وبعد االستهبلك الشامل لمصارٌؾ  والنصوص أػالٖ 215ٚ 3-212ٚ

 

بؤن مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن قاد  هٌبةلذا ثبت لل (2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم  315)عدلت بمقتضى المادة :  028المـــادة 
أعبله، فإنهاا توجاه لناذارا للمقاولاة المخالفاة، بواساطة رساالة  255أقدمت على توزٌع أرباح أو تقسٌم فابض مداخٌل خرقا ألحكام المادة 

حاادود المبلااػ موضااوع مضاامونة مااع اإلشااعار بالتوصاال، ماان أجاال أن تقااوم بالزٌااادة نقاادا فااً رأس المااال أو رأس المااال التؤسٌسااً  فااً 
 أشهر ٌبتدئ من تارٌخ توصل المقاولة برسالة اإلنذار. (3)التوزٌع أو التقسٌم. وتكتتب هذه الزٌادة وتحرر داخل أجل أقصاه ثبلثة 

 
وعند انصرام األجل المذكور، ترفع الزٌادة المذكورة فً رأس المال أو  رأس المال التؤسٌسً للاى نسابة ماباة وخمساة وعشارٌن فاً  

أشهر  ٌبتدئ مان تاارٌخ (6)  ( من المبلػ موضوع التوزٌع أو التقسٌم. وتكتتب هذه الزٌادة وتحرر داخل أجل أقصاه ستة 125%المابة )
 اإلنذار السالفة الذكر. توصل المقاولة برسالة

 

 

 : قــــواعــــد المــــراقبـــة. القســـــم  الســـــادس
 

 : نطاق المراقبـــة البــاب األول
 

تخضاع مقااوالت التاؤمٌن و لعاادة التاؤمٌن لمراقباة  (2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32من القانون رقام  312عدلت بمقتضى المادة  (: 020المـــادة 
 .وفق الشروط المنصوص علٌها فً هذا القسمالهٌبة 

تمارس هذه المراقبة على الوثابق التً ٌفرض هذا القانون اإلدالء بها وكذا على الوثابق التً تطلبهاا الهٌباة لذا كانات ضارورٌة لمهماة 
 أدناه. 252المراقبة. وتمارس المراقبة كذلك بعٌن المكان  وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 

 (2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم  312عدلت بمقتضى المادة (:  .02المـــادة 



تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة الماإمن لهام والمكتتباٌن والمساتفٌدٌن مان العقاود و كاذا مان أجال احتارام االلتزاماات المبرماة تجااه 
ض منهاا الحارص علاى احتارام مقااوالت التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن  ألحكاام هاذا والؽار.  المقاوالت المحٌلة بالنسبة لعملٌاات لعاادة التاؤمٌن

 القانون والنصوص المتخذة لتطبٌقه.
 

أن تقرر، لذا كان ذلك ضرورٌا للقٌام بمهمة المراقبة وفً حدود هذه المهمة، توساٌع نطااق المراقباة بعاٌن المكاان لمقاولاة  هٌبةٌمكن لل
بطرٌقاة مباشارة أو ؼٌار مباشارة، ماا ٌفاوق نصاؾ الرأسامال أو حقاوق  ،شاركة تمتلاك فٌهاا هاذه المقاولاةتؤمٌن ولعادة التؤمٌن  للى كل لل

كٌفما كان نوعها، التً أبرمت بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة مع هذه المقاولة اتفاق تادبٌر أو لعاادة  ،التصوٌت، وكذا للى جمٌع الهٌبات
 ٌحد من استقبللٌة تسٌٌرها أو قراراتها فً أي مجال  من مجاالت نشاطها. تؤمٌن أو أي نوع آخر من االتفاقات من شؤنه أن

 
تمتد هذه المراقبة أٌضا للى الشركات التابعة لمقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن  وفروعها الموجودة خارج المؽرب لذا لم تتعارض  هذه 

 ركات التابعة أو الفروع.المراقبة مع األحكام  المقررة فً البلدان التً تمارس فٌها هذه الش
 

ال ٌمكن أن ٌكون لتوسٌع نطاق المراقبة ؼرض ؼٌر التحقق من الوضعٌة المالٌاة الحقٌقٌاة لمقاولاة التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن  التاً تمات 
 مراقبتها، وكذا احترام هذه المقاولة لبللتزامات التً أبرمتها تجاه المإمن لهم أو المستفٌدٌن من العقود.

 

، هٌباةال ٌمكن بؤي حال من األحوال أن تحل  مسإولٌة ال( 2535ماارس  52بتارٌخ  25.32القانون رقم من  310المادة عدلت ب(  : 022ة المـــاد
 بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبٌقا ألحكام هذا القسم، محل مسإولٌة مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن الخاضعة ألحكام هذا القانون.

 

 (2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم  311نسخت وعوضت بمقتضى المادة (:  022المـــادة 

ٌجب على مقاوالت التؤمٌن و لعادة التؤمٌن اإلدالء بجمٌع البٌانات و التقارٌر و الجداول و كل الوثابق التً تمكان مان مراقباة وضاعٌتها  
و تسااوٌة الحااواد  و تقٌااٌم االحتٌاطااات و تمثٌلهااا فااً الشااكل و داخاال اآلجااال  المالٌااة و سااٌر عملٌاتهااا و لصاادار األقساااط أو االشااتراكات

 المحددة بمنشور تصدره الهٌبة.

ٌجاب علااى مقااوالت التااؤمٌن و لعااادة التاؤمٌن أن تاادلً للهٌبااة بالمعطٌاات اإلحصااابٌة و المالٌاة المرتبطااة بؤصااناؾ عملٌاات التااؤمٌن و لعااادة 
 لكٌفٌات المحددة بمنشور تصدره الهٌبة المذكورة.التؤمٌن التً تمارسها و ذلك وفقا ل

 

  ٌمكن (2535مارس  52بتارٌخ  25.32القانون رقم من  315المادة وعدلت ب 2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50)أضٌفت فً القانون رقم  -.8-022المادة 
للهٌبة أن تطلب من مراقبً حسابات مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن كل المعلومات عن نشاط المقاولة متى كانت تلك المعلومات ضرورٌة 

 لمهمة المراقبة التً تقوم بها. وتبعا لذلك ٌعتبر مراقبو الحسابات ؼٌر مقٌدٌن بالسر المهنً تجاهها.

بة فً الحال بكل فعل أو قرار، ٌتعلق بمقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن المراقبة، ٌطلعون ٌجب على مراقبً الحسابات أن ٌخبروا الهٌ
 علٌه خبلل مزاولة مهامهم والذي من شؤنه:

التً تضع شروط االعتماد أو التً تنظم بصفة خاصة ممارسة نشاط مقاوالت التؤمٌن  ةأن ٌشكل خرقا لؤلحكام القانونٌة أو التنظٌمٌ -
 ؛ولعادة التؤمٌن

 أن ٌعرض استمرارٌة استؽبلل مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن للخطر؛ -

 تقدٌم تحفظات أو للى رفض اإلشهاد على الحسابات. أن ٌإدي للى -

ٌجب على مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن نشر المعلومات (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :0-022المـادة 
ة توزع على جرٌدالمتعلقة بنشاطها فً نشرة اإلعبلنات القانونٌة والقضابٌة واإلدارٌة بالجرٌدة الرسمٌة أو فً 

. وٌحدد محتوى المعلومات المذكورة وشروط نشرها بمنشور مخول لها نشر اإلعبلنات القانونٌةالمستوى الوطنً 
 صدره الهٌبة.ت

 

 ) 2535مارس  52بتارٌخ  25.32القانون رقم  من  311المادة  الفقرة األولى نسخت وعوضت بمقتضى( : 026المـــادة 

بالهٌبة محلفٌن تنتادبهم الهٌباة   من هذا القانون من طرؾ مستخدمٌن   242تمارس المراقبة بعٌن المكان المنصوص علٌها فً المادة   
الؽرض. و ٌمكان لهاإالء المساتخدمٌن، فاً كال وقات، أن ٌفحصاوا بعاٌن المكاان جمٌاع العملٌاات التاً تقاوم بهاا مقااوالت المذكورة لهذا 

 .التؤمٌن و لعادة التؤمٌن

لذا أبان تقرٌر المراقبة عن مبلحظات، ٌتم تبلٌؽه حسب الحالة  لمجلس لدارة المقاولة أو  لمجلس رقابتها الذي ٌتوفر على أجل خمساة 



 ٌوما لٌحدد موقفه فً هذا الشؤن.  وٌبلػ كذلك هذا التقرٌر لمراقبً الحسابات. (15)عشر 
 
 

 ( 2016أغغطظ  20دضجس٠خ    13.59ٔغخش ٚػٛػش دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ)   )2535ِجسط  52دضجس٠خ  25.32ثٌمجْٔٛ سلُ ِٓ  315ػذٌش دّمضؼٝ ثٌّجدر (: 029المـادة 

 

ٌجب أن  ٌكون كل نموذج عقد تؤمٌن تعتزم مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن لصداره ألول مرة مصادقا علٌه، قبل 
لصداره، من طرؾ الممثلٌن القانونٌٌن للمقاولة أو األشخاص  المفوضٌن من لدنهم لهذا الؽرض وذلك وفق الكٌفٌات 

 المحددة من طرؾ الهٌبة. 
 

( أٌام الموالٌة  لتارٌخ لصداره. 35تم لصداره للى الهٌبة داخل أجل عشرة ) ٌنعقد تؤمكل  ذجونموٌجب لرسال 
ؼٌر أنه ٌمكن للهٌبة، لذا ما اعتبرت ذلك ضرورٌا، أن تلزم مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن لرسال نماذج عقود 

 التؤمٌن التً تعتزم لصدارها ألول مرة وذلك قبل لصدارها.
 

تعاقدي أو  الطابع اللرسال جمٌع الوثابق ذات  كذلك أن تفرض للهٌبةٌمكن ، ٌنعبلوة على نماذج عقود التؤم
 بعملٌة للتؤمٌن أو لعادة التؤمٌن. ةتعلقالمشهاري اإل
 

المتخذة لتطبٌقه، ٌمكن  لذا تبٌن أن لحدى الوثابق تخالؾ األحكام المنصوص علٌها فً هذا القانون أو فً النصوص
 رر سحبها.أن تلزم بتؽٌٌرها أو تق للهٌبة

 
داخل أجل  ها، فً ؼٌاب أي مبلحظة من طرفالتً تفرض الهٌبة لرسالها مسبقا ٌمكن توزٌع أو تسلٌم أو نشر الوثابق

 ها.التوصل بٌوما ابتداء من تارٌخ   (30)ثبلثٌن 
 

 257خبلفا ألحكام الفقرات الثانٌة والثالثة والخامسة مان الماادة (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :8-029المـادة 
التً تعتازم مقاولاة للتاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن معتمادة لمزاولاة عملٌاات   التكافلًالتؤمٌن  دوعق ذجانمأعبله، ٌجب لرسال 

لرساال لتاؤمٌن، ٌجاب علاى نمااذج عقاود ا عابلوةالتؤمٌن التكافلً لصدارها ألول مرة للى الهٌبة وذلك قبل لصدارها. و
 جمٌع الوثابق ذات طابع تعاقدي أو لشهاري تتعلق بعملٌات التؤمٌن السالفة الذكر للى الهٌبة.

 
 هاأو تسالٌم نماذج عقود التؤمٌن التكافلً وكذا الوثابق السالفة الاذكر المتعلقاة بهااتوزٌع فً جمٌع الحاالت، ال ٌمكن 

 لمطابقة الصادر عن المجلس العلمً األعلى.ها لال بعد موافقة الهٌبة والرأي باأو نشر

 
 

أغغيطظ  5 دضيجس٠خ 27.32دّمضؼيٝ ثٌميجْٔٛ سليُ الفمـسة الثالثـت)ػذٌش ٚصّّش (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :0-029المـادة 

2535( 

لعاادة األخطار المضامونة بموجاب عقاود التاؤمٌن التكاافلً لادى مقااوالت معتمادة لمزاولاة ٌجب أن تتم لعادة تؤمٌن 
 التؤمٌن التكافلً.

األخطار المذكورة لعادة تؤمٌن ؼٌر أنه فً ؼٌاب عروض إلعادة التؤمٌن التكافلً أو عدم كفاٌة هذه العروض، ٌمكن  
 .لدى باقً معٌدي التؤمٌن

 
ثٌيشأٞ دجٌّطجدميز ثٌظيجدس ػيٓ ثٌّؾٍيظ ثٌؼٍّيٟ  ، ٚرٌيه دؼيذ٘يزٖ ثٌّيجدر ٚو١ف١جس صطذ١ك أفىجَ ششٚؽوتحدد بمنشور تصدره الهٌبة 

 .ثألػٍٝ

ٌجااب أن تتضاامن اتفاقٌااة لعااادة التااؤمٌن التكااافلً علااى  (. 2552   أؼسااطس 20بتااارٌخ  05.31)أضااٌفت فااً القااانون رقاام  :.-029المااـادة 
 الخصوص:

 التكافلً؛ التؤمٌن إلعادة والخاصة العامة  الشروط -

أداء أجرة لمقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن المعتمدة لمزاولة لعادة التؤمٌن التكافلً مقابل تساٌٌر حسااب لعاادة  كٌفٌة -



 التؤمٌن التكافلً ومبلػ هذه األجرة؛
 
فاً حساابات من أجل لٌداعها   المحٌلة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن مقاوالت على والمالٌة التقنٌةكٌفٌة توزٌع الفوابض  -

 ؛التؤمٌن التكافلً، المكلفة بتسٌٌرها
 

، بالنسبة المتعلقة بالتوظٌفات المالٌة لمقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن المعتمدة لمزاولة لعادة التؤمٌن التكافلً الشروط -
 .لحساب لعادة التؤمٌن التكافلً

 
العامة إلعادة التؤمٌن التكافلً التً تعتزم  ٌجب لرسال نموذج كل عقد إلعادة التؤمٌن التكافلً المتضمن للشروط

مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن، معتمدة لمزاولة عملٌات لعادة التؤمٌن التكافلً، لصدارها ألول مرة للى  الهٌبة و ذلك 
 قبل لصدارها.

 

التؤمٌن  إلعادةج عقود لعادة التؤمٌن التكافلً، ٌجب كذلك أن ترسل للى الهٌبة الشروط الخاصة ذعبلوة على نما
 التكافلً فً حالة مخالفتها للشروط  العامة.

 

المشاار  لهاا المخالفاةالخاصاة  الشاروطال ٌمكن لبرام لتفاقٌة إلعاادة التاؤمٌن التكاافلً، المتضامنة للشاروط العاماة و
 .األعلىالمجلس العلمً  عن الصادربالمطابقة  الرأي للٌهما فً الفقرتٌن األولى والثانٌة أعبله، لال بعد لبداء

عادلت بمقتضاى  ) (2532أؼساطس  20بتاارٌخ  05.31عادلت بمقتضاى القاانون رقام  )) ماارس 52بتاارٌخ  25.32القانون رقام  من  311المادة  نسخت وعوضت بمقتضى (:  021المـــادة 

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  335.35القانون رقم 

 :ٌلً بماأن تقوم  الهٌبة من اقتراح على بناءٌمكن لئلدارة 

 325و 305تحدد الشروط النموذجٌة العامة للعقود و/أو استعمال شروط نموذجٌة للعقود المتعلقة بالعملٌات المشار للٌها فً الماادتٌن    -
 من هذا القانون؛

 تحدد الشروط التً ٌمنع أو ٌجب لدراجها فً العقود؛   -

أعابله  25-3 الضمان ضد عواقب الوقابع الكارثٌة المنصوص علٌاه فاً الماادة تحدد مبالػ خلوص التؤمٌن وأسقؾ -
. ٌتم عند االقتضاء، األخذ بعٌن االعتبار الحدود األموال المإمن علٌهاو األضرار طبٌعة ، حسبعلى الخصوص وذلك

 3550محارم  2الصاادر فاً  3.25.377المنصوص علٌها فً أحكام الظهٌر الشرٌؾ بمثابة قانون السالؾ الذكر رقام 
 .( عند تحدٌد األسقؾ المذكورة3525أكتوبر  2)

 

 ٌمكن للهٌبة، بواسطة منشور تصدره، أن:

 تحدد قواعد الحساب  األكتواري  المطبقة على عقود التؤمٌن على الحٌاة أو الرسملة؛   -

 ؛ الرسملةأولحٌاة تضع معاٌٌر تحدٌد األقساط الصرفة بالنسبة لعملٌات التؤمٌن ؼٌر تلك المتعلقة با    -

 ؛ تحصر الشروط التً ٌجب أن ٌتم وفقها لعداد واستعمال وثابق التؤمٌن والبٌانات الموجهة للعموم   -

 تحصر الشروط التً ٌجب أن ٌتم وفقها لعداد واستعمال وثابق التؤمٌن و البٌانات الموجهة للعموم؛   -

 .عادة التؤمٌنعملٌات القبول واإلحالة فً ل تحدد القواعد التً ٌجب أن تحترمها -

 )2535أغغطظ  5دضجس٠خ  27.32ػذٌش دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ ) (2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم : 8-021المـادة 

 تحدد:أن  باقتراح من الهٌبة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمً األعلى،ٌمكن لئلدارة،  
ِؼج١٠ش صقذ٠ذ أؽشر صغ١١ش فغجدجس طٕذٚق ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ٚو١ف١جس أدثةٙج ٌّمجٚالس ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ٚوزث عمف ٘زٖ  -

 ثألؽشر ٚرٌه دجٌشغُ ِٓ وً ِمضؼٝ صشش٠ؼٟ ِخجٌف؛



 .ػ١ٍّجس ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٌٍٟقغجدجس ثٌظٕذٚق ثٌّزوٛس ػٍٝ ثٌّشضشو١ٓ فٟ كٌفٌات توزٌع الفوابض التقنٌة والمالٌة  -

 

بالرؼم من كل األحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المخالفة، تحدد  (2532اؼسطس  20بتارٌخ  35-335)مضافة بمقتضى القانون رقم .021-0المادة 
باانص تنظٌمااً،  باااقتراح ماان الهٌبااة، األقساااط أو االشااتراكات المتعلقااة بالضاامان ضااد عواقااب الوقااابع الكارثٌااة 

 أعبله وكذا نسب العمولة برسم عرض عملٌات التؤمٌن المتعلقة بهذا الضمان. 25-3علٌه فً المادة  المنصوص
 

أن تطلب فً كل وقات مان كال مقاولاة كٌفماا كاان   للهٌبةٌمكن  )2535مارس  52بتارٌخ  25.32القانون رقم من  315عدلت بمقتضى المادة  (  : 249المـــادة 
 بتدقٌق حساباتها، لذا  استلزم وضعها ذلك.تقوم   نأشكلها القانونً 

 
 الهٌبة.ٌجب أن ٌعد بشؤن كل مهمة تدقٌق للحسابات تقرٌر ٌرسل للى 

: ٌجب اختٌار مدققً الحسابات من ؼٌار أولباك الاذٌن ٌزاولاون مهماة مراقاب للحساابات لادى المقاولاة المعنٌاة.  وٌجاب  022المـــادة 
كذلك أن ال تربطهم، فً أي حال من األحوال، عبلقات تبعٌة مباشرة أو ؼٌر مباشرة مع المقاولة التً دققت حساباتها أو عبلقة قراباة أو 

 مصاهرة مع مسٌرٌها.

 

 : كٌفٌة   المـــراقبــة لثا نًالباب ا
 

لذا خالفت مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن  أحد أحكام هذا القانون   )2535 مارس 52بتارٌخ  25.32القانون رقم من  315عدلت بمقتضى المادة  (: 028المـــادة 
بعد أن تسمح  لمسٌرٌها بتقدٌم  مبلحظاتهم، أن توجه للٌهاا تحاذٌرا. وٌمكنهاا كاذلك وفاق نفاس  هٌبةأو النصوص المتخذة لتطبٌقه، ٌمكن لل

الشااروط  أن توجااه  للمقاولااة أماارا كااً تتخااذ داخاال أجاال معااٌن كاال لجااراء ٌهاادؾ للااى لعااادة توازنهااا المااالً أو تقوٌتااه أو للااى تصااحٌح 
 ممارساتها.

 

اإلخابلل باألحكاام المنصاوص علٌهاا فاً  دون  )2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32القانون رقام من  315عدلت بمقتضى المادة  (  : 252 المـــادة 
أعبله ، لذا حلت ظروؾ استثنابٌة من شؤنها أن تمس بمصالح المإمن لهم والمستفٌدٌن من العقود،  25الفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة 

 معلبل. الهٌبةولة بؤن توقؾ أداء قٌم االسترداد أو دفع التسبٌقات على العقود المتضمنة لها. وٌكون قرارأن تؤمر المقا للهٌبةٌمكن 
 

، دون اإلخابلل بتطبٌاق األحكاام هٌباةٌجب على ال )2535مارس  52بتارٌخ  25.32القانون رقم من  315عدلت بمقتضى المادة  (:   253المـــادة 
أعبله،   215أدناه، لذا لم ٌبلػ هامش المبلءة  المبلػ األدنى المنصوص علٌه فً الفقرة الثانٌة من المادة  220المنصوص علٌها فً المادة 

( سنوات على األكثر ٌوضاح التادابٌر التاً مان شاؤنها أن تمكان مان لعاادة 1أن تلزم المقاولة المذكورة بتقدٌم برنامج تموٌلً لمدة ثبل  )
هذا البرنامج على الزٌادة فً رأسمال الشركة أو الرأسامال التؤسٌساً لٌاوازي علاى األقال  المبلاػ تكوٌن هامش المبلءة. وٌجب أن ٌنص 

 .ا الهٌبةالذي حددته
 

( المبلػ األدنى المنصوص علٌاه فاً الفقارة الساابقة، تحادد مادة برناامج التموٌال فاً ثبلثاة 3/1ؼٌر أنه لذا لم ٌبلػ هامش المبلءة ثل  )
 ( أشهر.1)

 
ال الشاركة  أو الرأساامال التؤسٌسااً  وتحرٌاره حسااب الحالااة خاابلل فتارة تنفٌااذ برنااامج التموٌال. وفااً حالااة رفااض ٌجاب تكااوٌن رأساام

 أدناه. 205برنامج للتموٌل أو عدم تنفٌذه، تطبق أحكام المادة 
 

لذا تبٌن عند تفحاص الوثاابق المحاسابٌة والمالٌاة  )2535مارس  52بتارٌخ  25.32لقانون  رقم من ا 312عدلت بمقتضى المادة  (:   022المـــادة 
أعابله،  252أعبله أو على لثر عملٌة مراقبة أو فحص تمت تطبٌقا ألحكاام الماادة  250التً ٌجب أن تدلً بها مقاولة  وفق أحكام المادة 

دون اإلخابلل بتطبٌاق األحكاام المنصاوص  باةهٌأن وضعٌتها المالٌة قد ال توفر الضمانات الكافٌة لتمكٌنها من الوفاء بالتزاماتهاا، أمكان لل
 أدناه القٌام بما ٌلً : 220علٌها فً المادة 

 
( مان اكتتااب عقاود جدٌادة تتعلاق بصانؾ أو عادة أصاناؾ مان العملٌاات التاً اعتمادت 2لما مناع المقاولاة لمادة ال تتعادى سانتٌن ) 1- 

 المقاولة للقٌام بها. 
 

 ٌجب على المقاولة المعنٌة أن تحٌط العموم علما بهذا المنع:  



 
 أ ( عن طرٌق ملصقات تعلق  بمحبلتها وبمحبلت وسطاء التؤمٌن المكلفٌن بجمع االكتتابات المذكورة ؛  

 
 ب ( عن طرٌق النشر بجرٌدتٌن مخول لهما نشر اإلعبلنات القانونٌة.

 
اطلاة، ؼٌار أناه ال ٌمكان االحتجااج بهاذا الابطبلن تجااه الماإمن لهام والمكتتباٌن والمساتفٌدٌن مان تعد العقود المكتتبة خبلفا لهاذا المناع ب

 العقود حسنً النٌة.
 

،  داخل اآلجال التً تحددها، مخططا للتقاوٌم ٌجاب للهٌبةولما للزام المقاولة بواسطة رسالة مضمونة مع لشعار بالتوصل بؤن تقدم  2-
تقترح اتخاذها سواء لتسوٌة وضعٌتها المالٌة من أجل الوفاء بالتزاماتها، أو لتقوٌة بنٌاتها اإلدارٌة أو التقنٌاة أن ٌتضمن  اإلجراءات التً 

 أو المحاسبٌة البلزمة لتدبٌر صنؾ أو أصناؾ من العملٌات التً اعتمدت من أجلها.
 

طارؾ الجمعٌاة العاماة أو أجهازة الرقاباة أو  بمجرد توصل المقاولة بالرسالة المضامونة، ٌجاب لخضااع كال القارارات التاً تتخاذ مان
ة قبال تنفٌاذها. وتعتبار اإلجاراءات المتخاذة هٌباإلدارة أو التسٌٌر للمقاولة، باستثناء القرارات المتعلقة بالتدبٌر الجاري، للموافقة المسبقة لل

 . الهٌبةخرقا لهذا المقتضى باطلة وعدٌمة األثر ما لم تصادق علٌها 
 

 (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :8-022 المادة

عندما ٌفرض على مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن أن تقدم برنامجا تموٌلٌا أو مخططا للتقوٌم طبقا، على التوالً، للمادتٌن 
بجمٌع صبلحٌات أعبله الذي ٌتمتع  252أعبله، ٌمكن للهٌبة تعٌٌن مستخدم محلؾ مشار للٌه فً المادة  205و 201

 التحري داخل المقاولة.

ٌجب أن ٌتم لشعار المستخدم المذكور فورا بكل قرار ٌتخذه مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعٌة للمقاولة. كما 
بتنفٌذ القرارات والتدابٌر التً  ٌجب أن ٌخبر باستمرار بمراحل تهٌٌا برنامج التموٌل أو مخطط التقوٌم، وأن ٌبلػ 

 البرنامج أو المخطط، وأن ٌراقب تنفٌذها. ٌتضمنها

 قرر لخضاعها لبرنامج التموٌل أو لمخطط التقوٌم.مٌتم تبلٌػ تعٌٌن المستخدم المحلؾ للمقاولة فً نفس وقت تبلٌؽها ب
 

على مخطط التقوٌم المقترح فإنها  الهٌبةلذا وافقت  )2535مارس  52بتارٌخ  25.32القانون رقم من  315عدلت بمقتضى المادة  (:  022المـــادة 
  تحدد آجال وكٌفٌة تطبٌقه. وٌمكنها أن تلزم المقاولة المعنٌة بالزٌادة فً رأسمالها أو رأسمالها التؤسٌسً وأن تمنعهاا مان حرٌاة التصارؾ

ماان طاارؾ متصاارفٌها  فااً أصااولها المنقولااة والعقارٌااة الموجااودة بااالمؽرب. وٌمكنهااا كااذلك أن تلاازم المقاولااة بتكااوٌن كفاااالت شخصااٌة 
 المدبرٌن وكذا باتخاذ جمٌع اإلجراءات الكفٌلة بتقوٌم وضعٌتها المالٌة.

 
درهام لكال متصارؾ مادبر وتصابح ملكاا للمقاولاة فاً حالاة   (1.000.000)ال ٌمكن أن تقل مبالػ الكفاالت السالفة الذكر عن ملٌاون  

 عدم تنفٌذ المخطط.
 

 بسبب تنفٌذ مخطط التقوٌم. هٌبةلمسإولٌة للال ٌمكن فً أي حال من األحوال تحمٌل ا
 

ٌمكاان للهٌبااة بمجاارد تبلٌااػ الرسااالة  )2535مااارس  52بتااارٌخ  25.32لقااانون رقاام ا ماان 311المااادة  نسااخت وعوضاات بمقتضااى (:  026المــااـادة 
تصدره الهٌباة مان أجال حماٌاة مصاالح المضمونة التً تلزم المقاولة بتقدٌم مخطط التقوٌم أن تؤمرها باتخاذ تدابٌر وقابٌة محددة بمنشور 

 المإمن لهم و المستفٌدٌن من العقود.

تحادد الهٌباة مباالػ معوناات و لعاناات   2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32لقاانون رقام ا مان  311الماادة  نسخت وعوضت بمقتضى (:  029المـــادة 
 3555ربٌاع اآلخار  2الصاادر فاً   1.84.7ؾ رقام مان الظهٌار الشارٌ 15صندوق تضامن مإسسات التؤمٌن المحاد  بموجاب الفصال 

، التاً ٌاتم منحهاا طبقاا ألحكاام 1984بمثابة قانون ٌتعلق باتخاذ تدابٌر مالٌاة فاً انتظاار لصادار قاانون المالٌاة لسانة  1984) ٌناٌر  35)
 .أدناه. و تمنح هذه المبالػ من طرؾ الوزٌر المكلؾ بالمالٌة بناء على اقتراح من الهٌبة 225و  225و  221المواد 

فً حالاة رفاض المقاولاة تقادٌم مخطاط التقاوٌم  )2535ماارس  52بتارٌخ  25.32لقانون رقم ا من 311المادة  نسخت وعوضت بمقتضى ( : 021المـــادة 
المحددة لمخطط التقوٌم الذي تام قبولاه، و دون اإلخابلل بالعقوباات المنصاوص علٌهاا فاً القسام التاساع مان هاذا أو عدم التنفٌذ داخل اآلجال 
 الكتاب، ٌمكن للهٌبة أن:

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/79073.htm


 تعٌن متصرفا مإقتا؛  -

 تقرر التحوٌل اإلجباري لمحفظة العقود الجارٌة و الحواد ؛  -

 تسحب اعتماد هذه األخٌرة جزبٌا أو كلٌا.  -

 حكام أٌضا فً حالة رفض الهٌبة لمخطط التقوٌم المقدم من لدن مقاولة التؤمٌن و لعادة التؤمٌن المعنٌة.تطبق هذه األ 

ٌتاوفر المتصارؾ المإقات علاى أوساع سالطات   )2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32لقاانون رقام مان ا 312عدلت بمقتضى الماادة  ( : 021المـــادة 
 بها صراحة. هٌبةالتدبٌر الجاري للمقاولة، باستثناء أعمال التصرؾ، ما لم ترخص ال

 
( أشاهر وتقرٌارا عان تقٌٌماه للمقاولاة واساتنتاجاته حاول 2تقرٌارا عان مهمتاه كال ساتة ) هٌباةٌجب على المتصرؾ المإقت أن ٌقادم  لل

( أشاهر 5خابلل التساعة ) هٌباة( شهرا من تعٌٌنه على أبعد تقدٌر. وٌجب على ال25ا خبلل أربعة وعشرٌن )لمكانٌات تقوٌمها  أو تصفٌته
الموالٌة إلٌداع تقرٌر المتصرؾ المإقت أن تقوم حسب األحوال لما بقبول مخطط تقوٌم المقاولة ولما بالتحوٌل اإلجباري لجمٌاع عقودهاا 

 ا بسحب اعتمادها كلٌا ولصدار قرار تصفٌتها.الجارٌة وكذا الحواد  للى مقاولة أخرى ولم
 

وٌضاع هاذا التبلٌاػ حادا لمهماة ، لتؤدٌبٌاةابعاد اساتطبلع رأي اللجناة لهٌباة ٌجب أن ٌبلاػ للاى المتصارؾ المإقات القارار الاذي اتخذتاه ا
 المتصرؾ المإقت.

أجاار المتصاارؾ المإقاات وتتحملااه  هٌبااةتحاادد ال )2535ماارس  52بتااارٌخ  25.32لقااانون رقام ماان ا 315عاادلت بمقتضااى الماادة  (:  062 المــاـادة
 .المقاولة المعنٌة

 

تعلاق جمٌاع سالطات الجمعٌاة العاماة  )2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32لقاانون رقام مان  ا 315عدلت الفقرة الثانٌة بمقتضى الماادة  (:  068المـــادة 
 المتصرؾ المإقت.وأجهزة الرقابة واإلدارة  للمقاولة المعنٌة طٌلة مدة انتداب 

 
 ة.هٌبتعد باطلة وعدٌمة األثر جمٌع القرارات المتخذة خرقا لهذا المقتضى ما لم تصادق علٌها ال

 
 من هذا القانون. 222تطبق على المتصرؾ المإقت األحكام المنصوص علٌها فً المادة 

ال ٌمكان أن ٌقارر المناع المإقات الكتتااب عقاود  )2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32لقاانون رقام مان ا 312عدلت بمقتضى الماادة  ( : 060المـــادة 
مان هاذا القاانون وكاذا تعٌاٌن المتصارؾ  205( مان الماادة 3جدٌدة فاً صانؾ أو عادة أصاناؾ مان التاؤمٌن المنصاوص علٌهاا فاً البناد 

 ٌبٌة.أعبله، لال بعد استطبلع رأي اللجنة التؤد 202المإقت والتحوٌل اإلجباري المشار للٌهما فً المادة 

 
ٌجب مسابقا توجٌاه لناذار للمقاولاة المعنٌاة بواساطة رساالة مضامونة ماع اإلشاعار بالتوصال للاى آخار عناوان معاروؾ لمقرهاا، لتادلً 

 ( ٌوما ٌسري ابتداء من تارٌخ توصلها بالرسالة السالفة الذكر.30بمبلحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر )
 

 أعبله. 205تطبٌقا للفقرة الثانٌة من المادة هٌبة الذي تتخذه ال ال تطبق أحكام الفقرة السابقة على القرار

 

لذا تبٌن، عناد تفحاص الوثاابق المحاسابٌة والمالٌاة  )2535مارس  52بتارٌخ  25.32لقانون رقم من ا 315عدلت بمقتضى المادة  ( : .06المـــادة 
أعابله، أن اخاتبلل  252أعبله أو على لثر  مراقبة أو فحص تم تطبٌقا ألحكاام الماادة  250التً ٌتعٌن على مقاولة اإلدالء بها وفقا للمادة 

هٌباة وضعٌة هذه المقاولة ناتج عن صنؾ أو عدة أصناؾ من عملٌات التؤمٌنات اإلجبارٌة التاً تمارساها، أمكان للمقاولاة بعاد مصاادقة ال
من صندوق تضاامن مإسساات التاؤمٌن الساالؾ الاذكر، لتادارك هاذا على مخطط التقوٌم الخاص بها، أن تحصل على معونة مالٌة تقتطع 

 االختبلل كلٌا أو جزبٌا.
 

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) (2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50)عدلت فً القانون رقم  -.062المادة 

أخرى لال بموافقة هاذه األخٌارة التاً تمانح لهاا  مقاولة معتمدةللى  الكتابهذا ال ٌمكن أن ٌقرر التحوٌل اإلجباري المنصوص علٌه فً 
 .لعانة

تخصص هذه اإلعانة لتؽطٌة كل أو جزء من العجز الاذي تعرفاه أصاول المقاولاة المحولاة، اعتباارا اللتزاماتهاا الحقٌقٌاة. وتقتطاع مان 
 صندوق تضامن مإسسات التؤمٌن السالؾ الذكر.

 

 مقرر الهٌبة القاضً بالتحوٌل اإلجباري المنصوص علٌه فً هذا الكتاب. ٌنشر بالجرٌدة الرسمٌة

 :   سحــــب  االعتمـــاد البـــاب  الثـــالث



 

بصاارؾ النظاار عاان حاااالت سااحب االعتماااد  )2535مااارس  52بتااارٌخ  25.32لقااانون رقاام ماان ا 315عاادلت بمقتضااى المااادة  (:  062المـــااـادة 
 أن تسحب جزبٌا أو كلٌا االعتماد من مقاولة  للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن  لذا : هٌبةأعبله، ٌمكن لل 202 المنصوص علٌها فً المادة

 
 اقتضت المصلحة العامة  ذلك؛  -
 
 كانت المقاولة ال تسٌر وفقا للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل ؛ -
 
 من هذا القانون ؛ 128رفضت المقاولة اكتتاب تؤمٌن على أخطار العربات المنصوص علٌه فً المادة   -
 
 كانت المقاولة  ال تستوفً الضمانات المالٌة المنصوص علٌها فً القسم الخامس من هذا الكتاب.   -
 

 من هذا القانون. 213الكلً المشار للٌه فً المادة ال ٌمكن أن ٌتم سحب االعتماد كلٌا بمبادرة من مقاولة لال فً لطار التحوٌل 
 

ال ٌمكن  (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) )2535مارس  52بتارٌخ  25.32لقانون رقم من ا 312عدلت الفقرة األولى بمقتضى المادة  ( : 066المـــادة 
وٌجاب مسابقا توجٌاه لناذار للمقاولاة المعنٌاة بواساطة رساالة . اساتطبلع رأي اللجناة التؤدٌبٌاةأن ٌتم سحب االعتماد جزبٌا أو كلٌا لال بعاد 

ٌوماا،   (15) مضمونة مع لشعار بالتوصل للى آخر عنوان معروؾ لمقرها االجتماعً، لتدلً بمبلحظاتها كتابة داخل أجل خمساة عشار
 ابتداء من تارٌخ توصلها  بالرسالة المذكورة.

 
 الشرط األخٌر على المقاوالت الخاضعة لئلدارة المإقتة.ال ٌطبق هذا 

 

الجزبااً أو الكلااً لبلعتماااد الممنااوح لمقاولااة للتااؤمٌن ولعااادة التااؤمٌن بالجرٌاادة  ٌنشاار مقاارر الهٌبااة القاضااً بالسااحب 
 الرسمٌة.

ٌتوقاؾ بقاوة القاانون، فاً السااعة الثانٌاة عشارة   )2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32لقانون رقام من ا 312عدلت بمقتضى المادة  ( : 267المـــادة 
( الموالً لنشر مقرر الهٌبة القاضً بسحب االعتماد الممنوح لمقاولة ماا للتاؤمٌن و لعاادة التاؤمٌن بالجرٌادة 25زواال من الٌوم العشرٌن )

المتعلقة بالمدة الجارٌة من ٌوم الفساخ بقاوة  الرسمٌة، أثر كل العقود التً أبرمتها هذه المقاولة، وٌجب أن ترجع  للى المإمن لهم األقساط
 القانون للى ؼاٌة تارٌخ حلول األجل المنصوص علٌه فً العقد.

 
لال أن عقااود التؤمٌنااات البحرٌااة والتؤمٌنااات علااى الحٌاااة والتؤمٌنااات الزواجٌااة أو المهرٌااة والرسااملة وتملااك العقااارات بواسااطة تكااوٌن 

لاة تبقاى خاضاعة لشاروطها العاماة والخاصاة للاى ؼاٌاة نشار مقارر الهٌباة المنصاوص علٌاه فاً لٌرادات عمرٌة وتؤمٌن القرض أو الكفا

 .الفقرة أدناه بالجرٌدة الرسمٌة
 

لما أن ٌحدد التارٌخ الذي ٌتوقؾ فٌه أثر العقود المبرمة، ولما أن ٌرخص بتحوٌلهاا جزبٌاا أو كلٌاا لمقاولاة  ٌمكن لمقرر تصدره الهٌبة،
ولعادة التؤمٌن. وٌمكنه أن ٌمدد آجال تلك العقاود أو أن ٌقارر تخفاٌض المباالػ الماإداة فاً حالاة الحٌااة أو الوفااة  أو عدة مقاوالت للتؤمٌن

 وكذا األرباح الممنوحة وقٌم االسترداد، بحٌ  تقلص قٌمة التزامات المقاولة للى المبلػ الذي تسمح وضعٌتها بتؽطٌته.
 

 )2535أؼسطس  5بتارٌخ  27.32صّّش دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ ( : 268المـــادة 
 ٌترتب على سحب االعتماد كلٌا حل المقاولة وتصفٌتها. 
 

جفٍٟ دجٌٕغذز ٌٍضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ٠ؤدٞ عقخ ثالػضّجد أ٠ؼج إٌٝ فً ٚصظف١ز طٕجد٠ك ثٌضؤ١ِٓ أٚ إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضى

 .ِٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ 212ٚ 213ػٕذ ثاللضؼجم ٚرٌه ِغ ِشثػجر أفىجَ ثٌّجدص١ٓ 
 

 ق هذا المقتضى.أعبله دون تطبٌ 267ال تحول أحكام الفقرة الثانٌة من المادة 
 ال ٌمكن أن تتم تصفٌة مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن من طرؾ المقاولة نفسها.

 التصــفــٌـــــة:  السابع   القسم
 

 5دضجس٠خ  27.32صّّش دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ سلُ  ) )2535مارس  52بتارٌخ  25.32لقانون رقم من ا 311نسخت وعوضت بمقتضى المادة  ( -.269المـــادة 

  )2535أغغطظ 

أعبله، تقوم الهٌبة، بصرؾ النظر عن أي شرط مخالؾ، بتعٌٌن مصؾ ٌكون  220أو  202لذا تم السحب الكلً لبلعتماد بموجب المادة 
شخصا طبٌعٌا أو معنوٌا. فً هذه الحالة، ٌمكن أن تمنح لهذه المقاولة لعانة، ٌتم اقتطاعها من صندوق تضامن مإسسات التؤمٌن السالؾ 



 ر، لسد كل أو بعض العجز الحاصل فً أصولها المتعلقة بؤصناؾ التؤمٌنات اإلجبارٌة.الذك

 
٠ظفٟ ِمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ دظيٛسر ِٕفظيٍز  أْ ػٍٝ ثٌّظفٟدجٌٕغذز ٌٍضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ٠ضؼ١ٓ 

فغيجدجس طيٕذٚق ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ أٚ إػيجدر ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ ٠ّٚغيه ِقجعيذضٙج، وّيج ٠ضؼي١ٓ ػ١ٍيٗ أْ ٠ظيفٟ . ػٓ ثٌظٕجد٠ك ثٌضٟ صغي١ش٘ج

 .دظٛسر ِٕفظٍز
 

غ١يش أٔيٗ دجٌٕغيذز ٌٍضيؤ١ِٓ  .ٌجب علاى المصافً أن ٌقادم للهٌباة تقرٌارا عان تنفٌاذ مهمتاه وفاق الشاروط المحاددة بمنشاور تصادره الهٌباة

 .ثٌشأٞ دجٌّطجدمز ثٌظجدس ػٓ ثٌّؾٍظ ثٌؼٍّٟ ثألػٍٝ ؼذد ثٌضىجفٍٟ أٚ إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، صقذد ٘زٖ ثٌششٚؽ
 

ٌمكن للهٌبة أن تطلب فً أي وقت من المصفً معلومات وتعلٌبلت حول العلمٌات التً ٌقوم بها وأن تنجز فحوصاات بعاٌن المكاان. و 
 .أعبله 252للٌهم فً المادة  ٌمكن للهٌبة، عند الحاجة، أن تقوم بتؽٌٌر المصفً، بناء على تقرٌر المستخدمٌن المحلفٌن المشار

ٌتااوفر المصاافً علااى ساالطات واسااعة إلدارة   )2535مااارس  52بتااارٌخ  25.32لقااانون رقاام ماان ا 315عاادلت بمقتضااى المااادة  ( : 092المــااـادة 
المقاولة وتصفٌتها وبٌع األصول المنقولة منها والعقارٌة وحصار الخصاوم باعتباار الحاواد  التاً لام تاتم تساوٌتها، وذلاك وفاق الشاروط 

 .هٌبةالتً تحددها ال

 ال ٌمكن متابعة أو رفع أي دعوى تتعلق بمنقول أو عقار لال من طرفه أو ضده.
 

 من هذا القانون. 222تطبق على المصفً األحكام المنصوص علٌها فً المادة 

أجار المصافً وتتحملاه المقاولاة  هٌباةتحادد ال   )2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32لقاانون رقام من ا 315عدلت بمقتضى المادة  ( : : 098المـــادة 
 المعنٌة.

 

 ( ٌوما الموالٌة لتعٌٌنه.30: ٌبلػ قرار تعٌٌن المصفً للى علم العموم بنشره فً الجرٌدة الرسمٌة خبلل الخمسة عشر) 090المـــادة 

أؼساطس  5دضيجس٠خ   27.32) صّّيش دّمضؼيٝ ثٌميجْٔٛ سليُ )2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32لقانون رقام من ا 315عدلت بمقتضى المادة  ( :  .09المـــادة 

2535) 
اختتام  تصفٌة االلتزامات المتعلقة بؤصناؾ عملٌات التؤمٌن، بناء على تقرٌر المصافً،  لذا تام تسادٌد ماا ٌساتحقه الادابنون  لهٌبةتقرر ا

 الممتازون الذٌن ٌستمدون حقوقهم من تنفٌذ عقود التؤمٌنات أو لذا توقؾ سٌر العملٌات بسبب عدم كفاٌة األصول.
 

الدابنٌن حسب امتٌازاتهم. وٌتم التوزٌع بالتناسب مع حصص دٌاونهم، ماا عادا فٌماا ٌخاص أصاناؾ ٌقوم المصفً بتوزٌع األصول بٌن 
 التؤمٌنات التً تخضع ألحكام خاصة.

صفجل١يجس ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ أٚ إػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ، ٠ضُ دؼذ ثخضضجَ ثٌضظيف١ز ٚأدثم ثٌّذيجٌغ ثٌّغيضقمز دّٛؽيخ ػميٛد ثٌضيؤ١ِٓ أٚ ث

ثٌضؤ١ِٓ، طشف ِج صذمٝ ِيٓ أِيٛثي طيٕذٚق ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ أٚ طيٕذٚق إػيجدر ثٌضيؤ١ِٓ ثٌضىيجفٍٟ فغيخ ثٌى١ف١يجس ثٌّقيذدر فيٟ ٔظيجَ إػجدر 

 .صغ١١ش ثٌظٕذٚق ثٌّؼٕٟ

: ٌمنع على المصفً وعلى جمٌع الذٌن ٌشاركون فً لدارة التصفٌة أن ٌقتنوا لفابدتهم بطرٌقة مباشرة أو  ؼٌار مباشارة،   092المـــادة 
 بالتراضً أو عن طرٌق القضاء، كبل أو بعضا من األصول المنقولة أو العقارٌة التً تملكها المقاولة الموجودة فً طور التصفٌة.

 

ٌترتب عن تصفٌة مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن  أي تقلاٌص لبللتزاماات التاً أبرمهاا معٌادو التاؤمٌن  قبال : ال ٌمكن أن  092المـــادة 
 هذه التصفٌة.

 

 :  امتٌازات المؤمن لهم والمستفٌدٌن من العقود  القســـم  الثـــامـــــــن
 

تكاون أصاول مقااوالت التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن    )2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32لقانون رقام من ا 315عدلت بمقتضى المادة  ( : 096المـــادة 
 مثقلة بامتٌاز خاص وامتٌاز عام.

 
 305ٌقع االمتٌاز الخاص على حصاة األصاول المكوناة للكفااالت واالحتٌاطٌاات التقنٌاة المتعلقاة بالعملٌاات المشاار للٌهاا فاً الماادتٌن 

 أعبله والمنفذة  بالمؽرب. وٌضمن االمتٌاز الخاص تسوٌة هذه العملٌات. 325و
 

ٌقع االمتٌاز العام على مجموع األموال المنقولة التً تتضمنها أصول المقاولة، وٌخصص لضامان تساوٌة العملٌاات الساالفة الاذكر فاً 
 أي مكان تم القٌام بها.

 
(  3531أؼسطس  32)3113رمضان  5الظهٌر الشرٌؾ المإرخ فً من  3252الفصل ٌؤتً االمتٌاز العام بعد االمتٌازات الواردة فً 

 .المتعلق بااللتزامات والعقود



 
رمضاان  5من الظهٌر الشرٌؾ الماإرخ فاً  3205ٌؤتً االمتٌاز الخاص، فٌما ٌخص المنقوالت،  بعد االمتٌازات الواردة فً الفصل 

 ( السالؾ الذكر.3531أؼسطس  12) 3113
 

 ن الممتاز سواء فٌما ٌتعلق بتطبٌق االمتٌاز العام أو الخاص فً : ٌحصر الدٌ
  
 مبلػ االحتٌاطً الحسابً بالنسبة  لئلٌرادات المستحقة لضحاٌا حواد  الشؽل أو لذوي حقوقهم ؛ -3
 
ه، لن اقتضاى الحاال،  مبلػ االحتٌاطً الحسابً بالنسبة للعقود  التً تتضمنه حسب القوانٌن الجاري بهاا العمال،  بعاد أن تخصام منا -2

التسبٌقات على بولٌصة التؤمٌن بما فً ذلك الفوابد، وٌضااؾ للٌاه مبلاػ الحسااب الفاردي المتعلاق بالمسااهمة فاً  األربااح المفتاوح باسام 
 المإمن له؛

 
 لى شكل لٌراد؛مبلػ التعوٌض المستحق على لثر حاد ، وٌساوي هذا المبلػ االحتٌاطً الحسابً بالنسبة للتعوٌضات المستحقة ع -1
 
 مبلػ جزء القسط المدفوع مسبقا ومبلػ رصٌد القسط المتعلقان بالمدة التً لم ٌكن ضمان الخطر فٌها سارٌا. -5
 

 تسدد باألفضلٌة الدٌون الناشبة عن االحتٌاطٌات الحسابٌة والتعوٌضات عن الحواد .
 

طرٌاق تقٌٌاده فاً الرسام العقااري للعقاار المعناً، بطلاب مان ٌحفظ االمتٌاز الخاص المنصوص علٌه أعبله فٌما ٌخص العقاارات عان 
 .هٌبةالمقاوالت المشار للٌها أعبله،  ولال فبطلب من ال

 
 الهٌبة.ال ٌمكن شطب  التقٌٌد المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة لال بعد موافقة 

 
 تتحمل المقاوالت المعنٌة فً جمٌع الحاالت مصارٌؾ التقٌٌد أو الشطب.

 

 52الصادر فً  25.32من القانون  315وعدلت الفقرة األولى بالمادة  2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50)أضٌفت الفقرة الثانٌة بمقتضى القانون رقم  -.099المـــادة 
 ( 2535مارس 

ٌاد عقاد القسامة فاً الرسام فً حالة قسمة بالتراضً لملك على الشٌاع  تشترك فً ملكٌته  مقاولة أو عدة مقاوالت وأؼٌار، ال ٌمكن تقٌ
 الهٌبة.العقاري لال بعد موافقة 

 272وٌسري نفس اإلجاراء علاى كال عقاد ٌتعلاق بعقاار ٌتضامن رسامه العقااري تقٌٌادا لبلمتٌااز الخااص المنصاوص علٌاه فاً الماادة 
 أعبله.

 العقــــوبـــات:   التاسع القســم
 

بتارٌخ    13.59نسخت وعوضت بمقتضى القانون رقم( ) 2535مارس  52بتارٌخ  25.32لقانون رقم من ا 312عدلت بمقتضى المادة  (:  091المـــادة 
 (2016أؼسطس  20

ا لن مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن التً لم تقم داخل اآلجال المضروبة لها باإلدالء بالوثابق أو بعملٌات النشر المنصوص علٌها فً هذ
لؽرامة  ، تتعرض، فً كل حالة،أعبله 252أو باإلدالء بالوثابق المطلوبة من طرؾ الهٌبة طبقا للمادة  قهوالنصوص المتخذة لتطبٌأالقانون 

( الموالً لتوصل المقاولة بمقرها االجتماعً بإنذار 15درهم عن كل ٌوم تؤخٌر ابتداء من الٌوم الثبلثٌن ) (3.555ألؾ )لدارٌة قدرها 
( الموالً 25( درهم عن كل ٌوم تؤخٌر ابتداء من الٌوم الستٌن )0.555ة للى خمسة آالؾ ). وترفع هذه الؽرامبواسطة رسالة مضمونة

 .لتوصل المقاولة بالرسالة السالفة الذكر
 

درهم  (3.555قدرها ألؾ) ؼرامة لدارٌة ، تطبق محدددوري ، وبشكل لذا كان من الواجب اإلدالء بالوثابق أو القٌام بالنشر فً توارٌخ ثابتة

هذه  ابتداء منتؤخٌر  كل ٌوممن هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبٌقه وعن كل نشر وعن  250كل قابمة منصوص علٌها فً المادة عن 

كل قابمة عن ( درهم 0.555الهٌبة. وترفع هذه الؽرامة للى خمسة آالؾ )تؤجٌل كلً أو جزبً لهذه التوارٌخ من طرؾ التوارٌخ، لال لذا تم 

السالفة الذكر. ولذا كانت الوثٌقة الواجب اإلدالء بها أو  لتوارٌخ( الموالً ل15تؤخٌر ابتداء من الٌوم الثبلثٌن ) كل ٌوموعن كل نشر وعن 

 نشرها ال تعتبر قابمة، فإن الؽرامة تطبق عن كل وثٌقة ضمن نفس الشروط.

 

 25.32 رقممن القانون  13فً المادة المحددة تستخلص الؽرامات المنصوص علٌها فً هذه المادة، بطلب من الهٌبة، وفق المسطرة 
 .االجتماعً واالحتٌاط التؤمٌنات مراقبة هٌبة بإحدا  ضًالقا



 (.2016   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم : 8-091المادة 

 

مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن لم تبلػ، تطبٌقا كل ( درهم، 05.555( للى خمسٌن ألؾ )0.555لؽرامة لدارٌة من خمسة آالؾ )تتعرض  
 أعبله، للى واحد أو أكثر من المكتتبٌن المعلومات التً تمكن من تقدٌر التزاماتهم المتبادلة.  72لمقتضٌات المادة 

 
لذا تجاوز عدد المكتتبٌن الذٌن لم  ( درهم355.555( للى مابة ألؾ )35.555وٌكون مبلػ الؽرامة اإلدارٌة المذكورة من عشرة آالؾ )
 أعبله، بالمعلومات السالفة الذكر عددا ٌحدد بمنشور تصدره الهٌبة.  72ٌتم تبلٌؽهم، وفق نفس الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 

لمقاولة المعنٌة بواسطة رسالة ال ٌمكن اتخاذ العقوبتٌن المشار للٌهما فً الفقرتٌن األولى والثانٌة أعبله، من لدن الهٌبة لال بعد لنذار ا
 ( ٌوما ٌسري من تارٌخ توصلها بالرسالة المذكورة.30مضمونة لئلدالء بتوضٌحاتها كتابة، وذلك داخل أجل خمسة عشر)

 
ٌمكان  بصرؾ النظر عن العقوباات الجنابٌاة التاً )2535مارس  52بتارٌخ  25.32لقانون رقم من  ا 312عدلت بمقتضى المادة  (:  091المـــادة 

أن تتعرض لها مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن بموجب هذا القسم، لذا لم تحترم أحد األحكام المنصوص علٌها فً هذا القاانون والنصاوص 
أن تصاادر فاً حقهاا أو فاً حااق مساٌرٌها لحادى العقوباات التؤدٌبٌاة الااواردة بعاده، وذلاك حساب خطااورة  هٌباةالمتخاذة لتطبٌقاه،  ٌمكان لل

 رتكبة:المخالفة الم

 
 اإلنذار؛ -3

 
  ؛ التوبٌخ -2
 
 المنع من ممارسة عملٌات معٌنة ووضع حدود أخرى لمزاولة النشاط؛ -1
 
 التوقٌؾ المإقت لواحد أو أكثر من مسٌري المقاولة؛ - 5 
 
 التحوٌل اإلجباري  لمحفظة العقود الجارٌة والحواد  كلٌا أو جزبٌا؛ -0 
   
 لبلعتماد.السحب الكلً أو الجزبً  - 2

 ( أعبله لال بعد استطبلع رأي اللجنة التؤدٌبٌة.2( للى 1علٌها فً البنود من   ال ٌمكن لصدار العقوبات المنصوص

وٌجب مسبقا توجٌه لنذار للى مقاولة التؤمٌن ولعادة التاؤمٌن بواساطة رساالة مضامونة ماع لشاعار بالتوصال للاى آخار عناوان معاروؾ 
 ٌوما ٌسري ابتداء من تارٌخ توصلها بالرسالة السالفة الذكر. (15)بة داخل أجل خمسة عشر لمقرها لتدلً بمبلحظاتها كتا

 

(  2535مارس  52بتارٌخ  25.32لقانون رقم من ا 312عدلت بمقتضى المادة و 2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50)أضٌفت فً القانون رقم  -.8-091المادة 

 252الجاري بها العمل، عندما ٌبلحظ بمناسبة القٌام بمراقبة أو فحص تطبٌقا ألحكام المادة  والتنظٌمٌةاألحكام التشرٌعٌة اإلخبلل بدون 
أعبله أو عند تفحص شكاٌة مستفٌد من عقد للتؤمٌن، أن مقاولة للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن ال تقوم بتسدٌد مبلػ أو تعوٌض مستحق برسم عقد 

أعبله، أو لثر صلح أو حكم قضابً أصبح نهابٌا، ٌمكن للهٌبة أن تفرض، عن كل مبلػ أو  35ة للتؤمٌن بموجب الفقرة األولى من الماد
 تعوٌض لم ٌتم تسدٌده، الؽرامات اإلدارٌة اآلتٌة:

 ( درهم، تتحملها المقاولة؛355.555( للى مابة ألؾ )35.555ؼرامة من عشرة آالؾ ) -3

مدٌر العام أو ربٌس مجلس اإلدارة ولما ربٌس مجلس اإلدارة الجماعٌة أو ربٌس ( درهم، ٌتحملها لما ال3.555ؼرامة قدرها ألؾ ) -2
 مجلس الرقابة.

 ( ٌوما.30قبل تطبٌق هذه الؽرامات، توجه الهٌبة لنذارا للى المقاولة المعنٌة للقٌام بالتسدٌد فً أجل ال ٌمكن أن ٌقل عن خمسة عشر )
 

المتعلق  37.50من القانون رقم  550و 555تطبق مقتضٌات المادتٌن  (. 2552   أؼسطس 20بتارٌخ  05.31)أضٌفت فً القانون رقم  :0-091المادة 

 بشركات المساهمة على مراقبً حسابات مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن فٌما ٌخص مهامهم المنصوص علٌها فً هذا القانون.

: لذا لم تعاد الوضاعٌة المالٌاة للمقاولاة التاً تام حلهاا، علاى لثار ساحب كلاً العتمادهاا ، تاوفر الضامانات الكافٌاة لتنفٌاذ  012ة المـــاد
التزاماتها، ٌتعرض لعقوبات التفالس البسٌط كل من ربٌس المقاولة والمتصرفٌن  والمدراء العاامٌن أو المادبرٌن للمقاولاة، وبصافة عاماة 

 ة أو بواسطة شخص آخر المقاولة تحت ؼطاء أو محل ممثلٌها القانونٌٌن الذٌن قاموا بهذه الصفة:كل شخص سٌر أو دبر مباشر



 

 لما باستعمال مبالػ مرتفعة تمتلكها المقاولة فً القٌام بعملٌات تتسم بالمخاطرة أو عملٌات  صورٌة ؛ -

 تؤخٌر سحب االعتماد من المقاولة ؛ولما باستعمال وسابل تإدي للى اإلفبلس قصد الحصول على أموال بنٌة   -

 ولما بتسدٌد أو العمل على تسدٌد دٌن لفابدة أحد الدابنٌن بصفة ؼٌر قانونٌة بعد سحب االعتماد من المقاولة ؛ -

 ولما بمسك أو العمل على مسك أو السماح بمسك محاسبة المقاولة بطرٌقة ؼٌر قانونٌة. -

أعبله، الذٌن قاموا بطرٌقة تدلٌسٌة بإخفاء  225: ٌتعرض لعقوبات  التفالس التدلٌسً، األشخاص المشار للٌهم فً المادة  018المـــادة 
دفاااتر المقاولااة أو اخااتبلس أو لخفاااء جاازء ماان أصااولها أو اإلقاارار بماادٌونٌتها بمبااالػ لٌساات مدٌنااة بهااا، سااواء فااً تقٌٌاادات محاساابٌة أو 

 رفٌة أو فً الحصٌلة.بواسطة محررات رسمٌة أو ع
 

: ٌعاقاب بالعقوباات المقاررة للتفاالس البساٌط كال مصاؾ أو كال شاخص سااهم فاً لدارة التصافٌة، الاذي تملاك لحساابه،  010المـــادة 
 أعبله. 275بطرٌقة مباشرة أو  ؼٌر مباشرة، أموال المقاولة الموجودة فً طور التصفٌة  وذلك  خرقا ألحكام المادة 

 بنفس العقوبات كل مصؾ أو كل شخص ساهم فً لدارة التصفٌة الذي: ٌعاقب
 صورٌة؛استعمل مبالػ مرتفعة تمتلكها المقاولة فً القٌام بعملٌات تتسم بالمخاطرة أو بعملٌات  -
 أدى أو عمل على تؤدٌة دٌن لفابدة أحد الدابنٌن بصفة ؼٌر قانونٌة؛ -
 المقاولة بطرٌقة ؼٌر قانونٌة.مسك أو عمل على مسك أو سمح بمسك محاسبة  -
 

: ٌعاقب بالعقوبات المنصوص علٌها بالنسبة  للتفالس التدلٌسً كل مصؾ أو كل شخص سااهم فاً لدارة التصافٌة الاذي  .01المـــادة 
المقاولاة بمباالػ ة قام بطرٌقة تدلٌسٌة باختبلس أو لخفاء أو محاولة  اختبلس أو  لخفااء جازء مان أماوال المقاولاة أو أقار تدلٌساٌا  بمدٌونٌا

 لٌست مدٌنة بها، سواء فً تقٌٌدات محاسبٌة أو بواسطة محررات رسمٌة أو عرفٌة أو فً الحصٌلة.
 

ٌمكاان للمحكمااة التااً تباات فااً المخالفااات   )2535مااارس  52بتااارٌخ  25.32لقااانون رقاام ماان ا 315عاادلت بمقتضااى المااادة  ( : 012المــااـادة 
أو تلقابٌااا، بتحمٌاال األشااخاص  هٌبااةأعاابله أن تقااوم فااً حالااة اإلدانااة، بطلااب ماان ال  221للااى  225المنصااوص علٌهااا فااً المااواد ماان 

المذكورٌن فً المواد أعبله  كبل أو جزءا  من دٌون المقاولة فرادى أو على وجه التضامن، ما لم ٌثبت انهم قاموا بتدبٌر شاإون الشاركة 
 بكل ما ٌلزم من الفعالٌة والعناٌة.

 ر : الهٌئات المهنٌــةالقسـم العـاشـ

ٌجااب علااى مقاااوالت التااؤمٌن و لعااادة  )2535مااارس  52بتااارٌخ  25.32لقااانون رقاام اماان  311المااادة نسااخت وعوضاات بمقتضااى ( : 012المــااـادة 
ر التؤمٌن المعتمدة أن تنضم للى الجمعٌة المهنٌة المسماة  الجامعة المؽربٌة لشركات التؤمٌن و لعاادة التاؤمٌن  و الخاضاعة ألحكاام الظهٌا

( ٌضابط بموجباه حاق تؤساٌس الجمعٌاات، كماا وقاع 3502ناوفمبر  30) 3172جماادى األولاى  1الصادر فاً   3.02.172الشرٌؾ رقم 
 تؽٌٌره و تتمٌمه.

 30) 3172جماادى األولاى  1الصاادر فاً  3.02.172ٌنتظم وسطاء التؤمٌن فً لطار جمعٌات مهنٌة خاضعة ألحكام الظهٌر الشارٌؾ رقام 
 ( السالؾ الذكر. تحدد بمرسوم بعد استشارة الهٌبة معاٌٌر تحدٌد الجمعٌة األكثر تمثٌلٌة3502نوفمبر 

 .تصادق الهٌبة على األنظمة األساسٌة للجمعٌات المهنٌة المذكورة أعبله و على جمٌع التؽٌٌرات المدخلة علٌها

تقااوم الجمعٌتاان المهنٌتااان المشااار    )2535مااارس  52بتاارٌخ  25.32لقاانون رقاام ا ماان 311الماادة نسااخت وعوضات بمقتضااى  (:  016 المــاـادة 
أعبله بدراسة المسابل التً تهم مزاولة المهناة، و ال ساٌما تحساٌن تقنٌاات التاؤمٌن و لعاادة التاؤمٌن و التوزٌاع، و   285 للٌهما فً المادة 

 .جدٌدة و لحدا  مصالح مشتركة و تكوٌن المستخدمٌن استخدام تكنولوجٌات

 

ٌمكان أن تستشاار الجمعٌتاان المهنٌتاان    )2535ماارس  52بتارٌخ  25.32لقانون رقم ا من 311المادة  نسخت وعوضت بمقتضى ( : 019المـــادة 
أعبله من قبل اإلدارة المختصة أو من قبل الهٌبة فاً كال مساؤلة تهام المهناة. و ٌمكان لهااتٌن الجمعٌتاٌن أن  220المشار للٌهما فً المادة 

 تعرضا علٌهما اقتراحات فً هذا المجال.

المسابل المتعلقة بالمهنة باٌن أعضاابها مان جهاة، و باٌن السالطات العمومٌاة أو تقوم الجمعٌتان المهنٌتان المذكورتان بدور الوسٌط فً 
 أي هٌبة وطنٌة أو أجنبٌة من جهة أخرى.

 

ٌجب أن تخبر الجمعٌات المهنٌاة المشاار   )2535ماارس  52بتارٌخ  25.32لقانون رقم ا من 311المادة  نسخت وعوضت بمقتضى (: 011المـــادة 
عبله الهٌبة بكل تقصٌر قاد ٌبلاػ للاى علمهاا بخصاوص تطبٌاق أعضاابها ألحكاام هاذا القاانون و النصاوص المتخاذة أ 220للٌها فً المادة 

 لتطبٌقه.
 

 ة.تإهل الجمعٌات للتقاضً عندما تعتبر أن مصالح المهنة مهدد

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/38907.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/159643.htm


 

 : عرض عملٌـــات التأمٌن الكتــــاب الـــرابـــع
 : التعرٌــف وشـــروط الممـــارسة والتدبٌـــر القســـم األول

  )2535مارس  52بتارٌخ  25.32لقانون رقم من ا 315بمقتضى المادة وعدلت  2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50)تممت فً القانون رقم :   289 المـــادة
تعرض العملٌات التً تمارسها مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن  على العموم، لما مباشرة من طرؾ هذه المقاوالت ولما بواسطة أشخاص 

 أدناه. 152وذلك مع مراعاة أحكام المادة مخول لهم القٌام بذلك وٌدعون  وسطاء التؤمٌن ، 
 

، تحت مساإولٌتها، بعارض عملٌاتهاا بواساطة مقااوالت التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن ٌمكن للمقاوالت التً تزاول عملٌات اإلسعاؾ أن تقوم 
 أدناه. 292ووكبلء التؤمٌن، بالرؼم من أحكام الفقرة الثانٌة من المادة 

 للهٌبة.ٌتوقؾ العرض المباشر لعملٌات التؤمٌن على الموافقة المسبقة 

لال أناه، ال ٌمكان أن ٌاتم عارض عملٌاات التاؤمٌن ؼٌار تلاك المتعلقاة بتؤمٌناات األشاخاص واإلساعاؾ وتاؤمٌن القارض علاى األشاخاص 
أدنااه، عنادما ٌكاون  292أدناه لال من طارؾ وساطاء التاؤمٌن كماا تام تعارٌفهم فاً الماادة  306المشار للٌهم فً الفقرة األولى من المادة 

 .عقود لحساب زبنابهمهإالء األشخاص مكتتبٌن ل

ماان هااذا القااانون ولوسااطاء التااؤمٌن أن ٌرخصااوا ألشااخاص طبٌعٌااٌن  302ٌمكاان للمقاااوالت المشااار للٌهااا فااً المااادة  :  012 المــااـادة
 أعبله.  325و 305ٌدعون  سعاة التؤمٌن  بؤن ٌقدموا لحسابهم وتحت مسإولٌتهم عملٌات التؤمٌن المنصوص علٌها فً المادتٌن 

صفة وسٌط التؤمٌن. وتقتصر مهمتهم على زٌارة األشخاص بصفة اعتٌادٌة فً محل سكناهم أو لقامتهم أو مقرات   لسعاة  التؤمٌنلٌس 
عملهم أو فً األماكن العمومٌة بهدؾ الدعوة للى اكتتاب عقد تاؤمٌن أو عارض شاروط الضامان المتعلقاة بعقاد تاؤمٌن لماا شافوٌا أو كتاباة 

 على مكتتب محتمل.
 

ٌعتبار وساٌطا للتاؤمٌن كال شاخص معتماد مان  )2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32لقاانون رقام مان ا 315عدلت بمقتضى الماادة  ( : 291 المـــادة
 .كوكٌل للتؤمٌن سواء كان شخصا طبٌعٌا أو معنوٌا أو كشركة سمسرة لهٌبة،طرؾ ا

 

: وكٌل التؤمٌن هو الشخص المخاول لاه مان طارؾ مقاولاة التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن، لٌكاون وكاٌبل عنهاا،  لٌعارض علاى  292 المـــادة
 من هذا القانون. 325و 305العموم العملٌات المنصوص علٌها فً المادتٌن 

ى موافقاة المقاولاة التاً أبارم معهاا أول ٌمكن لوكٌل التؤمٌن تمثٌل مقاولتٌن للتؤمٌن ولعادة التؤمٌن  على األكثر، شرٌطة أن ٌحصل علا
 اتفاق تعٌٌن.

 

ٌجب أن ٌحدد اتفاق تعٌٌن وكٌل التؤمٌن نطاق وطبٌعة العملٌات التً ٌقوم بها لحسااب مقاولاة أو مقااولتً التاؤمٌن و  : .01 المـــادة
 لعادة التؤمٌن.

 

للتؤمٌن ولعادة التاؤمٌن للاى أخارى، تؤخاذ المقاولاة المحاول  لحساابها : فً حالة تحوٌل محفظة عقود للتؤمٌن من مقاولة   294 المـــادة
 الوكاالت التابعة للمقاولة المحولة.

 

فً حالة رفاض مواصالة  العمال باتفااق أو عادة اتفاقاات تعٌاٌن تاربط مقاولاة التاؤمٌن ولعاادة التاؤمٌن المحولاة بوكبلبهاا، تظال المقاولاة 
 الحقوق المكتسبة لوكبلبها بالنسبة للعموالت المتؤخرة وكذا الحق فً تعوٌض بدٌل.المحول للٌها متضامنة معها فً جمٌع 

ال ٌملك وكبلء التؤمٌن بموجب توكٌلهم أي حق للتعرض على قارار تحوٌال محفظاة عقاود مان مقاولاة موكلاة لهام  للاى أخارى أو علاى 
 سحب االعتماد منها.

 عندما ٌكون وكٌل التؤمٌن شخصا معنوٌا، ٌتعٌن علٌه أن ٌتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسإولٌة محدودة. : 012 المـــادة

( مان 3فً هذه الحالة، تعٌن الشركة ممثبل مسإوال عنها ٌكون شخصاا طبٌعٌاا ٌساتوفً لزوماا الشاروط المنصاوص علٌهاا فاً البناد 
 أدناه. 308وفً المادة  304الفقرة الثانٌة من المادة 

: ال ٌجوز لوكٌل التؤمٌن أن ٌجماع باٌن ممارساة مهنتاه ومهناة ممثال مساإول  لوكالاة تاؤمٌن أو لشاركة سمسارة أو مهماة 016 المـــادة
  مسٌر فً مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن. وٌمتد التنافً مع ممارسة عمل ٌإدى عنه أجر للى كل مقاولة أخرى كٌفما كان قطاع نشاطها.

 
 

 حاالت التنافً المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة للى الممثل المسإول عن شركة سمسرة.تمتد 

تمثل شركة السمسرة زبناءها لدى مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن  فٌما ٌتعلق   بإسناد تؽطٌة األخطار. ؼٌر أن شركة  : 019 المـــادة
 السمسرة تعتبر كذلك ممثبل لمقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن فً الحالة التً ترخص لها هذه األخٌرة بتحصٌل أقساط التؤمٌن لفابدتها .

 صٌل أقساط التؤمٌن من طرؾ شركة السمسرة ٌبرئ  ذمة الزبون الذي تمثله.فً هذه الحالة، فان تح

: ال ٌمكاان لشااركة السمساارة تساادٌد تعوٌضااات الحااواد  لحساااب مقاااوالت التااؤمٌن ولعااادة التااؤمٌن لال بموجااب توكٌاال   011 المــااـادة



 خاص.
 

 ٌجب أن تإسس شركة السمسرة على  شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسإولٌة محدودة. : 011  المـــادة
 

وفاً  155( مان الفقارة الثانٌاة مان الماادة 3تعٌن هذه الشركة ممثبل مسإوال ٌكون شخصاا طبٌعٌاا  ٌساتوفً الشاروط الاواردة فاً البناد 
 أدناه. 152المادة 

ا معنوٌاا، ٌجاب  أن ٌانص النظاام األساساً الخااص بهاذا الشاخص المعناوي علاى أن عندما ٌكون وكٌل التؤمٌن شخصا : 22. المـــادة
الممثل المساإول ٌجاب أن ٌكاون مان باٌن المساٌرٌن أو المتصارفٌن المساٌرٌن للشاخص المعناوي الماذكور، وذلاك باالرؼم مان كال اتفااق 

 مخالؾ .

 ٌطبق هذا المقتضى على شركات السمسرة.
 

ال ٌجوز لوسٌط التؤمٌن أن ٌمارس مهنته لال فً محال واحاد. وال ٌجاوز لاه أن ٌماارس فاً هاذا المحال أنشاطة أخارى   : 301 المـــادة
 لٌست لها عبلقة مع مهنة وسٌط التؤمٌن.

 

 : ٌمنع : 20. المـــادة
 

 التؤمٌن؛ وسٌط باسم التؤمٌن وشهادات التؽطٌة مذكرات استعمال  -3

وسٌط التؤمٌن الذي ٌتكلؾ مقابل أجر متفق علٌه مسبقا، بؤن ٌضامن للماإمن لهام وللمساتفٌدٌن مان العقاود كل أداء أو تسبٌق ٌقوم به  -2
 أو ذوي حقوقهم االستفادة من اتفاقات بالتراضً أومن قرارات قضابٌة ؛

لنقاص من العمولة أو خصم  تحصٌل مبلػ قسط ٌفوق ذلك الذي حددته المقاولة التً تم اكتتاب العقد لدٌها وكذا منح المإمن لهم كل  -1
 من القسط  بؤي وجه من الوجوه.

ٌجب على وسطاء التؤمٌن أن ٌضمنوا المسإولٌة المدنٌة التً ٌمكن أن ٌتعرضوا لهاا بسابب نشااطاتهم. وٌجاب  تجساٌد  : .2. المـــادة
( 1.000.000نسابة  للاوكبلء و ملٌاون  )( درهام بال500.000هذا الضمان باكتتاب عقد للتؤمٌن ٌعادل مبلؽاه علاى األقال خمسامابة ألاؾ )

 درهم بالنسبة لشركات السمسرة.

ٌمنع على مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن المعتمدة لمباشرة عملٌة التؤمٌن ضد أخطار المسإولٌة المدنٌة، أن ترفض ضامان وساطاء 
 التؤمٌن الخاضعٌن إلجبارٌة التؤمٌن المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة.

 

 ( 2535مارس  52بتارٌخ  25.32لقانون رقم امن  312وعدلت بموجب المادة  2552 فبراٌر 35بتارٌخ  15.50)عدلت وتممت فً القانون رقم    : 22. المـــادة
  (2535أؼسطس  5دضجس٠خ  27.32ػذٌش  دّمضؼٝ  ثٌمجْٔٛ سلُ)

 ٌتم اعتماد وسطاء التؤمٌن من طرؾ الهٌبة.     

 االعتماد على الشروط التالٌة:ٌتوقؾ منح هذا 

 بالنسبة لؤلشخاص الطبٌعٌٌن : -3

 أن ٌكونوا من جنسٌة مؽربٌة ؛ -

 أن ٌكونوا حاصلٌن على لجازة مسلمة من مإسسة جامعٌة وطنٌة أو على شهادة معترؾ بمعادلتها من طرؾ اإلدارة؛ -

 ( متواصلتان فً مٌدان التؤمٌن ؛2تجربة مهنٌة مدتها سنتان )أو ٌثبتوا توفرهم على أن ٌكونوا قد قضوا تدرٌبا تكوٌنٌا  -

 أن ٌجتازوا بنجاح االمتحان المهنً. -
 

 بالنسبة لؤلشخاص المعنوٌٌن : - 2
 

 أن ٌكونوا خاضعٌن  للقانون المؽربً وأن ٌكون مقرهم االجتماعً بالمؽرب ؛ -

رأس المال على األقل فً حوزة أشخاص طبٌعٌٌن من جنسٌة مؽربٌة أو أشاخاص معناوٌٌن  ( من%05)أن تكون خمسون فً المابة  -
، مااع مراعاااة اتفاقٌااات التبااادل الحاار المبرمااة ماان طاارؾ المؽاارب مااع بلاادان أخاارى، المصااادق علٌهااا قانونااا خاضااعٌن للقااانون المؽربااً
 والمنشورة بالجرٌدة الرسمٌة.

 .ذسٖ ث١ٌٙتزّٕشٛس صظصقذد و١ف١جس صطذ١ك ٘زٖ ثٌّجدر د
 

 تلزم مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن  بتنظٌم دورات تكوٌنٌة لفابدة وسطاء التؤمٌن. : 22. المـــادة
 

ػذٌش ٚصّّش ) ( 2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم  312وبالمادة  2557نوفمبر  15بتارٌخ  51.57)عدلت فً القانون رقم  : 26. المـــادة
 )2535أؼسطس  5دضجس٠خ  27.32دّمضؼٝ  ثٌمجْٔٛ سلُ 



 

ثٌّضؼٍك دّؤعغجس ثالةضّجْ ٚث١ٌٙتجس ثٌّؼضذيشر فيٟ فىّٙيج،  351.32مجْٔٛ سلُ ٍثٌخجػؼز ٌٌٍذٕٛن ٚؽّؼ١جس ثٌغٍفجس ثٌظغ١شر  ال ٠ّىٓ 

صؼشع ػٍيٝ ثٌؼّيَٛ ػ١ٍّيجس ، أْ (2535د٠غّذش  25)3512دضجس٠خ  فجصـ سد١غ ثالٚي    3.35.351ثٌظجدس دضٕف١زٖ ثٌظ١ٙش ثٌشش٠ف سلُ 

 .فٟ ٘زث ثٌشؤِْٓ ث١ٌٙتز ثػضّجد ثٌضؤ١ِٓ إال دؼذ ثٌقظٛي ػٍٝ 
 

علاى مساتوى المصاالح  المخصصاة لعارض عملٌاات ١ٌٍٙتيز ٚؽيٛد د١ٕيجس  صغذيشأْ  ثٌذٕٛن ثٌّيزوٛسر ، ٠ؾخ ػٍٝبالنسبة لهذا االعتماد 
 التؤمٌن.

 

قتصر عارض عملٌاات التاؤمٌن ٌو على تؤمٌنات األشخاص  و اإلسعاؾ و تؤمٌن القرض. ثٌذٕٛن ؽشف ٌِٓقتصر عرض عملٌات التؤمٌن 
 والتؤمٌنات ضد الحرٌق والسرقة المبرمة من طرؾ عمبلبها. على تؤمٌنات األشخاصجمعٌات السلفات الصؽٌرة  من طرؾ

 

ثٌغجٌف ثٌزوش،  351.32ثٌغجٌظ ِٓ ثٌمجْٔٛ سلُ  ثٌمغُٚثٌذٕٛن ثٌّؼضّذر ٌّضثٌٚز ثٌؼ١ٍّجس ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ  صخضض ثٌذٕٛن ثٌضشجسو١ز

 .جإلعؼجف ٚثٌمشعدْٚ غ١ش٘ج ِٓ ثٌذٕٛن، دؼشع ػ١ٍّجس ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ثٌؼجةٍٟ ٚثٌضؤ١ِٕجس ثٌضىجف١ٍز ثٌّضؼٍمز د
 

 ثٌّيزوٛس،  351.32ثٌغجٌيظ ِيٓ ثٌميجْٔٛ سليُ  ثٌمغيُثٌّؼضّذر ٌّضثٌٚز ثٌؼ١ٍّيجس ثٌّٕظيٛص ػ١ٍٙيج فيٟ  ؽّؼ١جس ثٌغٍفجس ثٌظغ١شرٚصخضض 
 .ػذ ثٌقش٠ك ٚثٌغشلز ثٌّذشِز ِٓ ؽشف ػّالةٙجدؼشع ػ١ٍّجس ثٌضؤ١ِٓ ثٌضىجفٍٟ ثٌؼجةٍٟ ٚثٌضؤ١ِٕجس ثٌضىجف١ٍز 

 

 252و 257ألحكاام  الماواد  ثٌّضؼٍيك دؼيشع ػ١ٍّيجس ثٌضيؤ١ِٓ جٔشيجؽٙ ِّجسعيز فيٟ إؽيجس ثٌّؤعغجس ٚث١ٌٙتجس ثٌّزوٛسر أػيالٖخؼغ ص
ماان  هااذا  122للااى  125و 132و 132و 130و 131و 133و 155وكااذا المااواد  155( ماان المااادة 2بنااد والفقاارة األولااى ماان ال 152و

 الكتاب الرابع.
 

والفقارة األولاى مان هاذه الماادة لعارض  225ٌمكن للهٌبة بصافة اساتثنابٌة أن تارخص ألشاخاص ؼٌار أولباك المشاار للاٌهم فاً الماادة 
 .المحددة فً منشور تصدره الهٌبة عملٌات التؤمٌن على العموم، و ذلك وفقا للشروط

ٌجاب علاى وساطاء التاؤمٌن المإسساٌن علاى (  2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32مان القاانون رقام  315بمقتضاى الماادة )عدلت  : 29.  المـــادة
مان األساهم أو الحصاص  %)35 (بكل تؽٌٌر فاً األؼلبٌاة وكال تفوٌات ٌفاوق عشارة فاً الماباة  لهٌبةشكل شخص معنوي أن ٌخبروا ا

 ( من رأسمالهم االجتماعً.%15وكل تحكم مباشر أو ؼٌر مباشر  ٌفوق ثبلثٌن فً المابة ) 
 

 ال ٌمكن منح االعتماد ألي كان: : 308 المـــادة

 075للاى  050ومن  153للى  115لذا صدر فً حقه حكم نهابً القترافه جناٌة أو جنحة منصوص ومعاقب علٌها  فً المواد من  -3
 من القانون الجنابً ؛

 لذا صدر فً حقه حكم نهابً لمخالفته التشرٌع المتعلق بالصرؾ ؛ -2

 لذا  صدر، بالمؽرب أو بالخارج، فً حقه أو فً حق المقاولة التً كان ٌدٌرها حكم بالتصفٌة القضابٌة دون رد االعتبار للٌه؛ -1

 من هذا القانون؛  330للى  327ومن  283للى  280حكام المواد من لذا صدر فً حقه حكم ؼٌر قابل للطعن بموجب أ -5

لذا صدر فً حقه حكم من لدن محكمة أجنبٌة حاز قوة الشًء المقضً به القترافاه لحادى الجناٌاات أو الجانح الماذكورة  فاً البناود  -0
 ( أعبله ؛5( للى 3من 

 لذا تم الشطب علٌه من مهنة منظمة لسبب تؤدٌبً. -2

 على وقوع لحدى حاالت التنافً السالفة الذكر لوسٌط تؤمٌن ٌزاول نشاطه، سحب اعتماده تلقابٌا.ٌترتب 

 تإدى أجور  وسطاء التؤمٌن بالعمولة. : 21. المـــادة
 

مان هاذا  275للاى  269فً حالة تصفٌة مقاولة تؤمٌن ولعادة التؤمٌن،  طبقا للشروط المنصوص علٌها فً المواد مان  : 82. المـــادة
 أعبله. 292القانون، تنتهً بقوة القانون ودون تعوٌض اتفاقات التعٌٌن الواردة فً المادة 

 

 : تفوٌت محفظة شركة السمسرة أو  وكالة التأمٌن القســم الثـــانً
 

تفوٌات محفظاة شاركة سمسارة أو ال ٌمكان (   2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32مان القاانون رقام  315بمقتضى المادة )عدلت  : :  311 المـــادة
 ة.لهٌبوكالة تؤمٌن لال  لوسٌط تؤمٌن معتمد وبعد موافقة ا

 
 

 ٌوما من تارٌخ لٌداعه، ٌعتبر مقبوال. (30)علٌه داخل أجل ثبلثٌن  هٌبةكل طلب تفوٌت لم تجب ال



 ال ٌتم تفوٌت وكالة تؤمٌن  لال بعد موافقة مسبقة من المقاولة الموكلة.

 للى سحب االعتماد من الوسٌط المفوت.ٌإدي التفوٌت 

 ٌمانحأعبله،   311دون اإلخبلل بؤحكام المادة   (  2535مارس  52بتارٌخ  25.32القانون رقم من  312المادة بمقتضى )عدلت  : : 312المـــادة 
قابل للتجدٌد مارة ٌوما  (365)فً حالة اإلعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثبلثمابة وخمسة وستٌن طبٌعً  شخص  لذوي حقوق وكٌل تؤمٌن
 304بؤحكاام الماادة  لمواصلة تدبٌر محفظاة الوكالاة والتقٌاد تارٌخ معاٌنة اإلعاقة أو العجز أو الوفاةبتداء من اهٌبة الواحدة بترخٌص من 

 للى سحب االعتماد.هٌبة أعبله. وعند انصرام هذا األجل تعمد ال
 
 

 .وفاة الممثل المسإول أوعجز لعاقة أو تطبق مقتضٌات الفقرة السابقة على شركاء ومساهمً وسٌط تؤمٌن شخص معنوي، فً حالة 
 .بمنشور تصدره الهٌبة المادة هتحدد شروط تطبٌق هذ

 

 : قواعـد المـراقبــةالقسـم الثــالث
 

حساب  هٌباةٌخضاع وساطاء التاؤمٌن لمراقباة ال ( 2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32من القانون رقم  310المادة بمقتضى )عدلت  : .8.  المـــادة
 الشروط المنصوص علٌها فً هذا القسم.

 

ٌجاب أن تتضامن  كال أناواع الساندات والبٌاناات (  2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم  310بمقتضى المادة )عدلت  :82. المـــادة
والملصقات والدورٌات واللوحات والمطبوعات وكل الوثابق األخرى المعدة للتوزٌع على الجمهور أو للنشر من لدن وسٌط التؤمٌن بعد 

المتعلق بمدوناة  التؤمٌناات  37.55وسٌط تؤمٌن خاضع للقانون رقم  »االسم أو تسمٌة الشركة وبحروؾ موحدة وبارزة، البٌان التالً : 
 تماد وتارٌخه.،  وكذا رقم االع

 

وال حاول الطبٌعاة الحقٌقٌاة لنشااط  لهٌباةوٌجب أال تتضمن أي عبارة من شاؤنها التضالٌل حاول طبٌعاة المراقباة الممارساة مان قبال ا
 وسٌط التؤمٌن أو الحجم الحقٌقً اللتزاماته.

 (  2535مارس  52بتارٌخ  25.32القانون رقم  من 311المادة  بمقتضى)نسخت وعوضت  : 82.  المـــادة
ٌجب على وسطاء التؤمٌن اإلدالء للهٌبة بالوثابق التً تمكن من االطبلع على أنشطتهم داخل اآلجال و طبقا للنماذج التً تحدد بمنشاور 

 .تصدره الهٌبة

ٌخضع وسطاء التاؤمٌن لمراقباة مساتخدمٌن (  2535مارس  52بتارٌخ  25.32القانون رقم  من 311المادة  بمقتضى)نسخت وعوضت   :86.  المـــادة
بالهٌبة محلفٌن منتدبٌن لهذا الؽرض من طرؾ الهٌبة الماذكورة. و ٌمكان لهاإالء المساتخدمٌن، فاً كال حاٌن، أن ٌتحققاوا بعاٌن المكاان مان 

تااؤمٌن أن ٌضااعوا رهاان لشااارتهم، فااً كاال حااٌن، المسااتخدمٌن المااإهلٌن العملٌااات التااً ٌقااوم بهااا وسااطاء التااؤمٌن. و ٌتعااٌن علااى وسااطاء ال
 لتزوٌدهم بالمعلومات التً ٌعتبرونها ضرورٌة لمزاولة المراقبة

ٌجب أن تسجل المخالفات المعاٌنة فً لطار هاذه المراقباة فاً محضار ٌعاده مساتخدمو الهٌباة الماذكورون آنفاا. و ٌبلاػ هاذا المحضار للاى 
 ( ٌوما التً تلً توجٌه هذا المحضر للٌه.30باألمر لتمكٌنه من اإلدالء بتفسٌراته داخل أجل خمسة عشر )وسٌط التؤمٌن المعنً 

و بناء على هذا المحضر و على تفسٌرات وسٌط التاؤمٌن، ٌمكان للهٌباة أن تتخاذ فاً حاق هاذا الوساٌط اإلجاراءات المنصاوص علٌهاا فاً 
 علق بالعقوبات اإلدارٌة.تاب المتالباب األول من القسم الخامس من هذا الك

ال ٌجوز لوسطاء التؤمٌن أن ٌعترضوا على المراقبة التً ٌمكن أن تمارسها المقااوالت الموكلاة لهام أو التاً ٌعرضاون  : 89. المـــادة
 لحسابها عملٌات تؤمٌن.

 هذه المقاوالت. ؼٌر أنه فٌما ٌخص شركات السمسرة، ٌجب أن تنحصر هذه المراقبة فقط فً العملٌات المنجزة لحساب
 

ٌجاب علاى وساطاء التاؤمٌن أن ٌادفعوا أقسااط (  2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32مان القاانون رقام  312عدلت بمقتضى المادة  ) : 81. المـــادة
 بمنشور تصدره الهٌبة.التؤمٌن المحصلة لحساب مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن  داخل اآلجال المحددة 

 

المتعلاق بالقواعاد المحاسابٌة الواجاب علاى التجاار  5.22ٌجب على وسطاء التؤمٌن أن ٌتقٌدوا بؤحكاام القاانون رقام   : 319 المـــادة
 العمل بها.

 

 

 : إٌقاف نشـــاط  وسٌــط التأمٌن وسحـــب اعتمـادهالقســــم الــــرابــع
 

بؽاض النظار عان حااالت  ساحب االعتمااد (  2535ماارس  52بتاارٌخ  25.32مان القاانون رقام  315 عادلت بمقتضاى الماادة ) : 320  المــاـادة



 أعبله، ٌسحب االعتماد نهابٌا من وسٌط التؤمٌن : 308الواردة فً الفقرة األخٌرة من  المادة 
 

 لذا لم ٌعد ٌستوفً لحدى الشروط البلزمة لمنح االعتماد؛ -

 ؛الهٌبةلذا فسخت مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن  التً وكلته اتفاق تعٌٌنه  وذلك بعد موافقة  -

 لذا تنازل عن اعتماده؛ -

عن تقدٌم عملٌات التؤمٌن التً تم من أجلها اعتمااده، ماا عادا  فاً   (3)أو توقؾ مدة سنة  (3)لذا لم ٌشرع فً نشاطه داخل أجل سنة -
أشهر. وٌجب معاٌناة المارض أو العجاز  (1)عن مرض أو حادثة ترتب عنها عجز عن الحركة  تفوق مدته ثبلثة   حالة عجز بدنً ناجم

 .هٌبة( أطباء حٌ  ٌجب تسلٌم نسخة من تقرٌرها لل1من طرؾ هٌبة مكونة من ثبلثة )

 
 .(3)بكل توقؾ عن المزاولة  ٌفوق شهرا  هٌبةٌجب لشعار ال

ال ٌمكن سحب االعتماد من لادن الهٌباة  ( 2535ماارس  52بتارٌخ  25.32القانون رقم  من  311المادة  بمقتضى)نسخت وعوضت :  08.المـــادة  
لال بعد لنذار المعنً باألمر بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل، توجه للى آخر موطن أو مقر اجتماعً معروؾ لدى الهٌباة، 

 .( ٌوما ابتداء من تارٌخ توجٌه الرسالة المذكورة15ل ثبلثٌن )لٌقدم مبلحظاته كتابة داخل أج
 

أعابله عان التعامال ماع وساٌط التاؤمٌن أو العكاس ،  ٌجاب  158عندما تتوقؾ لحدى المقاوالت المشار للٌهاا فاً الماادة  :00. المـــادة
 على هذا الوسٌط أن ٌعٌد للٌها المطبوعات والوثابق التً زودته بها فً لطار ممارسته لمهنة وسٌط التؤمٌن.

 

 وٌطبق هذا المقتضى كذلك فً حالة فسخ اتفاق التعٌٌن من لدن أحد الطرفٌن وفً حالة سحب االعتماد.

 : العقوبات اإلدارٌة والجنائٌة ــــامـــــسالقســم الخــ
 

 : العقوبات اإلدارٌة البــــاب األول
 

ٌعاقب وسطاء التؤمٌن الذٌن لم ٌقوموا داخل  )2535مارس  52بتارٌخ  25.32القانون رقم  من 312المادة بمقتضى )عدلت  : .0.  المـــادة
 (500) من هذا الكتاب، فً كل حالة، بؽرامة لدارٌة قدرها خمسمابة  315اآلجال المحددة باإلدالء بالوثابق المنصوص علٌها فً المادة 
مقر اجتماعً معروؾ له من ( الموالً لتوصل الوسٌط فً آخر موطن أو 15درهم عن كل ٌوم تؤخٌر وذلك ابتداء من الٌوم الثبلثٌن )

 بإنذار بواسطة رسالة  مضمونة. هٌبةلدن ال

عندما ٌكون اإلدالء للزامٌا فً توارٌخ محددة، ٌسري أثر ؼرامة التؤخٌر اإلدارٌة بقاوة القاانون ابتاداء مان هاذه التاوارٌخ، ماا عادا  فاً 
 .هٌبةحالة تؤجٌل التوارٌخ المذكورة  من طرؾ ال

بؽض النظر عن العقوبات الجنابٌة الممكن أن (  2535مارس  52بتارٌخ  25.32من القانون رقم  311بمقتضى المادة )نسخت وعوضت  : 02.  المـــادة
ات ٌتعرضوا لها، فإن وسطاء التؤمٌن الذٌن ال ٌتقٌدون بؤحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبٌقه، ٌمكن أن تتخذ فً حقهم لحدى العقوب

 ردة بعده، و ذلك حسب جسامة الخرق أو المخالفة:التؤدٌبٌة الوا

 اإلنذار؛   -3

 التوبٌخ؛   -2

 السحب المإقت لبلعتماد؛   -1

 السحب النهابً لبلعتماد.   -5

 و تصدر العقوبة بقرار معلل. 

 ( أعبله لال بعد استطبلع رأي اللجنة التؤدٌبٌة.5ال ٌمكن لصدار العقوبة المنصوص علٌها فً البند 

ن أن ٌقرر السحب المإقت لبلعتماد لال فً حالة متابعة بجنحة أو جناٌة أدت للى االعتقال. فً حالاة تمتٌاع الوساٌط بالساراح المإقات، ال ٌمك
 للهٌبة اإلذن له بمتابعة نشاطه. ٌمكن

 

ٌمكان   )2535ماارس  2ٌتاارٌخ  25.32رقام مان القاانون  312وبموجاب الماادة  2552  فبراٌار 35بتاارٌخ  15.50)عدلت فً القانون رقام  : 02. المـــادة
 ( درهم فً الحاالت التالٌة:25.555(  وعشرٌن ألؾ  )2.555فرض ؼرامة لدارٌة تتراوح بٌن   ألفٌن  )



 

مان هاذا القاانون أو لعاقاة الساٌر العاادي  132رفض تقدٌم المعلومات المطلوبة من طرؾ مساتخدمً الهٌباة المشاار للاٌهم فاً الماادة  -
و فً هاذه الحالاة، ٌجاب مانح وساٌط التاؤمٌن أجال ثبلثاة  .و ٌعتبر ؼٌاب األشخاص المإهلٌن لتقدٌم هذه المعلومات بمثابة رفض للمراقبة.

( أٌام ٌبلػ للٌه كتابة أمر بوضع مستخدمٌن مإهلٌن رهن لشارة مستخدمً الهٌبة اآلنؾ ذكرهم لتزوٌدهم بالمعلومات التاً ٌارون فابادة 1)
 .فٌها

مطبوعات والوثابق للى مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن المعنٌة التً عهدت بها للٌه  فً لطاار ممارساة مهناة الوسااطة رفض لرجاع ال -
 فً  التؤمٌن؛

 من هذا الكتاب لدفع األقساط المقبوضة لحساب مقاولة التؤمٌن ولعادة التؤمٌن؛ 318تجاوز اآلجال المحددة فً المادة  -

 أعبله. 296عدم احترام أحكام المادة  -

ال ٌمكاان فاارض العقوبااات اإلدارٌااة  ( 2535مااارس  52بتااارٌخ  25.32ماان القااانون رقاام  311بمقتضااى المااادة )نسااخت وعوضاات :  06.المــااـادة  
اإلشاعار بالتوصال توجاه للاى أعبله لال بعد لنذار وسٌط التؤمٌن بواسطة رسالة مضامونة ماع  120و  125المنصوص علٌها فً المادتٌن 

( ٌوماا ٌبتادئ مان تاارٌخ توجٌاه 15آخر موطن أو مقر اجتماعً معروؾ له لادى الهٌباة كاً ٌادلً بمبلحظاتاه كتاباة داخال أجال ثبلثاٌن )
 الرسالة المذكورة.

تٌن مخاول لهماا نشار ٌمكن للهٌباة أن تاؤمر الوساٌط المعناً بااألمر بإلصااق أو نشار قارار الساحب المإقات أو النهاابً لبلعتمااد بجرٌاد
 اإلعبلنات القانونٌة.

 

 : العقوبـات الجنـائٌــة البـاب الثانً
 

( للااى  عشاارة آالؾ 2.055( وبؽرامااة ماان ألفااٌن وخمساامابة )2أشااهر للااى ساانتٌن )  (1)ٌعاقااب بااالحبس ماان ثبلثااة  : 09. المــااـادة
 ( درهم أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن  فقط:35.555)

 

ولعاادة التاؤمٌن ؼٌار معتمادة لممارساة صانؾ  التاؤمٌنمن عرض بسوء نٌة عقودا قصد اكتتابها  أو عمل علاى اكتتابهاا لفابادة مقاولاة  -
 العملٌات التً تتعلق بها تلك العقود ؛

 من مارس مهنة وسٌط التؤمٌن دون الحصول على االعتماد. -

أعبله ووسطاء التؤمٌن الذٌن ٌلجإون للى خدمات أشخاص ؼٌار معتمادٌن  302المادة تعاقب بنفس العقوبات المقاوالت المشار للٌها فً 
 لعرض عملٌات التؤمٌن.

( سانوات وبؽراماة تسااوي 0( للى خمس )3من القانون الجنابً، ٌعاقب بالحبس من سنة ) 055: خبلفا ألحكام  الفصل  01.  المـــادة
( درهم، كل وساٌط تاؤمٌن ٌقاوم 0555لى  أن ال ٌقل مبلػ الؽرامة عن  خمسة آالؾ )( مرات مبلػ األقساط المحصلة تدلٌسا، ع35عشر )

 بسوء نٌة بتؽطٌة خطر دون لعداد  اقتراح التؤمٌن وتبلٌؽه للى مقاولة معتمدة لممارسة عملٌات التؤمٌن بالمؽرب.

وثاابق التاؤمٌن أو ماذكرات التؽطٌاة أو وٌعتبر التوفر علاى األدوات الضارورٌة لهاذا الؽارض مان مطبوعاات مازورة أو اقتراحاات أو 
 شهادات التؤمٌن أو أجهزة تمكن من لعدادها، كشروع فً التنفٌذ ال لبس فٌه وٌفعاقب علٌه بنفس العقوبات.

 

أعابله  لزوماا بااإلؼبلق  122و  127 تؤمر المحكمة التً أصادرت عقوباات الحابس المنصاوص علٌهاا فاً الماادتٌن  : 01.  المـــادة
 للمحبلت المعتبرة مهنٌة أو ؼٌر مهنٌة التً كان المدان ٌمارس فٌها أنشطته وبمصادرة  األدوات موضوع الجرٌمة.الفوري 

 

فااً حالااة صاادور أحكااام قضااابٌة ابتاادابٌا بشااؤن ( 2535مااارس  52بتااارٌخ  25.32ماان القااانون رقاام  315مقتضااى الماادة )عاادلت ب:  2..  المــااـادة
مان هاذا القاانون، ٌمكان  152أشهر بسبب وقابع منصوص علٌها فً المادة   (3)جناٌات أو جنح أو أي لدانة أخرى  بالحبس تفوق ثبلثة 

 سحب االعتماد بصفة مإقتة طٌلة المدة التً لم ٌصدر فٌها أي قرار قضابً ٌكتسً قوة الشًء المقضً به.
 أن تقررها فً لطار مراقبتها، ٌسترد المعنً باألمر فً حالة البراءة كل حقوقه. لهٌبةاإلخبلل بالعقوبات التً ٌمكن لدون 

 

 الـٌـةـ: أحـكـام مـخـتـلـفـة وانـتـقالكتــــاب الخـــــامس
 

 لن اآلجال المنصوص علٌها فً هذا القانون آجال كاملة. : 8..المـــادة 

 (.2532أؼسطس  20بتارٌخ  05.31عدلت بمقتضى القانون رقم  ) : 0..المـــادة 

 قابمة الجرابد المخول لها نشر اإلعبلنات القانونٌة تطبٌقا لهذا القانون. الهٌبةتحدد  

 : تنسخ جمٌع األحكام المخالفة والسٌما أحكام: ...  المـــادة
 

 ( المتعلق بالشركات أو صنادٌق التعاضدٌات الفبلحٌة للتؤمٌن؛3525أكتوبر  15) 3115من صفر  37الظهٌر الشرٌؾ الصادر فً  -

 ( المتعلق بعقد التؤمٌن؛3515نوفمبر  22) 3101من شعبان  25القرار الصادر فً  -



( المتعلق بتسدٌد المصارٌؾ والتعوٌضات المساتحقة عان  3517ٌولٌو  2) 3102من ربٌع اآلخر  25الظهٌر الشرٌؾ الصادر فً  -
 السٌارات وبعقود تؤمٌن المسإولٌة المدنٌة لمالكً العربات أثناء السٌر على الطرٌق؛حواد  

( الموحااد لمراقبااة الدولااة علااى مقاااوالت التااؤمٌن ولعااادة التااؤمٌن 3553ساابتمبر  2) 3125ماان شااعبان   31القاارار الصااادر فااً  -
 والرسملة؛

( فً اإلذن  بإجراء العمال فاً اإلٌالاة الشارٌفة بااألمر 3551اي م 25) 3122من جمادى األولى  35الظهٌر الشرٌؾ الصادر فً  -
 فً منع  لبرام عقود فً شؤن تسدٌد  التعوٌضات المستحقة  لمن ٌصاب بحواد ؛  3551فبراٌر  27المإرخ فً 

ا ( المحاد  لصاندوق ضامان لفابادة بعاض ضاحا3500ٌفبراٌار  22) 3175مان جماادى اآلخارة  22الظهٌر الشرٌؾ الصاادر فاً  -
 حواد  السٌر؛

( بشااؤن التااؤمٌن اإلجباااري للسااٌارات عباار 3525أكتااوبر  25) 3125شااعبان  2الصااادر فااً   100-69-1الظهٌاار الشاارٌؾ رقاام  -
 الطرق؛

( بمثابااة قاانون ٌتعلااق بعاارض  عملٌااات 3577أكتااوبر  5) 3157مان شااوال  20الصااادر فااً   292-76-1الظهٌار الشاارٌؾ رقاام  -
 التؤمٌن وتؤمٌن المإمن  و/ أو تكوٌن رإوس األموال وبمزاولة مهنة وسطاء التؤمٌن؛

 3555اآلخار ربٌاع  2الصاادر فاً  7 .1.84من الظهٌر الشرٌؾ رقم  30من المادة  VI و  V و III وII و I  والفقرات 35المادة  -
 ؛3525( بمثابة قانون ٌتعلق باتخاذ تدابٌر مالٌة فً انتظار لصدار قانون المالٌة لسنة 3525ٌناٌر  35)

المتعلاق بالقواعاد  51. 55( بتنفٌاذ القاانون رقام 3550ٌنااٌر  22) 3530من شعبان  25الصادر فً  95.43.الظهٌر الشرٌؾ رقم  -
 ولعادة التؤمٌن والرسملة العمل بها؛ المحاسبٌة الواجب على مإسسات التؤمٌن

 المتعلق بالبرٌد والمواصبلت. كما  تم تؽٌٌرها وتتمٌمها. 25-52من القانون رقم  72_ المادة 
 

المتخذة لتطبٌق الظهابر والقوانٌن والقرارات السالفة الذكر تظل سارٌة المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا  أن النصوصؼٌر 
 القانون للى أن ٌتم نشر النصوص التنظٌمٌة المتخذة لتطبٌقه.

 

من   31: تظل الشركات الموجودة فً طور التصفٌة  عند تارٌخ نشر هذا القانون خاضعة ألحكام القرار  الصادر فً  2..المـــادة 
 ( السالؾ الذكر وللنصوص المتخذة لتطبٌقه للى أن تكتمل   تصفٌتها.3553سبتمبر  2)  3125شعبان 

 

ثٌّؼضّذر لذً صجس٠خ ٔشش ٘زث ثٌمجْٔٛ، ٚثٌضٟ ٠ىْٛ شىٍٙج ثٌمجٟٔٛٔ غ١ش ِٕظٛص ػ١ٍٗ :  ٠ّٕـ ٌّمجٌٚز ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ  335 المـــادة 

(  42أػالٖ، ثؽً أسدؼز ٚػشش٠ٓ ) 871إٌٝ  868فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ، أٚ ال ٠غّـ ٌٙج دّّجسعز دؼغ ػ١ٍّجس ثٌضؤ١ِٓ  صطذ١مج ٌٍّٛثد ِٓ 

جٌفز ثٌزوش، ٚػٕذ ثٔظشثَ ٘زث ثألؽً، صمذَ ثإلدثسر، فغخ ثٌقجٌز، إِج ػٍٝ شٙشث ثدضذثم ِٓ صجس٠خ ٔشش ٘زث ثٌمجْٔٛ ٌٍضم١ذ دؤفىجَ ثٌّٛثد ثٌغ

 عقخ ثػضّجد ثٌّمجٌٚز ثٌّؼ١ٕز، ٚإِج ػٍٝ عقخ ثػضّجد طٕف أٚ أطٕجف ثٌؼ١ٍّجس ثٌّّجسعز خشلج ٌٙزث ثٌمجْٔٛ.
( شٙشث، ثدضذثم 84ثعٕٟ ػشش) ؽًأثٌمجْٔٛ  صقش ؽجةٍز عقخ ثالػضّجد، ٠ّٕـ ٌّمجٚالس ثٌضؤ١ِٓ ٚإػجدر ثٌضؤ١ِٓ ثٌّؼضّذر لذً صجس٠خ ٔشش ٘زث 

 876 878ِٓ صجس٠خ ٔششٖ، وٟ صضٛفش ػٍٝ ثٌّذٍغ ثألدٔٝ ٌشأط ثٌّجي أٚ سأط ثٌّجي ثٌضؤع١غٟ ثٌّٕظٛص ػ١ٍّٙج دجٌضضجٌٟ فٟ ثٌّجدص١ٓ 

 أػالٖ.

 

: ال تجبر مقاوالت التؤمٌن ولعادة التؤمٌن المعتمدة قبل تارٌخ نشر هذا القانون والتً اختارت الشاكل القاانونً المشاار  6.. المـــادة
 أعبله. 375أعبله، على التوفر على العدد األدنى للشركاء المنصوص علٌه فً المادة  371للٌه فً المادة 

 

 نشار( شهرا ٌبتدئ  مان تاارٌخ 25هذا القانون، اجل أربعة وعشرٌن ) نشرٌمنح وسطاء التؤمٌن المعتمدون قبل تارٌخ  : 9.. المـــادة
 هذا القانون لمبلءمة وضعٌتهم مع أحكامه.  وفً ؼٌاب ذلك، وبعد انقضاء هذا األجل، تقوم اإلدارة بسحب اعتماداتهم.

 

ولؤلبناااك المعتماادة بموجااب الظهٌاار الشاارٌؾ رقاام   25. 52لبرٌااد المؽاارب المحااد  بمقتضااى القااانون رقاام : ٌماانح  1.. المــااـادة
( ابتداء من تارٌخ نشر هذا 3( السالؾ ذكرهما، أجل سنة )3551ٌولٌو  2)  3535من محرم  30بمثابة قانون الصادر فً  3.51.357

 القانون، من أجل التقٌد بؤحكامه المطبقة علٌهم.

 
 )2535مارس  52الصادر فً  25.32من القانون  312)نسخت بمقتضى المادة :  339 ــادةالمـ

 المادة الثالثة
 ;;90.انقبضي ثزغييز ورزًيى انقبَىٌ رقى  0.7;5( ثزُفيذ انقبَىٌ رقى 8..4فجزايز  6.) 649.يٍ يحزو  7.صبدر في ان 0.80.9.انظهيز انشزيف رقى  يٍ

 انًزعهق ثًدوَخ انزأييُبد0
 ((80..4فجزايز  49) 649.يحزو  :4 – ;;75)انجزيدح انزصًيخ عدد 

 

 )0282مارس  26الصادر في  62280من القانون  8.1نسخت بالمادة )
 

 



 6..4يبرس  8انصبدر ثزبريخ  860.4يٍ انقبَىٌ رقى  731المادة 

 

انضبنف انذكز إال عهى االعزًبداد انًًُىحخ ثعد ربريخ َشز  ;;90.يٍ انقبَىٌ رقى  87.رطجق أحكبو انفقزريٍ انثبَيخ وانثبنثخ يٍ انًبدح  ال
 هذا انقبَىٌ ثبنجزيدح انزصًيخ0

 
 (5172أغسطس  53الصادر بتاريخ  31.73مه القاوون رقم  1)وسخت بالمادة 

 8..4أغضطش  47انصبدر ثزبريخ  0.5;7يٍ انقبَىٌ رقى  3المادة 

 
، كًب رى رغييزهب أو انذكز انضبنف انًزعهق ثًدوَخ انزأييُبد ;;90. رقى انقبَىٌ يٍ 87. نًبدحا يٍ وانثبنثخ انثبَيخ انفقزريٍ أحكبو رطجق ال

  ثبنجزيدح  انقبَىٌ َشزهذا ربريخ ثعد انًًُىحخ االعزًبداد عهى إال،  8..4أغضطش  47انصبدر ثزبريخ  0.5;7انقبَىٌ رقى رزًيًهب ثًىجت انقبَىٌ 
 .انزصًيخ

 8..4أغضطش  47انصبدر ثزبريخ  0.5;7يٍ انقبَىٌ رقى  2المادة 
 

حيز انزُفيذ اثزداء يٍ ربريخ َشزِ في انجزيدح انزصًيخ0 غيز أٌ أحكبو انقضى انزاثع يٍ  8..4أغضطش  47انصبدر ثزبريخ  0.5;7انقبَىٌ رقى يدخم 
، ال ردخم انضبنف انذكز 0.5;7رقى انًزعهق ثًدوَخ انزأييُبد انضبنف انذكز، كًب رًذ إضبفزهب ثًىجت انقبَىٌ  ;;90.انكزبة انثبَي يٍ انقبَىٌ رقى 

يٍ انقضى انًذكىر  79.-4.و 79.-..و 79.-8و 79.-5و 79.-4ُصىص انزطجيقيخ انًُصىص عهيهب في انًىاد حيز انزُفيذ إال اثزداء يٍ ربريخ َشز ان
، ال رطجق أحكبو انقضى انزاثع انًذكىر إال عهى انجُبيبد انزي رى يُح رخصخ انجُبء ثشأَهب ثعد ربريخ دخىل انحبالد ثبنجزيدح انزصًيخ0 وفي جًيع 
 كز حيز انزُفيذ0أحكبو انقضى انزاثع انضبنف انذ

 

 8..4أغضطش  47انصبدر ثزبريخ  0.5;7يٍ انقبَىٌ رقى  1المادة 
 

ثإحداس هيئخ يزاقجخ انزأييُبد واالحزيبط  انقبضي 860.4 رقى انقبَىٌ يٍ 59. انًبدحرُضخ اثزداء يٍ ربريخ دخىل هذا انقبَىٌ حيز انزُفيذ أحكبو 
 االجزًبعي انضبنف انذكز0

 

 8..4أغضطش  47انصبدر ثزبريخ  0.6...يٍ انقبَىٌ رقى  17المادة 
 

انزطجيقيخ انًُصىص  حيز انزُفيذ اثزداء يٍ ربريخ انُشز ثبنجزيدح انزصًيخ نهُصىصانضبنف انذكز  0.6...انزي جبء ثهب انقبَىٌ رقى  انزعديالددخم ر
ًىجت انقبَىٌ كًب رًذ إضبفزهب ثّهذا يٍ  :46-4و 86-9و 86-6وانًىاد  انضبنف انذكز 0.6...انقبَىٌ رقى يٍ  .6و ;.و ..و 6انًىاد  في عهيهب

 0.6...انقبَىٌ رقى ًىجت ث زًيًهبانقبَىٌ كًب رى رهذا يٍ  :46يٍ انفقزح األونى يٍ انًبدح  5انجُد  كذا فيو ،انضبنف انذكز  0.6...انقبَىٌ رقى 

  0انضبنف انذكز
 

انضبنف انذكز  0.6...انقبَىٌ رقى ٌ إال عهى انعقىد انًكززجخ أو انزي رى رجديدهب اثزداء يٍ ربريخ دخىل انقبَىهذا يٍ  86-.ال رطجق أحكبو انًبدح 

 حيز انزُفيذ0
 

 


