
(782 الجريدة الرسميةعدد)6884 - 27)رمضان)1441 )21)ماي)2020( 

 رسوم ضقم)3)2.3).))ص1دض في)27) ن ض ر71)2772 )22) 21)2)2)) 

بتطبيق أحك1م املواد)5-10)و)1-36)و)78))و)1-248) ن الق1نو7)

ضقم)27.99)املتعلق بمدونة التأ ين1ت.

رئيس الحكومة،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.02.238)الصادر في)25)من رجب)1423 

 10-5 وال سيما املواد) كما وقع تغييره وتتميمه،) (،)2002 أكتوبر) (3(

و)1-36)و)248)و)1-248)منه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

وبعد استطالع رأي هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)6)رمضان)1441 

)30)أبريل)2020(،

رسم مـا يلـي :

املادة األولى

القانون) من  (248-1 املادة) في  الوارد  »اإلدارة«) بمصطلح) يراد 

السلطة الحكومية املكلفة باملالية. املشار إليه أعاله،) رقم)17.99)

املادة الثانية

إلى) يعهد  الذكر،) السالف  (17.99 رقم) القانون  ألحكام  تطبيقا 

يتخذ قرار  بموجب  تحدد،) بأن  باملالية  املكلفة  الحكومية   السلطة 

باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي وبعد الرأي)

باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعلى،)ما يلي):

التكافلي،  التأمين  بعقود  املتعلقة  العامة  النموذجية  الشروط   -

وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود ؛

رقم 17.99  القانون  من   10-5 املادة  أحكام  تطبيق  كيفيات   -

السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي ؛

- املعطيات الواجب تضمينها في البيان املنصوص عليه في املادة 106 

من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين 

التكافلي الجماعي.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة)1-36)من القانون رقم)17.99)السالف الذكر،)

يعهد إلى السلطة الحكومية املكلفة باملالية بتحديد كيفيات تحويل)

املبالغ املستحقة برسم عقود االستثمار التكافلي،)والتي لم يطالب بها)

إلى صندوق اإليداع) املشتركون في هذه العقود أو املستفيدون منها،)

والتدبير،)وكذا كيفيات استرجاع املبالغ املذكورة.

املادة الرابعة

1438 من شوال) (25 الصادر في) (2.17.399  ينسخ املرسوم رقم)

القانون) من  و)248-1) (10-5 املادتين) بتطبيق  ()2017 يوليو) (20(

رقم)17.99)املتعلق بمدونة التأمينات.

املادة الخامسة

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)17)من رمضان)1441 )11)ماي)2020(.

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصوص ع1 ة


