
عدد)6843 - 3)جماد  األوجى)1441 )30)ديسمبر)2019( الجريدة الرسمية6 008  

2)-)))تفعيل الضمان(

ال يمكن تفعيل هذا الضمان إال بعد نشر قرار رئيس الحكومة)
باإلعالن عن حدوث واقعة كارثية في الجريدة الرسمية.

3)-))التصريح بالحادث(

يتعين على املؤمن له إشعار املؤمن أو من يمثله بحدوث كل واقعة)
من شأنها أن تؤدي إجى إثارة ضمان املؤمن،)وذلك بمجرد علمه بها وعلى)
أبعد تقدير خالل العشرين))20()يوما املوالية لحدوثها ما لم يتم تمديد)

هذا األجل من لدن السلطة الحكومية املكلفة باملالية.

الواقعة) بحدوث  يمثله  من  أو  املؤمن  إشعار  له  للمؤمن  يمكن 
املذكورة بعد انصرام األجل املذكور في حالة االستحالة املطلقة للقيام)
بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة)

قاهرة.

يمكن أن ٌيصرح بالحادث املشار إليه في الفقرة األوجى أعاله من)
طرف الضحية.)

4)-))نطاق الضمان(

ال يطبق أي شرط من شأنه أن يجعل نطاق الضمان مشروطا)
أو يقلصه،)باستثناء)الشروط التي):

أ()تطبق بقوة القانون)؛)

ب()تحدد املكان أو األماكن املنصوص عليها في عقد التأمين)؛

ج()تندرج))ضمن الشروط املحددة في هذا امللحق.

5)-)))تقييم األضرار(

يحدد التعويض عن الضرر البدني املستحق للضحية أو لذوي)
حقوقها بسبب وفاتها أو فقدانها،)برسم هذا الضمان وفق أحكام الظهير)
الشريف رقم)1.84.177)الصادر في)6)محرم)1405 )2)أكتوبر)1984()
املعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض املصابين في حوادث تسببت فيها)
عربات برية ذات محرك،)دون األخذ بعين االعتبار قسط مسؤولية)
الضحية،)مع مراعاة أحكام املادة)17)من القانون رقم)17.99)السالف)

الذكر.

6)-))تخفيض التعويض ومنح تسبيق عنه(

يمكن أن تكون التعويضات برسم هذا الضمان موضوع تخفيض)
وفقا للشروط والكيفيات املحددة بموجب قرار وزير االقتصاد واملالية)
1441 من ربيع اآلخر) الصادر في30) (3967.19  وإصالح اإلدارة رقم)
برسم) للتعويض  اإلجمالية  األسقف  بتحديد  ()2019 ديسمبر) (27(
الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وشروط وكيفيات تخفيض)
التعويض املذكور،)وكذا منح التسبيق عن التعويض.)وفي هذه الحالة،)
املحددة والكيفيات  للشروط  وفقا  التعويض  عن  تسبيق  منح   يتم 

في القرار املذكور.

قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقم) 053.0 )صلسرىفي)

3))منىربيعىدآلخر)0  0 )7))سيد 30) 30)()بتحديدىداقدلط)

أمىدالشت3دكلتىدملتعلقةىبللض لنىضدىعودقبىدلوقلئعىدلكلرثية)

مندبىدلع ولةىبرسمىعرضىع ليلتىدلتأمينىدملتعلقةىبهذد)

دلض لنىمكذدىأسقفهىممبللغىخلوصىدلتأمين.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

248 املادتين) السيما  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  (،)2002  )3)أكتوبر)

و248-)2)منه)؛

واملنافسة) األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435 

)30)يونيو)2014(،)السيما املادة)2)منه)؛)

 1440 23)من شعبان) 2.18.1009)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

بمدونة) املتعلق  (17.99 رقم) القانون  بتطبيق  ()2019 )29)أبريل)

التأمينات،)كما وقع تغييره وتتميمه،)السيما املادتين األوجى و2)منه)؛

 1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم  وعلى 

بحرية) املتعلق  (104.12 رقم) القانون  بتطبيق  )فاتح ديسمبر)2014()

األسعار واملنافسة،)السيما املادة األوجى منه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة)؛

وعلى قرار الوزير املنتدب لد  رئيس الحكومة املكلف بالشؤون)

 1436 شعبان) من  (13 في) الصادر  (1899.15 رقم) والحكامة  العامة 

والخدمات) واملنتوجات  السلع  قائمة  بتحديد  ()2015 )فاتح يونيو)

املنظمة أسعارها،)كما وقع تتميمه)؛

وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات)؛

وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

إليه) املشار  (17.99 القانون رقم) من  (248 املادة) تطبيقا ألحكام 

تحدد أسقف الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ومبالغ) أعاله،)

خلوص التأمين برسم كل واقعة كارثية كما يلي):
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طبيعةىدملللىدملعنيىأمىموهىدستع للهى

أمىه لىمعل

سقفىدلض لنى

)بللدرهم(
خلوصىدلتأمين

لالستعمال  مخصص  محل  أو  عقار   -  1

أو  )فندق......(  التجاري  أو  الصناعي 

لالستعمال كمستشفى أو مصحة.

5.000.000

أدنى  حد  مع  األضرار  مبلغ  من   %15

يساوي 20.000 درهم.

لالستعمال  مخصص  محل  أو  عقار   -  2

السكني.
2.000.000

أدنى  حد  مع  األضرار  مبلغ  من   %10

يساوي 7.000 درهم.

3 - عقار أو محل آخر بما في ذلك العقارات 

في طور االنجاز.
3.000.000

أدنى  حد  مع  األضرار  مبلغ  من   %15

يساوي 20.000 درهم.

برية ذات محرك  واملقطورات - عربة   4 

أو شبه املقطورات.
200.000

أدنى  حد  مع  األضرار  مبلغ  من   %10

يساوي 3.000 درهم.

5 - مال موجود بالعقار أو املحل املخصص 

للسكن.
400.000

أدنى  حد  مع  األضرار  مبلغ  من   %15

عليها  املؤمن  القيمة  من   %5 يعادل 

 5.000 الحد  هذا  يتجاوز  أن  دون 

درهم

6 - مال آخر.

1.000.000

أدنى  حد  مع  األضرار  مبلغ  من   %15

عليها  املؤمن  القيمة  من   %5 يعادل 

 10.000 الحد  هذا  يتجاوز  أن  دون 

درهم.

عندما يغطي عقد التأمين أخطار متعلقة بعدة عقارات أو محالت،)

تطبق األسقف وخلوص التأمين املشار إليها في)1()إجى)3()أعاله عن كل)

عقار أو محل وعن كل واقعة.

من الجدول أعاله) ()4 يطبق السقف والخلوص املشار إليهما في)

التأمين الذي يغطي) املمنوح في إطار عقد  برسم الضمان املذكور،)

أو) البدنية  األضرار  بسبب  تـثار  أن  يمكن  التي  املدنية  املسؤولية 

املادية التي تلحق باألغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك،)

بالنسبة ملجموع األضرار الالحقة بالعربة بما في ذلك،)عند االقتضاء،)

مقطوراتها أو شبه مقطوراتها الواردة في العقد واملقرونة بها أثناء)

والخلوص) السقف  يطبق  العربات  تعدد  حالة  وفي  الحادث.) وقوع 

املذكورين عن كل عربة.))

من الجدول أعاله) ()4 يطبق السقف والخلوص املشار إليهما في)

برسم الضمان املذكور،)املمنوح في إطار عقد تأمين األضرار الالحقة)

باألموال املنصوص عليه في البند)1)من املادة)64-1)من القانون رقم)

17.99)السالف الذكر الذي يغطي األضرار الالحقة بعربة برية ذات)

محرك أو مقطورة أو شبه مقطورة،)عن كل عربة أو مقطورة أو شبه)

وفي حال تعدد العربات أو املقطورات أو شبه) مقطورة مؤمن عليها.)

أو) املذكورين عن كل عربة  والخلوص  السقف  يطبق  املقطورات،)

مقطورة أو شبه مقطورة.

عندما يغطي العقد املذكور عدة أموال مشار إليها في)5()و6()أعاله،)

يطبق السقف وخلوص التأمين عن كل مال وعن كل واقعة.)غير أنه)

ال يمكن أن يتجاوز مجموع التعويضات املستحقة،)برسم نفس عقد)

عن األضرار الالحقة باألموال املوجودة بنفس العقار أو) التأمين،)

وال) حسب الحالة.) املحل أحد األسقف املحددة في الجدول أسفله،)

يمكن أيضا أن يتجاوز مجموع مبالغ خلوص التأمين املطبق على مبالغ)

األضرار أحد مبالغ خلوص التأمين املحددة في نفس الجدول أدناه،)

حسب الحالة):

دامودلىدملوووسةىبللعقلرىأمىدملحلىحدبىموهى

دستع لله

دلدقفىداق�ضىى

)بللدرهم(ى

خلوصىدلتأمينىدلقصو ى

)بللدرهم(

مخصص  محل  أو  بعقار  املوجودة  األموال   -  7

لالستعمال الصناعي.
2.500.00020.000

مخصص  محل  أو  بعقار  املوجودة  األموال   -  8

أو لالستعمال  )فندق....(  التجاري  لالستعمال 

كمستشفى أو مصحة.

5.000.00020.000

مخصص  محل  أو  بعقار  املوجودة  األموال   -  9

لالستعمال املنهي.
1.000.00010.000

أو محل مخصص  بعقار  املوجودة  - األموال   10

لالستعمال السكني.
400.0005.000

11 - األموال املوجودة بعقار أو محل آخر بما في 

ذلك العقارات في طور االنجاز، من غير األموال 

أو محل مخصص لالستعمال  بعقار  املوجودة 

املنهي.

2.500.00020.000

املادة)2

السالف) (17.99 رقم) القانون  من  (2-248 املادة) تطبيقا ألحكام 

عواقب) بالضمان ضد  املتعلق  االشتراك  أو  القسط  يحدد  الذكر،)

الوقائع الكارثية الذي يغطي األضرار التي تلحق باألموال غير العربات)

برسم) املمنوح  املقطورات،) واملقطورات وشبه  ذات محرك  البرية 

عقد تأمين األضرار الالحقة باألموال املنصوص عليه في البند)1)من)

املادة)64-1)من القانون رقم)17.99)السالف الذكر،)في)8%)من القسط)

أو االشتراك املتعلق بضمان أو بضمانات األضرار األخر  التي تلحق)

باألموال املذكورة.

ال يمكن أن يتجاوز القسط أو االشتراك السنوي املتعلق بالضمان)

 ضد عواقـب الوقائع الكارثية املشار إليه في الفقرة السابقة سقف

مائة ألف))100.000()درهم.)عندما تفوق مدة العقد سنة أو تقل عن)

ذلك،)يحدد السقف السالف الذكر حسب نسبة التناسب الزمني.

إجى) ()1 عندما يغطي العقد عدة عقارات أو محالت مشار إليها في)

يطبق السقف املحدد من الجدول الوارد في املادة األوجى أعاله،) ()3 

في الفقرة الثانية أعاله عن كل عقار أو محل.
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5()و6()من الجدول) عندما يغطي العقد عدة أموال مشار إليها في)
السالف الذكر،)يطبق السقف املحدد في الفقرة الثانية أعاله عن كل)

مال.

املادة)3

يحدد القسط أو االشتراك املتعلق بالضمان ضد عواقب الوقائع)
أو) برية ذات محرك  بعربة  الالحقة  الذي يغطي األضرار  الكارثية 
مقطورة أو شبه مقطورة،)املمنوح برسم عقد تأمين األضرار الالحقة)
باألموال املنصوص عليه في البند)1)من املادة)64-1)من القانون رقم)
املتعلق) االشتراك  أو  القسط  1,5%من  في) الذكر،) السالف  (17.99
بضمان أو بضمانات األضرار األخر  التي تلحق بالعربة أو املقطورة)

أو شبه املقطورة املمنوح بموجب العقد املذكور.

املادة)4

يحدد القسط أو االشتراك املتعلق بالضمان ضد عواقب الوقائع)
 17.99 رقم) القانون  من  (3-64 املادة) في  عليه  املنصوص  الكارثية 
السالف الذكر،)واملمنوح بموجب عـقد التأمين الذي يغطي املسؤولية)
املدنية التي يمكن أن تـثار بسبب األضرار البدنية أو املادية التي تلحق)
باألغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك،)في نسبة من القسط)

أو االشتراك املتعلق بضمان املسؤولية املدنية السالف الذكر تساوي):

-)2%)بالنسبة للعربات املخصصة للنقل العمومي للمسافرين)؛

-)3,5%)بالنسبة للعربات املخصصة لالستعماالت األخر .

 املادة)5

يحدد القسط أو االشتراك املتعلق بالضمان ضد عواقب الوقائع)
 17.99 رقم) القانون  من  (4-64 املادة) في  عليه  املنصوص  الكارثية 
السالف الذكر،)واملمنوح بموجب عـقد التأمين الذي يغطي املسؤولية)
املدنية التي يمكن أن تـثار بسبب األضرار البدنية التي تلحق باألغـيار)
غـير مأموري املؤمن له املوجودين باألماكن املنصوص عليها في العقد)
2%)من القسط أو االشتراك املتعلق بضمان املسؤولية) في) املذكور،)

املدنية املذكور.)

املادة)6

املتعلقة) التأمين  عمليات  عرض  برسم  العمولة  نسبة  تحدد 
بالضمان ضد عـواقـب الوقائع الكارثية في)3%)من القسط أو االشتراك)

املتعلق بهذا الضمان صافي من الرسوم.

املادة)7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع اآلخر)1441 )27)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء :  محمد بنشعبون.

قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقم) 67.0 ))صلسرىفي)

3))منىربيعىدآلخر)0  0 )7))سيد 30) 30)()بتحديدىداسقف)

دلوقلئع) عودقبى ضدى دلض لنى برسمى للتعويضى دإلو لليةى

ممنح) دلتعويضى هذدى تخفيضى مكيفيلتى مشرمطى دلكلرثيةى

تدبيقىعنه.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)3)أكتوبر)2002(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)السيما املادة)64-)7)منه)؛

 1440 23)من شعبان) 2.18.1009)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

بمدونة) املتعلق  (17.99 رقم) القانون  بتطبيق  ()2019 )29)أبريل)

التأمينات،)كما وقع تغييره وتتميمه،)السيما املادة األوجى منه)؛

وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يحدد السقف االجماجي للتعويض برسم كل واقعة كارثية في):

- ثالثة )3( ماليير درهم إذا تعلق األمر بواقعة كارثية يرجع السبب 

فيها إجى عامل طبيعي ؛

- ثالثمائة )300( مليون درهم إذا تعلق األمر بواقعة كارثية يرجع 

السبب فيها إجى الفعل العنيف لإلنسان.

يحدد السقف االجماجي للتعويض برسم كل سنة في):

- تسعة )9( ماليير درهم إذا تعلق األمر بواقعة كارثية يرجع السبب 

فيها إجى عامل طبيعي ؛

- ستمائة )600( مليون درهم إذا تعلق األمر بواقعة كارثية يرجع 

السبب فيها إجى الفعل العنيف لإلنسان.

املادة)2

بعد نشر قرار رئيس الحكومة باإلعالن عن حدوث واقعة كارثية،)

استنادا،) املذكورة  الواقعة  عن  الناتجة  األضرار  حجم  تقييم  يتم 

إجى التقييم اإلجماجي األوجي لألضرار املنجز من طرف لجنة) السيما 

املتعلق) (110.14 رقم) القانون  من  (13 املادة) في  إليها  املشار  الخبرة 

 بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون

رقم)17.99)املتعلق بمدونة التأمينات،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.16.152)بتاريخ)21)من ذي القعدة)1437 )25)أغسطس)2016(.


