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 AS/19/01هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس منشور

المتعلق بمدونة التأمينات 17.99بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  2019يناير  02 بتاريخصادر   
 (2019ماي  16) 1440رمضان  10بتاريخ  6778الجريدة الرسمية عدد 

 2019أكتوبر  30الصادر في /AS/03  19رقم  جتماعياال لتأمينات واالحتياطاقبة مرامنشور رئيس هيئة مغير ومتمم ب

بتطبيق  2019ر يينا 2الصادر في  AS/19/01رقم  الجتماعيا طلتأمينات واالحتياا قبةارئيس هيئة مر وتتميم منشور بتغيير

  المتعلق بمدونة ا لتأمينات 17.99القانون رقم  بعض أحكام

 (2020فبراير  6) 1441 آلخرةجمادى ا 11بتاريخ  6854الجريدة الرسمية عدد 

 
 

 ،االجتماعي واالحتياط التأمينات مراقبة رئيس هيئة

بتاريخ  238.02.1المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.99بناء على القانون رقم 

 تغييره وتتميمه ؛ وقع(، كما 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25
االحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير و القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات  64.12بناء على القانون رقم 

 منه ؛ 3 ةدا( والسيما الم2014مارس  6) 1435جمادى األولى  4بتاريخ  10.14.1الشريف رقم 
 لجنة التقنين،رأي استطالع  بعد

 قرر ما يلي:

 
 الكتاب األول 

 التأمينعقد 
 المادة األولى

على المؤمن الواجب ، المشار إليه أعاله 17.99من القانون رقم  72المعلومات المشار إليها في المادة  تتعلق 

اإليرادات  االشتراكات المؤداة ورؤوس األموال أو مبالغ األقساط أوعلى الخصوص، ، سنويا بها المكتتب إبالغ
األقساط أو االشتراكات الواجب أداؤها ومبالغ التأمين المضاد والمشاركة في المضمونة، وعند االقتضاء مبالغ 

 األرباح وكذا قيمة االسترداد وقيمة التخفيض ومبلغ التسبيق الذي لم يتم تسديده بعد.
 

 يجب أال تتضمن المبالغ المشار إليها أعاله المشاركات في األرباح التي لم يتم تحقيقها بعد.
 

تأمين ذات رأس المال المتغير، يجب تحرير المعلومات المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه بالنسبة لعقود ال
المكتتب بقيمة الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد  إبالغالمادة بالوحدات الحسابية. كما يجب على المؤمن 

  المعلومات المذكورة. إبالغوالمتوفرة في تاريخ 
 

 يونيو من السنة الموالية للسنة المحاسبية 30 أعاله داخل أجل أقصاه المذكورة علوماتالمكتتب بالم إبالغ يجب
 .المنصرمة

 
 2المادة 

السندات تتكون الوحدات الحسابية من المشار إليه أعاله،  99.17من القانون رقم  98تطبيقا ألحكام المادة 

لظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون ل الخاضعةالمنقولة  للقيمالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي  من لدن المصدرة
تعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الم( 1993سبتمبر  21) 1414ربيع اآلخر  4صادر في ال 1.93.213رقم 

 كما وقع تغييره وتتميمه. المنقولةالجماعي للقيم 



 

2 
 

 
 3المادة 

المال  عقود التأمين ذات رأسيتم اعتمادها في التي ، أعاله 2في المادة  إليهايتم تقييم الوحدات الحسابية المشار 

القانون رقم بمثابة  الشريف الظهيرمن  13منصوص عليها في المادة هو قيمة تصفيتها كما  ب، حسالمتغير

 السالف الذكر. 1.93.213

 
وكل لتأمين أو االشتراك قسط اتحويل ل السالفة الذكر، الواجب مراعاتها تاريخ قيمة التصفية عقد التأمينيحدد في 

قسط التأمين أو هذا التاريخ تاريخ دفع يتجاوز ال يمكن أن  التعاقدية.للبنود  طبقاالمؤمن دفعه  مبلغ يجب على
 أكثر منب ا األخيرذالمبالغ الواجب دفعها من طرف ه تقديم المستفيد من العقد طلبا إلى المؤمن لتسديد االشتراك أو

 يوما. (15خمسة عشر )
 

                       اريخوت أطراف العقد والتي تكون تقوم بهاداءات التي لأل بالنسبةاألجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة  يطبقال 
 .في العقد ةاستحقاقها محدد

 

 4المادة 

التعرضات  الذي تقيد فيه الخاص السجل عدي ،السالف الذكر 17.99من القانون رقم  111تطبيقا ألحكام المادة 

الملحق بهذا  لنموذجا وفق ةأو المسروقأو المتلفة  أو الرسملة، المفقودةالمثارة بشأن عقود التأمين على الحياة 

 (. 1منشور)الملحق ال
 

 الكتاب الثاني 
 التأمينات االجبارية

  5المادة 

شار الم 17.99من القانون رقم  121في المادة  المنصوص عليه المملكة، حدودالعربات ذات محرك بيمنح تأمين 

شهر أو ( أ3) ثالثةأو شهرا  أو ( أيام10عشرة ) أو ( أيام5خمسة )( أو 2) ضمان تساوي يومين مدة، لإليه أعاله

 ( أشهر.6ستة )

 ها.ب خاصةعند االكتتاب بوليصة التأمين بالحدود وشهادة التأمين ال أن تسلم جبي

 

 الكتاب الثالث
 مقاوالت التأمين وإعادة التأمين

 الباب األول
 النظام االداري

 الفصل األول
 االعتماد

 
 6المادة 

مشار ال 17.99 رقم القانون من 159عليها في المادة  المنصوص التأمين وإعادة التأمين عمليات أصناف تحدد قائمة
  :حسب الترتيب التالي التأمين، وإعادة التأمين لمقاوالت منح االعتماد أجل من ، إليه أعاله

 
 ؛اإلنسانحياة مدة الحياة والوفاة : كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على  -1

 أطفال؛ والدةدفع رأسمال في حالة الزواج أو  وضوعهاالوالدة : كل عملية يكون مو الزواج -2

د أو أداءات يأداء وحالرسملة: كل عملية تدعو لالدخار من أجل الرسملة وتتضمن التزامات محددة مقابل  -3

 مباشرة أو غير مباشرة؛ دورية

 يرادات عمرية؛إعمليات تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين  -4

على مدة حياة اإلنسان أو تدعو  تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها ةتأمينات مرتبطة بصناديق االستثمار: كل عملي -5
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 إلى االدخار ومرتبطة بصندوق أو عدة صناديق استثمار؛

 همعمليات تدعو لالدخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن لهم ألجل الرسملة المشتركة مع تمكين -6

ارتها بطريقة مباشرة أو غير تأمين بتدبيرها أو إدالتأمين وإعادة المن االستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة 
 مباشرة؛

 ؛جسمانيةالحوادث ال أخطارعمليات التأمين ضد  -7

 المرض واألمومة؛ -8

 ؛ سببهبأو الشغلأثناء وقعت التي مراض األحوادث أو الالناجمة عن  خطارعمليات التأمين ضد األ -9

 عمليات تأمين هياكل العربات البرية؛ -10

 فيها بما محرك ذات البرية العربات استعمال عن الناجمة المدنية المسؤولية أخطار ضد التأمين عمليات -11

 الناقل والدفاع والرجوع ؛ مسؤولية

 عمليات تأمين هياكل السفن؛ -12

 فيها بما والبحرية النهرية العربات استعمال عن الناجمة المدنية المسؤولية أخطار ضد التأمين عمليات -13

 دفاع والرجوع ؛الناقل وال مسؤولية

 عمليات تأمين البضائع المنقولة؛ -14

 عمليات تأمين هياكل الطائرات؛ -15

الناقل والدفاع  مسؤولية فيها بما استعمال الطائرات عن الناجمة المدنية المسؤولية أخطار ضد التأمين عمليات -16

 والرجوع ؛

الطبيعية: كل تأمين يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في والوقائع عمليات التأمين ضد الحريق  -17
طبيعية غير البرد وقائع عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن: حريق أو انفجار أو  15و 14و 12و 10األصناف 

 والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة؛
أخطار وآليات األوراش وأخطار التركيب وتكسر عمليات التأمين ضد األخطار التقنية : كل تأمين يغطي  -18

 ؛ العشريةاآلالت واألخطار المعلوماتية والمسؤولية المدنية 

 18و 16و 13و 11و 9البنود  في إليها المشار غير األخطار المدنية المسؤولية أخطار ضد التأمين عمليات -19

 أعاله بما فيها الدفاع والرجوع ؛

 السرقة؛عمليات التأمين ضد  -20

 ة عن البرد أو الصقيع؛معمليات التأمين ضد الخسائر الناج -21

 عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية؛ -22

 ؛ وضعية صعبة، ال سيما خالل التنقلعمليات اإلسعاف: كل عملية إسعاف ألشخاص في  -23

 ية ؛لعمليات التأمين ضد أخطار الخسائر الما -24

 عمليات التأمين ضد أخطار القرض ؛ -25

 الكفالة؛ -26

الحماية القانونية: كل عملية تأمين يكون الغرض منها تحمل مصاريف المساطر أو توفير خدمات في حالة  -27

 خالفات أو نزاعات بين المؤمن له وأحد األغيار؛

يجب أن تبين هذه و ر إليها أعاله؛تلك المشاالمتضمنة في غير األخرى خطار األ كلعمليات التأمين ضد  -28

 في طلب االعتماد؛ واضحالعمليات بشكل 

 عمليات إعادة التأمين. -29

  7المادة 
طلب االعتماد المقدم من طرف المقاولة السالف الذكر يتم إعداد  17.99من القانون رقم  165تطبيقا ألحكام المادة 

 زاولتها. التي تعتزم المقاولة مأصناف العمليات  يبين صنف أويجب أن المعنية في نظيرين و
 
 بالوثائق التالية: يرفق هذا الطلبو

 ؛ من محضر الجمعية العامة التأسيسية ظيرن  .1
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 ؛ للمقاولةمن النظام األساسي  ظيرن  .2

 في السجل التجاري؛ لمقاولةشهادة تقييد ا .3

الئحة أعضاء مجلس إدارة المقاولة أو مجلس الرقابة ومجلس اإلدارة الجماعية، والمدراء العامين  .4

والمدراء مع بيان اإلسم الشخصي والعائلي لكل واحد منهم، وموطنه وجنسيته وتاريخ ومكان والدته ، وكذا البيان 

 الوصفي ألنشطة كل واحد منهم. ويجب أن يتضمن هذا البيان ما يلي:

 بيعة أنشطتهم المهنية الحالية وتلك التي مارسوها قبل طلب االعتماد؛ط -

من طرف سلطة مراقبة أو هيئة مهنية مختصة أو رفض متخذة عقوبات تأديبية سبق وأن كانوا موضوع إذا  -

 تقييدهم في الئحة مهنية؛

 ؛خطأمن أجل  ماثلأو إجراء م سبق وأن كانوا موضوع فصلإذا  -

 تصفية.الأو  التسوية داخل مقاوالت كانت موضوع إجراءات مديرمتصرف أو  مهام زاولواسبق وأن إذا  -

 
 :بما يلي يجب اإلدالء بتسيير المقاولة،من طرف مجلس اإلدارة أو الرقابة  بالنسبة لألشخاص المكلفين

 المعني؛تي خولت لهم من طرف المجلس نسخة مصادق عليها من المحاضر التي تبين السلط ال -
 شهر؛أ ثالثةالعدلي أو بطاقة السوابق العدلية ال يتجاوز تاريخ تسليمها  هممستخرج من سجل -
الواردة في المادة لم يصدر في حقهم حكم أو تعرضوا لعقوبة من العقوبات  همبأنيشهدون فيه الشرف ب اتصريح -

 ؛ المشار إليه أعاله 17.99من القانون رقم  227
 

غير المباشرين، أشخاصا ذاتيين  وموطن أو محل إقامة المساهمين المباشرين أوهوية  تثبتالوثائق التي  .5

أو تمكنهم من ضمان  أو تفوقها %30 تساوي نسبةفي المقاولة  كانوا أو اعتباريين، الذين يتوفرون على مساهمة

يجب  كماتأمين. للتعاضدية شركة ب إذا تعلق األمر وكذا كيفيات تكوين الرأسمال التأسيسي المراقبة الفعلية للمقاولة،

 :بالوثائق والمعلومات التالية اإلدالءأن يعززوا طلبهم ب ةعلى األشخاص االعتباري

 معتمدة؛ ئتمانماعدا إذا كانوا مقاوالت للتأمين وإعادة التأمين ومؤسسات ا قانوني،بشكل  م( وثيقة تثبت تأسيسهأ

 وتاريخ ومكان والدته ؛ تهوجنسي موطنهلكل واحد منهم، والعائلي والشخصي  سم( الئحة المسيرين مع بيان اإلب

  شركة؛سمال الأكل واحد منهم في ر حصةالئحة المساهمين الرئيسيين و اس المال وكذأ( توزيع رج

 األجنبية؛ ( وصف أنشطتهم وتفصيل مساهماتهم في مقاوالت التأمين وإعادة التأمين المغربية أود

 بنيتها؛هيكلة ل مفصلمرفقة ببيان  ،الئحة الوحدات الرئيسية المكونة للمجموعة جزءا من مجموعة، انواك إذا( هـ

 ؛ منصرمتين سنتين محاسبيتين( الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف آلخر و

المالية التي  تبعاتبحث أو مسطرة مهنية أو إدارية أو قضائية، العقوبات أو ال وضوعم وا( إذا سبق وأن كانز

 نتجت عنها؛

المالءة بالنسبة لمؤسسات  ستوىم وألتأمين وإعادة التأمين ل( نسبة تغطية هامش المالءة إذا تعلق األمر بمقاولة ح

 وثيقة تثبت اعتماد هذه الهيئات؛ اوكذ، ئتمانإلا

 

 التالية : والمعلوماتبرنامج نشاط المقاولة مكون من الوثائق  .6

 

 المقاولة ضمانها؛( وثيقة توضح طبيعة األخطار التي تعتزم أ

بالنسبة لكل صنف من  ،والمطبوعات المخصصة للتوزيع على العموم أو للنشر نظيران من بوليصات التأمين( ب
 أصناف عمليات التأمين موضوع طلب االعتماد؛

بالنسبة لكل صنف من أصناف عمليات التأمين موضوع طلب  ،المقاولة تطبيقها تنويالتي  ةمن التعريفنظيران ( ج
 ؛ االعتماد

االسترداد التي توافقها  مبالغحتياطيات الحسابية وواال ةالتعريف إعدادطريقة  عرضمذكرة تقنية تنظيران من  د(
بجداول تبين، على األقل سنة بسنة، مبالغ  رفقةأسس حساب مختلف أصناف األقساط أو االشتراكات م اوكذ

تعلق األمر بعمليات تدعو لالدخار بهدف الرسملة أو ي ، وذلك عندمااالحتياطيات الحسابية ومبالغ االسترداد
 ؛ نسانإلعمليات تأمين تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة ا

أعاله، وثيقة تبين الموارد البشرية والمادية التي تتوفر  6من المادة  23 بند( بالنسبة للعمليات المشار إليها في اله
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 التزاماتها؛بمن أجل الوفاء عليها المقاولة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط أو هما معا 

التزام  وكذاإعادة التأمين والحد األقصى اللتزام كل واحد منهم  يةطبيعة اتفاق توضيح( الئحة معيدي التأمين مع و
 ؛ المشار إليه أعاله 17.99القانون رقم من  229المادة بالتقيد بأحكام 

 .؛حتفاظالكتتاب وقدرات االجدول يبين قدرات ا( ز

 ( بيان التنظيم اإلداري والتجاري والموارد البشرية والمادية التي ستتوفر عليها المقاولة؛ح

 اإلمكانيات المالية المخصصة ؛ ا( توقعات مصاريف إحداث المصالح اإلدارية وشبكة اإلنتاج وكذط
 النشاط، يتضمن: منالخمس األولى  المحاسبيةسنوات مخطط مالي توقعي بالنسبة لل ي(

مبادئ تحديد  خاصةحسابات العائدات والتكاليف والحصيلة المتوقعة وكذا تفصيل الفرضيات المعتمدة و -

 المصاريف العامة ومردودية التوظيفات؛ رتطوالحوادث و حجمالتعريفة وطبيعة العائدات و

 تغطية االلتزامات؛التوقعات المتعلقة بالموارد المالية المخصصة ل -

 المقاولة التوفر عليه؛ نويالتوقعات المتعلقة بهامش المالءة الذي ت -

 

 سنوات المحاسبية المشار إليها في ي( أعاله.للكل سنة من ا بالنسبة توقعات الخزينة ك(
 

 حسابات المقاولة؛ وطنة لديهان المؤسسات البنكية الميواوعن أسماء .7

أعاله يجب على المقاولة  6من المادة  5 بندعمليات المشار إليها في الالاألمر بتعلق ي وعندما دراسة للسوق .8

 ثالث مستقبلي لمدة تحليل مالي ال سيماكل المعلومات الضرورية لتقييم صناديق االستثمار و أن تقدم أيضا

 سنوات؛

 عند اإلقتضاء.شهادة إيداع الكفالة  .9

 
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي والتي  طلب االعتماد وكذا الوثائق المرفقة به، مقابل وصل، بمقر يودع

 يشار إليها في هذا المنشور ب "الهيئة".
 

 8المادة 
عمليات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في  على صنف واحد أو عدة أصناف طلب االعتماد يمكن أن يقتصر

 .أعاله 6القائمة المحددة في المادة 

 
أعاله كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين  7من المادة  4و 3و 2و 1تعفى من تقديم الوثائق المشار إليها في البنود 

 عمليات التأمين وإعادة التأمين.تتقدم بطلب اعتماد من أجل مزاولة صنف أو عدة أصناف إضافية من معتمدة 

 
التي تعتزم المقاولة إعادة تأمينها مليات العأصناف  أوصنف  ،إعادة التأمينيبين الطلب، عندما يتعلق بعمليات 

ال يطبق  االلزام أعاله. غير أن هذا 6من المادة  28إلى  7ومن  5إلى  1من  بنودلا فيبالنسبة لألصناف الواردة 

الحصرية للصنف المنصوص  المقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين من أجل المزاولةعلى طلب االعتماد 
 السالفة الذكر. 6من المادة  29عليه في البند 

 
 بالنسبة لصنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين وإعادة التأمين التي تم طلبها. عتماديمنح اال

 

 9المادة 

المشار  17.99من القانون رقم  166للكفالة المنصوص عليها في المادة على إيداع مسبق عندما يتوقف االعتماد 

مبلغ هذه الكفالة ال يمكن أن يتجاوز نصف المبلغ األدنى للرأسمال أو للرأسمال التأسيسي ، فإن إليه أعاله
 من القانون المذكور. 176و 171المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 

 
 10المادة 

أو السندات أو تقيد في  هذه المبالغ ودعمثل الكفاالت إما نقدا وإما بواسطة سندات قرض تصدرها الدولة. تت

  .لدى بنك المغرب أو لدى صندوق اإليداع والتدبير أو لدى األبناك المؤهلة لهذه الغاية حسابات
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 11المادة 
 .إصدارها سعرحسب  االتي تمثلهالسندات  يتم تقييمعند إيداع الكفالة، 

 
 الهيئةتوجه إلى و ،المؤسسات المودع لديهاالتي تسلمها شهادات البواسطة في حساب  هاالكفالة أو تقييد إيداع يثبـت

إال  هاالمودعة ال يمكن سحب المبالغأو السندات أن  الشهادات ويبين في هذه من شهر يناير من كل سنة. 31قبل 

 بعد موافقة الهيئة.
 

  12المادة 

يمكن سحب الكفالة خالل مدة المخطط المالي التوقعي المقدم عند طلب االعتماد إال في حالة السحب الكلي  ال
 لالعتماد.

كما ال يمكن سحب الكفالة المذكورة في حالة عدم استيفاء مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية لاللتزامات 

 .المشار إليه أعاله 17.99قم من القانون ر 239و 238المنصوص عليها في المادتين 

 ال يمكن سحب الكفالة إال بعد موافقة الهيئة.

  

 الفصل الثاني
 عمليات تغيير المساهمة

 

 13 المادة

%( من األسهم، يرفق طلب الموافقة المسبقة الواردة في 10بالنسبة لعمليات تفويت أكثر من عشرة في المائة )

 بالوثائق والمعلومات التالية: السالف الذكر  17.99القانون رقم من  172الفقرة األولى من المادة 
 أ( هوية وعنوان المفوت ؛

 المقاولة المعنية بالعملية المعتزم القيام بها؛ ب( تسمية وعنوان
ج( كل المعلومات المتعلقة بطبيعة ومبلغ وآليات العملية المعتزم القيام بها وكذا هوية المفوت إليه أو المفوت 

 إليهم؛
د( كل المعلومات المتعلقة بحصة رأس المال أو حقوق التصويت التي كانت في حوزة المفوت أو قد تكون في 

 حوزة المفوت إليه أو المفوت إليهم في المقاولة المعنية بالعملية المعتزم القيام بها.
 

 14المادة 

%( من رأسمال  30التي ترمي إلى تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثالثين في المائة ) بالنسبة للعمليات

 172الشركة أو إلى تغيير في األغلبية ، يرفق طلب الموافقة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 

 :السالف الذكر، بالوثائق والمعلومات التالية 17.99من القانون رقم 
 :المتعلقة بالعملية المزمع القيام بهاوالوثائق لمعلومات ( ا1

 : المتعلقة بما يلي والوثائق ( المعلوماتأ

 طبيعة العملية وآلياتها ؛  -    
 وصف التركيبة القانونية والمالية للعملية والوثائق المتعلقة بها؛ -    
  ؛العملية والتي ستصبح في حوزتهم بعدها لعدد وطبيعة أسهم المقاولة التي في حوزة المفوت إليهم قب -    
 ؛معبر عنها بالنسبة المئويةلمقاولة ارأسمال قيمة األسهم المتوفر عليها من  -    
 سعر التفويت ؛ -    
 ؛العملية إلنجازالمتوقع تاريخ ال -    
 ها إنجاز العملية، عند االقتضاء؛الشروط التي يتوقف علي -    
 ؛تأثير عملية االقتناء على الحكامة وعلى الهيكل التنظيمي العام للمقاولةمذكرة توضح  -    
المعنية بالعملية المعتزم القيام د في أجهزة االدارة أو مسيرين جدد للمقاولة جد عضاءقرار تعيين أمشروع  -    
 ، عند االقتضاء؛بها
المعنية  بنيات الداخليةبيان المهن والمع وعددهم، المستخدمين وضعية على جلي للعملية  تأثيرمذكرة تبين أي  -    

األجهزة التمثيلية  استشارةمسلسل دى احترام وتحديد م بنياتوإعطاء تطور األعداد اإلجمالية للمستخدمين حسب ال
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  .نللمستخدمي

 :( مخطط أعمال يتضمن المعلومات التاليةب

األساسية لعملية االقتناء وأهم الطرق التي سيتم  مخطط للتنمية االستراتيجية يوضح بصفة عامة األهداف -   
 لتحقيق هاته األهداف؛ ستعمالهاا

 ( سنوات03ثالث )بالنسبة لل، والقوائم المالية المجمعة، عند االقتضاء تقدير القوائم المالية الخاصة بالمقاولة -  

 ؛المقبلة
 .حول كيفيات تمويل العملية ( مذكرةج
 : المتعلقة بالمفوت إليهموالوثائق المعلومات  (2

( وضع المفوت إليهم داخل المقاولة في تاريخ التفويت )عضو أو غير عضو بمجلس اإلدارة أو اإلدارة الجماعية أ

 .أو الرقابة أو أي لجنة أخرى محدثة داخل مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية(
 :بالنسبة لألشخاص الذاتيين ب(

 العائلية والموطن والجنسية وتاريخ ومكان االزدياد ؛ألسماء الشخصية وا -    
. كما يجب شهرأ (3ثالثة )سجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية ال يتجاوز تاريخ تسليمهما المستخرج من  -     

يصدر في حقهم حكم أو تعرضوا لعقوبة من تقديم تصريح بالشرف يشهدون فيه بأنهم لم  ى هؤالء األشخاصعل
 السالف الذكر؛ 17.99من القانون رقم  227الواردة في المادة  العقوبات

 :بيان وصفي عن أنشطتهم يوضح على الخصوص -   

 طبيعة أنشطتهم المهنية الحالية وتلك التي مارسوها قبل طلب الموافقة المسبقة السالفة الذكر؛ 

 ؛او يسيرها المفوت إليهالمتعلقة بالمقاوالت التي يراقبها المالية،  قوائمال 

 : والمفوت إليه  المباشرة الموجودة بين غيرالمباشرة أو وصف المصالح المالية  -

  المجموعة ؛ المعنية المعتزم القيام بها والشركات االخرى التي تنتمي الى نفسالمقاولة 

 في المقاولة؛ آخر كل مساهم 

  المكلفين بتسيير أو تدبير المقاولة؛كل عضو في مجلس االدارة أو في مجلس الرقابة أو األشخاص 
 التدابير التي سيتمالمصالح مع المقاولة و تنازعوصف أي مصلحة أخرى أو نشاط للمفوت إليه من شأنه خلق  -

  ؛التنازعلمعالجة هذا  تخاذهاا

إذا سبق وأن كان هؤالء األشخاص موضوع عقوبات تأديبية متخذة من طرف سلطة مراقبة أو هيئة مهنية  -
 مختصة أو رفض تقييدهم في الئحة مهنية؛

 مهني؛ خطأإذا سبق وأن كانوا موضوع فصل أو إجراء مماثل من أجل  -
 .إذا سبق وأن زاولوا مهام متصرف أو مدير داخل مقاوالت كانت موضوع إجراءات تقويمية أو موضوع تصفية -
 
 :ةي/ بالنسبة لألشخاص االعتبارج

المساهمين المباشرين أو غير المباشرين، الذين يتوفرون فيها على مساهمة تساوي أو هوية أو محل إقامة  -   

%( أو تمكنهم من التحكم الفعلي في المقاولة، وفي حالة شركة تعاضدية للتأمين، كيفية 30تفوق ثالثين بالمائة )

 تكوين الرأسمال التأسيسي؛
 ا مقاوالت للتأمين وإعادة التأمين ومؤسسات ائتمان معتمدة؛وثيقة تثبت تأسيسهم بشكل قانوني، ماعدا إذا كانو -   
 هم الذاتية؛الرئيسيين مرفوقة بسير هممسيريالئحة -   
 الرئيسيين وحصة كل واحد منهم في الرأسمال؛ هموكذا الئحة مساهمي هملاموا ؤوستوزيع ر -   
 التأمين المغربية أو األجنبية، عند االقتضاء؛ وتفصيل مساهماتهم في مقاوالت التأمين وإعادة تهموصف أنشط -   

 : والمفوت إليه المباشرة الموجودة بين  غيرالمباشرة أو وصف المصالح المالية  -   

  المجموعة ؛ المعنية المعتزم القيام بها والشركات االخرى التي تنتمي الى نفسالمقاولة 

 في المقاولة؛ آخر كل مساهم 

  أو في مجلس الرقابة أو األشخاص المكلفين بتسيير أو تدبير المقاولةكل عضو في مجلس االدارة. 

 
 التدابير التي سيتمالمصالح مع المقاولة و تنازعوصف أي مصلحة أخرى أو نشاط للمفوت إليه من شأنه خلق  -  
 ؛التنازعلمعالجة هذا  تخاذهاا

تبين  وثيقةب رفقةالمكونة لهذه المجموعة م شركاتإذا كان هؤالء األشخاص ينتمون إلى مجموعة، الئحة أهم ال -  
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 ؛في رأس مال هاته الشركات للمجموعةبنية المساهمات المباشرة أو غير المباشرة 
أو التبعات المالية ، الكشف عن العقوبات ضائيقأو  وأن كان هؤالء األشخاص موضوع بحث إداريإذا سبق  -  

 ؛الناتجة عنها
موضوع إجراءات تقويمية أو موضوع في مجلس ادارة أو رقابة مقاولة كانت   أعضاءن كانوا إذا سبق وأ - 

 ؛تصفية

( سنوات 03لثالث )االخرى ل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وتقارير التسيير السنوية والقوائم المالية  -  

 األخيرة المختتمة؛
للتأمين وإعادة التأمين أو مستوى المالءة بالنسبة لمؤسسات نسبة تغطية هامش المالءة إذا تعلق األمر بمقاولة  -  

 .اإلئتمان، وكذا وثيقة تثبت اعتماد هذه الهيئات
 

 الثالث الفصل
 تغيير األشخاص المكلفين بإدارة أو تسيير مقاولة التأمين وإعادة التأمينفي حالة  كيفيات إعالم الهيئة

 15المادة 

، يجب على مقاوالت التأمين وإعادة  المشار إليه أعاله 17.99من القانون رقم  227-1تطبيقا ألحكام المادة 

ن بيتدن المنرة والمدير العام والمدراء العاميالهيئة، قبل أي تعيين جديد لرئيس مجلس االدا إلىالتأمين أن تحيل 
الذين يتوفرون على صفة مدير عام واألشخاص ماعية اإلدارة الجوأعضاء مجلس  اإلدارة الجماعيةورئيس مجلس 

 الذين يزاولون فعليا إحدى هاته المهام، الوثائق التالية:
 
ثالثة سجل العدلي للشخص المعني باألمر أو بطاقة السوابق العدلية ال يتجاوز تاريخ تسليمهما المستخرج من  -
الواردة في  حقه حكم أو تعرض لعقوبة من العقوباتيصدر في لم  هبأنيشهد فيه الشرف ب اتصريح وكذاشهر أ (3)

 ؛القانون نفس من 227المادة 

 

 سيرة ذاتية مفصلة ومحينة للشخص المعني باألمر. - 

 
 يمكن للهيئة أن تطلب موافاتها بجميع المعلومات األخرى المتعلقة بهذا التعيين.

 

( يوما 30للهيئة أن تعترض على تعيين األشخاص المشار إليهم في الفقرة األولى أعاله داخل أجل ثالثين ) يمكن

 من أيام العمل تحتسب من تاريخ التوصل بالوثائق والمعلومات المطلوبة.
 

 

 رابعالفصل ال

 التأمين وإعادة التأمين كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من طرف مقاوالت

 16 المادة

المشار إليه أعاله، يجب على مقاوالت التأمين  17.99من القانون رقم  198و 172-1تطبيقا ألحكام المادتين 

على مراقبي الحسابات الذين تعتزم تعيينهم للقيام بمهمة مراقبة  موافاة الهيئة بطلبات الموافقةوإعادة التأمين 

 .قبل تعيينهم من طرف الجمعية العامة كالحسابات، وذل

 :التالية بالوثائق للحسابات مراقب على تعيين كل الموافقة طلبات ترفق

 ؛ المحاسبين الخبراء هيئة جدول في تسجيله تثبت وثيقة .1

 المحاسبين الخبراء شركة حول معلومات بطاقة أو ،لكل مراقب حسابات عليها وموقع مؤرخة ذاتية سيرة  .2

 في يشاركوا أن المحتمل من الذين مساعديهل ذاتية سيرة وكذا القانوني، ممثلها طرف من وموقعة مؤرخة

 ؛ الـتأمين وإعادة التأمين مقاولة حسابات مراقبة أعمال

 فيه يشهد أعاله، 2 البند في إليهم المشار األشخاص كل طرف من عليه وموقع مؤرخ بالشرف تصريح .3
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 والتي المساهمة بشركات المتعلق 17.95 رقم القانون من 162و 161 المادتين أحكام بأنه يراعي الموقع

 ؛ ومبدأ االستقاللية التنافي قواعد تخص

 الدعم ، االقتضاء وعند ، عليها يتوفر التي البشرية والموارد التقنية والوسائل المهنية تجربته تبين مذكرة  .4

 مهام إلى اإلشارة وكذا ، أجانب أو مغاربة ، آخرين مؤهلين لدن شركاء من عليه الحصول يمكنه الذي

مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أو  لدى خصوصا زاولها التي االستشارية والمهام الحسابات مراقبة

 فروعها.

 على الموافقة طلبات في للنظر ضرورية تراها التي األخرى المعلومات بجميع موافاتها أن تطلب للهيئة يمكن

 الحسابات. يتعيين مراقب

 17المادة 

بقرار الموافقة على مراقبي الحسابات أو، عند االقتضاء، بقرار رفض  يتم تبليغ مقاولة التأمين وإعادة الـتأمين

 .المطلوبة ( يوما ابتداء من تاريخ التوصل بجميع الوثائق والمعلومات30أجل ال يتعدى ثالثين ) معلل، داخل

 .انتدابهما لمدة وذلك الحسابات مراقبي تعيين على الموافقة تمنح

 

 خامسال الفصل
 وقائية تدابير
 18المادة 

أن تعرض جميع المقررات غير تلك المتعلقة بالتدبير الجاري المتخذة من يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين 
موافقة الهيئة قبل تنفيذها، وذلك  لتسيير، علىبة أو اإلدارة أو االرقا ةطرف الجمعية العامة أو من طرف أجهز

من  254من المادة  -2البند المشار إليه في  تقويمالتبليغها بالرسالة التي تلزمها بتقديم مخطط  ابتداء من تاريخ
 :التاليةوقائية التدابير يجوز للهيئة أن تتخذ في حقها ال. أعاله إليه المشار 17.99القانون رقم 

 
 األصول أو منعها؛تقييد حرية التصرف في  -

 منع إصدار اإلقتراضات؛ -

 تنتمي لنفس المجموعة؛ مقاولةمنع دعم الوضعية المالية للشركات التابعة أو الشركات األم أو كل  -

 منع تحمل التزامات خارج الحصيلة؛ -

قروض غير تلك المضمونة برهون رسمية وبسعر فائدة يساوي على األقل ذلك المعمول به  منحمنع  -
 في السوق المالية.

 
 ، أن:لموافقة على مخطط التقويمابتداء من تاريخ تبليغها بايجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين 

 ةالعامة أو من طرف أجهز ةالمتخذة من طرف الجمعيكل القرارات عرض، خالل فترة تنفيذ المخطط، ت -
 ؛قبل تنفيذهاعلى موافقة الهيئة  ،باستثناء القرارات المتعلقة بالتدبير الجاري ،لتسييراأو إلدارة ابة أو الرقا

لتزم، بواسطة اتفاق مبرم مع الهيئة، بعدم التصرف بحرية خالل نفس الفترة، في كل أصولها الموجودة ت -
لتمثيل  رصدةوبعدم إعطاء أي رهن رسمي على عقاراتها غير المفوق التراب المغربي أو في جزء منها 

 احتياطياتها التقنية.
 

 إلى:لتزام المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بلغ االأن ت يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين

عدم القيام بها بخصوص السندات كل بنك أو مودع لديه مع تحديد العمليات التي التزمت، بصفة ال رجعة فيها، ب -
 التي تمتلكها وكذا بخصوص أداء الفوائد واألرباح المرصدة لهذه السندات والقيم؛ والقيم

المحافظون العقاريون مع طلب تقييد اتفاق االلتزام السالف الذكر في سجل كل واحدة من المحافظات العقارية  - 
 الموجودة بدائرتها العقارات المعنية.

 

 سسادال الفصل
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 عقودال ةمحفظ تحويل

 

  19المادة  

صنف أو  ،المشار إليه أعاله 17.99رقم لقانون من ا 231لمادة ا طلب التحويل المنصوص عليه فييحدد يجب أن 

 بالوثائق التالية :يجب أن يرفق هذا الطلب و .صناف عمليات التأمين المعنية بالتحويلأ

 ؛التحويل يةمشروع اتفاق -

 ؛والخصوم التي سيتم تحويلها صولطبيعة ومبلغ األ -

 . تبينوبعدها التحويلعملية قبل التأمين المعنية  إعادةالتأمين و تالوضعية المالية لمقاوالوثيقة تتعلق ب -

 ؛ هامش المالءةمستوى و وتمثيلهااالحتياطيات التقنية  هذه الوثيقة على الخصوص مبلغ

المفوتة إليها على وسائل تنظيمية وتقنية مالئمة تمكنها من تسيير محفظتها بعد مقاولة توفر الثبت وثيقة ت -

 .السالف الذكرالتحويل 

على الخصوص، بأن الوضعية المالية لمقاوالت التأمين وإعادة  تبين لها،إذا توافق الهيئة على التحويل المطلوب 

 التأمين المعنية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

 

 الثاني الباب
 النظام المالي
 الفصل األول

 مقتضيات عامة
 

 20المادة 

ها، تجميع وإيداع هاوتمثيلها وتقييم االحتياطيات التقنية تكوينالتأمين، من أجل  إعادةمقاوالت التأمين و علىيجب 
 على النحو التالي:عمليات التأمين 

 
التأمين المباشرة غير تأمين الحياة وغير تلك المتعلقة بحوادث الشغل واألمراض المهنية: بالنسبة  عمليات -1

من هذا  6من المادة  28إلى  10والبنود من  8و 7ألصناف عمليات التأمين المشار إليها في البندين 

 المنشور؛
 

ة لصنف عمليات التأمين المشار عمليات التأمين المباشرة ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية: بالنسب -2
 من هذا المنشور؛ 6من المادة  9إليه في البند 

 

 البنودرسملة : بالنسبة ألصناف عمليات التأمين المشار إليها في العمليات التأمين المباشرة على الحياة و -3
 من هذا المنشور؛ 6من المادة  6و 4إلى  1من 

 

ملة المرتبطة بصناديق االستثمار: بالنسبة لصنف عمليات عمليات التأمين المباشرة على الحياة والرس -4
 من هذا المنشور ؛ 6من المادة  5 البندالتأمين المشار إليه في 

 

تعلق بأصناف تي تتأمين على الحياة : بالنسبة لعمليات إعادة التأمين المقبولة الالعمليات القبول غير  -5
 عمليات التأمين غير التأمين على الحياة؛

 

تعلق بعمليات التأمين على تي تالتأمين المقبولة ال إعادةبالنسبة لعمليات  :قبول التأمين على الحياةعمليات  -6
 الحياة.

 
 

 الفصل الثاني



 

11 
 

 وتقييمها االحتياطيات التقنيةتكوين 
 الفرع األول

 االحتياطيات التقنية لعمليات التأمين على الحياة والرسملة وتأمين الزواج والوالدة

 

 21المادة 

عمليات التأمين على الحياة والرسملة وتأمين الزواج والوالدة المشار أصناف  تزاوليجب على المقاوالت التي 
 من هذا المنشور، أن تكون في خصومها االحتياطيات التقنية التالية : 6من المادة  6إلى  1إليها في البنود من 

أن يكون  وال يمكن .ملتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهالالمحينة فرق بين القيم ال: هو  الحسابي االحتياطي -1

من  عتمدةالفائدة الم عارسأ وفقب وقل من المبلغ المحس، أسس حساب التعريفةوفق أيحدد الذي  ،هذا االحتياطي

 88-90 الوفاةا، يحسب كذلك وفق جدولي عمري اعنصر هذه األخيرة ذا تضمنتإو ،التعريفة قبل المؤمن إلعداد
TV   88-90بالنسبة للتأمينات في حالة الحياة و TD  هذا المنشور بأصل بالنسبة للتأمينات في حالة الوفاة الملحقين

 (.2 الملحق)
 

 المطبقةعمليات التأمين على الحياة والرسملة، ب المتعلقة التعريفات إلعداد عتمدةسعار الفائدة المال يمكن أن تتجاوز أ
ساس نصف أب على والمحس دولةالمتوسط القتراضات ال عر% من الس70من طرف مقاوالت التأمين نسبة 

 %. 3,5 وفي جميع الحاالت، يجب أن ال تتجاوز أسعار الفائدة نسبة وي.سن

 
سعار الجاري بها العمل األ انطالقا منبالنسبة لكل نصف سنة مدنية  هلاستعمواجب اسعر المتوسط الال يحسب

 سبق نصف السنة المعني.ذي يشهر السابقة للشهر الأخالل الستة 
 

قرار لوزير المالية سعار طبقا لاألمنحى  عدادسعار الجاري بها العمل تلك التي يستعملها بنك المغرب إلاأليقصد ب
د يحدبت (1995 سبتمبر 13) 1416 خرربيع اآلمن  17 صادر فيال 2304.95 رقمواالستثمارات الخارجية 

لقيم المنقولة أو للتوظيف الجماعي المكلفة با ئاتلهيشارك بها في إحدى االم قيمالالتي يباشر وفقها تقدير لشروط ا
 .كما وقع تغييره ،في حوزتها جودةالمو

 

عقودها المتضمنة لشرط  بموجب تضمن،عمليات التأمين على الحياة أو الرسملة أن  تزاوليمكن للمقاوالت التي 
ال يمكن لهذه والتعريفات.  إلعداد عتمدةالم سعار الفائدةتشمل أرباح، سعر فائدة دنيا إشراك المؤمن لهم في األ

المقاولة صول % من معدل نسب المردودية أل85أن تتجاوز للسنة الموالية،  وياالنسبة الدنيا، التي تحدد سن

 .خيرتيناأل المحاسبيتينسنتين المرصدة لعمليات التأمين على الحياة أو الرسملة المحصل عليها خالل ال
 

صول بعين االعتبار مردودية األ ذخمن هذا المنشور، دون األ 33صول طبقا للمادة سب نسبة مردودية األتح

 متغير.المال ال سأالمتعلقة بالعقود ذات ر
 

متغير عندما يتحمل المؤمن له المخاطر المال ال سأالفائدة على العقود ذات ر أسعارال تطبق المقتضيات المتعلقة ب
 ؛ المالية

 

هذا ويخصص للتدبير العقود.  غطاةاحتياطي التدبير: احتياطي مخصص لتغطية التكاليف المستقبلية غير الم -2

منصوص عليها في هذه  تكاليفب غطاةاالحتياطي ما يعادل مجموع التكاليف المستقبلية لتدبير العقود غير الم
 العقود.

 ويحدد احتياطي التدبير وفق الشروط التالية :

مجموعة منسجمة من العقود، يتم إعداد حساب توقعي للتكاليف والعائدات المستقبلية للتدبير برسم كل بالنسبة لكل 
واحدة من السنوات المحاسبية المنصرمة خالل مدة هذه العقود. وألجل إعداد هذه الحسابات التوقعية، تؤخذ بعين 

 االعتبار: 
 

 العائدات المطابقة للتحمالت التعاقدية ؛ ( أ
 

ب( التكاليف التقنية لالستغالل دون اعتبار تكاليف اقتناء العقود والضرائب والرسوم ومخصصات االستغالل. 
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وتقدر هذه التكاليف بضرب عدد عقود كل مجموعة منسجمة من العقود في مبلغ تكلفة الوحدة المتوسطة المحتسب 
 .برسم السنة المحاسبية المعنية والسنتين المحاسبيتين المنصرمتين

 

 تساوي تكلفة الوحدة، بالنسبة لكل سنة محاسبية، مبلغ التكاليف مقسوم على عدد العقود.
 

بالنسبة لكل مجموعة منسجمة من العقود، ال يمكن أن تتجاوز النسبة المقدرة لالستردادات الكلية أو الجزئية 
السنتين المحاسبيتين من معدل حاالت إنهاء العقود قبل بلوغ أجلها والمسجلة خالل  %80والتخفيضات 

 المنصرمتين وخالل السنة المحاسبية الجارية.
 

بالنسبة لكل مجموعة منسجمة من العقود، يساوي مبلغ االحتياطي القيمة المحينة للتكاليف المستقبلية للتدبير 
ويحصل على نسبة  مطروح منها القيمة المحينة للموارد المستقبلية المترتبة عن تنفيذ العقود، كما تم تحديدها أعاله.

التحيين، بالنسبة لكل سنة محاسبية ، بقسمة تكلفة الفوائد التقنية على المبلغ المتوسط لالحتياطيات الحسابية بما فيها 
 إعادة التأمين للسنتين المحاسبيتين األخيرتين.

 

 يساوي احتياطي التدبير مجموع االحتياطيات المحتسبة على النحو السالف الذكر ؛
 

احتياطي مخصص لرؤوس األموال واإليرادات الواجب أداؤها : يساوي قيمة رؤوس األموال واإليرادات التي  -3

 حل أجلها ولم تؤد في تاريخ الجرد؛
 

أو  الممنوحةالتقنية والمالية  احتياطي مخصص للمشاركة في األرباح : هو مبلغ المشاركات في األرباح -4

الصادر  2240.04المالية والخوصصة رقم  قرار وزيرمن  12طبقا للمادة  دللمستفيدين من العقوالواجب منحها 

 .، كما وقع تغييره وتتميمهيتعلق بعقد التأمين (2004ديسمبر  27 )1425من ذي القعدة  14في 

 
المبالغ المنقولة لالحتياطي وترصد مبلغ المشاركات في األرباح إلى حساب احتياطي المشاركة في األرباح.  ينقل

الحسابي أو تقيد في حسابات فردية أو تدفع للمكتتبين وذلك خالل السنوات المحاسبية الثالث الموالية للسنة التي 
 سجلت برسمها هذه المبالغ في احتياطي المشاركة في األرباح ؛

 

بعمليات المتعلقة الحوادث  جمحالحوادث: احتياطي مخصص لمواجهة تقلبات  حجمحتياطي مخصص لتقلبات ا -5

 التأمينات الجماعية في حالة الوفاة.
 

على األقل من الفائض  %70المحاسبية المتتالية باقتطاع نسبة سنوات لمن اسنة يمول هذا االحتياطي برسم كل 

 المحاسبية.سنة لالناتج عن الوفيات المثبت خالل ا

برسم التأمينات  المكتسبةمن األقساط  %80الفائض المشار إليه في الفقرة السابقة عن الفرق بين نسبة  ينتج

 الجماعية في حالة الوفاة من جهة، وبين مبلغ تكلفة الحوادث من جهة أخرى.

 ثالثالالمحاسبية سنوات لاخالل  صادرةمعدل األقساط الاالحتياطي  عندما يبلغ مستوى االقتطاعيتم إيقاف 
 .األخيرة

 ؛المتوفرحدود المبلغ في يخصم هذا العجز من االحتياطي المكون ، وجود عجز ناجم عن الوفيات عند
 

ضمن أصول المقاولة وتناقص موجودة احتياطي الرسملة : احتياطي مخصص لتدارك تدني قيمة السندات ال -6
 ؛ من هذا المنشور 32دخلها، ويحسب هذا االحتياطي وفقا لمقتضيات المادة 

 

: احتياطي مخصص لتعويض انخفاض مردودية األصول، ويحسب هذا  احتياطي مخصص للغرر المالي -7
 من هذا المنشور ؛ 33االحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 

 

نقصان قيمة  حالة احتياطي مخصص لخطر االستحقاق: احتياطي مخصص لمواجهة التزامات المقاولة في -8
الواجب تكوينه وفق الشروط  حتياطيمن هذا المنشور. ويحسب اال 59مجموع األصول المشار إليها في المادة 

 .من هذا المنشور 31المحددة في المادة 
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 الفرع الثاني

 االحتياطيات التقنية لعمليات تأمين حوادث الشغل واألمراض المهنية

 
 22المادة 

عمليات التأمين على حوادث الشغل واألمراض المهنية المشار إليها في صنف  تزاوليجب على المقاوالت التي 
 ات التقنية التالية:يفي خصومها االحتياطتكون أن  من هذا المنشور 6من المادة  9البند 

توابع. الاالحتياطي الحسابي: هو قيمة التزامات المقاولة فيما يخص اإليرادات الملقاة على عاتقها بما فيها  -1

 الحد األدنى لهذا االحتياطي وفق األسس التالية :ويحسب 

 (؛3الملحق بأصل هذا المنشور )الملحق  PF 60-64جدول الوفيات  -

  ؛%3,5 بقيمةسعر فائدة  -

 .إيرادمن مبلغ كل  %3 بقيمة تحمالت التدبير -

 

 ديسمبر؛ 31ألجل حساب االحتياطي الحسابي، ينقل تاريخ ميالد صاحب اإليراد إلى أقرب 
 

يرادات التي حل أجلها والتي لم تؤد في احتياطي مخصص للمؤخرات التي حل أجلها : يساوي قيمة مؤخر اإل -2

 تاريخ الجرد؛
 

 المكتسبة: احتياطي مخصص، بالنسبة لكل عقد من العقود التي تؤدى أقساطها احتياطي مخصص لألقساط غير -3

والمتعلقتين  وحصة األقساط التي لم يتم إصدارها بعدالمحاسبية سنة لامسبقا، لتسجيل حصة األقساط الصادرة في 
أجل العقد.  ،القسط، وفي غياب ذلك بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وتاريخ حلول األجل الذي يليه الستحقاق

 من هذا المنشور ؛ 27المادة  ويحسب هذا االحتياطي وفق الشروط المحددة في
 

احتياطي مخصص لتغطية تكاليف الحوادث والمصاريف الخاصة بكل  :الجاريةاحتياطي مخصص لألخطار  -4

الذي يليه  المتراوحة بين تاريخ الجرد وحلول األجل والمتعلقة بالفترة العقود التي تؤدى أقساطها مسبقا عقد من
غير المغطى التكلفة  هذا االحتياطي بالنسبة لجزء ويتم تكوين أجل العقد. ،الستحقاق القسط، وفي غياب ذلك

 من هذا المنشور؛ 27في المادة  باحتياطي األقساط غير المكتسبة، ويحسب وفق الشروط المحددة
 

ومبلغ  لحوادث التي لم تتم تسويتهااأداؤها: يساوي القيمة التقديرية لنفقات  احتياطي مخصص للحوادث الواجب -5

المكونة لإليرادات التي لم رؤوس األموال  بما في ذلكنفقات الحوادث التي تمت تسويتها ولم تؤد في تاريخ الجرد 
حتياطي، من جهة، القيمة التقديرية للنفقات المتوقعة ألداء أو اال يتضمن هذاوتوضع بعد على عاتق المقاولة. 

لحوادث التي أدت ل نسبةالبعد ب كونولم ت سبق منحهاقضائي أو التي  حكمبموجب  منحهااإليرادات الممكن  استرداد
للنفقات التي لم تصرف بعد برسم  القيمة التقديرية ،دائم للضحايا، ومن جهة أخرىالعجز الوفاة أو الى إل

 ستشفاءوالقضائية والمصاريف المتعلقة باال المصاريف الطبية والصيدالنيةال سيما و التعويضات اليومية والصوائر
اعاة دعاوى مرعلى حدة دون سنة حتياطي برسم كل واالنتكاس. ويحسب المبلغ اإلجمالي لهذا اال والجنازة والتنقل

ويضاف إلى هذا التقييم تقدير تكلفة ة الرجوع الممكن القيام بها. ويتم تقييم هذا االحتياطي بالنسبة لكل ملف على حد
الجرد. وللحصول على هذا التقدير، يضرب معدل تكلفة الحوادث  الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ

من أكبر  للحوادث الواقعة وغير المصرح بها. وال يكون التقييم المحصل عليه أقل ف أدناه في العدد المقدرالمعر
للتقييم المحصل عليه مبلغ يساوي الفرق بين  يضاف، المبينة بعده. وفي الحالة المعاكسة تقييم ناتج عن الطرق

 . التقييمين
 

 والطرق المستعملة هي كما يلي:

السابقة. ويحصل على هذا المعدل بقسمة التكلفة سنوات لالى معدل تكلفة حوادث إيستند التقييم  :الطريقة األولى
اإلجمالية للحوادث المنتهية خالل السنوات الخمس األخيرة على عدد الحوادث التي تمت تسويتها نهائيا أو تم 

 حفظها دون أداء خالل نفس الفترة. 
 

ويضرب هذا المعدل في مجموع عدد الحوادث الواقعة )بما فيها تقدير عدد الحوادث غير المصرح بها في تاريخ 
% من 30يفوق أو يساوي احتياطيها المتبقى، المحسوب عن كل ملف على حدة، نسبة سنة الجرد( بالنسبة لكل 
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 األخيرة على األكثر. العشرسنوات لاتكلفة الحوادث. غير أن هذه الطريقة ال تطبق إال على 

 :السالف الذكر التكلفة معدل حساب ألجل

 نفس السنة خالل إغالقه وتم فتحه أعيد حادث ملف في االعتبار بعين أخذها الواجب التكلفة تساوي أن يجب •
 التكاليف االعتبار بعين األخذ مع اإلغالق المذكور تاريخ إلى الحادث وقوع منذ المؤداة المبالغ مجموعمحاسبية، ال

 فتحه؛ إعادة بعد المؤداة

 ؛ أداء دون حفظها تم التي الملفات االعتبار بعين األخذ يجب •

 القضائية المصاريف تحديد يجب. منتهية ملفات بها المتعلقة األساسية التعويضات دفع تم التي الملفات تعتبر •
سنة  برسم كل فتحه يتم ملف إلى بعد، وإحالتهاأداؤها  يتم لم األخرى المتعلقة بها والتي والمصاريف واألتعاب

 ، وتكوين احتياطيات خاصة بها؛"التابعة والمصاريف واألتعاب القضائية المصاريف" اسم تحتمحاسبية، 

 مبلغ اعتمادها، يجب التي األخيرة الخمسالمحاسبية  السنوات خالل المنتهية بالحوادث المتعلقة التكلفة تساوي •
 نفس خالل المؤداة واألتعاب القضائية المصاريف مبالغ مجموع إليها مضاف المنتهية الحوادث تكاليف مجموع

 .المدة
 

يعتمد في تقدير عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد على وتيرة التصريح بالحوادث المسجلة 
 الجارية.سنة للعلى األقل السابقة سنوات المحاسبية من لدن المقاولة خالل الخمس ال

 

سنة ( 20: تقييم مبني على وتيرة تسوية الحوادث المسجلة من لدن المقاولة خالل العشرين )الطريقة الثانية

 ؛الجاريةسنة المحاسبية لاعلى األقل بما فيها المحاسبية 
 
مخصص للمشاركة في األرباح: هو مبلغ المشاركة في األرباح التي لم يتم أداؤه بعد للمؤمن لهم،  احتياطي -6

 .وذلك عندما يشترط العقد هذه المشاركة. ويحسب هذا المبلغ طبقا لبنود العقد
 

األجهزة  القتناءالمخصصة  احتياطي خاص باألجهزة التعويضية البديلة: يساوي القيمة التقديرية للنفقات -7

التي  للحوادثالتعويضية البديلة وعند االقتضاء للتعويضات الممثلة القتنائها وتجديدها، وذلك سواء بالنسبة 
 ؛ وعن كل ملف على حدةسنة صدرت بشأنها أحكام قضائية أو التي لم تسو ماليا. ويحسب هذا االحتياطي عن كل 

 

التي من المحتمل أن  صص لتعويض الخسارة التقنيةالحوادث: احتياطي مخ حجماحتياطي مخصص لتقلبات  -8
  من هذا المنشور ؛ 29في المادة  . ويحسب وفق الشروط المحددةالمحاسبيةسنة لاتظهر في نهاية 

 

ضمن أصول المقاولة وتناقص موجودة احتياطي الرسملة: احتياطي مخصص لتدارك تدني قيمة السندات ال -9
 ؛من هذا المنشور  32دخلها، ويحدد طبقا لمقتضيات المادة 

 
احتياطي مخصص للغرر المالي: احتياطي مخصص لتعويض انخفاض مردودية األصول، ويحسب وفق  -10

 من هذا المنشور ؛ 33الشروط المحددة في المادة 

نقصان قيمة  حالة مواجهة التزامات المقاولة فياحتياطي مخصص لخطر االستحقاق: احتياطي مخصص ل -11
الواجب تكوينه وفق الشروط  حتياطيمن هذا المنشور. ويحسب اال 59مجموع األصول المشار إليها في المادة 

 .من هذا المنشور 31المحددة في المادة 

 الثالثالفرع 
 االحتياطيات التقنية لعمليات التأمين األخرى

 

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)عدلت وتممت بمقتضى منشور  23 المادة

عمليات التأمين المباشرة غير التأمين على الحياة والرسملة وتأمين الزواج  تزاوليجب على المقاوالت التي 
من المادة  9و 6إلى  1والوالدة وتأمين حوادث الشغل واألمراض المهنية المشار إليها على التوالي في البنود من 

 ات التقنية التالية :يمن هذا المنشور، أن تكون في خصومها االحتياط 6
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المكتسبة: احتياطي مخصص، بالنسبة لكل عقد من العقود التي تؤدى  قساط غيراحتياطي مخصص لأل -1
 وحصة األقساط التي لم يتم إصدارها بعدالمحاسبية سنة لامسبقا، لتسجيل حصة األقساط الصادرة في  أقساطها

 ،، وفي غياب ذلكالقسط والمتعلقتين بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وتاريخ حلول األجل الذي يليه الستحقاق
 من هذا المنشور ؛ 27المادة  أجل العقد. ويحسب هذا االحتياطي وفق الشروط المحددة في

  

احتياطي مخصص لتغطية تكاليف الحوادث والمصاريف الخاصة بكل  :احتياطي مخصص لألخطار الجارية -2

الذي  تاريخ الجرد وتاريخ حلول األجل المتراوحة بين العقود التي تؤدى أقساطها مسبقا والمتعلقة بالفترة عقد من
التكلفة غير المغطى  هذا االحتياطي بالنسبة لجزء ويتم تكوين أجل العقد. ،يليه الستحقاق القسط، وفي غياب ذلك

 من هذا المنشور؛ 27في المادة  باالحتياطي المخصص لألقساط غير المكتسبة، ويحسب وفق الشروط المحددة
 

عمليات  تزاولر الجارية والحوادث المجهولة: احتياطي يفرض على المقاوالت التي احتياطي مخصص لألخطا -3

تأمين البضائع المنقولة وعمليات تأمين القرض. ويحسب هذا االحتياطي بناء على نسبة مائوية من مجموع أقساط 
ع وتكاليف موضوع الجرد صافية من الضرائب واإللغاءات، مع إضافة توابالمحاسبية سنة لاأو اشتراكات 

بالنسبة لعمليات تأمين البضائع المنقولة  %18بوليصات التأمين. ويجب أن ال تقل النسبة المائوية المذكورة عن 
 ؛ % بالنسبة لعمليات تأمين القرض36و
 

 ضدعمليات التأمين  تزاولاحتياطي مخصص لألخطار المتفاقمة : احتياطي يفرض على المقاوالت التي  -4

الفرق بين القيم أخطار المرض والزمانة عندما تكون مدة العقد أكثر من سنة واحدة. ويساوي هذا االحتياطي 
 ؛ المحينة اللتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم

 

قيمة التزامات المقاولة فيما يخص اإليرادات الملقاة على عاتقها. ويحسب الحد  يساويالحسابي:  االحتياطي -5

 ا االحتياطي وفق األسس التالية :األدنى لهذ
 
 (؛3الملحق بأصل هذا المنشور )الملحق  PF 60-64جدول الوفيات  -

  ؛ %3,5 بقيمةسعر فائدة  -

 من مبلغ كل إيراد. %3 بقيمة تكاليف تدبير -

 

من هذا المنشور ، يساوي هذا  28أداؤها: مع مراعاة مقتضيات المادة  احتياطي مخصص للحوادث الواجب -6

ومبلغ نفقات الحوادث التي تمت تسويتها ولم تؤد  االحتياطي القيمة التقديرية لنفقات الحوادث التي لم تتم تسويتها
رؤوس األموال المكونة لإليرادات التي لم تتحملها المقاولة بعد. يحسب هذا  بعد عند تاريخ الجرد بما في ذلك

على حدة وعن كل ملف على حدة بالنسبة لمبلغه اإلجمالي بما فيها إعادة التأمين ودون االحتياطي عن كل سنة 
مراعاة دعاوى الرجوع الممكن القيام بها، يضاف إليه تقدير تكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ 

 الجرد. 
 

يمكن لمقاولة التأمين وإعادة  ،أنه% منه برسم تكاليف التدبير. غير 5 نسبة ويضاف إلى المبلغ المحصل عليه

ا التحليلية وموافقة للمصاريف الحقيقية محاسبتهناتجة عن  مختلفةالتأمين أن تطبق، بعد موافقة الهيئة، نسبة 
المتعلقة بتدبير ملفات الحوادث. ويمكن كذلك تطبيق هذه اإلضافة على مبلغ االحتياطي الصافي من اإلحالة بالنسبة 

اإلضافات الخاصة بمصاريف  ال يمكن أن تكونلبوليصات التأمين التي كانت موضوع إعادة تأمين "اختيارية". 
 حالة.موضوع إ التدبير،

 

يعتمد في تقدير عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد على وتيرة التصريح بالحوادث المسجلة 
 الجارية.سنة المحاسبية للعلى األقل السابقة سنوات المحاسبية من لدن المقاولة خالل الخمس 

 

قضائي، ينبغي أال تقل المبالغ التي ترصد لالحتياطي عن مبلغ  حكمالتعويض عن حادث بموجب  دوفي حالة تحدي
على أال تتجاوز هذه المبالغ  التسبيقات التي تم دفعها، ،االقتضاء عند ،التعويض المذكور المحكوم به يخصم منه 

 ؛ المرصودة الحد األقصى للضمان المحدد في بوليصة التأمين
 

 أنالمحتمل التي من الخسارة التقنية  تعويضالحوادث : احتياطي مخصص ل حجماحتياطي مخصص لتقلبات  -7
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المدنية الناجمة عن استعمال  المسؤولية أخطار ضد التأمينفيما يتعلق بعمليات المحاسبية سنة لاتظهر في نهاية 

من  25و  11التأمين ضد أخطار القرض المشار إليهما في البندين  العربات البرية ذات محرك وعمليات

بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية  من هذا المنشور، وكذا لمواجهة التكاليف االستثنائية المتعلقة 6المادة 

 السالف الذكر وبالعمليات التي تضمن األخطار 17.99من القانون رقم  64-1المنصوص عليه في المادة 

كل العمليات األخرى التي تضمن  ذاالناجمة عن العوامل الطبيعية غير المشمولة بالضمان المذكور وك

من  29الهيئة. ويحسب هذا االحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة  أخطارا استثنائية محددة من طرف

 هذا المنشور ؛

 
ضمن أصول المقاولة وتناقص موجودة احتياطي الرسملة : احتياطي مخصص لتدارك تدني قيمة السندات ال -8

 ؛ من هذا المنشور 32يات المادة ، ويحدد طبقا لمقتضادخله
 

نقصان قيمة  حالة احتياطي مخصص لمواجهة التزامات المقاولة في :احتياطي مخصص لخطر االستحقاق -9
الواجب تكوينه وفق الشروط  حتياطيمن هذا المنشور. ويحسب اال 59 مجموع األصول المشار إليها في المادة

 .من هذا المنشور 31المحددة في المادة 

 
 الرابعالفرع 

  االحتياطيات التقنية الخاصة بعمليات إعادة التأمين
 

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)نسخت وعوضت بمقتضى منشور  24المادة 

 المنشور، هذا من 6 المادة من 29 البند في إليها المشار التأمين، إعادة عمليات تزاول التي المقاوالت على يجب
 الباب، هذا من الثاني الفصل من والثالث والثاني األول الفروع في عليها المنصوص التقنية االحتياطيات تكوين
  .المحيلة المقاوالت تجاه المكتتبة التزاماتها أساس على التأمين إعادة في القبول لعمليات بالنسبة الحالة، حسب
 إعادة عمليات حصرية بصفة تزاول التي المقاوالت لدن من الحوادث حجم لتقلبات المخصص االحتياطي يكون

 ضد الضمان موضوع األخطار تأمين إعادة في القبول عمليات تزاول التي المقاوالت وكذا الذكر السالفة التأمين
 صنف حسب الذكر، السالف 17.99 رقم القانون من 64-1 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب
 .الخاصة األخطار لتغطية أو القادمة للسنوات بالنسبة الحوادث نسب تقلبات مواجهة أجل من الخطر،

 
 الصافي التقني الرصيد من 90% نسبة التوالي على الحوادث حجم تقلبات الحتياطي السنوي المخصص يساوي
 من 1 -64 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب ضد الضمان موضوع األخطار تأمين إعادة برسم

 .األخطار أصناف باقي تأمين إلعادة بالنسبة المذكور الرصيد من70% و الذكر، السالف 17.99 رقم القانون
 

 مجموع بين جهة، من الفرق المحالة، التأمين بإعادة المتعلقة العناصر اقتطاع بعد الصافي، التقني الرصيد يعادل
 األخرى التقنية االحتياطيات وتغير الحوادث تكلفة مجموع وبين لالستغالل التقنية والعائدات المكتسبة األقساط

  .أخرى جهة من لالستغالل التقنية والتكاليف
 

 السنة نتيجة في الحوادث حجم لتقلبات المخصص االحتياطي إدماج يعاد سلبيا، الصافي التقني الرصيد يكون عندما
 .تحديده تم كما السلبي المبلغ حدود في المحاسبية

 
 عواقب ضد الضمان موضوع األخطار تأمين إعادة برسم الحوادث، حجم تقلبات احتياطي يتجاوز ال أن يجب

 بما األخيرة الخمس المحاسبية السنوات خالل المكتسبة األقساط معدل من 500% الذكر، السالف الكارثية الوقائع
  .اإلحالة إعادة من صافية الجارية، المحاسبية السنة فيها

 
 األقساط معدل مضاعف األخرى، األخطار تأمين إعادة برسم الحوادث، حجم تقلبات احتياطي يتجاوز ال أن يجب

 .اإلحالة إعادة من صافية الجارية، المحاسبية السنة فيها بما األخيرة الخمس المحاسبية السنوات خالل المكتسبة
 

 األقساط على الحوادث تكلفة قسمة لحاصل المعياري االنحراف مرات خمس تطبيقه، الواجب المضاعف يساوي
  .سنوات ( 10 ) عشر عن تقل ال مالحظة فترة خالل المحدد المكتسبة
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 25المادة 

( 2005أكتوبر  20) 1426من رمضان  16في  صادر 1493.05لقرار وزير المالية والخوصصة رقم  طبقا
عمليات فيما يتعلق بالتأمين وإعادة التأمين فورا في محاسبتها،  مقاوالتتسجل  ،يتعلق بالمخطط المحاسبي للتأمينات

في غياب معلومات أنه  غيرالعناصر التي توصلت بها من المقاوالت المحيلة.  جميعالقبول في إعادة التأمين، 
 يجب على المقاوالت المذكورة: ،تتام السنة المحاسبيةكافية عند اخ

 مالئمة مقابل ذلكلتقييدات المحاسبية الا وإدراجالحسابات غير المتوصل بها من المقاوالت المحيلة  إما تقدير -
 ؛أو عند التوصل بحسابات المقاوالت المحيلة واليةالم المحاسبيةالسنة  افتتاحلها احتياطيات عند  ترصدوالتي 

يتم  مؤقت قيدبواسطة  محاسبيةسنة النفس الجميع الحسابات غير المكتملة ل أرصدة بينمؤقتا بمقاصة  القيام إماو-
 .الموالية حاسبيةالسنة الم افتتاحعند  قييده عكسيات

 
 خسارة، جودو علمه إلى بلغال يتوفر على جميع الحسابات، عندما ي الذي الحالتين، يجب علي معيد التأمين، وفي

 .لها قدرالم المبلغفي حدود  خسارةال هكوين مخصص لهذت
 

 26المادة 

 إضافية نسبة عاتقها على الملقاة الحوادث على تطبق أعاله، أن 24يجب على المقاوالت المشار إليها في المادة 

 تمكن ال عندما. الحوادث هذه بتدبير المتعلقة الحقيقية المصاريف مع وتتناسب التحليلية محاسبتها من تستخلص

% 5 في النسبة هذه تحدد للتدبير، الحقيقية المصاريف مع تتناسب إضافية نسبة استخالص من التحليلية المحاسبة

 إحالة. موضوع التدبير بمصاريف الخاصة اإلضافات تكون أن يمكن ال. مختلفة نسبة وجود إثبات حالة في ماعدا

 

 الخامسالفرع 
 االحتياطيات التقنيةطرق حساب خاصة ببعض 

 لألخطار الجارية المخصصلألقساط غير المكتسبة واالحتياطي  المخصص االحتياطي – 1

 

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)تممت بمقتضى منشور  27المادة 

من المادة  1والبند  22من المادة  3البند قساط غير المكتسبة المنصوص عليه في لأل المخصص االحتياطييحسب 
 92المادة المحددة في  بناء على التناسب الزمني بالنسبة لكل واحد من األصناف واألصناف الفرعية أعاله، 23
التي ال تمكن دورة و األصناف الفرعية أهذا المنشور حسب كل عقد على حدة. غير أنه بالنسبة لألصناف  من

طرق حساب أخرى تأخذ  ،الخطر الخاصة بها من تطبيق طريقة التناسب الزمني، تطبق المقاولة بعد موافقة الهيئة
 بعين االعتبار تطور الخطر في الزمن.

 
بشكل  المذكورتين أعاله 23و 22لألخطار الجارية المنصوص عليه في المادتين  المخصص يحسب االحتياطي

كون هذا يو. المذكورة 92منفصل بالنسبة لكل واحد من األصناف واألصناف الفرعية المحددة في المادة 
الحوادث الواقعة على األقساط تكلفة حاصل قسمة  بإضافةئوية المحصل عليها االنسبة الم االحتياطي عندما تفوق

نصف حاصل قسمة تكاليف االستغالل األخرى على إلى ،من جهة خيرتيناأل حاسبيتينسنتين الملاالمكتسبة خالل 
ضرب تفي هذه الحالة، و%. 100نسبة  ،موضوع الجرد من جهة أخرى حاسبيةسنة الملااألقساط الصادرة خالل 

قساط غير المكتسبة، ويقيد المبلغ المحصل عليه في لأل المخصص حتياطياال% في مبلغ 100 النسبة الزائدة عن
 عنحاصل قسمة تكاليف االستغالل األخرى على األقساط الصادرة  يمكن أن يقل وال ة.احتياطي األخطار الجاري

من القانون  64-1الكارثية المنصوص عليه في المادة  غير أنه، بالنسبة للضمان ضد عواقب الوقائع %.10نسبة 
بالنسبة لهذا الصنف إجمالية  السالف الذكر، يحسب االحتياطي المخصص لألخطار الجارية بصفة 17.99رقم 

 الواقعة واألقساط المكتسبة خالل الخمس سنوات المحاسبية األخيرة. على أساس معدل تكلفة الحوادث
 

 المخصص حتياطياالقساط غير المكتسبة وفي لأل المخصصحتياطي االوتحسب حصة معيدي التأمين في 
لحساب المبلغ اإلجمالي لالحتياطيات  اعتمدتالطرق التي  حسب نفسخطار الجارية وفق نفس الشروط ولأل

اتفاقيات  بنودالتأمين نتيجة تطبيق  معيدوفعال الذي يتحمله تجاوز هذه الحصة المبلغ تدون أن  ،موضوع اإلحالة
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 إعادة التأمين.
 
 تثار أن يمكن التي المدنية المسؤوليةاحتياطي مخصص للحوادث التي لم تؤد بعد والمتعلق بعمليات تأمين  -2

 محرك برية ذات عربة فيها تسببت والتي باألغيار الالحقة المادية أو ةاألضرار البدني بسبب
 

 ( 2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)عدلت بمقتضى منشور  28المادة 

 تثار أن يمكن التي المدنية المسؤوليةلحوادث التي لم تؤد بعد والمتعلق بعمليات تأمين لحتياطي المخصص االيقدر 
ليها في البند إالمشار  محرك ذات برية عربة فيها تسببت والتي باألغيار الالحقة المادية أو البدنية األضرار بسبب

 بإجراء تقييم منفصل حسب طبيعة الحوادث كما هي مبينة بعده: المنشور هذا من 6من المادة  11
 
 ؛مانيةلحوادث الجسا -1
 لحوادث األخرى.ا-2
 

التقييمين المذكورين، عن كل واحد من األصناف الفرعية للتأمين الواردة في  من تقييمبالنسبة لكل  ،ينجز الحساب
 من هذا المنشور. 92المادة 

 

الجسمانية: يتم تقييم الحوادث حسب كل ملف على حدة. ويتوافق هذا التقييم، فيما يخص بالنسبة للحوادث أ( 
 هغالقإالحوادث المصرح بها ، مع المبالغ التي يمكن أن يستحقها الضحايا إلى غاية التسوية النهائية للملف أو 

 للتقادم.
 

ويتم  الجرد. تاريخ تكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في حسب كل ملف" تقدير"ويضاف إلى التقييم 
أدناه، في العدد المقدر للحوادث الواقعة  محدد هو كماتكلفة الحوادث  متوسطالحصول على هذا التقدير بضرب 

 نيتالمبين تينقيالطر استعمالأكبر تقييم ناتج عن  عنال يقل التقييم المحصل عليه  أن يجبوغير المصرح بها. 
 تينقيالطر تحددوبعده. وفي الحالة المعاكسة، يضاف للتقييم المحصل عليه مبلغ يساوي الفرق بين التقييمين. 

 :كما يلي المذكورتين
 

 توسطالسابقة. ويحصل على هذا الم سنوات المحاسبيةلاتكلفة حوادث  متوسط لىإيستند التقييم  الطريقة األولى:
بقسمة التكلفة اإلجمالية للحوادث المنتهية خالل السنوات الخمس األخيرة على عدد الحوادث التي تمت تسويتها 
نهائيا أو تم حفظها دون أداء خالل نفس الفترة. وتعتبر كل حادثة وإن كانت تخول الحق في التعويض لعدة ضحايا 

 بمثابة حادث واحد.
 

موع عدد الحوادث الواقعة )بما فيها تقدير عدد الحوادث غير المصرح بها في مج المذكور التكلفة متوسطويضرب 
يفوق أو يساوي احتياطيها المتبقى، المحسوب عن كل ملف على حدة، سنة محاسبية الجرد( بالنسبة لكل  تاريخ في

خيرة على العشر األ سنوات المحاسبيةلا% من تكلفة الحوادث. غير أن هذه الطريقة ال تطبق إال على 30نسبة 
 األكثر.

 :السالف الذكر التكلفة معدل حساب ألجل 

 نفس السنة خالل إغالقه وتم فتحه أعيد حادث ملف في االعتبار بعين أخذها الواجب التكلفة تساوي أن يجب •
 التكاليف االعتبار بعين األخذ مع اإلغالق المذكور تاريخ إلى الحادث وقوع منذ المؤداة المبالغ مجموعمحاسبية، ال

 فتحه؛ إعادة بعد المؤداة

 ؛ أداء دون حفظها تم التي الملفات االعتبار بعين األخذ يجب •

 القضائية المصاريف تحديد يجب. منتهية ملفات بها المتعلقة األساسية التعويضات دفع تم التي الملفات تعتبر •
سنة  برسم كل فتحه يتم ملف إلى بعد، وإحالتهاأداؤها  يتم لم األخرى المتعلقة بها والتي والمصاريف واألتعاب

 ، وتكوين احتياطيات خاصة بها؛"التابعة والمصاريف واألتعاب القضائية المصاريف" اسم تحتمحاسبية، 

 مبلغ اعتمادها، يجب التي األخيرة الخمسالمحاسبية  السنوات خالل المنتهية بالحوادث المتعلقة التكلفة تساوي •
 نفس خالل المؤداة واألتعاب القضائية المصاريف مبالغ مجموع إليها مضاف المنتهية الحوادث تكاليف مجموع

 .المدة
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يعتمد في تقدير عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد على وتيرة التصريح بالحوادث المسجلة 
 الجارية.سنة للعلى األقل السابقة سنوات المحاسبية من لدن المقاولة خالل الخمس ال

 
سنة ( 20)عشرين ال خاللالمقاولة من لدن  سجلةالم الحوادثتقييم مبني على وتيرة تسوية  الطريقة الثانية:

 الجارية. سنة المحاسبيةلاعلى األقل بما فيها  المحاسبية
 

أن استعمال هذه الطريقة ليس  كل ملف على حدة. غير حسبب( بالنسبة للحوادث األخرى: يتم تقييم الحوادث 
يضاف إلى هذا التقييم تقدير تكلفة الحوادث واألخيرتين.  سنتين المحاسبيتينلالحوادث الواقعة خالل لإلزاميا بالنسبة 

ه أ( من هذ بندالجرد، والذي يتم الحصول عليه بنفس الطريقة المحددة في ال تاريخ فيالواقعة وغير المصرح بها 
تكلفة حوادث السنوات  متوسطالتقييم المحسوب استنادا إلى  عن يقل التقييم المحصل عليه أن ال يجب. المادة

. وفي الحالة المعاكسة، ذكرالأ( السالف  بندهو محدد في الطريقة األولى الواردة في ال كماالسابقة  المحاسبية
 للتقييم المحصل عليه مبلغ يساوي الفرق بين التقييمين المذكورين. يضاف

 
مقاوالت التأمين  هذه المادة على مجمل األخطار المؤمنة في إطار التأمين المشترك من لدن مقتضياتتطبق 

 التأمين المشترك.حسب حصتها في وإعادة التأمين. يكون االحتياطي من طرف كل مقاولة 
 

 تقلبات حجم الحوادثمخصص لاحتياطي  -3
 

 ( 2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)عدلت وتممت بمقتضى منشور  29المادة 

 من المادة 7البند و 22 ادةمن الم 8يمول االحتياطي المخصص لتقلبات حجم الحوادث المنصوص عليه في البند 
المتوالية باقتطاع من الفائض التقني الصافي من  المحاسبيةبرسم كل سنة من السنوات من هذا المنشور،  23

 حوادث الشغل عن تأمينلبالنسبة ل %50 نسبة فيهذا االقتطاع  يحدداإلحاالت المتعلق بالصنف المعني. و
أن تثار بسبب األضرار البدنية أو المادية الالحقة باألغيار  التي يمكنالمسؤولية المدنية تأمين و واألمراض المهنية

عواقب الوقائع الكارثية  % بالنسبة للضمان ضد90فيها عربة برية ذات محرك، وفي نسبة  تسببتوالتي 
 % بالنسبة للتأمينات ضد75السالف الذكر، وفي نسبة  17.99رقم  من القانون 64-1المنصوص عليه في المادة 

 64-1عليه في المادة بالضمان المنصوص  أخطار القرض واألخطار الناجمة عن عوامل طبيعية غير المشمولة
  بعده. 30مقتضيات المادة  المذكورة، مع مراعاة

 
ينتج الفائض التقني الصافي من اإلحاالت بالنسبة لكل واحد من األصناف المعنية عن الفرق بين األقساط الصافية 

 4و 3في البندين  ،حسب الحالة ،منها مخصص االحتياطيات المشار إليها يخصم المحاسبيةمن اإللغاءات للسنة 
عند  ،إليها ضافتوهذا المنشور  من 23 من المادة 3و 2و 1هذا المنشور أو في البنود  من 22 من المادة

مبلغ تكاليف الحوادث الصافية من الرجوع مضاف إليه  وبيناالقتضاء، العائدات التقنية لالستغالل من جهة، 
 .من جهة أخرى ىالتكاليف األخر التكاليف التقنية المتعلقة مباشرة بالصنف وحصة من

 

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)عدلت وتممت بمقتضى منشور  30المادة 

  الحوادث: حجم لتقلبات المخصص االحتياطي عندما يبلغ أعاله، 29 المادة في إليه المشار االقتطاع يتوقف
 
 حاسبيةخالل السنوات الم المكتسبة% من معدل األقساط 150 نسبةالقرض:  أخطار ضد تأميناتلل بالنسبة -1

 الخمس األخيرة، صافية من إحاالت إعادة التأمين؛
 بسبب تثار أن يمكن التيالمسؤولية المدنية تأمين الشغل واألمراض المهنية و حوادث عنتأمين لبالنسبة ل -2

 معدل من % 35 نسبة  : محرك ذات برية عربة فيها تسببت والتي باألغيار الالحقة المادية أو البدنية األضرار
 الخمس األخيرة، صافية من إحاالت إعادة التأمين؛ حاسبيةالم السنوات خالل المكتسبة األقساط

   17.99 رقم القانون من 1-64 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب ضد للضمان بالنسبة -3
 % 500 بهذا الضمان : المشمولة غير طبيعية عوامل عن الناجمة األخطار تضمن التي والعمليات الذكر السالف

  التأمين. إعادة إحاالت من صافية األخيرة الخمس المحاسبية السنوات خالل المكتسبة األقساط معدل من
 حاسبيةالسنة الم حصيلة الحوادث في حجمإدماج احتياطي تقلبات  عادعندما يكون الرصيد التقني الصافي سلبيا، ي
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 .هديحدكما تم تفي حدود المبلغ السلبي 
 
 احتياطي مخصص لخطر االستحقاق -4
 

 31المادة 

 قيدةعندما تفوق القيمة اإلجمالية الم ،حسب طبيعة التوظيفات ،خطر االستحقاقل حتياطي المخصصااليكون 
القيمة اإلجمالية لنفس التوظيفات التي تم تقييمها  ،المنشور هذا من 59لتوظيفات المشار إليها في المادة ا حصيلةب

ذين هحسب القواعد المنصوص عليها في المادة المذكورة. ويساوي االحتياطي الواجب تكوينه الفرق المعاين بين 
 التقييمين.

 

 احتياطي الرسملة -5

 
  32المادة 

 الرسملة بتطبيق المقتضيات التالية :يحدد احتياطي 
 

المصدرة من في حالة بيع أو سداد القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض 
القرض  األبناك وشهادات اإليداع وأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات لدن

المشار إليها على التوالي في البنود  ،صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المصدرة من لدنالغير مسعرة والسندات 
 ،بعد خصم الفوائد الجارية ،وكان السعرمن هذا المنشور  39من المادة  21 و 16و 15و 13و 12و 5و 2و 1

، يحول المنشور هذا من 57في األصول بما في ذلك رصيد الفرق المشار إليه في المادة  ةيفوق مبلغ القيم المدرج
إلى احتياطي الرسملة مبلغ يساوي الفائض. وفي الحالة المعاكسة، يمكن خصم مبلغ يساوي الفرق من احتياطي 

% من مبلغ القيم 15أن مبلغ احتياطي الرسملة ال يمكن أن يتجاوز نسبة  غيرالرسملة في حدود هذا األخير. 
 المشار إليها في هذه المادة.

 
ياطي الرسملة المنصوص عليه في هذه المادة على القيم المنقولة المودعة من طرف معيدي التأمين احت يكون ال

 .لدى المقاوالت المحيلة وال على السندات ذات السعر المتغير والتوظيفات المرصدة للعقود ذات رأس المال المتغير
 
 احتياطي مخصص للغرر المالي -6
 

 33المادة 

لتمثيل االحتياطيات التقنية  رصدةمردودية التوظيفات الم نسبة تإذا كان المالي للغرر حتياطي المخصصااليكون 
لتدبير الخاص لأو  المنشور هذا من 6من المادة  6و 4إلى  1الخاصة بعمليات التأمين المشار إليها في البنود من 

لمبلغ اعن حاصل قسمة مبلغ الفوائد التقنية على  تقل ،بالعشر ةمخفض مراض المهنيةاألو يرادات حوادث الشغلإل
 .إعادة التأمين بما فيها األخيرتين حاسبيتينالملسنتين ل المتوسط لالحتياطيات الحسابية

المردودية الحقيقي للتوظيفات  نسبةيساوي هذا االحتياطي حاصل الفرق بين مبلغ االحتياطيات الحسابية المحسوب ب
 .والمخفض بالعشر، ومبلغ االحتياطيات الحسابية عند تاريخ الجرد من هذه المادة المشار إليها في الفقرة األولى

 
 المردودية المشار إليه أعاله حاصل قسمة: نسبةساوي ت
المؤمن لهم في  مشاركةعائد التوظيفات المشار إليها أعاله الصافي من التكاليف بمفهوم القائمة النموذجية لتحديد  -

 األرباح؛
إعادة التأمين والمتعلقة بما فيها األخيرتين، لالحتياطيات الحسابية  المحاسبيتينلسنتين على المبلغ المتوسط، ل -

 رادات حوادث الشغلإليالتدبير الخاص بمينات الزواج والوالدة أو الرسملة أو بعمليات التأمين على الحياة أو تأ
 .واألمراض المهنية

 
 الموالية. محاسبيةيعاد إدراج االحتياطي كما تم تكوينه في حسابات المقاولة عند افتتاح السنة ال

 
 متغير.المال ال المادة على العقود ذات رأس هذه مقتضياتال تطبق 
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 السادس الفرع

 التحقق من تكوين وتقييم االحتياطيات التقنية

  34المادة 

 وتقييم تكوين سنويا من المشار إليه أعاله، يتم التحقق 17.99من القانون رقم  238ألحكام المادة  تطبيقا

أعاله، المنجزة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة  33إلى  21التقنية المنصوص عليهما في المواد من  االحتياطيات

 المذكورة . المقاولة لهذا الغرض من طرفالـتأمين، من لدن مقيم معين 

 ة :المحاسبيكلف المقيم بالتحقق من كون االحتياطيات التقنية المقيدة في 

 تم تكوينها طبقا للطرق المنصوص عليها في هذا المنشور؛ -

 كافية وأن تقييمها تم بدقة وصدق حسب الطرق االكتوارية واإلحصائية المتعارف عليها في هذا المجال.   -

 التقنية التالية :على المقيم أن يولي اهتماما خاصا لالحتياطيات يجب 

رؤوس  اتاالحتياطيات الحسابية واحتياطيات التسيير واحتياطيبالنسبة لعمليات التأمين على الحياة والرسملة:  -

 ؛اإليرادات الواجب أداؤها األموال و

االحتياطيات  االحوادث الواجب أداؤها بما فيه احتياطياتبالنسبة لعمليات التأمين غير التأمينات على الحياة:  -

 ؛المتعلقة بتكاليف الحوادث الواقعة وغير المصرح بها

 . المالي الغرر بالنسبة لجميع عمليات التأمين السالفة الذكر: احتياطيات -

 

 من أجل القيام بمهامه، على الكفاءة والمؤهالت والتجربة المناسبة لذلك.  المقيم، يجب أن يتوفر

من السنة  أبريل 30 فيإلى الهيئة  تضمن استنتاجات المقيم في وثيقة توجهها مقاولة التأمين وإعادة التأمين

 على أبعد تقدير. المحاسبية المنصرمةالتي تلي السنة  المحاسبية

 هذه المادة على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات اإلسعاف. مقتضياتال تطبق 
 
 
 

 السابعالفرع 
 مسك دليل يتعلق بتسوية ملفات الحوادث وتقييم االحتياطيات المتعلقة بها

 

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)عدلت بمقتضى منشور  35المادة 

من أجل تمكين الهيئة من مراقبة تسوية الحوادث وتكوين االحتياطيات المنصوص عليها في الفقرة األولى من 
المشار إليه في  لمساطرادليل يبين أن ، يجب هاوتحيين هاالسالف الذكر وتقييم 99.17 رقم من القانون 245المادة 
 : كيفياتعلى األقل  من هذا المنشور 93المادة 

 ؛تسجيل الحوادث -
تكلفة الحوادث المعتمدة  متوسطجدول ملفات الحوادث الواقعة والمصرح بها بما في ذلك على الخصوص  فتح -

 ها؛وتحيين المعلومات المتعلقة ب ،عند االقتضاء، لفتح الملفات
 الجرد؛ تاريخ فيتكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها وعدد الملفات المتعلقة بها، توسط حساب م -
، بالنظر إلى الوثائق والمعلومات التي تتوصل بها مقاولة التأمين وإعادة التأمين السيما تحيين االحتياطيات التقنية -

أساس حكم قضائي وبين باقي الملفات لق بها على المتع مع التمييز بين ملفات الحوادث التي تم تحديد االحتياطي
 األخرى؛

 ا في ذلك الملفات التي يتم حفظها دون أداء. إغالق ملفات الحوادث بم -

 إغالق ملفات الحوادث ، يجب أن يشير تقرير المالءة بوضوح إلى ذلك.  كيفياتفي حالة تغيير 

 ستعمالبالنسبة لتأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن ا،دليل المساطريراعى عند إعداد عالوة على ذلك، يجب أن 
 :مايلي، البرية ذات محركالعربات 

فتح ملف تم أو أكثر مؤمن لهم لدى نفس مقاولة التأمين وإعادة التأمين، ي شخصين الحادثة التي تهم بخصوص -
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 حادث بالنسبة لكل واحد منهم؛
هذا  من 92من المادة  23إليها في البند  ة المشارفرعيال بصنف من األصنافبخصوص الحادث المتعلق  -

من هذا المنشور، يتم فتح ملف بالنسبة لكل صنف فرعي  28 يها في المادةالمنشور أو بإحدى الحوادث المشار إل
 ؛الكيفيات يتم إغالق الملفات حسب نفس. ووحسب طبيعة الحادث

 تثار أن يمكن التي المدنية المسؤوليةشغل وضمان عندما يتعلق األمر بحادث طريق يثار معه ضمان حوادث ال -
تتولى نفس مقاولة  محرك برية ذات عربة فيها تسببت والتي باألغيار الالحقة المادية أو األضرار البدنية بسبب

 أن يمكن التي المدنية المسؤوليةالتكاليف الحقيقية المتعلقة بصنف تأمين  تسجل، هماالتأمين وإعادة التأمين تغطيت
األخذ بعين دون  محرك برية ذات عربة فيها تسببت والتي باألغيار الالحقة المادية أو األضرار البدنية بسبب تثار

 .حوادث الشغلالتي تمت برسم ضمان  االعتبار التسوية

، يجب أن يوضح دليل المساطر كذلك أن أذون الصيدلة ال يتم واألمراض المهنية بالنسبة لتأمينات حوادث الشغل
. يتم إدماج هذه األذون في االحتياطيات بداية كل سنة بمجرد ة الحوادثتكلف توسطأخذها بعين االعتبار لحساب م

 إصدار األقساط.
يمكن للهيئة إبداء مالحظات حول دليل المساطر كما يمكن لها المطالبة بإدخال تغييرات عليه داخل أجل تحدده 

 للمقاولة.

 

 

 الفصل الثالث
 متعلقة بالتوظيفات مقتضيات

 األولالفرع 
 مقتضيات عامة

 

 36المادة 

 تمثل االحتياطيات التقنية للعقود المحررة بوحدات حسابية بأصول محررة بنفس الوحدات الحسابية.
بالنسبة لهذه العقود، على وسائل تقنية ومساطر داخلية تضمن في كل وقت تطابقا تاما،  ،يجب أن تتوفر المقاولة

و عجز، لمحفظة األصول المتخذة كأساس لهذه العقود مع االلتزامات التقنية الناتجة عنها وكذا إدراج دون فائض أ

 لتقييدات المحاسبية حسب الشروط المحددة في المخطط المحاسبي للتأمينات.ا

 37المادة 

 تمثل االلتزامات المبرمة بعملة معينة بأصول محررة بنفس العملة.
 تخضع عمليات القبول إلعادة التأمين لمقتضيات الفقرة السابقة. ال

 38المادة 

 تمثل االحتياطيات التقنية بأصول موجودة بالمغرب. غير أنه يمكن:
 تمثيل االحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات القبول إلعادة التأمين بإيداعات لدى المقاوالت المحيلة؛ -
 
مقاوالت التأمين وإعادة التأمين الموجودة خارج المغرب لتمثيل االحتياطيات التقنية، وذلك المساهمات في  لقبو -

 بعد موافقة الهيئة ؛
 
تمثيل حصة االحتياطيات التقنية المقابلة لاللتزامات المتعلقة بالعمليات المنجزة خارج المغرب، بأصول موجودة  -

 بالخارج. عملياتها بعضزاول ت تيبالخارج بالنسبة لمقاوالت التأمين ال

 الثانيالفرع 
 عناصر األصول المقبولة لتمثيل االحتياطيات التقنية

 

 39المادة 
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 ، فيالمشار إليه أعاله 17.99 رقم القانون من 238 المادة في إليها المشار الخصوم وباقي التقنية االحتياطيات تمثل

 المبينة األصول بواسطة الفصل، هذا في الواردة والتحديدات الشروط حسب التأمين وإعادة التأمين، مقاوالت أصول

 أدناه:
 الدولة؛ـ القيم التي تصدرها 1
 الدولة؛القيم المضمونة من طرف  -2
صندوق تضامن مؤسسات التأمين في إطار اإلعانات الممنوحة برسم التحويالت اإلجبارية على دين المترتب الـ 3

 السالف الذكر؛ 17.99 القانون رقممن  258المنصوص عليها في المادة 
 : دين المترتبالـ 4

ات اإلحاالت القانونية غير المودعة لدى يالشركة المركزية إلعادة التأمين المتعلق باحتياطعلى  -4-1
 ؛ةالمحيلالمقاوالت 

بالمغرب والتي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين والمتعلق  المعتمدةعلى المقاوالت  -4-2
لمقاوالت الهذه بموجب ترخيص ممنوح أو  موافقة الهيئة لدى المقاوالت المحيلة بعدباالحتياطيات غير المودعة 

 لتنفيذ.حيز ا المشار إليه أعاله 64.12رقم المحيلة من طرف الوزير المكلف بالمالية قبل تاريخ دخول القانون
 األبناك؛ المصدرة من لدنـ سندات القرض 5
 ـ تسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة ؛6

 ة في المدار الحضري بالمغرب؛نيـ العقارات المب7

 ـ عقارات أخرى موجودة بالمدار الحضري بالمغرب؛8
 الجاري؛حصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب  -9

 في المغرب؛ موجودة القروض المضمونة برهون مـن الرتبة األولى على عقارات -10
 ؛ أعاله 2و 1ة في البندين نـ القروض على القيم المبي11
 ،المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول 35.94يداع المنصوص عليها في القانون رقم ـ شهادات اإل12

كما وقع تغييره  (1995يناير  26) 1415من شعبان  24بتاريخ  1.95.3الشريف رقم ر يالصادر بتنفيذه الظه
 ؛وتتميمه

 السالف الذكر؛ 35.94ـ أذون شركات التمويل المنصوص عليها في القانون رقم13
 السالف الذكر؛ 35.94ـ أوراق الخزينة المنصوص عليها في القانون رقم 14
 أعاله؛ 5البنديم غير تلك المشار إليها في المسعرة في بورصة الق القرضـ سندات 15
تأشيرة  حصل إصدارها علىأعاله، التي  5البندغير المسعرة، غير تلك المشار إليها في  القرض ـ سندات16

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
 ـ األسهم المسعرة في بورصة القيم؛17
المعتبر بمثابة  الشريف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظهير المصدرة من لدنـ السندات 18

 1السالف الذكر والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم المشار إليها في البندين  1.93.213قانون رقم 
 من هذه المادة؛ 2و

  الشريف الخاضعة للظهير النقدية غير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المصدرة من لدنـ السندات 19
السالف الذكر والتي ال يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم المشار  1.93.213المعتبر بمثابة قانون رقم 

 من هذه المادة؛ 2و 1إليها في البندين 
المتعلق بهيئات  70.14للقانون رقم  هيئات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة المصدرة من لدنالسندات  -20

 1437 القعدة ذي من 21 بتاريخ 1.16.130 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر ،التوظيف الجماعي العقاري
 (؛2016 أغسطس 25)

المتعلق بتسنيد  33.06صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم  عنالمصدرة السندات  -21
 ؛من نفس القانون 8باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة  ،هكما وقع تغييره وتتميم صولاأل

المتعلق بهيئات  41.05هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الخاضعة للقانون رقم  المصدرة من لدنالسندات  -22
    1427محرم  15الصادر في  1.06.13بتنفيذه الظهير الشريف رقم  الصادر التوظيف الجماعي للرأسمال

 ه؛وتتميموقع تغييره  كما(، 2006فبراير  14)
 والتي تتضمن: السالف الذكر 33.06الخاضعة للقانون رقم  صكوكالشهادات  -23

 مماثال لخطر القيم المقابل خطرالفيها  يكون والتيالدولة مبادرة فيها عتبر تالتي  صكوكالشهادات  -23-1
 ؛المادةهذه من  2و 1ين المشار إليها في البند

 .أعاله 1-23 المشار إليها في البندغير تلك  صكوكالشهادات  -23-2
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 في أجل شهرين على األكثر والمتعلقة بعمليات التأمين على الحياة، متوقع تحصيلهااألقساط أو االشتراكات ال -24
 وتكاليف االقتناء والرسوم؛ اإللغاءات صافية من

 عملياتفي أجل شهرين على األكثر والمتعلقة بعمليات التأمين غير  متوقع تحصيلهااألقساط أو االشتراكات ال -25
 وتكاليف االقتناء والرسوم ؛ اإللغاءاتتأمين على الحياة، صافية من ال

 17.99قانون رقم من ال 158مقاوالت التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في المادة الديون المترتبة على  -26
 ؛ةالمحيلالمقاوالت ختيارية غير المودعة لدى ات المتعلقة باإلحاالت االيمقابل االحتياط السالف الذكر

 بخصوص عمليات القبول في إعادة التأمين؛ ةالمحيلالمقاوالت  إيداعات لدى-27
 المنشور هذا من 64مبالغ نقدية في صندوق المقاولة أو مودعة لدى المؤسسات المشار إليها في المادة -28

المعتبر  الشريف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية الخاضعة للظهير المصدرة من لدنالسندات و
 ؛السالف الذكر 1.93.213بمثابة قانون رقم 

 ة؛أتكاليف االقتناء المرج-29
 ؛ةبالنسبة لكل حالة على حد ،الهيئة موافقة عدب ،توظيفات أخرى -30
 المتعلقة باحتياطيات االحاالت االختيارية غير المودعة؛ الديون الصافية على معيدي إعادة التأمين -31
 المتوقع تحصيلها والمقدرة صافية من عمولة إعادة التأمين. األقساط-32

أعاله في أصول مقاوالت التأمين  إليهانه ال يمكن تمثيل االحتياطيات التقنية وكذا باقي الخصوم المشار أغير 
 32و 31عمليات إعادة التأمين بواسطة القيم الواردة في البندين  ،بصفة غير حصرية ،وإعادة التأمين التي تزاول

 من الفقرة األولى من هذه المادة.
 

كما ال يجب تمثيل االحتياطيات التقنية وباقي الخصوم المشار إليها أعاله في أصول المقاوالت التي تزاول بصفة 
 30و 28و 27و 23إلى  7من و 5و 3و 2و 1ود حصرية عمليات إعادة التأمين إال بواسطة القيم الواردة في البن

 من الفقرة األولى من هذه المادة. 32و 31و

 
 40المادة 

 39من المادة  25و 24في البندين  التوالي على إليها شارالم، تتكون األقساط أو االشتراكات المتوقع تحصيلها
على إصدارها  أجل شهرين من مبالغ وصوالت األقساط أو االشتراكات في انتظار التحصيل التي لم ينصرم ،أعاله

  والرسوم. اإلقتناءكات المتوقع تحصيلها صافية من اإللغاءات وتكاليف االجرد. وتكون األقساط أو االشتر تاريخ في
 

 41المادة 
يمكن لمقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تمثل التزاماتها المتعلقة  أعاله، 39باإلضافة للقيم المحددة في المادة 

بواسطة عناصر األصول المقبولة وفق تشريعات الدول  ،بالعمليات المنجزة من طرف فروعها الموجودة بالخارج
 والموجودة فوق تراب هذه الدول. عملياتهاالتي تزاول فيها 

 

 42المادة 

غير المسعرة في بورصة القيم والتي لم تحصل على تأشيرة على شرط و معلقةالال يمكن قبول سندات القرض 
 .الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتمثيل االحتياطيات التقنية

 
 الثالث الفرع 

 كيفية الرصد والقبول

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)نسخت وعوضت بمقتضى منشور  43المادة  

 إعادة عمليات حصرية بصفة تزاول ال التي التأمين وإعادة التأمين لمقاوالت بالنسبة التقنية االحتياطيات تمثيل يتم
 :التالي والضمان التأمين وإعادة التأمين عمليات باعتبار التأمين

 ؛ والرسملة الحياة على تأمينات )أ
 ؛ المتغير المال رأس ذات والرسملة الحياة على تأمينات )ب
 المهنية واألمراض الشغل حوادث إليرادات الخاص التدبير فيها بما الحياة على التأمينات غير التأمين عمليات )ج

 السالف 17.99 رقم القانون من 64-1 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب ضد الضمان باستثناء
 ؛ الذكر

 ؛ الذكر السالف 17.99 رقم القانون من 64-1المادةفي  عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب ضد ضمان )د
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 من 64-1 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب ضد الضمان موضوع األخطار تأمين إعادة )ه
 الذكر؛ السالف 17.99 رقم القانون

 .أعاله )د في إليها المشار تلك غير األخطار تأمين إعادة )و
 

 باعتبار التأمين إعادة عمليات حصرية بصفة تزاول التي المقاوالت طرف من التقنية االحتياطيات تمثيل يتم
  : التالية التأمين إعادة عمليات

 شوال من 23 في الصادر 1.60.085 رقم الشريف الظهير بموجب المحدثة اإلجبارية القانونية التأمين إعادة  1)
 المركزية الشركة إحداث قصد 1960 مارس 9 يوم المبرمة االتفاقية على بالمصادقة( 1960أبريل  20) 1379
 ؛ التأمين منظمات تستخلصها التي األقساط من حصة عن الشركة لهذه التخلي وبوجوب المؤمن لتأمين

 
 غير المغرب في المعتمدة التأمين وإعادة التأمين مقاوالت مع مبرمة اتفاقيات موضوع التأمين إعادة عمليات 2)

 المنصوص الكارثية الوقائع عواقب ضد الضمان موضوع األخطار تأمين وإعادة اإلجبارية القانونية التأمين إعادة
 الذكر؛ السالف 17.99 رقم القانون من 64-1 المادة في عليه

 
 بعده والمسماة األجنبية التأمين وإعادة التأمين مقاوالت مع مبرمة اتفاقيات موضوع التأمين إعادة عمليات 3)
 ؛»األجنبية االتفاقية التأمين إعادة«
 

 64-1 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب ضد الضمان موضوع األخطار تأمين إعادة عمليات 4)
 .الذكر السالف 17.99 رقم القانون من
 

 ».المغربية االتفاقية التأمين إعادة« أعاله (4( و2 في إليها المشار التأمين إعادة عمليات تسمى
 

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)نسخت وعوضت بمقتضى منشور  44المادة 

 المكونة العناصر بشأن تفتح أن التأمين، إعادة عمليات حصرية بصفة تزاول ال التي المقاوالت على يجب
 : التالية الرصد فئات حسب منفصلة حسابات إدخالها، تاريخ من ابتداء لألصول،

 ؛ والرسملة الحياة على تأمينات )أ  
 ؛ المتغير المال رأس ذات والرسملة الحياة على تأمينات )ب  
 ؛ المهنية واألمراض الشغل حوادث إليرادات الخاص التدبير )ج  
 السالف 17.99 رقم القانون من 64-1 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب ضد ضمان )د  

 الذكر؛
 ؛ األخرى المباشرة التأمين عمليات )ه  
 من 64-1 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب ضد الضمان موضوع األخطار تأمين إعادة )و  

 الذكر؛ السالف 17.99 رقم القانون
 ؛ أعاله )د في إليها المشار تلك غير األخطار تأمين إعادة )ز 
 .الرصد فئات باقي )ح 
 

 المسبقة للموافقة أعاله )ه أو ،)د أو ،)ج أو ،)أ للفئة رصده سبق الذي األصول من ألصل رصد تغيير كل يخضع
 .للهيئة

 ب( الفئة ومن ،)ب الفئة إلى )ح أو ،)ز أو ،)و أو ،)ه أو ،)د أو ،)ج أو ،)أ الفئة من الرصد تغييرات تستوجب ال
 أو ،)ز أو ،)و أو ،)ه أو ،)د أو ،)ج أو ،)أ الفئة من الرصد تغيير يعتبر الهيئة. موافقة المذكورة، الفئات إحدى إلى
 .القيمة نقصان أو زيادة معاينة يستوجب األصول لعناصر تفويت بمثابة (ب الفئة اتجاه في (ح
 لموافقة (ه أو ،)د أو ،)ج أو ،)ب أو ،)أ الفئة اتجاه في (ح أو ،)ز أو ،)و الفئة من الرصد تغييرات تخضع ال

 .الهيئة
 المكونة العناصر بشأن تفتح أن يجب التأمين، إعادة عمليات حصرية بصفة تزاول التي للمقاوالت بالنسبة

 :التالية الرصد فئات حسب منفصلة حسابات إدخالها، تاريخ من ابتداء لألصول،
 ؛ اإلجبارية القانونية التأمين إعادة (1
 الوقائع عواقب ضد الضمان األخطار موضوع تأمين إعادة باستثناء المغربية االتفاقية التأمين إعادة  (2

 ؛ الذكر السالف 17.99 رقم القانون من 64-1 في المادة عليه المنصوص الكارثية
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 ؛ األجنبية االتفاقية التأمين إعادة  (3
 64-1  المادة في عليه المنصوص الوقائع الكارثية عواقب ضد الضمان موضوع األخطار تأمين إعادة (4

 .الذكر السالف 17.99  رقم القانون من

 السابقة الفقرة من( 4(، أو 3(، أو 2(، أو 1  للفئة رصده سبق الذي األصول من ألصل رصد تغيير كل يخضع
 .المسبقة للهيئة للموافقة

 

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)نسخت وعوضت بمقتضى منشور  45المادة 

 المغربية االتفاقية التأمين إعادة على المنشور هذا من 54و 50و 49و 48و 47و 46و 42 المواد مقتضيات تطبق ال

 واألجنبية.
 

 46المادة 

ألخرى الموجودة بالمدار الحضري، المشار إليها اة في المدار الحضري والعقارات نيلكي يتم قبول العقارات المب
ات التقنية، يجب أن ال تفوق ي، لتمثيل االحتياطهذا المنشور من 39 من المادة 8و 7على التوالي في البندين 

يمكن  وة على ذلك، اللهذا التمثيل. عال رصدها% من قيمتها في تاريخ 50 نسبة لعقاراتل ةثقلالمالحقوق العينية 
 لهيئة.ا من موافقةبهذا التاريخ إال  بعدتقييد أي حق عيني على هذه العقارات 

 

 يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تعزز طلب قبول األصول العقارية بالوثائق والمعلومات التالية:
حسب الفئات  رصدالتكلفة وطبيعة ال الشراء أو ثمن ثمنالمحتوى والموقع ورقم الرسم العقاري وتاريخ و ( أ
 ؛المنشور هذا من 44 في المادة منصوص عليهاال
 
 ،مجموع الحقوق العينية المثقلة للعقار أو تثبت خلوه من أي تحمل، مشيرة تعدد( شهادة من المحافظة العقارية ب

من القانون رقم  276مادة إلى تقييد االمتياز الخاص لفائدة المؤمن لهم المنصوص عليه في ال ،عالوة على ذلك
 .المشار إليه أعاله 17.99

 
لشركة العقارية، ا في ملكيةفيما يتعلق بالشركات العقارية، يرفق طلب قبول الحصص واألسهم، بالنسبة لكل عقار 

أ( وب( أعاله وكذا القوائم التركيبية للشركة المذكورة آلخر سنة  البندين بالوثائق والمعلومات المنصوص عليها في
لطلب السالف الذكر. يجب أن تقدم هذه القوائم التركيبية كل سنة في التاريخ المنصوص عليه في ل ةبقاس حاسبيةم

عقارية، يجب بالنسبة لالقتناءات الالحقة للعقارات من طرف الشركة الو. المنشور هذا من 100 البند ج( من المادة
 أ( وب( أعاله. البندين تقديم الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في

 
مين وإعادة التأمين أال تطبق إجبارية تقييد االمتياز الخاص المنصوص عليه في البند ب( أعاله على مقاوالت الت

 اإلجبارية.التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين بالنسبة إلعادة التأمين القانونية 

 
 47المادة 

ات يلتمثيل االحتياط المنشور هذا من 39 من المادة 10إليها في البند  المشار يجب أن يتضمن طلب قبول القروض
 التقنية، المعلومات والوثائق التالية: 

 
 التقديرية؛ تهالعقاري وقيم هرقم رسمموقع العقار المرهون وأ(  

 الهيئة؛ موافقةاليد على الرهن دون  ب( التزام المقاولة بعدم منح رفع 

 ؛ج( نسخة من عقد القرض 

 ؛القرض اهتالكد( جدول  

 .هـ( شهادة من المحافظة العقارية تعدد الحقوق العينية المثقلة للعقار 
 

 48المادة 

من  30 يجب أن يرفق طلب قبول األسهم غير المسعرة في بورصة القيم لتمثيل االحتياطيات التقنية في إطار البند
 ، المقدم للمرة األولى، بالوثائق والمعلومات التالية المتعلقة بالشركة المصدرة:هذا المنشور  من 39 المادة
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 سمية ؛رأسمال الشركة وعدد األسهم وقيمتها اإل -
 قطاع النشاط. -

 
 ما تقديم واحدة،إذا فاق عدد سنوات نشاط الشركة المصدرة سنة  ،مقاولة التأمين وإعادة التأمين علىيجب  كما
 :يلي
 

 الثالث األخيرة على األكثر؛ حاسبيةسنوات المالقوائم التركيبية لل -
 األرباح الموزعة خالل نفس الفترة. -

 
 المحاسبيةاإلدالء بالقوائم التركيبية للسنة  واحدة، قابلة للتجديد سنويا بعد محاسبيةسنة ل قبول هذه القيمي يسر

ألي مالحظة خالل أجل ثالثين  المنصرمة وكذا األرباح الموزعة خالل نفس الفترة. وفي حالة عدم تقديم الهيئة
توصل بهذه الوثائق، تقبل األسهم غير المسعرة في بورصة القيم المعنية لتمثيل ( يوما ابتداء من تاريخ ال30)

 االحتياطيات التقنية.
 

 الرابعالفرع 
 التقنية لالحتياطيات الممثلة تنويع وتوزيع األصول

 

 49المادة 

 ،باستثناء إذن خاص من الهيئة
 
لقرض اسندات  مناألصول المكونة  مجموعال يمكن، بالنسبة لكل بنك مؤهل لتلقي اإليداعات، أن يتجاوز،  -1

قروض المضمونة برهون مـن الرتبة األولى وشهادات اإليداع واألسهم المسعرة الاألبناك و المصدرة من لدن

 المادة من30 و 17و 12و 10و 5المشار إليها على التوالي في البنود  ،في بورصة القيم وتوظيفات أخرى
عدا  المنشور هذا من 64وكذا اإليداعات النقدية لدى المؤسسات المشار إليها في المادة  ،من هذا المنشور 39

التقنية منقوص منه مبلغ الدين  لالحتياطيات الممثلة من مبلغ جميع األصول %12,5بنك المغرب، نسبة 
                      الحياةالمترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين والدين والتسبيقات على عقود التأمينات على 

المتعلقة بعمليات التأمين على الحياة واألقساط أو متوقع تحصيلها الرسملة واألقساط أو االشتراكات ال أو
تأمين على الحياة والديون المترتبة على ال عملياتالمتعلقة بعمليات التأمين غير متوقع تحصيلها االشتراكات ال

 البنود في إليها على التوالي المقاوالت المحيلة وتكاليف االقتناء المرجأة المشارالتأمين وإيداعات لدى معيدي 
 ؛من هذا المنشور 39من المادة  29و 27و 26و 25و 24و 6و 4و 3
 

ف الذكر، الالس 17.99يمكن، بالنسبة لكل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بموجب أحكام القانون رقم  ال -2
 برهون مـن الرتبة األولى وأوراق الخزينةالمضمونة  لقروضا من األصول المكونةأن يتجاوز مجموع 

مسعرة واألسهم المسعرة في بورصة القيم الوسندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير 
 هذا من 39 المادة من  30و 17و 16و 15و 14و 10البنود على التوالي في إليها وتوظيفات أخرى المشار

التقنية منقوص منه مبلغ الدين المترتب  لالحتياطيات الممثلةل من مبلغ جميع األصو  %12,5نسبة المنشور،
والدين والتسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة  ،على صندوق تضامن مؤسسات التأمين

االشتراكات  الحياة واألقساط أو المتعلقة بعمليات التأمين علىمتوقع تحصيلها االشتراكات ال واألقساط أو
معيدي تأمين على الحياة والديون المترتبة على الالمتعلقة بعمليات التأمين غير عمليات متوقع تحصيلها ال

 24و 6و 4و 3 البنود في إليها التأمين وإيداعات لدى المقاوالت المحيلة وتكاليف االقتناء المرجأة المشار
 ؛المنشور هذا من 39من المادة  29و 27و 26و 25و
 

يمكن، بالنسبة لكل مصدر ليس بمؤسسة بنكية وال بمقاولة للتأمين وإعادة التأمين المشار إليهما على التوالي   ال -3
برهون مـن الرتبة المضمونة لقروض ا من األصول المكونة أعاله، أن يتجاوز مجموع 2و 1في البندين 

وسندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض  أوراق الخزينةأذون شركات التمويل واألولى و
 10 البنود إليها على التوالي في مسعرة واألسهم المسعرة في بورصة القيم وتوظيفات أخرى المشارالغير 

 الممثلة هذا المنشور ، نسبة من مبلغ جميع األصول من 39 المادة من30 و 17و 16و 15و 14و 13و
منه مبلغ الدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين والدين  التقنية منقوص لالحتياطيات
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المتعلقة متوقع تحصيلها والتسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة واألقساط أو االشتراكات ال
 عملياتر والمتعلقة بعمليات التأمين غيمتوقع تحصيلها بعمليات التأمين على الحياة واألقساط أو االشتراكات ال

التأمين وإيداعات لدى المقاوالت المحيلة وتكاليف االقتناء معيدي تأمين على الحياة والديون المترتبة على ال
. تحدد المنشور هذا من 39من المادة  29و 27و 26و 25و 24و 6و 4و 3 البنود في إليها المشار المرجأة

 هذه النسبة كاآلتي:
 

 %12,5  44.12عندما يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى االكتتاب حسب مدلول القانون رقم 
المتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو 

لصادر في ا 1.12.55الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ،الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها وسنداتها
 ؛ ، كما وقع تغييره وتتميمه(2012ديسمبر  28) 1434من صفر 14

 %5  عندما ال يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى االكتتاب في أسهمه أو سنداته حسب مدلول القانون
 .السالف الذكر 44.12رقم 

 
 5البنود  في األصول المشار إليهاالمعرفة في الفقرة الموالية عندما يمكن أن يتجاوز مجموع  تطبق قاعدة الشفافية

، سواء المملوكة مباشرة أو تلك المنشور هذا من 39 المادة من30 و 17و 16و 15و 14و 13و 12و 10و
 39من المادة  19المملوكة عن طريق الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في البند 

 التقنية منقوص منه مبلغ األصول المشار لالحتياطيات الممثلة ع األصولجمي مبلغ من %12,5، نسبة ةالمذكور
من نفس المادة عندما يكون المصدر مؤسسة بنكية أو مقاولة  29و 27و 26و 25و 24و 6و 4و3 البنود إليها في

في  %5ونسبة  التأمين وإعادة التأمين معتمدة، أو عندما يلجأ إلى دعوة الجمهور إلى االكتتاب في أسهمه أو سنداته
 حالة عدم لجوء المصدر إلى دعوة الجمهور إلى االكتتاب في أسهمه أو سنداته.

 
في تعويض سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تمتلكها مقاوالت  تتمثل قاعدة الشفافية

الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي  السندات التي في حوزة مختلفالتأمين في محفظتها، في حدود نفس الحصة، ب
للقيم المنقولة المعنية والتي يطبق عليها حاصل القسمة لقيمة اإلدخال على قيمة التصفية للهيئات المكلفة بالتوظيف 

 الجماعي للقيم المنقولة المذكورة.
 
المشار إليها في البندين  ،ة والعقارات األخرى الموجودة بالمدار الحضرينيالعقارات المبيمكن أن تتجاوز  ال -4
 لالحتياطيات الممثلة جميع األصول مبلغ من% 10بالنسبة لكل عقار نسبة  المنشور، هذا من 39من المادة  8و 7

 من نفس المادة؛ 29و 27و 26و 25و 24و 6و 4و 3 البنود إليها في المشارالتقنية منقوص منه مبلغ األصول 
 
 المصدرة من لدنصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والسندات  من لدنالمصدرة السندات يمكن أن تتجاوز  ال -5

 هذا من 39من المادة  22و 21المشار إليها على التوالي في البندين  ،هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
% من مبلغ جميع األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية 2,5، عن كل قيمة وعن كل مصدر، نسبة المنشور
 من نفس المادة؛ 29و 27و 26و 25و 24و 6و 4و 3 البنود إليها في منه مبلغ األصول المشارمنقوص 

 رهذا المنشو من 39من المادة  6يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيقات على كل عقد تأمين المشار إليها في البند  ال -6
% من احتياطيه الحسابي. غير أنه بالنسبة للعقود ذات رأس المال المتغير، ال يمكن أن يتجاوز مبلغ 80نسبة 

 ؛% من احتياطيه الحسابي60التسبيقات عن كل عقد نسبة 
 

من المادة  10 البندمبلغ القروض المضمونة برهون مـن الرتبة األولى المشار إليها في يمكن أن يتجاوز  ال -7
 من قيمته التقديرية. 75المثقلة لنفس العقار الموجود في المغرب نسبة % المنشور، اهذ من 39

 
تحسب التحديدات المشار إليها أعاله بالنسبة للمقاوالت التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين على 

 القانونية اإلجبارية.أساس األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين 
 

 (. 4هذا المنشور جدول يلخص جميع التحديدات المنصوص عليها في هذه المادة )الملحق بأصليرفق 
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 50المادة 

من هذا المنشور لتمثيل االحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات التأمين  39تقبل القيم والتوظيفات الواردة في المادة 
 المباشرة وذلك ضمن الحدود التالية: 

للقيم التي تصدرها الدولة والقيم بالنسبة % من االحتياطيات التقنية، 30بدون تحديد سقف مع حد أدنى نسبته  -1

ب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين والدين والدين المترت وشهادات الصكوك الدولة المضمونة من طرف

هيئات التوظيف  المصدرة من لدنوالتسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة والقروض والسندات 

 39المادة  من 1-23و 18و 11و 6و 4إلى  1الجماعي للقيم المنقولة، المشار إليها على التوالي في البنود من 

الشروط نفس وفق السالفة الذكر  39من المادة  2-23 المشار إليها في البند شهادات الصكوكتقبل . المذكورة

 ؛من نفس المادة 30إليها في البند التحديدات التي تخضع لها التوظيفات األخرى المشار و

العقارات األبناك و المصدرة من لدن سندات القرضبالنسبة لمجموع  ة،% من االحتياطيات التقني70حدود في  -2

بما  ،ة في المدار الحضري وعقارات أخرى موجودة بالمدار الحضري وحصص وأسهم الشركات العقاريةنيالمب
برهون مـن الرتبة األولى وشهادات االيداع وأذون شركات مضمونة  فيها التسبيقات في الحساب الجاري وقروض

واألسهم المسعرة والسندات  مسعرةالغير  القرض المسعرة وسندات القرضوسندات  التمويل وأوراق الخزينة
هيئات التوظيف  المصدرة من لدنهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة غير النقدية والسندات  المصدرة من لدن

 المصدرة من لدنصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والسندات  المصدرة من لدنالجماعي العقاري والسندات 
المتعلقة بعمليات التأمين على الحياة  متوقع تحصيلهاللرأسمال واألقساط أو االشتراكات الهيئات التوظيف الجماعي 

تأمين على الحياة والديون ال عمليات والمتعلقة بعمليات التأمين غير متوقع تحصيلهاواألقساط أو االشتراكات ال
ى المؤسسات المشار إليها في المادة المترتبة على معيدي التأمين ومبالغ نقدية في صندوق المقاولة أو مودعة لد

هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية وتكاليف االقتناء  المصدرة من لدنوالسندات  المنشور هذا من 64
ومن   22إلى 19من و 17إلى  12ومن  10إلى  7ومن  5المشار إليها في البنود  ،ة والتوظيفات األخرىأالمرج

 .المذكورة 39من المادة  30إلى  28 منو 26 إلى 24
 

 أعاله: 2عالوة على ذلك، ال يمكن أن تتعدى النسب المائوية المتعلقة بقبول األصول المشار إليها في البند 
 

المسعرة في بورصة القيم أو  شرط علىبالنسبة لسندات القرض المعلقة  ،% من االحتياطيات التقنية10 ( أ
 ؛التي حصلت على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

 
هيئات التوظيف الجماعي  المصدرة من لدنتتجاوز السندات  % من االحتياطيات التقنية دون أن 30 ( ب

لمدار موجودة باالخرى األعقارات الة ونيبالنسبة للعقارات المب ،% من االحتياطيات التقنية10العقاري 
المصدرة الحضري وحصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري والسندات 

 من20 و 9إلى  7في البنود من على التوالي هيئات التوظيف الجماعي العقاري المشار إليها من لدن
 المذكورة؛ 39المادة 

 
المشار إليها في البند  من الرتبة األولى برهون المضمونةبالنسبة للقروض  ،% من االحتياطيات التقنية10ج( 
 المذكورة؛ 39المادة  من 10

 
سندات القرض المسعرة وسندات القرض غير و يداعشهادات اإلبالنسبة ل ،% من االحتياطيات التقنية60د( 

 ،المنقولة غير النقديةهيئات التوظيف الجماعي للقيم  المصدرة من لدنالمسعرة والسندات  سهمألوا مسعرةال
 المذكورة؛ 39من المادة  19و 17و 16و 15و 12في البنود  على التواليالمشار إليها 

 
صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد  المصدرة من لدنلسندات بالنسبة ل ،% من االحتياطيات التقنية10هـ( 

 21المشار إليها على التوالي في البندين ، هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المصدرة من لدنوالسندات 
 ؛ المذكورة 39من المادة  22و

 
بالنسبة  ،% من االحتياطيات التقنية3تتجاوز أوراق الخزينة  دون أن % من االحتياطيات التقنية10( و

تأمين ال والمتعلقة بعمليات التأمين غير عمليات متوقع تحصيلهاألوراق الخزينة واألقساط أو االشتراكات ال
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من هذا  64والمبالغ النقدية في صندوق المقاولة أو مودعة لدى المؤسسات المشار إليها في المادة الحياة على 
المشار إليها على التوالي  ،النقديةهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة  المصدرة من لدنوالسندات المنشور 

 المذكورة؛ 39من المادة  28و 25و 41في البنود 
  

التوظيفات بالخارج في أسهم مقاوالت التأمين وإعادة تتجاوز  % من االحتياطيات التقنية دون أن15( ز
 39من المادة  30بالنسبة لباقي التوظيفات المشار إليها في البند  ،من االحتياطيات التقنية %5التأمين 

 المذكورة؛
 
 39من المادة  13المشار إليها في البند  التمويلذون شركات بالنسبة أل،% من االحتياطيات التقنية10( ح

 المذكورة؛
 
من  29المشار إليها في البند  ةأتكاليف االقتناء المرجبالنسبة ل ،% من احتياطي األقساط غير المكتسبة20( ط

 .المذكورة 39المادة 
 

تحسب التحديدات المشار إليها أعاله بالنسبة للمقاوالت التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين على 
 أساس االحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين القانونية اإلجبارية. 

 
 (.5يلخص جميع التحديدات المنصوص عليها في هذه المادة )الملحق  هذا المنشور جدول بأصليرفق 

 

 51المادة 

لتمثيل  سقفد تحديعمليات القبول في إعادة التأمين بدون  رسمتقبل اإليداعات لدى المقاوالت المحيلة ب
 .االحتياطيات التقنية المعنية

 

  52المادة 

من  100%حدود  في المنشور هذا من 39من المادة  26تقبل الديون على معيدي التأمين المشار إليها في البند 
 238الضمانات المالية المنصوص عليها في المادتين  المذكورين معيدي التأمينعندما يستوفي  االحتياطيات التقنية

 .مشار إليه أعالهال17.99من القانون رقم  239و
  

حدود ال ضمن وذلكمن نفس المادة،  31المشار إليها في البند  معيدي إعادة التأمينالديون الصافية على  تقبل
 : لتاليةا

 
من االحتياطيات التقنية بالنسبة للديون الصافية  100%،فيما يخص معيدي إعادة التأمين المعتمدين بالمغرب )أ

 239و 238لضمانات المالية المنصوص عليها في المادتين المترتبة على معيدي إعادة التأمين الذين يستوفون ا
 ؛مشار إليه أعالهال17.99من القانون رقم 

 
 فيما يخص معيدي إعادة التأمين المعتمدين بالخارج: )ب
 

رتبة على معيدي إعادة التأمين الذين ال يقل تصنيفهم المتمن االحتياطيات التقنية بالنسبة للديون  %100 -
 ؛-AAاالئتماني عن 

 
من االحتياطيات التقنية بالنسبة للديون المترتبة على معيدي إعادة التأمين الذين يقل تصنيفهم  %80 -

 ؛-Aويفوق أو يساوي  -AAاالئتماني عن 
 

من االحتياطيات التقنية بالنسبة للديون المترتبة على معيدي إعادة التأمين الذين يقل تصنيفهم  %60 -
 ؛+BBBويفوق أو يساوي  -Aاالئتماني عن 

 
من االحتياطيات التقنية بالنسبة للديون المترتبة على معيدي إعادة التأمين الذين يقل تصنيفهم  %40 -

  . -BBBويفوق أو يساوي  +BBBاالئتماني عن 
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االحتياطات التقنية الديون المترتبة على معيدي إعادة التأمين الذين ال يتوفرون على تصنيف ائتماني  يلثلتمتقبل  ال

 .-BBBشهرا أو الذين يتوفرون على تصنيف ائتماني يقل عن (18) ثمانية عشر منذ أكثر من
 

حالة منح تصنيفات  في .الهيئة تقبلهاقبل وكالة تصنيف متخصصة  من يقصد بالتصنيفات االئتمانية تلك الممنوحة
التصنيفات المقابلة للتصنيفات المذكورة  عتمادعادة التأمين، يتم اإائتمانية غير تلك المشار إليها أعاله لمعيدي 

 أعاله.
 

شهرا األخيرة، خاصة  )18(ثمانية عشر خاللالتأمين  إعادةنقطة منحت لمعيد  اعتماد أدنى تمي ،في جميع الحاالت
 .بل وكاالت تصنيف ائتماني مختلفةإذا تم تصنيفه من ق

تقيم التصنيفات االئتمانية الصالبة المالية لمقاوالت التأمين وإعادة التأمين حسب قوائمهم اإلحصائية والمالية 
بجميع واستراتيجيتهم اإلنمائية ونظام حكامتهم. كما تمكن من تقييم، على الخصوص، قدرة المقاولة على الوفاء 

 . حسب الحالة و المقاوالت المحيلةأالتزاماتها اتجاه المؤمن لهم 
 

 53المادة 
المشار إليها  ة إعادة التأمينصافية من عمولاللتمثيل االحتياطيات التقنية بدون تحديد سقف األقساط المقدرة  تقبل

 .المنشور هذا من 39من المادة  32في البند 
 

 54المادة 

فيها كون يمال المتغير التي ال حتياطيات الحسابية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأساال مثليجب أن ت
توظيفات تدخل ضمن تركيبة هذه القيمة بباعتماد قيمة مرجعية، في أصول الحصيلة  امحدد عليه المؤمن مبلغال

 .المذكورةالحصص المحددة في التركيبة  وفقالمرجعية و
 

 .المنشور هذا من 50و 49تين ليها في المادنصوص عظيفات للتحديدات المال تخضع هذه التو
 

 55المادة 

التقنية المتعلقة االحتياطيات يجب على المقاوالت التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين أن تمثل 

، بأصول تأخذ أدناه 56المقتضيات المنصوص عليها في المادة  مراعاةمع  وذلك ،بعمليات إعادة التأمين االتفاقية

بعين االعتبار طبيعة ومبلغ ومدة االلتزامات وبشكل يضمن سيولة وأمان ومردودية هذه األصول. ولهذا الغرض، 

هم يجب عليها إجراء تقييم مخاطرها المالية وبصفة خاصة عبر إنجاز محاكاة تأثير تغير أسعار الفائدة وأسعار األس

على أصولها وخصومها وتقديرات مقارنة تتعلق باستحقاق أصولها وسيولة خصومها. كما يجب عليها الحرص 

 على تنويع األصول سالفة الذكر وتوزيعها توزيعا مالئما.

 

 56المادة 

باستثناء إذن خاص من الهيئة، وفيما يتعلق بعمليات إعادة التأمين االتفاقية المغربية، ال يمكن أن تقل األصول 
قيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة والدين المترتب على صندوق تضامن ال منالمكونة 

المشار إليها على التوالي  ،لجماعي للقيم المنقولةهيئات التوظيف ا المصدرة من لدنوالسندات  ،مؤسسات التأمين
األصول الممثلة  جميع من مبلغ %50 عن المنشور، هذا من 39من المادة  18و 3إلى  1في البنود من 

لالحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين االتفاقية المغربية منقوص منه مبلغ جميع األصول المكونة من 
يات القبول في إعادة التأمين والديون الصافية على معيدي إعادة اإليداعات لدى المقاوالت المحيلة بخصوص عمل

حاالت االختيارية غير المودعة واألقساط المتوقع تحصيلها والمقدرة صافية من التأمين المتعلقة باحتياطيات اال
 من نفس المادة. 32و 31و 27يها على التوالي في البنود المشار إلعمولة إعادة التأمين 

 
، ال تطبق على المبلغ أعاله 55باإلضافة إلى ذلك، فإن إلزامية التنويع والتوزيع المنصوص عليها في المادة 

المتبقي من األصول الممثلة لالحتياطات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين االتفاقية المغربية والمكون من 
 .المذكورة 39من المادة  32و 31و 27و 18و 3إلى  1المشار إليها في البنود من  تلك غيراألصول 
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 الخامسالفرع 

 تقييم األصول

 57المادة 

 األبناك المصدرة من لدن سندات القرضالتي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة و لقيما قيدت
السندات مسعرة والوأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة وسندات القرض غير  وشهادات االيداع
 1إليها على التوالي في البنود المشار  صكوك ،الوشهادات  صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المصدرة من لدن

 شرائها عند تاريخ االقتناء. ثمنهذا المنشور ب من 39من المادة  23و 21و 16و 15و 13و 12و 5و 2و
 

 الفرق خالل المدة المتبقية الستحقاقها. هتلكشراء هذه السندات سعر سدادها، ي ثمنعندما يفوق 
 

 الفرق في عائدات المدة المتبقية الستحقاق هذه السندات. يقيدسعر سدادها،  شراء هذه السندات عن ثمنعندما يقل 
 

 الشراء وسعر السداد الفوائد المستحقة. ثمنال يشمل 
 

الحاصل من الفرق بين القيمة المحاسبية للسندات و الحسابات، حصر عند المسجل ،ال يكون نقصان القيمة الكامن
 ومضاف إليها العائدات المشار إليها أعاله وبين قيمة تحقيق السندات موضوع مخصص. هتالكاتمخصوم منها اال

 
، إذا تم اعتبار أن المدين ليس بإمكانه الوفاء الجرد أنه يجب تكوين مخصص لمواجهة تدني القيمة عند غير

 ل.بالتزاماته سواء ألداء الفوائد أو لسداد األص

 58المادة 

 المنشور هذا من 39األصول المشار إليها في المادة  باقي يمأعاله، تق 57 المادة في إليها المشار األصولباستثناء 
 غير أنه:ها. والتوظيفات المالية والعقارية األخرى حسب قيمة إدخال

 
قيمة إدخالها  من 25%تاريخ الجرد عن نسبة فييقل نقصان قيمتها  الأ( يتم تكوين مخصص للقيم المنقولة التي 

وذلك في حدود نقصان القيمة المذكور. ويساوي هذا األخير قيمة اإلدخال مخصوم منها متوسط قيمة السوق 
لألشهر الثالثة األخيرة السابقة لتاريخ الجرد. بالنسبة لألسهم غير المسعرة في بورصة القيم، في حالة غياب قيمة 

 ؛بعده 59السوق، يطبق البند ب( من المادة 
 

 ثمنوحصص أو أسهم الشركات العقارية غير المدرجة في بورصة القيم إما  قيمة إدخال العقارات تساويب( 
ويتم خصم لهيئة. ابعد موافقة أدناه  61بناء على خبرة منجزة طبقا للمادة القيمة المحددة التكلفة وإما ثمن الشراء أو 

الثمن الناتج عن أشغال البناء والتحسين باستثناء أشغال  العقاراتتكلفة  ويساوي ثمن. االهتالكات المطبقة من القيم
 الصيانة؛

 
 .بعد خصم التسديدات التي تم القيام بهاالقروض حسب العقود التي تثبتها،  يمج( تق

 

 59المادة 

 يمأعاله، تق 58 والتوظيفات المشار إليها في البند أ( من المادةأعاله  57باستثناء األصول المشار إليها في المادة 
والتوظيفات المالية والعقارية األخرى، وخاصة قصد إنجاز  المنشورا هذ من 39الواردة في المادة  األصول

  ، على أساس قيمة التحقيق حسب الشروط التالية:المنشورا هذ من 31 الحساب المنصوص عليه في المادة
 

 الجرد بالنسبة للقيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم؛ تاريخ في أ( آخر سعر مدرج
 

ب( القيمة الحسابية للسهم بالنسبة لألسهم غير المسعرة في بورصة القيم، باستثناء الحالة التي يتم التوصل فيها إلى 
قيمة أخرى مقبولة من طرف الهيئة وناتجة عن تقييم تم على أساس األصول الصافية المعاد تقييمها وعلى طرق 

 ؛بعده 61أخرى مالئمة ومتعارف عليها تتم طبقا للمادة 
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هيئات التوظيف  المصدرة من لدنالجرد بالنسبة للسندات  تاريخ في التي تم إشهارها قيمة التصفيةج( آخر 
 هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛ المصدرة من لدنالجماعي للقيم المنقولة والسندات 

 
المنقولة األخرى غير المسعرة لقيم لللسوق بالنسبة  عاديةحصل عليه في ظروف ذي قد يد( القيمة المعادلة للسعر ال

 في بورصة القيم؛
 

أعاله، بالنسبة للعقارات وحصص أو أسهم الشركات  58هـ( القيمة المقدرة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 
العقارية غير المسعرة في بورصة القيم، باستثناء الحاالت التي يتم التوصل فيها إلى قيمة أخرى نتيجة لخبرة 

 حيث تعتمد هذه القيمة؛ بعده 61ارات طبقا للمادة عقعلى منجزة 
 

لقروض المضمونة برهون رسمية إال في لو( ال يمكن أن يخفض المبلغ الواجب اعتماده في هذا التقييم، بالنسبة 
 :الحالتين التاليتين

 
هذه الحالة، تساوي  في .أربعة أثالث المبلغ المقترض إذا تبين أن قيمة العقار وقت منح القرض أقل من -

 قيمة العقار؛من  75%التي يجب اعتمادها  القرض قيمة
 

 القرض أصبحت دون المبلغ الذي لم يتم تسديده بعد من إذا تبين أن قيمة العقار في مرحلة الحقة لمنح -
 .قيمة العقارالتي يجب اعتمادها  القرض قيمةالقرض. في هذه الحالة، تساوي 

 
باستثناء الحاالت التي يتم  ،باقي التوظيفاتلأعاله بالنسبة  58 منصوص عليها في المادةز( قيمة اإلدخال كما هو 

 تعتمد هذه القيمة.حيث  الهيئة ومقاولة التأمين بينالتوصل فيها إلى قيمة أخرى باتفاق 

 
 60المادة 

 حتياطيات الحسابية لعقود التأمين لال رصدةأعاله، تكون التوظيفات الم 59و 58و 57 مقتضيات المواداستثناء ب
 

 الجرد. تاريخفي الحصيلة بقيمتها في  قيدوت منفصلتقدير  وضوعمتغير مالمال ال على الحياة أو الرسملة ذات رأس
 

 61المادة 

بالنسبة للقيم التي ال يوجد لها تقييم مرجعي، يمكن للهيئة أن تطلب، عن طريق إجراء خبرة، تحديد قيمة كل أو 
من أصول مقاوالت التأمين وإعادة التأمين، وال سيما عقاراتها وحصص وأسهم الشركات العقارية التابعة لها جزء 

 أو التي أعطت عنها قرضا أو فتحت عنها اعتمادا برهن رسمي.
 

 .المذكورة المقاوالتبمبادرة من  كذلك الخبرةهذه إجراء  يمكن كما
 

 المعنية مصاريف كل خبرة.تتحمل مقاولة التأمين وإعادة التأمين 
 

أعاله.  59في المادة  ايجب أن تدرج القيمة الناتجة عن الخبرة في تقييم قيمة تحقيق التوظيفات المنصوص عليه
لهيئة. اويمكن، كذلك، أن تقيد هذه القيمة من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين في أصول حصيلتها بعد موافقة 

تشكل القيمة المذكورة قيمة اإلدخال الجديدة؛ ويسجل الفرق بين هذه القيمة والقيمة المحاسبية السابقة في  وبذلك
 حساب العائدات والتكاليف.

 
 

 62المادة 
 أعاله حسب الكيفيات التالية: 61تنجز الخبرات المنصوص عليها في المادة 

الهيئة مقاولة التأمين وإعادة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قائمة عناصر األصول  (تبلغ1
 . الغرض لهذا يارهاخت تمالتي يجب أن تكون قيمتها موضوع خبرة، واسم الخبير الذي 

 
لرسالة المذكورة، ( يوما ابتداء من تاريخ استالم ا30يخبر المرسل إليه الهيئة، داخل أجل ال يتعدى ثالثين )
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بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إما بقبوله الخبير المعين من طرف الهيئة كخبير وحيد وإما بطلبه 
 إجراء خبرة حضورية.

 
تنجز الخبرة الحضورية من طرف خبيرين، يعين األول من طرف الهيئة والثاني من لدن مقاولة التأمين وإعادة 

 التأمين. 
إليها  المشارعليها أن تبين في نفس الرسالة  يجبفي حالة اختيار مقاولة التأمين وإعادة التأمين للخبرة الحضورية، 

 هللمهمة التي ستسند إليه وقيام هقبولوخبير الذي اختارته وعنوانه ومؤهالته، الاسم  أعاله،( 1 من الثانية الفقرة في
 ادة.بها في اآلجال المنصوص عليها في هذه الم

 
الرسالة، تطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من الخبير الوحيد أو من  هذهبمجرد توصل الهيئة ب

 .ذلكالخبيرين، حسب الحالة، مباشرة أعمال الخبرة. وتخبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية ب
 

( أشهر 3طرفين بها داخل أجل ال يتعدى ثالثة )وتبليغ ال ايجب على الخبير أو على الخبيرين إيداع استنتاجاتهم
 من طرف الهيئة. اابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة المضمونة التي وجهت إليهم

 
لم  وإذا( يوما. 30في حالة االختالف بين استنتاجات الخبيرين، يعين هذان األخيران خبيرا ثالثا داخل أجل ثالثين )

 بعد انصرام األجل المذكور، تقوم الهيئة بتعيين الخبير الثالث. ،يتم تعيين أي خبير ثالث
 

 يجب على الخبير الثالث إيداع استنتاجاته وتبليغ الطرفين بها خالل الشهرين المواليين لتاريخ تعيينه؛
 
ن خبير جديد إذا لم يتمكن الخبير، بعد تعيينه، من القيام بمهمته داخل اآلجال المحددة، يتم اللجوء فورا إلى تعيي-2

 نفس الفترات المحددة أعاله؛ل وتمدد اآلجال ،طبقا لنفس الشكليات أعاله
 
يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تمد الخبراء، بمجرد تعيينهم وبناء على طلبهم الفردي أو  -3

من تفقد العقارات في عين المشترك، بجميع الوسائل التي يرونها الزمة للقيام بمهمتهم والسيما تلك التي تمكن 
 المكان واالطالع على الرسوم والمستندات الخاصة بالعقارات موضوع الخبرة.

 
 من ابتداء( سنوات 5فيما يتعلق بالعقارات، ال يمكن تجديد الخبرة إال بعد مرور فترة تساوي أو تفوق خمس )

ن، يمكن القيام بتحيين آلخر تقدير يصادق عليه خبرة. غير أنه، بالنسبة لتحديد قيمة العقارات بين خبرتي آخر تاريخ
الخبير الذي قام بآخر خبرة، أو أي خبير آخر مقبول من طرف الهيئة وذلك باعتماد قاعدة ترتكز على مؤشرات 

 تمثل وضعية السوق العقارية.
 

 63المادة 

تاريخ  فيفي بورصة القيم  اإلغالق المسجلتقيم القيم المنقولة المودعة من طرف معيدي التأمين حسب سعر 
هيئات التوظيف  المصدرة من لدنبالنسبة للسندات الجرد  تاريخ في تنشر قيمة التصفيةالجرد، أو حسب آخر 

  .هيئات التوظيف الجماعي العقاريدرة عن مصالالجماعي للقيم المنقولة والسندات 
 

 السادسالفرع 
 االحتياطيات التقنيةالنقدية المرصدة لتمثيل  إيداع القيم والمبالغ

 

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)عدلت وتممت بمقتضى منشور  64المادة 

المباشرة المنجزة في المغرب غير تلك المشار إليها على  التأمينيجب على مقاوالت التأمين، بالنسبة لعمليات 
من هذا المنشور، أن تودع أو تقيد في حساب، القيم المذكورة في المادة  6من المادة  23و 5التوالي في البندين 

 تأمين غير التأمينات«و » والرسملة الحياة تأمينات : « التالية األربع الرصد فئات حسب، المنشور هذا من 39
 17.99  رقم القانون من 1-64 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع ضد عواقب الضمان باستثناء الحياة

 رقم القانون من 1-64 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب ضد الضمان «و »الذكر السالف
أو  المغرب بنك لدى ،»واألمراض المهنية الشغل حوادث إليرادات الخاص التدبير «و »الذكر السالف 17.99
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لهذا الغرض، القيم أو المبالغ النقدية الممثلة لمبلغ االحتياطيات  ؤهللدى صندوق اإليداع والتدبير أو لدى بنك م
احتياطي  حسابإعادة  يتمه يونيو من كل سنة محاسبية. غير أن 30ديسمبر وفي  31التقنية الذي تم حصره في 

 .المنشور هذا من 31حسب الشروط المحددة في المادة  يوم اإليداع فيخطر االستحقاق 
  

لهذا الغرض، ال يمكن لمقاوالت التأمين أن يكون لها لدى نفس المودع لديه سوى حساب واحد للمبالغ النقدية 
 .وحساب واحد للقيم حسب طبيعة الرصد السالفة الذكر

 
الستالم إيداع القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر أو تقييدها في  ؤهالفي الحالة التي لم يعد فيها أحد األبناك م

بنك  إلى ،دون تحميل مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أي مصاريف ،المبالغ النقدية وأالقيم  هذهحساب، يتم تحويل 
 أو إلى صندوق اإليداع والتدبير. أو إلى بنك المغرب ؤهلآخر م

 65المادة 

( 4داخل أجل أربعة )أعاله، للقيم أو للمبالغ النقدية  64يتم اإليداع أو التقييد في حساب، المشار إليه في المادة 
( 3ديسمبر وثالثة ) 31الجرد فيما يخص مبلغ االحتياطيات التقنية الذي تم حصره في  تاريخ من يحتسبأشهر 

، من مجموع المبلغ الواجب إيداعه اءقتضالا عندم، يونيو. وتخص 30أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في 
والدين والتسبيقات على  ،أو تقييده في حساب، قيمة الرصد للدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين

وحصص  يالحضر موجودة بالمدارالخرى األعقارات الو حياة أو الرسملة والعقارات المبنيةعقود التأمينات على ال
والقروض المضمونة برهون من الرتبة األولى  الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاريوأسهم 

تكاليف وديون على معيدي التأمين تصدرها الدولة أو القيم المضمونة من طرف الدولة و وقروض على القيم التي
 هذا من 39من المادة  29و 26و 11إلى  6من و 4و 3المشار إليها على التوالي في البنود  ،ةأاالقتناء المرج

 مبلغ االحتياطيات التقنية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير. وكذاالمنشور،
 
 تلك غير أية ضمانة أو امتياز المودعة أو المقيدة في حساب مثقلة بأي تكون القيم والمبالغ النقدية أن يمكن ال

كما ال يمكن وضعها رهن مشار إليه أعاله. ال 17.99من القانون رقم  276المادة  في عليها المنصوص
 االستحفاظ.

 
ة في حساب وكذا باقي قيدالقيم المنقولة المودعة أو الم المنشور هذا من 58و 57المادتين  مقتضياتلطبقا  يموتق

 التوظيفات. 
 

 بشهادات حساب في تقييدها أو النقدية المبالغالمنقولة أو  القيم إيداع مقاوالت التأمين وإعادة التأمين المعنية تثبت
ترفق و .لديها المودع المؤسسات وخاتم توقيع وتحمل ،(6)الملحقالمنشور هذا بأصل الملحق للنموذجمعدة طبقا 

 المتعلقين بتغطية االحتياطيات التقنية. رصد هذه الشهادات بقوائم اإليداع وال
 

المودع  المسعرة في البورصة، يجب أن تدلي مقاولة التأمين وإعادة التأمين للمؤسسة لألسهم اإلسمية غير بالنسبة
بمطابقتها من طرف رئيس مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية  لديها بنسخة من سجل التحويالت مشهود

صادر بتنفيذه ال المتعلق بشركات المساهمة 17.95من القانون رقم  245للشركة المصدرة وفق أحكام المادة 
كما وقع تغييره  (1996أغسطس  30) 1417ربيع اآلخر  14بتاريخ  1.96.124الظهير الشريف رقم 

 ، مع اإلشارة إلى أنه ال يمكن القيام بأي تحويل إال بموافقة الهيئة.وتتميمه
 
د تقييد االمتياز الخاص بواسطة اإلدالء بشهادة تفي بالعقاراتالحتياطيات التقنية االمذكورة تمثيل  المقاوالتبت تث

 السالف الذكر. 17.99من القانون رقم  276 مادةطبقا ألحكام ال
 

 ،رالمنشو هذا من 39من المادة  26و 4في البندين  حددةالم ديونثبت تمثيل االحتياطيات التقنية بواسطة الت كما
 إعادة التأمين المعنية. ةمسلمة من طرف مقاول مقابلة اإلدالء بشهادات بواسطة

 
 ثمنهذه القيمة وتساوي . حصيلةفي أصول ال واردةالعقارات لتغطية االحتياطيات التقنية القيمة ال رصدتعادل قيمة 
م منها وخص، مالمنشور هذا من 61 مادةن خبرة منجزة طبقا للع ناتجةالتكلفة أو القيمة ال ثمنالشراء أو 

 المطبقة. هتالكاتاال
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لضمان االحتياطيات التقنية لمقاوالت  رصدةتبين هذه الشهادات أن القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر مويجب أن 
 .الهيئة موافقةعد التأمين وإعادة التأمين المعنية وأنه ال يحق سحبها إال ب

 

 66المادة 

لضمان االحتياطيات التقنية لمقاوالت التأمين وإعادة التأمين  رصدةماليمكن سحب القيم أو المبالغ النقدية  ال
أو  المذكورة القيمأنه يمكن سحب المبالغ و غير الهيئة. موافقةعد أعاله، إال ب 65المشار إليها في المادة  ،المعنية

 بيع هذه القيم بعد إيداعها في الحاالت التالية:
 
قيم مثبت بشهادة تسلمها المؤسسة المودع لديها يساوي على األقل قيمة السحب أو التحويل إلى لسبق مإيداع  -1

حساب خاص بتوظيفات العقود ذات رأس المال المتغير، وفقا آلخر سعر مدرج في بورصة القيم في اليوم السابق 
قبل يوم اإليداع بالنسبة للسندات  اهتم إشهار قيمة التصفيةليوم اإليداع بالنسبة للقيم المسعرة في البورصة وآخر 

هيئات التوظيف الجماعي  المصدرة من لدنهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والسندات  المصدرة من لدن
 العقاري؛

 
هذه الحالة، يمكن أن  ـ إعادة توظيف األموال المترتبة عن بيع القيم الذي قامت به المؤسسة المودع لديها. في2

تخفض هذه األموال بالمبلغ المحصل عليه بتطبيق نسبة الضريبة على الشركات الجاري بها العمل على زيادة 
 القيمة المحققة على إثر هذا البيع؛

 
دنى من هامش ألالحد ا توفرمن هذه األخيرة و %120 نسبةـ تجاوز مبلغ األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية 3

وعلى القيم والمبالغ النقدية  المالءة. وفي هذه الحالة، يجب أال ينصب السحب إال على ما فاق النسبة السالفة الذكر
 التي حصلت على الموافقة المسبقة للهيئة؛

 
 ،ةمن الهيئ موافقةب إال ،ـ انخفاض االحتياطيات التقنية: في هذه الحالة ال يمكن أن يتم سحب القيم والمبالغ النقدية4
بعد إثبات وقوع انخفاض في التزامات المقاولة كذا كل سحب و عقبأشهر ( 3)ثالثة  تفوقبعد مرور فترة و

 يوازي على األقل االنخفاض الناتج عن السحب؛
 
ـ تحويل بأمر من مقاولة التأمين لقيم أو مبالغ نقدية مودعة لتغطية االحتياطيات التقنية إلى حساب غير قابل 5

أعاله، بمؤسسة أخرى مودع لديها. ويجب على مقاولة  64س الرصد المشار إليه في المادة للتصرف، من نف
 التأمين، فور إنجاز التحويل، إرسال نسخة من أمر التحويل المذكور إلى الهيئة.

 
من هذه المادة وإعادة توظيف األموال المنصوص عليه في  1يجب أن يتم إيداع القيم المنصوص عليه في البند 

الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض  التي تصدرهامن هذه المادة باستعمال القيم  2ند الب
وسندات القرض المسعرة في  األبناك وشهادات اإليداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة المصدرة من لدن

هيئات  المصدرة من لدنمسعرة واألسهم المسعرة في بورصة القيم والسندات البورصة القيم وسندات القرض غير 
الدولة أو القيم  التي تصدرهاالقيم التي يقتصر دورها على تسيير محفظة من التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و

لتي ال يقتصر هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وا المصدرة من لدنوالسندات  ،المضمونة من طرف الدولة
هيئات  المصدرة من لدنالدولة أو المضمونة من طرفها والسندات  التي تصدرهادورها على تسيير محفظة القيم 

المصدرة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والسندات  المصدرة من لدنالتوظيف الجماعي العقاري والسندات 
 والمبالغ النقدية في صندوق المقاولة أو المودعةصكوك الوشهادات هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال  من لدن

إلى  12ومن  5و 2و 1المشار إليها على التوالي في البنود  أعاله، 64المشار إليها في المادة المؤسسات، لدى 
  .المنشور هذا من 39من المادة  28و 23

 
أعاله عائد بيع التوظيفات العقارية المرصدة لتمثيل االحتياطيات التقنية  64يجب أن يودع في حساب طبقا للمادة 

بعد خصم المبلغ المحصل عليه بتطبيق نسبة الضريبة على الشركات على زيادة القيمة المحققة على إثر البيع 
 المذكور.

 
ة القيمة المحققة على ال يمكن أن يتم سحب المبلغ المحصل عليه بتطبيق نسبة الضريبة على الشركات على زياد

من الهيئة وبعد اإلدالء من طرف مقاولة  موافقةمن هذه المادة، إال بعد  2التفويتات المنصوص عليه في البند 
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 ( أشهر، بالقوائم المثبتة لذلك.3التأمين وإعادة التأمين، كل ثالثة )
 

يمكنها سحب مبلغ العالوات أو  كما ويمكن للمقاولة سحب فوائد وأرباح األصول المودعة أو المقيدة في حساب.
 المبلغ الناتج عن القرعة في حالة سداد السندات مع عالوات أو إجراء قرعة.

 
المودعة أو المقيدة في  ماعدا الحاالت المنصوص عليها في هذه المادة، ال يمكن أن تخضع القيم والمبالغ النقدية

كل أنواع المصاريف المفوترة برسم تدبير  ذلك بما فيي اقتطاع، ألأعاله  64المادة  مقتضياتحساب طبقا ل
 الحسابات المذكورة وكذا أي حق متعلق بها.

 

 67المادة 

 المشار إليها ،اإلسعاف بعمليات التقنية المتعلقة االحتياطيات لتمثيل المرصدة النقدية والمبالغ يجب أن تكون القيم
 اإليداع صندوق لدى المغرب أو هذا المنشور، موضوع حسابات مستقلة مفتوحة لدى بنك من 39 المادة في

ولهذا الغرض، ال يمكن لمقاوالت اإلسعاف أن يكون لها لدى نفس المودع  .ةلدى أحد األبناك المؤهل أو والتدبير
 .لديه سوى حساب واحد للمبالغ النقدية وحساب واحد للقيم

 
 المحاسبي حسابات ألداء التكاليف غير التقنية لمقاولة اإلسعاف كما حددها المخططوال يمكن استعمال هذه ال

 للتأمينات.
 
المادة  في عليها المنصوص تلك غير أية ضمانة أو امتياز بأي مثقلة تكون هذه القيم والمبالغ النقدية أن يمكن ال

 ال يمكن وضعها رهن االستحفاظ. كما .المشار إليه أعاله 17.99من القانون رقم  276
 

 مبلغ يخص فيما الجرد تاريخ من ابتداء تحتسب ( أشهر4يجب القيام بالرصد المشار إليه أعاله داخل أجل أربعة )
 30 في تم حصره الذي المبلغ يخص فيما (أشهر3وثالثة ) ،ديسمبر 31 في تم حصره الذي التقنية االحتياطيات

رصد الدين المترتب  قيمة رصده في هذه الحسابات، الواجب مجموع المبلغ من ،اءقتضالاعند  وتخصم، .يونيو
موجودة بالمدار الحضري الخرى األعقارات العلى صندوق تضامن مؤسسات التأمين والدين والعقارات المبنية و

 برهون منمضمونة ال قروضالو وحصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري
ديون على معيدي القروض على القيم التي تصدرها الدولة أو القيم المضمونة من طرف الدولة والالرتبة األولى و

 هذا من 39المادة  من 29و 26و 11 إلى 7ومن4 و 3 البنود في إليها المشار ،التأمين وتكاليف االقتناء المرجأة
 . المنشور

 
 .المنشور هذا من 58و 57 المادتين مقتضياتل طبقاباقي التوظيفات  المرصدة وكذا القيم وتقيم

 
 القيمة هذه وتساوي الحصيلة. أصول في القيمة الواردة التقنية من االحتياطيات لتغطية العقارات رصد قيمة تتكون

 منها ، مخصومالمنشور هذا من 61ة للماد طبقا منجزة خبرة عن أو قيمة أخرى ناتجة التكلفة أو ثمن الشراء ثمن
 .المطبقة الكاتتهاال
 
طبقا  لديها المودع بالشهادات التي تسلمها المؤسسات حساب رصد القيم والمبالغ النقدية بالنسبة لكل إثبات يتم

 السالفة النقدية أو المبالغ القيم أن الشهادات هذه تبين أن ويجب (.6)الملحقالمنشور هذا بأصل الملحق للنموذج
بعد  إال تحويلها إلى حساب آخر يحق ال وأنه المعنية اإلسعاف التقنية لمقاوالت االحتياطيات لضمان مرصدة الذكر

 الهيئة. موافقة
 

 هذه تحويل يتم الذكر، السالفة النقدية المبالغ أو القيم رصد الستالم ؤهالم األبناك أحد فيها يعد لم التي الحالة في
 إلى أو المغرب بنك إلى وال أؤهم آخر بنك إلى أي مصاريف، اإلسعاف مقاوالت تحميل دون أو المبالغ القيم

 .والتدبير اإليداع صندوق
 

 (  2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)عدلت وتممت بمقتضى منشور  68المادة 

 التأمين، إعادة عمليات حصرية بصفة تزاول التي قبل المقاوالت من المرصدة النقدية والمبالغ القيم تكون أن يجب
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 حسابات موضوع األجنبية االتفاقية التأمين إعادة غير التأمين إعادة بعمليات المتعلقة التقنية االحتياطيات لتمثيل
 االتفاقية إعادة التأمين « و »اإلجبارية القانونية التأمين إعادة :« التالية الثالث فئات الرصد حسب منفصلة،
 في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب ضد الضمان موضوع األخطار تأمين إعادة باستثناء المغربية

 ضد الضمان موضوع األخطار تأمين إعادة عمليات «و» الذكر السالف 17.99 رقم القانون نم  1-64المادة
 لدى مفتوحة ،»الذكر السالف 17.99 رقم القانون من 1-64 المادة في المنصوص عليه الكارثية الوقائع عواقب

لمقاوالت المذكورة أن ل. ولهذا الغرض، ال يمكن ؤهلأو لدى صندوق اإليداع والتدبير أو لدى بنك مالمغرب  بنك
سالف اليكون لها لدى نفس المودع لديه سوى حساب واحد للمبالغ النقدية وحساب واحد للقيم حسب طبيعة الرصد 

 الذكر.
 

بعده، ال يمكن استعمال هذه الحسابات لتسوية التكاليف غير التقنية كما حددها  69المادة  مقتضياتمع مراعاة 
 المخطط المحاسبي للتأمينات.

 
 ال يمكن وضعها رهن االستحفاظ. كماال يمكن أن تكون هذه القيم والمبالغ النقدية مثقلة بأي امتياز أو أي ضمانة. 

 
الجرد فيما يخص مبلغ  تاريخ من يحتسب( أشهر 4يجب القيام بالرصد المشار إليه أعاله داخل أجل أربعة )

 30( أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في 3ديسمبر وثالثة ) 31ات التقنية الذي تم حصره في ياالحتياط
لحسابات قيمة رصد التوظيفات المشار ، من مجموع المبلغ الواجب رصده في هذه ااءقتضالاعند يونيو. وتخصم، 

 .المنشور هذا من 39من المادة  11إلى  7إليها في البنود من 
 

 .المنشور هذا من 58و 57وتقدر القيم المرصدة وكذا باقي التوظيفات طبقا لمقتضيات المادتين 
 

تتكون قيمة رصد العقارات لتغطية االحتياطيات التقنية من القيمة الواردة في أصول الحصيلة. وتساوي هذه القيمة 
، بعد خصم مبلغ المنشور هذا من 61الشراء أو ثمن التكلفة أو قيمة أخرى ناتجة عن خبرة منجرة طبقا للمادة  ثمن
 الك المطبق.تااله

 
نقدية بالنسبة لكل حساب بالشهادات التي تسلمها المؤسسات المودع لديها المشار يتم إثبات رصد القيم والمبالغ ال

ويجب أن تبين هذه الشهادات أن القيم أو المبالغ  .)6)الملحقالمنشور هذا بأصل الملحق للنموذجطبقا  إليها أعاله
بصفة حصرية عمليات إعادة سالفة الذكر مرصدة لضمان االحتياطيات التقنية للمقاوالت التي تزاول الالنقدية 

 .ةالهيئ موافقةالتأمين المعنية وأنه ال يحق تحويلها إلى حساب آخر إال ب
 

أن المقاولة التي تزاول بصفة حصرية  يثبت رسميتم إثبات تمثيل االحتياطيات التقنية بالعقارات باإلدالء بشهادة أو 
 عمليات إعادة التأمين هي المالك للعقار بدون منازع.

 
باإلدالء  المنشور هذا من 39من المادة  31إثبات تمثيل االحتياطيات التقنية بالقيمة المشار إليها في البند  يتم

 بالشهادات المتعلقة بها المسلمة من طرف معيدي إعادة التأمين المعنيين.
 

القيم  هذهالستالم رصد القيم أو المبالغ النقدية سالفة الذكر، يتم تحويل  ؤهالفي الحالة التي لم يعد فيها أحد األبناك م
أو إلى بنك المغرب أو إلى صندوق اإليداع والتدبير، دون تحميل  مؤهلآخر  بنكإلى  المرصدة أو المبالغ النقدية

 أي مصاريف للمقاوالت التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين.
 

 69المادة 
للمقاوالت التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم يمكن 

 :التاليتين الحالتين فيات التقنية يالمرصدة لتغطية االحتياط
 

الحد  توفرمن هذه االحتياطيات و %120 نسبةعند تجاوز مبلغ األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية  -1
سالفة الذكر وعلى الأال ينصب السحب إال على ما فاق النسبة  المالءة. وفي هذه الحالة، يجبهامش لدنى ألا

 القيم والمبالغ النقدية التي حصلت على الموافقة المسبقة للهيئة؛
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 من الهيئة في الحاالت األخرى. موافقة عدب -2
 

 70المادة 

خرى فإن أإذا سبق تقييد هذه القيم في حسابات  ،أنه غيرالقيم لتغطية االحتياطيات التقنية بقيمة إدخالها.  رصديتم 
 يتم باعتبار أول مدخل هو أول مخرج. رصدال
 

باعتبار أول مدخل هو أول  حاسبيةخالل السنة الم ذي تميقيد سحب القيم المرصدة لتغطية االحتياطيات التقنية ال
 مخرج.

 
 .اهالمتعلقة ب قيمالجديد لل رصدالب بعد أدائها آجل يحل لم والتي مستحقةالفوائد الكل يجب أن تلحق 

 الفصل الرابع

 تتعلق باألقساط واالشتراكات الغير المؤداة مقتضيات

 71المادة 

أجل  التي لم يتم استخالصها بعد مضيأن تحول األقساط واالشتراكات  عادة التأمينتأمين وإمقاوالت اليجب على 

 شهرين على إصدارها إلى حساب يسمى "األقساط غير المؤداة". 

يجب على المقاوالت المذكورة أن تحول األقساط أو االشتراكات التي صرح وسطاء التأمين باستخالصها وكذا 

من هذا المنشور، إلى حساب  130التي تعتبر مستخلصة من لدنهم حسب مدلول المادة  األقساط أو االشتراكات

 وذلك بمجرد علمهم باستخالصها من قبل الوسطاء. على الوسيط"مترتبة "ديون ىيسم

 72المادة 

يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تكون مخصصات لألقساط أو االشتراكات غير المؤداة من قبل 

يجب أن تأخذ هذه و. غير تأمين الحياة برسم عمليات التأمين بعده، 73المكتتبين، المنصوص عليها في المادة 

 بعين االعتبار على الخصوص أقدمية األقساط أو االشتراكات غير المؤداة. مخصصاتال

إلى األقساط أو االشتراكات غير المؤداة  صنيف، تقوم مقاوالت التأمين بتمخصصات المذكورةن اليمن أجل تكو

 ."ضائعة" و"ديون شبه مشكوك في تحصيلهاو"ديون  مشكوك في تحصيلها"ديون شبه "

 يراد ب:

( أشهر من 06األقساط أو االشتراكات التي تظل غير مؤداة بعد ستة )مشكوك في تحصيلها"، ديون شبه " -1

 تاريخ إصدارها؛

تاريخ  منشهر أ( 09"، األقساط أو االشتراكات التي تظل غير مؤداة بعد تسعة )مشكوك في تحصيلها"ديون  -2

 ؛إصدارها

 األقساط أو االشتراكات: ضائعة"، شبه  ديون" -3

 ( شهرا من تاريخ إصدارها، أو12) اثني عشرأ( التي تظل غير مؤداة بعد 

ب( التي يكون احتمال تحصيلها الكامل أو الجزئي ضعيفا، دون مراعاة لألجل، والسيما بالنظر إلى االعتبارات 

 التالية:

صافية حسبما إذا كان مؤسسا، على التوالي، في شكل حصيلته ال( من 3/1٪ أو ثلث )75فقدان المكتتب لنسبة  -   

 آلجالأو في شكل آخر من أشكال الشركات وذلك عندما ال تجتمع الجمعية العامة غير العادية في ا مساهمةشركة 

 القانونية الالزمة التخاذ قرار استمرارية النشاط؛

 شاط أو التصفية القضائية للمكتتب؛لنتوقف ا -  
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 ؛أو االشتراكات تقديم دعوى قضائية ضد المكتتب الستخالص األقساط -  

 المكتتب في كل أو جزء من الديون. المنازعة القضائية من قبل -  

 

 73المادة 

  أعاله على األقل: 72لمقتضيات المادة  االواجب تكوينها تطبيق مخصصاتيجب أن تساوي ال

 ؛مشكوك في تحصيلها% من الديون شبه ال25 -

 ؛المشكوك في تحصيلها% من الديون 50 -

 .الضائعةشبه  % من الديون100 -

الرسوم، بما فيها توابعها واألقساط أو االشتراكات  مخصصات،يراد بالديون التي يتم على أساسها حساب هذه ال

 قتناء. االصافية من مصاريف 

التي أصبحت بدون غرض بعد تحصيل األقساط أو االشتراكات المعنية في السنة المالية التي  مخصصاتال ستردت

 .المذكور تم خاللها التحصيل

جزء المخصص  وضوع مخصص، يستردفي حالة التحصيل الجزئي لوصل يتعلق بأقساط أو اشتراكات كانت م

 الجزئي. في السنة المالية التي تم خاللها التحصيل غرضبدون الذي أصبح 

 74المادة 

تكوين مخصص لتغطية األقساط أو االشتراكات المستخلصة من طرف  يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين

من هذا المنشور. ويجب أن  132وسطاء التأمين والتي لم يتم أداؤها خالل األجل المنصوص عليه في المادة 

 من األقساط أو االشتراكات المذكورة. %100يساوي هذا المخصص 

 

 الفصل الخامس
 مالءة مقاوالت التأمين وإعادة التأمين

 األولالفرع 
 العناصر المكونة لهامش المالءة

 

 75المادة 

، السالف الذكر 17.99من القانون رقم  239المادة تمثل العناصر المكونة لهامش المالءة المنصوص عليها في 
 بما يلي:

 
 ؛مال التأسيسي المكونال أو رأس حرررأسمال الشركة الم -1
مقاولة التأمين  التزامات ألداء المخصصة تلككانت أو حرة، غير  قانونيةتسميتها، يفما كانت ك حتياطياتاال -2

 ؛ وإعادة التأمين
 ؛احتياطي الرسملة -3
 ؛لتعاضدية للتأمينمال التأسيسي بالنسبة للشركات اال لزيادة في رأسمن أجل ااالقتراض  -4
 ؛األرباح المرحلة -5
كن تعناصر األصول إذا لم نقص في تقدير الصافية التي يمكن أن تنتج عن زيادة القيمة  بطلب من المقاولة، -6

من قيمتها عندما تنتج  %20حدود نسبة هذه في  زيادة القيمة الكامنةتؤخذ . وطابع استثنائي زيادة القيمة هذه ذات
% من قيمتها عندما تنتج عن توظيفات 60حدود نسبة عن توظيفات مرصدة لعمليات التأمين على الحياة، وفي 

والتوظيفات المالية  في إعادة التأمين القبولالحياة وعمليات  علىتأمين ال عملياتغير مرصدة لعمليات التأمين 
الناتجة عن التوظيفات في الشركات التابعة أو في األسهم زيادة القيمة بار خذ بعين االعتؤت الووالعقارية األخرى. 

 الذاتية.
 

الكات التي لم تمن أجل تكوين هامش المالءة، يخصم من مجموع العناصر المشار إليها أعاله، الخسائر وااله
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 »ملحقة باألصول الثابتةحقوق معنوية «و »قيم معدومة ملحقة باألصول الثابتة «تطبق بعد على حسابات البندين
وتكاليف االقتناء المرجأة واألسهم الذاتية التي في حوزة المقاولة والتوظيفات في الشركات التابعة غير المسعرة في 

 قارية وااللتزامات خارج الحصيلة.بورصة القيم غير الشركات الع
 

خال األصول من مبلغ نفس األصول المقدرة تحدد زيادة القيمة الصافية السالفة الذكر بصفة إجمالية بخصم قيمة إد
، ويضاف إلى المبلغ المحصل عليه مجموع مبلغ احتياطي خطر االستحقاق المنشور هذا من 59حسب المادة 

 المخصص لمواجهة تدني القيمة لألصول المذكورة. االحتياطيومبلغ 
 

 نسبةعلى األقل من هذه المادة  6في البند  الواردةزيادة القيمة يجب أن تمثل العناصر المكونة لهامش المالءة دون 
 .بعده 76ب( وج( من المادة و % من مجموع المبالغ المحصل عليها تطبيقا لمقتضيات البنود أ(70
 

 الثانيالفرع 
 المبلغ األدنى لهامش المالءة

 

 ( 2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)عدلت بمقتضى منشور  76المادة 

 المبالغ مجموع المبلغ ساوي هذايلهامش المالءة بالنظر إلى عمليات التأمين المزاولة. و األدنى يحدد المبلغ
 بتطبيق المقتضيات التالية :المذكورة لعمليات لالمحصل عليها بالنسبة 

 
المبلغ حسب ي، المنشور هذا من 6من المادة  6إلى  1من أ( فيما يخص عمليات التأمين المشار إليها في البنود 

وبالنسبة  المنشور هذا من 21من المادة  2و 1ات المشار إليها في البندين يالحتياطللهامش المالءة بالنسبة  األدنى
 مجموع النتيجتين التاليتين :المبلغ لرؤوس األموال المعرضة للخطر. ويساوي هذا 

 
من  2و 1ات المشار إليها في البندين ي% من االحتياط5 نسبةبضرب عدد يمثل  "النتيجة األولى"يحصل على  -1

األخيرة لمبلغ  حاسبيةسنة المبال الخاصحاصل القسمة في إحاالت إعادة التأمين  بما فيها المذكورة 21المادة 
إعادة التأمين دون أن يقل  بما فيها ات الحسابيةيمن إعادة التأمين على مبلغ االحتياطات الحسابية صافية ياالحتياط
 %؛85عن هذا القسمة  حاصل

 
% من رؤوس األموال المعرضة للخطر في حاصل 0,3 نسبةيحصل على "النتيجة الثانية" بضرب عدد يمثل  -2

لمعرضة للخطر صافية من إعادة التأمين على األخيرة لمبلغ رؤوس األموال ا حاسبيةالقسمة الخاص بالسنة الم
 %.50 نسبةمبلغ رؤوس األموال المعرضة للخطر بما فيها إعادة التأمين دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن 

 
( سنوات كحد أقصى، يساوي العامل المضاعف 3بالنسبة للتأمينات المؤقتة في حالة الوفاة لمدة ثالث ) ،غير أنه

% من رؤوس األموال المذكورة بالنسبة 0,15 نسبة% . ويحدد في 0,1 نسبةضة للخطر لرؤوس األموال المعر
 ( سنوات.5( سنوات دون أن تتعدى خمس )3للتأمينات المؤقتة في حالة الوفاة التي تتجاوز مدتها ثالث )

 
 بي.يساوي رأس المال المعرض للخطر رأس المال المضمون في حالة الوفاة مخصوم منه االحتياطي الحسا

 
على االحتياطيات المشار  هائوية الواجب تطبيقان النسبة المفإمال المتغير، ال بالنسبة للعقود ذات رأس ،غير أنه

ال تتحمل % عندما 1 نسبةإحاالت إعادة التأمين هي  بما فيها المذكورة 21من المادة  2و 1إليها في البندين 
% عندما تتحمله المقاولة. وعندما تتحمل المقاولة خطر الوفاة، يضاف إلى المبلغ  4 نسبةالمقاولة خطر التوظيف و
% من رؤوس األموال المعرضة للخطر مضروبة في حاصل القسمة الخاص بالسنة 0,3األدنى المشار إليه أعاله 

وس األموال األخيرة لمبلغ رؤوس األموال المعرضة للخطر صافية من إعادة التأمين على مبلغ رؤ حاسبيةالم
 %؛50 نسبةالمعرضة للخطر بما فيها إعادة التأمين دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن 

 
ومع مراعاة مقتضيات  ،المنشور هذا من 6من المادة  29إلى  7من ب( بالنسبة للعمليات المشار إليها في البنود 

أو لمبلغ السنوي لألقساط للهامش المالءة إما بالنسبة  المبلغ األدنى حددي، من هذه المادةج( ود(  بندينلا
لمبلغي احتياطي الحوادث الواجب أداؤها بالنسبة للتكلفة السنوية المتوسطة للحوادث وإما  بالنسبةاالشتراكات، وإما 
 لتالية :تطبيق الطرق الثالثة اعد أعلى نتيجة محصل عليها با المبلغ ساوي هذيغير المكتسبة. وواحتياطي األقساط 
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 :  الطريقة األولى -1

 حاسبية% على مجموع األقساط أو االشتراكات الصادرة برسم العمليات المباشرة خالل السنة الم20تطبق نسبة 
األخيرة بما فيها التوابع وتكاليف بوليصات التأمين صافية من الرسوم واإللغاءات، مضاف إليه األقساط المقبولة 

عمليات التأمين فيما يخص % منها 50األخيرة. ويضاف لهذه النسبة  حاسبيةالسنة الم برسم إعادة التأمين خالل
 استعمال عن الناجمة المدنية المسؤولية أخطار ضد التأمين ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية وعمليات

 .المذكورة 6من المادة  11و 9المشار إليها في البندين  ،محرك ذات البرية العربات
 

الثالث األخيرة لمبلغ تكلفة الحوادث  حاسبيةنتيجة هذه العمليات في حاصل القسمة الخاص بالسنوات المتضرب 
 نسبةصافية من إعادة التأمين على مبلغ تكلفة الحوادث بما فيها إعادة التأمين، دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن 

 المسؤولية أخطار ضد التأمين ية وعملياتضد حوادث الشغل واألمراض المهن % بالنسبة لعمليات التأمين70
 المذكورة، 6من المادة  11و 9المشار إليها في البندين  ،محرك ذات البرية العربات استعمال عن الناجمة المدنية

 أصناف عمليات التأمين؛% بالنسبة لباقي 50 نسبةعن و
 
 : الطريقة الثانية -2

 يمكن التي المدنية المسؤوليةو بالنسبة لحوادث الشغل واألمراض المهنيةيتم القيام بالحساب التالي بشكل منفصل 
وباقي  محرك ذات برية عربة فيها تسببت والتي باألغيار الالحقة المادية أو البدنية األضرار بسبب تثار أن

 أصناف عمليات التأمين.
 

الثالث األخيرة  حاسبيةالسنوات الم تضاف إلى مجموع مبالغ الحوادث المؤداة بالنسبة للعمليات المباشرة خالل
مبالغ الحوادث المؤداة برسم عمليات القبول في  ،دون خصم مبالغ الحوادث التي يتحملها معيدو التأمين، من جهة

، ومن جهة أخرى، احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها المكونة في  حاسبيةإعادة التأمين خالل نفس السنوات الم
 األخيرة سواء بالنسبة للعمليات المباشرة أو بالنسبة لعمليات القبول في إعادة التأمين. ةحاسبينهاية السنة الم

 
الثالث األخيرة، ومن جهة  حاسبيةمبالغ الرجوع المحصلة خالل السنوات الم ،تخصم من هذه المبالغ من جهة

 حاسبيةانية السابقة للسنة المالث حاسبيةاحتياطيات الحوادث الواجب أداؤها المكونة في بداية السنة الم ،أخرى
 األخيرة سواء بالنسبة للعمليات المباشرة أو بالنسبة لعمليات القبول في إعادة التأمين.

 
 عمليات التأمينفيما يخص % منها 50% وتضاف لهذه النسبة 27تطبق على ثلث المبالغ المحصل عليها نسبة 

 استعمال عن الناجمة المدنية المسؤولية أخطار ضد التأمين ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية وعمليات
. وتضرب نتيجة هذه العمليات المذكورة 6من المادة  11و 9المشار إليها في البندين  ،محرك ذات البرية العربات

الثالث األخيرة بالنسبة لكل واحدة من العمليات السالفة الذكر لمبلغ  حاسبيةفي حاصل القسمة الخاص بالسنوات الم
فة الحوادث صافية من إعادة التأمين على مبلغ تكلفة الحوادث بما فيها إعادة التأمين، دون أن يقل حاصل القسمة تكل

 أخطار ضد التأمين ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية وعمليات % بالنسبة لعمليات التأمين70 نسبةهذا عن 
% بالنسبة لباقي أصناف 50محرك وعن نسبة  ذات البرية العربات استعمال عن الناجمة المدنية المسؤولية

 عمليات التأمين.
 

اة الذي يدخل في حساب النتيجة المحددة بتطبيق هذه ؤدمبلغ الحوادث الميساوي ، سعافبالنسبة لعمليات اإل
عمليات  ةبما فيها تكلف سعافاإلالتي تمت بخصوص تدخالت البالنسبة للمقاولة عن  ةالتكلفة المترتبوالطريقة 

 .الذاتية هابواسطة وسائل زةالمنجسعاف اإل
 

بالنسبة لعمليات القرض، تؤخذ بعين االعتبار التكلفة السنوية المتوسطة للحوادث  حسابالإنجاز هذا  من أجل
 ؛السبع األخيرة حاسبيةالم واتلسنل

 
 : الطريقة الثالثة -3

 من مبلغ احتياطي الحوادث الواجب% 5% من مبلغ احتياطي األقساط غير المكتسبة نسبة 10تضاف إلى نسبة 
% منها فيما 50أداؤها بما فيها المبلغ المتعلق بعمليات القبول في إعادة التأمين، ويضاف لهذه النسبة األخيرة 

 المدنية المسؤولية أخطار ضد التأمين ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية وعمليات يخص عمليات التأمين
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 .محرك ذات البرية العربات استعمال عن الناجمة
 

الثالث  حاسبيةحاصل القسمة الخاص بالسنوات الماالحتفاظ التي تساوي في نسبة يضرب المبلغ المحصل عليه 
األخيرة لمبلغ تكلفة الحوادث صافية من إعادة التأمين على مبلغ تكلفة الحوادث بما فيها إعادة التأمين، دون أن يقل 

 ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية وعمليات % بالنسبة لعمليات التأمين70 نسبةحاصل القسمة هذا عن 
% بالنسبة 50 نسبةعن و محرك، ذات البرية العربات استعمال عن الناجمة المدنية المسؤولية أخطار ضد التأمين
 .أصناف عمليات التأمينلباقي 

 
احتفاظ مقاولة التأمين وإعادة نسبة  تكانوإذا كان لحادث استثنائي تأثير بليغ على نسبة االحتفاظ الواردة أعاله،  

المبلغ عدم أخذ هذا الحادث بعين االعتبار في تحديد  المعنية للمقاولة يمكن ،%10 نسبةالتأمين بخصوصه أقل من 
 ؛بعد موافقة الهيئة وذلكهامش المالءة ل األدنى

 
 نسبةلهامش المالءة  المبلغ األدنى ، يساويواألمراض المهنية إيرادات حوادث الشغلبج( بالنسبة للتدبير الخاص 

 ؛% من مبلغ االحتياطيات الحسابية5
 

د( بالنسبة للمقاوالت التي تزاول إعادة التأمين بصفة حصرية أو للمقاوالت التي تمثل عمليات القبول على األقل 
عد لهامش المالءة برسم عمليات القبول أعلى نتيجة محصل عليها ب المبلغ األدنىيساوي فظتها، % من مح20 نسبة

 عمالت أجنبية:المبرمة ب% من االلتزامات 20تطبيق الطرق الثالثة التالية مضاف إليها نسبة 
 
 الطريقة األولى :  -1
 األخيرة. حاسبيةعلى مجموع األقساط المقبولة خالل السنة الم %30طبق نسبة ت

الثالث األخيرة لمبلغ تكلفة الحوادث  حاسبيةيضرب المبلغ المحصل عليه في حاصل القسمة الخاص بالسنوات الم
 نسبةصافية من إعادة التأمين على مبلغ تكلفة الحوادث بما فيها إعادة التأمين دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن 

 ؛70%
 
 الطريقة الثانية : -2

الثالث األخيرة، احتياطيات  حاسبيةبالغ الحوادث التي تمت تسويتها خالل السنوات المتضاف إلى مجموع م
وتخصم منها احتياطيات الحوادث الواجب  األخيرة حاسبيةالحوادث الواجب أداؤها المكونة في نهاية السنة الم

تطبق على ثلث المبلغ المحصل واألخيرة.  حاسبيةالثانية السابقة للسنة الم حاسبيةأداؤها المكونة في بداية السنة الم
الثالث األخيرة لمبلغ تكلفة  حاسبية% وتضرب النتيجة في حاصل القسمة الخاص بالسنوات الم45عليه نسبة 

الحوادث صافية من إعادة التأمين على مبلغ تكلفة الحوادث بما فيها إعادة التأمين دون أن يقل حاصل القسمة هذا 
 ؛%70 نسبةعن 

 
 
 الطريقة الثالثة : -3
ويساوي  .مبلغ احتياطيات األقساط والحوادث برسم عمليات القبوللى بالنسبة إ بلغ األدنى لهامش المالءةالمحسب ي

 % من مبلغ االحتياطيات المذكورة.15نسبة بلغ المهذا 
الثالث األخيرة لمبلغ تكلفة الحوادث  حاسبيةيضرب المبلغ المحصل عليه في حاصل القسمة الخاص بالسنوات الم

 نسبةصافية من إعادة التأمين على مبلغ تكلفة الحوادث بما فيها إعادة التأمين دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن 
70.% 

 
 

 الفرع الثالث
 تقرير المالءة

  77 المادة
 ، يجب أن يتضمن تقرير المالءة ما يلي:المشار إليه أعاله 17.99من القانون رقم  239-1لمادة اتطبيقا ألحكام 

 
أ( تحليل للشروط التي في إطارها تضمن المقاولة االلتزامات التي تأخذها تجاه المؤمن لهم من خالل تكوين 
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 احتياطيات تقنية مع إثبات أن هذه االحتياطيات كافية لتغطية كافة االلتزامات؛
 

 على: ب( عرض للتوجهات المتعلقة بالتوظيفات باالرتكاز
 مخطط االستثمار للسنة وأهدافه فيما يخص الذمة المالية؛  -1
 أهداف أداء التوظيفات؛  -2
 ؛المالية األدوات حساسيةو قلباتاإلكراهات المحددة فيما يتعلق بت -3
 الحدود التي تتقيد بها المقاولة في مجال تنويع التوظيفات وتخصيص األصول؛ -4
 .االقتضاء عند ،المؤشرات المرجعية وتعليلها -5
 

 ج( تحليل للنتائج المحصل عليها بالنسبة لما يلي:
 النتائج التقنية : -1

 مساهمة النتيجة التقنية في النتيجة المحاسبية؛ -
 مدى حساسية مستوى االحتياطيات حسب عدة فرضيات. -

 
 نتائج التوظيفات : -2

 وتطور زيادة القيمة الكامنة وتلك المحققة؛ مساهمة النتيجة المالية في النتيجة المحاسبية ووضعية -
 أداءات التوظيفات مع توضيح طرق حسابها؛ -
 مقارنة األداءات مع األهداف المحددة وتطورات السوق؛ -
تفصيل و ،تحديد مصدر األداء: شرح بَْعدي لألداء السلبي أو اإليجابي لتدبير المحفظة بالنظر إلى األهداف -
 ؛له المسببة العوامل بيانمع  األداء فارق
مقارنة لمستويات مخاطر المحفظة ومخاطر عمليات إعادة االستثمار خالل السنة بشكل يبرز تحسن المالءمة  -

 بين األصول والخصوم.
 
 من خالل: ،تحليل للمستوى الحقيقي لهامش المالءة المكون -د

 تحديد العناصر المكونة لها وأهمية كل عنصر منها؛ -1
 ؛هايات حسابتفصيل كيف -2
لمواجهة األخطار التي تتعرض  اللنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وكفايته اإبداء الرأي حول مطابقته -3

 لها المقاولة.
 

يجب أن يتضمن التقرير كذلك الئحة األخطار التي تتعرض لها المقاولة ودرجة تحكمها فيها باالعتماد على نظام 
الشروط التي ضمنها يمكن للمقاولة أن تفي بجميع وتحليل المراقبة الداخلية ونتائج تحريات التدقيق الداخلي 

على مالءة  سلبامحاكاة األزمات التي يمكن أن تؤثر  التزاماتها في األمد المتوسط والبعيد باالرتكاز على نتائج
 بعين االعتبار األخطار التالية: المقاولة. ويجب أن تأخذ هذه المحاكاة

 
 خطر سعر الفائدة؛ -
 خطر السوق المالية؛ -
 خطر السيولة؛  -
 خطر الوفيات؛ -
 ؛تطور وتيرة تسوية الحوادث -

 تهاسيول يةووضع ءتهاعلى مال المقاولة تأمينة تأثير سياسة إعادتحليل  يجب أن يتضمن تقرير المالءة أيضا
ر أحد معيدي التأمين الرئيسيين أو سع السيما، خطيرةاعتمادا على نتائج السيناريوهات المتعلقة بوقوع أحداث 

 كارثية.واقعة أو عدة وقائع خطار أو حدوث تحقق خطر تراكم األ

 78المادة 
 المقاولةسياسة ب يتعلق بابايجب أن يتضمن تقرير المالءة  ،أعاله 77 العناصر المشار اليها في المادة على عالوة

 :العناصر التالية هذه السياسة بعين االعتبار. وتأخذ إعادة التأمين مجال في
 المضمونة؛مع األخطار إعادة التأمين  مالءمة إحاالتتحديد حاجيات تغطية أخطار إعادة التأمين وكذا  -
 التحديد األمثل لالحتفاظ بحسب كل خطر في إطار اتفاقيات إعادة التأمين أو إعادة التأمين االختيارية؛  -
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 ئتماني؛اال همتنويع معيدي التأمين وتصنيف -
 توظيف أمثل لدى السوق المحلي؛ -
طبيعة عادة التأمين مع عرض المعايير الكيفية والكمية التي تعتمد عليها المقاولة للتأكد من مالءمة برنامج إ -

 الدراسات التي أجريت مسبقا لتحديد البرنامج المذكور؛األخطار المضمونة وكذا عرض للفرضيات ونتائج 
وصف الوسائل والمساطر الموضوعة من قبل مقاولة التأمين وإعادة التأمين لمراقبة تنفيذ برنامج إعادة التأمين  -

 المذكور؛
إلعادة التأمين في فترة مرجعية مناسبة. يجب أن يتضمن هذا التحليل إجراء تقييم تحليل النتيجة التقنية الشاملة  -

 .شامل لتكلفة إعادة التأمين ولنسبة االحالة
 

 الباب الثالث
 للتأمين واتحاداتهاالشركات التعاضدية ب مقتضيات خاصة

  79المادة 

 ي:التالشكل على ال مشار إليه أعالهال 17.99 رقم من القانون 200سند المشار إليه في المادة اليكون 
 

 البيانات التالية: الصدرعلى  المذكورأ( يتضمن السند 

 ؛هوعنوان الشريك تسمية أو مسإ -

 التأمين المعنية؛ بوليصاتأو  بوليصةرقم  -

 المبلغ المدفوع وتاريخ الدفع ؛ -

 المبلغ المقترض وتاريخ ومكان إرجاعه. -

 

 التالية المتعلقة بالشروط العامة لالقتراض :ب( يتضمن السند على الظهر البيانات 

 تسمية المقاولة المصدرة وعنوان مقرها االجتماعي؛ -

عبارة "اقتراض" بحروف جد بارزة في أعلى يمين الوثيقة متبوعة بالبيان "زيادة في رأس المال  -

 المتعلق بمدونة التأمينات("؛ 17.99من القانون رقم  176التأسيسي )المادة 

 29) 1440 شعبان 23 في صادر 2.18.1009 رقم المرسوممن  7البيان المنصوص عليه في المادة  -

 ؛التأمينات بمدونة المتعلق 17.99 رقم القانون بتطبيق (2019 أبريل

 تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي اتخذت قرار االقتراض؛ -

 مدة االقتراض؛ -

 دورية ومكان تحصيل الفوائد؛ سعر الفائدة وكذا -

 كيفية التسديد. -

 

 الرابع الباب
 عمليات اإلحالة في إعادة التأمين

 الفصل األول

 برنامج إعادة التأمين

 80المادة 

لهيئة قبل فاتح دجنبر من كل سنة، وثيقة تشمل ا إلى ترسللتأمين وإعادة التأمين أن ليجب على كل مقاولة 
 للسنة المقبلة. بإعادة التأمينبرنامجها التوقعي المتعلق 

 
 يجب أن يتضمن هذا البرنامج البيانات التالية:

 
 التأمين، إعادة مخطط على إدخالها المقاولة تعتزم التيالتغييرات  بيان معأشكال وشروط إعادة التأمين  -

 ؛جاريةمقارنة مع السنة ال بعده، 81 المادة في عليه المنصوص
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 .عنصر من شأنه أن يغير أو يؤثر على سياسة إعادة التأمين كلاإلشارة ل -
 

 الباب المتعلقيجب أن يعكس برنامج التوقعات المتعلق بإعادة التأمين توجهات سياسة المقاولة التي يتضمنها 
 .المنشور هذا من 78ليه في المـادة ع منصوصإعادة التأمين الب

 الفصل الثاني
 ناتفاقيات إعادة التأمي

 
 81المادة 

لهيئة قبل فاتح مارس من كل سنة، نسخة من مخطط ا إلى ترسليجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن 
إعادة التأمين لعمليات التأمين المباشرة وعمليات القبول برسم السنة الجارية وذلك بالنسبة التفاقيات إعادة التأمين 

 اذجالسنة. يعد مخطط إعادة التأمين المذكور حسب النم نفس منيناير  من فاتح انطالقا سريانهاالتي يبتدئ تاريخ 
 .) 9و7 الملحقين(بأصل هذا المنشور  ةالملحق

 يرفق مخطط إعادة التأمين السالف ذكره بالوثائق التالية:
قائمة لمعيدي التأمين المشاركين في مخطط إعادة التأمين مع بيان آخر تصنيف مالي لهم مبرر بشهادة أو  .1

ثمانية  من اكثر منذتصنيف مالي  منحتصنيف مالي أوفي حالة  غياب فياصدار من وكالة تصنيف متخصصة. 
المالية األخيرة لمعيدي التأمين  شهرا، يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تقدم القوائم )18( عشر

 المعنيين؛
 (جذاذات تقديم اتفاقيات إعادة التأمين معدة حسب النماذج الملحقة بأصل هذا المنشور وموقعة من الطرفين  .2

 .) 10و 8 الملحقين
 

كل اتفاقية إعادة تأمين إضافية إلى مخطط إعادة  الهيئة إلى ترسل أنوإعادة التأمين التأمين  مقاولة علىيجب 
 من الثانية الفقرة من 2و 1 في إليها المشارالوثائق  وكذاالتأمين السالف الذكر يبتدئ تاريخ سريانها بعد فاتح يناير 

 من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.  أجل شهرين داخل المادة هذه
 

اإلدالء بالشروط العامة والخاصة التفاقيات إعادة  تطلبعلى الوثائق المشار إليها أعاله، يمكن للهيئة أن  عالوة
 ن.التأمي

 

 82المادة 

 أجل داخل موافاتها،وإعادة التأمين  للتأمينيمكن للهيئة أن تطلب من كل مقاولة  أعاله، 81 المادة لمقتضيات خالفا
 السيماوعمليات القبول،  نسخة من مخطط إعادة التأمين لعمليات التأمين المباشرةبقصد الموافقة المسبقة،  تحدده،

 المشار إليه في المادة المالءةال تحترم سياسة إعادة التأمين كما تم تقديمها في تقرير  المذكورة المقاولة أن تبين إذا
 .المنشور هذا من 78
 

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)تممت بمقتضى منشور  83 المادة

يجب أن تكون شروط  . كما100%جب أن يضمن مخطط إعادة التأمين تغطية األخطار المعاد تأمينها بنسبة ي
 إعادة التأمين المرتبطة بكل تغطية موحدة بالنسبة لجميع معيدي التأمين المساهمين فيها.

 ضد للضمان بالنسبة للهيئة المسبقة الموافقة بعد المادة هذه من األولى الفقرة بمقتضيات التقيد عدم يمكن أنه غير
 حالة في وذلك الذكر، السالف 17.99  رقم القانون من 1- 64 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب

 .مجحفة المذكورة التغطية شروط كانت إذا أو التأمين معيدي لدى التأمين إعادة إطار في التغطية كفاية عدم
 

 84 المادة

 %100لنسبة إيداع األصول الممثلة بالتزامهم اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة مع معيدي التأمين  تتضمنيجب أن 
 . في االحتياطيات التقنية المكونة من قبل المقاوالت المحيلة حصتهممن 

 2و 1نقدا أو بواسطة القيم الواردة في البنود  إالال يمكن أن يتم اإليداع المشار إليه في الفقرة األولى من هذه المادة 
 .ر، أو هما معامن هذا المنشو 39المادة  من 23 إلى 12ومن  5و
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 الهيئة. بعد موافقةااللتزام باإليداع المنصوص عليه في الفقرة األولى أعاله  عدمأنه يمكن  غير

 85المادة 

 بوليصاتالمحددة في اتفاقيات إعادة التأمين تلك المنصوص عليها في ال يجب أن تطابق الضمانات واالستثناءات
إال اتفاقيات إعادة التأمين  بموجبالحالة المعاكسة، ال يمكن أن تمنح للمؤمن لهم الضمانات المستثناة  األصلية. في

 في حدود االحتفاظ الذاتي لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المحيلة.

 86المادة 

التي تتضمن التزامات سنوية جزافية ومحدودة، يجب على مقاولة التأمين وإعادة  إعادة التأمين بالنسبة التفاقيات
اتخاذ التدابير الضرورية إلعادة تكوين الضمان وأن تحيط  ،التأمين التي استهلكت جزئيا أو كليا االلتزام األولي

 فورا الهيئة علما بااللتزام المعاد تكوينه وكذا كيفية إعادة تكوينه.
 

 87المادة 

، التي يلتزم بموجبها (facob)تطبق مقتضيات هذا الفصل أيضا على اتفاقيات إعادة التأمين االختيارية/االجبارية 
 .معيدو التأمين بقبول األخطار التي يمكن للمؤمنين، حسب تقديرهم، إحالتها عليهم

 الفصل الثالث
 إعادة التأمين االختيارية

 88المادة 

إعادة التأمين المحيلة وال يمكن لمقاولة التأمين  في إطار إعادة التأمين االختيارية،أو إعادة اإلحالة في حالة اإلحالة 
إال بعد تأكيد التغطية من  حالتهاإ المزمع خطاراأل يغطي الذيحسب الحالة  أو إعادة التأمين اكتتاب عقد التأمين

 امبلغ الضمان الذي يتجاوز احتفاظه جزء% من 100نسبة ب وذلك العمليةمعيدي التأمين المشاركين في هذه 
 .الذاتي مضاف إليه، عند االقتضاء، الجزء المغطى في إطار اتفاقيات إعادة التأمين

 89المادة 

المحددة في عقد إعادة التأمين االختيارية تلك المنصوص عليها في  يجب أن تطابق الضمانات واالستثناءات
إعادة  عقد بموجبحالة المعاكسة، ال يمكن أن تمنح للمؤمن له الضمانات المستثناة الالتأمين األصلية. وفي  بوليصة

مضاف إليه، عند االقتضاء،  المحيلة التأمين االختيارية إال في حدود االحتفاظ الذاتي لمقاولة التأمين وإعادة التأمين
 الجزء المغطى في إطار اتفاقيات إعادة التأمين.

الء بنسخ من العقود المتعلقة بالعمليات المحالة في إطار إعادة التأمين االختيارية أو يمكن للهيئة أن تطلب اإلد
 .مذكرات التغطية أو كل الوثائق الخاصة بها

 
 90المادة 

خالل  ،ن تفسخأيخول لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المحيلة  بند ةعقد إعادة التأمين االختياري تضمنيجب أن ي

 تصنيفه. راجعالتزامها مع معيد التأمين في حالة ت ،فترة الضمان

 

 الفصل الرابع

 مختلفةمقتضيات 

 91المادة 

 موافقةالتأمين من طرف المقاوالت المحيلة إال بعد  ومعيد يتحملها التيال يمكن استرداد االحتياطيات التقنية 
 بالوثائق التالية: المذكورة الموافقةعلى  الحصولكل طلب رامي إلى  يرفقلهيئة. ويجب أن ا
 مشروع اتفاق االسترداد؛ -
 ؛إعادة التأمين باتفاقية أو اتفاقيات ةو حسابات إعادة التأمين المتعلقأحساب  -
 الئحة الملفات موضوع االسترداد؛ -
 حساب يبين المبلغ الواجب استرداده. -
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مع المقاولة  تبرماتفاقية  بموجبمعيد تأمين آخر إال  كما ال يمكن القيام بتحويل التزامات سابقة من معيد تأمين إلى
 .الغرض لهذااإلدالء بكل وثيقة أو معلومة تراها مفيدة  تطلبهيئة. ويمكن للهيئة أن ال وافقةالمحيلة بعد م

 
 الخامسالباب 

 مراقبة مقاوالت التأمين وإعادة التأمين
 الفصل األول

 ألغراض إحصائية وحسابية تصنيف عمليات التأمين وإعادة التأمين

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)تممت بمقتضى منشور  92المادة 

 التأمين مقاوالت بها تقوم التي العمليات تصنف األخرى، والوثائق والجداول والتقارير بالبيانات اإلدالء بغية
 :التالية )فوق فما أعداد (3 الفرعية واألصناف )عددان( واألصناف )واحد عدد( الشعب حسب التأمين وإعادة

 
 الحيــــاة والرسملـــــة : علىعمليات التأمين  – 1

  :ـ التأمينات الفردية 11
 في حالة الوفاة؛ - 111
 في حالة الحياة؛ - 112
 المختلطة؛ - 113

 
  :ـ التأمينات الشعبية 12

 حالة الوفاة؛ في - 121
 في حالة الحياة؛ - 122
 المختلطة؛ - 123

 
  :ـ التأمينات الجماعية 13

 في حالة الوفاة؛ - 131
 في حالة الحياة؛ - 132
 المختلطة؛ - 133

 
  :ـ الرسملة 14

 الفردية؛ - 141
 الجماعية؛ - 142

 
 :ـ العقود ذات رأس المال المتغير 15

 في حالة الوفاة؛ التأمينات الفردية - 151
 التأمينات الفردية في حالة الحياة؛ - 152
 التأمينات الفردية المختلطة؛ - 153
 التأمينات الشعبية؛ - 154
 التأمينات الجماعية في حالة الوفاة؛ - 155
 التأمينات الجماعية في حالة الحياة؛ - 156
 التأمينات الجماعية المختلطة؛ - 157
 الرسملة الفردية؛ - 158
 الرسملة الجماعية؛ - 159

 
 :ـ عمليات أخرى 18

 
 الزواج والوالدة؛ - 181
 اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية؛ -182
 عمليات أخرى؛ - 188
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 الحياة: علىتأمين ال ملياتعمليات التأمين غير ع – 2

 17.99 رقم القانون من 64-1 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب ضد الضمان  - 20
 : الذكر السالف

 باألموال، الالحقة األضرار تغطي التي التأمين عقود برسم الكارثية الوقائع عواقب ضد الضمان -201 
 الذكر؛ السالفة 64-1 المادة من °1 البند في إليها المشار
 يمكن التي المدنية المسؤولية تغطي التي التأمين عقود برسم الكارثية الوقائع عواقب ضد الضمان - 202

 محرك ذات برية عربة فيها تسببت والتي باألغيار الالحقة المادية أو البدنية األضرار بسبب تثار أن
 ؛الذكر السالفة 64-1 المادة من °2 البند في إليها المشار
 يمكن التي المدنية المسؤولية تغطي التي التأمين عقود برسم الكارثية الوقائع عواقب ضد الضمان -203

 من°3  البند في إليها المشار له، المؤمن مأموري غير باألغيار، الالحقة البدنية األضرار بسبب تثار أن
 ؛الذكر السالفة 64-1  المادة

 :ـ الحوادث الجسمانية والمرض واألمومة 21
 الحوادث الفردية؛ - 211
 العجز؛ - 212
 المرض واألمومة؛ – 213
 األشخاص المنقولون على متن عربات ذات محرك؛ – 214

 
 ـ حــوادث الشغــل واألمراض المهنية؛ 22
 :ـ العربات البرية ذات محرك 23

 :المسؤوليـة المدنية - 231
 العربات المخصصة لالستعمال الخصوصي )سياحة(؛ – 2311
 طن؛ 3,5العربات النفعية ذات وزن وحمولة أقل من  - 2312
 طن وأكثر؛ 3,5العربات النفعية ذات وزن وحمولة  - 2313
 العربات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين؛ - 2314
 العربات ذات عجلتين أو ثالثة؛ - 2315
 عربات أخرى؛ – 2318
 ضمانات أخرى غير المسؤوليـة المدنية؛ – 232

 
 :ـ المسؤوليـة المدنية العامــة 24

 الناجمة عن استعمال العربات النهرية والبحرية؛ المسؤوليـة المدنية - 241
 ؛طائراتالمسؤوليـة المدنية الناجمة عن استعمال ال - 242
 مسؤوليات مدنية أخرى؛ - 248

 
 :ـ الحريق والعوامل الطبيعية 25

 الحريق؛ - 251
 العوامل الطبيعية؛ – 252
 الخسائر المالية؛ - 253

 
 :ـ تأمينات األخطار التقنية 26

 جميع أخطار األوراش؛ – 261
 جميع أخطار التركيب؛ – 262
 تكسر اآلالت؛ – 263
 جميع األخطار المعلوماتية؛ – 264
 الخسائر المالية؛ - 265
 ؛العشريةالمسؤولية المدنية  – 266

 
 :ـ النقـل 27
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 هيكل السفينة؛ – 271
 حموالت السفينة؛ – 272
 البضائع المنقولة عبر الطرق البرية؛ – 273
 هيكل الطائرة؛ – 274

 
 :ـ عمليات أخرى 28

 السرقة؛ – 281
 البرد أو الصقيع؛ – 282
 موت الماشية؛ – 283
 تأمين المحصول الزراعي؛ – 284
 الحماية القانونية؛ – 285
 الخسائر المالية؛– 286
 أخـرى؛ عمليات – 288

 
 :ـ اإلسعاف والقرض والكفالة 29

 اإلسعاف؛ – 291
 القرض؛ – 292
 الكفالة؛ – 293

 
 عمليات القبول في إعادة التأمين: - 3

 الحياة؛ علىتأمين ال -ـ عمليـات القبول  31
ضد   الضمان موضوع األخطار قبول باستثناء عمليات الحياة على التأمين عمليات غير -ـ عمليـات القبول  32

 ؛ الذكر السالف17.99  رقم القانون من 64-1 المادة في عليه المنصوص الكارثية الوقائع عواقب
 64-1  المادة في عليه المنصوص الكارثية عواقب الوقائع ضد الضمان موضوع األخطار -القبول عمليات - 33
 الذكر. السالف 17.99 رقم القانون من
 

 الفصل الثاني
 بالقوائم والمستندات اإلدالءمسك دليل المساطر والسجالت و

 األولالفرع 
 والسجالتمسك دليل المساطر 

 93المادة 

يجب على هذه األخيرة مسك دليل مساطر  ،مقاوالت التأمين وإعادة التأمين من أجل تمكين الهيئة من مراقبة
 تسييرها الداخلي، مع مراعاة األحكام التشريعية والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. 

 

 94لمادة ا

التأمين من طرف مقاوالت  بوليصات، تعد  المشار إليه أعاله 17.99من القانون رقم  248المادة  حكامتطبيقا أل
التأمين وإعادة التأمين حسب ترقيم متواصل يمكن أن يضم عدة سالسل أرقام بدون إغفال أو استعمال مزدوج. 

 التأمين األصلية. بوليصةالملحقات المتتالية ب ربطويجب 
 

التأمين تتضمن على الخصوص  بوليصاتالتأمين وإعادة التأمين سجالت لولهذا الغرض، تمسك مقاوالت 
 المعلومات التالية:

 التأمين أو الملحق؛ بوليصةرقم   -
 تاريخ االكتتاب ومدة العقد؛  -
 ؛معا هماالمؤمن له أو  أوسم المكتتب إ  -
 سم ورمز وسيط التأمين؛ إ  -
 مكان الخطر؛ -
 د؛تاريخ وساعة سريان مفعول العق -
 االقتضاء؛ عند ،تاريخ وسبب عدم سريان مفعول العقد أو فسخه -
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 العملة أو الوحدة الحسابية التي حرر بها العقد؛  -
 الصنف والصنف الفرعي للتأمين؛  -
 مبلغ الضمانات ؛  -
 مبلغ قسط أو اشتراك التأمين ودوريته.  -
 

ة ومتواصلة. غير أنه يجب أن تعتمد المقاولة يجب أن يعطى لكل عملية على حدة رقم ترتيبي ضمن سلسلة فريد
سالسل مختلفة ومتواصلة من األرقام للتمكن من تمييز األصناف واألصناف الفرعية من جهة، وعند االقتضاء 

 الجهات والبلدان التي توجد بها األخطار من جهة أخرى.
 

 95 المادة

 الضماناتحدى إ تفعيل إلى تؤديتتضمن الوقائع المصرح بها التي  سجالتمقاوالت التأمين وإعادة التأمين  تمسك
حسب  الوقائع تقيديعد فيها الضمان قائما. و لم التي الحاالتوكذا  ذلك ىتؤدي ال قد أو العقد في عليها المنصوص

حسب سنة وقوع الوقائع المذكورة وحسب سنة  قييدترقيم متواصل يمكن أن يضم عدة سالسل أرقام. ويتم كل ت
 سجل المعلومات اآلتية: كلالنقل والقرض. ويتضمن  اتالتصريح بها أو حسب سنة االكتتاب بالنسبة لتأمين

 ؛تقييدتاريخ ورقم ال -

 التأمين؛ بوليصةرقم  -

 اسم المؤمن له؛ -

 تاريخ الواقعة؛ -

 تاريخ التصريح؛ -

 ي فيها أول جرد؛التي أجر حاسبيةالسنة الم -

 سنة حفظ الملف؛ -

 طور التسوية، منتهي، أعيد فتحه(.وضعية الملف )في  -

 

 جميع يتضمن سجل كلمن  مستخرجاقل، أن تعد، مرة كل شهر على األ المذكورة المقاوالتكما يجب على  
 .أعالهالمشار اليها  المعلومات

 
 البيانات التالية: ،رقم التسجيل باستعمال عليهيسهل االطالع  سجلبالنسبة لكل حادث مسجل، يجب أن تدرج في 

 
 رقم التسجيل؛  -
 التأمين؛ بوليصةرقم  -
 وسيط التأمين؛ تسمية أواسم  -
 اسم المؤمن له؛ -
 تاريخ حدوث الواقعة؛ -
 تاريخ التصريح؛  -
 ؛تفعيلها تم تيالصنف أو الصنف الفرعي للضمانات ال -
 التعويض؛ طبيعة الحادث أو  -
 الضحايا والمستفيدين والخصوم؛ تسميات أوأسماء  -
 العملة أو الوحدة الحسابية المحرر بها العقد؛  -
 التقدير األولي؛ -
 التقييمات المتتالية للمبالغ الواجب أداؤها ؛ -
 ؛الجارية اإلشارة إلى الدعاوى القضائية -
 تاريخ ومبلغ أداء أصل التعويض؛ -
 اء المصاريف التابعة؛تاريخ ومبلغ أد -
 تاريخ ومبلغ الرجوع ومستخلصات اإلنقاذ المتوصل بها؛ -
 التقييمات المتتالية للمبالغ المطلوب تحصيلها.  -

العناصر  ،حسب أصناف العمليات تبين،موضوع الجرد في الئحة  حاسبيةوتدرج الحوادث الواقعة خالل السنة الم
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 التالية: 
 
 رقم التسجيل ؛  -
 ؛حاسبيةالمؤداة خالل السنة الم المبالغ -
 المبالغ التي لم تؤد بعد. -
 

السابقة  حاسبيةالسابقة والتي لم تتم تسويتها في نهاية السنة الم حاسبيةوتدرج الحوادث الواقعة خالل السنوات الم
 المذكورة. حاسبيةتقديرات الحوادث المذكورة في نهاية السنة الم ،سبق لى ماع عالوة ،ضمن لوائح مماثلة تضم

 
 عالوة ،يتضمنواألمراض المهنية المصرح بها والمتعلقة بحوادث الشغل  الخطيرةحوادث اليمسك سجل خاص ب 

 :التاليةالمعلومات المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة، البيانات  على
 
 رقم الحادث الخطير؛ -
 تاريخ التسجيل؛ -
 الوفاة أو نسبة العجز؛ -
 المعتمد؛ األجر -
 الضحية؛  والدةتاريخ  -
 تاريخ شفاء الضحية؛  -
 رقم اإليراد. -
 

سجال لإليرادات واألمراض المهنية مقاوالت التي تتولى أداء اإليرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل ال تمسك
 يتضمن البيانات التالية:

 
 رقم اإليراد؛ -

 رقم الحادث الخطير؛  -

 العجز أو الحصة الممنوحة؛ نسبة -

 اسم المستفيد من اإليراد؛ -

 تاريخ بدء االنتفاع؛ -

 مبلغ اإليراد؛ -

 مبلغ المؤخرات المستحقة قبل تكوين رأس المال؛ -

 رأس المال المكون لإليراد؛ - 

 احتياطي مخصص لألجهزة الطبية البديلة؛ - 

أو سريان التعديل، القيمة المحينة لإليراد األولي في يوم  التعديل أو المراجعة )تاريخ سريان اإليراد المراجع -

 المراجعة، رأس المال المكون لإليراد المراجع زائد المؤخرات المستحقة قبل التكوين(.

 
 

 96المادة 

الجرد الدائم لتوظيفاتها استنادا إلى كشوفات فردية  تتضمن تمقاوالت التأمين وإعادة التأمين سجال تمسك
 .التوظيفات هذهوسجالت تعكس التغيرات التي تطرأ على 

 
تعد الكشوفات الفردية وفق الترتيب المنصوص عليه في قائمة حسابات المقاولة على شكل جذاذات أو سجل.  -1

 وتخصص ورقة أو جذاذة لكل قيمة.
 

 ا على الورقة أو على الجذاذة المشار إليها أعاله كما يلي:البيانات الواجب إدراجه تحدد
 

السند وتاريخ اإلدخال واإلخراج وعدد السندات المشتراة أو المباعة أو المسددة  تسميةأ( بالنسبة للقيم المنقولة: 
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واألرصدة  واألرصدة بالعدد وأسعار الشراء صافية من مصاريف االقتناء وأسعار البيع أو السداد وأسعار اإلخراج
جرد  فيأو  اتفوبالقيمة وكذا تاريخ تسليم السندات وتاريخ التسوية المالية. ويمكن أن تنقل أرقام السندات على كش

على أبعد تقدير في اليوم الموالي الستالم اإلشعار بالشراء أو بالبيع  المذكورة البيانات إدراجمنفصل. ويجب 
موافقة الطرف اآلخر، وفي اليوم الموالي لتاريخ التحصيل على المسلم من طرف إحدى شركات البورصة، أو ل

 أبعد تقدير بالنسبة للتسديدات على شكل دفعات سنوية أو بتسليم السندات؛
 

 :العمليات تاريخ: للعقارات بالنسبةب( 

 االقتناء، ومصاريف األصل أداءات بين الحال اقتضى إن موزعة فعال المدفوعة المبالغ: اإلدخال عند -

  لهم؛ للمؤمن الخاص االمتياز تقييد وتاريخ

  المطبقة؛ هتالكات: االجرد كل عند -

 أو الشراء عقد على التوقيع بمجرد الجذاذة أو الورقة وتعد. فعال المقبوضة والمبالغ البيع ثمن: البيع عند -     

 .االلتزامات نشوء بمجرد بالبيع الوعود إلى ويشار. المزاد نتيجة إعالن بمجرد أو بالشراء الوعد

ج( بالنسبة للقروض: تعيين التوظيف وتاريخ اإلدخال وقيمته، وسعر الفائدة وتاريخ أداء الفوائد وتاريخ السداد 
الكلي أو تواريخ استحقاق التسديدات الجزئية وكذا بالنسبة للقروض المضمونة برهون رسمية، قيمة الرهن في يوم 

غ التسديدات في اليوم الموالي لتاريخ تحصيلها على أبعد تقدير. وإذا تجاوز كما يتم تقييد مبل .إبرام عقد القرض
 األداءات المتفق عليها ثالثة أشهر، يشار إلى ذلك في الورقة أو الجذاذة؛ عنالتأخر 

 
: اسم المودع اعتباريينأو  ذاتييند( بالنسبة للقيم المودعة من طرف معيدي التأمين أو من طرف أشخاص آخرين 

 على البيانات المنصوص عليها في البنود أ( وب( وج( أعاله؛ زيادة
 

 هـ( بالنسبة للقيم التي ال توجد في مقر المقاولة: مكان إيداع القيم المذكورة.
 

المرصدة من طرف المقاولة لتمثيل االحتياطيات الحسابية للتأمينات على  العناصربخاص  بيانتكون موضوع 
 ؛واألمراض المهنية الحسابية المتعلقة بحوادث الشغل الحياة والرسملة واالحتياطيات

 
تدون التغيرات يوما بيوم في سجل واحد أو أكثر. ويمسك كشف مستقل حسب طبيعة التوظيف الذي يكون  -2

 موضوع فصل في قائمة حسابات المقاولة.
 

يشار بالنسبة لكل عملية إلى تاريخها وعدد القيم وإسمها، وكذا مبلغ القيم المقيد سواء عند إدخالها أو عند إخراجها. 
إلى وعود البيع ووعود  التذكير، على سبيلوتدرج عمليات شراء وبيع العقارات بمجرد نشوء االلتزامات. ويشار 

 شرط لم يتحقق بعد.الشراء وكذا عمليات الشراء والبيع المتوقفة على 
 

 شارةاإل تتم. وزمنيحسب تسلسل  يمسك سجلفي  المرحلةقيد شهريا أرصدة الكشوفات الفردية تعالوة على ذلك، 
إلى غاية انقضاء االلتزامات. ويؤشر مسير المقاولة على  وذلكإلى وعود الشراء أو البيع  السجل نفسشهريا في 

 الترحيالت من أجل المصادقة عليها.
 

 97المادة 

 مسكأن ت ،أعاله، يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين 95المنصوص عليها في المادة  سجالتعالوة على ال
 لتأمين المشترك يتضمن البيانات التالية:ا إعادةعقود التأمين المشترك أو بسجال خاصا 

 
 التأمين؛ بوليصاتالتأمين المقيدة في سجل  بوليصةرقم  -

 المدبرة للعقد؛المقاولة  -

 المقاوالت األخرى التي هي طرف في العقد؛ -
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 حصة كل واحدة منها؛ -

 طبيعة األخطار المكتتبة في التأمين المشترك؛ -

 كيفية تنفيذ العقد؛ -

 دورية الحسابات والتسديدات المتعلقة بالعقد. -

ها المتعلقة بالعمليات المشار إليها أعاله ويجب على مقاوالت التأمين قبل كل جرد أن تقوم فيما بينها بتبادل حسابات
 كلما كان ذلك ضروريا لحصر التقييدات.

 

 98المادة 

باتفاقيات إعادة التأمين حسب تسلسل زمني،  خاصا سجال مسكأن ت التأمين وإعادة التأمين مقاوالت علىيجب 
أن يتضمن السجالن المذكوران على األقل  االختيارية. ويجب القبول وعملياتحالة اإل بعملياتوسجال خاصا 

 المعلومات التالية:
 :التأمين إعادة اتفاقيات لسجل بالنسبة -1

 االتفاقية؛طبيعة  -

 ؛لالتفاقيةالرقم الترتيبي  -

 ؛تاريخ التوقيع -

 تاريخ سريان المفعول؛ -
 ؛قيةمدة االتفا -
 معيد التأمين أو معيد إعادة التأمين؛ تسميةالمقاولة المحيلة و تسمية-
 ؛االتفاقيةطبيعة األخطار موضوع  -
 .تاريخ أجل االتفاقية -
  
 بالنسبة لسجل عمليات اإلحالة والقبول االختيارية: -2
 معيد التأمين؛ تسميةالمقاولة المحيلة أو  تسمية -
 صنف التأمين؛ -
 رقم وثيقة إثبات االحالة أو القبول االختيارية؛ -
 مبلغ القسط. -
 

 99المادة 

بتسجيل على  رفقاأعاله، م 98و 97و 95و 94يجب أن يكون كل تقييد في السجالت المشار إليها في المواد 
 وسائط مستقلة للمعلومات المتعلقة بالعمليات المعنية التي تمكن من إجراء دراسات إحصائية.

 
 الثانيالفرع 

 اإلدالء بهاالتأمين وإعادة التأمين مقاوالت على القوائم والمستندات الواجب 

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)عدلت بمقتضى منشور  100المادة 

 234القوائم التركيبية المنصوص عليها في المادة ب لهيئةل دلييجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن ت -1
 فاتح أبريل من كل سنة. ال أقصاه أجل داخل ،السالف الذكر 17.99من القانون رقم 

 
القوائم المالية واإلحصائية التالية، المعدة حسب القوائم النموذجية الملحقة بأصل ب، عالوة على ذلك، تدلييجب أن 

 :(52إلى  11)الملحقات من منشورهذا ال
 

 تأمين على الحياة ؛ال –: الحساب التقني D01قائمة 

 الحياة؛ على تأمينعمليات التأمين غير  -: الحساب التقني D02قائمة 

 ؛واألمراض المهنية الشغل حوادث بإيرادات التدبير الخاص - التقني مكرر: الحساب D02قائمة 

 تفصيل األقساط الصادرة ؛ : D03قائمة 
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 : االحتياطيات التقنية وتمثيلها بعناصر األصول ؛D04قائمة 

 : تفصيل التوظيفات ؛ D05قائمة 

 : تفصيل األقساط المتأخرة ؛ D06قائمة 

 ؛حاسبية: األقساط غير المؤداة ومخصصاتها عند اختتام السنة الم D07قائمة 

 : هامش المالءة ؛ D08قائمة 

 تفصيل الحصيلة حسب المجال النقدي ؛ : D09قائمة 

 : األقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث الواجب أداؤها ؛ D10قائمة 

: األقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث واألمراض المهنية : حوادث الشغلD11قائمة 

 الواجب أداؤها؛

والتي  باألغيار الالحقة المادية أو البدنية األضرار بسبب تثار أن يمكن التي المدنية المسؤولية: تأمين D12قائمة 

 : األقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث الواجب أداؤها؛محرك ذات برية عربة فيها تسببت

 )تأمين غير تأمين الحياة( ؛ حاسبيةالتأمين خالل السنة الم بوليصات: حركة D13قائمة 

 : تفصيل بعض االحتياطيات التقنية ؛D14قائمة 

 : تفصيل أرصدة وسطاء التأمين ؛D15قائمة 

 : تفصيل أرصدة معيدي التأمين ؛D16قائمة 

 مكرر: تفصيل الحسابات التقنية لمعيدي التأمين؛ D16قائمة 

 : تفصيل نتائج إعادة التأمين ؛ D17قائمة 

 : احتياطي تقلبات حجم الحوادث ؛ D18قائمة 

 ؛العمل به الجاري التنظيموفق  محددةالمؤمن لهم في األرباح  شاركة: مD19قائمة 

 تأمين على الحياة ؛ال: إحصائيات عمليات  D20قائمة 

 : اإليداع والرصد المتعلقين بتغطية االحتياطيات التقنية ؛D21قائمة 

 ونيو ؛ي 30: الوضعية المالية في  D22قائمة 

 : قوائم كل ثالثة أشهر ؛ D23قائمة 

 مكرر : قوائم شهرية ؛ D23قائمة 

 : توزيع تكاليف االستغالل التقنية األخرى؛D24قائمة 

 : تفصيل حصة معيدي التأمين في األقساط؛D25قائمة 

 : حساب عمليات إعادة التأمين ؛ D26قائمة 

 لحساب المشترك؛لالتأمين  إعادةمكرر: حساب اتفاقيات  D26قائمة 

 : الحساب التقني لإلحالة القانونية ؛ D27قائمة 

 : تفصيل حصة معيدي التأمين في االحتياطيات التقنية ؛ D28قائمة 

 : اإليداعات المنجزة من طرف معيدي التأمين ؛ D29قائمة 

 :حساب كل ثالثة أشهر متعلق باإلحالة القانونية؛ D30قائمة 

 ق باإلحالة القانونية؛:بيان سنوي متعل D31قائمة 

 ؛: قائمة متعلقة باإلحالة في إعادة التأمين االختيارية عن كل ثالثة أشهر D32قائمة 

 : تجميع األقساط حسب طبيعة عمليات القبول ؛ R01قائمة 

 : نتائج عمليات القبول حسب أصناف التأمين؛R02قائمة 

 ؛تأمينالإعادة  اتفاقية: نتائج عمليات القبول حسب  R03قائمة 

 إعادة التأمين؛ إعادة: حساب عمليات  R04قائمة 

 ؛يداع االحتياطيات التقنية الملقاة على عاتق معيدي إعادة التأمينإ:  R05قائمة 

 دجنبر؛ 31التأمين المحصورة في  إعادة: الرصد المتعلق بتغطية االحتياطيات التقنية لمقاوالت  R06قائمة 

يونيو  30يونيو وحساب العائدات والتكاليف من فاتح يناير إلى  30الحصيلة المحصورة في  D22تضم القائمة 
 معدين وفق النماذج المنصوص عليها في المخطط المحاسبي للتأمينات.
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 لهيئة حسب الجدول الزمني التالي:ل السالفة الذكر القوائمب االدالء يجب

 
 ( قبل فاتح مارس من كل سنة:أ

- D03 المنصرمة؛ حاسبيةالصادرة خالل السنة الم : األقساط 
- D15 تفصيل أرصدة وسطاء التأمين ؛ : 
- D31  :سنوي متعلق باإلحالة القانونية ؛ كشف 

 
 تفصيل حصة معيدي التأمين في األقساط؛ D25مارس من كل سنة:  31( قبل ب
 
 أبريل من كل سنة: 30( قبل ج

- D01 وD02 وD02 مكرر وD04 وD05  ومنD07  إلىD14  ومنD16  إلىD20 و D24؛ 
- D06  دجنبر؛ 31: األقساط المتأخرة في 
- D21  ر؛يسمبد 31: اإليداع والرصد المتعلقين بتغطية االحتياطيات التقنية المحصورة في 

 
 شتنبر من كل سنة: 30د( قبل 

- D03 الجارية؛ حاسبية: األقساط الصادرة خالل الستة أشهر األولى من السنة الم 
- D06 يونيو؛ 30اط المتأخرة في : األقس 
- D22  يونيو؛ 30: الوضعية المالية في 
- D21  يونيو؛ 30: اإليداع والرصد المتعلقين بتغطية االحتياطيات التقنية المحصورة في 

 
 أكتوبر من كل سنة: 31قبل  (هـ

- D26 و D26 مكرر و D27 و D28 و D29؛ 
 
 أشهر المنصرمة؛: قبل انقضاء الشهر الذي يلي الثالثة D32و D23 (و
 ؛مكرر: قبل انقضاء األسبوع الثالث من الشهر الذي يلي الشهر المنصرم D23 (ز

 ( الموالية لنهاية كل ثالثة أشهر. 45: خالل خمسة وأربعين يوما ) D30ح( 
 

القوائم بلهيئة ل دليعمليات إعادة التأمين أن ت ةحصري بصفة زاولتي تمقاوالت التأمين وإعادة التأمين العلى يجب 
 المشار إليها أعاله حسب الجدول الزمني اآلتي:

  :داخل اآلجال المحددة في الفقرة السابقة بالنسبة للقوائم -
D01 وD02و D04 وD05و D08 وD09 وD14 وD16 وD17 و D18و D22وD32؛ 
 ؛R06ة من كل سنة بالنسبة للقائم أبريل 30قبل  -

  ماي من كل سنة بالنسبة للقوائم: 31قبل  -
R01 وR02 وR03 و R04وR05 و R06. 

 
القوائم التركيبية وكذا القوائم اإلحصائية والمالية بهيئة لل دلييجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن ت

 دعامة إلكترونية. علىعلى ورق و المعدةالمذكورة أعاله 
 
أبريل من كل سنة تقرير المالءة  30لهيئة قبل لكذلك  دلييجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن ت -2

 أدناه. 101والوثائق التي تتضمن المعلومات المحددة في المادة  المنشور هذا من 77المشار إليه في المادة 
 

 :يليالمقاوالت المذكورة بما  دليوعالوة على ذلك، يجب أن ت
وتقارير مراقبي الحسابات المقدمة لجمعية تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية حسب الحالة  -

 ( يوما التي تلي انعقاد الجمعية المذكورة؛15خالل الخمسة عشر) ،المساهمين أو الشركاء
 ( يوما الموالية لتاريخ انعقادها؛30داخل الثالثين ) ،محضر كل جمعية عامة عادية أو غير عادية -
كتوارية الخاصة بالوضعية المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المقدمة تقارير التدقيق أو تقارير الدراسات اال -

 لمجلس اإلدارة أو لمجلس الرقابة حسب الحالة؛
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وسير  بتنظيم يتعلق فيمايتضمن مالحظاتهم السيما  ،همامفي إطار مه نجزمراقبي الحسابات الم نسخة من تقرير -
جمعية العامة التي الالتي تلي انعقاد  ا( يوم15داخل أجل خمسة عشر ) المعنية، للمقاولة الداخلية المراقبة جهاز

 المنصرمة؛ السنة حساباتصادقت على 
 قبل فاتح أبريل من كل سنة. ،تقرير سنوي حول نشاط المراقبة الداخلية -
 
 الخمس السنوات من أشهر ستة كل عن للهيئة، تدلي أن المعتمدة التأمين وإعادة التأمين مقاوالت على يجب -3

 أشهر للستة الموالية يوما( 90) التسعين داخل وذلك التوقعي المالي مخططها تنفيذ عن بتقرير النشاط، من األولى

 . المعنية

 بالنسبة سنة، كل من يناير شهر من 31 قبل للهيئة، تدلي أن التأمين وإعادة التأمين مقاوالت على كذلك يجب -4

العدلي للشخص المعني باألمر أو بطاقة  السجلمن  مستخرجب ومدرائها ومتصرفيها مسيريها من واحد لكل

 يشهدون بالشرف بتصريحات وكذا مقامها تقوم وثيقة أي أو تاريخ تسليمها ثالثة أشهر اليتجاوزالسوابق العدلية 

 رقم القانون من 227 المادة في الواردة تعرضوا إلحدى العقوبات أو األحكام إحدى يصدر في حقهم لم بأنهم فيها

   .الذكر السالف 17.99

( الموالية لنهاية كل 15يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة خالل خمسة عشر يوما ) -5

ثالثة أشهر على دعامة إلكترونية ملف ملخص لجميع عقود التأمين المكتتبة أو التي تم تجديدها خالل ثالثة أشهر 

أدناه. ويرفق  117تي تم برسمها تطبيق التعريفة المتعلقة بالمناطق التي تحدد الئحتها الهيئة طبقا للمادة السابقة وال

   (.53بهذا المنشور وصف لهذا الملف )الملحق رقم 

 

 101المادة 

 :يلي كماأعاله  100من المادة  2المعلومات المنصوص عليها في البند  تحدد
 

تسمية المؤسسة وعنوان مقرها  ،قتضاءوعند اال مواطنهمر المقاولة ويسيوت بإدارة المكلفين االشخاصأ( أسماء 
 ؛ةالحال حسبالرئيسي  نشاطهمومهنهم أو  ،تهماوجنسي االجتماعي

 
 ب( الئحة الشركات التابعة والشركات األم للمقاولة؛

 
، وكذا التغييرات حاسبيةلسنة المج( جدول يبين عمليات البيع والشراء المتعلقة بمحفظات العقود التي تمت خالل ا

التي لحقت األصناف واألصناف الفرعية المزاولة في المغرب وفي الخارج )اعتمادات جديدة، سحب االعتمادات، 
 تمديد االستغالل، توقف العمليات(؛

 
القيام  الكات التي تمتوالتسديدات وااله حاسبيةد( سندات القرض واالقتراضات األخرى المصدرة خالل السنة الم

 بها؛
 

المعطيات ذات حماية ه( قائمة تضم معلومات حول مستخدمي المقاولة مع مراعاة النصوص التشريعية المتعلقة ب
 الطابع الشخصي؛

 
 الذكر. السالف 17.99من القانون رقم  290و( الئحة سعاة التأمين المشار إليهم في المادة 

 
 الثالثالفرع 

  دالء بها اوالت التأمين وإعادة التامين اإلالواجب على مق والوثائق القوائم بإعدادمقتضيات تتعلق 

  102 المادة

حسب  عدةع بيانات شهرية موالحوادث موض أداءاتالتأمين وكذا أو اشتراكات تكون إصدارات وإلغاءات أقساط 
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 .من هذا المنشور 92المنصوص عليها في المادة  األصناف واألصناف الفرعيةو حسب  سنةكل 
 

  103 المادة

يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التقيد  ،هذا المنشورمن  100إلعداد القوائم المنصوص عليها في المادة 
 .أدناه 111إلى  104بالمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 

  104 المادة

على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تمسك ملفا لعمليات الجرد يضم الوثائق المثبتة ألرقام الجرد  يجب
  .والحصيلة وحساب العائدات والتكاليف أو للمراجع التي تمكن من الرجوع فورا إلى هذه الوثائق

 هذا من 100ضمنة في القوائم التركيبية وفي القوائم المالية واإلحصائية الواردة في المادة بالنسبة للمعلومات الم
 تضع مجموعة من المساطر الداخلية تمكن من: يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن منشور،ال

 أ( إعادة ترتيب العمليات المحاسبية حسب التسلسل الزمني؛

الوثيقة األصل التي يمكن انطالقا منها الرجوع بتسلسل غير منقطع إلى الوثيقة ب( إثبات كل معلومة بواسطة 
 التركيبية والعكس؛

 ج( توضيح كيفية تطور األرصدة من حصر آلخر بواسطة حفظ الحركات التي لحقت البنود المحاسبية.

  105 المادة

يجب تصنيف العمليات المنجزة من لدن مقاولة التأمين وإعادة التأمين حسب البلد والعملة والصنف والصنف 
 الفرعي لعمليات التأمين والسنة.

أن عمليات التأمين  يجب أن تقيد العمليات التي تمت مع األغيار في حسابات مفتوحة باسم كل واحد منهم. غير
 المنجزة بواسطة المكاتب المباشرة تقيد في حسابات مفتوحة باسم كل واحد من المكاتب المذكورة.

  106 المادة

المرصدة والدفاتر المساعدة المتعلقة بالقيم المنقولة  المساعدةاليومية  في الدفاتر يدات المدونةقيتال يجب أن يتم إثبات
رصدة قابلة ألالمخرجة وكذا بالكميات الم وقت بعدد السندات المدخلة أوفي كل قنية لتمثيل االحتياطيات الت

 .الحسابات

  107 المادة

والتكاليف  يجب أن يتم توزيع العائدات منشور،ال هذا من 100في المادة  القوائم المنصوص عليهااعداد من أجل 
 :التقنية بين مختلف عمليات التأمين 

وكل على حدة وبدون مفتاح توزيع بالنسبة للعائدات والتكاليف الممكن رصدها كليا لغرض معين  مباشرة -

 ؛…()تكاليف االقتناء، 

بتطبيق مفتاح للتوزيع معلل ومعرف بتفصيل في دليل المساطر الخاص بمقاولة التأمين بالنسبة للعائدات  -
 والتكاليف غير الممكن رصدها مباشرة.

  108 المادة

أعاله من توزيعها  107سبة للتكاليف التقنية لالستغالل، يجب أن يمكن المفتاح المنصوص عليه في المادة بالن
 حسب معايير كمية موضوعية ومالئمة ويمكن مراقبتها، وتكون مرتبطة مباشرة بطبيعة هذه التكاليف.

 أكثر تطورا، وخصوصا على نظام باستثناء الحالة التي تتوفر فيها مقاولة التأمين وإعادة التأمين على طريقة
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 للمحاسبة التحليلية، يحصل على تصنيف التكاليف التقنية لالستغالل غير الممكن رصدها مباشرة بقسمة: 

 ـ مجموع األقساط والتعويضات والمصاريف المؤداة والتغير اإليجابي لالحتياطيات التقنية لكل عملية تأمين؛

والمصاريف المؤداة والتغير اإليجابي لالحتياطيات التقنية لمجموع ـ على مجموع األقساط والتعويضات 
 العمليات.

  109 المادة

، بصفة مباشرة، طبقا المنشور هذا من 44في المادة  يتم توزيع العائدات المالية بين فئات الرصد المنصوص عليها
رصد التوظيفات. أما تكاليف التوظيف غير الممكن رصدها مباشرة، فيتم توزيعها بالتناسب مع حجم  لقاعدة

 التوظيفات المعنية.

في غياب التوفر على طريقة أكثر تطورا، وخصوصا على نظام للمحاسبة التحليلية، تصنف عائدات وتكاليف 
ف أو األصناف الفرعية بالتناسب مع معدل التوظيفات المرصدة لتمثيل االحتياطيات التقنية حسب األصنا

يتين األخيرتين بما فيها إعادة التأمين ودون اعتبار االحتياطيات التقنية للتدبير الحتياطيات التقنية للسنتين المحاسبا
 .ولعقود الحياة والرسملة ذات رأس المال المتغير واألمراض المهنية الخاص بإيرادات حوادث الشغل

  110 المادة

يعتبر إلزاميا مسك الحسابات التقسيمية والحسابات الفرعية الضرورية إلعداد للتنظيم الجاري به العمل، طبقا 
 . رلمنشوا هذا من  100القوائم المشار إليها في المادة 

على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تضيف خانات إلى تلك الموجودة بالقوائم النموذجية كلما تبين أن هذه  يجب
اإلضافة مفيدة لصدق تقاريرها. ولها صالحية القيام بذلك كلما تبين أن ذلك مفيد لوضوح الحسابات. إال أنه يجب 

ات عامة واردة في القائمة النموذجية. كما يجب أن يوضع أن تدرج دائما الخانات المضافة على شكل تقسيمات لخان
 دائما مجموع كل واحدة من هذه الخانات المضافة تحت الخانة القانونية التي ترتبط بها.

  111 المادة

باستثناء األحكام المتعلقة بالعمليات المنجزة بالخارج، تمسك كل الوثائق والقوائم والتقارير والجداول المنصوص 
 .بالدرهمالمنشور  هذا في عليها

 .عدا أحكام مخالفةما يجب أن تقدم القوائم المالية واإلحصائية بآالف الدراهم 

 112المادة 

بواسطة فروع لها، إلى الهيئة نسخة  المغربخارج  عملياتهازاول ت تيتوجه مقاوالت التأمين وإعادة التأمين، ال
توجه  أنيجب عليها  كمامن الملفات المتعلقة بالعمليات المنجزة بالخارج والتي سلمتها لسلطات البلدان المعنية. 

 .كل قائمة مالية وإحصائية منصوص عليها في هذا المنشور ،بطلب منها ،الهيئة الى

 
 113المادة 

السالف الذكر، يجب على المصفي أن يقدم  17.99من القانون رقم  269من المادة  ثانيةالفقرة ال حكامتطبيقا أل
 اإلدالء بالوثائق التالية حسب الجدول الزمني المبين بعده: خالل منتقريرا عن تنفيذ مهمته 

 
 أشهر بعد تعيينه على أبعد تقدير، تقريرا حول وضعية أصول والتزامات المقاولة حسب قيمتها  ستة

 ؛االقتصادية وكذا االلتزامات المبرمة خارج الحصيلة
  قبل انقضاء الشهر الذي يلي الثالثة أشهر المنصرمة، القوائم المالية واإلحصائية بعده، المعدة حسب

 (:59إلى  54هذا المنشور)الملحقات من  لأصالقوائم النموذجية الملحقة ب
 

 : تسوية التعويضات حسب األصناف واألصناف الفرعية؛ L01قائمة  -
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 : وضعية ملفات الحوادث؛ L02قائمة  -

 : قائمة العائدات والتكاليف؛ L03قائمة  -

 : تفويت وخروج األصول؛ L04قائمة  -

 : وضعية الخزينة؛ L05قائمة  -

 .: المستخدمون L06قائمة  -

 
 ماي من كل سنة: 31 قبل 
مكرر   B2و B2الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وجدول تدفقات الخزينة وكذا القوائم  -

، المعدة حسب النماذج المنصوص عليها في المخطط المحاسبي B11و B7و B6و B5و
 للتأمينات؛

 100، المعدة حسب النماذج المنصوص عليها في المادة D16وD15 و D05و D04القوائم  -

 .أعاله

 

 الرابعالفرع 

 نشر المعلومات من لدن مقاوالت التأمين وإعادة التأمين

 114المادة 
مارس  31أجل أقصاه  وداخلالعام العادي  جمعهاقبل عقد  تنشر، أنلتأمين وإعادة التأمين ل ةمقاول كليجب على 

في نشرة  الحسابات ومراقب ستنتاجاتائم التركيبية السنوية مقرونة باالقو حاسبية،الموالي لنهاية كل سنة م
من  137ليها في المادة إ شارد المائجرال إحدىاإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية بالجريدة الرسمية أو في 

ل القوائم المذكورة على الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة اإلدارة وجدول تمتشو هذا المنشور.
المعلومات التكميلية الواجب  وتحدد .اتمينأمخطط المحاسبي للتال وفقالمعدة لمعلومات التكميلية التمويل وقائمة ا

 : يلي كمانشرها 

 االستثناءات ةمائق (A2)؛ 

 طرقتغيير ال ةمائق (A3) ؛ 

  جدول سندات المساهمة(B4) ؛ 

 توظيفاتجدول ال B4) ؛مكرر) 

  جدول االحتياطيات(B5)؛ 

 ديونجدول ال-(B6 créances)  ؛ 

  جدول الدين(B7)؛ 

 المقدمة أو المستلمة  العينية جدول الضمانات(B8)؛ 

 اإليجاري ئتمانجدول االلتزامات المالية المستلمة أو المقدمة باستثناء عمليات اال (B9) . 
 
 

 115المادة 
تاريخ عقد  من يحتسب( يوما 20عشرين ) أجل داخل ،نشرتتأمين وإعادة التأمين أن لل ةيجب على كل مقاول

رات الجمع العام السالف الذكر والذي يحتوي على القوائم ابيان يتضمن موجزا عن قر ،العام العادي هاجمع
 هذا من 137المشار إليها في المادة  الجرائد حدىإ في العادي العام الجمعالتركيبية المنشورة قبل تاريخ انعقاد 

  .المنشور
 

 116المادة 

 114عبر واحدة من وسائل النشر المشار إليها في المادة  ،لتأمين وإعادة التأمين أن تنشرل ةيجب على كل مقاول
 حاسبيةسنة ممن كل  األولى أشهر الستةالتي يتم حصرها في نهاية  الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف ،أعاله

 .ةالمذكور الستة أشهرر الموالي لنهاية سبتمب 30 أقصاه أجل داخل وذلك ،مراقبو الحساباتستنتاجات با مقرونة
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 الباب السادس
 اتمقتضيات متعلقة بالتعريف

 (2019أكتوبر  30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)عدلت بمقتضى منشور  117 المادة

معايير تحديد األقساط الصرفة لصنف  حددالسالف الذكر، ت 17.99 رقم من القانون 248لمادة اتطبيقا ألحكام 
 فيها تسببت والتي باألغيار الالحقة المادية أو البدنية األضرار بسبب تثار أن يمكن التي المدنية المسؤوليةتأمين 
 ما يلي: ك السالف الذكر 17.99 من القانون رقم 120ليه في المادة ع المنصوصمحرك  ذات برية عربة

 
 االستعمال: -1
 السياحة؛ -
 النقل العمومي للمسافرين؛ -
 نقل البضائع؛ -
 العربات ذات عجلتين أو ثالثة؛  -
 ؛أصحاب المرائب -
 استعماالت مختلفة. -
 
 : السياحي االستعمال ذات عرباتلالقوة الجبائية ونوع الوقود بالنسبة ل -2
 كثر؛و أأحصانا  11أحصنة،  10و 9أحصنة،  8و 7أحصنة،  6بنزين: إلى غاية  -
 ر.أكث وأحصانا  11أحصنة،  10و 9أحصنة،  8و 7أحصنة،  6ديازيل: إلى غاية  -
 
القوة الجبائية ونوع الوقود بالنسبة للعربات المستعملة لنقل البضائع والتي ال يتعدى وزنها اإلجمالي مع  -3

  طن:  3,5حمولتها
 أكثر؛ وأأحصنة  8أحصنة،  7بنزين: إلى غاية  -
 .أكثر وأأحصنة  8أحصنة،  7ية ديازيل: إلى غا -
 
الوزن اإلجمالي مع الحمولة بالنسبة للعربات المستعملة لنقل البضائع التي يتعدى وزنها اإلجمالي مع حمولتها  -4

 طن :  3,5
 طن؛ 6 يساوي أو أقل -
 طن؛ 12 يساوي أو وأقلطن  6أكثر من  -
 .طن 12أكثر من  -
 
المقاعد بالنسبة للعربات المستعملة للنقل العمومي للمسافرين باستثناء عربات نقل المستخدمين بمقابل من  عدد -5

 طرف شركة لحساب الغير وحافالت النقل الحضري للركاب الواقفين:
إلى  51مقعدا،  50إلى   30مقعدا، 29إلى   8مقاعد، 7إلى  5مقاعد،  4و 3سيارات األجرة والحافالت:  -

 أكثر؛ وأمقعدا  63قعدا، م 62
 .أكثر وأمقعدا  41مقعدا،  40حافالت النقل الحضري: إلى غاية  -

 
الوزن اإلجمالي والقوة الجبائية ونوع الوقود بالنسبة لعربات نقل المستخدمين بمقابل من طرف شركة لحساب  -6

 الغير : 
 طن؛ 3,5وزن إجمالي مع الحمولة ال يتعدى  -
 أكثر؛ وأحصانا  11، 10أحصنة إلى  8أحصنة،  7بنزين: إلى غاية  -
 أكثر ؛ وأأحصنة  8أحصنة،  7و 6أحصنة،  5ديازيل: إلى غاية  -
 طن؛ 3,5وزن إجمالي مع الحمولة يتعدى  -
 طن؛ 6إلى غاية  -
 طن؛ 12 يساوي أو وأقلطن  6أكثر من  -
 .طن 12أكثر من  -
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 .الواقفينالمدخول بالنسبة لحافالت النقل الحضري للركاب  -7
 
 حجم االسطوانة وعدد العجالت بالنسبة للعربات ذات عجلتين أو ثالثة:  -8
سنتمتر مكعب، أكثر من  125دون أن يتعدى  50سنتمتر مكعب، أكثر من  50العربات ذات عجلتين: إلى غاية  -

 سنتمتر مكعب. 125
 سنتمتر مكعب. 125سنتمتر مكعب، أكثر من  125العربات ذات ثالث عجالت: إلى غاية  -
 حجم يتجاوز ال التي عجلتين ذات بالعربات الخاصة الصافية األقساط لحساب االعتبار ينالسرعة بع أخديمكن  و

 .مكعب سنتمتر 50 أسطوانتها
 
 بالنسبة الستعمال أصحاب المرائب:  -9
الرئيسي: تجار ووكالء بيع سيارات، سماسرة السيارات، اإلصالح، اإلغاثة، المراقبة التقنية، أنشطة  النشاط -

 أخرى؛ 
 كيلمتر؛ 50كيلمتر، شعاع يفوق  50 أقصاهاالمتداد الجغرافي : شعاع  -
 عدد العربات التي يمكن أن تسير في نفس الوقت.  -
 

 : المادة هذه من 1 البند في إليهاعربات ذات االستعماالت المختلفة المشار لبالنسبة ل -10
 
لتر،  600كيلوغرام أو 500: عربات نقل المواد القابلة لالشتعال التي تتعدى خاصاالستعمال الفرعي ال حسب -

نفايات، سيارات اإلسعاف، سيارات نقل األموات، عربات رشاشة، عربات كناسة، شاحنات ذات جفان لجمع ال
عربات للتفريغ، عربات مزودة بجهاز كاسح للثلوج، عربات مصلحة اإلطفاء، عربات اإلغاثة المزودة بآالت 

بدونه، الجرارات  ، سيارات الكراء بسائق أو"بآالت األوراش "القطر، سيارات تعليم السياقة، العربات المسماة 
كهربائي، عربات النقل المدرسي، عربات نقل  ركالدراسات، عربات ذات مح-الفالحية والغابوية، الحصادات

 ؛ التحف عداد فيللحساب الخاص، العربات المدرجة  نالمستخدمي
 خرى؛ألة اخاصالفرعية ال االستعماالت باقي حسب -
خاص، يمكن تحديد األقساط الصرفة حسب المعايير األخرى المشار إليها ال الفرعي عالوة على معيار االستعمال-

 أعاله. 
 

بالنسبة لتأمين الحدود، فإن معايير تحديد األقساط الصرفة هي تلك المعمول بها بالنسبة لالستعماالت المطابقة 
 للعربات المعنية.

 
بين و الترابية الجماعات تمتلكها التي تلكالدولة و تمتلكهالتحديد األقساط الصرفة، يمكن التمييز بين العربات التي 

 العربات األخرى. 
 

 وكذا الترابية الجماعات لدن من عرباتمعيار ملكية ال طبقي الترابية، ماعاتللعربات التي تمتلكها الج بالنسبة
 .أعاله إليها المشار لمعايير األخرىا

 
 تحدد األقساط الصرفة حسب التصنيف اآلتي: دولة،ال تمتلكها التي للعربات بالنسبة
 العربات المخصصة للسياحة؛ -
 العربات النفعية؛ -
 العربات ذات عجلتين أو ثالث عجالت؛ -
 مناولة؛ال عرباتأو  العربات المسماة بآالت األوراش -
 الجرارات الفالحية والغابوية،  -
 الدراسات، -الحصادات -
  طن؛  3,5والتي يتعدى وزنها اإلجمالي مع حمولتها عربات نقل المستخدمين -
بالنسبة لهذه العربات يجب  .نط  3,5إلجمالي مع حمولتهاوالتي ال يتعدى وزنها ا عربات نقل المستخدمين -

 ة حسب القوة الجبائية ونوع الوقود كما يلي:رفأن تحسب األقساط الص
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o  و أكثر؛أحصانا  9، 8أحصنة إلى  4أحصنة،  3البنزين: إلى غاية 
o  ،و أكثر.أأحصنة  6أحصنة،  5إلى  3ديازيل: إلى غاية حصانين 

 
 كما يؤخذ كذلك بعين االعتبار لتحديد األقساط الصرفة :

 :موقع الجغرافي للخطر ال (1

يميز بالنسبة لجميع العربات، غير حافالت النقل الحضري للركاب الواقفين، بين المناطق التي تحدد الئحتها  -
 الهيئة ؛

 التمييز حسب المدن بالنسبة لحافالت النقل الحضري للركاب الواقفين. -

 المؤمنة تتوفر على مقطورة أو بدونها.العربة  (2
 

وخصوصيات  العربة المؤمن عليها مميزات حسباألقساط الصرفة أخرى لتحديد معايير للهيئة أن تحدد يمكن 

 .أو مالك العربة المؤمن عليها أو هما معاالمؤمن له 

 
سوابق المؤمن له فيما يخص  رفةالصقساط ؤخذ بعين االعتبار لتحديد األي، أعاله المذكورة المعايير باإلضافة إلى

 الزيادة المحدد كالتالي: -الحوادث وذلك بضرب المبلغ المحصل عليه في معامل التخفيض
إذا لم يتسبب المؤمن له في أي حادث يتحمل أو يمكن أن يتحمل فيه المسؤولية كليا أو جزئيا  0,9 -

لتحديد و قة الكتتاب أو تجديد العقد.شهرا متتالية ساب(24) خالل فترة تأمين مدتها أربعة وعشرون 
 )30(مدة األربعة وعشرين شهرا المتتالية من التأمين، يقبل انقطاع واحد للتأمين ال تفوق مدته ثالثين 

 يوما.
 

إذا تسبب المؤمن له في حادث أو أكثر يتحمل أو يمكن أن يتحمل فيه المسؤولية كليا أو جزئيا خالل  -
التأمين السابقة الكتتاب أو تجديد العقد، يحدد هذا المعامل، الذي ال  ( شهرا من12مدة اإلثني عشر )

 مضاف إليه، عن كل حادث، أحد األعداد التالية: )1(، في عدد واحد 2,5يمكن أن يتعدى 
o 0,15 بالنسبة   0,20بالنسبة الستعماالت النقل العمومي للمسافرين وأصحاب المرائب أو

 لالستعماالت األخرى إذا كان الحادث ماديا؛
o  200,  بالنسبة  0,30بالنسبة الستعماالت النقل العمومي للمسافرين وأصحاب المرائب أو

 لالستعماالت األخرى إذا كان الحادث بدنيا، أو ماديا وبدنيا في نفس الوقت.
 
 .)1(احد الزيادة عدد و-في الحاالت األخرى، يساوي معامل التخفيض -
 

الزيادة باعتبار كل عربة على  –عندما يكون المؤمن له مؤمنا عن عدة عربات، يحدد ويطبق معامل التخفيض 
 الزيادة بالنسبة لكل عقد تأمين. –حدة. غير أنه فيما يخص أصحاب المرائب، يطبق معامل التخفيض 

 
من أجل السهر على احترام معيار تحديد األقساط الصرفة حسب الموقع الجغرافي للخطر بالنسبة للمناطق المشار 

( من الفقرة الرابعة من هذه المادة، تحدد الهيئة الوثائق والمستندات المثبتة لتموقع الخطر بالمناطق 1إليها في البند 

 .الهيئةلتأمين وفق الكيفيات المحددة من قبل المذكورة الواجب اإلدالء بها عند اكتتاب عقد ا

 ( 2019 أكتوبر 30 بتاريخ AS/03/19هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس)عدلت بمقتضى منشور  118 المادة

وعلى وثائق خاصة بكل مقاولة للتأمين  حسب شكلالمتعلقة بأصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين  اتتعد التعريف

 وإعادة التأمين.

 تأمين حوادث الشغل اتعملي يصنفيجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تبلغ الهيئة بالتعريفات المتعلقة ب

 والتي يارباألغ الالحقة المادية أو البدنية األضرار بسبب تثار أن يمكن التي المدنية المسؤوليةو واألمراض المهنية

 كما يجب إبالغ الهيئة،( يوما الموالية إلعدادها. 15، داخل الخمسة عشر )محرك ذات برية عربة فيها تسببت
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 .اتالتعريفيطرأ على هذه تغيير  ، بكلداخل نفس اآلجال

 بالتعريفات المتعلقة بأي صنف آخر من أصناف التأمين. اكذلك تبليغه طلبتأن  للهيئةويمكن 

بعناصر التعريفة المتعلقة بأي صنف من أصناف التأمين وكذا بالمعطيات التي تم  ا، تبليغهللهيئةكما يمكن 

 االعتماد عليها لحساب هذه التعريفة.

 الكتاب الرابع
 عرض عمليات التأمين

 الباب األول
 نشاط عرض عمليات التأمين ممارسة

 الفصل األول 
 العرض المباشر لعمليات التأمين 

 
  119المادة 

، السالف الذكر 17.99من القانون رقم  289المنصوص عليها في المادة  طلب الموافقة المسبقة رفقيجب أن ي

  :بالمعلومات والوثائق التالية ،للقيام بالعرض المباشر لعمليات التأمين من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين
  ؛عنوان المحل المخصص لهذا العرض -

ومستواه التعليمي وأقدميته في مقاولة  والعائلي لألجير المسؤول عن هذا المحلاإلسم الشخصي  -
  ؛التأمين وإعادة التأمين

 حاسبيةالسنوات المفي  المحل إيرادات ونفقات تبين توقعات تضمن دراسة للسوقيموجز  مخطط -

 .األولىالثالث 
 

 .( أيام بكل تغيير في العنوان أو إغالق للمحل أو استبدال لألجير المسؤول10في أجل عشرة )  الهيئة إبالغيجب 
 . 

 الفصل الثاني  
 وسطاء التأمين

  ولالفرع اال
 اعتماد وسطاء التأمين

  

 120المادة 

 يوجه طلب اعتماد وكيل أو سمسار التأمين إلى الهيئة: 

 مباشرة من طرف "المرشح السمسار"؛ -

 مين وإعادة التأمين بالنسبة "لمرشحها الوكيل". أطرف مقاولة الت من -
 

، التي المنشور هذا من 6المنصوص عليها في المادة أصناف عمليات التأمين يجب أن يحدد هذا الطلب 
 :كما هو مبين بعده بشكل منفصل يعتزم المرشح عرضها،

 ؛المذكورة 6من المادة  28و 27و 24إلى  1من  بنودلااألصناف المشار إليها في  -
 ؛المذكورة 6 المادة من 26و 25 بندينلاالصنفان المشار إليهما في  -
 .المذكورة 6 المادةمن  29 بندلاالصنف المشار إليه في  -
 
 ن يرفق طلب المرشح بالنسبة للشخص الذاتي الملزم باجتياز االمتحان المهني، بالوثائق التالية:أيجب 

 ( نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛1

 ( صورتان للتعريف؛2

 ؛تاريخ تسليمها ثالثة أشهر اليتجاوزالسوابق العدلية  بطاقة من( نسخة 3
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 ؛ أعاله اليه مشارال 17.99من القانون رقم  304( نسخة مصادق عليها من الشهادة المنصوص عليها في المادة 4

السالف الذكر  17.99من القانون رقم  304( شهادة تثبت القيام بالتدريب التكويني المنصوص عليه في المادة 5
 لـتأمين أو لدى الهيئة. لأو لدى وسيط  عادة التأمينإولتأمين للدى مقاولة 

 
 : التاليةلوثائق من أجل الحصول على االعتماد، يجب إكمال ملف المرشح الذي اجتاز بنجاح االمتحان المهني با

 
 بالنسبة للشخص الذاتي: أ(

 (؛60 هذا المنشور )الملحقبللنموذج الملحق طبقا الشرف ب( تصريح 1

 ( نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية؛2

 ( شهادة تثبت تقييد الشعار في السجل التجاري عند االقتضاء؛3

 ( نسخة من اتفاق التعيين.4

 
 :للشخص االعتباري بالنسبة ب(

 (؛60 للنموذج الملحق بهذا المنشور )الملحقطبقا الشرف للممثل المسؤول ب( تصريح 1

 ( نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية؛2

 ( نسخة من اتفاق التعيين بالنسبة لوكالء التأمين؛3

 ( نسخة مشهود بصحتها من النظام األساسي؛4

 شركاء تحدد مبلغ وتوزيع رأسمال الشركة؛( قائمة المساهمين أو ال5

 ( شهادة تثبت تسجيل الشخص االعتباري في السجل التجاري.6

 
( شهرا الموالية 12يعتبر الغيا كل ملف ترشيح لم يتم إكماله بالوثائق المشار إليها أعاله داخل أجل اثنى عشر )

 .للهيئة االلكتروني الموقعاالمتحان السالف الذكر على  نتائج عالنلتاريخ إ

 121المادة 

 .يمنح االعتماد من أجل عرض عمليات التأمين في عنوان محدد وعند االقتضاء تحت شعار أو تسمية تجارية

 .يتم عند تغيير العنوان أو الشعار أو التسمية التجارية لوكالة تأمين أو لشركة سمسرة تحيين االعتماد المذكور

  .( أيام قبل حدوثه10بكل تغيير في العنوان على األقل عشرة ) الهيئة إبالغيجب 

 .( أيام بكل تغيير في الشعار أو في التسمية التجارية10داخل أجل عشرة ) الهيئة إبالغيجب 

 122المادة 

المشار إليه أعاله، حسب  17.99من القانون رقم  304في المادة  يتم تنظيم االمتحان المهني، المنصوص عليه

 الكيفيات المحددة من طرف الهيئة.
 

 123المادة 

شركاء أو مساهمو وكالة تأمين، المخول لهم مواصلة تدبير محفظة الوكالة خالل  يقوم ذوو حقوق وكيل التأمين أو

 اليه المشار 17.99من القانون رقم  312( يوما المنصوص عليها في المادة 365ثالثمائة وخمسة وستين ) أجل

 تحت مسؤولية ومراقبة مقاولة التأمين وإعادة التأمين الموكلة.  ، بهذا التدبيرأعاله
 

أعاله ، يجب على ذوي حقوق وكيل  ولىفي الفقرة األ إليه شارالم األجل بتجديد ترخيص على لحصولمن أجل ا
من  أشهر ) 10(في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة أن يخبروا الهيئة بذلك داخل أجل عشرة  ذاتي،شخص ، تأمين

من جنسية مغربية وحاصال على الشهادة  ذاتياتاريخ الوفاة أو معاينة اإلعاقة أو العجز وأن يرشحوا شخصا 
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 .ذكرالسالف ال 17.99رقم ن لقانومن ا 304المنصوص عليها في المادة 

 

، أعالهفي الفقرة الثانية  اليها المشار التجديد فترةيمنح لهذا الشخص اعتماد مؤقت تنتهي صالحيته عند نهاية 

 حكامألالشخص  هذاويعتبر بذلك وسيطا للتأمين خالل كل المدة التي سيزاول فيها الوساطة بصفة مؤقتة ويخضع 

 .السالف الذكر 17.99الكتاب الرابع من القانون رقم 
 

 اعتباري،شخص ، الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة على شركاء أو مساهمي وسيط تأمين مقتضياتتطبق 
 عجز أو وفــاة. الممثل المسؤول في حالة إعاقة أو استبدالعند 

 نيالفرع الثا
 مقاوالت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأميناإلطار االتفاقي للتعاون بين 

 124المادة 

وشركات السمسرة تعامالتها بموجب اتفاقيات تعد لهذا الغرض، تسمى  التأمين وإعادة التأمين تنظم مقاوالت

 "اتفاقيات تعامل".

مراعاة األحكام التشريعية والمقتضيات التنظيمية، تتضمن اتفاقيات التعامل المذكورة واتفاقيات التعيين  مع

 المشار إليه أعاله، على الخصوص ما يلي: 17.99من القانون رقم  293المنصوص عليها في المادة 

 المعنية؛  وإعادة التأميننطاق وطبيعة العمليات التي يقوم بها وسيط التأمين لحساب مقاولة التأمين  -

 األطراف؛ حقوق وواجبات -

 التصريح بأقساط التأمين المحصلة ودفعها، عند االقتضاء؛كيفيات وآجال  -

 التصريح بالحوادث وتدبيرها وأدائها، عند االقتضاء؛كيفيات وآجال  -

 مين؛تبادل المعلومات بين وسيط التأمين ومقاولة التأمين وإعادة التأكيفيات وآجال  -

 الشروط األخرى لتفعيل التعامل بين األطراف. -

 125المادة 

يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تؤهل، طبقا لألحكام التشريعية الجاري بها العمل، وسيط التأمين لتحصيل 

بكيفية صريحة إلى وجود هذا  لحسابها أو للقيام بهما معا. يجب اإلشارة تسديد تعويضات الحوادثاألقساط أو 

 التأهيل أو عدمه في اتفاق التعيين أو في اتفاقية التعامل.

الثالثالفصل    

 شركات التمويل

 126المادة 

يرخص لشركات التمويل المشار إليه أعاله،  17.99من القانون رقم  306تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من المادة 
المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بأن تعرض لفائدة  103.12 المعتمدة بموجب القانون رقم

 .معا همازبنائها عمليات تأمين "الوفاة" و"العجز" المرتبطة بعمليات االئتمان واالئتمان اإليجاري أو 

 127المادة 

عبر شبكة  أعاله 126المادة  ال يمكن لشركات التمويل أن تعرض على العموم عمليات التأمين المشار إليها في
 الهيئة. تمنحه ترخيصوكاالتها إال بعد الحصول على 
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اسم  تبين بوثيقةبالئحة الوكاالت المقترحة لعرض عمليات التأمين على الزبناء و للترخيصيجب إرفاق كل طلب 
 في كل وكالة. الغرض لهذا نالمعي المسؤول يروصفة األج

 302و 298و 297شركات التمويل في إطار نشاطها المتعلق بعرض عمليات التأمين ألحكام المواد  تخضع
 318و 316و 315و 313و 311و 309وكذا المواد  304من المادة  الثانية( من الفقرة 2 البند األول منو
 .هلتطبيقذة التنظيمية المتخصوص وللنأعاله  إليه مشارلا 17.99من القانون رقم  328 إلى 320 منو

 

 رابعالفصل ال
 كيفيات تحصيل وإعادة دفع أقساط التأمين

 128المادة 

عندما يؤدي المكتتب قسط أو اشتراك التأمين إلى وسيط التأمين، يجب على هذا األخير أن يسلمه فورا وثيقة تثبت 

هذه الوثيقة كما لو أنها سلمت من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين بالنسبة لوكالء التأمين  تعتبر هذا األداء.

 وشركات السمسرة المرخص لها بتحصيل أقساط التأمين.

 

 129المادة 

لتأمين وإعادة التأمين، فإن أداء قسط امقاولة  لحسابعندما ال يكون وسيط التأمين مؤهال لتحصيل أقساط التأمين 

 اسم المقاولة المذكورة. فيلتأمين ال يمكن أن يتم إال بواسطة شيك مسطر وغير قابل للتظهير محرر ا

 

 130المادة 

بأقساط التأمين التي تم تحصيلها، لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية  يجب على وسطاء التأمين أن يصرحوا

( أيام ابتداء من تاريخ التحصيل، ما عدا في حالة وجود اتفاق مخالف، وذلك وفق الكيفيات 10عشرة ) داخل أجل

 أعاله.  124المحددة في اتفاقية التعامل أو اتفاق التعيين المشار إليهما في المادة 

 

ة الموضوعة لهذا يمكن القيام بهذا التصريح بكيفية صحيحة بطريقة إلكترونية من خالل التطبيقات المعلوماتي

 الغرض من طرف مقاوالت التأمين وإعادة التأمين. 

 

يعتبر القسط محصال كليا عندما يمنح وسيط التأمين، بمبادرة منه، للمكتتب تسهيالت في األداء. يجب التصريح 

 بهذا القسط كما لو تم تحصيله وذلك وفقا لمقتضيات هذه المادة. 

 131 المادة

التمويل و جمعيات السلفات الصغيرة أن يصرحوا كتابة للمؤمن  واألبناك و شركات على وسطاء الـتأمينيجب 

لضمني، والتي لم يتم تحصيلها بأقساط التأمين المجزأة أو المتعلقة بالعقود التي تم تجديدها عن طريق االمتداد ا

، أو داخل األجل المتفق عليه ( أيام الموالية لتاريخ حلول أجلها وذلك عند نهاية هذا األجل10أجل العشرة ) داخل

 بين األطراف المعنية.

 132المادة 

، يجب أن يدفع وسطاء التأمين أقساط التأمين  أعاله إليه المشار 17.99من القانون رقم  318تطبيقا ألحكام المادة 

للشهر الذي  ( يوما الموالية15التي تم تحصيلها لحساب مقاوالت التأمين وإعادة التأمين داخل أجل خمسة عشر )

 تم فيه تحصيلها.
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يجب أن تدفع األبناك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغيرة أقساط التأمين التي تم تحصيلها لحساب 
 ( أيام الموالية لتاريخ تحصيلها.10مقاوالت التأمين وإعادة التأمين داخل أجل عشرة )

 

 133المادة 

آجال إرسال كيفيات و على الخصوصمن هذا المنشور  93يجب أن يبين دليل المساطر المشار إليه في المادة 

مقاولة التأمين وإعادة التأمين إبالغ هذه الكيفيات واآلجال لوسطاء التأمين ات إلى المؤمن لهم. يجب على اإلنذار

 المعنيين.

 

 134المادة 

كل ستة وذلك  معهم ملعلى مقاوالت التأمين وإعادة التأمين حصر وضعية ديون وسطاء التأمين الذين تتعا يجب

 أشهر.

ويجب  ( يوما الموالية لنهاية كل ستة أشهر.20ترسل هذه الوضعية إلى وسطاء التأمين المعنيين داخل العشرين )

الذكر وإما اإلدالء بمالحظاتهم حولها وذلك في أجل  على وسطاء التأمين إما المصادقة على الوضعية السالفة

 ( يوما الموالية لتاريخ التوصل بها.20عشرين )

يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين إرسال نسخة من الوضعية المصادق عليها أو التي تتضمن المالحظات 

 من كل سنة على أبعد تقدير. أغسطس 31فبراير و 28السالفة الذكر إلى الهيئة وذلك بتواريخ 

 

 خامسال الفصل

 مشتركة مقتضيات

 
 135المادة 

على النشاط المتعلق بعرض عمليات التأمين، يجب على وسطاء التأمين واألبناك وشركات من أجل إطالع الهيئة 
  التمويل وجمعيات السلفات الصغيرة مسك السجالت التالية:

 ؛سجل عمليات التأمين التي تم عرضها -1
 سجل الحوادث وتسديد التعويضات والرجوع. -2

 بهذا ينالملحق وذجينللنمطبقا يجب مسك هذه السجالت حسب كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين على حدة، 
 (.62و 61المنشور )الملحقين 

 
 ال تطبق مقتضيات هذه المادة على عمليات إعادة التأمين.

 
 136المادة 

أبريل  30التأمين واألبناك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغيرة إلى الهيئة قبل يجب أن يوجه وسطاء 
 من كل سنة القوائم التالية:

 (؛63المنشور )الملحق  بهذاللنموذج الملحق طبقا قائمة االنتاجية  -
 (.64المنشور )الملحق  بهذاللنموذج الملحق طبقا تعويضات القائمة تسديد  -

يجب على وسطاء التأمين أن يوجهوا، قبل التاريخ السالف الذكر، الئحة مستخدميهم وعند االقتضاء، الئحة 
 اليتجاوزبطاقة السوابق العدلية  من( ونسخة 66و 65المنشور )الملحقين  بهذا ينالملحق وذجينللنمطبقا سعاتهم 

المسؤول للوكيل "شخص اعتباري" أو لشركة تخص الوكيل "شخص ذاتي" والممثل  تاريخ تسليمها ثالثة أشهر
 سمسرة.

 

( الموالية لنهاية كل ثالثة أشهر، قائمة 15يجب على وسطاء التأمين أن يوجهوا للهيئة خالل خمسة عشر يوما )

تتضمن عقود التأمين التي تم اكتتابها أو تجديدها خالل الثالثة أشهر المنصرمة والتي تم بموجبها تطبيق التعريفة 
من هذا المنشور، وذلك على دعامة  117( من الفقرة الرابعة من المادة 1علقة بالمناطق المشار إليها في البند المت
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 (.67)الملحق المنشور هذا  بأصلورقية أو إلكترونية حسب النموذج المرفق 

 
عرض عمليات المقترحة لالوكاالت قائمة  أبريل من كل سنة 30يجب على األبناك أن يوجهوا إلى الهيئة قبل 

 (.68المنشور )الملحق  بهذاالملحق  وذجللنمطبقا التأمين، 
 
 
الخامس كتابال  

 مقتضيات مختلفة وانتقالية وختامية
 137المادة 

، الجرائد المخول لها نشر اإلعالنات المشار إليه أعاله 17.99من القانون رقم  332تطبيقا لمقتضيات المادة 
 القانونية هي كما يلي:

- Le Matin du Sahara et du Maghreb 

- L'Opinion 

- Libération 

- Al- bayane 

- L'Economiste 

- Aujourd'hui le Maroc 

- La Vie Economique 

- La Nouvelle Tribune 

- Les inspirations ECO 

- Finances News Hebdo 

 

 الصحراء المغربية -
 العلم -
 االتحاد االشتراكي -
 بيان اليوم -
 الصباح -
 األحداث المغربية -
 رسالة األمة -
 الحركة -
 المساء -
 األخبار-
 أخبار اليوم -
 النهار المغربية.-
 

 138المادة 

المترتبة على وسطاء  نمين لحصر الديوأمين وإعادة التألمقاوالت الت 2019يونيو  30يمنح أجل يمتد إلى غاية 

 بشكل نهائي. 2016بريل أمين قبل فاتح أالت

قدمية الدين. يمكن أخذ بعين االعتبار القيام بحصر وضعية الديون السالف الذكر بشكل تفصيلي مع األيجب 
آجاال بهدف تسديد الديون موضوع  ،مين في إطار اتفاقياتأن تمنح وسطاء التأ مينأوإعادة الت مينألمقاوالت الت

 الحصر السالف الذكر.



 

70 
 

ن تخصم قيمة الديون موضوع االتفاقيات المشار إليها أ ،بعد موافقة الهيئة ،مينأوإعادة الت يمكن لمقاوالت التأمين
 من هذا المنشور. 74من المخصصات المنصوص عليها في المادة  ،عالهأ

 

 139المادة 

مين ابتداء من تاريخ دخول هذا المنشور حيز التنفيذ توزيع اآلثار المترتبة عن أمين وإعادة التأيمكن لمقاوالت الت
، المعتمد بموجب لألقساط أو االشتراكات الغير المؤداة مخصصاتالكيفيات والنسب المطبقة لتكوين تغيير 

كل سنة قل ل( على األ3/1قصاها ثالث سنوات بمعدل الثلث )أعلى مدة  ،من هذا المنشور 73و 72المادتين 

 محاسبية.

 140 المادة

بالجريدة  ة عليهصادققرار الوزير المكلف بالمالية بالم يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر 
 .الرسمية

 


