
  
 09.22بتطبيق القانون رقم  ( 3102أبريل  32) 0441من شعبان  32صادر في  2.18.1009مرسوم رقم 

 التأمينات المتعلق بمدونة
 (9102ماي  08) 0441رمضان  01بتاريخ  8776الجريدة الرسمية عدد 

 

 995195332 مرسوم رقمتتميم ال( بتغيير و9352سبتمبر  03) 5445في فاتح صفر صادر   99529122رقم  رسوممغير ومتمم بالم

 لمتعلق بمدونة التأميناتا 17.99القانون رقم بتطبيق 
 (9102 أكتوبر 7) 0440صفر  6 بتاريخ 6819الجريدة الرسمية عدد 

 

 

 ،رئٌس الحكومة

من  3. بتارٌخ  16.....9المتعلق بمدونة التأمٌنات الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم  95.77بناء على القانون رقم 

  ( كما وقع تغٌٌره وتتمٌمه؛....أكتوبر  1) 92.1رجب 

 وباقتراح من وزٌر االقتصاد و المالٌة؛

 وبعد استطالع رأي هٌئة مراقبة التأمٌنات واالحتٌاط االجتماعً؛

 ؛(97..مارس  92) .922 رجب 5وبعد المداولة فً مجلس الحكومة المنعقد بتارٌخ 

 ،(97..سبتمبر  .9) 9229 محرم .9لمنعقد بتارٌخ وبعد المداولة فً مجلس الحكومة ا

 

 

 8رسم ما ٌلً

      ( 9102سبتمبر  01الصادر في  99029122رقم  رسومالم)نسخت وعوضت بمقتضى  المادة األولى

، 95.77رقم  من القانون المشار إلٌه أعاله 26.و 7..و 42-5و 42-3 ادوالم الوارد فً » اإلدارة «بمصطلح ٌراد  

 .السلطة الحكومٌة المكلفة بالمالٌة ،القانوننفس من  65. المادة فً ةالوارد »اإلدارة المختصة«وبعبارة 

 

      ( 9102سبتمبر  01الصادر في  99029122رقم  رسومالم)غٌرت وتممت بمقتضى  3 المادة

 ما ٌل8ً السالف الذكر، تحدد السلطة الحكومٌة المكلفة بالمالٌة  95.77تطبٌقا ألحكام القانون رقم 

من  9.9لمادة ل طبقاالمبلغ األقصى الذي ٌمكن لمؤمن أن ٌضمنه على حٌاة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود،  -9

 ؛رالسالف الذك 95.77القانون رقم 

 السالف الذكر؛ 95.77من القانون رقم  9.4شروط إعداد وصالحٌة الوثائق المشار إلٌها فً المادة  -.

من القانون  12.المحاسبً والقوائم التركٌبٌة المنصوص علٌها فً الفقرة األولى من المادة  شكل ومضمون اإلطار -1

السالف الذكر، بعد استطالع رأي المجلس الوطنً للمحاسبة وهٌئة مراقبة التأمٌنات واالحتٌاط االجتماعً  95.77رقم 

 ؛ »الهٌئة «لٌها بعده بإوالمشار 

 95.77من القانون رقم  12.ها، المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة قائمة الحسابات وإجراءات تسٌٌر  -2

 السالف الذكر؛



من القانون  42-9باقتراح من الهٌئة، كٌفٌات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثٌة المنصوص علٌه فً المادة  -3

 السالف الذكر؛ 95.77رقم 

كات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثٌة المذكور أعاله، وكذا نسب باقتراح من الهٌئة، األقساط أو االشترا -4

 العمولة برسم عرض عملٌات التأمٌن المتعلقة بهذا الضمان.

 

 2المادة 

السالف الذكر، ٌجب التنصٌص فً العقد على الوحدات الحسابٌة الموافق  95.77من القانون رقم  77تطبٌقا ألحكام المادة 

 المؤمن له والتً تم اعتمادها كقٌم مرجعٌة لعقد تأمٌنه. علٌها من طرف

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

 االشتراكات وكذا بقٌم االسترداد والتخفٌض.

 

 4المادة 

 95.77من القانون رقم  67التسبٌقات المشار إلٌها فً المادة  ٌجب أن ٌرفق كل عقد تأمٌن ٌنص على االسترداد أو 

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

 

 5المادة 

السالف الذكر، المتعلقة بمعاٌنة حادثة  77.95من القانون رقم  9.5ٌجب أن تتضمن المحاضر المشار إلٌها فً المادة 

 لٌة8سٌر، البٌانات التا

 هوٌة وتوقٌع الموظف أو العون المحرر للمحضر؛ -9

األسماء الشخصٌة والعائلٌة وتوارٌخ االزدٌاد والمهن والمواطن وأرقام البطاقات الوطنٌة للتعرٌف، عند توفرها،  -.

ب على حدة وكذا لكل شخص تعرض لضرر بدنً أو مادي بسب مركبةبات وللمسافرٌن على متن كل كرمكً وسائقً اللمال

 الحادثة؛

 بالحادثة؛ بات المعنٌةمركأرقام تسجٌل ال -1

وعنوان المقر االجتماعً لمقاولة التأمٌن وإعادة التأمٌن التً سلمت شهادة التأمٌن ورقم هذه الشهادة وكذا  تسمٌة -2

القممانون رقممم مممن  9.9رقممم بولٌصممة التممأمٌن. فٌممما ٌتعلممق باألشممخاص الحمماملٌن إلحممدر البطاقممات المشممار إلٌهمما فممً المممادة 

السالف الذكر، تستبدل هذه البٌانات بأسمماء وعنماوٌن الهٌئمة األجنبٌمة المصمدرة والهٌئمة المغربٌمة المكلفمة بالتمدبٌر  77.95

 وكذا برقم البطاقة المذكورة.

إلشارة إلى ذلك أعاله، أو إذا كان مرتكب الحادثة مجهوال، تجب ا -2 البند إذا لم ٌتم اإلدالء بإحدر الوثائق المشار إلٌها فً

 فً المحضر.

 -2ٌجب أن ترفق بالمحاضر المشار إلٌها فً هذه الممادة، نسمخة ممن شمهادة التمأمٌن أو ممن البطاقمة المشمار إلٌهما فمً البنمد 

من الظهٌر  3.إضافة إلى الجهات المشار إلٌها فً المادة المركبة أعاله، وكذا نسخة من كل وثٌقة تمكن من التعرف على 

( المعتبر بمثابة قانون ٌتعلق بتعوٌض المصابٌن 9762أكتوبر .) 92.3محرم  4الصادر فً  955.62.9الشرٌف رقم 

فً حوادث تسببت فٌها عربات برٌة ذات محرك، ٌجب أن ترسل نسخة من كمل محضمر متعلمق بحادثمة سمٌر ترتبمت عنهما 

، إلمى الهٌئمة المغربٌمة المكلفمة بتمدبٌر ورةالمنصوص علٌهما فً المادة المذك أضرار بدنٌة، بنفس الشكل وداخل نفس األجل

بمممة المسمممجلة كرمالسمممالف المممذكر، إذا كمممان سمممائق ال 77.95ممممن القمممانون رقمممم  9.9البطاقمممات المشمممار إلٌهممما فمممً الممممادة 



 والحامل إلحدر البطاقات المذكورة طرفا فً الحادثة. بالخارج

 

 6المادة 

السالف الذكر، ٌحدد العدد األدنى للشركاء الواجب توفره لشركة  95.77من القانون رقم  952لمادة تطبٌقا ألحكام ا

 ( شخص......9تعاضدٌة للتأمٌن من أجل الحصول على اعتمادها، فً عشرة آالف )

 

 7المادة 

ثٌقة تتعلق باقتراضات ٌجب أن ٌتم التذكٌر بشكل واضح فً كل البٌانات والملصقات والدورٌات واإلعالنات أو فً أي و

السالف  95.77من القانون رقم  54.الشركات التعاضدٌة للتأمٌن، بأن هناك امتٌازا لصالح المؤمن لهم بمقتضى المادة 

كما تجب اإلشارة إلى أن المقرض، حتى لو كان شرٌكا، ال ٌستفٌد من أي امتٌاز بالنسبة لفوائد وسداد هذا القرض.  ،الذكر

 إلشارة بحروف بارزة على سندات االقتراضات.وٌجب أن ترد هذه ا

 

 8المادة 

وكذا كل تغٌٌر  السالف الذكر 95.77من القانون رقم  7..المادة  المشار إلٌها فً إلعادة التأمٌنٌتم تبلٌغ كل اتفاقٌة 

ة مفعول االتفاقٌقبل سرٌان ( ٌوما .4، على أبعد تقدٌر ستٌن )اتحاد الشركات التعاضدٌة للتأمٌنلهٌئة من طرف ل لحقها،

 .تغٌٌرها أوالمذكورة 

 

 2المادة 

السالف الذكر، ٌجب على كل مصف لمقاولة للتأمٌن وإعادة  95.77من القانون رقم  5..أجل تطبٌق أحكام المادة من 

هر شأ (1)قل من ثالثة مؤرخة بأ من شهر ٌناٌر من كل سنة، بنسخة من سجله العدلً 19التأمٌن أن ٌدلً إلى الهٌئة، قبل 

أو العقوبات الواردة فً المادة  أي من األحكامبأنه لم ٌكن محل فٌه الشرف ٌشهد ب تصرٌحب اوثٌقة تقوم مقامه وكذ أي أو

 المذكورة. 5..

 

 01المادة 

السالف الذكر، وتعدٌالته إلى السلطة  95.77من القانون رقم  13.تبعث نسخة من الدلٌل المنصوص علٌه فً المادة  

 خالل الشهر الموالً إلعداده أو تعدٌله.الهٌئة لفة بالمالٌة والحكومٌة المك

 

  10المادة 

السالف  95.77من القانون رقم  31.ٌجب أن ٌتضمن البرنامج التموٌلً المنصوص علٌه فً الفقرة األولى من المادة 

 رفق باإلثباتات المتعلقة بها 8للعناصر التالٌة وأن ٌ الذكر، بالنسبة لمدة البرنامج المذكور، على الخصوص وصفا مفصال 

 تقدٌر توقعً لمصارٌف التدبٌر وال سٌما المصارٌف العامة الجارٌة وتكالٌف االقتناء؛ -9

 

مخطط ٌذكر بالتفصٌل توقعات المداخٌل والمصارٌف سواء بالنسبة لعملٌات التأمٌن  المباشرة أو بالنسبة لعملٌات  -.

 القبول واإلحالة فً إعادة التأمٌن؛

 التوقعٌة؛الحصٌلة   -1

تقدٌر للموارد المالٌة بما فٌها الزٌادة فً رأس المال، التً ٌجب أن تمكن من تغطٌة االحتٌاطٌات التقنٌة والمبلغ  -2

 األدنى لهامش المالءة؛

 سٌاسة إعادة التأمٌن المتبعة. -3

 



 03المادة 

من أجل  و إعادة التأمٌن المشتركةٌجب على المقاوالت التً تشارك، داخل مجموعات، فً عملٌات المقاصة أو التوزٌع أ

تحمل خطر من طرف مجموعة من معٌدي التأمٌن أن تسجل ضمن عملٌات التأمٌن المباشرة كافة العملٌات المكتتبة 

 مباشرة من طرفها.

 وٌجب على المقاوالت أن تكون قادرة على إثبات نتائج المجموعة.

 

 13المادة 

السالف الذكر، الذي  95.77من القانون رقم  76.لمادة نصوص علٌه فً ا، المالتوكٌل الخاصٌجب أن تبلغ الهٌئة ب

وتبلغ كذلك بإلغاء هذا التوكٌل من  .لتأمٌن وإعادة التأمٌنلٌسمح لشركة سمسرة بتسدٌد تعوٌضات الحوادث لحساب مقاولة 

 .طرف المقاولة المذكورة

 

 14المادة 

بمثابة أنشطة مرتبطة بمهنة وسٌط  تعتبر ،السالف الذكر 95.77من القانون رقم  1.9المادة أجل تطبٌق أحكام من 

 8تالٌةتأمٌن، األنشطة ال

 ممثل شركة تموٌل؛ -

ممثل مقاولة تأمٌن وإعادة تأمٌن أجنبٌة فٌما ٌتعلق بتدبٌر وتسدٌد تعوٌضات حوادث السٌارات التً وقعت على  - 

من  9.9ها فً المادة المشار إلٌى إحدر البطاقات ٌتوفرون عل االتراب المغربً والتً ٌكون المعنٌون بها أشخاص

 .القانون المذكور

 أن تبلغ ممارسة هذه األنشطة إلى علم الهٌئة.ٌجب 

 

 15المادة 

من القانون  1.1ٌجب على المؤمن فً حالة فسخ أو توقٌف عقد التأمٌن، المنصوص علٌه فً الفقرة األولى من المادة 

بسبب نشاطه المتعلق  تثارمن المسؤولٌة المدنٌة لوسٌط التأمٌن التً ٌمكن أن السالف الذكر، الذي ٌض 95.77رقم 

 ( أٌام من تارٌخ سرٌان هذا الفسخ أو التوقٌف.5داخل أجل خمسة )بذلك بعرض عملٌات التأمٌن، أن ٌخبر الهٌئة 

 

 16المادة 

السلطة ، من لدن السالف الذكر 95.77من القانون رقم  1.2فً المادة تصدر معادالت الشهادات المنصوص علٌها  

 19) 1435من ربٌع األول  19الصادر فً  91.943.. المرسوم رقملمقتضٌات  طبقا، الحكومٌة المكلفة بالتعلٌم العالً

 ( بتحدٌد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعلٌم العالً.92.. فبراٌر

 

 17المادة 

( بتطبٌق القانون رقم 2...نوفمبر  .) 92.3من رمضان  97الصادر فً  2.133...تنسخ مقتضٌات المرسوم رقم 

 غٌر أن القرارات المتخذة لتطبٌقه تظل سارٌة المفعول إلى حٌن نسخها. المتعلق بمدونة التأمٌنات. 95.77

 

 18المادة 

 إلى وزٌر االقتصاد و المالٌة.  ،الذي ٌنشر بالجرٌدة الرسمٌة ،ٌسند تنفٌد هذا المرسوم 

 



 

 (97..أبرٌل  7.) .922من شعبان  1. رر بالرباط، فًح

 سعد الدٌن العثمانً اإلمضاء8

 وقعه بالعطف                                                                    

 وزٌر االقتصاد والمالٌة                                                                    

                                            دمحم بنشعبونمضاء8 اإل

                                      



 



 

 


