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 ( 3102أبريل  32) 0441من شعبان  32 صادر في 2.18.1009رقم مرسوم 

 التأمينات المتعلق بمدونة 09.22لقانون رقم تطبيق اب
 

 

 ،ةمرئٌس الحكو

نفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم المتعلق بمدونة التأمٌنات الصادر بت 17.99بناء على القانون رقم 

  ؛( كما وقع تغٌٌره وتتمٌمه2002بر أكتو 3) 1423من رجب  25 بتارٌخ  1.02.238

 ؛االقتصاد و المالٌةقتراح من وزٌر اوب

 ً؛وبعد استطالع رأي هٌئة مراقبة التأمٌنات واالحتٌاط االجتماع

 ،(2019مارس  14) 1440 رجب 7وبعد المداولة فً مجلس الحكومة المنعقد بتارٌخ 

 :رسم ما ٌلً

 المادة األولى

                  229 المادة فًعلى التوالً  ٌنالوارد" "اإلدارة المختصة مصطلح "اإلدارة" وبعبارةبٌراد  

 .لسلطة الحكومٌة المكلفة بالمالٌةا ، 17.99رقم  المشار إلٌه أعاله من القانون 287 والمادة

 3المادة 

ما  بالمالٌة ةالمكلفلسلطة الحكومٌة تحدد االسالف الذكر،  17.99تطبٌقا ألحكام القانون رقم 

 : ٌلً

المبلغ األقصى الذي ٌمكن لمؤمن أن ٌضمنه على حٌاة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة  -1

 ؛رالسالف الذك 17.99ن القانون رقم م 101لمادة ل طبقاعقود، 

 17.99من القانون رقم  126شروط إعداد وصالحٌة الوثائق المشار إلٌها فً المادة  -2

 السالف الذكر؛



 
 
 
 
 

شكل ومضمون اإلطار المحاسبً والقوائم التركٌبٌة المنصوص علٌها فً الفقرة األولى من  -3

س الوطنً السالف الذكر، بعد استطالع رأي المجل 17.99من القانون رقم  234المادة 

 ؛"الهٌئة" لٌها بعده بإوالمشار  للمحاسبة وهٌئة مراقبة التأمٌنات واالحتٌاط االجتماعً

 234قائمة الحسابات وإجراءات تسٌٌرها، المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة   -4

 السالف الذكر؛ 17.99من القانون رقم 

 هٌئة:الباقتراح من وسالف الذكر، ال 17.99من القانون رقم  248وفقا ألحكام المادة 

الشروط النموذجٌة العامة للعقود و/أو استعمال شروط نموذجٌة للعقود المتعلقة بعملٌات  -

 من نفس القانون؛ 160و 159التأمٌن المشار إلٌها فً المادتٌن 

 .ً ٌمنع أو ٌجب إدراجها فً العقودالشروط الت  -

 2المادة 

السالف الذكر، ٌجب التنصٌص فً العقد على  17.99لقانون رقم من ا 99تطبٌقا ألحكام المادة 

الوحدات الحسابٌة الموافق علٌهاا مان طارف الماؤمن لاه والتاً تام اعتمادهاا كقاٌم مرجعٌاة لعقاد 

 تأمٌنه.

ٌجب أن ٌحدد العقد كذلك اآللٌات التً تربط، طٌلة مدة العقد، هذه القٌم المرجعٌة بمبالغ 

 تراكات وكذا بقٌم االسترداد والتخفٌض.الضمانات واألقساط أو االش

 4المادة 

من  89فً المادة  لٌهاٌنص على االسترداد أو التسبٌقات المشار إ ٌجب أن ٌرفق كل عقد تأمٌن 

 السالف الذكر، بنسخة من النظام العام المنصوص علٌه فً نفس المادة. 17.99القانون رقم 

 

 



 5 المادة

السالف الذكر،  99.17من القانون رقم  127ها فً المادة ٌجب أن تتضمن المحاضر المشار إلٌ

 المتعلقة بمعاٌنة حادثة سٌر، البٌانات التالٌة:

 هوٌة وتوقٌع الموظف أو العون المحرر للمحضر؛ -1

 البطاقااات والمهاان والمااواطن وأرقااام  لشخصااٌة والعائلٌااة وتااوارٌخ االزدٌاااداألسااماء ا -2

علاى  مركباةكً وسائقً العربات وللمسافرٌن على متن كال ، عند توفرها، لمالللتعرٌف الوطنٌة

 حدة وكذا لكل شخص تعرض لضرر بدنً أو مادي بسبب الحادثة؛

 بالحادثة؛ أرقام تسجٌل العربات المعنٌة -3

وعناوان المقار االجتمااعً لمقاولاة التاأمٌن وإعاادة التاأمٌن التاً سالمت شاهادة  تسمٌة -4

م بولٌصاة التاأمٌن. فٌماا ٌتعلاق باألشاخاص الحااملٌن إلحاد  التأمٌن ورقم هذه الشاهادة وكاذا رقا

السااالف الااذكر، تسااتبدل هااذه  99.17ماان القااانون رقاام  121البطاقااات المشااار إلٌهااا فااً المااادة 

البٌانات بأسماء وعناوٌن الهٌئة األجنبٌة المصدرة والهٌئاة المغربٌاة المكلفاة بالتادبٌر وكاذا بارقم 

 البطاقة المذكورة.

أعااله، أو إذا كاان مرتكاب الحادثااة  -4 البناد اإلدالء بإحاد  الوثاائق المشاار إلٌهااا فاًإذا لام ٌاتم 

 مجهوال، تجب اإلشارة إلى ذلك فً المحضر.

ٌجب أن ترفق بالمحاضر المشار إلٌها فً هذه الماادة، نساخة مان شاهادة التاأمٌن أو مان البطاقاة 

إضافة المركبة تمكن من التعرف على  أعاله، وكذا نسخة من كل وثٌقة -4المشار إلٌها فً البند 

 6الصاادر فاً  177.84.1مان الظهٌار الشارٌف رقام  25إلى الجهات المشار إلٌها فاً الماادة 

( المعتبار بمثاباة قاانون ٌتعلاق بتعاوٌض المصاابٌن فاً حاواد  1984أكتوبر 2) 1405محرم 

بحادثة ساٌر تسببت فٌها عربات برٌة ذات محرك، ٌجب أن ترسل نسخة من كل محضر متعلق 

المنصااوص علٌهمااا فااً المااادة  ترتباات عنهااا أضاارار بدنٌااة، باانفس الشااكل وداخاال نفااس األجاال

مان القاانون  121، إلى الهٌئة المغربٌة المكلفة بتدبٌر البطاقات المشار إلٌها فً الماادة المذكورة



طاقاات والحامال إلحاد  الب السالف الذكر، إذا كان سائق العرباة المساجلة بالخاار  99.17رقم 

 المذكورة، طرفا فً الحادثة.

 6المادة 

السالف الذكر، ٌحدد العدد األدنى للشركاء  17.99من القانون رقم  174لمادة ألحكام ا تطبٌقا

الواجب توفره لشركة تعاضدٌة للتأمٌن من أجل الحصول على اعتمادها، فً عشرة آالف 

 ( شخص.10.000)

 7المادة 

ٌجب أن ٌتم التذكٌر بشكل واضح فً كل البٌانات والملصقات والدورٌات واإلعالنات أو فً أي 

وثٌقة تتعلق باقتراضات الشركات التعاضدٌة للتأمٌن، بأن هناك امتٌازا لصالح المؤمن لهم 

السالف الذكر؛ كما تجب اإلشارة إلى أن  17.99من القانون رقم  276بمقتضى المادة 

و كان شرٌكا، ال ٌستفٌد من أي امتٌاز بالنسبة لفوائد وسداد هذا القرض. المقرض، حتى ل

 .حروف بارزة على سندات االقتراضاتوٌجب أن ترد هذه اإلشارة ب

 8المادة 

السالف  17.99من القانون رقم  209المادة  المشار إلٌها فً إلعادة التأمٌنٌتم تبلٌغ كل اتفاقٌة 

، على أبعد اتحاد الشركات التعاضدٌة للتأمٌنمن طرف ٌئة لهل وكذا كل تغٌٌر لحقها، الذكر

 .تغٌٌرها أوة المذكورة قبل سرٌان مفعول االتفاقٌ( ٌوما 60تقدٌر ستٌن )

 
 2المادة 

السالف الذكر، ٌجب على كل  17.99من القانون رقم  227أجل تطبٌق أحكام المادة من 

من شهر ٌناٌر من كل سنة،  31، قبل هٌئةالمصف لمقاولة للتأمٌن وإعادة التأمٌن أن ٌدلً إلى 

 تصرٌحب اوثٌقة تقوم مقامه وكذ أي شهر أوأ (3)قل من ثالثة مؤرخة بأ بنسخة من سجله العدلً

 227أو العقوبات الواردة فً المادة  أي من األحكامبأنه لم ٌكن محل فٌه الشرف ٌشهد ب

 المذكورة.



 01المادة 

السالف  17.99من القانون رقم  235فً المادة تبع  نسخة من الدلٌل المنصوص علٌه  

خالل الشهر الموالً إلعداده أو هٌئة ال الذكر، وتعدٌالته إلى السلطة الحكومٌة المكلفة بالمالٌة و

 تعدٌله.

  10المادة 

من  253ٌجب أن ٌتضمن البرنامج التموٌلً المنصوص علٌه فً الفقرة األولى من المادة 

الذكر، بالنسبة لمدة البرنامج المذكور، على الخصوص وصفا  السالف 17.99القانون رقم 

 للعناصر التالٌة وأن ٌرفق باإلثباتات المتعلقة بها : مفصال 

 تقدٌر توقعً لمصارٌف التدبٌر وال سٌما المصارٌف العامة الجارٌة وتكالٌف االقتناء؛ -1
 
 التأمٌن  اتعملٌمداخٌل والمصارٌف سواء بالنسبة لمخطط ٌذكر بالتفصٌل توقعات ال -2

 المباشرة أو بالنسبة لعملٌات القبول واإلحالة فً إعادة التأمٌن؛

 ؛الحصٌلة التوقعٌة  -3

رأس المال، التً ٌجب أن تمكن من تغطٌة  لزٌادة فًتقدٌر للموارد المالٌة بما فٌها ا -4

 االحتٌاطٌات التقنٌة والمبلغ األدنى لهامش المالءة؛

 سٌاسة إعادة التأمٌن المتبعة. -5
 

 03لمادة ا

إعادة  ٌجب على المقاوالت التً تشارك، داخل مجموعات، فً عملٌات المقاصة أو التوزٌع أو

تسجل ضمن  من أجل تحمل خطر من طرف مجموعة من معٌدي التأمٌن أن التأمٌن المشتركة

 المباشرة كافة العملٌات المكتتبة مباشرة من طرفها. عملٌات التأمٌن

 ن قادرة على إثبات نتائج المجموعة.المقاوالت أن تكووٌجب على 

 13المادة 

من القانون رقم  298لمادة ، المنصوص علٌه فً االتوكٌل الخاصب الهٌئة بلغتٌجب أن 

السالف الذكر، الذي ٌسمح لشركة سمسرة بتسدٌد تعوٌضات الحواد  لحساب مقاولة  17.99



 .طرف المقاولة المذكورةبلغ كذلك بإلغاء هذا التوكٌل من تو .لتأمٌن وإعادة التأمٌنل

 14المادة 

بمثابة أنشطة  تعتبر ،السالف الذكر 17.99من القانون رقم  301المادة أجل تطبٌق أحكام من 

 :تالٌةمرتبطة بمهنة وسٌط تأمٌن، األنشطة ال

 ممثل شركة تموٌل؛ -

  ممثل مقاولة تأمٌن وإعادة تأمٌن أجنبٌة فٌما ٌتعلق بتدبٌر وتسدٌد تعوٌضات حواد - 

ٌتوفرون على  االسٌارات التً وقعت على التراب المغربً والتً ٌكون المعنٌون بها أشخاص

 .من القانون المذكور 121ها فً المادة المشار إلٌإحد  البطاقات 

 .الهٌئةأن تبلغ ممارسة هذه األنشطة إلى علم ٌجب 

 15المادة 

ص علٌه فً الفقرة األولى من ٌجب على المؤمن فً حالة فسخ أو توقٌف عقد التأمٌن، المنصو

السالف الذكر، الذي ٌضمن المسؤولٌة المدنٌة لوسٌط  17.99من القانون رقم  303المادة 

بذلك  الهٌئةبسبب نشاطه المتعلق بعرض عملٌات التأمٌن، أن ٌخبر  تثارالتأمٌن التً ٌمكن أن 

 ( أٌام من تارٌخ سرٌان هذا الفسخ أو التوقٌف.5داخل أجل خمسة )

 16ادة الم

السالف  17.99من القانون رقم  304فً المادة تصدر معادالت الشهادات المنصوص علٌها  

 المرسوم رقملمقتضٌات  طبقا، السلطة الحكومٌة المكلفة بالتعلٌم العالً، من لدن الذكر

بتحدٌد الشروط  (2014 فبراٌر 19) 1435من ربٌع األول  19الصادر فً  2.13.165

 منح معادلة شهادات التعلٌم العالً.والمسطرة الخاصة ب

 17المادة 

نوفمبر  2) 1425من رمضان  19الصادر فً  2.04.355رقم  المرسوم مقتضٌاتتنسخ 

غٌر أن القرارات المتخذة  المتعلق بمدونة التأمٌنات. 17.99( بتطبٌق القانون رقم 2004

 لتطبٌقه تظل سارٌة المفعول إلى حٌن نسخها.



 18المادة 

  .ٌد هذا المرسوم الذي ٌنشر بالجرٌدة الرسمٌة إلى وزٌر االقتصاد و المالٌةٌسند تنف 

 

 

 (2019أبرٌل  29) 1440من شعبان  23 حرر بالرباط، فً

 سعد الدٌن العثمانً اإلمضاء:

                                      

 


