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االآتل عي واالحتي ط) التأميي ت) اقبة) م2 هيئة) ملجلس)  ق2ار)

ج244  األولى) آل  ى) من) ج)) في) ص  ر) (P/EA/28.(2 رقم)

التك فلي) التأمين) ملق ولة) االعتل  ) بليح) ()(2(2 )8)) يسلبر)

»تك فل)الوف ء«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

الصادر  التأمينات  بمدونة  املتعلق   17.99 رقم  القانون  على  بناء 

 1423 رجب  من   25 بتاريخ   1.02.238 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

161 املادتين  سيما  ال  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما   ،)2002 أكتوبر   3( 

و 165 منه ؛

وعلى القانون رقم 64.12 القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات 

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 

15 املادتين  2014(، ال سيما  1435 )6 مارس  4 جمادى األولى   بتاريخ 

و 19 منه ؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي 

بعض  بتطبيق   2021 أبريل   20 في  الصادر   AS/02/21 رقم  بالنيابة 

يتعلق  فيما  التأمينات،  بمدونة  املتعلق   17.99 رقم  القانون  أحكام 

االقتصاد  وزير  قرار  بموجب  عليه  املصادق  التكافلي،  بالتأمين 

 1443 محرم  من   29 بتاريخ   2403.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية 

)7 سبتمبر 2021(، ال سيما املادة 6 منه ؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين التكافلي 

»تكافل الوفاء« بتاريخ 1 و7 نوفمبر 2021؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ 7 ديسمبر 2021 ؛

وتبعا ملداوالت مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي 

خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2021 ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن  الوفاء«  »تكافل  املسماة  التكافلي  التأمين  مقاولة  تعتمد 

مقرها االجتماعي بالدار البيضاء، 1 مكرر، شارع عبد املومن، ملزاولة 

 أصناف عمليات التأمين التكافلي التالية، املنصوص عليها في البنود1 

و 3 و 7 و 17 و 28 من املادة 6 من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات 

واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم AS/02/21 املشار إليه أعاله :

يتوقف  التزامات  تتضمن  تأمين  عملية  كل   : والوفاة  الحياة   -  1

تنفيذها على مدة حياة اإلنسان ؛

بهدف حصول  تدعو لالدخار  : كل عملية  التكافلي  - االستثمار   3
املشترك مقابل اشتراكات تسدد دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية 
توظيفاتها، ناتج  ومن  الدفعات  هذه  من  املكون  الرأسمال  مبلغ   على 
الوفاة أو  الحياة  قيد  على  البقاء  احتمال  العملية  هذه  في  يراعى   وال 

عند تحديد املبالغ املحصل عليها ؛

7 - عمليات التأمين على أخطار الحوادث الجسمانية ؛

تأمين  : كل  الطبيعية  والوقائع  الحريق  التأمين على  - عمليات   17
يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف 10 و 12 
 AS/02/21 رقم  املنشور  من   6 املادة  في  عليها  املنصوص   15 و   14 و 
السالف الذكر، عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن : حريق أو انفجار 
انجراف  أو  النووية  الطاقة  أو  والصقيع  البرد  غير  طبيعية  وقائع  أو 

التربة ؛

28 - عمليات التأمين التالية :

28 - 1( عمليات التأمين ضد أخطار تكسر الزجاج ؛

28 - 2( عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر الناجمة عن املياه.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى األولى 1443 )28 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عثمان خليل العلمي.

االآتل عي) واالحتي ط) التأميي ت) اقبة) م2 هيئة) ملجلس)  ق2ار)
ج244  األولى) آل  ى) من) ج)) في) ص  ر) (P/EA/29.(2 رقم)
التك فلي) التأمين) ملق ولة) االعتل  ) بليح) ()(2(2 )8)) يسلبر)

»التك فلية)للتأمين«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

الصادر  التأمينات  بمدونة  املتعلق   17.99 رقم  القانون  على  بناء 
 1423 رجب  من   25 بتاريخ   1.02.238 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 
161 املادتين  سيما  ال  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما   ،)2002 أكتوبر   3( 

و 165 منه ؛

وعلى القانون رقم 64.12 القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات 
واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 
15 املادتين  2014(، ال سيما  1435 )6 مارس  4 جمادى األولى   بتاريخ 

و 19 منه ؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي 
بعض  بتطبيق   2021 أبريل   20 في  الصادر   AS/02/21 رقم  بالنيابة 
يتعلق  فيما  التأمينات،  بمدونة  املتعلق   17.99 رقم  القانون  أحكام 
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االقتصاد  وزير  قرار  بموجب  عليه  املصادق  التكافلي،  بالتأمين 
 1443 محرم  من   29 بتاريخ   2403.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية 

)7 سبتمبر 2021(، ال سيما املادة 6 منه ؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين التكافلي 
»التكافلية للتأمين« بتاريخ 4 نوفمبر 2021؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ 7 ديسمبر 2021 ؛

وتبعا ملداوالت مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي 
خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2021 ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد مقاولة التأمين التكافلي املسماة »التكافلية للتأمين« الكائن 
مقرها االجتماعي بالدار البيضاء، 14، زنقة حليمة السعدية، عمارة 
التكافلي  التأمين  عمليات  أصناف  ملزاولة  راسين،  حي  بلزاك،  تور 
التالية، املنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 7 و 17 و 28 من املادة 6 من 
بالنيابة التأمينات واالحتياط االجتماعي   منشور رئيس هيئة مراقبة 

رقم AS/02/21 املشار إليه أعاله :

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

بهدف حصول  تدعو لالدخار  : كل عملية  التكافلي  - االستثمار   3
املشترك مقابل اشتراكات تسدد دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية 
توظيفاتها، ناتج  ومن  الدفعات  هذه  من  املكون  الرأسمال  مبلغ   على 
الوفاة أو  الحياة  قيد  على  البقاء  احتمال  العملية  هذه  في  يراعى   وال 

عند تحديد املبالغ املحصل عليها ؛

7 - عمليات التأمين على أخطار الحوادث الجسمانية ؛

تأمين  : كل  الطبيعية  والوقائع  الحريق  التأمين على  - عمليات   17
يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف 10 و 12 
 AS/02/21 رقم  املنشور  من   6 املادة  في  عليها  املنصوص   15 و   14 و 
السالف الذكر، عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن : حريق أو انفجار 
انجراف  أو  النووية  الطاقة  أو  والصقيع  البرد  غير  طبيعية  وقائع  أو 

التربة ؛

28 - عمليات التأمين التالية :

28 - 1( عمليات التأمين ضد أخطار تكسر الزجاج ؛

28 - 2( عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر الناجمة عن املياه.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى األولى 1443 )28 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عثمان خليل العلمي.

االآتل عي) واالحتي ط) التأميي ت) اقبة) م2 هيئة) ملجلس)  ق2ار)
ج244  األولى) آل  ى) من) ج)) في) ص  ر) (P/EA/22.(2 رقم)
التك فلي) التأمين) ملق ولة) االعتل  ) بليح) ()(2(2 )8)) يسلبر)

»تع ونية)التأمين)التك فلي«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

الصادر  التأمينات  بمدونة  املتعلق   17.99 رقم  القانون  على  بناء 
 1423 رجب  من   25 بتاريخ   1.02.238 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 
161 املادتين  سيما  ال  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما   ،)2002 أكتوبر   3( 

و 165 منه ؛

وعلى القانون رقم 64.12 القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات 
واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 
15 املادتين  2014(، ال سيما  1435 )6 مارس  4 جمادى األولى   بتاريخ 

و 19 منه ؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي 
بعض  بتطبيق   2021 أبريل   20 في  الصادر   AS/02/21 رقم  بالنيابة 
يتعلق  فيما  التأمينات،  بمدونة  املتعلق   17.99 رقم  القانون  أحكام 
االقتصاد  وزير  قرار  بموجب  عليه  املصادق  التكافلي،  بالتأمين 
 1443 محرم  من   29 بتاريخ   2403.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية 

)7 سبتمبر 2021(، ال سيما املادة 6 منه ؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين التكافلي 
»تعاونية التأمين التكافلي« بتاريخ 19 نوفمبر 2021؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ 7 ديسمبر 2021 ؛

واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 
االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2021 ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد مقاولة التأمين التكافلي املسماة »تعاونية التأمين التكافلي« 
السادس  محمد  شارع  زاوية  بالرباط،  االجتماعي  مقرها  الكائن 
التكافلي  التأمين  عمليات  أصناف  ملزاولة  الفطواكي،  حمان  وزنقة 
التالية، املنصوص عليها في البنود  1و 3 و 7 و 17 و 28 من املادة 6 من 
بالنيابة التأمينات واالحتياط االجتماعي   منشور رئيس هيئة مراقبة 

رقم AS/02/21 املشار إليه أعاله :

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

بهدف حصول  تدعو لالدخار  : كل عملية  التكافلي  - االستثمار   3
املشترك مقابل اشتراكات تسدد دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية 
توظيفاتها، ناتج  ومن  الدفعات  هذه  من  املكون  الرأسمال  مبلغ   على 
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الوفاة أو  الحياة  قيد  على  البقاء  احتمال  العملية  هذه  في  يراعى   وال 
عند تحديد املبالغ املحصل عليها ؛

7 - عمليات التأمين على أخطار الحوادث الجسمانية ؛

تأمين  : كل  الطبيعية  والوقائع  الحريق  التأمين على  - عمليات   17
يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف 10 و 12 
 AS/02/21 رقم  املنشور  من   6 املادة  في  عليها  املنصوص   15 و   14 و 
السالف الذكر، عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن : حريق أو انفجار 
انجراف  أو  النووية  الطاقة  أو  والصقيع  البرد  غير  طبيعية  وقائع  أو 

التربة ؛

28 - عمليات التأمين التالية :

28 - 1( عمليات التأمين ضد أخطار تكسر الزجاج ؛

28 - 2( عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر الناجمة عن املياه.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى األولى 1443 )28 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عثمان خليل العلمي.


