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 2016 جوان 30مجلس الهيئة 

 

 مذكرة تقديم

 ترتيب يتعلق بالتأمين على الحياة وتكوين األموال

 

إعتبارا ألىمية صنف التأمين عمى الحياة في تمويل اإلقتصاد بنوعية جيدة من اإلدخار 
طويل المدى، وحرصا من المشرع عمى حسن تأطير ىذا الصنف وخمق اآلليات الكفيمة 

نطالقا من اإلشكاليات القانونية التي يطرحيا اإلطار القانوني الحالي المنظم ليذا  بتطويره، وا 
ستئناسا بالتشاريع المقارنة في مجال التأمين عمى الحياة وتكوين األموال خاصة  الصنف، وا 

منيا المغرب وفرنسا وبمجيكيا، وفي إنتظار مراجعة أحكام مجمة التأمين في الجوانب المتعمقة 
توضيح بعض المفاىيم بالتأمين عمى الحياة وتكوين األموال، تّم إصدار ترتيب ييدف إلى 

أحكام مجمة التأمين بقية طريقة تطبيق والمرتبطة بصنف التأمين عمى الحياة وتكوين األموال 
المتعمقة بصنف التأمين عمى الحياة وتكوين األموال وذلك عمى مستوى اإلكتتاب واإلنخراط 

. واإلعالم السنوي ودفع الخدمات بعنوان تنفيذ بنود العقد واإلشتراء والفسخ واإلحالة
ويتضمن الترتيب أحكاما عامة تعّرف عقد التأمين عمى الحياة وتكوين األموال ومختمف 

 تتعمق أحكامااألصناف الفرعية لمتأمين عمى الحياة وتكوين األموال باإلضافة إلى 
بالتنصيصات الوجوبية اإلضافية بعقد التأمين عمى الحياة وتكوين األموال وتوضيح مبدإ 

التراجع عن إكتتاب العقد، وتوضيح آثار اإلنقطاع عن دفع أقساط التأمين عمى العقد 
حالة العقد وآثارىا  والضمانات الممنوحة وتوضيح عممية إشتراء العقد والحصول عمى تسبقة وا 

عمى المدخر المكون، ىذا باإلضافة إلى توضيح واجب اإلعالم السنوي لممكتتب، وتحديد 
مفيوم المستفيد من العقد مع تحجير عقود التأمين لحاممو تماشيا مع التشريع المتعمق 

 .بمكافحة غسل األموال
ومن جية أخرى تضمن الترتيب أحكاما خاصة بالتأمين في صورة الوفاة المرتبطة بتغطية 
تسديد ديون لفائدة اليياكل المانحة ليذه الديون وأحكاما خاصة بالعقود الجماعية توضح 
شتراء المدخر الحسابي الفردي لممنخرط  .حقوق المنخرطين وشروط وحاالت إشتراء العقد وا 
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مالءمة محتوى الشروط وقد نصت األحكام اإلنتقالية لمترتيب عمى إلزام مؤسسات التأمين ب
مع والمذكرات الفنية ليذه العقود العامة والخاصة لعقود التأمين عمى الحياة أو تكوين األموال 
. قابمة لمتمديدغير أحكام ىذا الترتيب في أجل سنة من تاريخ دخولو حيز التنفيذ 

إكتتاب عقود تأمين عمى أساس شروط عامة لم يتّم قبول إيداعيا كما نصت عمى تحجير 
.  السنة المذكورةإنقضاء أجل من تاريخ عمى أساس األحكام المنصوص عمييا بيذا الترتيب 

 
 بمناسبة قبول العقود تاريخ إمضائوكما نصت عمى إعتماد األحكام الجديدة لمترتيب من 

. الجديدة لإليداع لدى مصالح الييئة
 


