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 132رمق  اجللسةحمرض 

 م(.9102 يوليو 9هـ )1021 ذو القعدة 6 ثالاثءال : التارخي

 .اجمللس لرئيسد القادر سالمة، اخلليفة الرابع املستشار الس يد عب: الرئاسة

حدى: التوقيت بتداء من الساعة ال عرشة دقيقة ا   الثامنةدلقيقة او  سادسة، ا 

 مساء.

بتغيري  81.28و  قاوو  رمق دلراسة والتصويت عىل مرش ا: جدول ال عامل

 املتعلق مبدووة التأ مينات. 21.99وتمتمي القاوو  رمق 

-------------------------------------------- 

 املستشار الس يد عبد القادر سالمة، رئيس اجللسة:

بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا وأ هل 

 وحصبه.

 جلسة ترشيعية.أ علن عن افتتاح 

 الس يدين الوزيرين،

خواين املستشارين احملرتمني،  أ خوايت ا 

خنصص هذه اجللسة لدلراسة والتصويت عىل مرشو  قاوو  رمق 

املتعلق مبدووة التأ مينات احملال علينا  21.99بتغيري وتمتمي القاوو  رمق  81.28

 من طرف جملس النواب.

كمس م أ   أ كرر أ عااء وقبل الرشو  يف املناقشة والتصويت، أ ود اب

غناء هاذ املرشو .اجلنة املالية، وكذكل لك واحد اليل س  مه يف ادلراسة وا 

كام أ كرر الس يد وزير املالية عىل اجملهودات اجلبارة واملعلومات اليت 

 أ عطاها أ ثناء ادلراسة لهذا املرشو .

 فاللكمة للس يد الوزير لتقدمي املرشو ، تفال الس يد الوزير.

الصمدي اكتب ادلوةل دلى وزير الرتبية الوطنية والتروين  الس يد خادل

 املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي امللكف ابلتعلمي العايل والبحث العلمي

 :ويابة عن وزير الاقتصاد واملالية

 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 الس يد الرئيس،

 مني،السادة املستشارين احملرت 

أ ود يف البداية تقدمي اعتذار الس يد وزير املالية لظرف طارئ، 

بتغيري وتمتمي  81.28رمق  وأ ترشف بتقدمي عرضه حول مرشو  القاوو 

 املتعلق مبدووة التأ مينات. 21.99القاوو  رمق 

أ وال، يف البداية أ ود التنويه ابلفعالية اليت عرفهتا أ كغال جلنة املالية 

الاقتصادية مبجلس م املوقر، وكذا بتعاملها البناء مع  والتخطيط والتمنية

املتعلق مبدووة  21.99بتغيري وتمتمي القاوو  رمق  81.28 رمق مرشو  القاوو 

التأ مينات املعروض عىل حرضات م، واذلي مت التصويت عليه ابال جام  من 

 طرف هذه اللجنة. 

هودات ا   مرشو  القاوو  اذلي بني أ يدي م اليوم يندرج مضن اجمل 

الرامية لتطوير املالية التشاركية يف املغرب وابخلصوص التأ مني التاكفيل 

 اذلي يعد أ لية حمورية لتفعيل املالية التشاركية.

وجتدر اال كارة بداية أ   هذا املرشو  قد جاء بناء عىل املالحظات 

اليت أ بدهتا اللجنة الرشعية للاملية التشاركية املنبثقة عن اجمللس العلمي 

ال عىل، حيث تبني لها أ   هناك حاجة ماسة ملراجعة الترشيع احلايل وذكل 

من أ جل مالءمته مع مبادئ وأ سس التأ مني التاكفيل املنبثقة من أ حاكم 

 الرشيعة اال سالمية ومقاصدها.

دخالها عىل مدووة التأ مينات هتدف  وبناء عليه، فا   التعديالت املقرتح ا 

ىل مالءمة بعض أ حاكهما مع أ راء ومالحظات اللجنة الرشعية  ابل ساس ا 

للاملية التشاركية واعامتد بعض املعايري ال خرى اجلاري هبا العمل ابلنس بة 

للتأ مني التاكفيل، وذكل لمترني هذا النو  من التأ مني من مسايرة التقدم 

 الاقتصادي والاجامتعي املسجل، سواء عىل املس توى الوطين أ و العاملي.

ىل حمورين أ ساسني وينقسم مرشو  القاوو   املعروض عىل أ وظارمك ا 

 وهام:

احملور ال ول: مالءمة اال طار القاووين احلايل مع أ حاكم الرشيعة 

 اال سالمية ومقاصدها؛

 احملور الثاين، مراجعة تقنية لبعض أ حاكم مدووة التأ مينات.

دخالها عىل اجلواوب  فبخصوص احملور ال ول تتناول التعديالت املقرتح ا 

 التالية:

التعريف مبصطلحات جديدة من قبيل "عقد الاستامثر التاكفيل"  -2

عادة التامني التاكفيل"، وكذا  و"صندوق التأ مني التاكفيل" و"صندوق ا 

ضافة بعض التدقيقات عىل بعض املصطلحات املس تعمةل مثل "حساب  ا 

عادة التأ مني التاكفيل"؛  التأ مني التاكفيل" و"حساب ا 

عادة النظر يف منظوم - 1 ة تغطية ال خطار املنصوص علهيا يف عقد ا 

عادة التأ مني  التأ مني التاكفيل، حيث أ صبح صندوق التأ مني التاكفيل وا 

التاكفيل هام الذلا  يتحمال  هذه ال خطار مع متتيعهام ابلشخصية الاعتبارية 

 واذلمة املالية املس تقةل؛

مقاوةل للتس يري  اعتبار املقاوةل املعمتدة لتدبري التأ مني التاكفيل جمرد - 3

عطاهئا صفة وكيل للتس يري  وليس لها حق يف متكل أ موال املشرتكني وا 

 بأ جر؛

عداد وظام التس يري لصندوق التأ مني  -1 التنصيص عىل رضورة ا 

عادة التأ مني التاكفيل مع توضيح البياانت اليت  التاكفيل وكذا لصندوق ا 

سس والالزتامات جيب أ   يتامهنا هذا النظام، واليت حتدد املبادئ وال  

طار تس يريها للصندوق؛  اليت تتعهد هبا املقاوةل يف ا 

مااء املشرتك عىل وظام تس يري صندوق التأ مني  -2 المتيزي بني ا 

 التاكفيل وبني الاكرتاك يف عقد التأ مني التاكفيل؛
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توزيع الفوائض التقنية واملالية احملققة يف التأ مني التاكفيل عىل  -6

ماكوية منح أ ي املشرتكني وفق وظام ت  س يري صندوق التامني التاكفيل وعدم ا 

 جزء من الفوائض التقنية واملالية للمقاوةل املسرية للصندوق؛

خبار املشرتكني بوجود فوائض تقنية ومالية  -1 لزام املقاوةل املسرية اب  ا 

أ كهر من اترخي اختتام  6وأ داء هذه الفوائض داخل أ جل ال يتعدى 

 تاكفيل؛حساابت صندوق التأ مني ال 

عادة التأ مني  -8 ضافة قسم خاص بتس يري صناديق التأ مني التاكفيل وا  ا 

 التاكفيل؛

قرار مبدأ  الفصل بني حساابت التأ مني التاكفيل؛ -9  ا 

التنصيص يف عقد التأ مني التاكفيل عىل أ   دفع املشرتك ملبلغ  -20

عقود الاكرتاك يمت عىل أ ساس الالزتام ابلترب  ما عدا عندما يتعلق ال مر ب

 الاستامثر التاكفيل؛

التنصيص عىل عدم تقادم ادلعاوى الناجتة عن عقود التامني  -22

 التاكفيل؛

وجوب احرتام ال حاكم الرشعية اخلاصة ابال رث والهبة والوصية  -21

 يف تعيني مس تفيد أ و مس تفيدين يف عقود التأ مني التاكفيل العائيل؛

حداث وظيفة للتقيد بأ راء اجملل -23 طار رضورة ا  س العلمي ال عىل يف ا 

عادة التأ مني التاكفيل.  وظام احلاكمة ملقاوالت التأ مني وا 

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 السادة املستشارين احملرتمني، 

ىل مالءمة بعض  أ ما فامي خيص احملور الثاين فاملقتايات اجلديدة تريم ا 

مني التاكفيل واعامتد أ حاكم مدووة التأ مينات مع مراجعة اال طار القاووين للـتأ  

 بعض املعايري اجلاري هبا العمل يف هذا اجملال، ويتعلق ال مر مبا ييل:

تمتمي بعض التعريفات املتداوةل يف التأ مني التقليدي لتأ خذ بعني  -2

الاعتبار خصوصيات التأ مني التاكفيل، اكعامتد مصطلح "التأ مني التاكفيل 

 العائيل" بدل "تأ مينات ال كخاص"؛

لمي املؤمن هل قبل اكتتاب العقد نسخة من وظام تس يري صندوق تس -1

ىل الواثئق ال خرى املنصوص علهيا يف  التأ مني التاكفيل، وذكل ابال ضافة ا 

 القاوو ؛

دراج الاستامثر التاكفيل مضن العمليات اليت تعد يف ح م معلية  -3 ا 

 التأ مني؛

عادة التأ مني  -1 خاا  صناديق الـتأ مني التاكفيل أ و ا  التاكفيل للقواعد ا 

الواردة يف مدووة التأ مينات فامي يتعلق ابلاامانت املالية اليت جيب أ   تتوفر 

 ا ومراقبهتا وتصفيهتا؛كذا مسك حماسبهتعلهيا و 

عادة التأ مني التاكفيل ملزاوةل لك  -2 عطاء اال ماكوية ملقاوةل التأ مني وا  ا 

ملعمتدة ملزاوةل معلية أ صناف التأ مني التاكفيل، كام يقرتح مترني املقاوالت ا

عادة  عادة التـأ مني بصفة حرصية من أ   تزاول يف وفس الوقت معلية ا  ا 

 التأ مني التاكفيل؛

مالءمة املقتايات املتعلقة بعمليات اال دماج أ و الاوفصال أ و الام  -6

مع خصوصيات التأ مني التاكفيل، وكذا تكل اخلاصة بتحويل جزء أ و جمو  

التنصيص عىل رضورة أ   يمت التحويل من حمفظات عقود التأ مني، مع 

ىل حساب أ خر من وفس الصنف؛  حساب التأ مني التاكفيل ا 

عادة التأ مني  -1 التنصيص عىل أ   حسب اعامتد مقاوةل للتأ مني أ و ا 

لزام املصفى  التاكفيل يرتتب عنه حل وتصفية الصناديق اليت تسريها مع ا 

 تسريها، كام يتعني عليه بتصفية املقاوةل بصورة منفصةل عن الصناديق اليت

عادة التأ مني التاكفيل  أ   يصفي حساابت صندوق التأ مني التاكفيل أ و ا 

 وميسك حماس باهتا بصورة منفصةل؛

وأ خريا، ختصص البنوك التشاركية دو  غريها من البنوك يف عرض  -8

معليات التأ مني التاكفيل العائيل والتأ مينات التاكفلية املتعلقة ابال سعاف 

، كام ختتص مجعيات السلفات الصغرية املعمتدة ملزاوةل معليات والقرض

المتويل التشاريك يف عرض معليات التأ مني التاكفيل العائيل والتأ مينات 

 التاكفلية ضد احلريق والرسقة املربمة من طرف معالهئا.

تل م الس يد الرئيس احملرتم، الس يد الوزير، السادة والس يدات 

اكوت أ مه املقتايات اليت جاء هبا مرشو  هذا املستشارو  احملرتمو ، 

 القاوو  كام مت تعديهل من طرف جملس النواب واملعروض عىل أ وظارمك.

 والسالم علي م ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 الس يد رئيس اجللسة:

 كررا الس يد الوزير.

أ عتقد بأ وه التقرير وز  علي م مجيعا، كذكل أ   املقرر ما بغاش يأ خذ 

 اللكمة.

ذ  ابب املناقشة اليل بغى يدخل، اليل بغى يسمل التقرير أ و املداخةل ا  

ذ  غادي وغلق ابب املداخالت، اكين  هل ذكل، اليل بغى يتدخل هل ذكل. ا 

 يش واحد؟ ال أ حد.

 مواد: 1ال   غادي ودوز للتصويت مبارشة، فيه فقط 

 :2املادة 

جام  احلارضين.  املوافقو : اب 

 : 1املادة 

 جام  احلارضين.املوافقو : اب  

 : 3املادة 

جام  احلارضين.  املوافقو : اب 

 : 1املادة 

جام  احلارضين.        املوافقو : اب 

 ال   غادي وعرض املرشو  برمته:

جام  احلارضين.  املوافقو : اب 
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ذ  بتغيري  81.28وافق جملس املستشارين عىل مرشو  قاوو  رمق  ،ا 

 لتأ مينات.املتعلق مبدووة ا 21.99ومتمي القاوو  رمق 

 كررا للجميع.

 رفعت اجللسة.

 امللحـــــق: املداخالت املرتوبة املسلمة للرئاسة.

 مداخةل فريق ال صاةل واملعارصة: -2

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 السادة املستشارين احملرتمني،

يرشفين ابمس فريق ال صاةل واملعارصة أ   أ تناول اللكمة للمسامهة يف 

املتعلق  21.99بتغيري وتمتمي القاوو  رمق  81.28قشة مرشو  القاوو  رمق منا

 .مبدووة التأ مينات

ىل الس يد  أ ود يف مس هتل هذه املداخةل، أ   أ تقدم ابلشرر اجلزيل ا 

وزير الاقتصاد واملالية احملرتم عىل العرض القمي والهام، سواء اذلي تفال 

لقائه أ مام جلنة املالية والتخطيط والتمن  ية الاقتصادية، أ و اذلي بسطه ال   اب 

ىل خمتلف ال س باب الاكمنة وراء  عىل أ وظار جملس نا هذا، وتطرق خالهل ا 

 .تقدمي مرشو  القاوو  اذلي بني أ يدينا

ىل مراجعة أ حاكم الترشيع احلايل ومالءمهتا مع  يريم هذا املرشو  ا 

ىل أ راء  ومالحظات مقاصد الرشيعة اال سالمية يف اجلاوب املايل، استنادا ا 

دخال  اللجنة الرشعية للاملية التشاركية املنبثقة عن اجمللس العلمي ال عىل، وا 

تعديالت ذات طابع تقين عىل أ حاكم مدووة التأ مينات، لرو  التأ مني 

التاكفيل أ صبح رضورة ا   مل وقل ركنا أ ساس يا من أ راك  النظام املرصيف 

يف هذه اجللسة، عىل  ببالدان، ما جيعل مرشو  القاوو  موضو  ادلراسة

كاكلية كربى ابلنس بة  درجة كبرية من ال مهية، لرووه س ميرن من حل ا 

 .للقروض عن طريق مترني الزبناء من الاس تفادة من التأ مني التاكفيل

 الس يد الرئيس،

ال أ   السؤال اذلي يؤرق ابلنا  جيابية هذا املرشو ، ا  عىل الرمغ من ا 

ماكوية تفعيل ماامني مرشو  القاوو  بأ ثر رجعي؟ أ ي بعد  هو مدى ا 

دخوهل حزي التنفيذ، وهل تشمل أ حاكمه امللفات اليت توىف أ حصاهبا قبل 

صدور أ حاكم هذا القاوو ، ما جيعل ورثة الهاكل مطالبني بتسديد قمية 

 .القرض

جياد  كنا رصاحة وأ مل أ   تراعي احلرومة هذا ال مر، وأ   تعمل عىل ا 

ورثة من تسديد قمية القرض، خاصة يف حل هل، بشلك قاووين، مبا يعفي ال

احلاالت اليت يرو  فهيا الورثة يف وضعية مادية صعبة، حتول دو  قدرهتم 

 .عىل حتمل قروض الهاكل

 الس يد الرئيس،

ىل ما س بق ذكره، واس تحاارا كذكل، لرو  اللجنة املالية  استنادا ا 

جيابيا حول التشاركية املنبثقة عن اجمللس العلمي ال عىل، واليت أ بدت رأ هي ا ا 

مرشو  القاوو  وعربت عن موافقهتا عىل مجيع مقتاياته، قرران يف فريق 

بتغيري  81.28ال صاةل واملعارصة التصويت ابملوافقة عىل مرشو  القاوو  رمق 

 .املتعلق مبدووة التأ مينات 21.99وتمتمي القاوو  رمق 

 .وكررا

 مداخةل الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية: -1

 هللا الرحام  الرحمي. بسم

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارو  احملرتمو ،

يسعدين أ   أ تدخل ابمس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية يف 

ىل تغيري وتمتمي القاوو   81.28رشو  القاوو  رمق املناقشة العامة مل  الرايم ا 

 املتعلق مبدووة التأ مينات. 99.21 رمق

  هذا املرشو  قد جاء بناء عىل جتدر الاكارة بداية فا  فرام 

املالحظات اليت أ بدهتا اللجنة الرشعية للاملية التشاركية املنبثقة عن اجمللس 

العلمي الاعىل حيث تبني لها أ وه هناك حاجة ماسة ملراجعة الترشيع احلايل، 

ن بثقة ممبادئ وأ سس التأ مني التاكفيل املن وذكل من أ جل مالءمته مع 

 أ حاكم الرشيعة الاسالمية ومقاصدها.

دخالها  ان نسجل مع الس يد الوزير أ   التعديالت املقرتح ا  وبناء عليه، فا 

الرشعية للاملية التشاركية واعامتد بعض املعايري اجلاري هبا  عىل مدووة اللجنة

لمترني هذا النو  من التأ مني من  العمل ابلنس بة للتأ مني التاكفيل تسعى

دم الاقتصادي والاجامتعي املسجل سواء عىل املس توى مسايرة التق

 الوطين أ و ادلويل.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 السادة احلاور الررام،

ىل حمورين فرام وعمل  ينقسم مرشو  القاوو  املعروض عىل أ وظارمك ا 

 أ ساس يني وهام:

: مالءمة اال طار القاووين احلايل مع أ حاكم الرشيعة احملور الاول

 ومقاصدها.الاسالمية 

 مراجعة تقنية لبعض أ حاكم مدووة التّأ مينات. :احملور الثاين

دخالها اجلواوب  فبخصوص احملور الاول، تتناول التعديالت املقرتح ا 

 التالية:

التعريف مبصطلحات جديدة من قبيل "عقد التأ مني التاكفيل" و  -2

ضا عادة التأ مني التاكفيل وكذا ا  فة "صندوق التأ مني التاكفيل وصندوق ا 

بعض التدقيقات عىل بعض املصطلحات املس تعمةل مثل حساب التأ مني 

عادة التأ مني التاكفيل.  التاكفيل وحساب ا 

عادة النظر يف منظومة تغطية الاخطار املنصوص علهيا يف عقد  -1 ا 

عادة التأ مني  التأ مني التاكفيل حيث أ صبح صندوقا التأ مني التاكفيل وا 
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 خطار مع متتيعها ابلشخصية الالتاكفيل هام الذلا  يتحمال  هذه الا

 اذلمة املالية املس تقةل. ةاعتباري -3

اعتبار املقاوةل املعمتدة لتدبري التأ مني التاكفيل جمرد مقاوةل  -1

عطاهئا صفة وكيل  للتس يري وليس لها حق يف متكل أ موال املشرتكني وا 

 للتس يري بأ جر.

عداد وظام تس يري لصندوق التأ مني  -2 التنصيص عىل رضورة ا 

عادة التأ مني التاكفيل مع توضيح البياانت اليت التاكف يل وكذا لصندوق ا 

وال سس والالزتامات اليت  ئجيب أ   يتامهنا هذا النظام واليت حتدد املباد

طار تس يريها للصندوق.  تتعهد هبا املقاوةل يف ا 

مااء املشرتك عىل وظام تس يري صندوق التأ مني  -6 المتيزي بني ا 

 قد التامني التاكفيل.التاكفيل وبني الاكرتاك يف ع

توزيع الفوائض التقنية واملالية احملققة يف التأ مني التاكفيل عىل  -1

ماكوية منح أ ي  املشرتكني وفق وظام تس يري صندوق التأ مني التاكفيل وعدم ا 

 جزء من الفوائض التقنية واملالية للمقاوةل املسرية للصندوق.

خبار املشرتكني بوجود  -8 لزام املقاوةل املسرية اب  فوائض تقنية ومالية ا 

( أ كهر من اترخي اختتام 6وأ داء هذه الفوائض داخل أ جل ال يتعدى س تة )

 حساابت صندوق التأ مني التاكفيل.

عادة  -9 ضافة قسم خاص بتس يري صناديق التأ مني التاكفيل وا  ا 

 التأ مني التاكفيل.

قرار مبدأ  الفصل بني حساابت التأ مني التاكفيل. -20  ا 

تاكفيل عىل أ   دفع املشرتك ملبلغ التنصيص يف عقد التأ مني ال  -22

الاكرتاك يمت عىل أ ساس الالزتام ابلترب ، ماعدا عندما يتعلق الامر بعقود 

 الاستامثر التاكفيل.

التنصيص عىل عدم تقادم ادلعاوي الناجتة عن عقود التأ مني  -21

 التاكفيل.

وجوب احرتام الاحاكم الرشعية اخلاصة ابالرث والهبة والوصية  -23

 يد أ و مس تفيدين يف عقود التأ مني التاكفيل العائيل.يف تعيني مس تف 

حداث وظيفة للتقييد بأ راء اجمللس العلمي الاعىل يف  -21 رضورة ا 

عادة التأ مني التاكفيل. طار وظام احلاكمة ملقاوالت التأ مني وا   ا 

ىل مالءمة بعض  أ ما فامي خيص احملور الثاين، فاملقتايات اجلديدة تريم ا 

مراجعة اال طار القاووين التاكفيل واعامتد بعض  أ حاكم مدووة التأ مينات مع

 املعايري اجلاري هبا العمل يف هذا اجملال، وتتعلق ب:

تمتمي بعض التعريفات املتداوةل يف التامني التقليدي لتأ خذ بعني  -2

الاعتبار خصوصيات التأ مني التاكفيل، اكعامتد مصطلح التأ مني التاكفيل 

 العائيل بدل تأ مينات الاكخاص.

 املؤمن هل قبل اكتتاب العقد نسخة من وظام تس يري تسلمي -1

ىل الواثئق الاخرى املنصوص  صندوق التأ مني التاكفيل وذكل ابالظافة ا 

 علهيا يف القاوو .

دارج الاستامثر التاكفيل مضن العمليات اليت تعد يف ح م  -3 ا 

 معليات التأ مني.

عادة التأ مني التاك -1 خاا  صناديق التأ مني التاكفيل أ و ا  فيل ا 

للقواعد الواردة يف مدووة التأ مينات فامي يتعلق ابلاامانت املالية اليت جيب أ   

 تتوفر علهيا وكذا مسك حماسبهتا ومراقبهتا وتصفيهتا.

عادة التأ مني التاكفيل ملزاوةل لك  -2 عطاء الاماكوية ملقاوةل التأ مني وا  ا 

ملزاوةل معليات أ صناف التأ مني التاكفيل، كام يقرتح مترني املقاوالت املعمتدة 

عادة  عادة التأ مني بصفة حرصية، من أ   تزاول يف وفس الوقت معليات ا  ا 

 التأ مني التاكفيل.

مالءمة املقتايات املتعلقة بعمليات الادماج أ و الاوفصال أ و  -6

الام مع خصوصيات التأ مني التاكفيل وكذا تكل اخلاصة بتحويل جزء أ و 

 رضورة أ   يمت التحويل من مجمو  حمفظات عقود التأ مني مع التنصيص عىل

ىل حساب من وفس الصنف.  حساب للتأ مني التاكفيل ا 

عادة التأ مني  -1 التنصيص عىل أ   حسب اعامتد مقاوةل للتأ مني أ و ا 

لزام املصفي فيل يرتتب عنالتاك ه حل وتصفية الصناديق اليت تسريها مع ا 

لزام املصفي  بتصفية املقاوةل بصورة منفصةل عن الصناديق اليت تسريها مع ا 

بتصفية املقاوةل بصورة منفصةل عن الصناديق اليت تسريها، كام يتعني عليه 

عادة التأ مني التاكفيل  أ   يصفي حساابت صندوق التأ مني التاكفيل أ و ا 

 وميسك حماسبهتا، بصورة منفصةل.

ختصص البنوك التشاركية دو  غريها من البنوك يف عرض  -8

أ مينات التاكفلية املتعلقة ابالسعاف معليات التأ مني التاكفيل العائيل والت

والقرض، كام ختتص مجعيات السلفات الصغرية املعمتدة ملزاوةل معليات 

المتويل التشاريك يف عرض معليات التأ مني التاكفيل العائيل والتأ مينات 

 التاكفلية ضد احلريق والرسقة املربمة من طرف معالهئا.

 الس يد الرئيس،

 السادة احلاور الررام،

و  نا يف الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية وقر أ   مرشو  القاوو  رمق ا 

عتبار أ   مصلحة املواطنيني،  81.28 قمية ماافة يف سوق التأ مني، عىل ا 

ونا  تقتيض حتقيق املنافسة من خالل تتوجي املنتوجات التشاركية، وعليه فا 

ىل حزي الوجود يف أ رس  وقت ممرن، لتح  خراجه ا  وطالقة نمتىن أ   يمت ا  قيق ا 

سالمية، ولتلبية اوتظارات وحاجيات زبناء هذه  اكمةل ملنتجات املالية اال 

رفاقها بتأ مني تاكفيل.  املؤسسة البنرية اذلين منحهتم قروضا دو  ا 

 للك هذا ول هية هذا املرشو  س نصوت ابال جياب علية.

 والسالم علي م ورمحة هللا وعاىل وبراكته.

 ية:مداخةل فريق العداةل والتمن  -3

بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه 

 أ مجعني.
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 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارو  احملرتمو ،

طار مناقشة مرشو  قاوو  رمق  بتغيري وتمتمي القاوو  رمق  81.28يف ا 

، يرشفين أ   أ تناول اللكمة ابمس فريق املتعلق مبدووة التأ مينات 21.99

العداةل والتمنية ومضنه الاحتاد الوطين للشغل ابملغرب عىل اعتبار أ وه 

يرتيس أ مهية كبرية، يروم مراجعة مدووة التأ مينات لتحقيق مجموعة من 

 :ال هداف وذكر من بيهنا

صالح اال طار التنظميي اذلي يؤطر قطا  التأ مينات من أ جل  - أ وال، ا 

  القاعدة املالية لرشاكت التأ مني؛متتني

اثويا، مالءمة مقتايات مدووة التأ مينات ل حاكم الرشيعة اال سالمية  -

 فامي خيص التأ مني التاكفيل؛

عطاء دفعة قوية لعمل البنوك التشاركية ببالدان لتحقيق  - اثلثا، ا 

برام التأ مني للقرو ض اوطالقة اكمةل للمنظومة املالية اال سالمية من خالل ا 

 ؛1021املمنوحة من طرفها منذ س نة 

طار  - رابعا، تشجيع املواطنني للتعامل مع البنوك التشاركية يف ا 

 متويالت تشاركية متاكمةل وغري معرضة للخطر؛

خامسا، الرفع من املبلغ اال جاميل للتوظيفات املرصودة لعمليات التأ مني  -

نام يف متويل النشاط ببالدان مما س ميرن قطا  التأ مني من املسامهة بشلك مت 

 .الاقتصادي

ونا وعترب يف فريق العداةل والتمنية ومضنه الاحتاد الوطين للشغل  ا 

ابملغرب، أ   مراجعة مدووة التأ مينات خطوة هممة ال عادة النظر يف منظومة 

قرار مبدأ   تغطية ال خطار املنصوص علهيا يف عقد التأ مني التاكفيل، وا 

ضفاء حاكمة أ كر الفصل بني حساابت التأ مني التاك فيل، وخصوصا مسأ ةل ا 

عادة التأ مني التاكفيل من خالل التقيد  يف طريقة اك تغال مقاوالت التأ مني وا 

بأ راء اجمللس العلمي ال عىل، وهذا يف حد ذاته مسأ ةل اجيابية س تعزز 

 .املنظومة القاوووية لقطا  التأ مينات

وّنا يف فريق العداةل والتمنية س نصوت ابال جي اب عىل مرشو  ذلكل فا 

املتعلق مبدووة التأ مينات  21.99بتغيري وتمتمي القاوو  رمق  81.28القاوو  رمق 

ملغرب يف متويل اباذلي س يعزز عىل التوايل التأ طري القاووين لقطا  التأ مني 

النشاط الاقتصادي حرصا عىل مالءمة الترشيع احلايل مع مبادئ وأ سس 

لرشيعة اال سالمية ومقاصدها وكذا معل التأ مني التاكفيل املنبثق من أ حاكم ا

البنوك التشاركية عىل اعتبار طبيعة معامالهتا اخلاصة واملمتزية بصبغهتا 

 .الاستامثرية والاجامتعية

 .والسالم علي م ورمحة هللا وبراكته

 مداخةل الفريق احلريك: -1

 بسم هللا الرحام  الرحمي.

 الس يد الرئيس احملرتم 

 احملرتمو  الس يدات والسادة الوزراء 

 الس يدات والسادة املستشارو  احملرتمو 

يق احلريك للمسامهة يف مناقشة فين أ   اتناول اللكمة ابمس الفر يرش 

ىل تغيري وتمتمي القاوو  رمق  81.28مرشو  القاوو  رمق  الرايم ا 

 املتعلق مبدووة التأ مينات.21.99

 الس يد الرئيس 

ق حتيني منظومتنا مما ال كك فيه ا  هذا املرشو  يندرج يف س يا

سالمية  القاوووية ومالمئة مدووة التأ مينات مع أ حاكم مقاصد الرشيعة اال 

خري  مبادئ وأ سس التأ مني التاكفيلالسمحة وخاصة  حبيث يعترب هذا ال 

ذ يرتبط جبميع املعامالت اليت  سالمية، ا  أ مه منتج يف املنظومة املالية اال 

وهو تعديل اكوت تتطلع ال بناك  تقدهما، خصوصًا اقتناء العقار والس يارات.

خراجه منذ س نتني. ىل ا   التشاركية ا 

ومن ممزيات هذا التعديل اوه جاء وفق مقاربة تشاركية بني وزارة 

ىل جاوب  الاقتصاد واملالية وهيئة مراقبة التأ مينات والاحتياط الاجامتعي، ا 

ة عنه، قثاجمللس العلمي ال عىل عرب اللجنة الرشعية للاملية التشاركية املنب 

واليت حترص عىل مطابقة لك الترشيعات مع مقتايات الرشيعة. وابلرجو  

اىل ماامني هذا املرشو  فهو هيدف اىل مترني املتعاملني مع البنوك 

التشاركية من التوفر عىل التأ مني التاكفيل، كام ينص عىل أ   هذه البنوك 

ت التاكفلية املتعلقة وحدها تعرض معلية التأ مني التاكفيل والعائيل والتأ مينا

دراج الاستامثر التاكفيل مضن العمليات اليت تعد  ابال سعاف والقرض، وكذا ا 

 يف ح م معليات التأ مني.

ومينح هذا القاوو  ترخيصًا مجلعيات القروض الصغرية مبزاوةل معليات 

التأ مني التاكفيل والتأ مينات التاكفلية ضد احلريق والرسقة املربمة من طرف 

 معالهئا.

ومبوجب هذا القاوو ، س تام مدووة التأ مينات مصطلحات جديدة،  

عادة التأ مني التاكفيل"  من قبيل "حساب التأ مني التاكفيل" و"حساب ا 

عادة  و"عقد الاستامثر التاكفيل" و"صندوق التأ مني التاكفيل"، و"صندوق ا 

 التأ مني 

ىل مدووة التأ مينات تطبيقًا لتوصي ضافة هذه املُصطلحات ا  ات وجرت ا 

اجمللس العلمي ال عىل ملنح الاس تقاللية املالية واذلاتية لصناديق التأ مني 

عادة التأ مني التاكفيل. كام يلزم القاوو  بشمول وظام  التاكفيل وصناديق ا 

عادة التأ مني التاكفيل وظيفة للتقيد بأ راء اجمللس  احلاكمة ملقاوالت التأ مني وا 

مليات ل حاكم الرشيعة اال سالمية العلمي ال عىل للسهر عىل احرتام هذه الع 

 ومقاصدها.

عادة  ومن ممزيات املقتايات اجلديدة اهنا تشرتط يف مقاوةل التأ مني وا 

التأ مني التاكفيل أ   ترو  عىل كلك رشكة مسامهة، عىل اعتبار أ   هممهتا 

تنحرص يف تس يري صناديق التأ مني التاكفيل، ما يعين أ   كلك الرشكة 
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 يتناسب مع هذه املهمة.التعاضدية للتأ مني ال 

ا   هذا املرشو  الس يد الرئيس اذلي حنن بصدد مناقش ته ينقسم اىل 

حموريني أ ساس يني يتعلق ال ول مبالمئة اال طار القاووين احلايل مع احاكم 

ومقاصد الرشيعة اال سالمية بيامن احملور الثاين فهيم املراجعة التقنية لبعض 

 هممة س تعزز الثقة بني املتعاقدين.احاكم مدووة التأ مينات ويه مقتايات 

 الس يد الرئيس احملرتم،

ونا يف الفريق احلريك نمثن عاليا لك املقتايات اليت جاءت يف هذا  ا 

ونا وصوت عليه ابال جياب.  مياان منا بأ مهيته فا   املرشو  القاوو  وا 

 والسالم علي م ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 مداخةل الفريق الاكرتايك: -2

 يس الس يد الرئ 

 الس يدات والسادة الوزراء 

 الس يدات والسادة املستشارو 

يرشفين التدخل ابمس الفريق الاكرتايك مبجلس املستشارين يف مناقشة 

املتعلق مبدووة  21.99بتغيري وتمتمي القاوو  رمق  81.28مرشو  القاوو  رمق 

ىل مالمئة الترشيع احلايل مع مبادئ وأ سس  التأ مينات، واذلي هيدف ا 

 مني التاكفيل املنبثق من أ حاكم الرشيعة اال سالمية ومقاصدها.التأ  

ذ  ويعترب التأ مني التاكفيل أ مه منتج يف منظومة املالية اال سالمية، ا 

يرتبط جبميع املعامالت اليت تقدهما، خصوصًا اقتناء العقار والس يارات. وقد 

ىل صيغة تلزم املس تفيدين من مراحبة العقار ابل لهيا جلأ ت هذه ال بناك ا  عودة ا 

برام التأ مني بعد دخوهل حزي التنفيذ مس تقباًل.  ال 

ىل مترني املتعاملني مع البنوك التشاركية من  وهيدف هذا التعديل ا 

التوفر عىل التأ مني التاكفيل، كام ينص عىل أ   هذه البنوك وحدها تعرض 

سعاف  معلية التأ مني التاكفيل والعائيل والتأ مينات التاكفلية املتعلقة ابال 

دراج الاستامثر التاكفيل مضن العمليات اليت تعد يف ح م  والقرض، وكذا ا 

 معليات التأ مني.

ومينح هذا القاوو  ترخيصًا مجلعيات القروض الصغرية مبزاوةل معليات 

التأ مني التاكفيل والتأ مينات التاكفلية ضد احلريق والرسقة املربمة من طرف 

 معالهئا.

 الس يد الرئيس،

وو ، س تام مدووة التأ مينات مصطلحات جديدة، من مبوجب هذا القا

عادة التأ مني التاكفيل" و"عقد  قبيل "حساب التأ مني التاكفيل" و"حساب ا 

عادة  "الاستامثر التاكفيل. و"صندوق التأ مني التاكفيل"، و"صندوق ا 

 "التأ مني التاكفيل

ىل مدووة التأ مينات تطبيقًا لتوصيات  ضافة هذه املُصطلحات ا  وجرت ا 

لس العلمي ال عىل ملنح الاس تقاللية املالية واذلاتية لصناديق التأ مني اجمل

عادة التأ مني التاكفيل. كام يلزم القاوو  بشمول وظام  التاكفيل وصناديق ا 

عادة التأ مني التاكفيل وظيفة للتقيد بأ راء اجمللس  احلاكمة ملقاوالت التأ مني وا 

حاكم الرشيعة اال سالمية العلمي ال عىل للسهر عىل احرتام هذه العمليات ل  

 ومقاصدها.

عادة التأ مني التاكفيل أ    املقتايات اجلديدة تشرتط يف مقاوةل التأ مني وا 

ترو  عىل كلك رشكة مسامهة، عىل اعتبار أ   هممهتا تنحرص يف تس يري 

صناديق التأ مني التاكفيل، ما يعين أ   كلك الرشكة التعاضدية للتأ مني ال 

 يتناسب مع هذه املهمة.

 ،لس يد الرئيسا

ا   العمل ابلتأ مني التاكفيل س يدخل حزي التنفيذ قبل هناية الس نة 

ىل اال عداد لهذا املنتوج  اجلارية، وهو ما س يدفع رشاكت التأ مني احلالية ا 

اال ساليم ملواكبة تطور املالية التشاركية، وابلتايل املسامهة يف توس يع 

 الفاعلني يف هذا اجملال.

ة للعقار والس يارات دلى ال بناك اال سالمية وقد اس تقطب منتوج مراحب

ىل تأ مني تاكفيل، ما  1.2قروضًا تتجاوز  مليارات درمه، ويه لكها حباجة ا 

يعين أ   ال بناك التشاركية تنتظر فقط صدور هذا القاوو  الس تدعاء زابئهنا 

برام عقود التأ مني التاكفيل، ليروووا محميني من أ ي خماطر جتعلهم غري  ال 

 ىل أ داء ال قساط.قادرين ع

، 1021يأ يت هذا بعد أ   اوطلق العمل ابملالية التشاركية ابملغرب س نة 

ذ أ صبحت اململرة تتوفر عىل بنوك تقدم منتجات توافق الرشيعة  ا 

قبال عىل هذا الوافد اجلديد يمنو بشلك ال بأ س به،  اال سالمية. لرن اال 

 فيل.ولعل ما أ خر اوطالقته الصحيحة هو غياب التأ مني التاك

 الس يد الرئيس،

ومن هذا املنطلق، ووظرا ل مهية هذا املرشو  يف تطوير املالية 

 .التشاركية ببالدان س نصوت ابال جياب

 مداخةل فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب: -6

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني. بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس احملرتم،

 املالية احملرتم،الس يد وزير الاقتصاد و 

 الس يدات والسادة املستشارو  احملرتمو ،

يطيب يل ابمس فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب أ   أ تناول اللكمة 

يف هذه اجللسة الترشيعية اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل مرشو  قاوو  

ي املتعلق مبدووة التأ مينات، واذل 21.99بتغيري وتمتمي القاوو  رمق  81.28رمق 

يأ يت يف س ياق الاس تجابة للمالحظات اليت أ بدهتا اللجنة الرشعية للاملية 

التشاركية املنبثقة عن اجمللس العلمي ال عىل؛ حيث تبني أ   هناك حاجة 

املتعلق مبدووة التأ مينات،  21.99ماسة ملراجعة بعض مقتايات القاوو  رمق 

املنبثقة من  وذكل من أ جل مالءمته مع مبادئ وأ سس التأ مني التاكفيل

 .أ حاكم الرشيعة اال سالمية ومقاصدها
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 21.99بتغيري وتمتمي القاوو  رمق  81.28كام هيدف مرشو  القاوو  رمق 

ىل مالءمة  املتعلق مبدووة التأ مينات قيد املصادقة عليه أ مام اجللسة العامة، ا 

 بعض أ حاكهما مع أ راء ومالحظات اللجنة الرشعية للاملية التشاركية، واعامتد

بعض املعايري اجلاري هبا العمل ابلنس بة للتأ مني التاكفيل وذكل لمترني هذا 

النو  من التأ مني من مسايرة التقدم الاقتصادي والاجامتعي املسجل وطنيا 

 .وعامليا

 الس يد الرئيس،

ونا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب نمثن مقتايات  يف ال خري، فا 

املتعلق مبدووة  21.99يري وتمتمي القاوو  رمق بتغ  81.28مرشو  قاوو  رمق 

التأ مينات، أ ملني أ   يشلك النص قيد املصادقة والتصويت، قمية ماافة يف 

سوق التأ مينات، ورافعة أ ساس ية الوطالقة اكمةل ملنتجات املالية التشاركية، 

حداث  ولتلبية اوتظارات زبناء البنوك التشاركية، فال بنوك تشاركية دو  ا 

طار منظومة مالية متاكمةل ومتناسقة من حيث تأ مينا ت تاكفلية، يف ا 

 .عنارصها

وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة الربملاوية اخملتصة خبصوص 

املتعلق مبدووة  21.99بتغيري وتمتمي القاوو  رمق  81.28مرشو  قاوو  رمق 

ونا وصوت عىل مرشو  هذا القاوو  ابال جياب  .التأ مينات، فا 

صغائ م.وكررا ع  ىل حسن ا 

 مداخةل فريق الاحتاد املغريب للشغل: -1

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارو  احملرتمو ،

 الس يدات والسادة أ طر الوزارة واجمللس احملرتمو ،

أ تناول اللكمة اليوم ابمس فريق الاحتاد املغريب للشغل، ملناقشة مرشو  

املتعلق مبدووة التأ مينات  21.99بتغيري وتمتمي القاوو  رمق  81.28 قاوو  رمق

هذا املرشو  اذلي جاء ومن خالل ما ورد يف عرض م الس يد الوزير لتغيري 

ال س امي بعض البنود اليت ختص التأ مني التاكفيل،  21.99وتمتمي القاوو  رمق 

لرشعية للاملية حيث جاء التعديل بناء عىل املالحظات اليت أ بدهتا اللجنة ا

التشاركية املنبثقة عن اجمللس العلمي ال عىل، حيث تبني لها أ وه هناك حاجة 

ماسة ملراجعة الترشيع احلايل، وذكل من أ جل مالءمته مع مبادئ وأ سس 

التأ مني التاكفيل املنبثقة من أ حاكم الرشيعة اال سالمية ومقاصدها، ابعتبار 

ساليم من أ مه مصادر القاوو   املغريب، وتأ يت التعديالت املقرتحة، الفقه اال 

ىل مالءمة بعض أ حاكهما مع أ راء ومالحظات  كام أ كدمت يف عرض م دامئا، ا 

اللجنة الرشعية للاملية التشاركية، واعامتد بعض املعايري اجلاري هبا العمل، 

ابلنس بة للتأ مني التاكفيل، وذكل لمترني هذا النو  من التأ مني من مسايرة 

ادي والاجامتعي املسجل سواء عىل املس توى الوطين أ و التقدم الاقتص

 .العاملي

ومن خالل احملاور الواردة يف التعديالت املقدمة من خالل وص 

املرشو  واملتعلقة مبالءمة اال طار القاووين احلايل مع أ حاكم الرشيعة 

اال سالمية ومقاصدها، وكذا احملور املتعلق مبراجعة تقنية لبعض أ حاكم 

 .ميناتمدووة التأ  

ونا وود يف فريق الاحتاد املغريب للشغل أ   وؤكد كذكل عىل أ    فا 

النصوص التطبيقية ملقتايات التأ مني التاكفيل الواردة يف مدووة التأ مينات 

عادة النظر فهيا، من أ جل ضام  حسن تأ طري هذا  ىل ا  يف حاجة ماسة ا 

سالمية ومقاصدها،  النو  من التأ مني، حىت ينسجم مع املبادئ الترشيعية اال 

ومع القواعد الفقهية املعمتدة يف منظومة التأ مني التاكفيل، ابعتباره منتجا 

خاصا وممتزيا، هل مبادئه وقواعده وأ هدافه وطرق تدبريه يف اس تقالل عن 

التأ مني التجاري، مع ال خذ بعني الاعتبار القواعد العامة املشرتكة املطبقة 

 .اخلاصة ابلتأ مني التاكفيلواليت ال تتعارض مع الاوابط الرشعية 

ونا يف فريق الاحتاد املغريب  ليه فا  وبناء عىل لك ما س بق اال كارة ا 

 .للشغل وصوت ابال جياب عىل وص املرشو 


