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0252 الحجة ذي من 02 فً صادر 50.312 رقم الخوصصة و المالٌة لوزٌر قرار  

اإلجبارٌة بالتأمٌنات ٌتعلق( 5112 ٌناٌر 52)   

 (5112فبراير  01)  0252محرم  8 – 2525الجريدة الرسمية عدد 

 دٌسمبر 51) 0252 القعدة ذي من 02 فً صادر 5521312 رقم والخوصصة المالٌة لوزٌر قرار من األولى المادة نسخ

 1.) 0221 شعبان من 52 فً صادر 22302. رقم والمالٌة االقتصاد لوزٌر قرار بمقتضى التأمٌن بعقد ٌتعلق( 5112

 بتارٌخ الصادر AS/1/02 رقم رقم االجتماعً واالحتٌاط التأمٌنات مراقبة هٌئة منشور على بالمصادقة( 5102 أبرٌل

 التأمٌنات بمدونة المتعلق 01322 رقم القانون أحكام بعض بتطبٌق 5102ٌناٌر 15

 (5102 ماي 02) 0221 رمضان 01 -2118 عدد الرسمٌة الجرٌدة

 

والخوصصة، المالٌة وزٌر  

 بتارٌخ 9.20.0.1 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر التأمٌنات بمدونة المتعلق 99.11 رقم القانون على بناء

تتمٌمه؛ تم كما ،(0220 أكتوبر .) .920 رجب من 02  

 الثالث القسم بتطبٌق( .022 ماي 00) 9202 األول ربٌع من 02 فً الصادر 22..0.2 رقم المرسوم وعلى

 والسٌما التأمٌنات، بمدونة المتعلق 99.11 رقم القانون من الثالث الكتاب من العاشر والقسم الثانً الكتاب من

منه؛ الرابعة المادة  

 رقم القانون بتطبٌق( 0291 أبرٌل 01) 9222 شعبان من .0 فً صادر 0.91.9221 رقم المرسوم وعلى

منه؛ 0 البند 0 المادة والسٌما التأمٌنات بمدونة المتعلق 99.11  

( 0291 أبرٌل 2.) 9222 شعبان من 02 فً صادر 91.... رقم والمالٌة االقتصاد لوزٌر قرار وعلى

91 رقم رقم االجتماعً اطواالحتٌ التأمٌنات مراقبة هٌئة منشور على بالمصادقة /AS/1 20 بتارٌخ الصادر 

التأمٌنات؛ بمدونة المتعلق 99.11 رقم القانون أحكام بعض بتطبٌق 0291ٌناٌر  

االجتماعً، واالحتٌاط التأمٌنات مراقبة هٌئة رأي استطالع بعد و  

:ٌلً ما قرر  

 6221 شعبان من 42 فً صادر 663..9 رقم والمالٌة االقتصاد لوزٌر بقرار المادة هذه نسخت) األولى المادة

  (.4163 ماي .6) 6221 رمضان 61 -776.عدد ر-ج( 4163 أبرٌل 91)

 الثانٌة المادة

 منها ٌفترض والتً 99.11 رقم القانون من .90 المادة فً إلٌها المشار الوثائق وصالحٌة إعداد شروط تحدد

 :ٌلً كما القانون نفس من 902 المادة فً علٌها المنصوص التأمٌن إجبارٌة استٌفاء

 :التأمٌن شهادة -9

 :التالٌة األلوان وحسب) 1 إلى 9 من الملحقات(القرار بهذا الملحقة للنماذج وفقا التأمٌن شهادات إعداد ٌجب

 أصفر؛: سٌاحة استعمال: 9 نموذج -

 فاتح؛ رمادي: للمسافرٌن العمومً النقل استعمال: 0 نموذج -

 فاتح؛ أزرق: البضائع نقل استعمال: . نموذج -

 فاتح؛ أخضر: عجالت ثالث أو عجلتٌن ذات عربات استعمال: 2 نموذج -
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 أبٌض؛: مختلفة استعماالت: 2 نموذج -

 فاتح؛ بنً»:  المرائب أصحاب«  شهادة: . نموذج -

 وردي؛: مؤقتة شهادة: 9 نموذج -

 .فاتح بنفسجً»:  بالحدود التأمٌن«  شهادة: 1 نموذج -

. التأمٌن عقد إعداد انتظار فً وذلك واحدا شهرا صالحٌتها مدة تتجاوز ال مؤقتة شهادة للمكتتب تسلم أن ٌجوز

   .تغطٌة مذكرة المكتتب بتسلٌم المؤمن ٌلزم الحالة هذه وفً

 أو السمسرة اعتٌادٌة بصورة ٌمارسون الذٌن ولألشخاص المرائب ألصحاب »المرائب أصحاب «شهادة تسلم

 بحكم لدٌهم المودعة بالعربات ٌتعلق فٌما محرك، ذات العربات حالة مراقبة أو اإلغاثة أو اإلصالح أو البٌع

  .مهنتهم

 الشخص من طلب بمجرد منها نظٌرا التأمٌن وإعادة التأمٌن مقاولة تسلم التأمٌن، شهادة سرقة أو فقدان حالة فً

 بارزة بحروف ٌتضمن وأن األصلٌة الشهادة رقم النظٌر ٌبٌن أن ٌجب. األصلٌة الوثٌقة لفائدته أعدت الذي

 .»نظٌر«  عبارة

 أشكالها، وٌحدد التأمٌن لشهادات الترتٌبٌة األرقام التأمٌن وإعادة التأمٌن لمقاوالت بالمالٌة المكلف الوزٌر ٌسلم

  .للتأمٌن مهنٌة لهٌئة بذلك القٌام ٌفوض أن له وٌجوز

  .الوثٌقة هذه فً إلٌها المشار للمدة بالنسبة إال صالحة التأمٌن شهادة تكون ال

 :»الخضراء البطاقة« تدعى محرك ذات العربات لتأمٌن دولٌة بطاقة --0

 نظام مكاتب مجلس طرف من المعتمدة النماذج ألحد مطابقة األخضر اللون ذات الوثٌقة هذه تكون أن ٌجب

 .ألوروبا االقتصادٌة للجنة التابعة البري بالنقل المعنٌة العاملة الفرقة وصاٌة تحت ٌعمل الذي الخضراء البطاقة

 بالدار الكائن السٌر، حوادث ضد التأمٌن لشركات المغربً المركزي المكتب لدى البطاقة هذه نماذج توجد

 من النماذج هذه من نظائر ترسل. بالمغرب الخضراء البطاقة نظام بتدبٌر المكلف أنفا، شارع 922 البٌضاء،

  .والجوالن السٌر بمراقبة المكلفة السلطة إلى الذكر السالف المكتب طرف

 : »البرتقالٌة البطاقة« تدعى العربٌة الدول بٌن ما التأمٌن بطاقة -.

 العربً العام االتحاد طرف من اعتماده تم الذي للنموذج مطابقة البرتقالً اللون ذات الوثٌقة هذه تكون أن ٌجب

 التفاقٌة تطبٌقا 9112 ٌونٌو 91 بتارٌخ اإلقلٌمٌة، الموحدة العربٌة المكاتب بٌن الموقع لالتفاق طبقا للتأمٌن

 بموجب بنشرها األمر والصادر العربٌة البلدان عبر السٌارات سٌر شأن فً 9192 أبرٌل .0 بتارٌخ تونس

  .) 9199 سبتمبر 91( 9.19شوال 2 بتارٌخ .9.99.91 رقم الشرٌف الظهٌر

 بالدار الكائن السٌر، حوادث ضد التأمٌن لشركات المغربً الموحد المكتب لدى البطاقة هذه نموذج ٌوجد

 هذا من نظائر ترسل. بالمغرب العربٌة الدول بٌن البطاقة نظام بتدبٌر المكلف  أنفا، شارع 922 البٌضاء،

 .والجوالن السٌر بمراقبة المكلفة السلطة إلى الذكر السالف المكتب طرف من النموذج

 

 

 الثالثة المادة
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 محرك، ذات العربات عن المدنٌة المسؤولٌة ٌغطً تأمٌن عقد تجدٌد أو اكتتاب عند للمكتتب، المؤمن ٌسلم

 .أعاله 0 المادة فً إلٌها المشار التأمٌن شهادة

 من الغرض لهذا المحدد المبلغ أداء مقابل وذلك البرتقالٌة، أو/و الخضراء البطاقة طلبه على بناء أٌضا وٌسلمه

   .البطاقة مصدرة المغربٌة الهٌئة طرف

 المشار الخصائص أحد ٌمس للعقد ملحق بواسطة تغٌٌر كل عند للتأمٌن جدٌدة شهادة للمكتتب كذلك المؤمن ٌسلم

 .الشهادة هذه فً إلٌها

 الرابعة المادة

 بٌانات كشف الطرفٌن، أحد من العقد فسخ عند أو طلبه على وبناء العقد أجل حلول عند للمكتتب، المؤمن ٌسلم

 :التالٌة المعلومات ٌضم

 الضمان؛ ومدة العقد اكتتاب تارٌخ -

 العربة؛ ٌخص آخر بٌان أي توفره عدم وعند العربة تسجٌل ورقم االستعمال نوع -

 له؛ المؤمن هوٌة -

 .الضمان مدة خالل وقع حادث كل عن له المؤمن ومسؤولٌة وقوعه وتارٌخ الحادث طبٌعة -

 ملف فً المتوفرة المعطٌات جمٌع االعتبار بعٌن األخذ ٌجب له، المؤمن بمسؤولٌة المتعلقة للمعلومة بالنسبة 

 .الذكر السالف الكشف إعداد تارٌخ عند الحادث

  .أعاله المذكورة الكشوف أو الكشف الجدٌد للمؤمن له المؤمن ٌسلم المؤمن، استبدال حالة فً

 الخامسة المادة

 المشار( .022 ماي 00) 9202 األول ربٌع من 02 فً الصادر 22..0.2 رقم المرسوم من 2 للمادة تطبٌقا

 بالتصرٌح ترفقها أن التأمٌن وإعادة التأمٌن مقاولة على ٌجب التً والمستندات الوثائق تحدد أعاله، إلٌه

 :ٌلً كما السٌر حوادث ضمان لصندوق

  المعنٌة؛ المقاولة طرف من المثارة الدفوعات كانت كٌفما وذلك الحادثة، إثر على المعد المحضر من نسخة  -

 المقاولة كانت إذا الحادث، خاللها وقع التً بالمدة المتعلقة التأمٌن شهادة من نسخة وكذا التأمٌن عقد من نسخة -

  الضمان؛ بانعدام الدفع تعتزم

 كانت إذا التوقٌف، هذا تثبت أخرى وثٌقة أي من أو التوقٌف ملحق من أو الضمان توقٌف رسالة من نسخة -

 الضمان؛ بتوقٌف االحتجاج تعتزم المقاولة

 تعتزم المقاولة كانت إذا العقد، فسخ تثبت أخرى وثٌقة أي من أو الفسخ ملحق من أو الفسخ رسالة من نسخة -

   العقد؛ بفسخ االحتجاج

 المقاولة كانت إذا أخرى إثبات وثٌقة أي أو الحادث وقت علٌها المؤمن العربة لسائق السٌاقة رخصة من نسخة -

 الرخصة؛ هذه صالحٌة عدم إثارة تعتزم

 المقاولة كانت إذا التأمٌن شهادة من نسخة وكذا العربة ملكٌة تثبت وثٌقة أي من أو الرمادٌة البطاقة من نسخة -

 .الملكٌة بنقل االحتجاج تعتزم
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 من المثار الدفع بها تدعم أخرى وثٌقة أي أعاله الواردة بالوثائق تلحق أن التأمٌن وإعادة التأمٌن لمقاولة ٌمكن

 .طرفها

 السادسة المادة

 مندوب ٌطلبها أن ٌمكن التً الوثائق على وزٌادة الذكر، السالف 99.11 رقم القانون من 9.1 للمادة تطبٌقا

 قبل بالمالٌة، المكلف الوزٌر إلى ٌوجه أن السٌر حوادث ضمان صندوق على ٌجب تحرٌاته، إطار فً الحكومة

 ماي 9. وقبل القانون نفس من 9.9 المادة فً علٌها المنصوص التركٌبٌة القوائم سنة، كل من أبرٌل فاتح

 (..9 إلى 1 من الملحقات) القرار بهذا نماذجها الملحقة القوائم

 السابعة المادة

 :أحكام والسٌما القرار هذا لمقتضٌات المخالفة األحكام جمٌع تنسخ

 صندوق لتموٌل المقررة المساهمات تحصٌل وكٌفٌة نسب ٌحدد الذي 9122ٌونٌو 09 فً الصادر القرار -

   السٌر؛ حوادث ضحاٌا بعض لفائدة 9122 فبراٌر 00 بتارٌخ الشرٌف الظهٌر بموجب المحدث الضمان

 والنظام األساسً النظام على بمقتضاه ٌصادق الذي .912 أكتوبر .9 بتارٌخ الصادر المالٌة وزٌر قرار -

 السٌارات؛ ضمان لصندوق الداخلً

 بشهادة ٌتعلق( 9111 فبراٌر .)  9221 اآلخرة جمادى من 01 فً الصادر 012.11 رقم المالٌة وزٌر قرار -

 الطرق؛ على للناقالت اإلجباري التأمٌن

( 9111 أغسطس 2) 9202 اآلخر ربٌع من  09 فً الصادر 11..999 رقم والمالٌة االقتصاد وزٌر قرار -

  .الحدود عبر المرور بتأمٌن ٌتعلق

 الثامنة المادة

 أعاله الثانٌة المادة مقتضٌات باستثناء الرسمٌة، بالجرٌدة نشره تارٌخ من ابتداء التنفٌذ حٌز القرار هذا ٌدخل

 السابقة للنماذج المطابقة الشهادات أن غٌر. 0222ٌولٌو فاتح من ابتداء ستطبق والتً التأمٌن بشهادة المتعلقة

 .النتهائها المحدد التارٌخ إلى بصالحٌتها تحتفظ التارٌخ، هذا قبل المسلمة

 التاسعة المادة

 .الرسمٌة بالجرٌدة القرار هذا ٌنشر

 

 (.4111 ٌناٌر .4) 6241 الحجة ذي من 61 فً بالرباط وحرر

 .ولعلو هللا فتح: اإلمضاء

 (.5112 فبراٌر 01) 0252 محرم 8 بتارٌخ 2525 عدد الرسمٌة الجرٌدة

  (.5102 ماي 02) 0221 رمضان 01 -2118 عدد عدد الرسمٌة والجرٌدة
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