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نصوص عامة
قرار لوزير االقتصاد و املالية وإصالح اإلدارة رقم  2403.21صادر في  29من محرم  7( 1443سبتمبر  )2021باملصادقة على
منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21الصادر في  20أبريل  2021بتطبيق
بعض أحكام القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي.
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.14.10بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.16.171الصادر في  3شعبان  10( 1437ماي  )2016بتطبيق القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يصادق على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21الصادر في  20أبريل 2021
بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي ،كما هو ملحق بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار واملنشور امللحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من محرم  7( 1443سبتمبر .)2021
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

*
*

*
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منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل
 2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة،
بناء على القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.238بتاريخ 25
من رجب  3( 1423أكتوبر  ،)2002كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  64.12القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.14.10بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس  ،)2014السيما المادة  3منه؛
وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم 01/AS/19الصادر بتاريخ  2يناير  2019بتطبيق
بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات المصادق عليه بقرار وزير االقتصاد والمالية رقم
 366.19الصادر بتاريخ  24من شعبان  30( 1440أبريل  ،)2019كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد استطالع رأي لجنة التقنين ؛
وبعد االطالع على الرأي بالمطابقة رقم  45الصادر عن المجلس العلمي األعلى بتاريخ  22من شوال 14 ( 1441
يونيو )2020؛
وعلى رسالة المجلس العلمي األعلى رقم  133-21بتاريخ  16من شعبان  30 ( 1442مارس ،)2021
قرر ما يلي:
القسم األول
عقد التأمين التكافلي ونظام تسيير صندوق التأمين التكافلي
المادة األولى
تطبيقا ألحكام المادة  226-2من القانون رقم  17.99المشار إليه أعاله ،عند اكتتاب أول عقد تأمين تكافلي لدى
مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي ،يوقع المشترك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي .ويتعين على
المقاولة المذكورة تسليمه نسخة من نظام التسيير المذكور يحمل توقيع الطرفين.
إذا طرأ أي تغيير على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي ،يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي
إرسال الصيغة الجديدة للبنود التي تم تعديلها إلى المشترك ،بواسطة أي وسيلة تبليغ مؤرخة تثبت التوصل ،وذلك
داخل أجل ثالثين ( )30يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور.
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المادة 2
تطبيقا ألحكام المادة  72من القانون رقم  17.99السالف الذكر ،يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي
تبليغ المشترك ،على الخصوص ،المعلومات التالية:
-

مبالغ االشتراكات المؤداة؛

-

رؤوس األموال المكونة أو اإليرادات التي سيتم منحها ،وعند االقتضاء مبالغ االشتراكات الواجب أداؤها

وقيمة التخفيض وقيمة االسترداد ومبلغ التسبيق الذي لم يتم تسديده بعد.
عندما يتعلق األمر بعقود التأمين التكافلي ذات رأسمال المتغير ،يجب تحرير المعلومات المنصوص عليها في الفقرة
األولى من هذه المادة في شكل وحدات حسابية.
يجب على المؤمن أيضا إبالغ المشترك بقيمة الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد ،والمتوفرة في تاريخ إبالغ
المعلومات المذكورة.
يتم تبليغ المعلومات المشار إليها أعاله داخل أجل أقصاه  30يونيو من السنة الموالية للسنة المحاسبية المنصرمة.
المادة 3
تطبيقا ألحكام المادة  10-3من القانون رقم  17.99السالف الذكر ،يتم إخبار المشتركين بوجود فوائض تقنية
ومالية من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي داخل أجل ثالثين ( )30يوما من تاريخ إعداد القوائم
التركيبية المتعلقة بالحسابات السنوية لصندوق التأمين التكافلي.
تؤدى الفوائض التقنية والمالية من طرف المقاولة المذكورة مباشرة للمشتركين بواسطة شيكات أو بأي وسيلة
أخرى لألداء محددة في نظام التسيير ،وذلك في  30يونيو من السنة التي تلي اختتام حسابات السنة المعنية ،على
أبعد تقدير.
المادة 4
تطبيقا ألحكام المادة  98من القانون رقم  17.99السالف الذكر ،تتكون الوحدات الحسابية التي يتم اعتمادها في
عقود التأمين التكافلي على الحياة ذات رأسمال المتغير من :
 شهادات للصكوك الخاضعة ألحكام القانون رقم  33.06الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.08.95في 20من شوال  20(1429أكتوبر  )2008المتعلق بتسنيد األصول كما تم تغييره وتتميمه ،الصادر بشأنها رأي
بالمطابقة عن المجلس العلمي األعلى ؛
 الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية؛ القيم المدرجة في األصناف المبينة بعده التي صدر بشأنها رأي بالمطابقة عن المجلس العلمي األعلى: )1السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة ألحكام الظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم  1.93.213الصادر في  4ربيع اآلخر  21( 1414سبتمبر  )1993المتعلق بالهيئات
المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ،كما تم تغييره وتتميمه؛
 )2السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة ألحكام القانون رقم 70.14
المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.130بتاريخ  21من
ذي القعدة  25( 1437أغسطس )2016؛
 )3األسهم المسعرة في بورصة القيم.
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إذا لم تعد قيمة من القيم المنقولة المذكورة متوافقة مع الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي األعلى،
وجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي استبدالها وفق نظام التسيير والشروط المحددة في عقد التأمين
التكافلي ،وذلك داخل أجل أقصاه  90يوما من التاريخ الذي لم تعد فيه القيمة المعنية موافقة للرأي بالمطابقة
المذكور.
المادة 5
تطبيقا ألحكام المادة  99من القانون رقم  17.99السالف الذكر ،يتم تقييم الوحدات الحسابية المشار إليها في
النقطتين  1و 2من البند  3من المادة  4أعاله ،التي يتم اعتمادها في عقود التأمين التكافلي ذات رأسمال المتغير،
حسب قيمة تصفية هذه الوحدات ،وذلك وفق ما تم التنصيص عليه في المادة  13من الظهير بمثابة قانون رقم
 1.93.213السالف الذكر والمادة  2من القانون رقم  70.14السالف الذكر.
يتم تقييم الوحدات الحسابية المشار إليها في النقطة  3من البند  3من المادة  4أعاله على أساس آخر سعر للسهم.
يتم تقييم الوحدات الحسابية المكونة من الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية على أساس آخر قيمة موجودة
واردة في سجالت حسابات الودائع للبنوك المذكورة.
يتم تقييم شهادات الصكوك المنظمة بالقانون رقم  33.06السالف الذكر وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية
على أساس آخر قيمة متوفرة.
يحدد في العقد تاريخ قيمة تصفية الوحدات الحسابية المشار إليها في المادة  4أعاله والواجب مراعاتها لتحويل
مبلغ االشتراك وكل مبلغ يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي دفعه طبقا للمقتضيات التعاقدية .وال
يمكن أن يتجاوز هذا التاريخ تاريخ دفع االشتراك أو تقديم المستفيد من العقد طلبا إلى المقاولة لتسديد المبالغ
الواجب دفعها من لدنها بأكثر من اآلجال المحددة من طرف الهيئة ،وذلك بالنسبة لكل صنف من أصناف الوحدات
الحسابية المذكورة .وفي جميع الحاالت ،ال يمكن أن يتعدى أحد هذه اآلجال مدة خمسة وثالثين ( )35يوما.

القسم الثاني
مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي
الباب األول
النظام اإلداري
المادة 6
تحدد قائمة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في المادة  159من القانون رقم
 17.99السالف الذكر ،من أجل منح االعتماد لمقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي ،حسب الترتيب التالي:
)1
)2
)3

)5
3

الحياة والوفاة :كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة اإلنسان؛
الزواج والوالدة :كل عملية يكون موضوعها دفع رأسمال في حالة الزواج أو والدة أطفال؛
االستثمار التكافلي  :كل عملية تدعو لالدخار بهدف حصول المشترك مقابل اشتراكات تسدد دفعة واحدة
أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها ،وال يراعى
في هذه العملية احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها؛
تأمينات مرتبطة بصناديق االستثمار :كل عملية تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة اإلنسان أو
تدعو إلى االدخار ،ومرتبطة بصندوق أو عدة صناديق استثمار؛
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 )6عمليات تدعو لالدخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن لهم ألجل االستثمار المشترك مع
تمكينهم من االستفادة من أرباح الشركات ،التي تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبيرها أو
إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،مع تحمل أي خسائر ممكنة؛
 )7عمليات التأمين على أخطار الحوادث الجسمانية؛
 )8المرض واألمومة؛
 )9عمليات التأمين على األخطار الناجمة عن الحوادث أو األمراض التي وقعت أثناء الشغل أو بسببه؛
 )10عمليات تأمين هياكل العربات البرية؛
 )11عمليات التأمين على أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ،بما فيها
مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع ؛
 )12عميات تأمين هياكل السفن؛
 )13عمليات التأمين على أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات النهرية والبحرية ،بما فيها
مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع؛
 )14عمليات تأمين البضائع المنقولة؛
 )15عمليات تأمين هياكل الطائرات؛
 )16عمليات التأمين على أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الطائرات ،بما فيها مسؤولية الناقل
والدفاع والرجوع ؛
 )17عمليات التأمين على الحريق والوقائع الطبيعية :كل تأمين يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة
في األصناف  10و 12و 14و 15عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن :حريق أو انفجار أو وقائع طبيعية غير
البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة؛
 )18عمليات التأمين على األخطار التقنية  :كل تأمين يغطي أخطار وآليات األوراش وأخطار التركيب وتكسر
اآلالت واألخطار المعلوماتية والمسؤولية المدنية العشرية ؛
 )19عمليات التأمين على أخطار المسؤولية المدنية غير األخطار المشار إليها في البنود  9و 11و 13و 16و18
أعاله ،بما فيها الدفاع والرجوع ؛
 )20عمليات التأمين على السرقة؛
 )21عمليات التأمين على الخسائر الناجمة عن البرد أو الصقيع؛
 )22عمليات التأمين على أخطار موت الماشية؛
 )23عمليات اإلسعاف :كل عملية إسعاف ألشخاص في وضعية صعبة ،ال سيما خالل التنقل ؛
 )24عمليات التأمين على أخطار الخسائر المالية ؛
 )25عمليات التأمين على أخطار القرض (عدم الوفاء بااللتزام) :كل تأمين يغطي أخطار عدم الوفاء بأداء
المستحقات المالية الناتجة عن العمليات التجارية؛
 )26الكفالة :يرمي هذا التأمين إلى االلتزام بأداء المبالغ التي يلتزم المؤمن له بها تجاه الغير من صندوق
التأمين التكافلي على سبيل التكافل والتضامن بين المؤمن لهم؛
 )27الحماية القانونية  :كل عملية تأمين يكون الغرض منها تحمل مصاريف المساطر أو توفير خدمات في حالة
خالفات أو نزاعات بين المؤمن له وأحد األغيار؛
 )28عمليات التأمين على كل األخطار األخرى غير المتضمنة في تلك المشار إليها أعاله ،ويجب أن تبين هذه
العمليات بشكل واضح في طلب االعتماد؛
 )29عمليات إعادة التأمين التكافلي.
المادة 7
يجب أن يبين طلب االعتماد المقدم من قبل المقاولة التي تعتزم مزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين التكافلي،
باإلضافة إلى صنف أو أصناف العمليات المذكورة ،الئحة حسابات التأمين أو إعادة التأمين التكافلي المكونة لصندوق
التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي التي تعتزم المقاولة تسييره.
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عالوة على الوثائق الواجب إرفاقها بطلب االعتماد الواردة في المادة  7من المنشور المشار إليه أعاله رقم
 ،01/AS/19يجب أن يتضمن طلب االعتماد الوثائق التالية :
 .1نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي أو نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي أو هما معا حسب
الحالة؛
 .2وثيقة تحدد طبيعة المخاطر التي تغطيها حسابات صندوق التأمين التكافلي أو حسابات صندوق إعادة
التأمين التكافلي الذي تعتزم المقاولة تسييره أو هما معا حسب الحالة؛
 .3مذكرة تبين اإلجراءات واآلليات التي ستعتمدها المقاولة من أجل ضمان تقيد أنشطتها باآلراء بالمطابقة
الصادرة عن المجلس العلمي األعلى.
التامين بصفة حصرية من
عندما يتعلق األمر بطلب اعتماد مقدم من طرف مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين
أجل مزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في البند  29من المادة  6أعاله ،يجب أن يرفق الطلب
المذكور ،بالوثائق التالية ،المتعلقة بالبنية الخاصة التي تعتزم إنشاءها لتسيير عمليات إعادة التأمين التكافلي والمشار
إليها بعده ب"النافذة" :
)1

)2

مذكرة وصفية للموارد البشرية الخاصة بالنافذة تبين الخبرات والمؤهالت الالزمة التي تتوفر عليها هذه
الموارد لممارسة مهامها بكيفية مهنية ،ال سيما في مجال التأمين وإعادة التأمين التكافلي وبصفة عامة
في مجال المالية التشاركية ؛
وثيقة تبين الوسائل التقنية والتنظيمية التي ستوفرها المقاولة من أجل تسيير صندوق إعادة التأمين
منفصلة.؛
التكافلي بصفة منفصلة

)3

وثيقة تلتزم بموجبها المقاولة بإضافة رمز مميز لشعارها ،تعلن بواسطته للمقاوالت المحيلة عن مزاولتها
لعمليات إعادة التأمين التكافلي وإظهار هذا الرمز المميز في جميع الوثائق المتعلقة بعمليات وأنشطة
إعادة التأمين التكافلي.

الباب الثاني
النظام المالي المتعلق بصندوق التأمين التكافلي
وصندوق إعادة التأمين التكافلي
المادة 8
من أجل تكوين وتقييم االحتياطيات التقنية المتعلقة بحسابات صندوق التأمين التكافلي ،يجب على مقاوالت التأمين
وإعادة التأمين التكافلي تجميع العمليات حسب التصنيف التالي:
.1
.2
.3
.4
.5

5

عمليات التأمين المباشرة "التكافل العام" ما عدا عمليات التأمين ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية؛
عمليات التأمين المباشرة ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية :بالنسبة لعمليات التأمين موضوع البند 9
من المادة  6أعاله؛
عمليات التأمين المباشرة "التكافل العائلي" دون االستثمار :بالنسبة لعمليات التأمين موضوع البنود  1و 2و7
و 8من المادة  6أعاله؛
عمليات التأمين المباشرة " االستثمار" :بالنسبة لعمليات التأمين موضوع البندين  3و 6من المادة  6أعاله؛
عمليات التأمين المباشرة المرتبطة "بصناديق االستثمار" :بالنسبة لعمليات التأمين موضوع البند  5من المادة
 6أعاله.
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يشمل "التكافل العائلي" مجموع عمليات التأمين موضوع البنود من  1إلى  8من المادة  6أعاله .ويشمل "التكافل
العام" مجموع عمليات التأمين موضوع البنود من  9إلى  28من نفس المادة.
المادة 9
يجب على المقاوالت التي تزاول أصناف عمليات التأمين التكافلي ،أن تكون في خصوم صندوق التأمين التكافلي
االحتياطيات التقنية التالية:
أ -بالنسبة لعمليات التأمين التكافلي المشار إليها في البنود  1و 2من المادة  6من هذا المنشور:
.1
.2
.3
.4

االحتياطي الحسابي؛
احتياطي رؤوس األموال واإليرادات الواجب أداؤها؛
احتياطي مخصص لخطر االستحقاق؛
احتياطي الفوائض التقنية والمالية؛

.5

احتياطي االستقرار.

ب -بالنسبة لعمليات التأمين التكافلي المشار إليها في البنود  3و 5و 6من المادة  6من هذا المنشور:
 .1االحتياطي الحسابي؛
 .2احتياطي رؤوس األموال واإليرادات الواجب أداؤها.
المادة 10
يجب على المقاوالت التي تزاول صنف عمليات التأمين التكافلي على حوادث الشغل واألمراض المهنية المشار إليها
في البند  9من المادة  6من هذا المنشور أن تكون في خصوم صندوق التأمين التكافلي االحتياطيات التقنية التالية:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

احتياطي مخصص للمؤخرات التي حل أجلها؛
احتياطي مخصص لألقساط غير المكتسبة؛
احتياطي مخصص لألخطار الجارية؛
احتياطي مخصص للحوادث الواجب أداؤها؛
االحتياطي الخاص باألجهزة التعويضية البديلة؛
احتياطي مخصص لخطر االستحقاق؛
احتياطي الفوائض التقنية والمالية؛
االستقرار؛
احتياطي االستقرار.
المادة 11

يجب على المقاوالت التي تزاول عمليات التأمين التكافلي المباشرة غير تلك المشار إليها في المادتين  9و  10أعاله
أن تكون في خصوم صندوق التأمين التكافلي االحتياطيات التقنية التالية:
)1
)2
)3
)4
6

احتياطي مخصص لألقساط غير المكتسبة؛
احتياطي مخصص لألخطار الجارية؛
احتياطي مخصص لألخطار الجارية والحوادث المجهولة؛
احتياطي مخصص لألخطار المتفاقمة؛
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احتياطي مخصص للحوادث الواجب أداؤها؛
احتياطي مخصص لخطر االستحقاق؛
احتياطي الفوائض التقنية والمالية ؛
احتياطي االستقرار؛
االحتياطي الحسابي.

المادة 12
يجب على المقاوالت التي تزاول عمليات إعادة التأمين التكافلي المشار إليها في البند  29من المادة  6أعاله ،تكوين
االحتياطيات التقنية المنصوص عليها في المواد  9و 10و 11أعاله ،حسب الحالة ،المتعلقة بعمليات القبول في
إعادة التأمين وذلك حسب التزامات صندوق إعادة التأمين التكافلي المكتتبة تجاه المقاوالت.
المادة 13
يحدد احتياطي االستقرار واحتياطي الفوائض التقنية والمالية على التوالي وفق مقتضيات المادتين  18و 19أدناه.
يحدد االحتياطي المخصص لألقساط غير المكتسبة واالحتياطي المخصص لألخطار الجارية واالحتياطي المخصص
لألخطار الجارية والحوادث المجهولة و االحتياطي الحسابي وفق مقتضيات المواد  16 ،15 ،14و 17أدناه.
تحدد باقي االحتياطات التقنية المشار اليها في المواد من  9إلى
الى  11أعاله وفق مقتضيات منشور رئيس هيئة مراقبة
السالف
أنه:
01/AS/19
غيرأنه
الذكر.غير
رقمالسالف
الذكر01/
AS/19
التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم
أ -من أجل تحديد احتياطي الحوادث الواجب أداؤها:
الذكر؛؛
01مالسالف
AS/19
 .1ال تطبق الزيادة برسم تكاليف التدبير المنصوص عليها في المنشور رقم
01/AS/19
الذكر /رق
السالف
 .2تضاف نسبة  %4برسم النفقات المباشرة المتعلقة بصندوق التأمين التكافلي إلى المبلغ المحصل عليه
تطبيقا لمقتضيات المنشور المذكور .غير أنه ال تطبق النسبة المذكورة فيما يخص احتياطي الحوادث الواجب
أعاله؛؛
أداؤها المتعلق بعمليات التأمين التكافلي المشار إليها في البنود  3و  5و 6من المادة  6أعاله
ب -يحدد احتياطي خطر االستحقاق بالنسبة لكل حساب من حسابات صناديق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي.
المادة 14
يكون احتياطي األقساط غير المكتسبة ،بالنسبة لكل عقد من العقود التي تؤدى أقساطها مسبقا ،من أجل تسجيل
حصة األقساط الصادرة في السنة المحاسبية وحصة األقساط التي لم يتم إصدارها بعد ،الصافيتين من األجرة عن
التسيير بالوكالة ،والمتعلقتين بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد و تاريخ حلول األجل الذي يليه الستحقاق القسط.
وفي غياب تحديد لهذه الفترة ،يعتمد األجل المنصوص عليه في العقد.
يحسب االحتياطي المخصص لألقساط غير المكتسبة بناء على التناسب الزمني بالنسبة لكل واحد من األصناف
واألصناف الفرعية بحسب كل عقد على حدة .غير أنه بالنسبة لألصناف ولألصناف الفرعية التي ال تمكن دورة
الخطر الخاصة بها من تطبيق طريقة التناسب الزمني ،تطبق المقاولة بعد موافقة الهيئة طرق حساب أخرى تأخذ
بعين االعتبار تطور الخطر في الزمن.
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المادة 15
يكون االحتياطي المخصص لألخطار الجارية لتغطية تكاليف الحوادث لكل عقد من العقود التي تؤدى أقساطها
مسبقا والمتعلقة بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وحلول األجل الذي يليه الستحقاق القسط ،وفي غياب ذلك،
أجل العقد .ويتم تكوين هذا االحتياطي بالنسبة لجزء التكلفة غير المغطى باحتياطي األقساط غير المكتسبة.
يحسب االحتياطي المخصص لألخطار الجارية بشكل منفصل بالنسبة لكل واحد من األصناف واألصناف الفرعية.
ويكون هذا االحتياطي إذا فاقت النسبة المائوية من حاصل قسمة تكلفة الحوادث الواقعة على األقساط المكتسبة
الصافية من األجرة عن التسيير بالوكالة خالل السنتين المحاسبيتين األخيرتين  .% 100وفي هذه الحالة ،تضرب
النسبة الزائدة عن  %100في مبلغ االحتياطيات المخصصة لألقساط غير المكتسبة ،ويقيد المبلغ المحصل عليه في
االحتياطي المخصص لألخطار الجارية .غير أنه ،بالنسبة للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في
المادة  64-1من القانون رقم  17.99السالف الذكر ،يحسب االحتياطي المخصص لألخطار الجارية بصفة إجمالية
بالنسبة لهذا الصنف على أساس معدل تكلفة الحوادث الواقعة واألقساط المكتسبة الصافية من األجرة عن التسيير
بالوكالة خالل الخمس سنوات المحاسبية األخيرة.
المادة 16
يكون االحتياطي المخصص لألخطار الجارية والحوادث المجهولة من لدن المقاوالت التي تزاول عمليات تأمين
البضائع المنقولة وعمليات التأمين على أخطار القرض -عدم الوفاء بااللتزام .-ويحتسب هذا االحتياطي بناء على
نسبة مائوية من مجموع أقساط السنة المحاسبية موضوع الجرد والصافية من الضرائب واإللغاءات .ويجب أن ال
تقل النسبة المائوية المذكورة عن  %18بالنسبة لعمليات تأمين البضائع المنقولة و %36بالنسبة لعمليات التأمين
على أخطار القرض.
المادة 17
يساوي مبلغ االحتياطي الحسابي لعمليات "االستثمار التكافلي" في حساب االستثمار ،الرأسمال المكون من
الدفعات المؤداة من طرف المشترك ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية ،وذلك بعد عملية التنضيض
الحكمي للتوظيفات مع مرا عاة الفقرة الثالثة من هذه المادة .يتم احتساب االحتياطي الحسابي المذكور باالعتماد
على نسبة مردودية تحتسب بصفة دورية وفق ما تحدده الهيئة.
يراد بعملية التنضيض الحكمي ،تقييم التوظيفات المتعلقة بحساب االستثمار ،ويتم هذا التقييم أخذا بعين االعتبار
إما القيمة الس وقية لألصول موضوع التوظيفات المذكورة ،إن كانت هذه القيمة معروفة ،أو القيمة المفترضة لهذه
األصول حسب طبيعة كل أصل ،وطبقا لكيفيات تقدير قيمة التوظيفات كما هو محدد في الفقرة الثالثة من المادة
 29من هذا المنشور .وتكون كل زيادة أو نقصان في قيمة التوظيفات عند تحقيقها مقارنة مع التقييمات التي تمت
عن طريق عملية التنضيض الحكمي ،إما لفائدة المشتركين أو على حسابهم.
في حالة االستفادة من تسبيقات على عقود االستثمار التكافلي ،فإن مبالغ هذه التسبيقات تبقى جزءا مكونا
لالحتياطي الحسابي ،غير أن مبالغ هذه التسبيقات تبقى ثابتة إلى حين إرجاعها.
بالنسبة لباقي أصناف عمليات التأمين التكافلي المشار إليها في المادة  9من هذا المنشور ،فإن االحتياطي الحسابي
يمثل الفرق بين القيم المحينة اللتزامات المؤمن من جهة والتزامات المؤمن لهم من جهة أخرى .وال يمكن أن يكون
هذا االحتياطي ،الذي يحدد و فق أسس حساب التعريفة ،أقل من المبلغ المحتسب وفق األسعار التقنية المعتمدة
من قبل المؤمن إلعداد التعريفة ووفق جدول الوفاة  TV 88-90بالنسبة للتأمينات في حالة الحياة و جدول الوفاة
 TD 88-90بالنسبة للتأمينات في حالة الوفاة ،الملحقين بهذا المنشور (الملحق رقم .)2
إعدادالتعريفة.
فيإعداد
المعتمدفي
األقــصـىالمعتمد
تحدد الهيئة كل ستة أشهر السعر التقني االقصى
التعريفة.
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المادة 18

يخصص احتياطي االستقرار لمواجهة الخسارة التقنية والمالية التي من المحتمل أن تظهر في نهاية السنة المالية.
اعادة تأمين تكافلي ،ويمول برسم كل سنة من السنوات
يحدد احتياطي االستقرار بالنسبة لكل حساب تأمين أو إعادة
المالية المتوالية عن طريق اقتطاع  %40من رصيد بيان الفوائض التقنية والمالية للسنة المالية المعنية.
يمكن للمقاولة اقتطاع نسبة تفوق  %40من الرصيد المذكور لتكوين احتياطي االستقرار بعد موافقة الهيئة.
يحدد رصيد بيان الفوائض التقنية و المالية لكل حساب بالنسبة للسنة المالية حسب القوائم النموذجية الملحقة بهذا
المنشور ( الملحق رقم .)31
يتوقف االقتطاع المشار اليه في الفقرة  2من هذه المادة عندما يصل احتياطي االستقرار إلى النسبتين التاليتين
حسب الحالة:
-

 ٪60من متوسط االشتراكات المصدرة برسم السنوات المالية الثالث األخيرة لحساب "عمليات التأمين »التكافل
العام« من غير الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية" ولحسابي صندوق إعادة التأمين التكافلي " عمليات إعادة

-

التأمين موضوع االتفاقيات المبرمة مع مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي المعتمدة في المغرب باستثناء
إليهما
ما في المادة 22
عمليات إعادة التأمين ضد عواقب الوقائع الكارثية" و "عمليـات القبول األجنبية" ،المشار اليه
أدناه ؛
 ٪40من متوسط االشتراكات الصادرة برسم السنوات المالية الثالث األخيرة ألصناف التأمين المعنية لحساب
"التكافل العائلي دون االستثمار".

بالنسبة لحساب "عمليات التأمين التكافل العام المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية" وحساب "عمليات
إليهما
ما في المادة  22أدناه ،يتم تكوين احتياطي االستقرار عن
إعادة التأمين ضد عواقب الوقائع الكارثية" المشار اليه
طريق اقتطاع نسبة  %100من رصيد بيان الفوائض التقنية والمالية للسنة المالية المعنية ،وذلك في حدود %500
االقساط المقبولة ،حسب الحالة ،برسم السنوات المالية الثالث األخيرة للحساب
من متوسط االشتراكات الصادرة أو األقساط
المعني.
عندما يكون رصيد بيان الفوائض التقنية والمالية لحساب ما سالبا ،يعاد إدماج احتياطي االستقرار في نتيجة السنة
المالية لهذا الحساب في حدود المبلغ السلبي كما تم تحديده.

المادة 19
يعادل احتياطي الفوائض التقنية والمالية السنوي مبلغ الفوائض التقنية والمالية التي أسفر عنها حساب التأمين أو
إعادة التأمين التكافلي .يحدد احتياطي الفوائض التقنية والمالية المذكور أعاله وفقا للقائمتين النموذجيتين D19
و  D19-1الملحقتين بهذا المنشور (الملحقين  31و .)32
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المادة 20
تمثل االحتياطيات التقنية وباقي الخصوم المشار إليها في المادة  238من القانون رقم  17.99السالف الذكر في
أصول صندوق التأمين التكافلي وصندوق إعادة التأمين التكافلي بواسطة القيم المبينة أدناه:
أ – بالنسبة لصندوق التأمين التكافلي :
 -1شهادات الصكوك الخاضعة ألحكام القانون رقم  33.06المتعلق بتسنيد األصول كما وقع تغييره وتتميمه ،الصادر
بشأنها رأي بالمطابقة عن المجلس العلمي األعلى ،والتي تتضمن:
 -1-1شهادات الصكوك التي تعتبر الدولة مبادرة إلصدارها والتي يكون فيها الخطر المقابل مماثال لخطر القيم التي
تصدرها الدولة و/أو القيم المضمونة من طرف الدولة؛
 -2-1شهادات الصكوك غير تلك المشار إليها في البند  1-1أعاله.
 -2العقارات المبنية في المدار الحضري بالمغرب ؛
 -3عقارات أخرى موجودة بالمدار الحضري بالمغرب؛
 -4حصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري ؛
 -5األسهم المسعرة في بورصة القيم ،الصادر بشأنها رأي بالمطابقة عن المجلس العلمي األعلى؛
 -6السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة غير النقدية المنظمة بالظهير الشريف بمثابة
قانون رقم  1.93.213السالف الذكر ،الصادر بشأنها رأي بالمطابقة عن المجلس العلمي األعلى ؛
 -7السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة ألحكام القانون رقم  70.14السالف الذكر،
الصادر بشأنها رأي بالمطابقة عن المجلس العلمي األعلى؛
 -8المبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين في إطار المبالغ الممنوحة برسم التحويالت
اإلجبارية لمحفظة العقود الجارية والحوادث المنصوص عليها في المادة  258من القانون رقم  17.99السالف
الذكر؛
 -9األقساط المتوقع تحصيلها في أجل شهرين على األكثر والمتعلقة بعمليات التأمين على الحياة ،صافية من الرسوم
واألجرة عن التسيير بالوكالة وتكاليف االقتناء؛
 -10األقساط المتوقع تحصيلها في أجل شهرين على األكثر والمتعلقة بعمليات التأمين غير تأمين الحياة ،صافية من
الرسوم واألجرة عن التسيير بالوكالة وتكاليف االقتناء؛
 -11الديون المترتبة على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في المادة  158من القانون رقم 17.99
السالف الذكر مقابل االحتياطيات المتعلقة باإلحاالت االختيارية غير المودعة لدى المقاولة المحيلة المسيرة
للصندوق؛
 -12الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية؛
 -13مبالغ نقدية في الصندوق أو مودعة لدى المؤسسات المشار إليها في المادة  30أدناه؛
 -14تكاليف االقتناء المرجأة؛
 -15تسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو على عقود االستثمار التكافلي ؛
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 -16توظيفات مالية أخرى بعد موافقة الهيئة بالنسبة لكل حالة على حدة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن
األعلى؛؛
المجلس العلمي األعلى
ب -بالنسبة لصندوق إعادة التأمين التكافلي :
تمثل االحتياطيات التقنية وباقي الخصوم المشار إليها في المادة  238من القانون رقم  17.99السالف الذكر
بواسطة القيم المشار إليها في (أ) باستثناء تلك الواردة في البنود  9و 10و 11و 14و 15منه ،كما تمثل بواسطة
القيم التالية :
 -17ودائع لدى المقاوالت المحيلة بخصوص عمليات القبول في إعادة التأمين؛
اإلحاالت االختيارية غير المودعة؛
 -18الديون الصافية في ذمة معيدي إعادة التأمين المتعلقة باحتياطيات االحاالت
 -19األقساط المتوقع تحصيلها والتي تم تقديرها ،صافية من عمولة إعادة التأمين ومن األجرة عن التسيير بالوكالة.
إذا لم تعد إحدى القيم المنصوص عليها في البنود 1و  5و  6و  7و  16من الفقرة األولى من هذه المادة متوافقة
مع الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي األعلى ،وجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي
الذي لم تعد فيه القيمة المعنية موافقة
التسيير ،،وذلك داخل أجل أقصاه  90يوما من التاريخ التي
استبدالها وفق نظام التسيير

للرأي بالمطابقة المذكور.

باستثناء إذن مسبق من طرف الهيئة ،ال يمكن أن تكون استثمارات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة
التأمين التكافلي في قيم تملكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة المقاولة المسيرة للصندوق المعني.
المادة 21
ال يمكن توظيف المبالغ الموجودة في حسابات مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي في قيم أخرى غير تلك

الواردة في البنود من  1إلــى
الى  7و  12و  13و 16من المادة  20أعاله.
إذا لم تعد إحدى القيم المنصوص عليها في البنود  1و 5و 6و 7و 16من الفقرة االولى من المادة  20أعاله متوافقة
مع الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي األعلى ،وجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي
الذي لم تعد فيه القيمة المعنية موافقة للرأي بالمطابقة
استبدالها ،وذلك داخل أجل أقصاه  90يوما من التاريخ التي

المذكور.

المادة 22
تطبيقا ألحكام المادة  226-8من القانون رقم  17.99السالف الذكر ،يتكون صندوق التأمين التكافلي من أصناف
الحسابات التالية:
 )1التأمين "التكافلي العائلي" دون االستثمار؛
 )2االستثمار؛
 )3استثمارات مرتبطة بصناديق االستثمار؛
 )4عمليات التأمين "التكافل العام" من غير الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 1-64
من القانون رقم  17.99السالف الذكر؛
 )5عمليات التأمين "التكافل العام" المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 1-
1-64
الذكر.
السالف
17.99
القانون
من
الذكر.
السالف
17.99
رقمرقم
القانون
 64من
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يتكون صندوق إعادة التأمين التكافلي من أصناف الحسابات التالية:
 )1عمليات إعادة التأمين موضوع االتفاقيات المبرمة مع مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي المعتمدة
1 1-64من
إليها في المادة
في المغرب باستثناء عمليات إعادة التأمين ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار اليها
من
المادة - 64
القانون رقم  17.99السالف الذكر ؛
جنبية
اال
تكافلي
ال
التأمين
وإعادة
التأمين
مقاوالت
مع
المبرمة
االتفاقيات
 )2عمليات إعادة التأمين موضوع
األجنبية
والمسماة بعده "عمليـات القبول األجنبية" ؛
رقم17.99
القانون رقم
من القانون
اليها في المادة  1-64من
17.99
 )3عمليات إعادة التأمين ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها
السالف الذكر.
يشار إلى عمليات إعادة التامين التكافلي المنصوص عليها في البندين  )1و  )3من الفقرة  2أعاله ،باسم "عمليـات
القبول المغربية".
يتم تسيير الحسابات السالفة الذكر بص ورة منفصلة ،ويتعين أن تكون شروط التوظيفات المالية المتعلقة بالعمليات
التي تدخل في نفس الحساب ،وكذا كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية موحدة بالنسبة لكل حساب.
المادة 23
يمكن لمقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي ،أن تحدث صنف حساب فرعي أو عدة أصناف حسابات فرعية
للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي داخل نفس صنف الحسابات المشار إليها في المادة  22أعاله ،باستثناء
صنف الحساب المشار إليه في البند  5من الفقرة األولى وصنف الحساب المشار إليه في البند  3من الفقرة الثانية
من نفس المادة .
يشترط إلحداث صنف أو أصناف الحسابات الفرعية المذكورة:
-

الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة ،ما عدا فيما يخص صنفي الحسابين  2و 3المشار إليهما في الفقرة
األولى من المادة  22أعاله؛
األخذ بعين االعتبار طبيعة المخاطر المتعلقة بالعمليات المراد تغطيتها موضوع هذه الحسابات ،وكذا الشروط
المنصوص عليها في الفقرة األخيرة من المادة  22أعاله.

يخضع للموافقة المسبقة للهيئة ،كل تغيير يطرأ على الحسابات الفرعية للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي
االولى من المادة  22أعاله وداخل الحسابين  1و 2من الفقرة الثانية
المحدثة داخل الحسابين  1و 4من الفقرة األول ــى

من نفس المادة.

تخضع الحسابات الفرعية المذكورة لنفس القواعد المطبقة على الحسابات التي تفرعت عنها ،ويشار إلى النوعين
معا في هذا المنشور باسم الحساب أو الحسابات.
المادة 24
تمثل االحتياطيات التقنية ،بالنسبة لصناديق التأمين التكافلي و/أو صناديق إعادة التأمين التكافلي حسب كل حساب
على حدة.
يمكن تغيير الرصد ،ألصل من األصول الذي سبق رصده ،بين حسابات صندوق التأمين التكافلي أو بين حسابات
صندوق إعادة التأمين التكافلي ،ويعتبر تغيير الرصد المذكور بمثابة تفويت لهذه العناصر ،مع ما يستلزم ذلك من
معاينة ألي زيادة أو نقصان للقيمة.
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من أجل تمثيل االحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات التأمين التكافلي المباشرة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين
التكافلي ،وفي غير الحاالت المأذون بها من قبل الهيئة ،ال يمكن:
-

أن تتجاوز ،بالنسبة لكل بنك تشاركي ،األصول المكونة من شهادات الصكوك المصدرة من لدن البنك المذكور،
واألسهم المسعرة في بورصة القيم ،والودائع االستثمارية ،والودائع النقدية لدى المؤسسات المشار إليها في
المادة  30أدناه باستثناء بنك المغرب ،والتوظيفات المالية األخرى ،المشار إليها على التوالي في البنود  2-1و5
و 12و 13و 16من المادة  20أعاله ،نسبة  %12,5من مبلغ جميع األصول المرصدة المختزلة؛

-

أن تتجاوز ،بالنسبة لكل مقاولة من مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي المعتمدة بموجب أحكام القانون
المذكورة، ،
رقم  17.99السالف الذكر ،األصول المكونة من شهادات الصكوك المصدرة من لدن المقاولة المذكورة
واألسهم المسعرة في بورصة القيم والتوظيفات المالية األخرى ،المشار إليها على التوالي في البنود  2-1و5
و 16من المادة  20أعاله ،نسبة  %12,5من مبلغ جميع األصول المرصدة المختزلة؛

-

أن تتجاوز ،بالنسبة لكل مؤسسة من غير البنوك التشاركية أو مقاوالت التأمين أو إعادة
اعادة التأمين التكافلي ،األصول
المكونة من شهادات الصكوك المصدرة من لدن المؤسسة المذكورة ،واألسهم المسعرة في بورصة القيم
والتوظيفات المالية األخرى ،المشار إليها على التوالي في البنود  2-1و 5و 16من المادة  20أعاله ،نسبة من
مبلغ جميع األصول المرصدة المختزلة ،المحددة كما يلي:


 12,5%عندما تلجأ المؤسسة المصدرة إلى دعوة الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها وفق
مقتضيات المادة  15من القانون رقم  44.12المتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب وبالمعلومات المطلوبة
إلى األشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛



 7,5%ع ندما ال تلجأ المؤسسة المصدرة إلى دعوة الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها وفقا
لمقتضيات المادة  15من القانون رقم  44.12السالف الذكر؛

-

أن تتجاوز القيم المشار إليها في البندين  2و  3من المادة  20أعاله بالنسبة لكل عقار نسبة  %10من مبلغ
جميع األصول المرصدة المختزلة.

يراد باألصول المرصدة المختزلة ،األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية ما عدا تلك المتعلقة باحتياطي الفوائض التقنية
والمالية ،مخصوم منها المبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين ،واألقساط المتوقع
تحصيلها المتعلقة بالتأمين على الحياة ،واألقساط المتوقع تحصيلها المتعلقة بالتأمين غير التأمين على الحياة،
والديون الصافية في ذمة مقاوالت التأمين وإعادة التأمين ،وتكاليف االقتناء المرجأة ،والتسبيقات على العقود المشار

إليها على التوالي في البنود  8إل ــى
الى  11و 14و 15من المادة  20أعاله.
يرفق بهذا المنشور جدول يلخص جميع التحديدات المنصوص عليها في هذه المادة (الملحق.)4

المادة 26
باستثناء إذن خاص من الهيئة ،تقبل القيم والتوظيفات الواردة في المادة  20من هذا المنشور لتمثيل االحتياطيات
التقنية المتعلقة بعمليات التأمين التكافلي المباشرة ضمن الحدود التالية:
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بدون تحديد سقف أعلى ومع حد أدنى نسبته  %30من االحتياطيات التقنية ،بالنسبة لشهادات الصكوك التي

تعتبر الدولة مبادرة في اصدارها ،والتي يكون فيها الخطر المقابل مماثال لخطر القيم التي تصدرها الدولة أو لخطر
القيم المضمونة من قبلها ،والمبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين وكذا التسبيقات على
العقود المشار إليها في البنود  1-1و 8و 15من المادة  20أعاله؛

.22.

في حدود  %70من االحتياطيات التقنية ،بالنسبة للقيم المشار إليها في البنود  2-1ومن  2إلى  7ومن 9

إلى  14و 16من المادة  20المذكورة.
عالوة على ذلك وباستثناء إذن خاص من الهيئة ،ال يمكن أن تتعدى النسب المائوية المتعلقة بقبول األصول المشار
إليها في البند  2أعاله:
ـيها في
  %10من االحتياطيات التقنية بالنسبة للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري المشار إالـليهاالبند  7من المادة  20المذكورة؛
 %30من االحتياطيات التقنية بالنسبة للعقارات المبنية والعقارات األخرى ،الموجودة داخل المدار الحضري ،وكذاحصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري ،والسندات الصادرة عن هيئات التوظيف
ـيها في البنود  2الى  4و 7من المادة  20المذكورة ؛
اليها
الجماعي العقاري المشار إلـ
  %10من االحتياطيات التقنية بالنسبة لألقساط المتوقع تحصيلها المتعلقة بالتأمين غير التأمين على الحياة والمبالغـيها على التوالي في
اليها
النقدية في الصندوق أو المودعة لدى المؤسسات المشار إليها في المادة  30أدناه و المشار إلـ

البنود  10و  13من المادة  20أعاله؛

  %20من االحتياطيات التقنية بالنسبة للتوظيفات المشار اليها في البند  16للمادة  20أعاله ،بما في ذلك التوظيفاتبالخارج ؛
 % 25من احتياطي األقساط غير المكتسبة بالنسبة لتكاليف االقتناء المرجأة المشار اليها في البند  14من المادة.20
يرفق بهذا المنشور جدول يلخص جميع التحديدات المنصوص عليها في هذه المادة (الملحق.)5
المادة 27
يجب على مقاولة التأمين و إعادة التأمين التكافلي أن تمثل االحتياطيات التقنية المتعلقة بحسابات صناديق إعادة
التأمين التكافلي بأصول تأخذ بعين االعتبار طبيعة التزامات كل حساب ومبلغ هذه االلتزامات ومدتها ،بشكل يضمن
سيولة وأمان ومردودية هذه األصول.
يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي الحرص على تنويع األصول المذكورة وتوزيعها توزيعا مالئما.
يجب على مقاولة التأمين وإعادة التكافلي الحرص على تنويع األصول المذكورة وتوزيعها توزيعا مالئما.
ال يمكن ،باستثناء إذن خاص من الهيئة ،أن تقل األصول المكونة من شهادات الصكوك التي تعتبر الدولة مبادرة
في اصدارها ،والتي يكون فيها الخطر المقابل مماثال لخطر القيم التي تصدرها أو لخطر القيم المضمونة من
قبلها ،والمبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين المشار إليهما في البنود  1-1و 8من
المادة  20من هذا المنشور والمتعلقة بالحسابات الخاصة بعمليـات القبول المغربية المشار إليها في الفقرة  2من
المادة  22أعاله ،عن  %40من مبلغ جميع األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية المتعلقة بكل حساب ،منقوص منه
مبلغ األصول المشار إليها في البنود من  17إلى  19من المادة  20المذكورة.
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المادة 28
ال تطبق مقتضيات المواد  25و 26و 27أعاله فيما يخص احتياطي الفوائض التقنية والمالية.
يمثل هذا االحتياطي بأصول تأخذ بعين االعتبار طبيعة ومدة التزامات كل حساب بشكل يضمن سيولة وأمان هذه
األصول.
المادة 29
تقدر قيمة األصول المرصدة لحسابات صناديق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي وفقا لمقتضيات منشور رئيس هيئة
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر.
غير أنه بالنسبة لحساب "االستثمار" تكون التوظيفات المرصدة لالحتياطيات الحسابية لعقود "االستثمار التكافلي"
موضوع تقدير منفصل ،وتقيد في الحصيلة بقيمتها يوم الجرد.
تقدر التوظيفات المتعلقة بهذا الحساب كما يلي:
أ-

يتم تقييم شهادات الصكوك المنظمة بالقانون رقم  33.06السالف الذكر وفق المقتضيات التشريعية

والتنظيمية على أساس آخر قيمة متوفرة
متوفرة.؛
يتم تقييم العقارات المبنية في المدار الحضري والعقارات األخرى بالمغرب بسعر المعاملة المحددة بعد
ب-
خبرة منجزة من طرف خبير مستقل مرة كل ثالث ( )3سنوات على األقل .وفي انتظار تقييم جديد ،يتم تحيين آخر
قيمة كل ثالث أشهر وفقًا لتطور مؤشر أسعار األصول العقارية ) (IPAIالذي ينشره بنك المغرب ؛
ج-

يتم تقييم األسهم المسعرة في بورصة القيم بأسعارها األخيرة المدرجة قبل تاريخ الجرد؛

يتم تقييم السندات المصدرة من قبل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظهير بمثابة قانون
د-
رقم  1.93.213السالف الذكر ،والسندات المصدرة من قبل هيئات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة للقانون
رقم  70.14السالف الذكر اعتمادًا على قيمة التصفية األخيرة لهذه القيم قبل تاريخ الجرد؛
يتم تقييم الودائع االستثمارية للبنوك التشاركية على أساس آخر قيمة موجودة واردة في سجالت حسابات
ه-
الودائع للبنوك المذكورة قبل تاريخ الجرد؛
و-

يتم تقييم القيم االخرى وفق طرق مالئمة ومتعارف عليها ينجزه خبير مستقل ،وذلك بعد موافقة الهيئة.
المادة 30

يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي ،بالنسبة لعمليات التأمين المباشرة التي تنجزها في المغرب
لفائدة صندوق التأمين التكافلي غير تلك المشار إليها في البنود  3و 5و 6و 23من المادة  6أعاله من هذا المنشور،
أن تودع أو تقيد في حساب ،حسب أصناف الحسابات التالية« :التأمين "التكافلي العائلي" دون االستثمار» و
 164من
« عمليات التأمين "التكافل العام" من غير الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار اليها في المادة -1
- 64
القانون رقم  17.99السالف الذكر » و « عمليات التأمين "التكافل العام" المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع
 164من القانون رقم  17.99السالف الذكر » ،لدى بنك المغرب أو لدى صندوق
الكارثية المشار اليها في المادة -1
- 64
اإليداع والتدبير أو لدى بنك تشاركي مؤهل لهذا الغرض ،القيم أو المبالغ النقدية الممثلة لمبلغ االحتياطيات التقنية،
باستثناء احتياطي الفوائض التقنية والمالية ،الذي تم حصره في  31ديسمبر وفي  30يونيو من كل سنة محاسبية.
غير أنه يتم إعادة حساب احتياطي خطر االستحقاق في يوم اإليداع.
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لهذا الغرض ،ال يمكن لصندوق التأمين التكافلي أن يكون له لدى نفس المودع لديه سوى حساب واحد للمبالغ
النقدية وحساب واحد للقيم حسب طبيعة الرصد السالفة الذكر.
في الحالة التي لم يعد فيها أحد البنوك التشاركية مؤهال الستالم إيداع القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر أو
تقييدها في حساب ،يتم تحويل هذه القيم أو المبالغ النقدية ،دون تحميل الصندوق أي مصاريف ،إلى بنك تشاركي
آخر مؤهل أو إلى بنك المغرب أو إلى صندوق اإليداع والتدبير.
يتم اإليداع أو التقييد في حساب ،المشار إليه في الفقرة األولى أعاله ،للقيم أو للمبالغ النقدية داخل أجل أربعة
( )4أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ االحتياطيات التقنية الذي تم حصره في  31ديسمبر وثالثة ()3
أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في  30يونيو .وتخصم ،عند االقتضاء ،من مجموع المبلغ الواجب إيداعه أو
تقييده في حساب ،قيمة الرصد للعقارات المبنية والعقارات األخرى الموجودة بالمدار الحضري وحصص وأسهم
الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري و المبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن
مؤسسات التأمين ،والديون على معيدي التأمين ،وتكاليف االقتناء المرجأة والتسبيقات على العقود ،المشار إليها
على التوالي في البنود  2إلى  4و 8و 11و 14و 15من المادة  20من هذا المنشور.
ال يمكن أن تكون القيم والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة في حساب مثقلة بأي امتياز أو ضمانة غير تلك
المنصوص عليها في المادة  276من القانون رقم  17.99السالف الذكر .كما ال يمكن وضعها رهن االستحفاظ.
تثبت مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي إيداع القيم المنقولة أو المبالغ النقدية أو تقييدها في حساب بالنسبة
لحسابات صناديق التأمين التكافلي بشهادات معدة طبقا للنموذج الملحق بهذا المنشور (الملحق ،)6وتحمل توقيع
وخاتم المؤسسات المودع لديها .وترفق هذه الشهادات بقوائم اإليداع والرصد المتعلقين بتغطية االحتياطيات
التقنية.
ويجب أن تبين هذه الشهادات أن القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر مرصدة لضمان االحتياطيات التقنية لحسابات
صندوق التأمين التكافلي المعنية وأنه ال يحق سحبها أو تحويلها إال بعد موافقة الهيئة ،مع مراعاة الحاالت المنصوص
عليها في البنود من  1إلى  6في المادة  31من هذا المنشور.
يتم إثبات تمثيل االحتياطيات التقنية بالقيم األخرى الخاصة بصندوق التأمين التكافلي وفق الكيفيات المنصوص عليها
بمنشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر.
المادة 31
ال يمكن سحب أو تحويل القيم أو المبالغ النقدية المرصدة لضمان االحتياطيات التقنية لحسابات صندوق التأمين
التكافلي ،المشار إليها في المادة  30أعاله ،إال بعد موافقة الهيئة .غير أنه يمكن سحب أو تحويل المبالغ والقيم
المذكورة أو بيع هذه القيم بعد إيداعها في الحاالت التالية:
 -1إيداع مسبق ل قيم مثبت بشهادة تسلمها المؤسسة المودع لديها يساوي على األقل قيمة السحب أو التحويل من
حساب إلى حساب آخر ،وذلك وفقا آلخر سعر مدرج في بورصة القيم في اليوم السابق ليوم اإليداع بالنسبة للقيم
المسعرة في البورصة وآخر قيمة التصفية تم إشهارها قبل يوم اإليداع بالنسبة للسندات المصدرة من لدن هيئات
التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
2ـ إعادة توظيف األموال المترتبة عن بيع القيم الذي قامت به المؤسسة المودع لديها .في هذه الحالة ،يمكن أن
تخفض هذه األموال بالمبلغ المحصل عليه بتطبيق نسبة الضريبة على الشركات الجاري بها العمل على زيادة القيمة
المحققة على إثر هذا البيع؛
 -3إذا تجاوزت نسبة األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية  ٪100من هذه االحتياطيات ،يمكن للمقاولة سحب الحصة
التي تتجاوز نسبة  ،٪100وذلك بعد موافقة الهيئة .وفي هذه الحالة ،يجب أن تستعمل المبالغ النقدية المسحوبة
على الخصوص لتسديد التسبيق التكافلي .؛
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4ـ تحويل بأمر من مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي لقيم أو مبالغ نقدية مودعة لتغطية االحتياطيات التقنية
لحسابات الصندوق إلى حساب غير قابل للتصرف ،من نفس صنف هذه الحسابات ،بمؤسسة أخرى مودع لديها.
ويجب على مقاولة التأمين التكافلي ،فور إنجاز التحويل ،إرسال نسخة من أمر التحويل المذكور إلى الهيئة.
الهيئة ؛
 -5عندما تحدد أجرة المقاولة مقابل تسييرها لحسابات صناديق التأمين التكافلي على أساس المضاربة ،تستطيع
هذه المقاولة سحب حصتها؛
 -6إذا لم تعد احدى القيم متوافقة مع الرأي بالمطابقة الصادر بشأنها عن المجلس العلمي األعلى ،تستبدل هذه
القيمة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة  20أعاله ،وذلك شريطة إيداع مسبق لقيم ،مثبت بشهادة
تسلمها المؤسسة المودع لديها ،يساوي على األقل القيمة التي سيتم سحبها.
يجب أن يتم إيداع القيم المنصوص عليه في البند  1من هذه المادة وإعادة توظيف األموال المنصوص عليه في
البند  2من هذه المادة باستعمال شهادات الصكوك واألسهم المسعرة في بورصة القيم و السندات الصادرة عن
هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة غير النقدية والسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري
والمبالغ النقدية في الصندوق أو المودعة لدى المؤسسات المشار إليها في المادة  30أعاله ،المشار إليها على
التوالي في البنود  1ومن  5إلى  7و 13من المادة  20من هذا المنشور.
يجب أن يودع في حساب طبقا للمادة  30أعاله عائد بيع التوظيفات العقارية المرصدة لتمثيل االحتياطيات التقنية
بعد خصم المبلغ المحصل عليه بتطبيق نسبة الضريبة على الشركات على زيادة القيمة المحققة على إثر البيع
المذكور.
ال يمكن أن يتم سحب المبلغ المحصل عليه بتطبيق نسبة الضريبة على الشركات على زيادة القيمة المحققة على
إثر التفويتات ،المنصوص عليه في البند  2من هذه المادة ،إال بعد موافقة من الهيئة وبعد اإلدالء من طرف مقاولة
التأمين وإعادة التأمين ،كل ثالثة ( )3أشهر ،بالقوائم المثبتة لذلك.
ويمكن للمقاولة سحب عائدات وأرباح األصول المودعة أو المقيدة في حساب.
ما عدا الحاالت المنصوص عليها في هذه المادة ،ال يمكن أن تخضع القيم والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة في
حساب طبقا لمقتضيات المادة  30أعاله ألي اقتطاع.
المادة 32
يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل االحتياطيات التقنية المتعلقة بحساب "االستثمار" وعمليات
االسعاف وكذا احتياطي الفوائض التقنية والمالية ،موضوع حسابات منفصلة مفتوحة لدى بنك المغرب أو لدى
صندوق اإليداع والتدبير أو لدى بنك تشاركي مؤهل .ولهذا الغرض ،ال يمكن أن يكون لصندوق التأمين التكافلي

لدى نفس المودع لديه سوى حساب واحد للمبالغ النقدية وحساب واحد للقيم حسب طبيعة الرصد السالفة الذكر.
في الحالة التي لم يعد فيها أحد البنوك التشاركية مؤهال الستالم إيداع القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر أو
تقييدها في حساب ،يتم تحويل هذه القيم أو المبالغ النقدية ،دون تحميل الصندوق أي مصاريف ،إلى بنك تشاركي
آخر مؤهل أو إلى بنك المغرب أو إلى صندوق اإليداع والتدبير.

يجب القيام بالرصد المشار إليـ
ـه أعاله داخل أجل أربعة ( )4أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ
اليه
االحتياطيات التقنية الذي تم حصره في  31ديسمبر وثالثة ( )3أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في 30
يونيو .وتخصم ،عند االقتضاء ،من مجموع المبلغ الواجب إيداعه أو تقييده في حساب ،قيمة الرصد للعقارات المبنية
والعقارات األخرى الموجودة بالمدار الحضري وحصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب
الجاري و المبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين ،والديون على معيدي التأمين ،وتكاليف
االقتناء المرجأة والتسبيقات على عقود االستثمار التكافلي ،المشار إليها على التوالي في البنود  2إلى  4و 8و11
و 14و 15من المادة  20من هذا المنشور.
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ال يمكن أن تكون القيم والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة في حساب مثقلة بأي امتياز أو ضمانة غير تلك
المنصوص عليها في المادة  276من القانون رقم  17.99السالف الذكر .كما ال يمكن وضعها رهن االستحفاظ.
تثبت مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي رصد القيم المنقولة أو المبالغ النقدية بالنسبة لكل حساب بشهادات
تسلمها المؤسسات المودع لديها طبقا للنموذج الملحق بهذا المنشور (الملحق ،)6وتحمل توقيع وخاتم المؤسسات
المودع لديها .وترفق هذه الشهادات بقوائم الرصد المتعلقة بتغطية االحتياطيات التقنية.
ويجب أن تبين هذه الشهادات أن القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر مرصدة لضمان االحتياطيات التقنية لحسابات
صندوق التأمين التكافلي المعنية وأنه ال يحق تحويلها إلى حساب آخر إال بعد موافقة الهيئة ،مع مراعاة الحاالت
المنصوص عليها في البنود من  1إلى  6في المادة  31من هذا المنشور.
يتم إثبات تمثيل االحتياطيات التقنية بالقيم األخرى الخاصة بصندوق التأمين التكافلي وفق الكيفيات المنصوص عليها
بمنشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر.
مادة 33
المادة
يتم إثبات تقييم التوظيفات المتعلقة بحساب “االستثمار" المشار إليها في البندين ب) وه) من المادة  29أعاله
بواسطة :
 نسخة من آخر تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المستقل المشار إليه في المادة  29أعاله ،بالنسبة للعقاراتالمبنية في المدار الحضري والعقارات األخرى بالمغرب؛
 شهادة من البنك التشاركي تبين آخر قيمة واردة في سجالت حسابات الودائع االستثمارية المودعة لديها.ترفق الشهادات ونسخ التقارير المذكورة بقوائم الرصد المتعلقة بتغطية االحتياطيات التقنية لحساب "االستثمار".
المادة 34
يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة ،من لدن مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي ،بالنسبة لعمليات
إعادة التأمين التكافلي المنجزة لفائدة صندوق إعادة التأمين التكافلي ،لتمثيل االحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات
إعادة التأمين غير عمليات إعادة التأمين االتفاقية األجنبية ،موضوع حسابات منفصلة ،حسب صنفي الحسابين
المادة -1
1-64
فيالمادة
اليهافي
التاليين" :عمليـات القبول المغربية من غير عمليـات القبول ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها
القانون رقم  17.99السالف الذكر " و "عمليـات القبول المغربية ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار اليها
مــنمن
64
القـانــون
 64من القانون رقم  17.99السالف الذكر " ،مفتوحة لدى بنك المغرب أو لدى صندوق اإليداع والتدبير
في المادة -1
1-64
في
أو لدى بنك تشاركي مؤهل .ولهذا الغرض ،ال يمكن لصندوق إعادة التأمين التكافلي أن يكون له لدى نفس المودع
لديه سوى حساب واحد للمبالغ النقدية وحساب واحد للقيم حسب طبيعة الرصد السالفة الذكر.
في الحالة التي لم يعد فيها أحد البنوك التشاركية مؤهال الستالم إيداع القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر أو
تقييدها في حساب ،يتم تحويل هذه القيم أو المبالغ النقدية ،دون تحميل الصندوق أي مصاريف ،إلى بنك تشاركي
آخر مؤهل أو إلى بنك المغرب أو إلى صندوق اإليداع والتدبير.
يجب القيام بالرصد المشار إليه أعاله داخل أجل أربعة ( )4أشهر يحتسب من تاريخ الجرد لمبلغ االحتياطيات التقنية
الذي تم حصره في  31ديسمبر وثالثة ( )3أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في  30يونيو .وتخصم ،عند
االقتضاء ،من مجموع المبلغ الواجب رصده في حساب ،قيمة الرصد للعقارات المبنية والعقارات األخرى الموجودة
بالمدار الحضري وحصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري والمبالغ التي سيتم
اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين ،والديون الصافية على معيدي إعادة التأمين ،المشار إليها على
التوالي في البنود  2إلى  4و 8و 18من المادة  20من هذا المنشور.
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ال يمكن أن تكون هذه القيم والمبالغ النقدية مثقلة بأي امتياز أو أي ضمانة .كما ال يمكن وضعها رهن االستحفاظ.
يتم اثبات رصد القيم المنقولة أو المبالغ النقدية بالنسبة لكل حساب بشهادات تسلمها المؤسسات المودع لديها طبقا
للنموذج الملحق بهذا المنشور (الملحق  ،)6وتحمل توقيع وخاتم المؤسسات المودع لديها .وترفق هذه الشهادات
بقوائم الرصد المتعلقة بتغطية االحتياطيات التقنية.
يجب أن تبين هذه الشهادات أن القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر مرصدة لضمان االحتياطيات التقنية لحسابات
صندوق إعادة التأمين التكافلي المعنية ،وأنه ال يحق تحويلها إلى حساب آخر إال بعد موافقة الهيئة ،مع مراعاة
الحاالت المنصوص عليها في البنود من  1إلى  6في المادة  31من هذا المنشور.
يتم إثبات تمثيل االحتياطيات التقنية بالقيم األخرى الخاصة بصندوق إعادة التأمين التكافلي وفق الكيفيات المنصوص
عليها بمنشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر.
المادة 35
تحدد العناصر المكونة لهامش المالءة والمبلغ األدنى لهذا الهامش المنصوص عليها في المادة  239من القانون
رقم  17.99السالف الذكر ،كما هو مبين بالقائمة  D08الملحقة بهذا المنشور (الملحق .)19
الباب الثالث
وإعادةالتأمين التكافلي
الضمانات المالية المتعلقة بمقاولة التأمين واعادة
المادة 36
تطبيقا لمقتضيات المادة  226-10من القانون رقم  17.99السالف الذكر ،تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين
التكافلي بتقديم تسبيق تكافلي بمجرد معاينة عدم كفاية األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية لحسابات صندوق
التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي مقارنة مع هذه االحتياطيات.
إذا تجاوزت نسبة األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية لحساب صندوق التأمين التكافلي المعني  ٪100من هذه
االحتياطيات ،يمكن للمقاولة المذكورة استرجاع مبلغ التسبيق التكافلي في حدود المبلغ الذي يتجاوز النسبة
المذكورة.
المادة 37
تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة  31من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم
 01/AS/19السالف الذكر ،المتعلقة بتقييم األصول التي تستخدم لحساب احتياطي خطر االستحقاق على
التوظيفات ،وذلك بغرض احتساب مخصص مواجهة تدني قيمة التوظيفات المالية والعقارية المرصدة لحسابات
مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
المادة 38
يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التـأمين التكافلي أن تكون في حساباتها احتياطيا تقنيا للتسيير يرصد لتغطية
تكاليف التسيير المستقبلية.
يعادل مبلغ االحتياطي التقني للتسيير على األقل  %1من مبلغ احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها ،لتغطية تكاليف
التسيير المرتبطة بالعمليات المشار إليها في البنود  1و 2ومن  7إلى  29من المادة  6أعاله .ويمكن للمقاولة تطبيق
هذه النسبة على مبلغ االحتياطيات الصافية من اإلحالة بالنسبة لبوليصات التأمين التي كانت موضوع إعادة تأمين
"اختيارية".
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يمكن للمقاولة المذكورة أن تطبق بعد موافقة الهيئة ،نسبة مختلفة عن تلك المشار إليها في الفقرة األولى من
هذه المادة ،ناتجة عن محاسبتها التحليلية تعكس المصاريف الحقيقية المتعلقة بتسيير عمليات التأمين السالفة
الذكر.
يجب أن تمثل مقاوالت التأمين وإعادة التـأمين التكافلي االحتياطي التقني للتسيير بأصول تأخذ بعين االعتبار مدة
وطبيعة االلتزامات وبشكل يضمن مالءمة استحقاق خصومها وسيولة أصولها.
يجب على مقاو الت التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تودع أو تقيد في حساب القيم أو المبالغ النقدية الممثلة
لمبلغ احتياطي التسيير ،الذي تم حصره في  31ديسمبر وفي  30يونيو من كل سنة محاسبية ،لدى بنك المغرب أو
لدى صندوق اإليداع والتدبير أو لدى بنك تشاركي مؤهل لهذا الغرض.
ال يمكن للمقاولة أن يكون لها لدى نفس المودع لديه سوى حساب واحد للمبالغ النقدية وحساب واحد للقيم.
في الحالة التي لم يعد فيها أحد األبناك التشاركية مؤهال الستالم إيداع القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر أو
تقييدها في حساب ،يتم تحويل هذه القيم أو المبالغ النقدية ،دون تحميل المقاولة أي مصاريف ،إلى بنك تشاركي
آخر مؤهل أو إلى بنك المغرب أو إلى صندوق اإليداع والتدبير.
يتم اإليداع أو التقييد في حساب ،المشار إليه في الفقرة  4أعاله ،للقيم أو للمبالغ النقدية داخل أجل أربعة ()4
أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ االحتياطيات التقنية الذي تم حصره في  31ديسمبر وثالثة ( )3أشهر
فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في  30يونيو .وتخصم ،عند االقتضاء ،من مجموع المبلغ الواجب إيداعه أو تقييده
في حساب ،قيمة الرصد للعقارات المبنية والعقارات األخرى الموجودة بالمدار الحضري وحصص وأسهم الشركات
العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري و المبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات
التأمين ،المشار إليها على التوالي في البنود  2إلى  4و 8من المادة  20من هذا المنشور.
ال يمكن أن تكون القيم والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة في حساب مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة غير تلك
المنصوص عليها في المادة  276من القانون رقم  17.99السالف الذكر .كما ال يمكن وضعها رهن االستحفاظ.
تثبت مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي إيداع القيم المنقولة أو المبالغ النقدية أو تقييدها في حساب بشهادات
تعد طبقا للنموذج الملحق بهذا المنشور (الملحق .)6وتحمل هذه الشهادات توقيع وخاتم المؤسسات المودع لديها
وترفق بقوائم اإليداع والرصد المتعلقين بتغطية االحتياطي التقني للتسيير.
ويجب أن تبين هذه الشهادات أن القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر مرصدة لضمان االحتياطي التقني للتسيير
لمقاوالت التأمين وإعادة التأمين المعنية ،وأنه ال يحق سحبها إال بعد موافقة الهيئة مع مراعاة مقتضيات الفقرة
االخيرة من هذه المادة.
يتم إثبات تمثيل االحتياطي التقني للتسيير بالقيم األخرى وفق الكيفيات المنصوص عليها بمنشور رئيس هيئة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر.
يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التـأمين التكافلي سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم المرصدة لتغطية
االحتياطي التقني للتسيير عندما يتجاوز مبلغ األصول الممثلة لالحتياطي التقني للتسيير نسبة  %100من هذا
االحتياطي وت وفر الحد االدنى لهامش المالءة .وفي هذه الحالة ،يجب أال ينصب السحب إال على ما فاق النسبة
السالفة الذكر وعلى القيم والمبالغ النقدية التي حصلت على الموافقة المسبقة للهيئة.
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الباب الرابع
مقتضيات خاصة بإعادة التأمين التكافلي
المادة 39

عند إبرام أول اتفاقية إلعادة التأمين التكافلي ،توقع مقاولة إعادة التأمين على نظام تسيير صندوق إعادة التأمين
التكافلي .ويتعين على المقاولة المحال إليها تسليم نسخة من نظام التسيير المذكور إلى المقاولة المحيلة يحمل
توقيع الطرفين.
إذا طرأ أي تغيير على نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي ،يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين
التكافلي المسيرة للصندوق إرسال الصيغة الجديدة للبنود التي تم تعديلها إلى المقاولة المحيلة وذلك بواسطة أي
وسيلة تبليغ مؤرخة تثبت التوصل ،وذلك داخل أجل ثالثة ( )3أشهر ابتداء من تاريخ التغيير المذكور.
المادة 40
تخضع عمليات إعادة التأمين التكافلي لمقتضيات الباب الرابع من الكتاب الثالث من منشور رئيس هيئة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر مع مراعاة المقتضيات الخاصة التالية:

-

ال يمكناإلحالة
االحالة في إعادة التأمين بالنسبة لعمليات "االستثمار التكافلي" ؛
يمكن أن تكون شروط إعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في اتفاقيات إعادة التأمين غير موحدة
بالنسبة لجميع معيدي التأمين المشاركين في هذه االتفاقيات ،وذلك بموجب إذن مسبق من الهيئة ،السيما
في حالة غياب أو عدم كفاية عروض إعادة التأمين التكافلي؛
ال يمكن أن يتم إيداع األصول الممثلة لحصة معيدي التأمين في االحتياطيات التقنية إال نقدا أو بواسطة
ان
القيم الواردة في البنود  1ومن  5إلى  7و  12من المادة  20من هذا المنشور ،أو هما معا .وال يمكن أن
يترتب عن هذا اإليداع أداء أي فائدة؛
ال يمكن أن تكون التدفقات المالية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين التكافلي ،ال سيما عمولة إعادة
اعادة التأمين
إال لفائدة حسابات صندوق التأمين التكافلي أو حسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي؛
ال يمكن أن تنص اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي على أي عمولة أرباح؛

-

يعد مخطط إعادة التأمين التكافلي الواجب إرساله للهيئة حسب النماذج الملحقة بهذا المنشور )الملحقين

-

-

-

7و(9؛
-

تعد جذاذات تقديم اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي حسب النماذج الملحقة بهذا المنشور )الملحقين  8و.)10
المادة 41

تطبيقا ألحكام المادة  247-2من القانون رقم  17.99السالف الذكر ،يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين
التكافلي القيام بإعادة تأمين األخطار المؤمنة بموجب عقود التأمين التكافلي لدى معيدي التأمين التكافلي.
وفي حالة غياب أو عدم كفاية عروض إعادة التأمين التكافلي لدى معيدي التأمين التكافلي ،يمكن للمقاولة ،بعد
الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة ،إعادة تأمين األخطار المذكورة لدى باقي معيدي التأمين ،وذلك شريطة:
-

أن تبرم االتفاقية مع هذه المقاوالت ألقصر فترة ممكنة ،على أال تتجاوز هذه الفترة مدة سنة؛
أن تحدد النسبة التي تحال إلى هذه المقاوالت في أدنى حد ممكن تستلزمه الضرورة؛
أن ال تدفع لفائدة حسابات صندوق التأمين التكافلي أو حسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي أي عمولة
أرباح توزع عليها من لدن هذه المقاوالت ،غير أنه يمكن أن يدفع للحسابات المذكورة عمولة إعادة التأمين.
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يجب على المقاولة المعنية أن تثبت غياب عروض إعادة التأمين التكافلي أو عدم كفايتها من خالل اإلدالء بوثائق
إشهاد مسلمة من طرف ثالثة معيدي التأمين التكافلي ذوي وضعية مالية صلبة ،و يتم تقييم صالبة الوضعية المالية
السالفة الذكر من طرف الهيئة.
المادة 42
يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تبرم عقود إعادة التأمين التكافلي مع مقاوالت تأمين محيلة غير
المقاوالت المعتمدة لمزاولة التأمين التكافلي شريطة أال تتضمن هذه العقود ما يتنافى مع اآلراء بالمطابقة التي
يصدرها المجلس العلمي االعلى.
الباب الخامس
آجال وكيفيات اإلدالء بالقوائم المالية واإلحصائية
المادة 43
يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تدلي للهيئة بالقوائم التركيبية الخاصة بها وتلك المتعلقة
بصندوق التأمين التكافلي أو بصندوق إعادة التأمين التكافلي التي تسيرها ،المنصوص عليها في المادة  234من
القانون رقم  17.99السالف الذكر ،داخل أجل أقصاه الفاتح أبريل من كل سنة.
يجب أن تدلي ،عالوة على ذلك ،بالقوائم المالية واإلحصائية التالية ،المعدة حسب القوائم النموذجية الملحقة بهذا
المنشور (الملحقات من  11إلى :)51
قائمة  :D01الحساب التقني للصندوق– التأمين التكافلي "الحياة"؛
قائمة  :D02الحساب التقني للصندوق  -التأمين التكافلي " تأمين غير تأمين الحياة "؛
قائمة  D02مكرر :تفصيل الحساب التقني لصندوق التأمين التكافلي ولصندوق إعادة التأمين التكافلي ولمقاولة
التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي؛
قائمة  : D03تفصيل األقساط المصدرة ؛
قائمة  :D04االحتياطيات التقنية وتمثيلها بعناصر األصول ؛
قائمة  : D05تفصيل التوظيفات ؛
قائمة  : D06تفصيل األقساط المتأخرة ؛
قائمة  : D07األقساط غير المؤداة ومخصصاتها عند اختتام السنة المحاسبية؛
قائمة  : D08هامش المالءة ؛
قائمة  : D09تفصيل الحصيلة حسب المجال النقدي ؛
قائمة  : D10األقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث الواجب أداؤها ؛
قائمة  : D11حوادث الشغل واألمراض المهنية :األقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث
الواجب أداؤها؛
قائمة  :D12تأمين المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب األضرار البدنية أو المادية الالحقة باألغيار والتي
تسببت فيها عربة برية ذات محرك :األقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث الواجب أداؤها؛
قائمة  :D13حركة بوليصات التأمين خالل السنة المحاسبية (تأمين غير تأمين الحياة) ؛
قائمة  :D14تفصيل بعض االحتياطيات التقنية؛
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قائمة  :D15تفصيل أرصدة وسطاء التأمين؛
قائمة  :D16تفصيل أرصدة معيدي التأمين؛
قائمة  D16مكرر :تفصيل الحسابات التقنية لمعيدي التأمين؛
قائمة  : D17تفصيل نتائج إعادة التأمين ؛
قائمة  : D18احتياطي االستقرار والتسبيق التكافلي ؛
قائمة  :D19تحديد الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي ؛
قائمة  :D19-1تحديد الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي؛
قائمة  :D19-2إعادة تقييم "حساب االستثمار"؛
قائمة  : D20إحصائيات عمليات التأمين على الحياة ؛
قائمة  :D21اإليداع والرصد المتعلقين بتغطية االحتياطيات التقنية ؛
قائمة  : D22الوضعية المالية في  30يونيو ؛
قائمة  : D23قوائم كل ثالثة أشهر ؛
قائمة  D23مكرر  :قوائم شهرية ؛
قائمة  :D24تفصيل النفقات المباشرة وتوزيع تكاليف االستغالل المتعلقة بحسابات صندوق التأمين التكافلي؛
قائمة  :D25تفصيل حصة معيدي التأمين في األقساط؛
قائمة  : D26حساب عمليات إعادة التأمين ؛
قائمة  D26مكرر :حساب اتفاقيات إعادة التأمين للحساب المشترك؛
قائمة  : D28تفصيل حصة معيدي التأمين في االحتياطيات التقنية ؛
قائمة  : D29اإليداعات المنجزة من طرف معيدي التأمين ؛
قائمة  : D32قائمة متعلقة باإلحالة في إعادة التأمين االختيارية عن كل ثالثة أشهر؛
قائمة  : R01تجميع األقساط المتعلقة بصندوق إعادة التأمين التكافلي حسب طبيعة عمليات القبول ؛
قائمة  :R02نتائج عمليات القبول حسب أصناف التأمين؛
قائمة  : R03نتائج عمليات القبول حسب اتفاقية إعادة التأمين؛
قائمة  : R04حساب عمليات إعادة إعادة التأمين؛
قائمة  : R05إيداع االحتياطيات التقنية التي يتحملها معيدو إعادة التأمين؛
قائمة  : R06الرصد المتعلق بتغطية االحتياطيات التقنية لصندوق إعادة التأمين التكافلي.
تضم القائمة  D22الحصيلة المحصورة في  30يونيو وحساب العائدات والتكاليف من فاتح يناير إلى  30يونيو،
للمقاولة ولصندوق التأمين التكافلي ولصندوق إعادة التأمين التكافلي ،معدين وفق النماذج المنصوص عليها في
المخطط المحاسبي للتأمينات.
يجب االدالء بالقوائم السالفة الذكر للهيئة حسب الجدول الزمني التالي:
أ) قبل فاتح مارس من كل سنة:
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-

 : D03األقساط المصدرة خالل السنة المحاسبية المنصرمة؛

-

 : D15تفصيل أرصدة وسطاء التأمين ؛
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ب) قبل  31مارس من كل سنة D25 :تفصيل حصة معيدي التأمين في األقساط؛
ج) قبل  30أبريل من كل سنة:
-

 D01و D02و D02مكرر و D04و D05ومن  D07إلى  D14ومن  D16إلى  D19و D19-1و  D20و
D24و D28و D29؛

-

 :D06تفصيل األقساط المتأخرة في  31دجنبر؛

-

 :D21اإليداع والرصد المتعلقين بتغطية االحتياطيات التقنية المحصورة في  31ديسمبر؛

د) قبل  15ماي من كل سنة D26 :مكرر؛

هـ) قبل  30شتنبر من كل سنة:
-

 :D03األقساط الصادرة خالل الستة أشهر األولى من السنة المحاسبية الجارية؛

-

 : D06األقساط المتأخرة في  30يونيو؛

-

 : D22الوضعية المالية في  30يونيو؛

-

 : D21اإليداع والرصد المتعلقين بتغطية االحتياطيات التقنية المحصورة في  30يونيو؛

و) قبل  31أكتوبر من كل سنةD26 :؛
ز)  D23و :D32قبل انقضاء الشهر الذي يلي الثالثة أشهر المنصرمة؛
ح)  D23مكرر :قبل انقضاء األسبوع الثالث من الشهر الذي يلي الشهر المنصرم؛
املنصرم.؛
ط)  :D19-2قبل انقضاء األسبوع الرابع من الشهر الذي يلي الشهر المنصرم
يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين التكافلي أن تدلي للهيئة
بالقوائم المبينة بعده حسب الجدول الزمني اآلتي:
-

داخل اآلجال المحددة في الفقرة السابقة بالنسبة للقوائم :

 D01و D02و D02مكرر و D04و D05و D08و D09و D14و D16و D17و D18و  D19-1و D22وD32؛
-

قبل  30أبريل من كل سنة بالنسبة لقائمة الرصد  R06المتعلقة بتغطية االحتياطيات التقنية لصندوق إعادة

-

التأمين التكافلي المحصورة في  31دجنبر ؛
قبل  31ماي من كل سنة بالنسبة للقوائم:

 R01و R02و R03و R04وR05؛
-

قبل  30شتنبر من كل سنة بالنسبة لقائمة الرصد  R06المتعلقة بتغطية االحتياطيات التقنية لصندوق إعادة
التأمين التكافلي المحصورة في  30يونيو.

24
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إرسالها
عالوة على القوائم المنصوص عليها في المادة 100من المنشور رقم  01/AS/19السالف الذكر ،الواجب ارسالها
للهيئة من لدن م قاوالت التأمين وإعادة التأمين التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة الت
ـأمين ،،يجب على هذه
التأمين
المقاوالت عندما تزاول عمليات إعادة التأمين التكافلي من خالل بنية "النافذة" أن تدلي للهيئة ،بالقوائم المتعلقة
بعمليات إعادة التأمين التكافلي المشار إليها في الفقرة  5من هذه المادة وذلك داخل نفس اآلجال المحددة في
هذه الفقرة.

غير أن المقاوالت المذكورة تعفى من اإلدالء بالقائمة  D08المنصوص عليها في المنشور رقم  01/AS/19السالف
الذكر.
إعداد القوائم المنصوص عليها أعاله ،يجب أن يتم:
من أجل اعداد
-

توزيع العائدات والتكاليف التقنية وتلك المتعلقة بالتوظيفات المرصدة بين مختلف األصناف واألصناف الفرعية
لعمليات التأمين المنصوص عليها في المادة  45أدناه وفق مقتضيات المواد  107و 108و 109من منشور
رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر .غير أنه يطبق باألولوية مبدأ
الرصد المباشر ألصناف الحسابات المشار إليها في المادة  22أعاله ،وذلك قبل التوزيع بين األصناف واألصناف
الفرعية كما هو مبين في القوائم  D01و D02و( D24الملحقات  11و 12و.)34

-

توزيع العائدات والتكاليف التقنية بين مختلف الحسابات إلعداد القائمة  D02مكرر :
 مباشرة وكل على حدة وبدون مفتاح توزيع بالنسبة للعائدات والتكاليف الممكن رصدها كليا داخل حساب
معين؛
 بتطبيق مفتاح للتوزيع معلل ومعرف بتفصيل في دليل المساطر الخاص بمقاولة التأمين بالنسبة للعائدات
والتكاليف غير الممكن رصدها مباشرة.
المادة 44

يجب أن تدلي مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالمستندات المنصوص عليها في البنود من  2إلى  5من
المادة  100من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر في
اآلجال المحددة في نفس المنشور وذلك مع األخذ بعين االعتبار اإلضافات التالية:
-

إدراج قسم يبين نتائج أعمال وخالصات وظيفة "التقيد بآراء المجلس العلمي األعلى" ضمن تقرير نشاط
المراقبة الداخلية؛
تضمين تقرير مراقبي الحسابات المنجز في حدود اختصاصاتهم ،مالحظاتهم بخصوص تنظيم وسير جهاز
المراقبة الداخلية ،السيما ما يتعلق بعمل وظيفة "التقيد بآراء المطابقة الصادرة عن المجلس العلمي األعلى".

عالوة على ذلك ،يجب على المقاوالت السالفة الذكر أن تدلي للهيئة ،بالتقرير الخاص حول مدى احترام عمليات
التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي لآلراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي األعلى المشار إليه في
المادة  239-2من القانون رقم  17.99السالف الذكر وذلك قبل  30أبريل من كل سنة.

المادة 45
تصنف العمليات التي تقوم بها مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي حسب الشعب (عدد واحد) واألصناف
(عددان) واألصناف الفرعية ( 3أعداد فما فوق) وذلك بغية اإلدالء بالبيانات والتقارير والجداول والوثائق األخرى.
ويتم هذا التصنيف للعمليات المذكورة كما يلي:
25
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 -1عمليات التأمين على الحيــــاة واالستثمار التكافلي:
 11ـ التأمينات الفردية؛
 - 111في حالة الوفاة؛
 - 112في حالة الحياة؛
 – 113المختلطة.
12ـ التأمينات الشعبية؛
 -121في حالة الوفاة؛
- 122في حالة الحياة؛
 - 123المختلطة.
13ـ التأمينات الجماعية؛
 - 131في حالة الوفاة؛
 - 132في حالة الحياة؛
 - 133المختلطة .
14ـ االستثمار التكافلي ؛
 - 141الفردي؛
 - 142الجماعي.

الحسابية) ؛
(الوحدات
المتغير
رأسمال
15ـ العقود التكافلية ذات
الحسابية)؛
الوحدات
المتغير (
المال
ذات رأس
 - 158االستثمار التكافلي الفردي؛
الجماعي.؛
 - 159االستثمار التكافلي الجماعي
18ـ عمليات أخرى؛
 -181الزواج والوالدة؛
 -182عمليات أخرى؛
أخرى.
 -2عمليات التأمين على غير الحياة:
 164من القانون رقم  17.99السالف الذكر؛
 -20الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة -1
- 64
26
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 -201ا لضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية بخصوص عقود التأمين التي تغطي األضرار الالحقة

باألموال المنصوص عليها في  )1من المادة - 64
 164-1السالفة الذكر؛
 -202الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية بخصوص عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية
- 64
 164السالفة الذكر؛
للعربات البرية ذات محرك ،المنصوص عليها في  )2من المادة -1
 -203الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية بخصوص عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية
 164- -64السالفة الذكر.
بسبب األضرار البدنية الالحقة باألغيار ،المنصوص عليها في  )3من المادة 1
 21ـ الحوادث الجسمانية والمرض واألمومة؛
 -211الحوادث الفردية؛
 -212العجز؛
 -213المرض واألمومة؛
-214

األشخاص المنقولون على متن عربات ذات محرك؛.

 22ـ حــوادث الشغــل واألمراض المهنية؛
23ـ العربات البرية ذات محرك؛
 -231المسؤوليـة المدنية؛
 -2311العربات المخصصة لالستعمال الخصوصي (سياحة)؛
 -2312العربات النفعية ذات وزن وحمولة أقل من  3,5طن؛
 -2313العربات النفعية ذات وزن وحمولة  3,5طن وأكثر؛
 -2314العربات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين؛
 - 2315العربات ذات عجلتين أو ثالثة؛
 -2318عربات أخرى؛

.
المدنية؛
 -232ضمانات أخرى غير المسؤوليـة
24ـ المسؤوليـة المدنية العامــة؛
 -241المسؤوليـة المدنية الناجمة عن استعمال العربات النهرية والبحرية؛
 -242المسؤوليـة المدنية الناجمة عن استعمال الطائرات؛
 -248مسؤوليات مدنية أخرى.؛

27

7995

7996

الجريدة الرسمية
25ـ الحريق والعوامل الطبيعية؛
 -251الحريق؛
 -252العوامل الطبيعية؛
 -253الخسائر المالية.؛
26ـ تأمينات األخطار التقنية؛
 -261جميع أخطار الورش؛
 - 262جميع أخطار التركيب؛
 - 263تكسر اآلالت؛
 -264جميع األخطار المعلوماتية؛
 -265الخسائر المالية؛

 -266المسؤولية المدنية العشرية؛.
27ـ النقـل؛
 -271هيكل السفينة؛
 -272حموالت السفينة؛
 -273البضائع المنقولة عبر الطرق البرية؛
 -274هيكل الطائرة.؛
28ـ عمليات أخرى؛
 -281السرقة؛
 -282البرد أو الصقيع؛
 -283موت الماشية؛
 -284تأمين المحصول الزراعي؛
 -285الحماية القانونية؛
 -286الخسائر المالية؛
 -287عمليات أخـرى.؛
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29ـ اإلسعاف والقرض والكفالة؛
 - 291اإلسعاف؛
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 -292القرض (التأمين على عدم االلتزام بأداء المستحقات المالية الناتجة عن العمليات التجارية)؛
29ـ اإلسعاف والقرض والكفالة؛
 -293الكفالة؛
 - 291اإلسعاف؛
 -3عمليات القبول في إعادة التأمين:
 -292القرض (التأمين على عدم االلتزام بأداء المستحقات المالية الناتجة عن العمليات التجارية)؛
31ـ عمليـات القبول  -التأمين على الحياة؛
 -293الكفالة؛
32ـ عمليـات القبول  -المتعلقة بالتأمين على غير الحياة باستثناء تلك المتعلقة بالضمان ضد عواقب
 -3عمليات القبول في إعادة التأمين:
الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة  64-1من القانون رقم  17.99السالف الذكر؛
31ـ عمليـات القبول  -التأمين على الحياة؛
33ـ عمليـات ال قبول للعمليات التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص
السالف الذكر.
بالتأمين 17.99
 -64من القانون رقم
عليهـفي المادة -1
عواقب
32
ضدعواقب
بالضمانضد
المتعلقةبالضمان
تلكالمتعلقة
باستثناءتلك
الحياةباستثناء
غيرالحياة
علىغير
المتعلقةبالتأمين على
القبول -المتعلقة
عمليـاتالقبول
32ـ عمليـات
الذكر؛
السالف الذكر؛
 17.99السالف
رقم 17.99
القانون رقم
من القانون
 1-64من
المادة 64-1
في المادة
عليه في
المنصوص عليه
الكارثية المنصوص
الوقائع الكارثية
الوقائع
 33ـ عمليـات القبول لعمليات التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه
33ـ عمليـات ال قبول للعمليات الباب
السادس
الذكر .ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص
بالضمان
المتعلقة
التأمين
السالف
17.99
في المادة  1-64من القانون رقم
عليه في المادة  64-1من القانون رقم  17.99السالف الذكر.
مقتضيات خاصة بالمقاوالت التي تزاول بصفة حصرية
عمليات إعادة التأمين من خالل"النافذة"
الباب السادس
المادة 46
مقتضيات خاصة بالمقاوالت التي تزاول بصفة حصرية
حصرية عمليات إعادة التأمين التكافلي من
تزاول بصفة
التكافليالتأالتي
يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التـأمين
خالل"النافذة"
مين من
عمليات إعادة

خالل النافذة أن تكون في حساباتها احتياطيا تقنيا للتسيير يرصد لتغطية تكاليف التسيير المستقبلية.

احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها بالنسبة لعمليات اعادة
يساوي مبلغ االحتياطي التقني للتسيير  %1من مبلغ
المادة 46
التأمين المتعلقة بصندوق إعادة التأمين التكافلي .ويمكن للمقاولة تطبيق هذه النسبة على مبلغ االحتياطيات
يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التـأمين التكافلي التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين التكافلي من
الصافية من اإلحالة بالنسبة لبوليصات التأمين التي كانت موضوع إعادة تأمين "اختيارية".
خالل النافذة أن تكون في حساباتها احتياطيا تقنيا للتسيير يرصد لتغطية تكاليف التسيير المستقبلية.
المنشور.
هذا
 38من
المادة
لمقتضيات
مبلغله طبقا
ممثلة
األصول
وتودع
المذكور
االحتياطي
يمثل
التأمين
لعمليات إعادة
بالنسبة
أداؤها
الواجب
الحوادث
احتياطيات
%1المن
للتسيير
التقني
االحتياطي
يساوي مبلغ
يساوي مبلغ االحتياطي التقني للتسيير  %1من مبلغ احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها بالنسبة لعمليات اعادة
من
االحتياطيات الصافية
على مبلغ
ويمكن تطبيق
التكافلي.للمقاولة
التكافلي .ويمكن
التأمين
بصندوق إعادة
االحتياطيات
النسبة على مبلغ
النسبةهذه
هذهتطبيق
للمقاولة
إعادة التأمين
بصندوق
المتعلقة المتعلقة
التأمين
"اختيارية".
إعادة تأمين
لبوليصات كانت
التأمين التي
لبوليصات
بالنسبة
اإلحالة
تأمين "اختيارية".
موضوع إعادة
موضوعكانت
التأمين التي
بالنسبة
اإلحالة
الصافية من
يمثل االحتياطي المذكور وتودع األصول الممثلة له طبقا لمقتضيات المادة  38من هذا المنشور.
المادة 47
يجب أن تتوفر النافذة على موارد بشرية خاصة بها بما في ذلك المسؤول عن هذه النافذة .كما يجب أن تتوفر هذه
الموارد البشرية على الخبرة والمؤهالت الالزمة في مجال المالية التشاركية والتأمين التكافلي وإعادة التأمين
التكافلي بصفة خاصة ،التي تمكنها من تدبير األنشطة والعمليات المكلفة بها.
المادة 47
29

يجب أن تتوفر النافذة على موارد بشرية خاصة بها بما في ذلك المسؤول عن هذه النافذة .كما يجب أن تتوفر هذه
الموارد البشرية على الخبرة والمؤهالت الالزمة في مجال المالية التشاركية والتأمين التكافلي وإعادة التأمين

التكافلي بصفة خاصة ،التي تمكنها من تدبير األنشطة والعمليات المكلفة بها.
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يمكن للنافذة أن تستعين باألطر األخرى العاملة بمقاولة إعادة التأمين المعنية ،للقيام بأعمال الدعم والمساعدة
في إنجاز كل مهمة من المهام التي تندرج ضمن األنشطة التي تزاولها مقاوالت إعادة التأمين التكافلي.
تطبق المقتضيات المتعلقة بنظام الحكامة المنصوص عليها في الباب السابع أدناه على المقاوالت التي تزاول
أنشطة وعمليات إعادة التأمين التكافلي من خالل "النافذة".
المادة 48
يجب أن يمكن نظام المعلومات الخاص بمقاولة إعادة التأمين المعنية ،من إنجاز وتتبع األنشطة والعمليات التي
تقوم بها النافذة بكيفية مستقلة .ولهذه الغاية يجب أن تتوفر النافذة بشكل حصري ومستقل على تطبيقات معلوماتية
تخص تدبير التدفقات المالية المتعلقة بعمليات وأنشطة إعادة التأمين التكافلي.
المادة 49
تقوم مقاولة إعادة التأمي ن التي تزاول عمليات إعادة التأمين التكافلي في إطار النافذة بإضافة عالمة مميزة
لشعارها ،تعلن بواسطتها للمقاوالت المحيلة عن مزاولتها لعمليات إعادة التأمين التكافلي .كما يجب أن تظهر هذه
العالمة المميزة في جميع الوثائق المتعلقة بعمليات وأنشطة إعادة التأمين التكافلي.
الباب السابع
مقتضيات متعلقة بنظام الحكامة
المادة 50
تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بوضع المساطر الواجب اتباعها لضمان احترام المقتضيات القانونية
والتنظيمية المتعلقة بالتأمين التكافلي ،خاصة:
وضع المساطر الالزمة التي تمكن من التأكد من :

 استالم المشترك لنظام تسيير صندوق التأمين التكافلي بعد توقيعه من قبله ومن قبل المقاولة ،واخباره ،وتمكينه استالم المشترك لنظام تسيير صندوق التأمين التكافلي بعد توقيعه من قبله ومن قبل المقاولة ،واخباره،من نسخة من الصيغة الجديدة للبنود التي تم تغييرها ،في حالة إجراء أي تغيير على نظام التسيير السالف الذكر؛
وتمكينه من نسخة من الصيغة الجديدة للبنود التي تم تغييرها ،في حالة إجراء أي تغيير على نظام التسيير
المحيلة لنظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي بعد توقيعه من قبل الطرفين ،واخبارها،
المقاولة
 استالمالذكر؛
السالف
السالف
التسيير
بعدتغيير
إجراء أي
التأمينحالة
تغييرها ،في
للبنود التي
من نسخة
وتمكينها
الطرفين،
نظامقبل
على من
توقيعه
التكافلي
تم إعادة
صندوق
الجديدةتسيير
الصيغة لنظام
منالمحيلة
المقاولة
استالم
الذكر؛
واخبارها ،وتمكينها من نسخة من الصيغة الجديدة للبنود التي تم تغييرها ،في حالة إجراء أي تغيير على
السالف
التسيير
 إعدادنظامالذكر؛التقيد بالمقتضيات الشرعية والقانونية المتعلقة بالتأمين التكافلي ،ال سيما تلك التي
مراقبة
تمكن من
منهجية
منهجيةمن :
اعداد التأكد
تمكن من
تمكن من مراقبة التقيد بالمقتضيات الشرعية والقانونية المتعلقة بالتأمين التكافلي ،ال سيما
من:
موضوعالتأكد
تمكن من
تلك التي
التكافلي ،نشاط مشروع ال يتعارض مع الضوابط الشرعية والقانونية الجاري بها
التأمين
النشاط
 أنالعمل؛
 أن النشاط موضوع التأمين التكافلي ،نشاط مشروع ال يتعارض مع الضوابط الشرعية والقانونية الجاريأنالعمل؛
بهاالتوظيفات التي تقوم بها المقاولة تتم طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا المنشور وفي أصول
األعلى؛في هذا المنشور وفي أصول
المنصوص عليها
للشروط
المقاولة تتم
الصادر بها
التي تقوم
 أنالمجلس العلمي
طبقاعن
بالمطابقة
في شأنها
التوظيفاتالرأي
متوافقة مع
متوافقة مع الرأي الصادر في شأنها بالمطابقة عن المجلس العلمي االعلى؛
 أن النفقات المباشرة المتعلقة بحسابات صندوق التأمين التكافلي وتلك المتعلقة بحسابات صندوق إعادة أن النفقات المباشرة المتعلقة بحسابات صندوق التأمين التكافلي وتلك المتعلقة بحسابات صندوق إعادةالتأمين التكافلي ،تقتطع وفق ما هو منصوص عليه في نظام تسيير الصندوق المعني؛
التأمين التكافلي ،تقتطع وفق ما هو منصوص عليه في نظام تسيير الصندوق المعني؛
مصالح
مع
التكافلي
التأمين
وإعادةالتأمين التكافلي مع مصالح
التأمينوإعادة
مقاولةالتأمين
مصالحمقاولة
تعارضمصالح
حاالتتعارض
منحاالت
حالةمن
أيحالة
فيأي
الوقوعفي
عدمالوقوع
 -عدملمعالجتها
االجراءات
التكافلي
التأمين
إعادة
التكافليأوأوصندوق
التأمين التكافلي
صندوق التأمين
الالزمة الالزمة
االجراءات
واتخاذ واتخاذ
تسيره،تسيره،
الذي الذي
التكافلي
التأمين
إعادة
صندوق
صندوق
وقوعها.
حالة
في
لمعالجتها في حالة وقوعها.
30
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المادة 51
يجب أن يشمل نظام حكامة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وظيفة "التقيد بآراء المجلس العلمي األعلى".
تتولى على الخصوص المهام التالية:








االعلى وتوصياته وتوجيهاته،
تحديد مخاطر عدم التقيد باآلراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي األعلى
خاصة من خالل تجميعها ووضعها رهن إشارة العاملين المعنيين بالمقاولة والعمل على تتبع تنفيذها
بتنسيق مع هؤالء العاملين ؛
األعلى،خاصة من خالل مراجعة
الوقاية من مخاطر عدم المطابقة لآلراء التي يصدرها المجلس العلمي االعلى،
دورية للمساطر والدالئل التي تمكن من مراقبة التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتأمين التكافلي أخذا
بعين االعتبار مالحظات جهاز التدقيق الداخلي عند االقتضاء ؛
المساهمة في إعداد عقود التأمين التكافلي واتفاقيات إعادة التأمين التكافلي وكذا تجميع المسائل التي
تحتاج إلى إيضاحات أو تفسيرات ،وكذا المسائل التي تحتاج آلراء شرعية من أجل عرضها على أنظار
المجلس العلمي األعلى إلبداء الرأي بالمطابقة بشأنها ،عن طريق الهيئة ،في حدود اختصاصاته؛
األعلى من طرف األجهزة
السهر على التطبيق السليم لآلراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي االعلى
الداخلية للمقاولة وااللتزام بالتوصيات والتوجيهات الصادرة عن المجلس المذكور عند االقتضاء ،بما في ذلك
تلك المتعلقة بنظام التسيير.
المادة 52

يجب أن تكون وظيفة "التقيد بآراء المجلس العلمي األعلى" مستقلة عن البنيات المكلفة بالعمليات داخل المقاولة.
ولهذا الغرض ،يمكن لألشخاص الذين يزاولون وظيفة "التقيد بآراء المجلس العلمي األعلى" التواصل بمبادرتهم
الخاصة مع كافة موظفي المقاولة وكذا الحصول دون قيد أو شرط على جميع المعلومات التي يحتاجونها إلنجاز
مهامهم بفعالية.
في حالة معاينة األشخاص الذين يقومون بالوظيفة المذكورة ،عدم االمتثال آلراء المجلس العلمي األعلى ،فإنهم
يلزمون بإبالغ اإلدارة العامة أو مجلس اإلدارة الجماعية وجهاز التدقيق الداخلي للمقاولة في أقرب اآلجال لوضع
التدابير التصحيحية الضرورية .ويجب على األشخاص المزاولين للوظيفة المذكورة إجراء المتابعة الضرورية لضمان
التطبيق الفعال لهذه التدابير.
المادة 53
يعين من بين أعضاء جهاز التدقيق الداخلي مسؤول مكلف ،بتقييم تسيير وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي األعلى
ومدى نجاعتها وفعاليتها.
يعد المسؤول المذكور تقريرا حول نشاط وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي األعلى بشأن مدى التزام مقاولة
يعد المسؤول المذكور تقريرا حول نشاط وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي األعلى بشأن مدى التزام مقاولة
هذا
يتضمن
األعلى.األعلى.
العلميالعلمي
المجلس
بالمطابقة عن
الصادرةالصادرة
باآلراء باآلراء
عملياتهاعملياتها
التكافلي في
إعادةالتأمين
التأمينووإعادة
التأمين
التقرير
يتضمن هذا
المجلس
بالمطابقة عن
التكافلي في
للتدابير
إلى
باإلضافة
لوحظت،لوحظت،
القصور التي
تنفيذها وأوجه
الرقابةتمالتي تم
إجراءات
الخصوص
التقرير على
تقييمالتي تم
للتدابير
تقييم
باإلضافة إلى
القصور التي
تنفيذها وأوجه
الرقابة التي
إجراءات
الخصوص
على
المساطر
وتحيين
تطوير
أجل
من
الداخلي
التدقيق
جهاز
اقتراحات
وكذا
القصور،
هذا
لمعالجة
اعتمادها
تم
التي
اعتمادها لمعالجة هذا القصور ،وكذا اقتراحات جهاز التدقيق الداخلي من أجل تطوير وتحيين المساطر والدالئل
المذكورة.المذكورة.
المطابقة لآلراء
مخاطر عدم
للتعرف
والدالئل
المطابقة لآلراء
علىعدم
مخاطر
لتعرف على
ل
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القسم الثالث
عرض عمليات التأمين التكافلي
المادة 54
تطبق مقتضيات منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر المتعلقة
بعرض عمليات التأمين على عرض عمليات التأمين التكافلي ،مع مراعاة أحكام المواد من  55إلى  60أدناه.
المادة 55
عالوة ع لى أصناف عمليات التأمين المنصوص عليها في منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
رقم  01/AS/19السالف الذكر  ،يمكن أن يشمل طلب االعتماد الخاص بوسطاء التأمين أصناف عمليات التأمين
التكافلي المنصوص عليها في المادة  6أعاله.
يجب أن يحدد طلب االعتماد المذكور أصناف عمليات التأمين التكافلي المنصوص عليها في المادة  6أعاله ،والتي
يعتزم صاحب الطلب عرضها ،بشكل منفصل كما هو مبين بعده:
األصناف المشار إليها في البنود من  1إلى  27 ،24و28؛األصناف المشار إليها في البندين  25و26؛الصنف المشار إليه في البند .29المادة 56
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة  292من القانون رقم  17.99السالف الذكر ،يمكن لوسطاء التأمين
الحاصلين على االعتماد قبل تاريخ دخول هذا المنشور حيز التنفيذ تقديم طلب االعتماد لعرض عمليات التأمين
التكافلي المتطابقة مع األصناف التي سبق اعتمادهم لعرضها.
تحدد الهيئة الئحة التطابق بين األصناف المذكورة وتلك المشار إليها في المادة  6أعاله وفق النموذج الملحق بهذا
المنشور (الملحق .)52
المادة 57
يجب أن يرفق طلب ا عتماد وسيط التأمين فيما يخص عرض أصناف عمليات التأمين التكافلي المشار إليها في
المادة  6أعاله ،بوثيقة تتضمن توصيفا للمؤهالت والمعارف التي يتوفر عليها صاحب الطلب فيما يخص التأمين
التكافلي ،سواء كان شخصا ذاتيا أو ممثال مسؤوال لوسيط التأمين إذا كان هذا األخير شخصا اعتباريا ،مدعمة
بالشهادات التي تثبت المؤهالت والمعارف المذكورة.
المادة 58

لعرض عمليات التأمين التكافلي من طرف البنوك التشاركية وجمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة
لعرض عمليات التأمين التكافلي من طرف البنوك التشاركية وجمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة العمليات
العمليات المشار إليها في القسم الثالث من القانون رقم  103.12المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة
المشار إليها في القسم الثالث من القانون رقم  103.12المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
كما
ديسمبر
24 ( 1436
األول األول
فاتح ربيع
الشريف رقم
بتنفيذه
الصادر
حكمها
في
،)2014وقع
 ،)2014كما
ديسمبر
24 ( 1436
بتاريخ ربيع
 1.14.193فاتح
 1.14.193بتاريخ
الظهيررقم
الشريف
الظهير
بتنفيذه
الصادر
التكافلي
االعتماد،
طلب
يحدد
أن أن
يجبيجب
وتتميمه،
تغييره
وقع
التأمين التكافلي
أصنافالتأمين
صنفأوأوأصناف
الحالة،صنف
وحسبالحالة،
منفصلةوحسب
بصفةمنفصلة
بصفة
االعتماد،
طلب
يحدد
وتتميمه،
تغييره
أعالهكالتالي:
المادة66أعاله
فيالمادة
إليهافي
مشارإليها
هومشار
كماهو
المطلوبةكما
المطلوبة
كالتالي:
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بالنسبة للبنوك التشاركية:
األصناف المشار إليها في البنود من  1إلى 8؛الصنف المشار إليه في البند 23؛الصنف المشار إليه في البند .25بالنسبة لجمعيات السلفات الصغيرة:
 األصناف المشار إليها في البنود من  1إلى 8؛ الصنف المشار إليه في البند 17؛ الصنف المشار إليه في البند .20المادة 59
تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من المادة  306من القانون رقم  17.99السالف الذكر ،يرخص لشركات التمويل
المعتمدة لمزاولة العمليات المشار إليها في القسم الثالث من القانون رقم  103.12السالف الذكر بأن تعرض
لفائدة زبنائها عمليات التأمين التكافلي "الوفاة" و"العجز" المرتبطة بعمليات التمويل التشاركي.
المادة 60
ال يمكن لشركات التمويل المعتمدة لمزاولة العمليات المشار إليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12
السالف الذكر أن تعرض على العموم عمليات التأمين التكافلي المشار إليها في المادة  59أعاله ،عبر شبكة وكاالتها،
إال بعد الحصول على ترخيص تمنحه الهيئة.
يجب إرفاق طلب للترخيص بالئحة الوكاالت المقترحة لعرض عمليات التأمين على الزبناء وبوثيقة تبين اسم وصفة
المسؤول المعين من قبلها لهذا الغرض في كل وكالة ،والذي يجب أن يتوفر على المعارف الضرورية المتعلقة
بعمليات التأمين التكافلي لضمان حسن أداء مهامه.

القسم الرابع
مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 61
تقييد
بإيداع أو
سواء
المنشور
المشارإليها
الماليةالمشار
العملياتالمالية
علىالعمليات
فائدةعلى
أي فائدة
أداء أي
أو أداء
قبض أو
بإيداع أو
األمراالمر
تعلقتعلق
سواء
المنشور
هذاهذا
إليهافيفي
يترتب قبض
الال يترتب
المذكورة
كلأن
األحوال
بتسبيقات.في كل
بتسبيقات .ويتعين
أخرى
أو أو أي
األسهم
السندات أو
توظيف
القيمكون القيم
تكون أن ت
األحوال
ويتعين في
أو أخرى أو
قيم
قيمأو أي
األسهم
السندات
بواسطةبواسطة
أو توظيف
أو تقييد
ومقاصدها.
الشريعة
ألحكام
المذكورةمخالفة
أعاله غير
الشريعة ومقاصدها .
ألحكام
مخالفة
أعاله غير
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المادة 62
وإعادة
خاص منصوص
مقتضى خاص
وجود مقتضى
عدم وجود
حالة عدم
في حالة
في
التكافليوإعادة
التأمينالتكافلي
عملياتالتأمين
علىعمليات
تطبق على
المنشور ،تطبق
هذا المنشور،
في هذا
عليه في
منصوص عليه
التأمين التكافلي مقتضيات منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر،
التأمين التكافلي مقتضيات منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر
ما لم تتعارض مع اآلراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي األعلى ذات الصلة ،وما لم تتناف مع القواعد
ما لم تتعارض مع اآلراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي األعلى ذات الصلة ،وما لم تتناف مع القواعد
والمبادئ المنظمة للعمليات المذكورة وشروطها وطبيعتها.
والمبادئ المنظمة للعمليات المذكورة وشروطها وطبيعتها.
المادة 63
يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر قرار الوزير المكلف بالمالية بالمصادقة عليه بالجريدة الرسمية.
الرباط بتاريخ  20أبريل.2021

*
*

34

*

تسليم نظير
العقد

اإلبراء عن التعرض

ملحقات
ملحق 1

المنصوص عليه في المادة  4من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19بتاريخ  2يناير 2019

نموذج السجل الخاص الذي تقيد فيه التعرضات

التعريف بالمعترض
(االسم الشخصي
واالسم العائلي والمهنة
والعنوان)

( الرقم والتاريخ وكذا كل البيانات
والظروف التي من شأنها التعريف به)

التعريف بالعقد

المثارة بشأن عقود التأمين على الحياة أو االستثمار التكافلي ،المفقودة أو المتلفة أو المسروقة
تاريخ

إشعار المتعرض
والمشترك األصلي

تدخل الغير الحامل
للعقد

التوصل برسالة
المتعرض المضمونة
و مرجعها

*

*

*

الرقم الترتيبي
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ملحق 2
المنصوص عليه في المادة  17من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل
 2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

جدول الوفيات بالنسبة للتأمينات في حالة الوفاة TD 88-90

السن
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

TD88-90

Lx
100 000
99 129
99 057
99 010
98 977
98 948
98 921
98 897
98 876
98 855
98 835
98 814
98 793
98 771
98 745
98 712
98 667
98 606
98 520
98 406
98 277
98 137
97 987
97 830
97 677
97 524
97 373
97 222
97 070
96 916
96 759
96 597
96 429
96 255
96 071
95 878
95 676
95 463
95 237
94 997
94 746
94 476
94 182
93 868
93 515
93 133
92 727
92 295
91 833
91 332
90 778
90 171
89 511

السن
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Lx
88 791
88 011
87 165
86 241
85 256
84 211
83 083
81 884
80 602
79 243
77 807
76 295
74 720
73 075
71 366
69 559
67 655
65 649
63 543
61 285
58 911
56 416
53 818
51 086
48 251
45 284
42 203
39 041
35 824
32 518
29 220
25 962
22 780
19 725
16 843
14 133
11 625
9 389
7 438
5 763
4 350
3 211
2 315
1 635
1 115
740
453
263
145
76
37
17
7
2
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السنX :
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

الجريدة الرسمية
جدول الوفيات بالنسبة للتأمينات في حالة الحياة TV 88-90
88-90
جدول TV
TV 88-90
السنX :
Lx
56
100 000
57
99 352
58
99 294
59
99 261
60
99 236
61
99 214
62
99 194
63
99 177
64
99 161
65
99 145
66
99 129
67
99 112
68
99 096
69
99 081
70
99 062
71
99 041
72
99 018
73
98 989
74
98 955
75
98 913
76
98 869
77
98 823
78
98 778
79
98 734
80
98 689
81
98 640
82
98 590
83
98 537
84
98 482
85
98 428
86
98 371
87
98 310
88
98 247
89
98 182
90
98 111
91
98 031
92
97 942
93
97 851
94
97 753
95
97 648
96
97 534
97
97 413
98
97 282
99
97 138
100
96 981
101
96 810
102
96 622
103
96 424
104
96 218
105
95 995
106
95 752
107
95 488
108
95 202
109
94 892
110
94 560
94 215

*

*

*

8005

Lx
93 848
93 447
93 014
92 545
92 050
91 523
90 954
90 343
89 687
88 978
88 226
87 409
86 513
85 522
84 440
83 251
81 936
80 484
78 880
77 104
75 136
72 981
70 597
67 962
65 043
61 852
58 379
54 614
50 625
46 455
42 130
37 738
33 340
28 980
24 739
20 704
16 959
13 580
10 636
8 118
6 057
4 378
3 096
2 184
1 479
961
599
358
205
113
59
30
14
6
2
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ملحق 3

المنصوص عليه في المادة  23من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19بتاريخ  2يناير 2019
جدول الوفيات PF 60-64
السنX :
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

PF 60-64

Lx
1 000 000
981 510
979 520
978 611
978 001
977 521
977 121
976 781
976 481
976 210
975 961
975 720
975 480
975 231
974 961
974 651
974 291
973 881
973 410
972 890
972 320
971 720
971 101
970 451
969 770
969 052
968 295
967 496
966 653
965 761
964 820
963 825
962 786
961 698
960 555
959 350
958 079
956 733
955 303
953 783
952 159
950 424
948 563
946 564
944 412
942 091
939 582
936 867
933 923
930 727
927 253
923 472
919 352
914 859
909 956
904 603

*

*

السنX :
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

*

Lx
898 756
892 367
885 384
877 752
869 412
860 302
850 353
839 497
827 659
814 763
800 732
785 487
768 949
751 043
731 696
710 843
688 429
664 411
638 764
611 483
582 592
552 143
520 228
486 977
452 570
417 231
381 239
344 921
308 653
272 848
237 951
204 418
172 701
143 223
116 354
92 389
71 519
53 824
39 258
27 654
18 743
12 170
7 534
4 424
2 450
1 271
613
273
111
41
13
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ملحق 4

المنصوص عليه في المادة  25من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل 2021
بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

جدول يلخص جميع التحديدات المطبقة على األصول الممثلة لصندوق التأمين التكافلي

 -°2العقارات المبنية في المدار الحضري بالمغرب

 10%من األصول المرصدة المختزلة *

 -°3عقارات أخرى موجودة بالمدار الحضري بالمغرب

 10%من األصول المرصدة المختزلة *

 -°2-1شهادات الصكوك



 -°5األسهم المسعرة في بورصة القيم

 12,5%من األصول الممثلة المخفضة* عندما يكون
المصدر بنك تشاركي أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين
التكافلي أو عندما يلجأ إلى دعوة الجمهور إلى االكتتاب 

 -°12الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية **
 °13القيم النقدية المودعة لدى البنوك التشاركية **

 -°16باقي التوظيفات األخرى بعد موافقة الهيةة بالنسبة لك
حالة على حدة

 7,5%من األصول المرصدة المختزلة* عندما ال يكون
المصدر بنك تشاركي أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين
التكافلي أو ال يلجأ إلى دعوة الجمهور إلى االكتتاب 

*األصول المرصدة المختزلة :تساوي األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية باستثناء تلك المتعلقة باالحتياطي المخصص للفوائض التقنية والمالية مخصوم
منها المبالغ المنصوص عليها في البنود  °8و °9و °10و °11و °14و °15المشار إليها في المادة  20من منشور رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات فيما يتعلق بالتأمين
التكافلي.
** تخص القيم  °12و °13فقط قواعد التوزيع المرتبطة بالبنوك التشاركية.

*

*

*
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ملحق 5

المنصوص عليه في المادة  26من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل 2021
بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

جدول يلخص جميع التحديدات المطبقة على األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات التأمين المباشرة

عناصر األصول

التحديد 2

التحديد 1

على األق  30%من
االحتياطيات التقنية

 °1-1شهادات الصكوك التي تعتبر الدولة مبادرة فيها والتي يكون
فيها الخطر المقابل مماثال لخطر القيم التي تصدرها الدولة أو
المضمونة من طرفها
 -°8المبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات
التأمين
 -°15تسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو االستثمار
التكافلي

التحديد 3

 -°2العقارات المبنية في المدار الحضري بالمغرب
 -°3عقارات أخرى موجودة بالمدار الحضري بالمغرب
 -°4حصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في
الحساب الجاري
 -°7السندات المصدرة من لدن هيةات التوظيف الجماعي
 %10من االحتياطيات التقنية
العقاري)(OPCI
 -°16توظيفات أخرى بعد موافقة الهيةة  :توظيفات بالخارج

 %5من االحتياطيات التقنية

 % 20من االحتياطيات التقنية

 -°13مبالغ نقدية في الصندوق أو مودعة لدى المؤسسات
 %10من االحتياطيات التقنية

-°10األقساط أو االشتراكات المتوقع تحصيلها والمتعلقة بعمليات
التأمين غير الـتأمين على الحياة

 25%من احتياطي األقساط
غير المكتسبة

 -°14تكاليف االقتناء المرجأة
 °2-1شهادات الصكوك غير تلك المشار إليها في البند °1-1
 -°5األسهم المسعرة في بورصة القيم
 -°6السندات المصدرة من لدن هيةات التوظيف الجماعي للقيم
المنقولة ( )OPCVMغير النقدية
-°9األقساط أو االشتراكات المتوقع تحصيلها والمتعلقة بعمليات
التأمين على الحياة
 -°11الديون المتعلقة باإلحاالت االختيارية غير المودعة لدى
المقاوالت المحيلة
 -°12الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية

*

*

*

على األكثر  70%من االحتياطيات التقنية

 -°16توظيفات أخرى بعد موافقة الهيةة  :باقي التوظيفات

 % 30من االحتياطيات التقنية
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ملحق 6

المنصوص عليه في المواد  30و  32و 34و  38من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في
 20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

نماذج الشهادات التي تسلمها المؤسسات المودع لديها والتي تثبت اإليداع أو التقييد أو الرصد في حساب
شهادة
(المبالغ النقدية)
() 1

نحن الموقعون أدناه (.......... )2
نشهد أننا المودع لديه لحساب (.......... )3
لتمثي االحتياطيات التقنية ( .......... )4وفقا للمادة  238من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات وللمادتين  30و 31من

منشور رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض
أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات فيما يتعلق بالتأمين التكافلي مبلغ (.......... )5
يمث الرصيد الدائن لـ ..........
بتاريخ (.......... )6
ال يمكن سحب هذا المبلغ إال بعد موافقة مسبقة من الهيةة.

ُحرر في  ..........بتاريخ ..........
التوقيع

) (1تعد على ورق يتضمن رمز المؤسسة المودع لديها .
) (2تسمية وعنوان المؤسسة المودع لديها.
) (3تسمية صندوق الـتأمين التكافلي .

()7

) (4تحديد صنف الحساب المناسب " :التأمين التكافلي العائلي دون االستثمار" أو " عمليات التأمين التكافلي العام باستثناء الضمان ضد عواقب الوقائع
الكارثية " أو" عمليات التأمين التكافلي العام المرتبطة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ".
) (5باألعداد والحروف.
) 30 (6أبري على أبعد تقدير أو  30سبتمبر على أبعد تقدير.
( )7االسم الشخصي والعائلي للموقعين وصفاتهم .
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شهادة
(السندات)
()1

نحن الموقعون أدناه (.......... )2
نشهد أننا المودع لديه بتاريخ ..........
لحساب (.......... )3
لتمثي االحتياطيات التقنية (.......... )4
وفقا للمادة  238من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات وللمادتين  30و 31من منشور رئيس هيةة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق
بمدونة التأمينات فيما يتعلق بالتأمين التكافلي القيم الواردة التالية:
رقم الحساب .......... :
عدد السندات
أ -القيم المسعرة

السعر

طبيعة القيم

في ()5

المبلغ

المجموع أ
ب -أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي (الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ،هيئات التوظيف
الجماعي العقاري)... ،
المجموع ب
ج -القيم غير المسعرة

المجموع ج
المجموع العام

ال يمكن سحب هذه السندات إال بعد الموافقة المسبقة للهيةة.
حرر في  ..........بتاريخ ..........
التوقيع

) (1تعد على ورق يتضمن رمز المؤسسة المودع لديها.
) (2تسمية وعنوان المؤسسة المودع لديها .
) (3تسمية صندوق الـتأمين التكافلي.

()6

) (4تحديد صنف الحساب المناسب " :التأمين التكافلي العائلي باستثناء االستثمار" أو " عمليات التأمين التكافلي العام باستثناء الضمان ضد عواقب
الوقائع الكارثية " أو" عمليات التأمين التكافلي العام المرتبطة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية " .
( )5سعر البورصة للقيم المسعرة أو سعر االسترداد بالنسبة لحصص أو أسهم الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي في اليوم األول من شهر اإليداع .
( )6االسم الشخصي والعائلي للموقعين وصفاتهم .

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

الجريدة الرسمية
شهادة

()1

(المبالغ النقدية)

نحن الموقعون أدناه (.......... )2
نشهد أننا المودع لديه لحساب (.......... )3
لتمثي االحتياطيات التقنية لحساب "االستثمار" وفقا للمادة  238من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات وللمادتين  31و 32من
منشور رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام
القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات فيما يتعلق بالتأمين التكافلي المبلغ (.......... )4

يمث الرصيد الدائن لـ ..........
بتاريخ (.......... )5

حرر في  ..........بتاريخ ..........

التوقيع

) (1تعد على ورق يتضمن رمز المؤسسة المودع لديها.
) (2تسمية وعنوان المؤسسة المودع لديها .
) (3تسمية صندوق التأمين التكافلي .
) (4باألرقام والحروف.
( 30 )5أبري على أبعد تقدير أو  30شتنبر على أبعد تقدير.
( )6االسم الشخصي والعائلي للموقعين وصفاتهم .

()6

8011

8012

الجريدة الرسمية
شهادة

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

()1

(السندات)
نحن الموقعون أدناه (.......... )2
نشهد أننا المودع لديه بتاريخ ..........
لحساب (.......... )3
لتمثي االحتياطيات التقنية لحساب " االستثمار" وفقا للمادة  238من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات وللمادتين  31و 32من
منشور رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام
القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات فيما يتعلق بالتأمين التكافلي القيم الواردة التالية:

رقم الحساب .......... :
أ-

عدد السندات
القيم المسعرة

السعر في

طبيعة القيم

)(4

المبلغ

المجموع أ
ب -أسهم أو حصص هيةات التوظيف الجماعي (الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة هيةات التوظيف الجماعي العقاري )...
المجموع ب
ج -القيم غير المسعرة
المجموع ج
المجموع العام

حرر في  ..........بتاريخ ..........

التوقيع

) (1تعد على ورق يتضمن رمز المؤسسة المودع لديها .
) (2تسمية وعنوان المؤسسة المودع لديها .
) (3تسمية صندوق التأمين التكافلي .

() 5

) (4سعر البورصة للقيم المسعرة أو سعر االسترداد بالنسبة لحصص أو أسهم الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي في اليوم األول من شهر اإليداع.
( )5االسم الشخصي والعائلي للموقعين وصفاتهم .

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

الجريدة الرسمية
شهادة

()1

(المبالغ النقدية)

نحن الموقعون أدناه (.......... )2
نشهد أننا المودع لديه لحساب (.......... )3
لتمثي االحتياطي التقني للفوائض التقنية والمالية للحساب ( .......... )4لصندوق التأمين التكافلي وفقا للمادة  238من القانون رقم 17.99
المتعلق بمدونة التأمينات وللمادتين  31و 32من منشور رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر
في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات فيما يتعلق بالتأمين التكافلي المبلغ (.......... )5

يمث الرصيد الدائن لـ ..........
بتاريخ (.......... )6

حرر في  ..........بتاريخ ..........

التوقيع

) (1تعد على ورق يتضمن رمز المؤسسة المودع لديها .
) (2تسمية وعنوان المؤسسة المودع لديها .
) (3تسمية صندوق التأمين التكافلي.

()7

) (4تحديد صنف الحساب المناسب " :التأمين التكافلي العائلي باستثناء االستثمار" أو " عمليات التأمين التكافلي العام باستثناء الضمان ضد عواقب
الوقائع الكارثية " أو" عمليات التأمين التكافلي العام المرتبطة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية " .

( )5باألرقام والحروف.
( 30 )6أبري على أبعد تقدير.

( )7االسم الشخصي والعائلي للموقعين وصفاتهم.

8013

8014

الجريدة الرسمية
شهادة

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

() 1

(السندات)
نحن الموقعون أدناه (.......... )2
نشهد أننا المودع لديه بتاريخ ..........
لحساب (.......... )3
لتمثي االحتياطي التقني للفوائض التقنية والمالية لحساب ( .......... )4لصندوق التأمين التكافلي وفقا للمادة  238من القانون رقم
 17.99المتعلق بمدونة التأمينات وللمادتين  31و 32من منشور رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم
 AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات فيما يتعلق بالتأمين
التكافلي القيم الواردة التالية:
رقم الحساب .......... :
أ-

عدد السندات
القيم المسعرة

السعر في

طبيعة القيم

()5

المبلغ

المجموع أ
ب -أسهم أو حصص هيةات التوظيف الجماعي (الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة هيةات التوظيف الجماعي العقاري )...
المجموع ب
ج -القيم غير المسعرة
المجموع ج
المجموع العام

حرر في  ..........بتاريخ ..........

التوقيع

() 6

) (1تعد على ورق يتضمن رمز المؤسسة المودع لديها .
) (2تسمية وعنوان المؤسسة المودع لديها.
) (3تسمية صندوق التأمين المودع .

) (4تحديد صنف الحساب المناسب " :التأمين التكافلي العائلي باستثناء االستثمار" أو " عمليات التأمين التكافلي العام باستثناء الضمان ضد عواقب
الوقائع الكارثية " أو" عمليات التأمين التكافلي العام المرتبطة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ".

( )5سعر البورصة للقيم المسعرة أو سعر االسترداد بالنسبة لحصص أو أسهم الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي في اليوم األول من شهر اإليداع.
( )6االسم الشخصي والعائلي للموقعين وصفاتهم.

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

الجريدة الرسمية
شهادة

()1

(المبالغ النقدية)

نحن الموقعون أدناه (.......... )2
نشهد أننا المودع لديه لحساب (.......... )3
لتمثي االحتياطيات التقنية لعمليات اإلسعاف وفقا للمادة  238من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات وللمادتين  31و 32من
منشور رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام
القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات فيما يتعلق بالتأمين التكافلي المبلغ (.......... )4

يمث الرصيد الدائن لـ ..........
بتاريخ (.......... )5

حرر في  ..........بتاريخ ..........

التوقيع

) (1تعد على ورق يتضمن رمز المؤسسة المودع لديها.
) (2تسمية وعنوان المؤسسة المودع لديها .
) (3تسمية صندوق التأمين التكافلي.
) (4باألرقام والحروف.
( 30 )5أبري على أبعد تقدير أو  30شتنبر على أبعد تقدير.
( )6االسم الشخصي والعائلي للموقعين وصفاتهم .

()6

8015

8016

الجريدة الرسمية
شهادة

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

() 1

(السندات)
نحن الموقعون أدناه (.......... )2
نشهد أننا المودع لديه بتاريخ ..........
لحساب (.......... )3
منشور
 32من
31
وللمادتين
منشور
32ومن
 31و
التأميناتللمادتين
لتمثي االحتياطيات التقنية لعمليات اإلسعاف وفقا للمادة  238من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمين و

رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم
 17.99المتعلق بمدونة التأمينات فيما يتعلق بالتأمين التكافلي القيم الواردة التالية:

رقم الحساب.......... :
أ-

عدد السندات
القيم المسعرة

السعر في

طبيعة القيم

()4

المبلغ

المجموع أ
ب -أسهم أو حصص الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي (الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ،وهيئات التوظيف الجماعي
العقاري)... ،
المجموع ب
ج -القيم غير المسعرة
المجموع ج
المجموع العام
حرر في  ..........بتاريخ ..........

التوقيع

()5

) (1تعد على ورق يتضمن رمز المؤسسة المودع لديها.
) (2تسمية وعنوان المؤسسة المودع لديها .
) (3تسمية صندوق التأمين التكافلي.
) (4سعر البورصة للقيم المسعرة أو سعر االسترداد بالنسبة لحصص أو أسهم الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي في اليوم األول من شهر اإليداع.
) (5االسم الشخصي والعائلي للموقعين وصفاتهم.

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

الجريدة الرسمية
شهادة

()1

(المبالغ النقدية)

نحن الموقعون أدناه (.......... )2
نشهد أننا المودع لديه لحساب (.......... )3
لتمثي االحتياطيات التقنية ( )4وفقا للمادة  238من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات وللمادتين  31و 34من منشور رئيس هيةة
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق
بمدونة التأمينات فيما يتعلق بالتأمين التكافلي المبلغ (.......... )5

يمث الرصيد الدائن لـ ..........
بتاريخ (.......... )6

حرر في  ..........بتاريخ ..........

التوقيع

()7

) (1تعد على ورق يتضمن رمز المؤسسة المودع لديها.
) (2تسمية وعنوان المؤسسة المودع لديها.
) (3تسمية صندوق إعادة التأمين التكافلي .
) (4تحديد الحساب المناسب " :عمليات القبول المغربية باستثناء الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية " أو " عمليات القبول المغربية المرتبطة بالضمان ضد عواقب الوقائع
الكارثية ".
( )5باألرقام والحروف.
( 30 )6أبري على أبعد تقدير أو  30شتنبر على أبعد تقدير.
( )7االسم الشخصي والعائلي للموقعين وصفاتهم .

8017

8018

الجريدة الرسمية
شهادة

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

() 1

(السندات)
نحن الموقعون أدناه (.......... )2
نشهد أننا المودع لديه بتاريخ ..........
لحساب (.......... )3
لتمثي االحتياطيات التقنية (.......... )4
وفقا للمادة  238من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات وللمادتين  31و 34من منشور رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي القيم الواردة التالية:

رقم الحساب .......... :
أ-

عدد السندات
القيم المسعرة

السعر في

طبيعة القيم

()5

المبلغ

المجموع أ
ب -أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي (الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ،هيئات التوظيف الجماعي
العقاري)... ،
المجموع ب
ج -القيم غير المسعرة
المجموع ج
المجموع العام

حرر في  ..........بتاريخ ..........

التوقيع

()6

) (1تعد على ورق يتضمن رمز المؤسسة المودع لديها .
) (2تسمية وعنوان المؤسسة المودع لديها.
) (3تسمية صندوق إعادة التأمين التكافلي.
) (4تحديد صنف الحساب المناسب " :عمليات القبول المغربية باستثناء الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية" أو "عمليات القبول المغربية المرتبطة بالضمان ضد عواقب
الوقائع الكارثية " .
) (5سعر البورصة للقيم المسعرة أو سعر االسترداد بالنسبة لحصص أو أسهم الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي في اليوم األول من شهر اإليداع .
( )6االسم الشخصي والعائلي للموقعين وصفاتهم.

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

الجريدة الرسمية
شهادة

()1

(المبالغ النقدية)
نحن الموقعون أدناه

()2

..........

نشهد أننا المودع لديه لحساب (.......... )3
لتمثي احتياطي التسيير وفقا للمادة  238من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات وللمادة  38من منشور رئيس هيةة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات
فيما يتعلق بالتأمين التكافلي المبلغ (.......... )4

يمث الرصيد الدائن لـ ..........
بتاريخ (.......... )5
ال يمكن سحب هذا المبلغ إال بعد الموافقة المسبقة للهيةة.

حرر في  ..........بتاريخ ..........

التوقيع

) (1تعد على ورق يتضمن رمز المؤسسة المودع لديها .
) (2تسمية وعنوان المؤسسة المودع لديها.
) (3تسمية مقاولة التأمين و إعادة التأمين المودعة.
) (4باألرقام و الحروف .
( 30 )5أبري على أبعد تقدير أو  30شتنبر على أبعد تقدير.
( )6االسم الشخصي والعائلي للموقعين وصفاتهم.

()6

8019

8020

الجريدة الرسمية
شهادات

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

()1

(السندات)
نحن الموقعون أدناه (.......... )2
نشهد أننا المودع لديه في تاريخ ..........
لحساب (.......... )3
لتمثي االحتياطي التقني للتسيير وفقا للمادة  238من القانون رقم  17.99المتعلق ب مدونة التأمينات وللمادة  38من منشور
رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام
القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات فيما يتعلق بالتأمين التكافلي القيم الواردة التالية:

رقم الحساب .......... :
عدد السندات

السعر في

طبيعة القيم

()4

المبلغ

أ -القيم المسعرة
المجموع أ
ب -أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي (الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ،هيئات التوظيف
الجماعي العقاري)...،
المجموع ب
ب -القيم غير المسعرة
المجموع ج
المجموع العام

ال يمكن سحب هذه القيم إال بعد الموافقة المسبقة للهيةة.
ح رر في  ..........بتاريخ ..........
ُ
التوقيع

)(5

) (1تعد على ورق يتضمن رمز المؤسسة المودع لديها .
) (2تسمية وعنوان المؤسسة المودع لديها .
) (3تسمية مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي المودعة .
) (4سعر البورصة للقيم المسعرة أو سعر االسترداد بالنسبة لحصص أو أسهم الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي في اليوم األول من شهر اإليداع.
( )5االسم الشخصي والعائلي للموقعين وصفاتهم .
*

*

*

الحصة ب %
الحصة ب %

البنك
البنك

االلتزامات
االلتزامات
بالدرهم
بالدرهم

ملحق 7

اإليداعات ب %
اإليداعات ب %
()4

()4

الخطر أو األخطار المعاد تأمينها
الخطر أو األخطار المعاد تأمينها

التكافلي
التأمين
إعادة
مخطط
نموذج
إعادةالتكافلي
التأمين
التأمين،إعادة
إعادة مخطط
 :1مخططنموذج
التأمين بالحصة
اتفاقية
 :1مخطط إعادة التأمين ،اتفاقية إعادة التأمين بالحصة

)(3

كيفية تحديد
كيفية تحديد
المحال
القسط
القسط )(3
المحال
الخصومات
الخصومات
ب%
ب%

األقساط
األقساط

الحوادث
الحوادث

عائدات
عائداتات
إدخال وإخراج في المحفظة اإليداع
بنود أخرى
%في المحفظة
وإخراج
إدخال ب
اإليداعات
ب%
بنود أخرى
تحديدها)
(مع
ب%
ب )(5
%
(مع تحديدها)
)(5

األقساط
األقساط

الحوادث
الحوادث

المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي
17.99
رقم
القانون
أحكام
بعض
بتطبيق
2021
أبريل
7
20
ملحق
في
صادر
AS/02/21
رقم
بالنيابة
االجتماعي
واالحتياط
التأمينات
المنصوص عليه في المادة  40من منشور رئيس هيئة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي
المنصوص عليه في المادة  40من منشور رئيس هيئة مراقبة

() 2

معيدي
معيدي)2
(
التأمين
التأمين

المقاولة .......................:
.......................:
....................:
المقاولةمحاسبية
السنة ال
....................:
محاسبية
السنة ال
م.....................:
االتفاقية رق
م.....................:
فاقية................:
االتفاقية رق
مفعول االت
سريان
فاقية................:
مفعولال االت
رئيسي
سريانالتأمين
معيد
معيد التأمين الرئيسي

االتفاقية

()1

االلتزامات برسم
االلتزامات ()1
برسم
االتفاقية

االلتزام األقصى
االلتزام األقصى

االحتفاظ الصافي
االحتفاظ الصافي

التزامات التي يتحملها
االلتزامات التي يتحملها
يتحملها
التي
التزامات
التأمين
معيدو
معيدو التأمين
معيدو
التأمين

أشهد بصحة وصدق المعلومات الواردة أعاله المتعلقة بعمليات اإلحالة التي أجرتها مقاولتي لحساب صندوق التأمين التكافلي /إعادة التأمين التكافلي

( )5يجب تحديدها عندما تكون عائدات اإليداعات منصوص عليها في االتفاقية.

وصدق المعلومات الواردة أعاله المتعلقة بعمليات اإلحالة التي أجرتها مقاولتي لحساب صندوق التأمين التكافلي /إعادة التأمين التكافلي
السنة
التزاماتهم ب
بصحة
( )1تحديد المبلغ في حالة قيام معيدي التأمين بتحديد أشهد
()1
سماسرة إعادة التأمين المعنيين
(1
بتحديداماتهم
التأمينز
بتحديد الت
التأمين
حالة
المبلغفي
املبلغ
تحديد
وسمسار أو
معيدي
معيديتحديد
مباشر
بالسنة.السنة
غير
التزاماتهم ب
توظيف
حالة
) )(2في
التأمين
معيدي
قيامقيام
حالة
في
تحديد
)(2
)(2
المعنيين
األقساط
طبيعة
تحديد
وعاءغير
حالة
)(3فيفي
التأميناملعنيين.
إعادةالتأمين
سماسرةإعادة
وسمسارأوأوسماسرة
التأمينوسمسار
معيديالتأمين
تحديدمعيدي
مباشرتحديد
مباشر،
توظيفغير
توظيف
حالة
(مبالغ نقدية أو سندات أو مبالغ نقدية وسندات)
)(3
اإليداعات
األقساط
) (4تحديد طبيعة وعاء
)(3
األقساط.
تحديد طبيعة وعاء
(5
االتفاقية
عليها في
اإليداعات
عائدات
تكون
عندما
ها
تحديد
وسندات)
) )(4يجب
منصوصنقدية
سندات أو مبالغ
نقدية أو
(مبالغ
اإليداعات
طبيعة
تحديد
)(4
وسندات).
سندات أو
نقدية أو
(مبالغ
اإليداعات
االتفاقية
نقدية في
مبالغ عليها
منصوص
اإليداعات
عائدات
تكون
طبيعةها عندما
تحديد تحديد
( )5يجب
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()2

معيدي
التأمين

المقاولة .......................:
السنة المحاسبية ....................:
االتفاقية رقم.....................:
سريان مفعول االتفاقية................:

معيد التأمين الرئيسي

االلتزامات برسم
()1
االتفاقية

االلتزام األقصى

قدرات االحتفاظ

عدد القدرات المعاد
تأمينها

التزامات معيدي التأمين

()1

الحصة ب
%

االلتزامات
بالدرهم

الفائض رقم ......

()4
اإليداعات ب %

الخطر أو األخطار المعاد تأمينها

نموذج مخطط إعادة التأمين التكافلي
 :2مخطط إعادة التأمين ،اتفاقية إعادة التأمين بفائض القدرات

البنك

()3

كيفية تحديد
القسط المحال
الخصومات
ب%

األقساط

الحوادث

إدخال وإخراج في
المحفظة ب %
األقساط

الحوادث

عائدات
بنود
اإليداع
ات أخرى
()5
ب%
(مع
تحديدها)

أشهد بصحة وصدق المعلومات الواردة أعاله المتعلقة بعمليات اإلحالة التي أجرتها مقاولتي لحساب صندوق التأمين التكافلي /إعادة التأمين التكافلي

( )5يجب تحديدها عندما تكون عائدات اإليداعات منصوص عليها في االتفاقية.

بالسنة.
بتحديدالتزاماتهم
التأمينبتحديد
معيديالتأمين
قيامقياممعيدي
حالة
تحديداملبلغ
)(1تحديد
السنة
التزاماتهم ب
حالة
المبلغفيفي
المعنيين
أو أو
وسمسار
توظيفغيرغير
التأميناملعنيين.
إعادةالتأمين
سماسرةإعادة
سماسرة
التأمينوسمسار
معيديالتأمين
تحديدمعيدي
مباشرتحديد
مباشر،
حالةتوظيف
)(2)(2فيفيحالة
) (3تحديد طبيعة وعاء األقساط
األقساط.
طبيعة وعاء
تحديد طبيعة
)(4)(3تحديد
(مبالغ نقدية أو سندات أو مبالغ نقدية وسندات)
اإليداعات
وسندات).
منصوصنقدية
سندات أو مبالغ
نقدية أو
(مبالغ
اإليداعات
االتفاقية
عليها في
اإليداعات
عائدات
تكون
طبيعةها عندما
تحديد تحديد
() )5(4يجب

*

*

*
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ملحق

أبريل
 20أبريل
في 20
صادر في
 AS/02/21صادر
رقم AS/02/21
بالنيابة رقم
االجتماعي بالنيابة
واالحتياط االجتماعي
التأمينات واالحتياط
مراقبة التأمينات
هيئة مراقبة
رئيس هيئة
منشور رئيس
من منشور
 40من
المادة 40
في المادة
عليه في
المنصوص عليه
المنصوص
التكافلي
بالتأمين
يتعلق
فيما
التأمينات،
بمدونة
المتعلق
17.99
رقم
القانون
أحكام
بعض
بتطبيق
2021
 2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

التكافلي
التأمين التكافلي
إعادة التأمين
اتفاقيات إعادة
تقديم اتفاقيات
جذاذات تقديم
جذاذات
الحصة
التأمين ببالحصة
إعادة التأمين
باتفاقية إعادة
تتعلق باتفاقية
تقديمية تتعلق
جذاذة تقديمية
 --11جذاذة
رقم......................................................................................:
االتفاقية رقم......................................................................................:
-االتفاقية………………………
المحيلة………………………..................................................................:
مقاولة المحيلة..................................................................:
-الالمقاولة....................................
:
االجتماعي
مقر
ال
بلد
…………………………………
التأمين:
معيد التأمين ………………………………… :بلد المقر االجتماعي....................................:
-معيد................
……………
……………………………………………
:
رئيسي
ال
التأمين
معيد
-معيد التأمين الرئيسي................…………… ……………………………………………:………………………
……………… ………………………
……………….......................
تأمينها....................... :
المعاد تأمينها:
األخطار المعاد
أو األخطار
الخطر أو
-الخطر…………………………………
………………………………
.............
المطبق:
القانون
-القانون المطبق………………………………… ………………………………............. :…………………………………………………………….
…………………………………………………………….............
… ............
المفعول…:
سريان المفعول:
تاريخ سريان
-تاريخ…………………………………………………
االتفاقية:
مدة االتفاقية………………………………………………… :
-مدة..................................................................................
..............................................................................................................:
بالفسخ............................:
إخطار بالفسخ
-إخطار……………………………………………………………
..............
…
المحيلة:
المقاولة
احتفاظ
-احتفاظ المقاولة المحيلة…………………………………………………………….............. …:................................................................................
.............................................................................................................:
التفاقية.............................:
برسم ااالتفاقية
قصى برسم
األقصى
لتزام األ
االلتزام
-اال…………………………………………………
التأمين............................................:
إعادة
خصم
-خصم إعادة التأمين…………………………………………………............................................:…………………..
..…………………...............................
…………………………………… ...............................
الحسابات…………………………………….:
دورية الحسابات.:
-دورية.............................................................................................................
العملة.......:
-العملة....................................................................................................................:)..................................................................................................................:
..................................................................................................................:)%
ب ((%
األقساط ب
إيداعات األقساط
-إيداعات).................................................................................................................:
.................................................................................................................:)%
ب ((%
الحوادث ب
إيداعات الحوادث
-إيداعات.............
)..............................................................................................:
%
(
ب
ات
اإليداع
عائدات اإليداعات ب (...........................................................................................................:)%
 -عائدات……………………………
…………………………………… ……………………………
……………………………………........
ات ........::
اإليداعات
طبيعة اإليداع
-طبيعةج..............................................................................................:
ا
خر
إ
/
ل
ا
دخ
إ
األقساط
محفظة
-محفظة األقساط إدخال  /إخراج..............................................................................................:ج..................................................................................:
خرااج..................................................................................:
ل  //إإخر
دخاال
الحوادث إإدخ
محفظة الحوادث
-محفظة……………………………
تحديدها):
جب
(ي
أخرى
بنود أخرى (يجب تحديدها)…………………………… :
 -بنود...........................................................................................
االتفاقية ...........................................................................................::
في االتفاقية
التأمين في
معيد التأمين
حصة معيد
-حصةالمحيلة
المقاولة المحيلة
المقاولة

التوقيعوالخاتم.
( )1التوقيع
تم
والخااتم
( )1التوقيع والخ
()1

معيد
معيد

التأمين()1
التأمين()1
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جذاذات تقديم اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي
 -2جذاذة تقديمية تتعلق باتفاقية إعادة التأمين بفائض القدرات

االتفاقية رقم.......................................................:فائض رقم :رقم........................................................
المقاولة المحيلة……………………….................................................................:معيد التأمين …………………………………… :بلد المقر االجتماعي.................................:معيد التأمين الرئيسي................……………………… ……………………………:الخطر أو األخطار المعاد تأمينها………….................................................. :القانون المطبق…………………………………… ……………………............. :تاريخ سريان المفعول………………………………………………………………............. :مدة االتفاقية………………………………………………………………… :إخطار بالفسخ.............................................................................................:قدرات االحتفاظ للمقاولة المحيلة……………………………………………………………............:-عدد القدرات المعاد تأمينها.......................................................................................................:

االلتزام األقصى برسم الاالتفاقيةالتفاقية......................................................................................................:
خصم إعادة التأمين…………………………….........................................................................:دورية الحسابات..…………………..................... …………………………………….:العملة......................................................................................................................:إيداعات األقساط ب (..............................................................................................................:)%إيداعات الحوادث ب (............................................................................:)% عائدات اإليداعات ب (...........................................................................................................:)%طبيعة اإليداعات ……………………… ……………………………………........:محفظة األقساط إدخال  /إخراج................................................................................................:محفظة الحوادث إدخال  /إخراج...............................................................................................: بنود أخرى (يجب تحديدها)…………………………… :-حصة معيد التأمين في االتفاقية ............................................................................................:

معيد

المقاولة المحيلة

()1
والخاتم.والخاتم
التوقيع
( )1التوقيع

*

*

*

التأمين()1

بنود أخرى
بنود
أخرى
إعادة تكوين
بند إعادة
بند
تحدييددها
بنودتحد
تكوين ((مع
ها))
مع
أخرى
الضمان (())88
الضمانتكوين
إعادة
بند
أخرىدها)
مع تحدي
(
بنود
(())88
الضمان
تكوين
بند إعادة
(مع تحديدها)
()8
الضمان

ملحق
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 AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي
رقم AS/02/21
بالنيابة رقم
االجتماعي بالنيابة
واالحتياط االجتماعي
التأمينات واالحتياط
مراقبة التأمينات
هيئة مراقبة
رئيس هيئة
منشور رئيس
من منشور
 40من
المادة 40
في المادة
عليه في
المنصوص عليه
المنصوص
التكافلي
بالتأمين
يتعلق
فيما
التأمينات،
بمدونة
المتعلق
17.99
رقم
القانون
أحكام
بعض
بتطبيق
2021
أبريل
20
في
صادر
9
ملحق
صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي
المنصوص عليه في المادة  40من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم AS/02/21
ملحق 9
المنصوص عليه في المادة  40من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة نموذج مخطط إعادة التأمين التكافلي
التكافلي
التأمين
إعادة
مخطط
نموذج
بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي
2021
أبريل
20
في
صادر
AS/02/21
رقم
زيادة التعويضات
زيادة
التأمين
إعادةإعادة
اتفاقية
التأمين،
مخطط إعادة
 --33مخطط
التعويضات
التأمين
إعادة
اتفاقية
التأمين،
إعادة
التكافلي
التأمين
مخطط
نموذج
مخطط إعادة
التكافليزيادة التعويضات
التأمينالتأمين
اتفاقية إعادة
نموذجالتأمين،
 -3مخطط إعادة
 -3مخطط إعادة التأمين ،اتفاقية إعادة التأمين زيادة التعويضات

المقاولة ......................:
......................:
المقاولة
....................:
المقاولةمحاسبية
السنة
....................:
محاسبية
السنة الال
......................:
....................:
المقاولة المحاسبية
السنة
......................:
الشطر رقم
الشطر
االتفاقية رقم
االتفاقية
رقم
رقم
السنة المحاسبية ....................:
مفعول االتفاقية
مفعول
سريان
االتفاقية
سريان
الشطر رقم
االتفاقية رقم
التأمين الالرئيسي
معيد التأمين
معيد
رئيسي
االتفاقية
مفعول
سريان
الشطر رقم
رقم
االتفاقية
رئيسي
التأمين الاالتفاقية
معيد مفعول
سريان
معيد التأمين الرئيسي

التحصي األساسي:
تقدير التحصي
تقدير
األساسي:
المحتتففظظ به
األساسي:المح
تقدير التحصي
تقدير
به
التحصي
تقدير التحصي

(())11

()1
التأمين
خلوص
التأمين وو
خلوص
تقدير التحصي
األساسي :المحتفظ به
التحصي
تقدير
التأمين(())33
نطاقه (())22
()1
معيدي
التأمين
معيدي
نطاقه
به
ظ
ف
ت
المح
التحصي
تقدير
و
التأمين
خلوص
(())33
(())22
التأمين
معيدي
نطاقه
و
التأمين
خلوص
()2
معيدي التأمين
نطاقه

() 3

االلتزامات
االلتزامات
(بالدرهم)
(بالدرهم)
االلتزامات
(بالدرهم)
االلتزامات
(بالدرهم)

البنك
البنك
البنك
تأمينها
األخخططاارر المعاد
أو األ
الخطر أو
الخطر
تأمينها
المعادالبنك
الخطر أو األخطار المعاد تأمينها
الخطر أو األخطار المعاد تأمينها
عائدات اإليداعات
القسط االحتياطي أو
ات
اإليداع
عائدات
أو
االحتياطي
القسط
إيداعات
كيفية تحديد
كيفية
إيداعات
تحديد
(())77
الحد األدنى لإليداع (())55
ب%
الحصة ب
الحصة
األدنى
الحد
%
الحوادث (( ))66عائدات اإليداعات
االحتياطي
القسط
القسط المحال(())44
لإليداع أو الحوادث
كيفيةالمحال
القسط
إيداعات
تحديد
(())77
كيفية األداء (())55
األداء
كيفية
لإليداع
األدنى
الحد
%
الحصة ب
اإليداعات
عائدات
أو
االحتياطي
القسط
(())66
(())44
الحوادث
المحال
القسط
إيداعات
تحديد
كيفية
() 7
() 5
األداء
كيفية
لإليداع
( )4الحد األدنى
الحصة ب %
الحوادث
القسط المحال
كيفية األداء
()6

بند المؤشر
المؤشر
بند
والمرجع
وا
لمرجع
المؤشر
بند
لمرجع
بند واالمؤشر
والمرجع

التأمين التكافلي
/إعادة التأمين
التكافلي /إعادة
التأمين التكافلي
صندوق التأمين
لحساب صندوق
مقاولتي لحساب
أجرتها مقاولتي
التي أجرتها
اإلحالة التي
بعمليات اإلحالة
المتعلقة بعمليات
أعاله المتعلقة
الواردة أعاله
المعلومات الواردة
وصدق المعلومات
بصحة وصدق
أشهد بصحة
أشهد
التكافلي

أشهد بصحة وصدق المعلومات الواردة أعاله المتعلقة بعمليات اإلحالة التي أجرتها مقاولتي لحساب صندوق التأمين التكافلي /إعادة التأمين التكافلي
النسبية
االتفاقية
إطار
في
مسبق
توظيف
حالة
في
تمأل
النسبية
االتفاقية
إطار
في
مسبق
توظيف
حالة
في
تمأل
(())11
أشهد بصحة وصدق المعلومات الواردة أعاله المتعلقة بعمليات اإلحالة التي أجرتها مقاولتي لحساب صندوق التأمين التكافلي /إعادة التأمين التكافلي
السنة
التزاماتهم
بتحديد
التأمين
معيدي
قيام
حالة
في
المبلغ
تحديد
)
2
(
السنة
التزاماتهم بب
قيام
حالة
في
المبلغ
بتحديد النسبية
التأميناالتفاقية
معيدي إطار
مسبق في
توظيف
حالة
تحديد في
(( ))12تمأل
التأمين المعنيين
إعادة التأمين
سماسرة إعادة
وسمسار أوأو سماسرة
النسبية.وسمسار
معيدي التأمين
معيدي
تحديد
مباشر
توظيفغير
حالةتوظيف
فيفيحالة
في
(
االتفاقية
مباشرإطار
مسبق في
()3)1تمأل
المعنيين
التأمين
تحديد
غير
توظيف
التزاماتهم بالسنة
بتحديد
التأمين
معيدي
قيام
حالة
في
المبلغ
تحديد
النسبية
االتفاقية
إطار
مسبق في
توظيف
حالةحالة
في
())32)(((1تمأل
األقساط
وعاء
طبيعة
تحديد
)
بالسنة.
التأميناماتهم
بتحديد التز
معيدي التأمين
قيام
طبيعةحالة
املبلغ في
تحديد
األقساط
وعاء
تحديد
(44)2
سماسرة إعادة التأمين المعنيين
وسمسار
مباشر
حالة
 ))3في
التزاماتهمأوبالسنة
معيديبتحديد
تحديدالتأمين
معيدي
غيرقيام
توظيفحالة
المبلغ في
تحديد
()(((2
والحروف
باألرقام
المبالغ
عن
التعبير
والحروفالتأمين وسمسار أو سماسرة إعادة التأمين املعنيين.
تحديد معيدي
مباشر،
توظيف غير
()455)3في)) حالة
باألرقام
المبالغ
عن
التعبير
األقساط
تحديد معيدي التأمين وسمسار أو سماسرة إعادة التأمين المعنيين
وعاءمباشر
طبيعة غير
تحديدتوظيف
في حالة
()(((3
وسندات)
نقدية
مبالغ
أو
سندات
أو
نقدية
(مبالغ
اإليداعات
طبيعة
تحديد
وسندات)
نقدية
مبالغ
أو
سندات
أو
نقدية
(مبالغ
اإليداعات
طبيعة
تحديد
()))656)4
األقساط.
وعاء
طبيعة
تحديد
والحروف
باألرقام
المبالغ
عن
التعبير
األقساط
طبيعة
تحديد
()(((4
في االتفاقية
منصوص عليها في
اإليداعات منصوص
عائدات اإليداعات
عائدات
تكون
وعاءعندما
ها
تحديد
يجب
االتفاقية
تكون
عندما
ها
تحديد
يجب
()))767)5
والحروف.
باألرقام
املبالغ
عن
التعبير
عليها وسندات)
سندات أو مبالغ نقدية
(مبالغ نقدية أو
اإليداعات
طبيعة
تحديد
باألرقام
المبالغ
التعبير
()((5
زيادة القسط
حساب زيادة
وكيفية حساب
والحروفوكيفية
إعادات التكوين
إعادات
عدد
عنإلى
اإلشارة
القسط
التكوين
عدد
إلى
اإلشارة
())88)(((6
وسندات).
نقدية
مبالغ
أو
سندات
أو
نقدية
(مبالغ
اإليداعات
تحديد
()6
االتفاقية
في
عليها
منصوص
اإليداعات
عائدات
تكون
عندما
ها
تحديد
يجب
)
7
وسندات)
نقدية
مبالغ
أو
سندات
أو
نقدية
(مبالغ
اإليداعات
طبيعة
تحديد
عندماتكون
منصوص عليها
اإليداعات
عائدات
عندما
تحديدها
اإليداعاتحساب
وكيفية
التكوين
إعادات
إلى عدد
اإلشارة
()8)7
االتفاقية.االتفاقية
القسطفي
زيادةفيعليها
منصوص
عائدات
تكون
ها
تحديد
يجب
()(7
حساب زيادة
وكيفية
التكوين
إعادات
( )8اإلشارة
القسط.القسط
حساب زيادة
وكيفية
التكوين
إعادات
عددعدد
اإلشارةإلىإلى
() 8
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المقاولة ......................:
السنة المحاسبية ....................:

االتفاقية رقم:
سريان مفعول االتفاقية:
معيد التأمين الرئيسي :

تقدير التحصي األساسي:
تقدير التحصي المحتفظ به

() 1

نطاق تدخ معيدي التأمين

معيدي
التأمين

()2

الشطر رقم:

الحصة ب %

()4

إيداعات
الحوادث

البنك

نموذج مخطط إعادة التأمين التكافلي
 :4مخطط إعادة التأمين
اتفاقية إعادة تأمين تجاوز الخسارة

الخطر أو األخطار المعاد تأمينها

االلتزامات
(بالدرهم)

القسط
االحتياطي أو
كيفية تحديد
الحد األدنى
القسط المحال
لإليداع
كيفية األداء
()3

عائدات اإليداعات
()5

أشهد بصحة وصدق المعلومات الواردة أعاله المتعلقة بعمليات اإلحالة التي أجرتها مقاولتي لحساب صندوق التأمين التكافلي /إعادة التأمين التكافلي
االتفاقية النسبية
إطار في
مسبق فيمسبق
توظيفتوظيف
حالة حالة
تمأل في
إطار النسبية.
االتفاقية
)(1تمأل في
)(1
(
المعنيين
التأمين
إعادةإعادة
سماسرة
وسمسار أو
التأمين
معيدي
تحديد
مباشر
غير غير
توظيف
حالةحالة
()2)2في في
املعنيين.
التأمين
سماسرة
وسمسار أو
التأمين
معيدي
تحديد
مباشر،
توظيف
والحروف
باألرقامباألرقام
املبالغالمبالغ
عنعن
التعبير
(
والحروف.
()3)3التعبير
( )4)4تحديد طبيعة اإليداعات (مبالغ نقدية أو سندات أو مبالغ نقدية وسندات)
(
وسندات).
نقدية
مبالغ
أو
سندات
أو
نقدية
(مبالغ
اإليداعات
طبيعة
تحديد
االتفاقية.في االتفاقية
منصوص عليها
اإليداعات
عائدات
تكونتكون
عندما
تحديدها
يجب
(
منصوص عليها في
اإليداعات
عائدات
عندما
تحديدها
()5)5يجب

*

*

*

بنود أخرى
(مع تحديدها)
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ملحق 10

هيئة10
ملحق
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل
المنصوص عليه في المادة  40من منشور رئيس
في  20أبريل
صادر
AS/02/21
رقم
بالنيابة
االجتماعي
واالحتياط
التأمينات
مراقبة
رئيس
منشور
المنصوص عليه في المادة 40
هيئةالقانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي
أحكام
بعض
2021منبتطبيق
 2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

جذاذات تقديم اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي
جذاذات تقديم اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي
 -3جذاذة تقديمية تتعلق باتفاقية إعادة التأمين زيادة التعويضات
 -3جذاذة تقديمية تتعلق باتفاقية إعادة التأمين زيادة التعويضات
.......................................................................
رقم....................................:الشطر رقم:
االتفاقيةاالتفاقية
.......................................................................
رقم....................................:الشطر رقم:
………………………
المحيلة........................................................................:
المقاولةالمقاولة
………………………
المحيلة........................................................................:
.....................................
االجتماعي:
المقرد المقر
……………………………… بل
التأمين:التأمين:
معيد -معيد.....................................
االجتماعي:
……………………………… بلد
................
…………………………
…………………………
رئيسي:رئيسي:
التأمين ال
معيد -معيد................
…………………………
…………………………
التأمين ال
…………………
…...................................................
تأمينها:تأمينها:
المعاد المعاد
األخطار
الخطر أو
…………………
…...................................................
خطار
الخطر أو األ
…………………………………
………………
.............
المطبق:المطبق:
القانونالقانون
…………………………………
………………
.............
………………………………………………….
............
المفعول:
سريانسريان
تاريخ-تاريخ………………………………………………….
............
المفعول:
…………………………………………………………………
االتفاقية:
مدة -مدة…………………………………………………………………
االتفاقية:
................................................................................................:
بالفسخبالفسخ
إخطارإخطار
................................................................................................:
………………………
……..
…...................
المحيلة:المحيلة:
المقاولةالمقاولة
حملهاتتحملها
التأمينتت التي
خلوصخلوص
………………………
……
..…...................
التأمين التي
التغطية........................................................................................................:
حد -حدالتغطية........................................................................................................:
التأمين.........................................................................................:
قسط إعادة
التأمين.........................................................................................:
تحديدإعادة
كيفية قسط
كيفية -تحديد)................................................................................:
اآلداء(1
االحتياطي
)................................................................................:
اآلداء(1
ودوريةودورية
االحتياطي
القسط القسط
مبلغ -مبلغ..........................................................
...............
والمرجع :
..........................................................
...............
والمرجع :
المؤشرالمؤشر
 بند  -بندالضمان.......................................................................................................:
إعادة
الضمان.......................................................................................................:
تكوين تكوين
بند إعادة
بند -...............................................................
).............................................:
تحديد
أخرى (مع
...............................................................
).............................................:
معهاتحديدها
أخرى (
بنود -بنود..........
ة...........................................................................................................................:
..........
ة...........................................................................................................................:
العمل -العمل)...............................................................................................................:
الحوادث ب (
)...............................................................................................................:
الحوادث%ب (%
إيداعاتإيداعات
………………………………………
…………………………………
اإليداعات :
………………………………………
…………………………………
........:........
اإليداعات
طبيعة-طبيعة)...........................................................................................................:
اإليداعات ب
)...........................................................................................................:
اإليداع (ات%ب (%
عائداتعائدات
...............................................................................................
االتفاقية :
التأمين في
حصة-معيد...............................................................................................
االتفاقية :
التأمين في
حصة معيد
المقاولة
المحيلةالمحيلة
المقاولة

لإليداع.
احتياطي أو حد
()1)1تحديد
أدنى لإليداع
أدنىحد
احتياطي أو
بقسطبقسط
يتعلق يتعلق
األمراألمر
كانكان
إذا إذا
ما ما
تحديد
(
تحديد ما إذا كان األمر يتعلق بقسط احتياطي أو حد أدنى لإليداع
التوقيع1و)
(
الخاتم.اتم
التوقيع والخ
()2)2
(
( )2التوقيع والخاتم

معيد

()2
التأمينالتأمين()2
معيد
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جذاذات تقديم اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي
-4جذاذة تقديمية تتعلق باتفاقية إعادة التأمين تجاوز الخسارة
))stop loss
االتفاقية رقم..........................................................................................................................................................:المقاولة المحيلة………………………....................................................................................................................:معيد التأمين ……………………………………………………… :بلد المقر االجتماعي...............................................:معيد التأمين الرئيسي................……………………………………………………………………………………:القانون المطبق…………………………………………………………………………………………............. :تاريخ سريان المفعول…………………………………………………………………………………............. …:الخطر أو األخطار المعاد تأمينها…………………………………………………................................................... :مدة االتفاقية…………………………………………………………………………………………………… :إخطار بالفسخ.....................................................................................................................................................:األولوية التي تتحملها المقاولة المحيلة…………………………………………………………..…................... :حد التغطية............................................................................................................................................................:نسبة القسط.........................................................................................................................................................:مبلغ القسط االحتياطي ودورية األداء (.........................................................................................................................:)1كيفية األداء...........................................................................................................................................................:العملة..................................................................................................................................................................:إيداعات الحوادث ب (.............................................................................................................................................:)% عائدات اإليداعات ب (...........................................................................................................:)%طبيعة اإليداعات ………………………………………………………………………………………………........:حصة معيد التأمين في االتفاقية ....................................................................................................................................:المقاولة المحيلة

()1
()1
()2

()2

معيد

تحديد ما إذا كان األمر يتعلق بقسط احتياطي أو حد أدنى لإليداع.
تحديد ما إذا كان األمر يتعلق بقسط احتياطي أو حد أدنى لإليداع
التوقيع و الخاتم.
التوقيع و الخاتم

*

*

*

التأمين()2
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المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99
المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

القائمة  : D01الحساب التقني للصندوق – التأمين التكافلي "الحياة"

المقاولة :
السنة المحاسبية من فاتح يناير 20..

بآالف الدراهم

إلى  31دجنبر 20..
األصناف الفرعية

التسمية
1

األقساط المصدرة ()7011+7013

2

تغير االحتياطيات الحسابية ( )6033 + 60311
تقويم قيم األصول الممثلة للعقود المحتسبة بوحدات حسابية وقيم األصول الممثلة لعقود االستثمار
( )2
التكافلي ()736-636

4

تكاليف التعويضات

أ4

تعويضات ومصاريف مؤداة
الحوادث ()60111

3

(* )1

المجموع

رؤوس األموال ()60112
المؤخرات ()60113
االستردادات ()60114
حصة المشتركين في الفوائض التقنية والمالية ()60115
مصاريف تابعة ()60116
تعويضات ومصاريف مؤداة  -عمليات القبول  -التأمين على الحياة ()6013
ب4

تغير االحتياطيات المخصصة ألداء التعويضات وغيرها
أ -رصيد االكتتاب ()4-3-2-1

5

العمولة المتعلقة بعرض عمليات التأمين

6

النفقات المباشرة المرتبطة بحسابات التأمين التكافلي
مخصصات االستغالل

()4( )3

()4( )3

7

أجرة التسيير -الوكالة)61521 + 61511( -

8

أجرة التسيير-الوكالة باالستثمار األساسية)615121( -

9

أجرة تسيير -أنواع أخرى)61524( -

10

العائدات التقنية لالستغالل المرتبطة بحسابات التأمين التكافلي

11

ب -تكاليف االقتناء والتدبير الصافية ()10- 9+ 8 + 7+ 6 + 5
العائدات الصافية للتوظيفات باستثناء تلك المتعلقة بقيم األصول الممثلة للعقود المحتسبة بوحدات حسابية
()6
وقيم األصول الممثلة لعقود االستثمار التكافلي
()7
أجرة تسيير -المضاربة)61523 + 61513( -

13

أجرة تسيير -الوكالة باالستثمار المرتبطة بحسن األداء)615122( -

12

()5

ج – رصيد مالي ()13-12-11
14

حصة معيدي التأمين في األقساط
حصة معيدي التأمين في التعويضات والمصاريف المؤداة

16

حصة معيدي التأمين في االحتياطيات

15

د -رصيد إعادة التأمين ()14 -16+15
هـ  -نتيجة تقنية صافية (أ -ب +جـ +د)
 AS/02/21في 20
 AS/02/21صادر
بالنيابة رقم
االجتماعي
واالحتياط
التأمينات
مراقبة
رئيس
منشور
عليهافيفيالمادة
المنصوصعليها
أرقامالمنصوص
الثالثةأرقام
ذاتالثالثة
الحياة ذات
على الحياة
الفرعية للتأمين على
((
أبريل20
صادر في
بالنيابة رقم
االجتماعي
واالحتياط
التأمينات
مراقبة
هيئةهيئة
رئيس
منشور
من من
4545
المادة
األصناف الفرعية
لجميعاألصناف
بالنسبةلجميع
القائمةبالنسبة
تمألهذههذهالقائمة
)1)1تمأل
يتعلقالتكافلي.
بالتأمين
التأمينات ،فيما
 17.99بمدونة
 17.99المتعلق
القانون رقم
بعض أحكام
بالتأمين التكافلي.
يتعلقفيما
التأمينات،
المتعلق بمدونة
القانون رقم
بعض أحكام
بتطبيقبتطبيق
20212021
أبريل
بوحداتحسابية.
المحتسبةبوحدات
واالستثمارات المحتسبة
التكافلي" واالستثمارات
"االستثمار التكافلي"
((
حسابية.
لصنف "االستثمار
بالنسبة لصنف
فقطبالنسبة
تمألفقط
 )2)2تمأل
( )3باستثناء تكاليف التوظيفات المتعلقة بالصندوق
( )3باستثناء تكاليف التوظيفات المتعلقة بالصندوق.
( )4()4ترصد تكاليف االستغالل طبقا لمقتضيات المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21السالف الذكر.
السالف
AS/02/21
بالنيابة رقم
االجتماعي
واالحتياط
مراقبة
منشورهيئة
منرئيس
منشور
 43من
لمقتضيات المادة
االستغالل طبقا
ترصدتكاليف
ترصد
الذكر.الذكر.
السالف
AS/02/21
بالنيابة رقم
االجتماعي
واالحتياط
التأميناتالتأمينات
هيئة مراقبة
رئيس
المادة 43
لمقتضيات
لالستغالل طبقا
العائدات التقنية
( )5
(5
الذكر.
بالنيابة رقم
االجتماعيبالنيابة
واالحتياطاالجتماعي
التأميناتواالحتياط
مراقبةالتأمينات
هيئةمراقبة
رئيسهيئة
رئيس
منشور
المادة
لمقتضيات
لالستغالل
التقنية
العائدات
ترصد
السالفالذكر.
 AS/02/21السالف
رقم AS/02/21
منشور
منمن
4343
المادة
لمقتضيات
طبقاطبقا
للتوظيفات
الصافية
العائدات
ترصد
)()6
AS/02/21
المتعلقةرقم
الفرعيةبالنيابة
االجتماعي
واالحتياط
التأمينات
منشور رئيس
 43من
الصافية
العائدات
ترصد
(7
الذكر.االحتياطيات التقنية للسنتين المحاسبيتين األخيرتين بما فيها
السالفمعدل
بالتناسب مع
بحساب ما
واألصناف
األصناف
مراقبة بين
هيئةالتوزيع
التحليلية ،يتم
للمحاسبة
المادةنظام
لمقتضيات على
طبقا وخصوصا
للتوظيفاتتطورا
طريقة أكثر
التوفر على
غياب
( ))6في
التأمين ش
التوفر على طريقة أكثر تطورا وخصوصا على نظام للمحاسبة التحليلية ،يتم التوزيع بين األصناف واألصناف الفرعية المتعلقة بحساب ما بالتناسب مع معدل االحتياطيات التقنية للسنتين المحاسبيتين األخيرتين بما فيها
إعادة غياب
( )7في
يتعلق أحد األصناف الفرعية بالعمليات الهادفة لالدخار ،يجب أن يوزع إلى عمودين مع فصل منتوجات التقاعد عن منتوجات االدخار األخرى.
إعادةعندما
*)
التأمين.
التشاركي عن باقي منتوجات التأمين في حالة الوفاة .ويجب توزيع العمود المتعلق
بمنتوجات الت
المرتبطة
في حالة
التأمين
فصلإلىمنتوجات
عمودينأنمع
"الوفاة" إلى
بالعملياتحالة
للتأمين في
الفرعية
األصناف
مويل األخرى.
االدخار
عن منتوجات
الوفاةالتقاعد
منتوجات
فصل
عمودين مع
يوزع
لالدخار ،يجب
الهادفة
الفرعية
األصناف
توزيعأحد
يجب يتعلق
*)*)عندما
فييالت.
التأمينلتمو
منتوجاتأشكال ا
العقاري عن باقي
المتعلقة
التشاركي
بالتمويل
المرتبطة
عمودين فرعيين
التشاركي
بمنتوجات التمو
الفرعيةالمرتبطة
حالة الوفاة
التأمين في
بمنتوجات
حالة الوفاة .ويجب توزيع العمود المتعلق
بالتمويلعن باقي
التشاركي
التمويل
بمنتوجات
المرتبطة
منتوجاتالوفاة
فصل الفي حالة
منتوجاتمعالتأمين
إلىمع فصل
عمودين
يل إلى
"الوفاة"
للتأمين في حالة
األصناف
توزيع
*) يجب
بمنتوجات التأمين في حالة الوفاة المرتبطة بمنتوجات التمويل التشاركي إلى عمودين فرعيين مع فصل المنتوجات المرتبطة بالتمويل التشاركي المتعلقة بالتمويل العقاري عن باقي أشكال التمويالت.
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*
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ملحق 12

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام
القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

قائمة  : D02الحساب التقني للصندوق – التأمين التكافلي" تأمين غير تأمين الحياة"

المقاولة :
السنة المحاسبية من فاتح يناير 20..
1
أ1
ب1
2
3
أ3

ب3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

بآالف الدراهم

إلى  31دجنبر 20..
بيان

األقساط المكتسبة
األقساط المصدرة ()7014+7012
تغير احتياطيات األقساط غير المكتسبة
تغير االحتياطيات الحسابية ()60261
تكاليف التعويضات
تعويضات ومصاريف مؤداة
تعويضات الحوادث  -األص ()60121
رؤوس األموال المكونة لإليرادات ()60122
مؤخرات بعد تكوين رأس المال ()60123
استردادات ()60124
حصة المشتركين في الفوائض التقنية والمالية ()60125
مصاريف تابعة ()60126
الرجوع ومستخلصات اإلنقاذ ()60129
تعويضات ومصاريف مؤداة  -عمليات القبول  -غير عمليات التأمين على الحياة ()6014
تغير االحتياطيات المخصصة ألداء التعويضات وغيرها
أ -رصيد االكتتاب ()3-2-1
العمولة المتعلقة بعرض عمليات التأمين
( ) 3( ) 2
النفقات المباشرة المرتبطة بحسابات التأمين التكافلي
()3( )2
مخصصات االستغالل
أجرة تسيير -وكالة)61521 + 61511 ( -
أجرة تسيير -أنواع أخرى)61524( -
() 4
العائدات التقنية لالستغالل المرتبطة بحسابات التأمين التكافلي
ب -تكاليف االقتناء والتدبير الصافية ()9 – 8+ 7 + 6 + 5 +4
() 5
العائدات الصافية للتوظيفات ()63 -73
()6
أجرة تسيير  -مضاربة(61513 + 61523) -
جـ – رصيد مالي ()11-10
حصة معيدي التأمين في األقساط المكتسبة
حصة معيدي التأمين في التعويضات والمصاريف المؤداة
حصة معيدي التأمين في االحتياطيات
د -رصيد إعادة التأمين ()12-14+13
هـ  -النتيجة التقنية الصافية (أ -ب +جـ +د)

األصناف الفرعية* 1

المجموع

بالنيابةرقمرقم
الثالثة أرقام
ذات الثالثة
الحياة ذات
على الحياة
التأمين على
غيرالتأمين
للتأمينغير
الفرعيةللتأمين
األصنافالفرعية
لجميعاألصناف
بالنسبةلجميع
القائمةبالنسبة
()1)1تمألتمألهذههذهالقائمة
االجتماعيبالنيابة
واالحتياطاالجتماعي
التأميناتواالحتياط
مراقبةالتأمينات
هيئةمراقبة
رئيس هيئة
منشور رئيس
من منشور
 45من
المادة 45
أرقام المنصوص عليها في المادة
(
بالتأمينالتكافلي
يتعلقبالتأمين
فيمايتعلق
التأمينات،فيما
بمدونةالتأمينات،
المتعلقبمدونة
17.99المتعلق
رقم17.99
القانون رقم
أحكام القانون
بعض أحكام
في  20أبريل  2021بتطبيق بعض
التكافلي.
صادر في
 AS/02/21صادر
AS/02/21
( )2باستثناء تكاليف التوظيفات المتعلقة بالصندوق
( )2باستثناء تكاليف التوظيفات المتعلقة بالصندوق.
( )3)3ترصد تكاليف االستغالل طبقا لمقتضيات المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21السالف الذكر.
(
AS/02
/21
االجتماعي رقم
االجتماعي بالنيابة
واالحتياط
مراقبة
منشورهيئة
منرئيس
منشور
 43من
لمقتضيات المادة
االستغالل طبقا
ترصدتكاليف
()4ترصد
الذكر .الذكر.
السالفالسالف
AS/02/21
رقم
بالنيابة
واالحتياط
التأميناتالتأمينات
هيئة مراقبة
رئيس
المادة 43
لمقتضيات
لالستغالل طبقا
العائدات التقنية
 AS/02/21السالف الذكر.
رقم AS/02/21
بالنيابة رقم
االجتماعي بالنيابة
واالحتياطاالجتماعي
التأميناتواالحتياط
مراقبةالتأمينات
هيئةمراقبة
رئيسهيئة
منشوررئيس
4343منمنمنشور
المادة
لمقتضيات
لالستغالل
العائداتالتقنية
ترصدالعائدات
()5)(4ترصد
المادة
لمقتضيات
طبقاطبقا
للتوظيفات
الصافية
معدل االحتياطيات التقنية إلعادة التأمين للسنتين
بالتناسب
بحساب ما
الفرعية
واألصناف
األصناف
التوزيع بين
نظاممنللمحاسبة
الصافيةطريقة أكثر
التوفر على
غياب
( ))5في
(6
السالفمعالذكر.
AS/02
المتعلقة /21
بالنيابة رقم
االجتماعي
واالحتياط
التأمينات
يتم مراقبة
التحليلية،هيئة
منشور رئيس
على 43
وخصوصاالمادة
تطورالمقتضيات
للتوظيفات طبقا
العائدات
ترصد
األخيرتين.
على طريقة أكثر تطورا وخصوصا على نظام للمحاسبة التحليلية ،يتم التوزيع بين األصناف واألصناف الفرعية المتعلقة بحساب ما بالتناسب مع معدل االحتياطيات التقنية إلعادة التأمين للسنتين
المحاسبيتين التوفر
( )6في غياب
*) يجب توزيع الصنف الفرعي "المرض واألمومة " إلى عمودين مع فصل العقود الفردية عن العقود الجماعية .يجب توزيع عمودي العقود الفردية أو الجماعية بدورهما مع فصل التأمين األساسي عن التأمين
المحاسبيتين األخيرتين.
التكميلي.
التأمين أعمدة
يجب توزيع
التأمينالتقنية) .
والمساعدة
التأمين على
القانونية،
المساعدة
البنكية،
بالبطاقة
مرتبطة
األشخاص ،مساعدة
فصلمعأنواع
أعمدة مع
"اإلسعاف " إلى
التكميلي.
األساسي عن
السفرفصل
بدورهما مع
الجماعية
الفردية أو
العقود
عمودي
توزيع
الجماعية .يجب
(إسعافعن العقود
اإلسعاف الفردية
فصل العقود
عمودين
واألمومة " 5إلى
الفرعي "المرض
الصنفالفرعي
توزيعالصنف
يجبتوزيع
*)*)يجب
العالم).
المساعدةمغاربة
التأمين ،عقود
التأمين
مقاوالت
األشخاص،زبناء
البنوك المحلية،
زبناء
الجماعية،
(العقود
الزبناء
فصل نوعية
بدورها مع
*)أنواع
التأمين على السفر والمساعدة التقنية)  .يجب توزيع أعمدة
القانونية،
وإعادةالبنكية،
بالبطاقة
مرتبطة
مساعدة
(إسعاف
اإلسعاف
العقودأنواع
الفردية،فصل
أعمدة مع
إلى 5
"اإلسعاف "
الفرعي
اإلسعاف الصنف
يجب توزيع
*) يجب توزيع األصناف الفرعية " تأمين القرض " إلى عمودين مع فصل تأمين القرض المنزلي عن تأمين القرض للتصدير.
أنواع اإلسعاف بدورها مع فصل نوعية الزبناء (العقود الفردية ،العقود الجماعية ،زبناء البنوك المحلية ،زبناء مقاوالت التأمين وإعادة التأمين ،عقود مغاربة العالم).
*) يجب توزيع األصناف الفرعية " تأمين القرض " إلى عمودين مع فصل تأمين القرض المنزلي عن تأمين القرض للتصدير.
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() 1

مجموع العمليات
المباشرة

*****

الحساب
R1

*****

*****

*****

بآالف الدراهم
مجموع
الحساب
 R3عمليات القبول

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

*****

*****
*****

الحساب  1الحساب  2الحساب  3الحساب  4الحساب 5
*****

*****

*****
*****

*****

*****
*****

*****
*****

*****

*****

الحساب
R2

قائمة  D02مكرر :تفصيل الحساب التقني لصندوق التأمين التكافلي وصندوق إعادة التأمين التكافلي ولمقاولة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي
الجدول أ :تفصيل الحساب التقني لصندوق التأمين التكافلي ولصندوق إعادة التأمين التكافلي عن كل حساب

بيان

إلى  31دجنبر 20..

الرجوع ومستخلصات اإلنقاذ )(60129

األقساط المكتسبة /المقبولة )(7011 +7012 + 7013 + 7014
األقساط المصدرة
تغير احتياطيات األقساط غير المكتسبة
تغير االحتياطيات الحسابية )(60311 + 6033+60261
تقويم قيم األصول الممثلة لعقود االتستثمار وقيم األصول الممثلة للعقود ذات رأتسمال المتغير -وحدات
حسابية
تكاليف التعويضات
تعويضات ومصاريف مؤداة
الحوادث )(60111+60121
رؤوس األموا )(60112+60122
المؤخرات )(60113+60123
االستردادات )(60114+60124
حصة المشتركين في الفوائض التقنية والمالية )(60115 +60125
مصاريف تابعة )(60116+60126

المقاولة :
السنة المحاسبية من فاتح يناير 20..

1
أ1
ب1
2

3

4
أ4

ب4

5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

15
16
17

تعويضات ومصاريف مؤداة  -عمليات القبو )(6013+6014
تغير االحتياطيات المخصصة ألداء التعويضات وغيرها
أ -رصيد االكتتاب ()4-3-2-1
العمولة المتعلقة بعرض عمليات التأمين
() 2
االنفقات المباشرة المرتبطة بحسابات التأمين التكافلي
مخصصات االتستغالل
أجرة تسيير -الوكالة (61511+61521) -
*****
أجرة تسيير -الوكالة باالتستثمار األتساتسية(615121) -
*****
أجرة تسيير -أنواع أخرى)61524( -
العائدات التقنية لالتستغالل المرتبطة بحسابات التأمين التكافلي
ب -تكاليف االقتناء والتدبير الصافية ()11 - 10+9+8+7+6+5
العائدات الصافية للتوظيفات باتستثناء قيم األصول الممثلة للعقود ذات رأتسمال المتغير  -وحدات حسابية -
 وقيم األصول الممثلة لعقود االتستثمار التكافليأجرة تسيير -مضاربة(61513 + 61523) -
*****
أجرة تسيير -وكالة باالتستثمار -المرتبطة باألداء (615122) -
جـ – رصيد مالي ()14-13-12
حصة معيدي التأمين في األقساط
حصة معيدي التأمين في التعويضات والمصاريف المؤداة
حصة معيدي التأمين في االحتياطيات
د -رصيد إعادة التأمين ()15-16+17
هـ  -النتيجة التقنية الصافية (أ-ب +ج +د)
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الجريدة الرسمية
8031

أ

ب

جـ

() 2
عائدات االستغالل
أجرة بالوكالة ()71521+71511
أجرة بالوكالة باالستثمار ()71512
أجرة بالمضاربة ()71513
أجور تسيير أخرى ()71514
عائدات أخرى ()719 + 718 + 716
()2
تكاليف االستغالل
مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم
()612
تكاليف خارجية أخرى ()614/613
الضرائب والرسوم ()616
تكاليف المستخدمين ()617
تكاليف االستغالل األخرى ()618
مخصصات االستغالل ()619
تغير احتياطي التدبير

العائدات المالية

حسابات
أخرى

*****
*****
*****
*****

مجموع العمليات
المباشرة

الجدول ب :تفصيل الحساب التقني لمقاولة التأمين وإعادة التأمين

*****

*****

الحساب  1الحساب  2الحساب  3الحساب  4الحساب 5

*****

*****

*****

*****

*****

*****

التكافلي ()1

الحساب R1

*****

الحساب R2

*****

الحساب
R3

*****

حسابات
أخرى

مجموع
عمليات
القبول

د
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
التكاليف المالية
هـ
الحصيلة الجارية (أ -ب  +جـ  -د)
و
الحصيلة غيرالجارية
*****
*****
*****
***** ***** ***** ***** *****
النتيجة التقنية (هـ  +و)
( )1تمأل هذه القائمة بالنسبة لكل حساب؛ وفي حالة إحداث حسابات جديدة ،يتمم الجدول بإدخال هذه الحسابات (عدد األعمدة بقدرعدد الحسابات).
( )2يتم التوزيع طبقا للمادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي
يقصد بالحسابات من  1إلى  5والحسابات  R1و  R2و  R3في هذا الملحق و باقي ملحقات هذا المنشور ما يلي:
الحساب  : 1التأمين "التكافلي العائلي " دون االستثمار؛
الحساب  :2االستثمار؛
الحساب  :3استثمارات مرتبطة بصناديق االستثمار؛
الحساب  :4عمليات التأمين "التكافل العام" من غير الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية (ض.ض.ع.و.ك) المشار إليه في المادة  64-1من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات؛
الحساب  :5عمليات التأمين "التكافل العام" المتعلقة ب "ض.ض.ع.و.ك"؛
الحساب  :R1عمليـات القبول المغربية – من غير "ض.ض.ع.و.ك" -؛
الحساب  :R2عمليـات القبول األجنبية،
الحساب :R3عمليات القبول المغربية  -المرتبطة ب "ض.ض.ع.و.ك" .-

8032
الجريدة الرسمية
عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25
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الجريدة الرسمية
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المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام
القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

قائمة  :D03تفصيل األقساط المصدرة ( 7011و 7012و 7013و)7014
المقاولة :
السنة المحاسبية من ..........

إلى ...........

الرموز

الشعب واألصناف واألصناف الفرعية

1

التأمينات على الحياة واالستثمار التكافلي

11
111
1111

التأمينات الفردية
في حالة الوفاة

الوفاة (التمويل التشاركي) –العقارات

1112

الوفاة (التمويل التشاركي) – أموال أخرى

1113

أخرى

112

في حالة الحياة

1121

التقاعد

1122

أخرى

113

مختلطة

12
121
122
123
13
131

التأمينات الشعبية
في حالة الوفاة
في حالة الحياة
المختلطة
التأمينات الجماعية
في حالة الوفاة

1311

الوفاة (التمويل التشاركي) – العقارات

1312

الوفاة (التمويل التشاركي) – أموال أخرى

1313

أخرى

132

في حالة الحياة

1321

التقاعد

1322

أخرى

133

المختلطة

141

االستثمار التكافلي
الفردي

14
1411

التقاعد

1412

أخرى

142

الجماعي

1421

التقاعد

1422

أخرى

15
158

العقود ذات رأس المال المتغير
االستثمار التكافلي الفردي

1581

التقاعد

1582

أخرى

159

االستثمار التكافلي الجماعي

1591

التقاعد

1592

أخرى

181

عمليات تأمين على الحياة أخرى
الزواج والوالدة

188

أخرى

18

بآالف الدراهم
السنة المحاسبية
إلغاءات
إجمالي

السنوات المحاسبية السابقة
إلغاءات
إجمالي

المجموع
الصافي

8034

الجريدة الرسمية
األصناف

الرموز

التأمينات غير التأمينات على الحياة

2
20

ض.ض.ع.و.ك

201
202

ض.ض.ع.و.ك برسم العقود التي تغطي األضرار الالحقة باألموال
ض.ض.ع.و.ك برسم العقود التي تغطي عقود المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب
األضرار البدنية أو المادية الالحقة باألغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك
ض.ض.ع.و.ك برسم عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار
بسبب األضرار البدنية
الحوادث الجسمانية والمرض واألمومة
التأمينات الفردية على الحوادث ؛
العجز؛
المرض واألمومة؛

203
21
211
212
213
2131
2132
2133
2134
214

() 1

فردي -التأمين األساسي
فردي -التأمين التكميلي
جماعي -التأمين األساسي
جماعي  -التأمين التكميلي
األشخاص المنقولين على متن عربات ذات محرك

22

حــوادث الشغــل واألمراض المهنية

23

العربات البرية ذات محرك

231

المسؤوليـة المدنية

2311
2312
2313
2314
2315
2318

العربات المخصصة لالستعمال الخصوصي (سياحة)
العربات النفعية ذات وزن وحمولة أق من  3,5طن
العربات النفعية ذات وزن وحمولة  3,5طن وأكثر
العربات المخصصة للنق العمومي للمسافرين
العربات ذات عجلتين أو ثالثة
عربات أخرى

232
2321
2322
2323
2324
2325
2326

ضمانات أخرى غير المسؤوليـة المدنية
السرقة
الحريق
تكسر الزجاج
أخرى
أضرار االصطدام
أضرار جميع الحوادث

241
242
248

المسؤوليـة المدنية العامــة
المسؤوليـة المدنية الناجمة عن استعمال العربات النهرية والبحرية
المسؤوليـة المدنية الناجمة عن استعمال الطائرات
مسؤوليات مدنية أخرى

25

الحريق والعوامل الطبيعية

251
252
253

الحريق
العوام الطبيعية
الخسائر المالية

24

26

تأمينات األخطار التقنية

261
262
263
264
265
266

جميع أخطار الورش
جميع أخطار التركيب
تكسر اآلالت
جميع األخطار المعلوماتية
الخسائر المالية
المسؤولية المدنية العشرية

27

النقـل

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25
السنة المحاسبية
إجمالي

إلغاءات

السنوات المحاسبية السابقة
إجمالي

إلغاءات

المجموع
الصافي
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271
272
273
274

هيك السفينة
حموالت السفينة
البضائع المنقولة عبر الطرق البرية
هيك الطائرة

28

عمليات أخرى

281
282
283
284
285
286
288

السرقة
البرد أو الصقيع
موت الماشية
تأمين المحصول الزراعي
الحماية القانونية
تأمينات الخسائر المالية
عمليات أخـرى

29

اإلسعاف والقرض والكفالة

291

اإلسعاف

2911
29111
29112
29113
29114
29115
2912
29121
29122
29123
29124
29125

إسعاف األشخاص
عقود األفراد
العقود الجماعية
زبناء بنك محلي
زبناء مقاوالت التأمين وإعادة التأمين
عقود مغاربة العالم
مساعدة مرتبطة بالبطاقة البنكية
عقود األفراد
العقود الجماعية
زبناء بنك محلي
زبناء مقاوالت التأمين وإعادة التأمين
عقود مغاربة العالم

2913

مساعدة تقنية

29131
29132
29133
29134
29135

عقود األفراد
العقود الجماعية
زبناء بنك محلي
زبناء مقاوالت التأمين وإعادة التأمين
عقود مغاربة العالم

2914

مساعدة قانونية

29141
29142
29143
29144
29145

عقود األفراد
العقود الجماعية
زبناء بنك محلي
زبناء مقاوالت التأمين وإعادة التأمين
عقود مغاربة العالم

2915
29151
29152
29153
29154
29155

التأمين على السفر
عقود األفراد
العقود الجماعية
زبناء بنك محلي
زبناء مقاوالت التأمين وإعادة التأمين
عقود مغاربة العالم

292

تأمين القرض

2921

تأمين القرض المنزلي

2922

تأمين القرض للتصدير

293

تأمين الكفالة

3

الجريدة الرسمية

عمليات القبول في إعادة التأمين

31

عمليات القبول  -التأمين على الحياة

32

عمليات القبول – تأمين غير التأمين على الحياة (باستثناء ض.ض.ع.و.ك)

33

عمليات القبول – ض.ض.ع.و.ك
المجموع العام
المجموع
العام
السالف الذكر
 17.99السالف
رقم 17.99
رقم
القانون
17.99من
64-1
1
المادة
عليه
المنصوص
الكارثية
الوقائع
عواقب
ضد ضد
ضمان
) ال
)1
(1)1
(
الذكر.
منالسالف
المادةرقم
فيالقانون
الذكر
القانون
64
في
عواقب
ضد
ضمان
ال
(
عليهمن
المنصوص64-1
الكارثية عليه في املادة
الوقائع املنصوص
الوقائع الكارثية
عواقب
الضمان

*

*

*

8035

االستثمار
بوحدات
حسابية

صندوق التأمين

ملحق 15

التكافلي()1

 -D04جدول أ  :االحتياطيات التقنية

قائمة  : (1) D04االحتياطيات التقنية وتمثيلها بعناصر األصول

االستثمار

التكافل العائلي
دون االستثمار

التكافل العام
التكافل العام
من غير
"ض.ض.ع.و.
"ض.ض.ع.
ك"
و.ك"
مجموع
العمليات
المباشرة

عمليات القبول

صندوق إعادة التأمين

حساب R1

حساب R2

مجموع عمليات
القبول

التكافلي()1

حساب R3

مقاولة التأمين
وإعادة التأمين
التكافلي

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

الحسابات

المقاولة :
السنة المحاسبية ............. :

االحتياطيات التقنية

1612, 1614

1621, 1622,
1623, 1624

احتياطيات االستقرار

االحتياطيات الحسابية

احتياطيات األقساط غير
المكتسبة
احتياطيات الحوادث الواجب
أداؤها

1631, 1633
1645, 1646
1647

1661,1668

1673, 1674,
1675

االحتياطيات التقنية لعققود
ذات رأس المال المتغير-
وحدات حسابية( -بما فيها
احتياطيات الحوادث الواجب
أداؤها)
احتياطي الفوائض التقنية
والمالية

المجموع

 16915, 16916احتياطي خطر االستحقاق
احتياطي األخطار الجارية
16821
1681, 16822,
 16828, 1683,احتياطيات تقنية أخرى
1684

1685

االحتياطي التقني لعتسيير
لمقاولة التأمين وإعادة
التأمين التكافعي

8036
الجريدة الرسمية
عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

المقاولة ::
المقاولة
.............
المحاسبية ............. ::
السنة المحاسبية
السنة

عناصر األصول

الحسابات
الحسابات

التقنية
االحتياطيات التقنية
االحتياطيات

 2611األراضي
غير
ألقساط غير
ات ااألقساط
احتياطيات
احتياطي
1612,
1612, 1614
1614
 2612المباني
المكتسبة
المكتسبة
 2613حصص وأسهم الشركات العقارية
الواجب
لحوادث الواجب
العقاريلحوادث
ات اا
احتياطيات
احتياطي
1621,
هيةات1621,
1622,
 2614حصص وأسهم1622,
التوظيف الجماعي
أداؤها
 1623,أداؤها
1623,
1624
1624
أخرى
 2618توظيفات عقارية

جارية
 2619توظيفات عقارية
حسابية
حتياطياتت الالحسابية
االحتياطيا
 1631,اال
1631,
1633
1633
مجموع 261
1645,
1645,
1646
1646
االستقرار
احتياطيات االستقرار
احتياطيات
 2626شهادات الصكوك
1647
1647
للتداول
لعققود
التقنية لعققود
حتياطيات التقنية
حتياطيات
اال
 2624, 2625سندات الدين األخرى القابلة اال
المتغير--
المال المتغير
رأس المال
ذات رأس
مجموع  262ذات
فيها
(بما فيها
حسابية( --بما
وحدات حسابية
وحدات
1661,1668
1661,1668
 2631سندات المساهمة
الواجب
لحوادث الواجب
ات االحوادث
احتياطيات
احتياطي
 2632األسهم المسعرة
أداؤها))
أداؤها
 2633األسهم غير المسعرة
 2635أسهم وحصص الهيةات األخرى المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم
التقنية
التقنية
لفوائض
لفوائض
ا
ا
احتياطي
احتياطي
1673,
1673,
1674,
1674,
المنقولة
من لدن صناديق والمالية
1675
1675
والمالية الجماعي للتسنيد
التوظيف
 2636السندات المصدرة

 2638أسهم وحصص أخرى
االستحقاق
خطر االستحقاق
احتياطي خطر
 16915,احتياطي
16915, 16916
16916
مجموع 263
الجارية
ألخطار الجارية
احتياطي ااألخطار
احتياطي
16821
16821
 2643تسبيقات على عقود التأمينات على الحياة
1681,
1681, 16822,
 2648قروض أخرى16822,
أخرى
تقنية أخرى
احتياطيات تقنية
26416828,احتياطيات
16828,
1683,
1683,
مجموع
1684
1684

 2658مبالغ أخرى مودعة

 -2652ودائع االستثمار لدى البنوك التشاركية

وع
مجموع
الالمجم

لعتسيير
التقني لعتسيير
حتياطي التقني
مجموع 265ااالالحتياطي
وإعادة
التأمين وإعادة
لمقاولة التأمين
لمقاولة
1685
1685
 2661التوظيفات العقارية
العقاري
الجماعي
التكافعي
التكافعي
التأمين
بما فيها توظيفات هيةات التوظيفالتأمين
 2662شهادات الصكوك وسندات الدين األخرى القابلة للتداول
 2663أسهم وحصص الهيةات غير تلك المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم
المنقولة

بما فيها األسهم المسعرة

االستثمار
االستثمار
االستثمار
بوحدات
بوحدات
بوحدات
حسابية
حسابية
حسابية
التكافلي

 -D04جدول ب  :عناصر األصول
صندوق التأمين التكافلي

التكافلي(())11
التأمين التكافلي
صندوق التأمين
صندوق

)(2

التقنية
االحتياطيات التقنية
جدول أأ  ::االحتياطيات
 --D04جدول
D04

األصول
بعناصر األصول
وتمثيلهاا بعناصر
التقنية وتمثيله
االحتياطيات التقنية
 :: ((11)) D04االحتياطيات
قائمة D04
قائمة

االستثمار
االستثمار
االستثمار

العام
التكافل العام
التكافل
مجموع
مجموع
العام
التكافل العام
التكافل
التكافل العام
غير
من غير
من
العائلي
التكافل العائلي
التكافل
مجموع
التكافل العام
من غير
التكافل العائلي
العمليات
ض.ض.ع.و .العمليات
""ض.ض.ع.و.
"ض.ض.ع" .ض.ض.ع.و.
العمليات
"ض.ض.ع.
االستثمار
دون
دون
االستثمار "ض.ض.ع.
االستثمار
دون
المباشرة
المباشرة
ك"""
كك
المباشرة
و.ك"
و.ك"
و.ك"

التكافلي(())11
التأمين التكافلي
إعادة التأمين
صندوق إعادة
صندوق

صندوق إعادة التأمين التكافلي

القبول
عمليات القبول
عمليات
عمليات القبول
حساب1R
حساب
R1
R1
حساب

3R
حساب
2R
حساب
R3
حساب R3
 R2حساب
حساب R2
حساب

عمليات
عمليات
مجموع
مجموع
مجموع
عمليات
القبول
القبول
القبول

التأمين
مقاولة التأمين
مقاولة

التأمين
مقاولةوالتأمين
وإعادة
وإعادة
التأمين
التكافلي
التكافلي
إعادة التأمين
التكافلي
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مجموع 266

 2665أسهم وحصص الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
 2666أسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
 2667تسبيقات على عقود االستثمار التكافلي
 2668توظيفات أخرى
بما فيها ودائع االستثمار لدى البنوك التشاركية

 2672القيم المودعة لدى المقاوالت المحيلة

 2675ديون في ذمة المحيلين المسلمة لهم نقدا

مجموع 267

 2683ديون مرتبطة بمساهمات

 2688ديون مالية مختلفة

مجموع 268

 34233 – 4424ديون في الحساب الجاري في ذمة المقاوالت المحيلة

األقساط المطلوب تحصيلها التي ال يتعدى تاريخها الشهرين

 3492تكاليف االقتناء المرجأة

 51 – 55الخزينة

المبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين

ديون متعلقة باحاالت اختيارية غير المودعة

مجموع

عدد الحسابات).
األعمدة بقدر
الحسابات
بإدخال هذه
الجدول
يتمميتمم
جديدة،
( ))1في
الحسابات)
(عددبقدر عدد
األعمدة
الحسابات (عدد
بإدخال هذه
الجدول
حساباتجديدة،
إحداثحسابات
في حالة إحداث
(1
الصافيةللقائمة
المبالغالصافية
ترحل المبالغ
(2
.D05D05
للقائمة
( ))2ترحل

*

*

*
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ملحق 16

قائمة  : D05تفصيل التوظيفات
 D05الجدول  : I -تفصيل توظيفات حسابات التأمين التكافلي المتعلقة بتغطية

قيمة اإلدخال

متوسط قيمة
السوق )(3

األخطار )(1

اهتالك أو
احتياطي

)(4

قيمة الجرد

قيمة التحقيق

نقصان القيمة
اإلجمالي )(5

)(6

العائدات المقيدة
في محاسبة
السنة المحاسبية

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين
التكافلي

المقاولة...................................... :
السنة المحاسبية ...............................:

العدد
()2

عقارية )(8

أسماء القيم

توظيفات

أراضي
مباني
حصص وأسهم الشركات العقارية
حصص وأسهم هيةات التوظيف الجماعي العقاري
توظيفات عقارية أخرى
توظيفات عقارية جارية

شهادات الصكوك
سندات الدين األخرى القابلة للتداول

شهادات الصكوك وسندات الدين األخرى القابلة للتداول

إيداعات لدى المقاوالت المحيلة

سندات المساهمة
األسهم مسعرة
األسهم غيرالمسعَّرة
أسهم وحصص الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
أسهم وحصص أخرى
أسهم وحصص
تسبيقات على بوليصات التأمين على الحياة
قروض أخرى
القروض واألوراق موضوع العمليات المعتبرة في حكمها
الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية
ودائع أخرى
إيداعات في حسابات غير قابلة للتصرف
القيم المودعة لدى المقاوالت المحيلة
ديون في ذمة المحيلين المسلمة لهم نقدا

ديون مرتبطة بمساهمات
ديون مالية مختلفة

توظيفات أخرى
المجموع العام

(بآالف الدراهم )
قطاع النشاط )(7

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

الجريدة الرسمية
8039

8040

الجريدة الرسمية

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

 D05الجدول  : II -تفصيل التوظيفات المتعلقة بحساب االستثمار

العدد

أسماء القيم

التكافلي )(9

قيمة

)(2

اإلدخال()10

قيمة
التحقيق

أراضي
مباني
حصص وأسهم الشركات العقارية
حصص وأسهم هيةات التوظيف الجماعي العقاري
توظيفات عقارية أخرى
توظيفات عقارية جارية
المجموع )8( 2661
شهادات الصكوك
سندات الدين األخرى القابلة للتداول
المجموع 2662
سندات المساهمة
األسهم المسعرة
الغير المسعرة
األسهم غير
سندات وأسهم أخرى
المجموع 2663
أسهم وحصص الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
المجموع 2665
حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
المجموع 2666
تسبيقات على عقود االستثمار التكافلي
المجموع 2667
الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية
ايداعات أخرى
المجموع 2688
المجموع العام

(بآالف الدراهم )
العائدات المقيدة في
محاسبة السنة
المحاسبية

قطاع
النشاط)(7

 D05الجدول  : III -تفصيل التوظيفات المتعلقة بحساب "االستثمارات المرتبطة بصناديق االستثمار"

العدد

أسماء القيم

)(2

السندات المصدرة من لدن هيةات التوظيف الجماعي العقاري
شهادات الصكوك
أسهم مسعرة
أسهم وحصص الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
أسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية
تسبيقات على عقود االستثمار التكافلي المرتبطة بصناديق االستثمار
المجموع

قيمة اإلدخال

()10

قيمة التحقيق

(بآالف الدراهم )
العائدات المقيدة في
محاسبة السنة
المحاسبية

طريقة إعادة
التقييم
******
******
******
******
*****
******
******

العدد

أسماء

القيم()2

أراضي
مباني
حصص وأسهم الشركات العقارية
حصص وأسهم هيةات التوظيف الجماعي العقاري
توظيفات عقارية أخرى
توظيفات عقارية جارية
توظيفات عقارية
شهادات الصكوك
سندات الدين األخرى القابلة للتداول
شهادات الصكوك وسندات الدين األخرى القابلة للتداول
سندات المساهمة
األسهم مسعرة
المسعرة
األسهم غيرالمسعَّرة
أسهم وحصص الهيةات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
أسهم وحصص أخرى
أسهم وحصص
القروض واألوراق موضوع العمليات المعتبرة في حكمها
الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية
ودائع أخرى
ودائع في حسابات غير قابلة للتصرف
ديون مرتبطة بمساهمات
ديون مالية مختلفة

توظيفات أخرى
المجموع العام

 D05الجدول  :IV -تفصيل توظيفات مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي

قيمة اإلدخال

متوسط قيمة
السوق )(3

)(4

اهتالك أو احتياطي

قيمة الجرد

قيمة التحقيق

نقصان القيمة
اإلجمالي

(بآالف الدراهم )
العائدات المقيدة في
محاسبة السنة
المحاسبية ()6

قطاع
النشاط ()7

إحداث تتمم الجدا
حسابات جديدة،
D02حالة
مكرر) .في
محدد في
كما هو
الحسابات 2و3
الحسابات رقم
(باستثناء
منفصلة
حساببصفة
لكلحساب
بالنسبة لكل
الجدول بالنسبة
(
بها.الجداول المتعلقة بها.
المتعلقةتتمم
حساباتولجديدة،
إحداثفي حالة
مكرر).
D02القائمة
القائمة في
هو محدد
و 3كما
رقم 2
(باستثناء
منفصلة
بصفة
( )1)1يمأليمألهذاهذاالجدول
( )2)2التفصيل بالقيم
(
بالقيم.
التفصيل
لتاريخ
السابقة
الثالثةاألخيرة
لألشهرالثالثة
السوق لألشهر
(
الجردالجرد.
لتاريخ
السابقة
األخيرة
قيمةالسوق
متوسطقيمة
( )3)3متوسط
( * )4بالنسبة للصكوك  ،يستعمل هذا العمود عند االقتضاء ،بالنسبة للزيادة ( )+والنقصان ()-
( * )4بالنسبة للصكوك  ،يستعمل هذا العمود عند االقتضاء ،بالنسبة للزيادة ( )+والنقصان (.)-
* يكون مخصص للقيم المنقولة التي ال يقل نقصان قيمتها عن نسبة 25%من قيمة إدخالها
حسابنقصان قيمتها عن نسبة 25%من قيمة إدخالها.
التيلكلال يقل
المنقولة
بشكلللقيم
مخصص
بالنسبة
منفصل
يكون تحسب
* ()5
المحاسبية والتي تتعلق بالقيم التي لم تعد ضمن أصول الصندوق ،يوزع مبلغها اإلجمالي حسب بند التوظيف المعني.
محاسبة السنة
المقيدة في
للعائدات
(
حساب.
بالنسبة لكل
منفصل
بالنسبةبشكل
( )6)5تحسب
والكهربائي والصناعة الصيدلية والهندسيات والتجهيزات الصناعية والترفيه والفندقة واألجهزة والبرمجيات والخدمات الحاسوبية والمناجم
والتجهيزبندااللكتروني
والتغليف والتعبئة
أصولوالموزعون
والكيمياء
ومواد
والبناء
التأمينات،
للعائداتصناعة
قطاع النشاط (
(
التوظيف المعني.
اإلجمالي حسب
والكهرباء مبلغها
الصندوق ،يوزع
والمشروباتضمن
البناءالتي لم تعد
بالقيم
تتعلق
األبناكوالتي
المحاسبية
الفالحية،السنة
األغديةمحاسبة
المقيدة في
( )7)6بالنسبة
والمشاركة واإلنعاش العقاري والنفط والغاز والخدمات الجماعية وخدمات النقل وشركات التمويل والخدمات المالية وشركات االستثمار العقاري والشركات القابضة والحراجة والورق واالتصاالت والنقل و أنشطة أخرى.
الفالحية ،التأمينات ،األبناك والبناء ومواد البناء والمشروبات والكيمياء والموزعون والكهرباء والتغليف والتعبئة والتجهيز االلكتروني والكهربائي والصناعة الصيدلية والهندسيات والتجهيزات الصناعية والترفيه والفندقة واألجهزة والبرمجيات
األغذية
(صناعة
( )8)7قطاع
الملكية
ورقم رسم
النشاطالعقار
تحديد اسم
(
وخدمات النقل وشركات التمويل والخدمات المالية وشركات االستثمار العقاري والشركات القابضة والحراجة والورق واالتصاالت والنقل و أنشطة أخرى).
الجماعية
واإلنعاش
الحاسوبية
الحسابات)
والخدماتعدد
والغازاألعمدة بقدر
والنفط (عدد
العقاريالحسابات
بإدخال هذه
والمشاركة الجدول
والمناجم جديدة ،يتمم
إحداث حسابات
والخدماتفي حالة
()9
المحاسبية
بداية السنة
الحصيلة
(
رسم الملكية.
العقارفيورقم
قيمة اسم
()10)8تحديد
( )9في حالة إحداث حسابات جديدة ،يتمم الجدول بإدخال هذه الحسابات (عدد األعمدة بقدر عدد الحسابات).
( )10قيمة الحصيلة في بداية السنة المحاسبية.

*

*

*
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ملحق 17
المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون
رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

قائمة  : D06تفصيل األقساط المتأخرة

)(1

(حساب  – 3421مؤمن لهم مدينين)
(يتم إعداد هذه القائمة لجميع أصناف التأمين التكافلي غير تأمين الحياة)
المقاولة:
من …………

……………
إلى ............................
السنوات المحاسبية السابقة
السنوات المحاسبية

)(2

السنوات المحاسبية
السابقة

السنة المحاسبية
N-2

 األقساط المتأخرة الواردة في الحصيلة المنصرمة األقساط المصدرة خالل السنة المحاسبية موضوع الجردمع خصم :
 اإللغاءات خالل السنة المحاسبية موضوع الجرد التحصيالت خسائر عن دائنيات غير ممكنة االستيفاء -أقساط األقساط المتأخرة الواردة في الحصيلة( )1تمأل بالنسبة لكل حساب للتأمين التكافلي المعني (عدد الجداول بقدر عدد الحسابات).
( )2تتعلق األعمدة بالسنوات المحاسبية لإلصدار.

*

*

*

السنة المحاسبية
N-1

السنة المحاسبية موضوع الجرد
األقساط التي
يتعدى تاريخها
الشهرين

األقساط التي ال
يتعدى تاريخها
الشهرين

المجموع

الجريدة الرسمية
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ملحق 18

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون
رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

قائمة  : D07األقساط غير المؤداة ومخصصاتها عند اختتام السنة المحاسبية
مقاولة ............................. :
السنة المحاسبية............................. :

أصناف التأمين

إعادة ترتيب األقساط المتأخرة
شبه مشكوك في تحصيلها
المبلغ

مشكوك في تحصيلها

المخصص

المخصص

المبلغ

 -20ض.ض.ع.و.ك
 21ـ الحوادث الجسمانية والمرض واألمومة
 22ـ حــوادث الشغــ واألمراض المهنية
 23ـ العربات البرية ذات محرك
 24ـ المسؤوليـة المدنية العامــة
 25ـ الحريق والعوام الطبيعية
 26ـ تأمينات األخطار التقنية
 27ـ النقـ
 28ـ عمليات أخرى
 29ـ اإلسعاف والقرض والكفالة
(1

المجموع
()1

الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة  64-1من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر.

*

*

*

شبه ضائعة
المبلغ

المخصص

المجموع
المبلغ

المخصص

ملحق 19

8044

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض
التكافلي
بالتأمين
18ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25
- 7033
أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق عدد

الجريدة الرسمية

قائمة  : D08هامش المالءة

ملحق 19

في :المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض
عليه
مقاولة
المنصوص ال
أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي
السنة المحاسبية :

 – D08جدول  :1العناصر المكونة للهامش
قائمة  : D08هامش المالءة

()1

(بآالف الدراهم )

 -1رأسمال الشركة المحرر (المدفوع)
المقاولة :
السنة المحاسبية -:2االحتياطيات كيفما كانت تسميتها قانونية كانت أو حرة غير تلك المخصصة ألداء االلتزامات
 – D08جدول  :1العناصر المكونة للهامش ()1
 -3األرباح المرحلة
 -4احتياطي االستقرار
(بآالف الدراهم )
خصم :
 -1رأسمال مع
المحرر (المدفوع)
الشركة
التأمين وإعادة التأمين
لمقاولة
المحاسبية)
تلكالسنة
خسائر
قانونية عند
تسميتها(بما فيها
المتراكمة
-5
لتزامات
ألداء اال
المخصصة
االقتضاء غير
كانت أو حرة
الخسائركانت
االحتياطيات كيفما
-2
المرحلةمعدومة ملحقة باألصول الثابتة التي لم تهتلك بعد
 -3األرباح  -6قيم
االستقرارمعنوية ملحقة باألصول الثابتة التي لم تهتلك بعد
 -4احتياطي  -7حقوق
مع خصم  -9 :األسهم الذاتية التي في حوزة المقاولة
العقارية
الشركات
لمقاولة غير
بورصة القيم
المسعرة في
التابعة غير
الشركات
 -5الخسائر -10
وإعادة التأمين
التأمين
المحاسبية)
خسائر السنة
االقتضاء
في عند
التوظيفاتفيها
المتراكمة (بما
الحصيلة
خارج
االلتزامات
-11ملحقة باألصول الثابتة التي لم تهتلك بعد
 -6قيم معدومة
المجموع الفرعي ( )1إلى ( )5( – )4إلى ()12
 -7حقوق معنوية ملحقة باألصول الثابتة التي لم تهتلك بعد
المرتبطة بحسابات المقاولة * 60%
الكامنة
القيمة
 -9األسهم -12
المقاولة
حوزة
زيادةفي
الذاتية التي
العقارية
التأمينالشركات
القيم غير
بورصة
المسعرة في
الكامنةغير
القيمة التابعة
الشركات
التوظيفات-في
-10
صندوق إعادة التأمين التكافلي أو هما معا * ( -1سعر
التكافلي أو
صندوق
بحسابات
المرتبطة
زيادة
13
الضريبة)
خارج()2الحصيلة
 -11االلتزامات
)13( + )12( + )11
المجموع
0
= ( )1إلى ( )5( – )4إلى (12
الفرعي
المجموع
 -12زيادة القيمة الكامنة المرتبطة بحسابات المقاولة * 60%
 -13زيادة القيمة الكامنة المرتبطة بحسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي أو هما معا * ( -1سعر
 - D08جدول  : 2المبلغ األدنى لهامش المالءة لعمليات التأمين التكافلي على الحياة
() 2
الضريبة)
المجموع = ( )1إلى ( )5( – )4إلى ()13( + )12( + )11
 -Iعقود " التأمين على الحياة "
الحسابية
الحتياطيات
المالءةمع ا
لهامشارتباطا
المبلغ األدنى
التأمين التكافلي على الحياة
لعمليات
حساباألدنى
 - D08جدول  : 2المبلغ
أ – احتياطيات حسابية بما فيها إحاالت إعادة التأمين.
ب  -احتياطيات حسابية صافية من إحاالت إعادة التأمين.
()3
جـ  -نسبة االحتفاظ ب/أ (على األق )85%
 -Iعقود " التأمين على الحياة "
- Aالنتيجة األولى ( :أ)*(جـ)*%
حساب5المبلغ األدنى ارتباطا مع االحتياطيات الحسابية
حساب المبلغ األدنى ارتباطا مع رؤوس األموال المعرضة للخطر
أ – احتياطيات حسابية بما فيها إحاالت إعادة التأمين.
التأمين.في حالة الوفاة التي تق مدتها أو تساوي  5سنوات
إعادةالمؤقتة
لتأمينات
باستثناء ا
التأمينات
احتياطيات– ك
د
إحاالت
صافية من
حسابية
ب-
حالة)الوفاة التي تفوق مدتها  3سنوات وتق أو تساوي  5سنوات
المؤقتة
جـ  -نسبة هـ  -ا
األق في85%
لتأمينات(على
االحتفاظ ب/أ
حالة الوفاة التي تق مدتها أو تساوي  3سنوات
(أ)*(جـ)*في
لتأمينات المؤقتة
- Aالنتيجةو -ا
5%
األولى :
التأمين
إعادة
إحاالت
فيها
بما
السالبة
غير
للخطر
المعرضة
األموال
رؤوس
مجموع
ز-
حساب المبلغ األدنى ارتباطا مع رؤوس األموال المعرضة للخطر
التأمين
إحاالت
للخطر
المعرضة
األموال
التأميناترؤوس
ح-
أو تساوي  5سنوات
إعادةمدتها
التي تق
حالةبعدالوفاة
المؤقتة في
لتأمينات
باستثناء ا
د–ك
)
50
%
األق
(على
ز
/
ح
االحتفاظ
نسبة
ط
هـ  -التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة التي تفوق مدتها  3سنوات وتق أو تساوي  5سنوات
(+ 0,0015و)*(ط)*0,001
(+هـ)*(ط)*
الثانية :
و -التأمينات – B
سنوات
 0,003تساوي 3
)*(تقط)*مدتها أو
الوفاة(دالتي
النتيجةحالة
المؤقتة في
للتأمين على الحياة ) B+ A( :
فيها لهامش
األدنى
المالءةالتأمين
إحاالت إعادة
المبلغبما
ز -مجموع رؤوس األموال المعرضة للخطر غير السالبة

0

0

0

()3

ح  -رؤوس األموال المعرضة للخطر بعد إحاالت إعادة التأمين
ط  -نسبة االحتفاظ ح/ز (على األق )50%
 – Bالنتيجة الثانية ( :د)*(ط)* (+ 0,003هـ)*(ط)*(+ 0,0015و)*(ط)*0,001
المبلغ األدنى لهامش المالءة للتأمين على الحياة ) B+ A( :

0,00%
0

0,00%
0

0
0,00%
0
0

0
0,00%
0
0
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 - D08جدول  : 3المبلغ األدنى لهامش المالءة لعمليات التأمين التكافلي غير التأمين على الحياة
حساب المبلغ األدنى ارتباطا باألقساط

 - Iحوادث الشغل واألمراض المهنية
أ – األقساط أو االشتراكات صافية من الرسوم واإللغاءات المصدرة والمقبولة خالل آخر سنة محاسبية
ب – تكلفة الحوادث للسنوات المحاسبية الثالث األخيرة بما فيها إحاالت إعادة التأمين
جـ  -تكلفة الحوادث للسنوات المحاسبية الثالث األخيرة صافية من إحاالت إعادة التأمين
د  -نسبة االحتفاظ جـ/ب (على األق )70%
 – IIالمسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك
أ’ – األقساط أو االشتراكات صافية من الرسوم واإللغاءات المصدرة والمقبولة خالل آخر سنة محاسبية
ب’ – تكلفة الحوادث للسنوات المحاسبية الثالث األخيرة بما فيها إحاالت إعادة التأمين
جـ’  -تكلفة الحوادث للسنوات المحاسبية الثالث األخيرة صافية من إحاالت إعادة التأمين
د’  -نسبة االحتفاظ جـ’/ب’ (على األق )70%
 – IIIعمليات تأمين أخرى غير التأمين على الحياة
أ" – األقساط أو االشتراكات صافية من الرسوم واإللغاءات المصدرة والمقبولة خالل آخر سنة محاسبية
( )4
ب" – تكلفة الحوادث للسنوات المحاسبية الثالث األخيرة بما فيها إحاالت إعادة التأمين
()4
جـ"  -تكلفة الحوادث للسنوات المحاسبية الثالث األخيرة صافية من إحاالت إعادة التأمين
د"  -نسبة االحتفاظ جـ"/ب" (على األق )50%
[(أ)* (د) (+أ’) * (د’)] *([ + %30أ") * (د")] *%20
- Aالنتيجة األولى :
حساب المبلغ األدنى ارتباطا بالحوادث
 - Iحوادث الشغل واألمراض المهنية
هـ  -الحوادث المؤداة خالل الفترة المرجعية صافية من الرجوع المحصلة
و -احتياطي الحوادث الواجب أداؤها المكون في نهاية الفترة المرجعية
ز -احتياطي الحوادث الواجب أداؤها المكون في بداية الفترة المرجعية
حـ  -تكلفة الحوادث خالل الفترة المرجعية (هـ) ( +و) ( -ز)
ط – المعدل السنوي  :ح3/
 – IIالمسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك
هـ’  -الحوادث المؤداة خالل الفترة المرجعية صافية من الرجوع المحصلة
و’ -احتياطي الحوادث الواجب أداؤها المكون في نهاية الفترة المرجعية
ز’ -احتياطي الحوادث الواجب أداؤها المكون في بداية الفترة المرجعية
حـ’  -تكلفة الحوادث خالل الفترة المرجعية (هـ’) ( +و’) ( -ز’)
ط’ – المعدل السنوي  :ح’3/
 – IIIعمليات تأمين أخرى غير تامين على الحياة
هـ"  -الحوادث المؤداة خالل الفترة المرجعية صافية من الرجوع المحصلة
و" -احتياطي الحوادث الواجب أداؤها المكون في نهاية الفترة المرجعية
ز" -احتياطي الحوادث الواجب أداؤها المكون في بداية الفترة المرجعية
حـ " -تكلفة الحوادث خالل الفترة المرجعية (هـ") ( +و") ( -ز")
ط" – المعدل السنوي  :ح"( 3/أو ح" 7/بالنسبة لتأمينات القرض)
 -Bالنتيجة الثانية ([ :ط)* (د) ( +ط’)* (د’)] *([ + %40,5ط")* (د")] *%27
حساب المبلغ األدنى ارتباطا باحتياطي الحوادث الواجب أداؤها واحتياطي األقساط غير المكتسبة
 - Iحوادث الشغل واألمراض المهنية
ي -احتياطي األقساط غير المكتسبة
 – IIالمسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك
ي’ -احتياطي األقساط غير المكتسبة
 – IIIعمليات تأمين أخرى غير التامين على الحياة
ي" -احتياطي األقساط غير المكتسبة
 - Cالنتيجة الثالثة ([ :ي) (+ي’) (+ي")]*([+ %10و) *(د) (+و’)* (د’)] *([ + %7,5و") *(د")]*ٍ% 5
المبلغ األدنى لهامش المالءة لعمليات التأمين غير التأمين على الحياة  :المبلغ األقصى )( C; B ; A

0,00%

0,00%

0,00%
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

 - D08جدول  :4المبلغ األدنى لهامش المالءة برسم تسيير صندوق التأمين التكافلي
(أ) احتياطي التسيير  -عمليات التأمين على الحياة
(ب) احتياطي التسيير  -عمليات التأمين غير التأمين على الحياة
المبلغ األدنى لهامش مالءة برسم التسيير (( *5% :أ) ( +ب))

0
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 - D08جدول  :5المبلغ األدنى لهامش المالءة لعمليات القبول
حساب المبلغ األدنى ارتباطا باألقساط

المجموع

عمليات القبول
التكافلي ()5

أ -األقساط المقبولة خالل السنة المحاسبية األخيرة
ب -تكلفة الحوادث للسنوات المحاسبية الثالث األخيرة بما فيها إعادات اإلحالة
جـ  -تكلفة الحوادث للسنوات المحاسبية الثالث األخيرة صافية من إعادات اإلحالة
د  -نسبة االحتفاظ جـ/ب (على األق )70%
0,00%
*******
0
*******
- Aالنتيجة األولى ([ :أ)*(د)]* - D08 30 %جدول  :5المبلغ األدنى لهامش المالءة لعمليات القبول
حساب المبلغ األدنى ارتباطا بالحوادث
هـ  -الحوادث المؤداة خالل السنوات المحاسبية الثالث األخيرة
عمليات القبول
المجموع
ألقساط
ارتباطا با
المبلغ
حساب
التكافلي ()5
المحاسبية
األدنى السنة
في نهاية
المكون
و -احتياطي الحوادث الواجب أداؤها
المحاسبية
الحوادثخالل
احتياطيالمقبولة
أز -األقساط
األخيرةبداية السنة المحاسبية الثانية السابقة للسنة المحاسبية
المكون في
السنةأداؤها
الواجب
تكلفة الحوادث للسنوات المحاسبية الثالث األخيرة بما فيها إعادات اإلحالة
ب-
األخيرة
المحاسبية الثالث األخيرة صافية من إعادات اإلحالة
لسنوات(و) ( -ز)
الحوادث ل(هـ) +
تكلفة الحوادث
جـ --تكلفة
حـ
0
ح(3/على األق )70%
جـ/ب
االحتفاظ
ط  –-نسبة
د
0,00%
السنوي :
المعدل
*******
0
*******
00
30
(أ)*(د)
األولى[ : :
-A
*******
%%
(د)]*45
[(ط)*
النتيجةالثانية
النتيجة
-B
*******
بالحوادث
ات
ارتباطاباالحتياطي
األدنىارتباطا
المبلغاألدنى
حسابالمبلغ
حساب
األقساطخالل السنوات المحاسبية الثالث األخيرة
احتياطياتالمؤداة
يهـ --الحوادث
الحوادثالواجب أداؤها المكون في نهاية السنة المحاسبية
احتياطياتالحوادث
كو -احتياطي
المحاسبية الثانية السابقة للسنة المحاسبية
على الواجب
الحوادث
ز
0
السنة%
بداية* 15
في*(د)
المكونك)
أداؤها( :ي +
االحتياطيات
احتياطيمبنية
 –-Cنتيجة
*******
األخيرة
حساب المبلغ األدنى ارتباطا بخطر الصرف
أجنبية (ز)
( +و) -
محررة(هـ)
الحوادث
لحـ– -تكلفة
0
بعملة
التزامات
على  :ح/
السنوي
المعدل
00
*******
خطر 3الصرف ( :ل)*%20
مبنية
Dط–-نتيجة
*******
00
%
45
*
(د)
[(ط)*
:
الثانية
النتيجة
*******
 -Bالمبلغ األدنى لهامش المالءة لعمليات القبول :المبلغ األقصى )D+ ( C; B ; A
حساب المبلغ األدنى ارتباطا باالحتياطيات
ي  -احتياطيات األقساط
 - D08جدول  :6المبلغ األدنى لهامش المالءة برسم تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي
ك -احتياطيات الحوادث
أ – احتياطي تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي
0
 – Cنتيجة مبنية على االحتياطيات ( :ي  +ك) *(د) * %15
*******
إعادة التأمين التكافلي( * %5 :أ)
صندوق
المبلغ األدنى لهامش
الصرف
تسيير بخطر
برسمارتباطا
المالءةاألدنى
حساب المبلغ
ل – التزامات محررة بعملة أجنبية
0
%
20
(ل)*
:
الصرف
 -Dنتيجة مبنية على خطر
*******
 - D08جدول  :7المبلغ األدنى لهامش المالءة
0
المبلغ األقصى )D+ ( C; B ; A
قبول:
عمليات ال
المالءة ل
على الحياة
التكافلي
لتأمين
لهامشعمليات ا
األدنى المالءة ل
المبلغ لهامش
المبلغ األدنى
المبلغ األدنى لهامش المالءة لعمليات التأمين التكافلي غير التأمين على الحياة
صندوق:التأمين
المبلغ األدنى لهامش المالءة برسم
التكافليلهامش المالءة برسم تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي
المبلغ األدنى
تسيير جدول 6
- D08
"
القبول
لعمليات
لهامش المالءة
المبلغ األدنى
صندوق "إعادة التأمين التكافلي
احتياطي تسيير
أ–
المبلغ األدنى لهامش المالءة برسم تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي
المبلغ األدنى لهامش المالءة برسم تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي( * %5 :أ)
المبلغ األدنى لهامش المالءة
( )1يتعلق البندين  4و 13بحسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي أو هما معا.

عمليات القبول
أخرى ()5

*******
*******
عمليات القبول
أخرى ()5

*******
*******
*******
*******

*******

*******
*******
*******

*******

0

*******

0
0
0
0
00
0

للصندوق -.جدول  :7المبلغ األدنى لهامش المالءة
( )2سعر الضريبة المطبق على الفوائض التقنية والمالية D08
0
الحياة
لتأمين
عمليات ا
لهامشفيالمالءة
التكافليو°2
التأمين °1
عمليات
الحسابل فقط
األدنى تدرج
المبلغيجب أن
()3
علىمن المادة  6من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في
الحياة
على
التأمين
غير
التكافلي
التأمين
لعمليات
المالءة
لهامش
األدنى
0
المبلغ 20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي
القرض.التكافلي
لعملياتالتأمين
بالنسبةصندوق
األخيرةتسيير
المالءة برسم
األدنى
0
لهامشالمحاسبية
السنوات
المبلغالسبع
()4
سنوات
"
القبول
لعمليات
"
المالءة
لهامش
األدنى
0
المبلغيمأل فقط بالنسبة لمعيدي التأمين الذين يزاولون عمليات إعادة التأمين بصفة حصرية ويزاولون إعادة التأمين التكافلي عبر النافذة .
()5
المبلغ األدنى لهامش المالءة برسم تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي
0
0
المبلغ األدنى لهامش المالءة
()1
()2
()3
()4
()5

يتعلق البندين  4و 13بحسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي أو هما معا.
*
*
سعر الضريبة المطبق على الفوائض التقنية والمالية للصندوق* .
يجب أن تدرج في الحساب فقط عمليات التأمين  °1و °2من المادة  6من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في
 20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي
السبع السنوات المحاسبية األخيرة بالنسبة لعمليات القرض.
يمأل فقط بالنسبة لمعيدي التأمين الذين يزاولون عمليات إعادة التأمين بصفة حصرية ويزاولون إعادة التأمين التكافلي عبر النافذة
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ملحق 20

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام
القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

قائمة  : D09تفصيل الحصيلة حسب المجال النقدي

()1

تعطي هذه القائمة تفصيال للحصيلة يعتمد أعمدة عمودية تماث عدد العمالت التي امتلكت بها األصول أو أبرمت بها االلتزامات .غير أنه يمكن أن تجمع في نفس العمود
العمالت غير العمالت التالية :

 .الدرهم،
.الدرهم اإلماراتي،
.الدينار الكويتي،
.الدينار الجزائري،
.الدينار التونسي،
.الدوالر األمريكي،
.الدوالر الكندي،
.األورو،
.الفرنك السويسري،
.الجنيه االسترليني،
.الليرة اللبنانية،
.الريال السعودي.
تمث األرقام الواردة في األعمدة بالدراهم مع اإلشارة إلى سعر الصرف
يسج المجموع األفقي والعمودي؛ ويماث المجموع األفقي أرقام الحصيلة.

) (1تمأل بشك منفص بالنسبة لصندوق التأمين التكافلي وصندوق إعادة التأمين التكافلي ومقاولة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي .

*

*

*

ملحق 21

 –D10جدول –  - Iاألقساط المكتسبة
صافية من الضرائب واإللغاءات مع إضافة توابع وتكاليف بوليصات التأمين
N-4

N-3

قائمة  : * D10األقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث الواجب أداؤها

)(1

XXXX

السنوات المحاسبية السابقة
XXXX

N-2

N-1

XXXX

N

XXXX

XXXX

المجموع

(بآالف الدراهم )

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة……………… :
السنة المحاسبية …………………. :
الصنف ……………………. :

السنوات المحاسبية المعنية

 - P01األقساط غير المكتسبة في  31دجنبر من السنة المحاسبية السابقة

 - P03األقساط المصدرة خالل السنة المحاسبية

 - P02مجموع األقساط المصدرة خالل السنوات المحاسبية السابقة

 - P05األقساط الواجب إلغاؤها

 - P04األقساط الواجب إصدارها

 - P06األقساط غير المكتسبة في  31دجنبر من السنة المحاسبية
)(1

 -101األقساط المكتسبة () P06-P05 - P04+ P03+ P02+P01

XXXX
XXXX

N

XXXX

N-3

N-2

N-1

المجموع

XXXX

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

- D10جدول –  – IIعدد الحوادث الواقعة
تفصي حسب سنة الوقوع
السنوات المحاسبية السابقة

XXXX
XXXX

N-4

) (1تحسب األقساط غير المكتسبة حسب القواعد المعتمدة لتحديد احتياطي األقساط غير المكتسبة .ال توجد أقساط مرحلة وال ينطبق السطران  P01و P06بالنسبة للتأمين البحري والنق .

)(2

السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث

 - N01الحوادث المعتبرة منتهية في  31دجنبر المنصرم

 - N04الحوادث التي لم يتم أداؤها بعد

)(3

 - N02الحوادث التي تمت إعادة فتحها خالل السنة المحاسبية (يجب خصمها)
 - N03الحوادث المنتهية خالل السنة المحاسبية

 –102المجموع () N04 +N03+N02 -N01

بما فيها :
 - N05الحوادث المصرح بها خالل السنوات المحاسبية السابقة
 - N06الحوادث المصرح بها خالل السنة المحاسبية
 - N07تغيير الصنف الفرعي – إدخال
 - N08تغيير الصنف الفرعي – إخراج
)(4
 - N11إلغاءات الحوادث

 - N12تقدير الحوادث التي لم يتم التصريح بها بعد

) ) N03+ N02-N01( (2للسنة المحاسبية السابقة .بالنسبة للعمود األول  = N01عدد الحوادث التي تمت إعادة فتحها خالل السنة المحاسبية.
( N04 )3تساوي  N12-N04في  31دجنبر المنصرم يضاف إليه  N12+ N11- N08 - N07+ N06+ N03-N02في  31دجنبر من السنة المحاسبية.
( )4في حالة فتح ملفات الحوادث بالخطأ.
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()5

السنوات المحاسبية للتصريح

السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1
N

السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث
N

N-1

N-2

N-3

N-4

متوسط التكلفة المستعمل لتقييم تكلفة الحوادث الواقعة غير المصرح بها .

- D10جدول –  IIمكرر – احصائيات وثيرة التصريح
(األعداد التراكمية للحوادث المصرح بها)
0

1

- D10جدول –  IIمكرر مرتان – تقدير الحوادث الواقعة غير المصرح بها
المعامالت
المستعملة

عدد الحوادث
المصرح بها

2

عدد الحوادث
الواقعة وغير
المصرح بها

3

)(5
التكلفة
متوسط
(بالدرهم)

4

5

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

الجريدة الرسمية
8049

 - R03االحتياطيات في  31دجنبر

السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث

المنصرم )(6

 -بالنسبة لتكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها

 -بالنسبة للتعويضات والمصاريف الواجب أداؤها للحوادث المصرح بها

 - S01تسديدات السنة

المحاسبية )(7

 - R02االحتياطيات في

 31دجنبر)(6

 - S09الرجوع المحصلة خالل السنة المحاسبية

 -بالنسبة للتعويضات والمصاريف الواجب أداؤها للحوادث المصرح بها

 -بالنسبة لتكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها

 103المجموع () R02+ S09-S01

 - S20التسديدات المتراكمة للسنوات المحاسبية السابقة

)(7

 - S29الرجوع المحصلة خالل السنوات المحاسبية السابقة

 – 104التكلفة الصافية للرجوع () S29- S20+103

 – 105متوسط التكلفة صافية من الرجوع ()102/104

 - 106حاص قسمة الحوادث على األقساط المكتسبة ()100 x101/104

) (7الرجوع المحصلة غير مخصومة

( )6ال يتضمن النفقات المباشرة المرتبطة بصندوق التأمين التكافلي .

( )8يبين عمود المجموع مجموع السنتين المحاسبيتين األخيرتين ابتداء من الخانة . S20

N-4

N-3

- D10جدول –  -IIIاالحصائيات حسب السنة المحاسبية
السنوات المحاسبية
السابقة

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

* يعد نموذج القائمة  D10بالنسبة ألصناف عمليات التأمين التكافلي المباشرة غير تأمين الحياة باستثناء تلك المتعلقة بحوادث الشغ واألمراض المهنية والمسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك.

* يعد نموذج القائمة  D10أخذا بعين االعتبار نفس األصناف واألصناف الفرعية لعمليات التأمين غير تأمين الحياة المتواجدة في ك عمود من أعمدة القائمة . D02

*

*

*

N-2

N-1

N

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

(بآالف الدراهم)
المجموع )(8
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ملحق 22

قائمة  :D11حوادث الشغل واألمراض المهنية
األقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث الواجب أداؤها

N-4

N-3

 –D11جدول  - I -األقساط المكتسبة
(صافية من الضرائب واإللغاءات مع إضافة توابع وتكاليف بوليصات التأمين(
السنوات المحاسبية
السابقة
XXXX
XXXX

N-2

N-1

(بآالف الدراهم)
المجموع
XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

N

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة ………………… :
السنة المحاسبية ................................ :

السنوات المحاسبية المعنية

 - P02مجموع األقساط المصدرة خالل السنوات المحاسبية السابقة

)(1
 - P01األقساط غير المكتسبة في  31دجنبر من السنة المحاسبية السابقة

 - P03األقساط المصدرة خالل السنة المحاسبية

 - P04األقساط الواجب إصدارها

 - P05األقساط الواجب إلغاؤها

 - P06األقساط غير المكتسبة في  31دجنبر من السنة المحاسبية
)(1

 -101األقساط المكتسبة () P06-P05 - P04+ P03+ P02+P01

) (1تحسب األقساط غير المكتسبة حسب القواعد المعتمدة لتحديد احتياطي األقساط غير المكتسبة.
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السنوات المحاسبية للوقوع

 - N01الحوادث منتهية في  31دجنبر المنصرم

)(2

 - N02الحوادث التي تمت إعادة فتحها خالل السنة المحاسبية (يجب
خصمها)

 - N03الحوادث المنتهية خالل السنة المحاسبية
)(3
 - N04الحوادث التي لم يتم أداؤها بعد
حوادث بسيطة
حوادث خطيرة :وفاة
حوادث خطيرة :عجز بدني دائم
 –102المجموع ()N04 +N03 +N02 -N01

بما فيها :

- N05

- N06

- N11
- N12

الحوادث المصرح بها خالل السنوات المحاسبية السابقة
حوادث بسيطة
حوادث خطيرة :وفاة
حوادث خطيرة :عجز بدني دائم
الحوادث المصرح بها خالل السنة المحاسبية
حوادث بسيطة
حوادث خطيرة :وفاة
حوادث خطيرة :عجز بدني دائم
)(4
إلغاءات الحوادث
تقدير الحوادث التي لم يتم التصريح بها بعد

السنوات المحاسبية
السابقة

XXXX

XXXX

 –D11جدول  - II -عدد الحوادث الواقعة
تفصي الحوادث حسب سنة الوقوع
N-9

N-8

N-7

N-6

 – D11جدول –  – IIIاحصائيات وثيرة التصريح
1

 – D11جدول  - IV -احصائيات حسب السنة المالية

المعامالت المستعملة

N-5

 – D11جدول  IIIمكرر -تقدير الحوادث الواقعة غير المصرح بها

0

(األعداد التراكمية للحوادث المصرح بها)

) (N01-N02+N03) (2للسنة المنصرمة .بالنسبة للعمود األول يتم اعتماد عدد الحوادث التي تمت إعادة فتحها خالل السنة المحاسبية.
( N04 )3تساوي  N12-N04في  31دجنبر المنصرم يضاف إليه  N12+ N11- N06+ N03-N02في  31دجنبر من السنة المحاسبية.
( )4في حالة فتح ملفات الحوادث بالخطأ.

السنوات المحاسبية للتصريح
السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

N
N-1
N-2
N-3
N-4

السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث

السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث

السنوات المحاسبية
السابقة
N-9

N-8

N-7

N-6

N-5

2

N-3

3

N-2

عدد الحوادث المصرح بها

N-4

N-4

N-3

N-2

N-1

4

المجموع
N
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

5

(بآالف الدراهم)

عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها

N-1

N

المجموع )(6
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)(7

السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث

N-4

 - R03االحتياطيات في  31دجنبر المنصرم
 بالنسبة للتعويضات والمصاريف الواجب أداؤها للحوادث المصرحبها
 بالنسبة لتكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها– بالنسبة لإلضافة المنصوص عليها في المادة  22من منشور رئيس
هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر

)(7

 -R05احتياطيات األجهزة التعويضية البديلة في  31دجنبر المنصرم
 - S01تسديدات السنة المحاسبية ()5
 التعويضات اليومية مصاريف طبية وصيدالنية ومصاريف أخرى رؤوس األموال المكونة لإليرادات المدفوعة للصندوق الوطنيللتقاعد والتأمين
 المؤخرات قب تكوين رأس المال االستردادات بالتسديد األولي األجهزة التعويضية البديلة قبل تكوين احتياطي األجهزة التعويضيةالبديلة
 - S09الرجوع المحصلة خالل السنة المحاسبية
 برسم التعويضات اليومية والمصاريف برسم الحوادث الخطيرة ((8 برسم األجهزة التعويضية البديلة - R02االحتياطيات في  31دجنبر
 بالنسبة للتعويضات والمصاريف الواجب أداؤها للحوادث المصرحبها
 بالنسبة لتكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها– بالنسبة لإلضافة المنصوص عليها في المادة  22من منشور رئيس
هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر

 - R04احتياطي األجهزة التعويضية البديلة في  31دجنبر

 103المجموع () R04+ R02+ S09-S01
 - S20التسديدات المتراكمة للسنوات المحاسبية السابقة )(5
 برسم التعويضات اليومية والمصاريف برسم الحوادث الخطيرة ()8 برسم األجهزة التعويضية البديلة - S29الرجوع المحصلة خالل السنوات المحاسبية السابقة
 برسم التعويضات اليومية والمصاريف()8
 برسم الحوادث الخطيرة -برسم األجهزة التعويضية البديلة

 – 104التكلفة الصافية للرجوع () S29- S20+103
 – 105متوسط التكلفة صافية من الرجوع ()102/104
 - 106حاص قسمة الحوادث على األقساط المكتسبة ()100 x101/104

السنوات المحاسبية
السابقة

) (5الرجوع المحصلة غير مخصومة .
) (6يبين مجموع السنتين المحاسبيتين األخيرتين ابتداء من الخانة . S20
) (7تكون تطبيقا للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بتحديد أعلى االحتياطيات.
( )8برسم رؤوس األموال المكونة والمؤخرات قبل تكوين رأس المال واالستردادات.

N-9

 – D11جدول  - IV -احصائيات حسب السنة المالية
N-8

N-7

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

N
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

(بآالف الدراهم)
المجموع )(6
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 - D11جدول –  -Vالجدول الثالثي

…
…
N-18
N-19
XXX
م.ح.م.
ح.م
N-19
ح.و.أ
المجموع
XXX
م.ح.م.
ح.م
N-18
ح.و.أ
المجموع
XXX
م.ح.م.
ح.م
….
ح.و.أ
المجموع
XXX
م.ح.م.
ح.م
…..
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
…..
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
N-4
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
N-3
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
N-2
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
N-1
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
N
ح.و.أ
المجموع
المجموع  :تكلفة الحوادث .
م.ح.م  :مجموع مبالغ الحوادث المؤداة خالل السنوات المحاسبية السابقة.
ح.م :مبالغ الحوادث المؤداة خالل السنة المحاسبية .
أ.م  :األقساط المكتسبة.
ح.و .أ  :مبلغ الحوادث الواجب أداؤها ( يحسب االحتياطي بالنسبة لك ملف على حده بما في ذلك تقدير تكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها) .

….

XXX

N-4

XXX

N-3

XXX

N-2

XXX

N-1

XXX

N

XXX

أ.م

(بآالف الدراهم)
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السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث

N
N-1
N-2
N-3
N-4
….
…
…
N-18
N-19
السنوات المحاسبية السابقة
المجموع

السنوات المحاسبية

()9

حساب االحتياطي استنادا إلى وثيرة
التسديدات ()9

 – D11جدول  - VI -حساب احتياطي الحوادث الواجب أداؤها – حوادث الشغل واألمراض المهنية

احتياطيات تحسب بالنسبة لكل ملف على حده بما في ذلك
تكلفة الحوادث غير المصرح بها

()11

حساب االحتياطي استنادا إلى متوسط التكلفة

N

N-1

N-2

(بآالف الدراهم)
مبلغ االحتياطيات المخصصة لإلضافة
المنصوص عليها في المادة  22من
االحتياطيات الواجب اعتمادها
منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي رقم 01/AS/19
السالف الذكر ()10

N-3

N-4

تكلفة الحوادث المنتهية

المجموع
(أ)

العشرون

(أ)( /ب)

عدد الحوادث المنتهية

متوسط التكلفة المستعمل (بالدراهم)

األولى

الثانية

الثامنة-عشر

التاسعة-عشر

(ب)

…

…

…

( )9بالنسبة للخانة " السنوات المحاسبية السابقة" يجب أن يكون مبلغ االحتياطي هو المبلغ المحدد بالنسبة لكل ملف على حدة
( )10يوزع المبلغ اإلضافي المنصوص عليه في المادة  22من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر على السنوات المحاسبية التي يقل فيها مبلغ االحتياطي المحسوب بالنسبة لكل ملف على حدة عن أكبر مبلغ ناتج عن استعمال الطرق التنظيمية ،تناسبيا مع النقص
المعاين مقارنة مع الطريقة التنظيمية المعتمدة.
( )11بالنسبة للسنوات المحاسبية التي يقل فيها االحتياطي المتبقى عن نسبة  %30من تكلفة الحوادث ،يجب األخذ بعين االعتبار االحتياطي المحسوب بالنسبة لكل ملف على حدة ،تضاف إليه تكلفة الحوادث غير المصرح بها بعد.

الوثيرة المطبقة

الثالثة

الرابعة

*

*

*
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N-9

ملحق 23

N-8

N-7

N-6

N-5

N-4

N-1

N-2

المجموع
N

XXX

N
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

المجموع

Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx

xxxxxxxx

N-1

Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx

(TOTبآالف الدراهم)

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

N-2

قائمة  - * D12تأمين المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب األضرار البدنية أو المادية الالحقة باألغيار
األقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث الواجب أداؤها

 –D12جدول  - I -األقساط المكتسبة

السنوات المحاسبية المعنية

N-4

N-3

(صافية من الضرائب واإللغاءات مع إضافة توابع وتكاليف بوليصات التأمين(

السنوات المحاسبية السابقة
XXXX
XXXX

السنوات المحاسبية السابقة

XXX
XXX

N-3

 - D12جدول  - II -عدد الحوادث الواقعة
تفصي حسب سنة الوقوع
 -1حوادث جسمانية في إطار المسؤولية المدنية  -2حوادث أخرى في إطار المسؤولية المدنية  -3مجموع حوادث المسؤولية المدنية

XXXX
XXXX

)(1
 - P01األقساط غير المكتسبة في  31دجنبر من السنة المحاسبية السابقة
 - P02مجموع األقساط المصدرة خالل السنوات المحاسبية السابقة
 - P03األقساط المصدرة خالل السنة المحاسبية
 - P04األقساط الواجب إصدارها
 - P05األقساط الواجب إلغاؤها
)(1
 - P06األقساط غير المكتسبة في  31دجنبر من السنة المحاسبية
 -101األقساط المكتسبة () P06-P05 - P04+ P03+ P02+P01

)(2

( )1تحسب األقساط غير المكتسبة حسب القواعد المعتمدة لتحديد احتياطي األقساط غير المكتسبة.

السنوات المحاسبية للوقوع

 - N01الحوادث منتهية في  31دجنبر المنصرم

 - N04الحوادث التي لم يتم أداؤها بعد

)(3

 - N02الحوادث التي تمت إعادة فتحها خالل السنة
المحاسبية (يجب خصمها)
 - N03الحوادث المنتهية خالل السنة المحاسبية

 –102المجموع ()N04+ N03 +N02 -N01

بما فيها :
 - N05الحوادث المصرح بها خالل السنوات
المحاسبية السابقة
 - N06الحوادث المصرح بها خالل السنة المحاسبية
 - N07تغيير الطبيعة – إدخال
 - N08تغيير الطبيعة – إخراج
 - N09تغيير االستعمال – إدخال
 - N10تغيير االستعمال– إخراج
)(4
 - N11إلغاءات الحوادث

 - N12تقدير الحوادث التي لم يتم التصريح بها بعد

) ) N03+ N02-N01( (2للسنة المحاسبية السابقة .بالنسبة للعمود األول يتم اعتماد عدد الحوادث التي تمت إعادة فتحها خالل السنة المحاسبية.
( N04 )3تساوي  N12-N04في  31دجنبر المنصرم يضاف إليه  N12 +N11 - N10 -N09 + N08 - N07 +N06 + N03 - N02في  31دجنبر من السنة المحاسبية.
( )4في حالة فتح ملفات الحوادث بالخطأ.
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( )4في حالة فتح ملفات الحوادث بالخطأ.

(األعداد التراكمية للحوادث المصرح بها)

1

 – D12جدول  IIمكرر – احصائيات وثيرة التصريح
 -1حوادث جسمانية في إطار المسؤولية المدنية  -2حوادث أخرى في إطار المسؤولية المدنية
0

المعامالت المستعملة

N-3

2

N-2

عدد الحوادث المصرح بها

 – D12جدول  IIمكرر مرتان – تقدير الحوادث الواقعة غير المصرح بها
 -1حوادث جسمانية في إطار المسؤولية المدنية  -2حوادث أخرى في إطار المسؤولية المدنية

السنوات المحاسبية للتصريح
السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

N
N-1
N-2
N-3
N-4

N-9

N-8

N-7

N-6

N-5

N-4

D12جدول –  -IIIاالحصائيات حسب السنة المحاسبية
 -1حوادث جسمانية في إطار المسؤولية المدنية  -2حوادث أخرى في إطار المسؤولية المدنية

السنوات المحاسبية
السابقة

السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث

السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث

 - R03االحتياطيات في  31دجنبر المنصرم )(5
 بالنسبة للتعويضات والمصاريف الواجب أداؤهاللحوادث المصرح بها
رئيسبها
المصرح
الواقعة
الحوادث
بالنسبة لتكلفة
وغيرمنشور
عليها في
املنصوص
لإلضافة
–-بالنسبة
– بالنسبة لإلضافة المنصوص عليها في منشور رئيس
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم 01/AS/19
هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط واالجتماعي 01/AS/19
الذكر)(7)(7
السالفالذكر
السالف
 - S01تسديدات السنة المحاسبية ()6
 - S09الرجوع المحصلة خالل السنة المحاسبية
 - R02االحتياطيات في  31دجنبر من السنة المحاسبية ()5
 بالنسبة للتعويضات والمصاريف الواجب أداؤهاللحوادث المصرح بها
رئيسبها
المصرح
الواقعة
الحوادث
بالنسبة لتكلفة
وغيرمنشور
عليها في
املنصوص
لإلضافة
–-بالنسبة
– بالنسبة لإلضافة المنصوص عليها في منشور رئيس
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم 01/AS/19
هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط واالجتماعي 01/AS/19
الذكر )(7
)(7
السالفالذكر
السالف
103المجموع () R02+ S09-S01
 - S20التسديدات المتراكمة للسنوات المحاسبية السابقة )(7
 - S29الرجوع المحصلة خالل السنوات المحاسبية السابقة
 – 104التكلفة الصافية للرجوع () S29- S20+103
 – 105متوسط التكلفة صافية من الرجوع ()102/104

3

4

المجموع

عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها

N-1

N

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
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 - S29الرجوع المحصلة خالل السنوات المحاسبية السابقة
 – 104التكلفة الصافية للرجوع () S29- S20+103
 – 105متوسط التكلفة صافية من الرجوع ()102/104

السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث

 - R03االحتياطيات في  31دجنبر المنصرم ()5
 بالنسبة للتعويضات والمصاريف الواجب أداؤهاللحوادث المصرح بها
 بالنسبة لتكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها– بالنسبة لإلضافة املنصوص عليها في منشور رئيس هيئة
بالنسبة لإلضافة المنصوص عليها قي منشور رئيس هيةة
–
01/AS/19
رقم
االجتماعي
واالحتياط
التأمينات
مراقبة
مراقبة التأمينات واالحتياط واالجتماعي 01/AS/19
)(7
السالف
الذكر)(7
السالف الذكر
 - S01تسديدات السنة المحاسبية
 - S09الرجوع المحصلة خالل السنة المحاسبية
 - R02االحتياطيات في  31دجنبر من السنة المحاسبية ()5
 بالنسبة للتعويضات والمصاريف الواجب أداؤهاللحوادث المصرح بها
 بالنسبة لتكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها– بالنسبة لإلضافة املنصوص عليها في منشور رئيس هيئة
01/AS/19هيةة
منشور رئيس
المنصوص عليها
بالنسبة
–
فيرقم
االجتماعي
لإلضافةواالحتياط
التأمينات
مراقبة
مراقبة التأمينات واالحتياط واالجتماعي 01/AS/19
)(7
السالف
الذكر )(7
السالف الذكر
 103المجموع () D02+ S09-S01
 - S20التسديدات المتراكمة للسنوات المحاسبية السابقة )(6
 - S29الرجوع المحصلة خالل السنوات المحاسبية السابقة
 – 104التكلفة الصافية من الرجوع () S29- S20+103
 – 105متوسط التكلفة صافية من الرجوع ()102/104
 - 106حاص قسمة الحوادث على األقساط المكتسبة
()100 x101/104

السنوات
المحاسبية
السابقة

) (5ال يتضمن النفقات المباشرة المرتبطة بصندوق التأمين التكافلي .
) (6الرجوع المحصلة غير مخصومة .

N-9

N-8

 D12جدول  - IVاالحصائيات حسب السنة المحاسبية
N-6

N-5

 -3مجموع حوادث المسؤولية المدنية
N-7

) (7يجب تكوينه تطبيقا لمقتضيات المادة  28من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  AS/19/01السالف الذكر .
) (8يبين مجموع السنتين المحاسبيتين األخيرتين ابتداء من الخانة . S20

N-4

N-3

N-2

N-1

N
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx

XXX

المجموع )(8

* يعد نموذج القائمة  D12بالنسبة لك صنف فرعي من األصناف الفرعية للمسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك المنصوص عليها في المادة  45من منشور رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبري  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم
 17.99المتعلق بمدونة التأمينات فيما يتعلق بالتأمين التكافلي .
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N-19

N-18

….

…..

…..

N-4

N-3

N-2

N-1

N

م.ح.م.
ح.م
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
ح.و.أ
المجموع
م.ح.م.
ح.م
ح.و.أ
المجموع
XXX

N-19

…

…

 - D12جدول –  -Vالجدول الثالثي
N-18

XXX

XXX

XXX

.
.
الحوادث
تكلفة
:
المجموع
السابقة
المحاسبية
السنوات
خالل
المؤداة
الحوادث
مبالغ
مجموع
:
م
.
م.ح
أ.م  :األقساط المكتسبة .
مبالغ الحوادث المؤداة خالل السنة المحاسبية .
ح.م:
ح.و .أ  :مبلغ الحوادث الواجب أداؤها (يحسب االحتياطي بالنسبة لك ملف على حدة بما في ذلك تقدير تكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها) .

….

XXX

N-4

XXX

N-3

XXX

N-2

XXX

N-1

XXX

N

XXX

(بآالف الدراهم)

أ.م
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السنوات المحاسبية
لوقوع الحوادث

N

N-1

N-2

N-3

N-4

…

….

…

N-18

N-19

السنوات المحاسبية السابقة

المجموع

احتياطيات تحسب بالنسبة لكل ملف على
حدة بما فيه تكلفة الحوادث غير المصرح
بها

حساب االحتياطي استنادا إلى وثيرة التسديدات
()9

االحتياطيات الواجب
اعتمادها

 –D12جدول  - VIحساب احتياطي الحوادث الواجب أداؤها – للعربات البرية ذات محرك
حوادث جسمانية في إطار المسؤولية المدنية
-I
حساب االحتياطي استنادا إلى متوسط
التكلفة
))11( (9

) (9بالنسبة للخانة " السنوات المحاسبية السابقة" يجب أن يكون مبلغ االحتياطي هو المبلغ المحدد بالنسبة لكل ملف على حدة

مبلغ اإلضافة المنصوص عليه في المادة
 28من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات
واالحتياط واالجتماعي رقم 01/AS/19
السالف الذكر ((10

(بآالف الدراهم)
احتياطيات عمليات التأمين
المشترك
(للتذكير)

0

) (10يوزع مبلغ اإلضافة المنصوص عليه في المادة  28من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط واالجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر على السنوات المحاسبية التي يقل فيها مبلغ االحتياطي المحسوب بالنسبة لكل ملف على حدة عن أكبر مبلغ ناتج عن استعمال
الطرق التنظيمية ،تناسبيا مع النقص المعاين مقارنة مع الطريقة التنظيمية المعتمدة.

السنوات المحاسبية
N

N-1

N-2

N-4

تكلفة الحوادث المنتهية

المجموع
(أ)

عدد الحوادث المنتهية

متوسط التكلفة المستعمل (بالدراهم)

األولى

الثانية

(أ)( /ب)

(ب)

N-3

( )11بالنسبة للسنوات المحاسبية التي يقل فيها االحتياطي المتبقى عن نسبة  %30من تكلفة الحوادث ،يجب األخذ بعين االعتبار االحتياطي المحسوب بالنسبة لكل ملف على حدة ،تضاف إليه تكلفة الحوادث غير المصرح بها بعد.

الوثيرة المطبقة

الثالثة

الرابعة
…

…

…

الثامنة-عشر

التاسعة-عشر
العشرون
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-II

حوادث أخرى في إطار المسؤولية المدنية

السنوات المحاسبية لوقوع الحوادث

N
N-1
N-2
N-3
N-4
….
…
…
N-9
N-10

المجموع

السنوات المحاسبية السابقة

احتياطيات تحسب بالنسبة لك ملف على حدة بما فيه
تكلفة الحوادث غير المصرح بها

حساب االحتياطي استنادا
متوسط التكلفة

إلى ()12

االحتياطيات الواجب
اعتمادها

()11

مبلغ اإلضافة المنصوص عليه في منشور
رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي رقم 01/AS/19السالف الذكر

احتياطيات عمليات التأمين المشترك
(للتذكير)

) (12يوزع مبلغ اإلضافة المنصوص عليه في المادة  28من منشور رئيس هيةة مراقبة التأمينات واالحتياط واالجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر على السنوات المحاسبية التي يق فيها مبلغ االحتياطي المحسوب بالنسبة لك ملف على حدة عن المبلغ الناتج عن استعمال طريقة متوسط التكلفة تناسبيا مع النقص
المعاين.
) (13بالنسبة للسنوات المحاسبية التي يق فيها االحتياطي المتبقى عن نسبة  %30من تكلفة الحوادث يجب األخذ بعين االعتبار االحتياطي المحسوب بالنسبة لك ملف على حدة تضاف إليه تكلفة الحوادث غير المصرح بها بعد.

السنوات المحاسبية
N

N-1

N-2

N-3

N-4

تكلفة الحوادث المنتهية

المجموع
(أ)

عدد الحوادث المنتهية

متوسط التكلفة المستعمل (بالدراهم)

(أ)( /ب)

(ب)

*

*

*
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المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام
القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي
قائمة  :D13حركة بوليصات التأمين خالل السنة المحاسبية (تأمين غير تأمين الحياة)
السنة المحاسبية
 - D13جدول  – Iالصنف الفرعي ........................... :

)(1

(بآالف الدراهم)

الصنف الفرعي
التسمية

عدد البوليصات

مبلغ األقساط صافية من
الرسوم

أ  -البوليصات الجارية في فاتح يناير
ب – إدخاالت
 -1عمليات تأمين جديدة
ذات االمتداد الضمني
ذات مدة محدودة
 - 2مالحق الزيادة
 - 3التجديدات
ذات االمتداد الضمني
ذات مدة محدودة
)(2

المجموع -ب
جـ  -إخراجات
 - 1انتهاء الصالحية
 - 2فسخ عقود التأمين
 - 3مالحق التخفيض
 - 4التجديدات

)(3

المجموع -ج
د -البوليصات الجارية في  31دجنبر (أ +ب +ج)
( )1يمأل هذا الجدول بالنسبة لكل األصناف الفرعية للتأمين غير تأمين الحياة ذات الثالثة أرقام المنصوص عليها في المادة  45من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة
رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي باستثناء األصناف الفرعية "المرض واألمومة"
و"العربات البرية ذات محرك  -المسؤوليـة المدنية" و "العربات البرية ذات محرك – ضمانات أخرى غير المسؤوليـة المدنية".
( )2تدرج تجديدات عمليات التأمين ذات المدة المحدودة ضمن اإلخراج تحت خانة "انتهاء الصالحية".
( )3يتعلق األمر بتجديد عمليات التأمين ذات االمتداد الضمني والتي كانت موضوع إدخال في الخانة المالئمة؛ تدرج عمليات التأمين ذات االمتداد الضمني التي لم يتم تجديدها ضمن اإلخراج تحت
خانة " فسخ عقود التأمين".

التسمية

أ  -البوليصات الجارية
في فاتح يناير

ب – اإلدخاالت

()4

 -1عمليات تأمين جديدة

ذات مدة محدودة

ذات االمتداد الضمني

 - 2مالحق الزيادة

 - 3التجديدات

()4

ذات االمتداد الضمني

ذات مدة محدودة

()5

 -4إدخاالت جديدة للعقود
الجارية )(6

المجموع  -ب

جـ  -إخراجات

 - 1انتهاء الصالحية

 - 2فسخ عقود التأمين

 - 3مالحق التخفيض

 - 4التجديدات

)(7

 -5إخراجات للعقود
الجارية )(6

المجموع – جـ

د -البوليصات
الجارية في 31
دجنبر (أ +ب  -ج)

التأمينات الفردية -التأمين عن المرض األساسي

األشخاص
الموجودون
البوليصات
تحت كفالة
المؤمن له

مبلغ األقساط صافية
من الرسوم

التأمينات الفردية  -التأمين عن المرض التكميلي
األشخاص
الموجودون تحت مبلغ األقساط صافية
البوليصات
من الرسوم
تحت كفالة
المؤمن له

) (4تعادل األعداد المسجلة تلك المصرح بها عند االكتتاب.
) (5تدرج تجديدات عمليات التأمين ذات المدة المحدودة ضمن اإلخراج تحت خانة "انتهاء الصالحية".
( )6المؤمن لهم أو المنخرطين أو األشخاص الموجودين تحت كفالة المؤمن له المدخلة أو المخرجة خالل سريان الضمان .

التأمينات الجماعية  -التأمين عن المرض األساسي

 -D13جدول  - IIالمرض واألمومة

البوليصات

المنخرطين

األشخاص
الموجودون تحت
كفالة المنخرط

مبلغ األقساط صافية
من الرسوم

المنخرطين

(بآالف الدراهم)

األشخاص
مبلغ األقساط صافية
الموجودون تحت
من الرسوم
كفالة المنخرط

التأمينات الجماعية  -التأمين عن المرض التكميلي
البوليصات

) (7يتعلق األمر بتجديد عمليات التأمين ذات االمتداد الضمني والتي كانت موضوع إدخال في الخانة المالئمة؛ تدرج عمليات التأمين ذات االمتداد الضمني التي لم يتم تجديدها ضمن اإلخراج تحت خانة " فسخ عقود التأمين".

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

الجريدة الرسمية
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التسمية

أ  -البوليصات الجارية في فاتح يناير
ب – اإلدخاالت
()8
 -1عمليات تأمين جديدة
ذات االمتداد الضمني
ذات مدة محدودة
()10
 -2مالحق الزيادة أو إدخاالت جديدة للعقود الجارية
 - 3التجديدات ()8
ذات االمتداد الضمني
ذات مدة محدودة ()9

المجموع – ب

جـ  -إخراجات
 - 1انتهاء الصالحية
 - 2فسخ عقود التأمين
()10
الجارية
للعقود
إخراجات
أو
تخفيض
 - 3مالحق ال
 - 4التجديدات ()11

المجموع – جـ

) (8تعادل األعداد المسجلة تلك المصرح بها عند االكتتاب.

د -البوليصات الجارية في  31دجنبر (أ +ب -ج)

)*( 231
عدد البوليصات

xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

األسطول
عدد العربات

مبلغ األقساط صافية
من الرسوم

Xxxxxxx

Xxxxxx

الفردية
مبلغ األقساط صافية من
عدد البوليصات
الرسوم

 –D13جدول " - IIIالعربات البرية ذات محرك  -المسؤوليـة المدنية" و "العربات البرية ذات محرك – ضمانات أخرى غير المسؤوليـة المدنية"

الفردية
مبلغ األقساط صافية من
عدد البوليصات
الرسوم

xxxxxx

xxxxxxx

) (9تدرج تجديدات عمليات التأمين ذات المدة المحدودة ضمن اإلخراج تحت خانة "انتهاء الصالحية".

) (10العربات المدخلة أو المخرجة خالل سريان الضمان.

)*( 232
عدد البوليصات

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

األسطول
عدد العربات

(بآالف الدراهم)

مبلغ األقساط صافية من
الرسوم

) (11يتعلق األمر بتجديد عمليات التأمين ذات االمتداد الضمني والتي كانت موضوع إدخال في الخانة المالئمة؛ تدرج عمليات التأمين ذات االمتداد الضمني التي لم يتم تجديدها ضمن اإلخراج تحت خانة " فسخ عقود التأمين".
)*( تمأل هذه القائمة حسب الصنف الفرعي للمسؤوليـة المدنية للعربات البرية ذات محرك المنصوص عليها في المادة 45 .من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق
بالتأمين التكافلي وحسب نوع الضمان (السرقة والحريق وتكسر الزجاج وأضرار االصطدام وأضرار جميع الحوادث وضمانات أخرى) بالنسبة للصنف الفرعي "العربات البرية ذات محرك – ضمانات أخرى غير المسؤوليـة المدنية".

*

*

*

8064
الجريدة الرسمية
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المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام
القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

قائمة  :D14تفصيل بعض االحتياطيات التقنية
المقاولة................... :
السنة المحاسبية........................ :
الجدول  : Iالتأمينات على الحياة

(بآالف الدراهم )

األصناف واألصناف الفرعية

الرموز
 11التأمينات الفردية
 111في حالة الوفاة
 112في حالة الحياة
 113المختلطة
 12التأمينات الشعبية
 121في حالة الوفاة
 122في حالة الحياة
 123المختلطة
 13التأمينات الجماعية
 131في حالة الوفاة
 132في حالة الحياة
 133المختلطة
 14االستثمار التكافلي
 141الفردي
 142الجماعي

 15العقود ذات رأس المال المتغير
 158االستثمار التكافلي الفردي
 159االستثمار التكافلي الجماعي
 18عمليات تأمين اخرى على الحياة
 181الزواج والوالدة
 188عمليات أخرى
مجموع عمليات التأمين على الحياة

االحتياطيات الحسابية (الحسابين
 1631و)1661

احتياطيات الحوادث
الواجب أداؤها(حساب
)1621

8066

الجريدة الرسمية
الجدول :II

الرموز
20
201
202
203
21
211
212
213
214
22
23
231
2311
2312
2313
2314
2315
2318
232
24
241
242
248
25
251
252
253
26
261
262
263
264
265
266
27
271
272
273
274
28
281
282
283
284
285
286
288
29
291
292
293
3
31
32
33

التأمينات غير التأمينات على الحياة
احتياطيات األقساط غير
المكتسبة (حساب ) 1612

األصناف واألصناف الفرعية
ض.ض.ع.و.ك
ض.ض.ع.و.ك ب رسم عقود التأمين التي تغطي األضرار الالحقة باألموال
ض.ض.ع.و.ك برسم عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب
األضرار البدنية أو المادية الالحقة باألغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك
ض.ض.ع.و.ك برسم عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب
األضرار البدنية
الحوادث الجسمانية والمرض واألمومة
الحوادث الفردية
العجز
المرض واألمومة
األشخاص المنقولون على متن عربات ذات محرك
حــوادث الشغــل واألمراض المهنية
العربات البرية ذات محرك
المسؤوليـة المدنية
العربات المخصصة لالستعمال الخصوصي (سياحة)
العربات النفعية ذات وزن وحمولة أقل من  3,5طن
العربات النفعية ذات وزن وحمولة  3,5طن وأكثر
العربات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين
العربات ذات عجلتين أو ثالثة
عربات أخرى
ضمانات أخرى غير المسؤوليـة المدنية
المسؤوليـة المدنية العامــة
المسؤوليـة المدنية الناجمة عن استعمال العربات النهرية والبحرية
المسؤوليـة المدنية الناجمة عن استعمال الطائرات
مسؤوليات مدنية أخرى
الحريق والعوامل الطبيعية
الحريق
العوامل الطبيعية
الخسائر المالية
تأمينات األخطار التقنية
جميع أخطار األوراش
جميع أخطار التركيب
تكسر اآلالت
جميع األخطار المعلوماتية
الخسائر المالية
المسؤولية المدنية العشرية
النقـل
هيكل السفينة
حموالت السفينة
البضائع المنقولة عبر الطرق البرية
هيكل الطائرة
عمليات أخرى
السرقة
البرد أو الصقيع
موت الماشية
تأمين المحصول الزراعي
الحماية القانونية
تأمينات ضد الخسائر المالية
عمليات أخـرى
اإلسعاف والقرض والكفالة
اإلسعاف
تأمينات القرض
الكفالة
عمليات القبول في إعادة التأمين
عمليـات القبول  -التأمين على الحياة
عمليـات القبول  -غير عمليات التأمين على الحياة( باستثناء ض.ض.ع.و.ك)
عمليات القبول  -ض.ض.ع.و.ك
مجموع التأمينات غير التأمينات على الحياة

) (1بما فيه النفقات المباشرة المرتبطة بصندوق التأمين التكافلي.
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( )2غير االحتياطيات التقنية الخاصة بالمعاشات.

*

*

*

احتياطيات األخطار الجارية
(حساب ) 16821

(بآالف الدراهم )

احتياطيات الحوادث الواجب
أداؤها (( )1حساب )1622

الصفة

ملحق 26

)(1

األرصدة في  31دجنبر من السنة المحاسبية

قائمة  :D15تفصيل أرصدة وسطاء التأمين

األرصدة في  31دجنبر من السنة المحاسبية
المنصرمة
مدين

دائن

مدين

دائن

األقساط المصدرة صافية من اإللغاءات
()5

(بآالف الدراهم )

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق
بالتأمين التكافلي

()3

وسطاء التأمين

التسمية

المجموع

()4

السنة المحاسبية...........................................:

المقاولة..................................................... :

الرمز ()2

()1
()2
()3
()4
()5

يتعلق األمر بالوسطاء المدينين ( )34223والوسطاء الدائنين ( )4422والوسطاء الذين تكون الديون المترتبة عليهم مشكوك فيها(. )34224
الرمز الممنوح للوسيط من طرف هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي.
االسم العائلي واالسم الشخصي أو التسمية.
وكيل أو سمسار.
ال يتضمن األقساط الواجب إصدارها واألقساط الواجب إلغاؤها.

*

*

*
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الرصيد المالي للسنة
()1
المحاسبية

قائمة  : D16تفصيل أرصدة معيدي التأمين

رصيد الحساب الجاري في  31دجنبر من
السنة المحاسبية المنصرمة
*دائن

**مدين

*دائن

**مدين

التسديدات المؤداة خالل السنة
المحاسبية
من طرف المقاولة
بإسم ولفائدة
()2
الصندوق

من طرف معيد
التأمين

رصيد الحساب الجاري في
 31دجنبر من السنة
المحاسبية
*دائن

**مدين

()3
التاريخ

مبلغ
االحتياطي

األرصدة غير المسددة

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة ................... :
السنة المحاسبية.................. :

معيدو التأمين

مجموع معيدي التأمين غير المقيمين

مجموع معيدي التأمين المقيمين

المجموع العام

( )1يجب أال يتضمن الرصيد التسديدات.

( )3تاريخ المطالبة.

( )2صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي.

* دائن :لفائدة معيدي التأمين.
**مدين  :لفائدة صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي.

*

*

*
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المبالغ الواجب
خصمها
)(2

ملحق 28

قائمة  D16مكرر :تفصيل الحسابات التقنية لمعيدي التأمين

الحوادت المؤداة
()3
)(4

تغير االحتياطيات التقنية التي يتحملها
معيدو التأمين

عائد اإليداعات
)(5

الحصة في الفوائض
)(6

نتيجة)*( (-5+4-3-2-1
)6

(بآالف الدراهم )

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة..................................................... :

األقساط المحالة
)(1

السنة المحاسبية...........................................:

معيدو التأمين

مجموع االتفاقيات

مجموع االتفاقيات
االختيارية

المجموع العام

* النتيجة:
  :نتيجة لفائدة الصندوق. : +نتيجة لفائدة معيدي التأمين.

*

*

*
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المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون
رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

قائمة  :D17تفصيل نتائج إعادة التأمين
المقاولة..................................................... :

السنة المالية...........................................:

جدول  : Iتفصيل حسب الشعبة
(بآالف الدراهم)
نتيجة اإلحاالت اإلتفاقية

الشعبة

نتيجة االحاالت االختيارية

()1

()1

المجموع

()1

مجموع التأمينات على الحياة
مجموع التأمينات غير التأمينات على الحياة
مجموع عمليات القبول
المجموع العام

الجدول  : IIتفصيل حسب أصناف الحسابات ()2
أصناف الحسابات

نتيجة اإلحاالت اإلتفاقية

(بآالف الدراهم)

نتيجة االحاالت االختيارية

()1

الحساب 1
الحساب 4
الحساب 5
مجموع حسابات صندوق التأمين التكافلي
الحساب 1R
الحساب 2R
الحساب 3R
مجموع حسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي
( : + )1نتيجة لفائدة صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي.
  :نتيجة لفائدة معيدي التأمين.( )2في حالة إحداث أصناف حسابات جديدة ،يتمم الجدول بإدخال هذه الحسابات (عدد األسطر بقدر عدد الحسابات).

*

*

*

()1

المجموع

()1
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قائمة D18
احتياطي االستقرار والتسبيق التكافلي

بآالف الدراهم

صندوق إعادة التأمين التكافلي
حساب R3
حساب R2
حساب R1

صندوق إعادة التأمين التكافلي
حساب R3
حساب R2
حساب R1

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة .................. :
السنة المحاسبية ....................... :

حساب 1

صندوق التأمين التكافلي
حساب 4

حساب 5

جدول  :Iتفصيل حساب احتياطي االستقرار لكل حساب تأمين أو إعادة تأمين تكافلي

أ -احتياطي االستقرار في  31دجنبر من السنة المحاسبية السابقة
() 2) (1
ب  -المبلغ الواجب تخصيصه الحتياطي االستقرار)S * ٪x( :
ج – االقتطاع من احتياطي االستقرار خالل السنة المحاسبية
د  -احتياطي االستقرار الواجب تكوينه في  31دجنبر من السنة المحاسبية (أ  +ب  -ج)
و  -سقف االحتياطي بالنسبة الحتياطي االستقرار (.3 )3

جدول  :IIتطور التسبيق التكافلي
صندوق التأمين التكافلي
حساب 4
حساب 1
حساب 5

( : S )1رصيد بيان الفوائض التقنية والمالية المسجلة للسنة المحاسبية (قائمة  D19أو قائمة  . )D19-1عندما يكون هذا الرصيد سلبياً ،ال يتم إجراء أي رصد الحتياطي االستقرار.
( ٪100 :٪x )2بالنسبة لحسابات الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية و الحساب  3Rو  ٪ 40بالنسبة للحسابات األخرى أو عند االقتضاء ،نسبة أخرى مرخصة من قبل الهيئة وفقًا للمادة  18من
منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين
التكافلي.
( ٪60 )3من متوسط االشتراكات المصدرة برسم السنوات المالية الثالث األخيرة بالنسبة لحساب " التكافل العام" وحسابات إعادة التأمين التكافلي ،من غير "ض.ض.ع.و.ك"؛
 ٪40من متوسط االشتراكات المصدرة برسم السنوات المالية الثالث األخيرة بالنسبة لحساب " التكافل العائلي باستثناء االستثمار"؛
 ٪500من متوسط االشتراكات المصدرة برسم السنوات المالية الثالث األخيرة " لحساب التكافل العام المرتبط بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية" و لحساب .3R

أ -تسبيقات تكافلية في نهاية السنة المحاسبية السابقة
ب -التسبيق التكافلي للسنة المحاسبية
ج -مبلغ التسبيق التكافلي الذي تم تسديده خالل السنة المحاسبية
د -التسبيق التكافلي في نهاية السنة المحاسبية (أ  +ب-ج)

في حالة احداث أصناف حسابات ،يتمم الجدول بإدخال هذه الحسابات (عدد األعمدة بقدر عدد الحسابات)

*

*

*
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التكافل العام باستثناء
ض.ض.ع.و.ك
() 1

"ض.ض.ع.و.ك"

المجموع

المنصوص عليه في المادة  44من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر بتاريخ  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

قائمة D19
تحديد الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي

االستثمار()1

التكافل العائلي
باستثناء

 -D19جدول  - Iتحديد الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي

التسمية

األقساط المكتسبة ()7022 - 7012 ; 7011
العائدات التقنية لالستغالل المرتبطة بحسابات التأمين التكافلي ()716 , 719 , 718
تكاليف التعويضات
تعويضات الحوادث ()60121,60111
رؤوس األموال ()60122 ,60112
المؤخرات ()60123,60113
مصاريف تابعة ()60126,60116
حصة المشتركين في الفوائض التقنية والمالية ()60125 / 60115
الرجوع ومستخلصات اإلنقاذ ()60129
تغير احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها ()60261 ,6021,6022
تغير االحتياطيات الحسابية ()60311
()2
تغير احتياطيات الفوائض التقنية والمالية
تغير باقي االحتياطيات التقنية ()6082,6081
أجرة التسيير
أجرة التسيير -الوكالة (61511)-
أجرة التسيير -المضاربة( -جدول : IVخط  ;3عمود "حساب ()")i
مصاريف مرتبطة بحسابات صندوق التأمين التكافلي
العمولة المتعلقة بعرض عمليات التأمين
()3
التكافلي
التأمين
صندوق
النفقات المباشرة المرتبطة بحسابات
مخصصات االستغالل ()6196,6195
()'4( )4
رصيد إعادة التأمين
النتيجة المالية للتوظيفات (جدول )II
أ -رصيد بيان الفوائض التقنية والمالية المسجلة برسم السنة المحاسبية

المقاولة .....:
السنة المحاسبية .....:

1
2
3

4

5

6
7

8

()7 + 6 + 5 - 4 - 3 - 2 + 1

المبلغ الواجب رصده أو اقتطاعه من احتياطي االستقرار حسب الحالة
() 5

احتياطي الفوائض التقنية والمالية ( :أ)8+/-
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قائمة  - D19جدول - IIتحديد النتيجة المالية
التكافل العائلي باستثناء
االستثمار()1

احتياطي الفوائض التقنية والمالية ( :أ)8+/-

التسمية

النتيجة المالية ()2- 1

التكافل العام باستثناء
ض.ض.ع.و.ك ()1

قائمة - D19جدول  - IIIمفتاح توزيع النتيجة المالية داخل الحسابات ()6
أنواع العقود ()7
حساب

عائدات توظيفات حسابات التأمين التكافلي ()73
عائدات التوظيفات ()732
أرباح الصرف ()733
عائدات الفوارق في أسعار التسديد ()7344,7345
أرباح ناتجة عن تحقيق توظيفات ()735
األرباح الناتجة عن إعادة تقييم توظيفات حسابات التأمين التكافلي ()7374,7376
عائدات توظيفات أخرى ()738
استرجاع مخصصات التوظيفات ()739
تكاليف توظيفات حسابات التأمين التكافلي ()63
()3
مصاريف تسيير التوظيفات ()632
خسائر الصرف ()633
اهتالكات الفوارق في أسعار التسديد() 6345, 6344
الخسائر الناتجة عن تحقيق التوظيفات ()635
الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم توظيفات حسابات التأمين التكافلي ()6374,6376
تكاليف أخرى متعلقة بالتوظيفات () 638
مخصصات التوظيفات ()639

1
2
3
4

التسمية
االحتياطيات التقنية عند االفتتاح
االحتياطيات التقنية عند االختتام
متوسط االحتياطيات التقنية2/)2+ 1( :
المعامل
()8

"ض.ض.ع.و.ك"

المجموع
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1

2

النوع  1من العقود

حساب
)(9

قائمة  - D19جدول  - IVمفتاح توزيع أجرة التسيير –المضاربة-

البيان
النتيجة المالية لكل نوع من العقود (مفتاح توزيع الجدول ) III

أجرة التسيير –المضاربة-

3

()10

الحد األقصى لألجرة (الوكالة  +المضاربة ≤  %xمن األقساط )

()12

******

)(11

) )1في حالة إحداث حسابات جديدة  ،يجب تقسيم العمود إلى عدة أعمدة بقدر عدد الحسابات المرخصة.
)(2ال يتضمن مخصص احتياطي الفوائض التقنية والمالية للسنة المحاسبية.
)(3النفقات الواجب أخذها بعين االعتبار هي تلك المنصوص عليها في نظام التسيير.
( + )4لصالح حسابات صندوق التأمين التكافلي ؛
 لصالح معيدي التأمين.( )'4بما فيها الفوائض المتوصل بها من معيدي التأمين.
( )5السطر (ب) أو السطر (ج) من الجدول  1من القائمة ( D18حسب الحالة).
) (6تمأل فقط بالنسبة للحسابات ذات أنواع عقود مختلفة حسب مدلول ( )7بعده؛ (عدد الجداول بقدر عدد الحسابات المعنية).
) (7توزع إلى أعمدة بقدر أنواع العقود التي لها نفس الشروط العامة فيما يتعلق بكيفية أداء األجرة بالمضاربة وظروف التوظيف وكيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية.
) (8يتم تحديد المعامالت بقسمة متوسط االحتياطيات التقنية لكل نوع على مجموع متوسطات االحتياطيات التقنية.
يجب األخذ بعين االعتبار جميع االحتياطيات التقنية باستثناء احتياطي االستقرار واحتياطي الفوائض التقنية والمالية واحتياطي األخطار الجارية واحتياطي خطر االستحقاق
) (9يتوافق مع النتيجة المالية للحساب.
)(10تطبيق نسبة األجرة بالمضاربة ،المنصوص عليها في العقد ،لكل نوع من العقود على النتيجة المالية المتعلقة بكل نوع.
( )11يعادل هذا المبلغ ،عند االقتضاء ،المبلغ المصحح لألجرة بالمضاربة (السطر  2من الجدول الرابع) مع مراعاة سقف األجرة.
) ×٪(12تعادل نسبة األجرة التعاقدية بالنسبة لكل حساب في حالة الجمع بين الوكالة والمضاربة ،بعد تطبيق السقف المحدد بقرار وزير االقتصاد والمالية واصالح االدارة رقم  2402.21صادر في  30محرم  7( 1443شتنبر
 )2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التأمين التكافلي.

*

*

*
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مقاولة ......... :
السنة المحاسبية ......:
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قائمةD19-1
جدول  I -تحديد الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي

حساب R1

() 1

حساب R2

() 1

)بآالف الدراهم(

إعادة التأمين التكافلي

حساب R3

المجموع

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

1
2
3

4
5
6
7

8

التسمية
األقساط المقبولة ()7014 ,7013
العائدات التقنية لالستغالل المرتبطة بحسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي ()719 , 718 ,716
تكاليف التعويضات لعمليات القبول
تكاليف التعويضات والمصاريف المؤداة ()6014 , 6013
تغير احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها ()6023,6024
تغير االحتياطيات الحسابية ()6033
()2
تغير احتياطيات الفوائض التقنية والمالية ()6075
تغير باقي االحتياطيات التقنية ()6084,6083
أجرة التسيير
النفقات المباشرة المرتبطة بحسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي
)(’ 3) (3
رصيد إعادة التأمين
النتيجة المالية للتوظيفات لحسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي (جدول )II
أ -رصيد بيان الفوائض التقنية والمالية المسجلة للسنة المحاسبية ()7+ 6 + 5 – 4 - 3 - 2 + 1
()4
المبلغ الواجب رصده أو اقتطاعه من احتياطي االستقرار حسب الحالة
احتياطي الفوائض التقنية والمالية (أ)8+/-

*

*

*
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0

0

التكافلي()1

0

0

0

حساب R3

التكافلي()1

حساب R2
حساب R1
لمجموع
ا
R3
حساب
R2
حساب
0
00
0

إعادة التأمين
حساب R1
0

0

إعادة التأمين

جدول  - IIتحديد النتيجة المالية
: D19-1
قائمة  : D19-1جدول  - IIقائمة
المالية
تحديد النتيجة

التسمية
التسمية
عائدات توظيفات حسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي
1
التكافلي
التأمين
إعادة
صندوق
حسابات
توظيفات
عائدات
عائدات التوظيفات ()732
)
732
(
التوظيفات
عائدات
أرباح الصرف ()733
)
733
أرباح الصرف (
عائدات الفوارق في أسعار التسديد ()7346
)
7346
(
التسديد
أسعار
عائدات الفوارق في
رباح الناتجة عن تحقيق التوظيفات ()735
األ
)
735
التوظيفات (
األرباح الناتجة عن تحقيق
تقييم توظيفات حسابات إعادة التأمين التكافلي ()7377
حساباتعن
توظيفات الناتجة
األرباح الناتجة عن إعادة تقييم األرباح
)
7377
(
التكافلي
إعادةلتأمين
إعادة ا
عائدات توظيفات أخرى ( )738عائدات توظيفات أخرى ()738
استرجاع مخصصات التوظيفات ()739
استرجاع مخصصات التوظيفات ()739
حسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي
تكاليف
2
توظيفات التكافلي
إعادة التأمين
تكاليف توظيفات حسابات صندوق
مصاريف تسيبير التوظيفات ()632
)
632
(
التوظيفات
مصاريف تسيبير
خسائر الصرف ()633
خسائر الصرف ()633
اهتالكات الفوارق في أسعار التسديد ()6346
)
6346
اهتالكات الفوارق في أسعار التسديد (
الخسائر الناتجة عن تحقيق التوظيفات ()635
)
635
الخسائر الناتجة عن تحقيق التوظيفات (
حسابات إعادة التأمين التكافلي ()6377
إعادة
حساباتعن
توظيفات الناتجة
الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الخسائر
توظيفات ()6377
تقييم التكافلي
التأمين
إعادة
) 638أخرى متعلقة بالتوظيفات () 638
تكاليف
تكاليف أخرى متعلقة بالتوظيفات (
مخصصات التوظيفات ( )639مخصصات التوظيفات ()639
النتيجة المالية ()2- 1
النتيجة المالية ()2- 1
( )1في حالة إحداث حسابات جديدة ،يجب تقسيم العمود إلى عدة أعمدة بقدر عدد الحسابات المرخصة.
.
ة
المرخص
ات
الحساب
عدد
بقدر
أعمدة
عدة
إلى
عمود
ال
تقسيم
يجب
جديدة،
حسابات
إحداث
) في حالة
) (2ال يتضمن مخصص احتياطي الفوائض التقنية والمالية للسنة المحاسبية.
.
المحاسبية
للسنة
والمالية
التقنية
الفوائض
احتياطي
مخصص
( ال يتضمن
) + (3لصالح حسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي.
.
التكافلي
التأمين
إعادة
صندوق
(  +لصالح حسابات
المتوص ’) بما في ذلك الفوائض المتوصل بها من معيدي إعادة التأمين.
(3
.
التأمين
إعادة
معيدي
من
بها
ل
’) بما في ذلك الفوائض
الحالة).من القائمة ( D18حسب الحالة).
الجدول 1
(ج) من
(ب)منأو ال
من) السطر
) السطر (ب) أو السطر (ج) (4
(حسب
سطرD18
القائمة
الجدول 1

*

*

*

المجموع
0
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ملحق 33

التسمية
أ 1.عائدات االستغالل المرتبطة مباشرة بحساب االستثمار
أ 2.المبالغ المقتطعة نتيجة تطبيق الشروط االنضباطية
()1

)(1

أ 3.المبالغ المقتطعة إثر االسترداد الكلي عند تحقيق حسن األداء
أ َ = (أ+ 1.أ +2.أ)3.

التسمية
عائدات توظيفات حساب االستثمار

بآالف الدراهم

تقويم قيمة األصول الممثلة لعقود االستثمار التكافلي (زيادة القيمة غير المحققة ) ()736
عائدات أخرى متعلقة بالتوظيفات ()738
تكاليف توظيفات حساب االستثمار
مصاريف تسيير التوظيفات ()632
خسائر الصرف ()633
الخسائر الناتجة عن تحقيق التوظيفات ()635
تقويم قيمة األصول الممثلة لعقود االستثمار التكافلي ( نقصان القيمة غير محققة) ()636
تكاليف أخرى متعلقة بالتوظيفات ()638

األرباح الناتجة عن تحقيق التوظيفات ()735

عائدات التوظيفات ()732
أرباح الصرف ()733

جدول  - IIتحديد النتيجة المالية لحساب االستثمار

()1

بآالف الدراهم
حساب
االستثمار*

حساب
االستثمار*

جدول  - Iتحديد عائدات االستغالل والتعديل بالنسبة لحساب االستثمار

قائمة  : D19-2إعادة تقييم "حساب االستثمار"
الوكالة باالستثمار

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة
التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة ........ :
السنة المحاسبية ........ :
الشهر ..................... :

أ

ب

ج

النتيجة المالية (أ-ب)

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

الجريدة الرسمية
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جدول  - IIIتحديد نسب إعادة التقييم
التسمية

()2
 -1االحتياطيات الحسابية في بداية الشهر المتعلقة بالمشتركين الموجودين في نهاية الشهر
 -2دفوعات برسم الشهر

 -4النفقات المباشرة المرتبطة بحساب االستثمار
()4

()3
 -3العموالت المتعلقة بعرض عمليات االستثمار التكافلي

 – 5أجرة التسيير -الوكالة باالستثمار األساسية
() 5

 -6تسبيقات على عقود االستثمار التكافلي خالل الشهر

 -8اإليرادات المدفوعة خالل الشهر

 -7االستردادات الجزئية خالل الشهر

-9ارجاع تسبيقات على عقود االستثمار التكافلي خالل الشهر

أ -حساب بدون إعادة تقييم ()9+8-7-6-5-4-3-2+1

ب -حساب مع إعادة التقييم (أ " +أ" للجدول " + Iج" للجدول )II

ج -أجرة تسيير -الوكالة باالستثمار – المرتبطة بحسن األداء
()6

د -نسبة إعادة التقييم التي تحتسب لصالح المشتركين في الحساب
()7

حساب
االستثمار*

( )1عائدات االستغالل والمبالغ المقتطعة عن كل شهر.
( ) 2ال يؤخذ بعين االعتبار المشتركون الذين طلبوا االسترداد الكلي وال يتوفرون على االحتياطي الحسابي الموافق في نهاية الشهر.
( )3تطبق الشروط التعاقدية.
( )4تحدد وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي.
( )5تمأل وف ًقا للشروط التعاقدية .في حالة وجود عدة عقود ذات أجرة وكالة باالستثمار مختلفة ،يجب تقسيم الحساب إلى عدة أعمدة بقدر أنواع العقود المتوفرة على نفس الشروط العامة من
حيث نسبة أجرة الوكالة باالستثمار المعتمدة .كما يجب توزيع مصاريف وعائدات الحساب غير المرتبطة مباشرة بنوع العقود بالتناسب مع معدل االحتياطيات الحسابي لكل نوع من أنواع
العقود.
( )6يمأل هذا السطر فقط في نهاية السنة المحاسبية (أجرة سنوية).
( )7تحتسب وفق ما تحدده الهيئة.
* في حالة إحداث حسابات جديدة  ،يجب تقسيم العمود إلى عدة أعمدة بقدر عدد الحسابات الجديدة
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بآالف الدراهم

جدول  - Iتحديد عائدات االستغالل بالنسبة لكل حساب

قائمة  : D19-2إعادة تقييم "حساب االستثمار"
المضاربة

التسمية

حساب
االستثمار*

جدول  - IIتحديد النتيجة المالية لكل حساب االستثمار

() 1
أ 1.عائدات االستغالل المرتبطة مباشرة بحساب االستثمار
()1
االنضباطية
الشروط
أ 2.المبالغ المقتطعة نتيجة تطبيق
أ َ = (أ+ 1.أ)2.

التسمية
عائدات التوظيفات المخصصة لحساب االستثمار

تكاليف التوظيفات المخصصة لحساب االستثمار

عائدات أخرى متعلقة بالتوظيفات ()738

تقويم قيمة األصول الممثلة لعقود االستثمار التكافلي (زيادة القيمة غير المحققة) ()736

األرباح الناتجة عن تحقيق التوظيفات ()735

أرباح الصرف ()733

عائدات التوظيفات ()732

المقاولة ......:
السنة المحاسبية ..... :
الشهر .......... :

أ

ب

مصاريف تسيير التوظيفات ()632

خسائر الصرف ()633

الخسائر الناتجة عن تحقيق التوظيفات ()635

ج

د

هـ

تقويم قيمة األصول الممثلة لعقود االستثمار التكافلي (نقصان القيمة غير محققة) ()636
تكاليف أخرى متعلقة بالتوظيفات ()638
النتيجة المالية (أ-ب)
()2
أجرة مضاربة

النتيجة الصافية ألجرة تسيير مضاربة (ج-د)

بآالف الدراهم

حساب
االستثمار*
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-جدول  - IIIتحديد نسب إعادة التقييم

التسمية

()3
 -1االحتياطيات الحسابية في بداية الشهر المتعلقة بالمشتركين الموجودين في نهاية الشهر
 -2دفوعات برسم الشهر
()4
التكافلي
 -3العموالت المتعلقة بعرض عمليات االستثمار
() 5
 -4النفقات المباشرة المرتبطة بحساب االستثمار

 -5تسبيقات على عقود االستثمار التكافلي خالل الشهر
 -6االستردادات الجزئية خالل الشهر
 -7اإليرادات المدفوعة خالل الشهر

-8ارجاع تسبيقات على عقود االستثمار التكافلي خالل الشهر

أ -حساب بدون إعادة تقييم ()8+7-6-5-4-3-2+1

ب -حساب مع إعادة التقييم (أ " +أ" للجدول " +" Iهـ" للجدول )II

ج -نسبة إعادة التقييم التي تحتسب لصالح المشتركين في الحساب
( )6

حساب
االستثمار*

( )1عائدات االستغالل والمبالغ المقتطعة عن كل شهر.
( )2تمأل وفقًا للبنود التعاقدية (تساوي على األكثر  ٪30في السنة) ,في حالة وجود عدة عقود ذات أجرة مضاربة مختلفة ،يجب تقسيم الحساب إلى عدة أعمدة بقدر أنواع العقود المتوفرة على نفس الشروط العامة من حيث نسبة أجرة المضاربة المعتمدة.
كما يجب توزيع مصاريف وعائدات الحساب غير المرتبطة مباشرة بنوع العقود بالتناسب مع معدل االحتياطيات الحسابي لكل نوع من أنواع العقود.
( ) 3ال يؤخذ بعين االعتبار المشتركون الذين طلبوا االسترداد الكلي وال يتوفرون على االحتياطي الحسابي الموافق في نهاية الشهر.
( )4تطبق الشروط التعاقدية.
( )5تحدد وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي.
( )6تحتسب وفق ما تحدده الهيئة.
* في حالة إحداث حسابات جديدة  ،يجب تقسيم العمود إلى عدة أعمدة بقدر عدد الحسابات الجديدة

*

*

*
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المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق
 AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق
يتعلقبالنيابة
االجتماعي
بمدونةواالحتياط
التأمينات
مراقبة
رئيس هيئة
أحكاممنشور
 43من
المنصوص عليه في المادة
رقمالتكافلي
بالتأمين
التأمينات ،فيما
المتعلق
17.99
القانون رقم
بعض
بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

قائمة  : D20إحصائيات عمليات التأمين على الحياة
الدراهم)عمليات التأمين على الحياة
إحصائيات
قائمة (: D20بأالف

المقاولة....................:
السنة المحاسبية..........:
المقاولة....................:
السنة المحاسبية..........:

(بأالف الدراهم)

 -D20الجدول  -Iحركة بوليصات التأمين خالل السنة المحاسبية
التأمين خالل السنة المحاسبية
التأمينات -Iحركة
 -D20الجدول
بوليصات األموال
الفردية -رؤوس
التأمينات الفردية -رؤوس األموال التأمينات المعنية
المجموع العام
التسمية
التأمينات المعنية
)(1
المجموع العام
التسمية
)(1
أ -تأمينات جارية في بداية السنة المحاسبية
تأمينات جارية في بداية السنة المحاسبية
أ-
بوليصات التأمين
*عدد
)(2
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
)(2
األموال
ب* -رؤوس
إدخاالت
 -1االكتتابات ب -إدخاالت
 -1االكتتابات )(5
*عدد بوليصات التأمين
)(5
)(2
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
)(2
األموال
رؤوس
*
تحويالت
استبداالت/
-2
التأمينتحويالت
استبداالت/
*عدد -2
بوليصات
)(2
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
)(2
رؤوس األموال
 -3إعادات* التقييم
)(3
التقييم
بوليصاتات
*عدد  -3إعاد
التأمين
)(3
)(4
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
)(4
المجموع *برؤوس األموال
بوليصاتع ب
*عدد المجمو
التأمين
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
إخراجات األموال
جـ * -رؤوس
جـ  -إخراجات
 -1بدون تأثير
بدون تأثير
*عدد -1
التأمين
بوليصات
)(2
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
)(2
األموال
رؤوس
*
تحويالت
استبداالت/
-2
التأمينتحويالت
استبداالت/
*عدد -2
بوليصات
)(2
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
)(2
االنقضاءرؤوس األموال
*
-3
االنقضاء
*عدد -3
التأمين
بوليصات
)(2
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
*رؤوس األموال)(5)(2
 -4التأمينات التي حل أجلها
)(5
التي حل أجلها
التأمينات
*عدد -4
التأمين
بوليصات
((2
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
((2
الحوادثرؤوس األموال
*
-5
الحوادث
*عدد -5
التأمين
بوليصات
((2
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
((2
رؤوس األموال
*
االستردادات
-6
االستردادات
*عدد -6
بوليصات التأمين
((2
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
((2
األموال
 6مكرر*-رؤوس
الجزئية
االستردادات
)(3
االستردادات الجزئية
* عدد 6
مكرر-التأمين
بوليصات
)(3
((2
بوليصات التأمين
*رؤوس* عدد
األموال
((2
رؤوس األموال
*
التخفيضات
-7
 -7التخفيضات )(3
* عدد بوليصات التأمين
)(3
)(6
بوليصات التأمين
رؤوس عدد
*
األموال
*
)(6
األموال
7مكرر* -
رؤوسرؤوس األموال
انخفاض
انخفاض)(3رؤوس األموال
*عدد 7مكرر
بوليصات -التأمين
)(3
)(2
بوليصات التأمين
* رؤوس*عدد
األموال
)(2
األموال
رؤوس
 -8فسخ *
التأمين
عقود
التأمينالتأمين
بوليصات عقود
*عدد  -8فسخ
)(2
بوليصات التأمين
* رؤوس*عدد
األموال
)(2
المجموع *جـرؤوس األموال
المجموع جـ
التأمين
*عدد بوليصات
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
رؤوس األموال
د -حركة *
المحاسبية(ب-ج)
السنة
التأمين المحاسبية(ب-ج)
حركة السنة
*عدد د-
بوليصات
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
األموال
رؤوس
*
نهاية السنة المحاسبية (أ+د)
جارية في
تأمينات
هـ-
جارية في نهاية السنة المحاسبية (أ+د)
تأمينات
*عدد هـ-
التأمين
بوليصات
بوليصات التأمين
*رؤوس*عدد
األموال
*رؤوس األموال

8082

الجريدة الرسمية

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25

*( )1التأمينات المعنية هي كالتالي:
 التأمينات الفردية في حالة الوفاة -المؤقتة التأمينات الفردية في حالة الوفاة -تأمينات على الحياة كاملة التأمينات الفردية في حالة الوفاة – عقود أخرى التأمينات الفردية في حالة الحياة -رؤوس األموال المؤجل دفعها التأمينات الفردية في حالة الحياة -عقود أخرى التأمينات الفردية –المختلطة التأمينات الفردية – االستثمار التكافلي عندما يتعلق أحد التأمينات المذكورة بالعمليات الهادفة لالدخار ،يجب أن توزع إلى عمودين مع فصل منتوجات التقاعد عن باقي منتوجات االدخار. يجب توزيع التأمينات في حالة "الوفاة" إلى عمودين مع فصل منتوجات التأمين في حالة الوفاة المرتبطة بمنتوجات التمويل التشاركي عن باقي منتوجات التأمين فيحالة الوفاة .ويجب توزيع العمود المتعل ق بمنتوجات التأمين في حالة الوفاة المرتبطة بمنتوجات التمويل التشاركي إلى عمودين فرعيين مع فصل المنتوجات المرتبطة
بالتمويل التشاركي المتعلقة بالتمويل العقاري عن باقي أشكال التمويل التشاركي .
( )2يتعلق األمر برؤوس أموال مؤمنة ما عدا بالنسبة لعقود االستثمار التكافلي.
( )3ال تتم إضافة األعداد الواردة في هذا السطر إلى المجموع.
( )4إعادة تقييم سلبية أو إيجابية خالل السنة المحاسبية
( )5بما فيها عقود االستثمار التكافلي التي يترتب عنها إيرادات اختيارية عند االستحقاق.
( )6يتضمن مبالغ تخفيض رؤوس األموال.
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المقاولة....................:
السنة المحاسبية..........:

 -D20الجدول  Iمكرر :حركة بوليصات التأمين خالل السنة المحاسبية:
التأمينات الفردية – اإليرادات
التسمية
أ -تأمينات جارية في بداية السنة المحاسبية
*عدد بوليصات التأمين
)(2
*اإليرادات
ب -إدخاالت
 -1االكتتابات
)(5
*عدد بوليصات التأمين
)(2
*اإليرادات
 -2استبداالت/تحويالت
*عدد بوليصات التأمين
)(2
*اإليرادات
 -3إعادات التقييم
)(3
*عدد بوليصات التأمين
)(4
*اإليرادات
المجموع ب
*عدد بوليصات التأمين
*اإليرادات
جـ  -إخراجات
 -1بدون تأثير
*عدد بوليصات التأمين
)(2
*اإليرادات
 -2استبداالت/تحويالت
*عدد بوليصات التأمين
)(2
*اإليرادات
-3االنقضاء
*عدد بوليصات التأمين
((2
*اإليرادات
)(5
 -4التأمينات التي حل أجلها
*عدد بوليصات التأمين
((2
*اإليرادات
 -5الحوادث
*عدد بوليصات التأمين
((2
*اإليرادات
 -6االستردادات
*عدد بوليصات التأمين
((2
*اإليرادات
 -7التخفيضات
)(3
* عدد البوليصات
)(6
* اإليرادات
 -8فسخ عقود التأمين
*عدد بوليصات التأمين
)(2
* اإليرادات
المجموع جـ
*عدد بوليصات التأمين
*اإليرادات
د -حركة السنة المحاسبية (ب-ج)
*عدد بوليصات التأمين
*اإليرادات
هـ -التأمينات الجارية في نهاية السنة المحاسبية (أ+د)
*عدد بوليصات التأمين
*اإليرادات

التأمينات المعنية )(1

المجموع العام ()7

8084

الجريدة الرسمية

*( )1التأمينات المعنية هي كالتالي:
 التأمينات الفردية في حالة الوفاة -المؤقتة ؛ التأمينات الفردية في حالة الوفاة -تأمينات على الحياة كاملة ؛ التأمينات الفردية في حالة الوفاة – عقود أخرى ؛ التأمينات الفردية في حالة الحياة  -اإليرادات المؤجل دفعها ؛ التأمينات الفردية في حالة الحياة -اإليرادات الفورية ؛ التأمينات الفردية  -اإليرادات األكيدة ؛ التأمينات الفردية في حالة الحياة -عقود أخرى ؛ التأمينات الفردية – المختلطة ؛ التأمينات الفردية – االستثمار التكافلي ؛ التأمينات الفردية – اإليرادات الجارية ؛ يمكن تقسيم أحد التأمينات المذكورة إلى عمودين فرعيين إذا كان يتضمن منتوجات التقاعد.( )2يتعلق األمر بإيرادات مؤمنة ماعدا بالنسبة لالستثمار التكافلي .
( )3ال تتم إضافة األعداد الواردة في هذا السطر إلى المجموع.
( )4إعادة التقييم سلبية أو إيجابية خالل السنة المحاسبية.
( )5بما فيها عقود االستثمار التكافلي التي يترتب عنها إيرادات اختيارية عند االستحقاق.
( )6يتضمن مبالغ تخفيض اإليرادات.
( )7ال يشمل المجموع العام المعطيات المتعلقة باإليرادات الجارية.
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 -D20الجدول  : IIحركة بوليصات التأمين خالل السنة المحاسبية
التأمينات الجماعية – رؤوس األموال
التسمية
تأمينات جارية في بداية السنة المحاسبية
أ-
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
)(2
*رؤوس األموال
ب -إدخاالت
 -1االكتتابات
*عدد بوليصات التأمين
()5
*عدد االنخراطات
)(2
*رؤوس األموال
 -2استبداالت/تحويالت
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
)(2
*رؤوس األموال
 -3إعادات التقييم
)(3
*عدد االنخراطات
)(4
*رؤوس األموال
المجموع ب
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
*رؤوس األموال
جـ  -إخراجات
 -1بدون تأثير
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
)(2
*رؤوس األموال
 -2استبداالت/تحويالت
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
)(2
*رؤوس األموال
-3االنقضاء
*عدد االنخراطات
((2
*رؤوس األموال
)(5
 -4التأمينات التي حل أجلها
*عدد االنخراطات
((2
*رؤوس األموال
-5الحوادث
*عدد االنخراطات
((2
*رؤوس األموال
 -6االستردادات
*عدد االنخراطات
((2
*رؤوس األموال
 6مكرر -االستردادات الجزئية
)(3
* عدد االنخراطات
*رؤوس األموال
 -7التخفيضات
)(3
* عدد االنخراطات
)(6
* رؤوس األموال
7مكرر -انخفاض رؤوس األموال
)(3
عدد االنخراطات
* رؤوس األموال
 -8فسخ عقود التأمين
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
* رؤوس األموال
المجموع جـ
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
*رؤوس األموال
د -حركة السنة المحاسبية (ب-ج)
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
*رؤوس األموال
هـ -التأمينات الجارية في نهاية السنة المحاسبية (أ+د)
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
*رؤوس األموال

*( )1التأمينات المعنية هي كالتالي:
 التأمينات الجماعية  -في حالة الوفاة ؛ التأمينات الجماعية  -في حالة الحياة ؛ -التأمينات الجماعية  -المختلطة ؛

التأمينات المعنية

()1

المجموع العام

*رؤوس األموال

8086

الجريدة الرسمية
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*( )1التأمينات المعنية هي كالتالي:
 التأمينات الجماعية  -في حالة الوفاة ؛ التأمينات الجماعية  -في حالة الحياة ؛ التأمينات الجماعية  -المختلطة ؛ التأمينات الجماعية – االستثمار التكافلي ؛يمكن تقسيم كل تأمين مذكور إلى عمودين فرعيين إذا كان يتضمن منتوجات التقاعد.
 -عندما يتعلق أحد التأمينات المذكورة بالعمليات الهادفة لالدخار ،يجب أن توزع إلى عمودين مع فصل منتوجات التقاعد عن باقي منتوجات االدخار.

يجب توزيع التأمينات في حالة "الوفاة" إلى عمودين مع فصل منتوجا ت التأمين في حالة الوفاة المرتبطة بمنتوجات التمويل التشاركي عن باقي منتوجات التأمين فيحالة الوفاة .ويجب توزيع العمود المتعلق بمنتوجات التأمين في حالة الوفاة المرتبطة بمنتوجات التمويل التشاركي إلى عمودين فرعيين مع فصل المنتوجات المرتبطة
بالتمويل التشاركي المتعلقة بالتمويل العقاري عن باقي أشكال التمويل التشاركي .
( )2يتعلق األمر برؤوس األموال المؤمنة ما عدا بالنسبة لالستثمار التكافلي.
( )3ال تتم إضافة األعداد الواردة في هذا السطر إلى المجموع.
( )4إعادة التقييم سلبية أو إيجابية خالل السنة المحاسبية.
( )5بما فيها عقود االستثمار التكافلي التي يترتب عنها إيرادات اختيارية عند االستحقاق.
( )6يتضمن مبالغ تخفيض رؤوس األموال.

الجريدة الرسمية
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 -D20الجدول  IIمكرر – حركة بوليصات التأمين خالل السنة المحاسبية:
التأمينات الجماعية -اإليرادات

التسمية
أ -تأمينات جارية في بداية السنة المحاسبية
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
)(2
*اإليرادات
ب -إدخاالت
 -1االكتتابات
*عدد بوليصات التأمين
()5
*عدد االنخراطات
)(2
*اإليرادات
 -2استبداالت /تحويالت
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
)(2
*اإليرادات
 -3إعادات التقييم
)(3
*عدد االنخراطات
)(4
*اإليرادات
المجموع ب
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
*اإليرادات
جـ  -إخراجات
 -1بدون تأثير
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
)(2
*اإليرادات
 -2استبداالت/تحويالت
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
)(2
*اإليرادات
-3االنقضاء
*عدد االنخراطات
((2
*اإليرادات
)(5
 -4التأمينات التي حل أجلها
*عدد االنخراطات
*اإليرادات
-5الحوادث
*عدد االنخراطات
((2
*اإليرادات
 -6االستردادات
*عدد االنخراطات
((2
*اإليرادات
 -7التخفيضات
)(3
* عدد االنخراطات
)(6
* اإليرادات
 -8فسخ عقود التأمين
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
* اإليرادات
المجموع جـ
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
*اإليرادات
د -حركة السنة المحاسبية (ب-ج)
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
*اإليرادات
هـ -تأمينات جارية في نهاية السنة المحاسبية (أ+د)
*عدد بوليصات التأمين
*عدد االنخراطات
*اإليرادات

التأمينات المعنية
)(1

المجموع العام
()7

8088

الجريدة الرسمية

*( )1التأمينات المعنية هي كالتالي:
 التأمينات الجماعية  -في حالة الوفاة ؛ التأمينات الجماعية  -في حالة الحياة ؛ التأمينات الجماعية  -اإليرادات المؤجل دفعها ؛ التأمينات الجماعية  -اإليرادات األكيدة ؛ التأمينات الجماعية – المختلطة ؛ التأمينات الجماعية -االستثمار التكافلي ؛ التأمينات الجماعية  -اإليرادات الجارية (ال تمأل عدد بوليصات التأمين بالنسبة لهذه التأمينات). يمكن تقسيم كل التأمينات المذكورة إلى عمودين فرعيين إذا كان يتضمن منتوجات التقاعد.( )2يتعلق األمر بإيرادات مؤمنة ما عدا بالنسبة لالستثمار التكافلي.
( )3ال يتم إضافة األعداد الواردة في هذا السطر إلى المجموع.
( )4إعادة التقييم سلبية أو إيجابية خالل السنة المحاسبية.
( )5بما فيها عقود االستثمار التكافلي التي يترتب عنها إيرادات اختيارية عند االستحقاق.
( )6يتضمن مبالغ تخفيض اإليرادات.
( )7ال يتضمن المجموع العام المعطيات المتعلقة باإليرادات الجارية.
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التأمينات المعنية واألصناف الفرعية

التأمينات الفردية
التأمينات الفردية في حالة الوفاة
المؤقتة
الحياة كاملة
عقود أخرى
التأمينات الفردية في حالة الحياة
رؤوس األموال المؤجل دفعها
اإليرادات المؤجل دفعها
اإليرادات الفورية
اإليرادات األكيدة
عقود أخرى
المختلطة
المختلطة
الـتأمينات الشعبية
الـتأمينات الشعبية في حالة الوفاة
الـتأمينات الشعبية في حالة الحياة
الـتأمينات الشعبية المختلطة
التأمينات الجماعية
التأمينات الجماعية في حالة الوفاة
التأمينات الجماعية في حالة الحياة -
رؤوس األموال المؤجل دفعها
التأمينات الجماعية في حالة الحياة -
اإليرادات المؤجل دفعها
التأمينات الجماعية في حالة الحياة –
اإليرادات األكيدة
التأمينات الجماعية المختلطة
االستثمار التكافلي

()1

االستثمار التكافلي الفردي
االستثمار التكافلي الجماعي
عمليات أخرى للتأمين على الحياة
الزواج والوالدة
عمليات أخرى
المجموع

بالدرهم

أقساط صافية من اإللغاءات والرسوم.

الصكوك

السنة المحاسبية
بالوحدات الحسابية
الودائع
االستثمارية

األسهم
المسعرة

المجموع

()1

بالدرهم

 -D20الجدول  :IIIتفصيل األقساط المصدرة برسم التأمين على الحياة

السندات المصدرة من
لدن الهيئات المكلفة
بالتوظيف الجماعي
للقيم المنقولة
)(OPCVM
السندات المصدرة
من لدن هيئات
التوظيف الجماعي
العقاري)(OPCI

الصكوك

السنة المحاسبية السابقة
بالوحدات الحسابية
السندات المصدرة من
لدن الهيئات المكلفة
بالتوظيف الجماعي
للقيم المنقولة
)(OPCVM

السندات المصدرة
من لدن هيئات
التوظيف الجماعي
العقاري)(OPCI

الودائع
االستثمارية

األسهم
المسعرة

المجموع
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شرائح رؤوس األموال
المؤمنة بالدرهم

عدد بوليصات
التأمين

فردي
عدد بوليصات
التأمين

 – D20الجدول  -IVتفصيل التأمين في حالة الوفاة

جماعي

التأمين في حالة الوفاة المرتبطة بمنتوجات التمويل التشاركي

األقساط المصدرة

رؤوس
األموال
المؤمنة
عدد االنخراطات

األقساط
المصدرة

رؤوس األموال
المؤمنة

عدد
بوليصات
التأمين

فردي

عدد االنخراطات

جماعي

منتوجات أخرى للتأمين في حالة الوفاة
عدد بوليصات
التأمين

>20.000

[20.000؛[50.000

[50.000؛ [ 100.000

[100.000؛[200.000

[200.000؛[300.000

[300.000؛ [400.000

[400.000؛[500.000

[ 500.000؛[1.000.000

األقساط
المصدرة

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

رؤوس
األموال
المؤمنة

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

[1.000.000؛
[2.000.000
[2.000.000؛
[3.000.000
[3.000.000؛ 4.000.000
[
[4.000.000؛ 5.000.000
[
***
***

***

≤ 5.000.000

المجموع

*

*

*

األقساط
المصدرة

رؤوس
األموال
المؤمنة

8090
الجريدة الرسمية
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ملحق 35

)(1

الحساب 4

الحساب 5

قائمة  : D21اإليداعات واألرصدة المتعلقين بتغطية االحتياطيات التقنية المحصورة في .............
(بآالف الدراهم)

الحساب 1

*****

*****

*****
*****
******

احتياطي
التسيير الخاص
بمقاولة التأمين

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة................................:
()1

الحساب 2

*****
*****
******

صندوق التأمين التكافلي

 -D21الجدول  - Iاالحتياطيات التقنية

االحتياطيات التقنية (العمليات المباشرة) ......مخصوم منها احتياطي خطر االستحقاق باستثناء
((2
اإلسعاف.
بعمليات
المتعلقة
التقنية
االحتياطيات
احتياطيات الفوائض التقنية والمالية و
احتياطيات الفوائض التقنية والمالية *
)(2
االحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات اإلسعاف
احتياطي خطر االستحقاق محتسب في يوم اإليداع

)(3

المجموع
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العدد

قيمة اإلدخال

متوسط قيمة
السوق ()5

اهتالك أو
احتياطي)(6

قيمة الجرد

قيمة التحقيق

نقصان القيمة
االجمالي

 – D21الجدول  -IIتفصيل اإليداعات والتوظيفات المرصدة لتغطية االحتياطيات التقنية لحسابات  °1و °4و °5لصندوق التأمين التكافلي

اسماء القيم

()4

األراضي
المباني
حصص وأسهم الشركات العقارية
السندات المصدرة من لدن صندوق التوظيف الجماعي العقاري
توظيفات عقارية أخرى
توظيفات عقارية جارية

توظيفات عقارية

شهادات الصكوك
سندات الدين األخرى القابلة للتداول
شهادات الصكوك وسندات الديون أخرى القابلة للتداول
سندات المساهمة
األسهم المسعرة
األسهم غيرالمسعَّرة
أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
أسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
أسهم وحصص أخرى

أسهم وحصص
القروض واألوراق موضوع العمليات المعتبرة في حكمها

الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية
ودائع أخرى

ديون مرتبطة بمساهمات

إيداعات في حسابات غير قابلة للتصرف

ديون مالية مختلفة

توظيفات أخرى

تكاليف االقتناء المرجأة ()3492
المبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين
الديون المتعلقة بإحاالت اختيارية غير مودعة

المجموع العام

(**)

قيمة الجرد
"احتياطيات
الفوائض التقنية
والمالية")(7

قيمة الجرد للقيم
الممثلة
الحتياطيات
عمليات
اإلسعاف)(8

قيمة الجرد للقيم
الممثلة لباقي
االحتياطيات
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 – D21الجدول  - IIIتفصيل اإليداعات والتوظيفات المرصدة لتغطية االحتياطيات التقنية للحساب  °2لصندوق التأمين التكافلي
(بآالف الدراهم)
العدد

أسماء القيم

)(4

قيمة التحقيق

()1

طريقة إعادة التقييم

األراضي
المباني
حصص وأسهم الشركات العقارية
السندات المصدرة من لدن صندوق التوظيف الجماعي العقاري
توظيفات عقارية أخرى
توظيفات عقارية جارية
توظيفات عقارية
شهادات الصكوك
سندات الدين األخرى القابلة للتداول
شهادات الصكوك وسندات الديون األخرى القابلة للتداول
سندات المساهمة
األسهم المسعرة
األسهم غيرالمسعَّرة
أسهم وحصص أخرى
أسهم وحصص الهيئات غير تلك المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
أسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
أسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية
ودائع أخرى
ودائع في حسابات غير قابلة للتصرف

توظيفات أخرى

المبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين
المجموع العام

*****

)(10) (9

8094
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 –D21الجدول  - IVتفصيل اإليداعات والتوظيفات المرصدة لتغطية احتياطي التسيير الخاص بمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي
متوسط قيمة
اهتالك أو
)(4
قيمة الجرد
قيمة اإلدخال
أسماء القيم
)(5
)(6
السوق
احتياطي
األراضي
المباني
حصص وأسهم الشركات العقارية
السندات المصدرة من لدن صندوق التوظيف الجماعي العقاري
توظيفات عقارية أخرى
توظيفات عقارية جارية
توظيفات عقارية
شهادات الصكوك
سندات أخرى والديون القابلة للتداول
شهادات الصكوك وسندات الديون أخرى القابلة للتداول
سندات المساهمة
األسهم المسعرة
األسهم غيرالمس َّعرة
أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
أسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
أسهم وحصص أخرى

أسهم وحصص
القروض واألوراق موضوع العمليات المعتبرة في حكمها

ودائع استثمارية لدى البنوك التشاركية
ودائع أخرى
الودائع في حسابات غير قابلة للتصرف

توظيفات أخرى

المبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين
المجموع العام
( )1في حالة إنشاء حسابات جديدة ،يجب إعداد الجدول بالنسبة لجميع الحسابات (إضافة األعمدة الموافقة).
( )2االحتياطيات ال معنية هي احتياطي الحوادث الواجب أداؤها واحتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي األخطار الجارية.
( )3يحتسب بصفة منفصلة بالنسبة لكل حساب معني.
( )4تفصيل حسب القيم والمؤسسة المودع لديها.
( )5متوسط قيمة السوق لألشهر الثالثة األخيرة السابقة لتاريخ اإليداع.
( - )6بالنسبة للصكوك ،يستعمل هذا العمود عند االقتضاء بالنسبة للزيادة ( )+والنقصان ( )-؛
 يكون مخصص للقيم المنقولة التي ال يقل نقصان قيمتها عن نسبة 25%من قيمة إدخالها.( )7يتضمن هذا العمود قيمة الجرد للقيم المرصدة لتمثيل احتياطي الفوائض التقنية والمالية.
( )8يخصص هذا العمود للحساب رقم  .4ويتضمن قيمة الجرد للقيم المرصدة لعمليات اإلسعاف.
( )9الخبرة ،الطريقة التقديرية (طريقة التحديد)...،
( )10يجب إرفاق هذا الجدول بوثائق اإلثبات لقيم التحقيقات (شهادات ،كشوفات ،وتقارير الخبرة)...،
* تمأل الخانات بمبلغ االحتياطي عندما يكون موجبا ( 0عندما يكون سالبا)
** تعد المقاوالت الجدول بالنسبة لكل حساب؛ وفي حالة إنشاء حسابات جديدة ،يجب إعداد الجدول بالنسبة لجميع الحسابات

*

*

*
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8095

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون
رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

قائمة  : D22الوضعية المالية في  30يونيو

 1صندوق الـتأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي أو هما معا
الحصيلة )(BL
حساب العائدات والتكاليف )(CPC

 2مقاولة الـتأمين وإعادة التأمين التكافلي
الحصيلة )(BL
حساب العائدات والتكاليف )(CPC

*

*

*

11
1110
1120

1130
12
1210
1220

1230
13
1310
1320

1330
14
1410

1420

ملحق 37

القائمة  : D23قوائم كل ثالثة أشهر

أجرة التسيير

الوكالة
باالستثمار

التعويضات
المؤداة

الجدول  : Iتدفقات عن كل ثالثة أشهر -المؤشرات التقنية و مؤشرات أجرة التسيير
األقساط المصدرة صافية من اإللغاءات

األقساط المصدرة بما فيها تغير
احتياطيات األقساط الواجب
إصدارها أو الواجب إلغاؤها

تغير احتياطي
األقساط الواجب
إصدارها

األقساط المصدرة
صافية من تغير
احتياطيات
تغير احتياطي
األقساط الواجب األقساط الواجب
إصدارها أو
إلغاؤها
إلغاؤها

العموالت
المتعلقة
عدد الحوادث
بعرض
المصرح بها
بما فيها مبالغ
االستردادات عمليات
التأمين

التعويضات

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

الرموز

المقاولة......................:
السنة المحاسبية.....................:
ثالث أشهر الجارية................:

األصناف واألصناف الفرعية

15
1520

-1

تأمينات على الحياة واالستثمار
التكافلي
تأمينات فردية
في حالة الوفاة
في حالة الحياة
بما فيها التقاعد
المختلطة
التأمينات الشعبية
في حالة الوفاة
في حالة الحياة
بما فيها التقاعد
المختلطة
التأمينات الجماعية
في حالة الوفاة
في حالة الحياة
بما فيها التقاعد
المختلطة
االستثمار التكافلي
فردية
بما فيها التقاعد
جماعية
بما فيها التقاعد
العقود ذات رأسمال المتغير
االستثمار التكافلي الفردي

عدد
البوليصات
الجارية
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1810
1880

الرموز

18

1560

بما فيها التقاعد
االستثمار التكافلي الجماعي
بما فيها التقاعد
عمليات تأمين أخرى على
الحياة
الزواج و الوالدة
عمليات أخرى

األصناف واألصناف الفرعية

-2

20

201

202

203

21

211
212
213

214

22

23

التأمينات غير عمليات التأمين
على الحياة
)(1
(ض.ض.ع.و.ك)
(ض.ض.ع.و.ك) برسم عقود
التأمين التي تغطي األضرار
الالحقة باألموال
(ض.ض.ع.و.ك) برسم عقود
التأمين التي تغطي المسؤولية
المدنية للعربات البرية ذات
محرك
(ض.ض.ع.و.ك) برسم عقود
التأمين التي تغطي المسؤولية
المدنية التي يمكن أن تثار
بسبب األضرار البدنية غير
تلك المشار إليها في 202
حوادث جسمانية – المرض
واألمومة
حوادث فردية
العجز
المرض واألمومة
أشخاص منقولون على متن
عربات ذات محرك
حوادث الشغل واألمراض
المهنية
عربات برية ذات محرك

التعويضات

مؤداة

أجرة التسيير

وكالة

األقساط المصدرة صافية من اإللغاءات

األقساط المصدرة
األقساط المصدرة صافية
تغير احتياطي تغير احتياطي
بما فيها تغير
من تغير احتياطيات
احتياطيات األقساط األقساط الواجب األقساط الواجب
األقساط الواجب إصدارها
و
أ
الواجب إصدارها
إلغاؤها
إصدارها
أو الواجب إلغاؤها
الواجب إلغاؤها

تكاليف االقتناء

عدد الحوادث
المصرح بها

عدد
البوليصات
الجارية
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231

2311

2312

2313

2314

2315

2318

232

24

241

242

248
25
251
252
253
26
261
262
263
264
265
266
27
271
272

273

274
28
281
282

مسؤولية مدنية
عربات مخصصة لالستعمال
السياحي
العربات النفعية التي ال يتعدى
وزنها  3.5طن
العربات النفعية التي وزنها
 3.5طن أو أكثر
عربات مخصصة للنقل
العمومي والمسافرين
العربات ذات عجلتين أو ثالث
عجالت
عربات أخرى
ضمانات أخرى غير
المسؤولية المدنية
المسؤولية المدنية العامة
المسؤولية المدنية الناجمة عن
استعمال العربات النهرية
والبحرية
المسؤولية المدنية الناجمة عن
استعمال العربات الجوية
مسؤوليات مدنية أخرى
الحريق والعوامل الطبيعية
الحريق
العوامل الطبيعية
الخسائر المالية
تأمينات األخطار التقنية
جميع أخطار الورش
جميع أخطار التركيب
تكسر اآلالت
جميع األخطار المعلوماتية
الخسائر المالية
المسؤولية المدنية العشرية
النقل
هيكل السفينة
حموالت السفينة
البضائع المنقولة عبر الطرق
البرية
هيكل الطائرة
عمليات أخرى
السرقة
البرد أو الصقيع
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283
284
285

موت الماشية
تأمين المحصول الزراعي
الحماية القانونية

الخسائر المالية
286
تأميناتالماشية
موت
283
عمليات أخـرى
288
المحصول الزراعي
تأمين
284
اإلسعاف والقرض والكفالة
29
القانونية
الحماية
285
291
اإلسعافالخسائر المالية
تأمينات
286
القرض
292
عمليات أخـرى
288
الكفالة
293
اإلسعاف والقرض والكفالة
29
عمليات القبول في إعادة
اإلسعاف
291
-3
التأمين
القرض
292
الكفالةات القبول  -التأمين على
عمليـ
293
31
الحياة
عمليات القبول في إعادة
-3
عمليـات القبول  -غير عمليات
التأمين
التأمين على الحياة ،باستثناء
على
التأمين
القبول
ات
عمليـ
32
31
عمليات قبول األخطار
الحياة
موضوع ض.ض.ع.و.ك
عمليـات القبول  -غير عمليات
عمليات القبول -األخطار
التأمين على الحياة ،باستثناء
33
32
ض.ض.ع.و.ك
موضوعقبول األخطار
عمليات
موضوعالمجموع العام
ض.ض.ع.و.ك
األخطار الكارثية
عواقب الوقائع
( )1الضمان
ضدالقبول -
عمليات
33
موضوع ض.ض.ع.و.ك
المجموع العام
( )1الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية

أربع ثالث أشهر السابقة

الجدول  -IIتدفقات عن كل ثالثة أشهر -مؤشرات االستغالل و التوظيف

ثالث أشهر
T-7
ثالث أشهر
T-3
ثالث أشهر
T-3

()1

ثالث أشهر
T-6
ثالث أشهر
T-2
ثالث أشهر
T-2

(بآالف الدراهم)

ثالث أشهر
T-5
ثالث أشهر
T-5
ثالث أشهر
T-1
ثالث أشهر
T-1

()1

ثالث أشهر
T-4
ثالث أشهر
T-4
ثالث أشهر
الجارية
ثالث أشهر
الجارية

(بآالف الدراهم)

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

ثالث أشهر
ثالث أشهر
الجدول  -IIتدفقات عن كل ثالثة أشهر -مؤشرات االستغالل و التوظيف
T-6
T-7

عائدات التوظيفات ()73
تكاليف التوظيفات ()63
أربع ثالث أشهر السابقة
مخصصات االستغالل
النفقات المباشرة المرتبطة بحسابات التأمين التكافلي
عائدات التوظيفات ()73
العائدات التقنية لالستغالل المرتبطة مباشرة بحسابات التأمين التكافلي
تكاليف التوظيفات ()63
مخصصات االستغالل
أربع ثالث أشهر األخيرة
النفقات المباشرة المرتبطة بحسابات التأمين التكافلي
التوظيفات ()73
العائدات
ستغالل المرتبطة مباشرة بحسابات التأمين التكافلي
عائدات التقنية لال
تكاليف التوظيفات ()63
أربع ثالث أشهر األخيرة
مخصصات االستغالل
النفقات المباشرة المرتبطة بحسابات التأمين التكافلي
عائدات التوظيفات ()73
العائدات التقنية لالستغالل المرتبطة مباشرة بحسابات التأمين التكافلي
تكاليف التوظيفات ()63
مخصصات االستغالل
النفقات المباشرة المرتبطة بحسابات التأمين التكافلي
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التسمية

مجموع 261

أراضي
مباني
حصص وأسهم الشركات العقارية
أسهم وحصص صندوق التوظيف الجماعي
العقاري
توظيفات عقارية أخرى
توظيفات عقارية جارية

شهادات الصكوك

مجموع 262

سندات الدين األخرى القابلة للتداول

سندات المساهمة
األسهم المسعرة
األسهم غيرالمسعَّرة
أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي
للقيم المنقولة
أسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
أسهم وحصص أخرى

مجموع 263

تسبيقات على بوليصات التأمين على الحياة
قروض أخرى

مجموع 264

الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية
ودائع أخرى

مجموع 265

توظيفات عقارية
بما فيها توظيفات صندوق التوظيف
الجماعي العقاري
شهادات الصكوك
السندات المصدرة من لدن الهيئات المكلفة
بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
بما فيها األسهم المسعرة

حساب 2

 : D23الجدول – IIIمبلغ التوظيفات بقيمة الجرد عن كل ثالثة أشهر

حساب 1
نهاية ثالثة نهاية ثالثة
أشهر
أشهر
الجارية
السابقة
نهاية ثالثة
أشهر السابقة

نهاية ثالثة
أشهر الجارية

حساب 3
نهاية ثالثة
أشهر
السابقة

نهاية ثالثة
أشهر الجارية

حساب 4
نهاية ثالثة
أشهر السابقة

(بآالف الدراهم)
نهاية ثالثة
أشهر الجارية

حساب 5
نهاية ثالثة
أشهر السابقة

نهاية ثالثة
أشهر الجارية
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أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي
للقيم المنقولة
حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
تسبيقات على عقود االستثمار التكافلي
توظيفات أخرى
بما فيها توظيفات البنوك التشاركية

مجموع 266

قيم مودعة لدى المقاوالت المحيلة

ديون في ذمة المحيلين المسلمة لهم نقدا

مجموع 267

ديون مرتبطة بمساهمات
ديون مالية مختلفة

مجموع 268

المجموع

( )1يعد هذا الجدول بصفة منفصلة بالنسبة لكل حساب من حسابات صندوق التأمين التكافلي (من  1إلى )5
وفي حالة إنشاء حسابات جديدة ،يجب إعداد الجدولين  IIو  IIIبالنسبة لجميع الحسابات

*

*

*
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الرموز

-1
11
111
112

113
12
121
122

123
13
131
132

133
14
141

142

15
152

156

18
181
188

ملحق 38

قائمة  D23مكرر :القوائم الشهرية

الجدول  : Iالتدفقات الشهرية
األقساط المصدرة صافية من اإللغاءات
األقساط المصدرة
-أفراد

األقساط المصدرة
-مقاوالت

المجموع

أجرة التسيير
وكالة
باالستثمار

التعويضات
المؤداة بما
فيها
االستردادات

مبالغ
االستردادات

عدد الحوادث
المصرح بها

عدد بوليصات
التأمين الجارية

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة................:
السنة المحاسبية........:
الشهر الجاري...........:

األصناف واألصناف الفرعية

التأمينات على الحياة واالستثمار التكافلي
التأمينات الفردية
في حالة الوفاة
في حالة الحياة
بما فيها التقاعد
المختلطة
التأمينات الشعبية
في حالة الوفاة
في حالة الحياة
بما فيها التقاعد
المختلطة
التأمينات الجماعية
في حالة الوفاة
في حالة الحياة
بما فيها التقاعد
المختلطة
االستثمار التكافلي
الفردي
بما فيه التقاعد
الجماعي
بما فيه التقاعد
العقود ذات رأس المال المتغير
االستثمار التكافلي الفردي
بما فيه التقاعد
االستثمار التكافلي الجماعي
بما فيه التقاعد
عمليات تأمين أخرى على الحياة
الزواج والوالدة
عمليات أخرى

8102
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الرموز

-2
20

201

202

203

21
211
212
213
214
22
23
231
2311
2312
2313
2314
2315
2318
232
24
241
242
248
25
251
252
253
26
261
262
263
264

األصناف واألصناف الفرعية

التأمينات غير عمليات التأمين على الحياة
)(1
ض.ض.ع.و.ك
(ض.ض.ع.و.ك) برسم عقود التأمين التي تغطي األضرار الالحقة
باألموال
(ض.ض.ع.و.ك) برسم عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية
للعربات البرية ذات محرك
(ض.ض.ع.و.ك) برسم عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية
التي يمكن أن تثار بسبب األضرار البدنية غير تلك المشار إليها في
202
حوادث جسمانية – المرض واألمومة
حوادث فردية
العجز
المرض واألمومة
أشخاص منقولون على متن عربات ذات محرك
حوادث الشغل واألمراض المهنية
عربات برية ذات محرك
مسؤولية مدنية
عربات مخصصة لالستعمال السياحي
العربات النفعية التي ال يتعدى وزنها  3.5طن
العربات النفعية التي وزنها  3.5طن أو أكثر
عربات مخصصة للنقل العمومي للمسافرين
العربات ذات عجلتين أو ثالث عجالت
عربات أخرى
ضمانات أخرى غير المسؤولية المدنية
المسؤولية المدنية العامة
المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات النهرية والبحرية
المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات الجوية
مسؤوليات مدنية أخرى
الحريق والعوامل الطبيعية
الحريق
العوامل الطبيعية
الخسائر المالية
تأمينات األخطار التقنية
جميع أخطار األوراش
جميع أخطار التركيب
تكسر اآلالت
جميع األخطار المعلوماتية

األقساط المصدرة صافية من اإللغاءات
األقساط المصدرة -
األقساط
مقاوالت
المصدرة -أفراد

المجموع

تعويضات
مؤداة

أجرة التسيير
الوكالة

عدد الحوادث المصرح بها

عدد البوليصات الجارية
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265
266
27
271
272
273
274
28
281
282
283
284
285
286
288
29
291
292
293
-3
31

32

33

الخسائر المالية
المسؤولية المدنية العشرية
النقل
هيكل السفينة
حموالت السفينة
البضائع المنقولة عبر الطرق البرية
هيكل الطائرة
عمليات أخرى
السرقة
البرد أو الصقيع
موت الماشية
تأمين المحصول الزراعي
الحماية القانونية
تأمينات الخسائر المالية
عمليات أخـرى
اإلسعاف والقرض والكفالة
اإلسعاف
القرض
الكفالة
عمليات القبول في إعادة التأمين
عمليـات القبول  -التأمين على الحياة
عمليـات القبول  -غير عمليات التأمين على الحياة ،باستثناء عمليات
قبول األخطار موضوع ض.ض.ع.و.ك
عمليات القبول -األخطار موضوع ض.ض.ع.و.ك
المجموع العام
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الجدول  :IIالمبلغ الشهري لتوظيفات حسابات صندوق التأمين التكافلي المتعلقة بتغطية األخطار
(بأالف الدراهم)
الجارية
في نهاية الشهر الجاري
()1

التسمية

عدد

قيمة اإلدخال
مجموع التوظيفات العقارية
شهادات الصكوك وسندات الديون األخرى القابلة للتداول
مجموع األسهم والحصص
سندات المساهمة
األسهم المسعرة
األسهم غيرالمسعَّرة
أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
أسهم وحصص أخرى

القروض واألوراق موضوع العمليات المعتبرة في حكمها
مجموع الودائع في حسابات غير قابلة للتصرف
مجموع الودائع لدى المقاوالت المحيلة
مجموع التوظيفات األخرى
المجموع العام
( )1يمأل هذا الجدول بالنسبة للحسابات  °1و °4و °5من صندوق التأمين التكافلي (كل حساب على حدة)

قيمة الجرد

قيمة التحقيق

8106
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الجدول  :IIIالمبلغ الشهري لتوظيفات حساب "االستثمار"
الجارية

()2

مبلغ التوظيفات في نهاية الشهر الجاري
تسمية القيم

قيمة اإلدخال

توظيفات عقارية
بما فيها توظيفات صندوق التوظيف الجماعي العقاري
شهادات الصكوك وسندات الديون القابلة للتداول
أسهم وحصص الهيئات غير تلك المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
بما فيها األسهم المسعرة
أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
تسبيقات على عقود االستثمار التكافلي
توظيفات أخرى
بما فيها ودائع استثمارية لدى البنوك التشاركية
المجموع 266
( )2يمأل هذا الجدول بالنسبة للحسابات  °1و °4و °5من صندوق التأمين التكافلي (كل حساب على حدة)

قيمة التحقيق

ملحق 39

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

القائمة  :D24تفصيل النفقات المباشرة وتوزيع تكاليف االستغالل المتعلقة بحسابات صندوق التأمين التكافلي

المبلغ

جدول  :Iتفصيل النفقات المباشرة المرتبطة بحسابات صندوق التأمين التكافلي
طبيعة النفقات ()1
حساب 1

حساب 2

حساب 3

حساب 4

حساب 5

حسابات ذات نفقات مشتركة
(*)

المجموع

عدد 18 - 7033ألا عيبر 18ر (2( 18وتكأ ((25 (25
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األقساط

(أ)

()4

تغير االحتياطيات التقنية
(( )5ج)

()2

(أ)(+ب)(+ج)

المجموع العام لكل حساب

جدول  :IIتوزيع التكاليف المباشرة المرتبطة بحسابات صندوق التأمين التكافلي

التعويضات والمصاريف
المؤداة (ب)

الجدول  1-IIتوزيع التكاليف المتعلقة بكل حساب دون أن تكون متعلقة مباشرة باألصناف الفرعية

اصناف الحسابات

مجموع الحساب 1

مجموع الحساب 2

مجموع الحساب 3

مجموع الحساب 4

مجموع الحساب 5

مفتاح التوزيع ب %
()6

توزيع التكاليف

8108
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األقساط

(أ)

()4

التعويضات والمصاريف
المؤداة (ب)

تغير االحتياطيات التقنية
(( )5ج)

الجدول  2- IIتوزيع التكاليف المتعلقة بإحدى تركيبات الحسابات دون أن تكون متعلقة مباشرة باألصناف الفرعية

()3

الصنف والصنف الفرعي

التركيبة 1

التركيبة 2

....

المجموع العام لكل تركيبة
حسابات
(أ)(+ب)(+ج)

()7

مفتاح التوزيع ب %

توزيع التكاليف
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تكاليف األصناف الفرعية
المبينة في الجدول II-2
)ج(

تكاليف األصناف الفرعية
المبينة في الجدول II-1
)ب(

التكاليف المتعلقة مباشرة
باألصناف الفرعية

)أ(

الجدول  3- IIملخص توزيع التكاليف حسب األصناف الفرعية

األصناف الفرعية

()3

مجموع التكاليف المرتبطة
مباشرة بحسابات صندوق
التأمين التكافلي
)أ+ب  +ج(

( )1تفصيل حسب طبيعة النفقات بالنسبة لكل نوع من النفقات المباشرة المرتبطة بحسابات صندوق التأمين التكافلي طبقا لنظام تسيير صندوق التأمين التكافلي.
.
( )2بما في ذلك مخصصات االستغالل المرتبطة بحسابات صندوق التأمين التكافلي
( )3تمأل هذه القائمة بالنسبة لجميع األصناف الفرعية المكونة من ثالث أرقام المنصوص عليها في المادة  45من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق
بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي.
( )4يتعلق األمر بأقساط السنة المحاسبية (األقساط المصدرة مخصوم منها ناتج تغير احتياطي األقساط غير المكتسبة ).
.
( )5جميع االحتياطيات التقنية غير تلك المخصصة لألقساط غير المكتسبة والمخصصة لألخطار الجارية و لخطر االستحقاق واالستقرار
( )6يتم الحصول على مفتاح التوزيع عن طريق قسمة كل سطر من عمود المجموع العام لكل حساب على المجموع العام للحساب المعني.
( )7يتم الحصول على مفتاح التوزيع عن طريق قسمة كل سطر من عمود المجموع العام لكل تركيبة حسابات على المجموع العام لتركيبة الحسابات المعنية.

(*) النفقات غير المرتبطة مباشرة وبصفة حصرية بحساب معين

*

*

*
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اتفاقية

 701911و 701921
اختيارية
المجموع

األقساط المحالة بما فيها المبالغ المخصومة

ملحق 40

المبالغ المخصومة برسم إعاداة التأمين

القائمة :D25
تفصيل حصة معيدي التأمين في األقساط

اتفاقية

 701912و 701922
اختيارية

المجموع

األقساط المصدرة
 7011و 7012

أجرة التسيير بالوكالة

(بآالف الدراهم)

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة ..................:
السنة المحاسبية .......... :

األصناف الفرعية
()1
للـتأمينات

مجموع التأمينات
غير تأمين الحياة (أ)

مجموع تأمين
الحياة (ب)

مجموع عمليات
القبول (ج)
المجموع العام
(أ) ( +ب) (+ج)

( )1تمأل هذه القائمة بالنسبة لجميع األصناف الفرعية المكونة من ثالثة أرقام المنصوص عليها في المادة  45من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل
 2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي.

*

*

*
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المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق
بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

القائمة D26
حساب عمليات إعادة التأمين
المقاولة .....................:
السنة المحاسبية .......................:
طبيعة إعادة التأمين...................:
اتفاقية رقم ..............................:
أو
اختيارية رقم .................................:
السنة المحاسبية إلعادة التأمين .........................:
شكل إعادة التأمين ............................:
السنة المحاسبية

التسمية

المجموع

تراكم السنوات المحاسبية السابقة

(بآالف الدراهم)

-1األقساط المحالة
-2المبالغ المخصومة برسم إعادة التأمين
-3إيداع األقساط عند االفتتاح

()1

()1

 -4إيداع األقساط عند اإلختتام

()2

 -5حوادث مؤداة

()1

()1

- -6إيداع الحوادث عند االفتتاح
 -7إيداع الحوادث عند اإلختتام

()2

 -8عائدات اإليداعات
الرصيد )8-6-3-1-7+5+4+2( :

توزيع الفوائض التقنية والمالية
الحصص )(%

معيد التأمين

()3

الرصيد

المجموع
( )1ال تمأل إال في حالة وجود إيداع في بداية االتفاقيات (مبلغ صفر أو مبلغ اإليداع األولي).
( )2بالنسبة للمجموع ،تسترد المقاولة اإليداع عند االختتام وذلك في الخانة المخصصة للسنة المحاسبية.:
( )3تعد المقاولة حساب الفوائض التقنية والمالية (الفائض) وفق الشروط التعاقدية.

*

*

*

الفوائض التقنية والمالية
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ملحق 42

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون
رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

القائمة  D26مكرر
حساب اتفاقيات إعادة التأمين للحساب مشترك
المقاولة ..................:
السنة المحاسبية....................:
معيد التأمين......................:
السنة المحاسبية إلعادة التأمين..................:
شكل إعادة التأمين ..................:

(بآالف الدراهم)

التسمية

دائن

أقساط محالة
حوادث مؤداة
إيداع الحوادث عند االفتتاح
إيداع الحوادث عند اإلختتام
عائدات اإليداعات
(*)

(*)

الرصيد
يجب إعداد هذه القائمة من طرف معيد التأمين المستفيد من إعادة التأمين للحساب المشترك.

*

*

*

مدين
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المجموع

قائمة D28
تفصيل حصة معيدي التأمين في االحتياطيات التقنية

XXXX

المبلغ في  31ديسمبر من السنة المحاسبية السابقة
اختيارية
اتفاقية

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

المبلغ في  31ديسمبر من السنة المحاسبية
اختيارية
اتفاقية

XXXX

XXXX

XXXX

المجموع

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة............................:
السنة المحاسبية..................:

طبيعة االحتياطيات التقنية

احتياطيات تقنية أخرى ()32831

 -Iالتأمين على الحياة
االحتياطيات الحسابية ()3231
احتياطي الحوادث الواجب أداؤها ()32251

المجموع I

-IIالتأمين غير تأمين على الحياة
احتياطيات األقساط غير المكتسبة ()3212

احتياطي الحوادث الواجب أداؤها ( 32251؛  32252؛ )32253
احتياطيات تقنية أخرى ( 32831؛  32832؛ )32833

المجموع II

المجموع ((II + I

*

*

*
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مبلغ اإليداعات

قائمة :D29
اإليداعات المنجزة من طرف معيدي التأمين

حصة معيدي التأمين في االحتياطيات
التقنية

السنة المحاسبية
السابقة
السنة المحاسبية

السنة المحاسبية
السابقة
السنة المحاسبية

مبلغ االلتزام المحال

(بآالف الدراهم)

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

تصنيف معيدي
التأمين

المقاولة............................:
السنة المحاسبية...................:

معيدي التأمين

مجموع اتفاقيات
إعادة التأمين

مجموع اتفاقيات
إعادة التأمين
االختيارية
المجموع العام

*

*

*
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معيدي الـتأمين بالخارج

األقساط المحالة (بالدرهم)
معيدي الـتأمين المعتمدين
بالمغرب
بدون احتفاظ من
قبل المقاولة
)(2
المحيلة

مع االحتفاظ من
طرف المقاولة
)(3
المحيلة

بدون احتفاظ من
قبل المقاولة
المحيلة

مع االحتفاظ من
طرف المقاولة
المحيلة

السلم 1

()4

السلم 2

()4

السلم 3

() 4

السلم 4

() 4

السلم 5

( ) 4( ) 5

توزيع االلتزام المحال إلى الخارج حسب التصنيفات االئتمانية لمعيدي التأمين

 :D32قائمة متعلقة باإلحالة في إعادة التأمين االختيارية عن كل ثالثة أشهر

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

عدد
بوليصات
التأمين

المقاولة.............................:
السنة المحاسبية...................:
ثالث األشهر الجارية...............:

شرائح رؤوس األموال

)(1

رؤوس األموال المؤمنة < 5

 ≤ 5رؤوس األموال المؤمنة < 1

 ≤ 1رؤوس األموال المؤمنة <

0,5

 ≤ 0,5رؤوس األموال المؤمنة < 0,1

رؤوس األموال المؤمنة ≥ 0,1

()5

( )1بماليير الدراهم ).(MMDH
( )2يجب اإلشارة إلى مبلغ األقساط المحالة لدى معيدي التأمين المعتمدين بالمغرب بالنسبة لبوليصات التأمين موضوع االحالة بدون احتفاظ من قبل المقاولة المحيلة.
( )3يجب اإلشارة إلى مبلغ األقساط المحالة لدى معيدي التأمين المعتمدين بالمغرب بالنسبة لبوليصات التأمين موضوع االحالة مع االحتفاظ من قبل المقاولة المحيلة (في إطار اتفاقيات إعادة التأمين أو مباشرة بالنسبة التفاقيات
إعادة التأمين االختيارية).
( )4يقصد بالتصنيفات االئتمانية تلك الممنوحة من قبل وكاالت تصنيف متخصصة تقبلها الهيئة .يتم اعتماد أدنى درجة منحت لمعيد التأمين خالل ثمانية عشر( )18شهرا األخيرة.

-

السلم  : 1معيدي التأمين الذين ال يقل تصنيفهم االئتماني عن ( AAأو ما يعادله) ؛
السلم  : 2معيدي التأمين الذين يقل تصنيفهم االئتماني عن  AAويفوق أو يساوي ( Aأو ما يعادله) ؛
السلم  : 3معيدي التأمين الذين يقل تصنيفهم االئتماني عن  Aويفوق أو يساوي ( BBBأو ما يعادله) ؛
السلم  : 4معيدي إعادة التأمين الذين يقل تصنيفهم االئتماني عن  BBBويفوق أو يساوي ( BBأو ما يعادله) ؛
السلم  : 5معيدي إعادة التأمين الذين يقل تصنيفهم االئتماني عن ( BBأو ما يعادله).

*

*

*
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قائمة  : R01تجميع األقساط المتعلقة بصندوق إعادة التأمين التكافلي حسب طبيعة عمليات القبول

األقساط المعاد عحالتها

األقساط المقبولة
 7013و ( 7014أ)

الجدول  : Iتجميع األقساط المتعلقة بصندو ععادة التأمين التكافلي حس طبيعة عمليات القبول ()1
معدل االحتفاظ

 70193و ( 70194ب)
السنة المحاسبية

السنة المحاسبية السابقة

أ ( /ب – أ)

الجدول  :IIتجميع األقساط حس مصدر عمليات القبول
األقساط المقبولة المصدرة من لدن
مقاوالت التأمين التكافلي المحيلة
()2

عدد عمليات التأمين  -مقاوالت التأمين األقساط المقبولة المصدرة من لدن
()2
المقاوالت المحيلة األخرى
التكافلي المحيلة

عدد عمليات التأمين  -المقاوالت
المحيلة األخرى

بآالف الدراهم
أجرة التسيير

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق
بالتأمين التكافلي

المقاولة ............................ :

طبيعة عمليات القبول

طبيعة عمليات القبول

السنة المحاسبية .................................................... :

االتفاقية
االختيارية
حساب R1
االتفاقية
االختيارية
حساب R2
االتفاقية
االختيارية
حساب R3
المجموع العام

االتفاقية
االختيارية
حساب R1
االتفاقية
االختيارية
حساب R2
االتفاقية
االختيارية
حساب R3
المجموع العام

( )1بالنسبة لمعيدي التأمين الذين يزاولون إعادة التأمين التكافلي من خالل شكل النافذة ،يجب أن تتضمن هذه القائمة فقط عمليات إعادة التأمين التكافلي.
( )2بآالف الدراهم.

*

*

*
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األصناف
الفرعية

()2

المجموع

ملحق 47

 /3الناتج الصافي

قائمة  : R02نتائج عمليات القبول حسب أصناف التأمين
 /1عمليات القبول

 /2إعادة اإلحالة

احتياطي الحوادث الواجب أداؤها
()3

االحتياطيات
التقنية والمالية

أجرة التسيير

السنة المحاسبية
السنة المحاسبية
السابقة

(بآالف الدراهم)
النتيجة

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين
التكافلي

المقاولة .........................:
السنة المحاسبية ...........................:

االحتياطيات المتعلقة باألقساط

طبيعة عملية القبول (......................... : )1

األقساط

السنة المحاسبية الحوادث المؤداة
السنة المحاسبية
السنة المحاسبية
السنة المحاسبية
السابقة
السابقة

المبالغ
المخصومة
برسم إعادة
التأمين
عائدات
اإليداعات

( )1يجب إعداد هذه القائمة بشكل منفصل بالنسبة لكل حساب من الحسابات التالية :حساب  R1؛ حساب  R2وحساب .R3
( )2تمأل هذه القائمة بالنسبة لجميع األصناف الفرعية المكونة من ثالثة أرقام المنصوص عليها في المادة  45من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي.
( )3بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة  ،يجب أيضًا إدراج االحتياطيات الحسابية.

*

*

*
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إعادة
التأمين
االتفاقية أو
االختيارية

المجموع

ملحق 48

قائمة  :R03نتائج عمليات القبول حسب اتفاقية إعادة

التأمين)(1

 /1عمليات القبول  /2إعادة اإلحالة  /3الناتج الصافي

)(3

احتياطي الحوادث الواجب أداؤها
عائدات
اإليداعات

الفوائض
التقنية والمالية

أجرة التسيير

السنة
المحاسبية

السنة
المحاسبية
السابقة

(بآالف الدراهم)

النتيجة

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة.............................:
السنة المحاسبية....................:

االحتياطيات المتعلقة باألقساط

الحوادث
المؤداة

طبيعة عملية القبول (.................................................:)2

األقساط

السنة
المحاسبية

السنة
المحاسبية
السابقة
السنة
المحاسبية

السنة
المحاسبية
السابقة

المبالغ
المخصومة
برسم إعادة
التأمين

( )1تمأل هذه القائمة فقط بالنسبة لعمليات إعادة التأمين التكافلي وكذلك بالنسبة للجزء المتعلق بالتصريح (الحسابات الواردة من المقاوالت المحيلة).
( )2يجب إعداد هذه القائمة بصفة منفصلة بالنسبة للحسابات التالية  :الحساب  R1و الحساب  R2والحساب .R3
( )3بالنسبة للعمليات التأمين على الحياة ،يجب أيضا إدراج االحتياطيات الحسابية.

*

*

*
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المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق
بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين التكافلي

قائمة  : R04حسابات عمليات إعادة إعادة التأمين

() 1

المقاولة.............................:
السنة المحاسبية....................:
طبيعة عملية إعادة إعادة التأمين.......................:
اتفاقية رقم.................:
أو
اختيارية رقم............:
السنة المحاسبية إلعادة إعادة التأمين..............:
نوع إعادة إعادة التأمين........................:
الحساب................:

الجدول  : Iالرصيد

(بآالف الدراهم)
المبالغ المتراكمة
للسنوات
المحاسبية السابقة

مبالغ السنة
المحاسبية

التسمية

المجموع

 -1األقساط المعاد إحالتها
 -2المبالغ المخصومة برسم إعادة إعادة التأمين
 -3إيداع األقساط عند االفتتاح
 -4إيداع األقساط عند االختتام

)(2

)(2

 -5الحوادث المؤداة

)(3

 -6إيداع الحوادث عند االفتتاح

)(2

)(2

 -7إيداع الحوادث عند االختتام

)(3

 -8عائدات اإليداعات
الرصيد)8-6-3-1-7+5+4+2( :
الجدول  :IIتوزيع الفوائض التقنية والمالية
الحصص)(%

معيدي التأمين

()4

الرصيد

الفوائض التقنية
والمالية

المجموع
( )1يجب إعداد هذه القائمة حسب رقم اتفاقية إعادة التأمين أو اتفاقية إعادة التأمين االختيارية وبالنسبة لكل حساب إعادة التأمين التكافلي.
( )2ال تمأل إال في حالة وجود إيداع في بداية االتفاقيات (مبلغ صفر أو مبلغ اإليداع األولي).
( )3بالنسبة للمجموع ،تسترد المقاولة اإليداع عند االختتام وذلك في الخانة المخصصة للسنة المحاسبية.
( )4تعد المقاولة حساب الفوائض التقنية والمالية (الفائض) وفق الشروط التعاقدية.

*

*

*

حساب R1
اتفاقية اختيارية

ملحق 50

المجموع
اتفاقية اختيارية

(بآالف الدراهم(
المبلغ في  31دجنبر من السنة المحاسبية

المجموع
اتفاقية اختيارية

إيداعات بالقيم

حساب R3
اتفاقية اختيارية

السنة المحاسبية

مبلغ اإليداعات
السنة المحاسبية السابقة

حساب R1
اتفاقية اختيارية

القائمة  : R05إيداع االحتياطيات التقنية التي يتحملها معيدو إعادة التأمين

حساب R3
اتفاقية اختيارية

المبلغ في  31دجنبر من السنة المحاسبية السابقة
حساب R2
اتفاقية اختيارية

تصنيف معيد إعادة التأمين

حصة معيدي إعادة التأمين في االحتياطيات
التقنية
السنة المحاسبية السابقة
السنة المحاسبية

حساب R2
اتفاقية اختيارية

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة............:
السنة المحاسبية ................:

 : R05الجدول I

طبيعة االحتياطيات التقنية

احتياطيات حسابية
احتياطيات األقساط غير المكتسبة
احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها
المجموع

معيدو إعادة التأمين

مجموع االختيارية
مجموع حسابR3

مجموع االتفاقية

مجموع االختيارية
مجموع حسابR2

مجموع االتفاقية

مجموع االختيارية
مجموع حسابR1

مجموع االتفاقية

 : R05الجدول II

(

المجموع العام

*

*
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ملحق 51

احتياطي التسيير الخاص بمقاولة التأمين

*******
*******

قيمة الجرد

قيمة التحقيق

نقصان القيمة العام

المنصوص عليه في المادة  43من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

المقاولة...............:

حساب R3

()1

القائمة  : R06الرصد المتعلق بتغطية االحتياطيات التقنية لصندوق إعادة التأمين التكافلي
المحصورة في................... :
(بآالف الدراهم)
الجدول  – Iاالحتياطيات التقنية
حساب R1

فئات الرصد
حساب R2

قيمة اإلدخال متوسط قيمة السوق
()4

اهتالك أو احتياطي

()5

الجدول  – IIتفصيل اإليداعات والتوظيفات المرصدة لتغطية االحتياطيات التقنية

االحيااياات اليقناة ( اليأمانات المباشرة) المحصورة في ....مخصوم منها
احياايي خطر االسيحقاق
()2
اإليداع
احياايي خطر االسيحقاق محيسب يوم
المجموع

العدد

()3
تسمية القيم
أراضي
مباني
حصص وأسهم الشركات العقارية
السندات المصدرة من لدن صندوق التوظيف الجماعي العقاري
توظيفات عقارية أخرى
توظيفات عقارية جارية
توظيفات عقارية
شهادات الصكوك
سندات الدين األخرى القابلة للتداول
شهادات الصكوك وسندات الدين األخرى القابلة للتداول
سندات المساهمة
األسهم المسعرة
األسهم غير المسعرة
أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
أسهم وحصص أخرى
أسهم وحصص
القروض واألوراق موضوع العمليات المعتبرة في حكمها
الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية
ودائع أخرى
إيداعات في حسابات غير قابلة للتصرف
توظيفات أخرى
المبلغ الذي سيتم اقتطاعه من صندوق تضامن مؤسسات التأمين
المجموع العام
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العدد

قيمة اإلدخال

متوسط قيمة
() 4
السوق

 – R06الجدول  – IIIتفصيل اإليداعات والتوظيفات المرصدة لتغطية احتياطي التسيير
تسمية القيم
()3

أراضي
مباني
حصص وأسهم الشركات العقارية
السندات المصدرة من لدن صندوق التوظيف الجماعي العقاري
توظيفات عقارية أخرى
توظيفات عقارية جارية
توظيفات عقارية
شهادات الصكوك
سندات الدين األخرى القابلة للتداول
شهادات الصكوك وسندات الدين األخرى القابلة للتداول
سندات المساهمة
األسهم المسعرة
األسهم غيرالمسعَّرة
أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
أسهم وحصص أخرى
أسهم وحصص
القروض واألوراق موضوع العمليات المعتبرة في حكمها
الودائع االستثمارية لدى البنوك التشاركية
ودائع أخرى
إيداعات في حسابات غير قابلة للتصرف
توظيفات أخرى
المبلغ الذي سيتم اقتطاعه من صندوق تضامن مؤسسات التأمين
المجموع العام

( )1تعد المقاولة الجدول بالنسبة لكل حساب مبين بعده .تطبق نفس القاعدة في حالة إحداث حسابات جديدة
 حساب  R1؛ حساب  R2؛ حساب .R3( )2تحسب بشكل منفصل لكل حساب معني.
( )3تفصيل حسب القيم والمؤسسة المودع لديها.
( )4متوسط لقيمة السوق لألشهر الثالث األخيرة السابقة لتاريخ اإليداع.
( - )5بالنسبة للصكوك  ،يستعمل هذا العمود ،عند االقتضاء بالنسبة للزيادة ( )+والنقصان). (-
 -يكون مخصص للقيم المنقولة التي ال يقل نقصان قيمتها عن نسبة 25%من قيمة إدخالها.

*

*

*

() 5

اهتالك أو احتياطي

قيمة الجرد
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المنصوص عليه في المادة  56من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل  2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما
يتعلق بالتأمين التكافلي

أصناف عمليات التأمين غير التأمين التكافلي المنصوص عليها في المادة  6من منشور رئيس
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  AS/19/01بتاريخ  2يناير  2019بتطبيق
بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات

الئحة التطابق من أجل عرض عمليات التأمين وإعادة التأمين التكافلي

أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في المادة  6من منشور رئيس
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  AS/02/21صادر في  20أبريل
 2021بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات ،فيما يتعلق بالتأمين
التكافلي

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

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

 -2الزواج والوالدة :كل عملية يكون موضوعها دفع رأسمال في حالة الزواج أو والدة أطفال؛
 -2الزواج والوالدة :كل عملية يكون موضوعها دفع رأسمال في حالة الزواج أو والدة أطفال؛
 -3االستثمار التكافلي  :كل عملية تدعو لالدخار بهدف حصول المشترك مقابل اشتراكات تسدد دفعة واحدة  -3الرسملة :كل عملية تدعو لالدخار من أجل الرسملة وتتضمن التزامات محددة مقابل أداء وحيد أو أداءات
أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها .ال يراعى في هذه دورية مباشرة أو غير مباشرة؛
العملية احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها؛
 -4عمليات تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية؛
 -5تأمينات مرتبطة بصناديق االستثمار :كل عملية تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة اإلنسان أو  -5تأمينات مرتبطة بصناديق االستثمار :كل عملية تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة اإلنسان
أو تدعو إلى االدخار ومرتبطة بصندوق أو عدة صناديق استثمار؛
تدعو إلى االدخار ،وتكون هذه العملية مرتبطة بصندوق أو عدة صناديق استثمار؛

 -6عمليات تدعو لالدخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن لهم ألجل االستثمار المشترك مع
تمكينهم من االستفادة من أرباح الشركات التي تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة مع تحمل أي خسائر ممكنة؛
 -7عمليات التأمين على أخطار الحوادث الجسمانية؛
 -8المرض واألمومة؛
 -9عمليات التأمين على األخطار الناجمة عن الحوادث أو األمراض التي وقعت أثناء الشغل أو بسببه؛
 -10عمليات تأمين هياكل العربات البرية؛
 -11عمليات التأمين على أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها
مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع ؛
 -12عمليات تأمين هياكل السفن؛
 -13عمليات التأمين على أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات النهرية والبحرية بما فيها
مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع ؛
 -14عمليات تأمين البضائع المنقولة؛
 -15عمليات تأمين هياكل الطائرات؛
 -16عمليات التأمين على أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الطائرات بما فيها مسؤولية الناقل
والدفاع والرجوع ؛
 -17عمليات التأمين على الحريق والوقائع الطبيعية :كل تأمين يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك
الواردة في األصناف  10و 12و 14و 15عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن  :حريق أو انفجار أو وقائع
طبيعية غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة؛
 -18عمليات التأمين على األخطار التقنية  :كل تأمين يغطي أخطار وآليات األوراش وأخطار التركيب وتكسر
اآلالت واألخطار المعلوماتية والمسؤولية المدنية العشرية ؛

 -6عمليات تدعو لالدخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن لهم ألجل الرسملة المشتركة مع
تمكينهم من االستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة؛
 -7عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية؛
 -8المرض واألمومة؛
 -9عمليات التأمين ضد األخطار الناجمة عن الحوادث أو األمراض التي وقعت أثناء الشغل أو بسببه ؛
 -10عمليات تأمين هياكل العربات البرية؛
 -11عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما
فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع ؛
 -12عمليات تأمين هياكل السفن؛
 -13عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات النهرية والبحرية بما
فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع ؛
 -14عمليات تأمين البضائع المنقولة؛
 -15عمليات تأمين هياكل الطائرات؛
 -16عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الطائرات بما فيها مسؤولية الناقل
والدفاع والرجوع ؛
 -17عمليات التأمين ضد الحريق والوقائع الطبيعية :كل تأمين يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك
الواردة في األصناف  10و 12و 14و 15عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن :حريق أو انفجار أو وقائع
طبيعية غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة؛
 -18عمليات التأمين ضد األخطار التقنية  :كل تأمين يغطي أخطار وآليات األوراش وأخطار التركيب
وتكسر اآلالت واألخطار المعلوماتية والمسؤولية المدنية العشرية ؛
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 -19عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير األخطار المشار إليها في البنود  9و 11و13
و 16و 18أعاله بما فيها الدفاع والرجوع ؛
 -20عمليات التأمين ضد السرقة؛
 -21عمليات التأمين ضد الخسائر الناجمة عن البرد أو الصقيع؛
 -22عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية؛
 -23عمليات اإلسعاف :كل عملية إسعاف ألشخاص في وضعية صعبة ،ال سيما خالل التنقل ؛
 -24عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر المالية ؛

 -19عمليات التأمين على أخطار المسؤولية المدنية غير المشار إليها في البنود  9و 11و 13و 16و18
أعاله بما فيها الدفاع والرجوع ؛
 -20عمليات التأمين على السرقة؛

 -21عمليات التأمين على الخسائر الناجمة عن البرد أو الصقيع؛

 -22عمليات التأمين على أخطار موت الماشية؛

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

 -24عمليات التأمين على أخطار الخسائر المالية ؛

 -25عمليات التأمين على أخطار القرض (عدم الوفاء بااللتزام) :كل تأمين يغطي أخطار عدم الوفاء بأداء  -25عمليات التأمين ضد أخطار القرض ؛
المستحقات المالية الناتجة عن العمليات التجارية؛

 -26الكفالة  :يرمي هذا التأمين إلى االلتزام بأداء المبالغ التي يلتزم المؤمن له بها تجاه الغير من صندوق  -26الكفالة؛
التأمين التكافلي على سبيل التكافل والتضامن بين المؤمن لهم؛

 -27الحماية القانونية  :كل عملية تأمين يكون الغرض منها تحمل مصاريف المساطر أو توفير خدمات في  -27الحماية القانونية :كل عملية تأمين يكون الغرض منها تحمل مصاريف المساطر أو توفير خدمات في
حالة خالفات أو نزاعات بين المؤمن له وأحد األغيار؛
حالة خالفات أو نزاعات بين المؤمن له وأحد األغيار؛
 -28عمليات التأمين على كل األخطار األخرى غير المتضمنة في تلك المشار إليها أعاله؛ ويجب أن تبين  -28عمليات التأمين ضد كل األخطار األخرى غير المتضمنة في تلك المشار إليها أعاله؛ ويجب أن تبين
هذه العمليات بشكل واضح في طلب االعتماد؛
هذه العمليات بشكل واضح في طلب االعتماد؛
 -29عمليات إعادة التأمين.
 -29عمليات إعادة التأمين التكافلي.
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