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»)203)-)الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية برسم عقود التأمين)
»التي تغطي املسؤولية املدنية التي يمكن أن تثار بسبب األضرار البدنية)
»الالحقة باألغيار،)غير مأموري املؤمن له،)املشار إليها في البند)°3)من)

»املادة)64-1)السالفة الذكر)؛

»21)-)الحوادث الجسمانية واملرض واألمومة):

»......................................................................................................)؛

»......................................................................................................)؛

»......................................................................................................)؛

»3)-)عمليات القبول في إعادة التأمين):

»31)-)عمليـات القبول)-)التأمين على الحياة)؛

-)عمليـات القبول-)غير عمليات التأمين على الحياة باستثناء) (32«
الوقائع) عواقب  ضد  الضمان  موضوع  األخطار  قبول  »عمليات 
 17.99 رقم) القانون  من  (1-64 املادة) في  عليه  املنصوص  »الكارثية 

»السالف الذكر)؛

األخطار موضوع الضمان ضد عواقب) عمليات القبول-) (- (33«
القانون) من  (1-64 املادة) في  عليه  املنصوص  الكارثية  »الوقائع 

»رقم)17.99)السالف الذكر.«

املادة الثانية

 44 و) (43 و) (24 تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات املواد)
و)45)من املنشور رقم)AS/19/01)السالف الذكر):

 »املادة)24.-)يجب على املقاوالت التي تزاول عمليات إعادة التأمين،
 »املشار إليها في البند)29)من املادة)6)من هذا املنشور،)تكوين االحتياطيات
»التقنية املنصوص عليها في الفروع األول والثاني والثالث من الفصل)
القبول لعمليات  بالنسبة  الحالة،) حسب  الباب،) هذا  من   »الثاني 
»في إعادة التأمين على أساس التزاماتها املكتتبة تجاه املقاوالت املحيلة.)
»يكون االحتياطي املخصص لتقلبات حجم الحوادث من لدن املقاوالت)
»التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين السالفة الذكر وكذا)
»املقاوالت التي تزاول عمليات القبول في إعادة تأمين األخطار موضوع)
»الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة)1-64 
17.99)السالف الذكر،)حسب صنف الخطر،)من) »من القانون رقم)
القادمة للسنوات  بالنسبة  الحوادث  نسب  تقلبات  مواجهة   »أجل 

»أو لتغطية األخطار الخاصة.

الحوادث) حجم  تقلبات  الحتياطي  السنوي  املخصص  »يساوي 
»على التوالي نسبة)90%)من الرصيد التقني الصافي برسم إعادة تأمين)
»األخطار موضوع الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص)
»عليه في املادة)64-1)من القانون رقم)17.99)السالف الذكر،)و)%70 

»من الرصيد املذكور بالنسبة إلعادة تأمين باقي أصناف األخطار.

املتعلقة) العناصر  اقتطاع  بعد  الصافي،) التقني  الرصيد  »يعادل 
األقساط) مجموع  بين  جهة،) من  الفرق  املحالة،) التأمين  »بإعادة 
»املكتسبة والعائدات التقنية لالستغالل وبين مجموع تكلفة الحوادث)
»وتغير االحتياطيات التقنية األخرى والتكاليف التقنية لالستغالل)

»من جهة أخرى.

»عندما يكون الرصيد التقني الصافي سلبيا،)يعاد إدماج االحتياطي)
املحاسبية السنة  نتيجة  في  الحوادث  حجم  لتقلبات   »املخصص 

»في حدود املبلغ السلبي كما تم تحديده.

 »يجب أن ال يتجاوز احتياطي تقلبات حجم الحوادث،)برسم إعادة
»تأمين األخطار موضوع الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية السالف)
 »الذكر،)500%)من معدل األقساط املكتسبة خالل السنوات املحاسبية
»الخمس األخيرة بما فيها السنة املحاسبية الجارية،)صافية من إعادة)

»اإلحالة.

 »يجب أن ال يتجاوز احتياطي تقلبات حجم الحوادث،)برسم إعادة
مضاعف معدل األقساط املكتسبة خالل) »تأمين األخطار األخرى،)
املحاسبية) السنة  فيها  بما  األخيرة  الخمس  املحاسبية  »السنوات 

»الجارية،)صافية من إعادة اإلحالة.

االنحراف) مرات  خمس  تطبيقه،) الواجب  املضاعف  »يساوي 
املكتسبة) األقساط  على  الحوادث  تكلفة  قسمة  لحاصل  »املعياري 

»املحدد خالل فترة مالحظة ال تقل عن عشر))10()سنوات.«

ملقاوالت) بالنسبة  التقنية  االحتياطيات  تمثيل  يتم  (-.43 »املادة)
»التأمين وإعادة التأمين التي ال تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة)

»التأمين باعتبار عمليات التأمين وإعادة التأمين والضمان التالي):

»أ()تأمينات على الحياة والرسملة)؛

»ب()تأمينات على الحياة والرسملة ذات رأس املال املتغير)؛

عمليات التأمين غير التأمينات على الحياة بما فيها التدبير) »ج()
باستثناء) املهنية  واألمراض  الشغل  حوادث  إليرادات  »الخاص 
»الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة)1-64 

»من القانون رقم)17.99)السالف الذكر)؛

في عليه  املنصوص  الكارثية  الوقائع  عواقب  ضد  ضمان   »د()
»املادة)64-1)من القانون رقم)17.99)السالف الذكر)؛

إعادة تأمين األخطار موضوع الضمان ضد عواقب الوقائع) »هـ()
 17.99 رقم) القانون  من  (1-64 املادة) في  عليه  املنصوص  »الكارثية 

»السالف الذكر؛

»و()إعادة تأمين األخطار غير تلك املشار إليها في د()أعاله.

»يتم تمثيل االحتياطيات التقنية من طرف املقاوالت التي تزاول)
»بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين باعتبار عمليات إعادة التأمين)

»التالية):
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صا ر) (3108.19 ق6فردلوزي6دفالقتصا دوفملاليةدوإصالحدفإل فر1درقم)

فلق6فر) بتتليمد ()(6(6 ))) نا 6)  1111 فألولى) آلا ىد (( في)

 ((613 نوالرب) (13(  1135 مح6م) (9 فلصا ردفي) (1874.13 رقم)

وتنفيذ) وإب6فمد إعدف د فيد فملعتلد1د فلوثائقد لنلاذجد فملحد د

من) (1(6 فملا 1) فيد عليهاد فملنصوصد فلعلوميةد فلصفقاتد

1131 فألولى) آلا ىد (8 في) فلصا رد (2.12.349 رقم)  فمل6سومد

)6))مارس)613)()فملتعلقدبالصفقاتدفلعلومية.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على املرسوم رقم)2.12.349)الصادر في)8)جمادى األولى)1434 

تغييره) وقع  كما  العمومية،) بالصفقات  املتعلق  ()2013 مارس) (20(

وتتميمه،)وال سيما املادة)160)منه)؛

 1874.13 رقم) واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

2013()املحدد لنماذج الوثائق) 1435 )13)نوفمبر) 9)محرم) الصادر في)

املعتمدة في إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية املنصوص عليها في)

املادة)160)من املرسوم رقم)2.12.349)الصادر في)8)جمادى األولى)1434 

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تتمم،)على النحو التالي،)أحكام املادة األولى من القرار املشار إليه)

أعاله رقم)1874.13 :

»املادة األولى.)-)تحدد)..............................................)الوثائق التالية):

»أ()عقد االلتزام)؛

..........................................................................................................«

..........................................................................................................«

..........................................................................................................«

»خ()إطار الشهادة اإلدارية)؛

»ذ()الئحة سندات الطلب التي نالتها املقاوالت املتوسطة والصغيرة)

»والتعاونيات واتحاد التعاونيات واملقاول الذاتي،)حسب نوع األعمال؛

الئحة الصفقات العمومية التي نالتها املقاوالت املتوسطة) »ض()

»والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات واملقاول الذاتي.«

املادة الثانية

تتمم،)على النحو التالي،)نماذج الوثائق املعتمدة في إعداد وإبرام)

وتنفيذ الصفقات العمومية املحددة في امللحق املرفق بالقرار املشار)

إليه أعاله رقم)1874.13 :

La(Nouvelle(Tribune(-(12)؛

La(Gazette(du(Maroc(-(13)؛

Finances(News(-(14)؛

Le(Reporter(-(15)؛

Le(Quotidien(du(Maroc(-(16)؛

Maroc(hebdo(International(-(17)؛

La(vérité(-(18)؛

Aujourd’hui(le(Maroc(-(19)؛

Les(Inspirations(économiques(-(20)؛

21)-)الشروق الجديد)؛

Le(Soir(Echos(-(22)؛

Challenge(-(23)؛

.Medias(24(-(24

املادة الثانية

الصادر في (2893.94  ينسخ قرار وزير املالية واالستثمارات رقم)

18)من جمادى األولى)1415 )24)أكتوبر)1994()بتحديد قائمة جرائد)

اإلعالنات القانونية املنصوص عليها في املادة)39)من الظهير الشريف)

1414 اآلخر) ربيع  (4 بتاريخ) (1.93.212 رقم) قانون  بمثابة   املعتبر 

)21)سبتمبر)1993()املتعلق بمجلس القيم املنقولة وباملعلومات املطلوبة)

 إلى األشخاص املعنوية التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها

أو سنداتها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

املالية

النسبة المائوية من 
مجموع الصفقات

النسبة المائوية من المبلغ 
اإلجمالي لمجموع الصفقات


