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 مقدمة
إستجابة لمتطلبات االنسان المتزايدة والتضخم السكاني المستمر شهد قطاع البناء والتشييد 

ترتب زمة السكن وما بيرة طرأت عليه خصوصا بعد تفاقم أفي السنوات األخيرة تطورات ك

عنها من توسع في اعمال البناء والتشييد، وما واكب ذلك من تقدم علمي ودخول التكنلوجيا 

الحديثة واآلالت العصرية التي كان لها اثر بالغ في ضخامة المباني وسرعة إنجازها 

 وتداخل تركيتها وكثافتها .

إنجاز  ومع هذا التطور في المباني ظهرت فئة من االشخاص والشركات احترفت مهنة

بالسرعة في إنجازه  اهتمامهاالمباني، غير أنها لم تكن تهتم بمتانة البناء وسالمته بقدر 

وتحقيق أكبر كسب ممكن، وتحت ضغط قوة الطلب أصبحت عمليات البناء ال تخلوا من 

االخطاء التي تشمل سالمة البناء ومتانته االمر الذي ترتبت عنه حوادث جد خطيرة هذه 

الحوادث التي نتج عنها المساس بسالمة االفراد الجسمانية والمادية
1
 . 

مين االختياري على البناء وعجز االشخاص المسؤولين عن م التأوامام عدة نجاعة نظا

ضرار الناتجة عن خطئهم ، نها تغطية االادث من توفر التعويضات التي من شأهذه الحو

صوات جمعيات المجتمع المدني ورجال القانونتعالت أ
2

وبشكل عام مختلف المهتمين  

شرع المغربي نفسه مضطرا خاصة بعد توالي الحوادث بشكل جد خطير، حيث وجد الم

مين على )مخاطر الورش وتأمين المسؤولية المدنية أللتدخل ومن ثم اإلقرار بإجبارية الت

العشرية ( وذلك بمقتضى القانون رقم 
359.13 . 

مين االجباري على البناء في القسم أن المشرع قد نظم التأوبالرجوع الى هذا القانون نجد 

 1-517" وذلك من الفصول  " التأمينات اإلجباريةمعنون بـ الرابع من الكتاب الثاني ال

 أي ما مجموعه خمسة وعشرين مادة . 25-157إلى

                                                           
 ث الخطيرة نذكر :من امثلة هذه الحواد  1

  ير بالمغرب حيث انه في لحظة شكل مأساة حقيقية في ميدان التعموالذي  16/12/1987إنهيار عمارة بمراكش بتاريخ

مليون  600واحة تهاوت عمارة من خمس طوابق وهي مازالت في طور البناء مخلفة سبعة عشر ضحية وما يناهز 

 سنتيم من الخسائر .
  3/11/1976نهارت عن آخرها بتاريخ إبحي المحيط الرباط قد  5كذلك انهيار عمارة كائنة بشارع جازوليت رقم . 
  وهي في طور البناء والتي كان مقررا ان تكون محال تجاريا مهما  16/01/2008انهيار عمارة بالقنيطرة يوم االربعاء

 خمسة وعشرين جريحا . وقد تسبب هذا االنهيار في وفاة عشرين عامال وازيد من
أوردها  عبد القادر العرعاري :المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب الطبعة الثانية _ هذه النماذج من الحوادث : 

 وما بعدها .  317دار االمان الرباط الصفحة  2010
 مغرب نذكر :بتطبيق نظام التأمين االجباري على البناء بال من كان يطالبمن بين  2

مراد أسراج : حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في عقد التامين ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وجدة   -
 . 2010-2009السنة الجامعية 

 عبد القادر العرعاري : مرجع سابق  -
المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  17.99القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  59.13القانون رقم   3

 .6649ص 2010شتنبر  19بتاريخ  6501،منشور بالجريدة الرسمية عدد  2016غشت  26بتاريخ  1.16.129
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االهمية العلمية  ولموضوع التأمين االجباري على البناء أهمية عملية واخرى علمية؛ فأما 

عملية األهمية الفتتجلى في حداثة هذا القانون وقلة البحوث والدراسات التي خصصت له أما 

ساس في دور التامين اإلجباري في حماية االفراد وممتلكاتهم من المخاطر باألفتتجلى 

المرتبط بالبناء، وكذا في تشجيع مقاوالت البناء التي ستجد من يحل محلها في اداء 

التعويض في حالة تحقق الخطر ، ومن  تجنب السقوط في وضعية مالية صعبة يمكن أن 

 تأدي إلى إفالسها .

 على ما سبق تنبثق اإلشكالية التالية : ناءوب

 في تنظيم التأمين اإلجباري على البناء ؟موقا إلى أي حد كان المشرع 

 

 

تطلبات المنهجية التي تفرض علينا تناول لم واستجابةبة على هذه االشكالية لإلجا

 : الموضوع وفق المنهج الالتني سنتناول هذا الموضوع في مبحثين على الشكل التالي

 

 المبحث الثاني: نطاق التأمين اإلجباري من حيث األشخاص واألضرار

المبحث االول : تدخل المشرع لتحديد النطاق العقاري والمالي المشمول 

 بإجبارية التأمين
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المبحث االول : تدخل المشرع لتحديد النطاق العقاري والمالي المشمول 

 بإجبارية التأمين

إلى تقييد الحرية  13.59المغربي من خالل مقتضيات القانون رقم  لقد عمد المشرع

التعاقدية بخصوص تحديد النطاق المالي؛ بحيث نص على إمكانية تحديد سقف الضمان، 

مين، بل األكثر ذلك اتخذ موقف إيجابي بوضع الحد االقصى أكما رخص بفرض خلوص الت

 . )المطلب الثاني(يمكن النزول عنه  للمسؤولية المتعلقة بالورش والحد االدنى الذي ال

كما انه عمل على تحديد البنايات الخاضعة للتأمين اإلجباري والمستثنات من هذه 

 . )المطلب األول(اإلجبارية 

 المطلب األول : المباني المشمولة بالتأمين اإلجباري واالستثناءات الواردة عليها

لرابع من مدونات التأمينات كما تم بالرجوع إلى مقتضيات الباب الثالث من القسم ا

نجد أن المشرع قد عمل على تحديد تلك المباني  13.59تعديلها وتتميمها بالقانون رقم 

)الفقرة وتلك المستبعدة من اإلجبارية  )الفقرة األولى(والمنشىآت الخضعة إلجبارية التأمين 

 . الثانية(

 أمين اإلجباري الفقرة االولى : المباني والمنشئات المشمولة بالت

 

تطبق إجبارية التأمينات المنصوص عليها في على " 18-157تنص المادة 
 أعاله على كل بناء مخصص: 157-10و 157-1المادتين 

( طوابق أو عندما تفوق 3للسكن عندما يتألف هذا البناء من أزيد من ثالثة ) .1
 متر مربع؛ 800مساحته اإلجمالية المغطاة 

لواحد أو أكثر من االستعماالت المشار إليها في للسكن وفي نفس الوقت  .2
من هذه الفقرة، عندما يتألف هذا البناء من أكثر من ثالثة  7إلى  3البنود من 

متر مربع أو  800( طوابق أو عندما تفوق مساحته اإلجمالية المغطاة 3)
عندما تفوق المساحة المغطاة المخصصة لالستعماالت المشار إليها في البنود 

 متر مربع؛ 400من هذه الفقرة  7إلى  3من 
 لغرض فندقي أو لإليواء أو كمركز لالصطياف؛ .3
لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي أو للمكاتب أو للخدمات أو كمرابد  .4

 للسيارات؛
إلقامة الشعائر الدينية أو إلقامة المؤتمرات أو كمؤسسة تقدم خدمات طبية أو  .5

 ذات طابع ثقافي أو اجتماعي؛شبه طبية أو كمؤسسة تعليمية أو كمؤسسة 
 ألنشطة رياضية؛ .6
كمدرجات أو منصات نهائية لملعب باستثناء كل بناء بالهياكل المعدنية ذي  .7

 طابع مؤقت.
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ال تطبق إجبارية التأمينات السالفة الذكر فيما يخص المباني المعدة لواحد أو 
 عندما تفوق أعاله إال 7إلى  3أكثر من االستعماالت المشار إليها في البنود من 

 .متر مربع 400المساحة اإلجمالية المغطاة 
بغض النظر عن الشروط المتعلقة بالمساحة وعدد الطوابق المنصوص عليها أعاله، 

تطبق إجبارية التأمينات على كل ورش يخص إنشاء عدة مبان مسلمة عنها رخصة بناء 

 7إلى  1البنود من  واحدة ومخصصة لواحد أو أكثر من االستعماالت المشار إليها في
 " .أعاله 

وقد أكد تقرير لجنة المالية والتنمية اإلقتصادية في معرض توضيحه للغاية من تحديد 

أن إجبارية التأمين لن تخص في ، 18-157اإلجبارية في الحاالت المحددة في المادة 

المرحلة األولى إال المباني التي من المفترض أنها ستنشأ لغرض إنعاش عقاري محض 

بالنظر لتوفرها على الشروط الموضوعية التي ينص عليها المشرع والمتعلقة بمساحة هذه 

المباني وعدد طوابقها أو لغرض تجاري أو صناعي أو خدماتي صرف على أن تكون 

 .متر مربع  400ساحة المغطاة تفوق الم

نفس التقرير أن الغاية من هذا التدرج تكمن في تجنيب المواطنين الذين يقومون  واعتبر

ببناء مساكن خاصة بهم أو محالت بسيطة لمزاولة بعض االنشطة الصناعية أو التجارية 

أو الخدماتية تحمل مصاريف إضافية من قبيل تكلفة التأمين ومصاريف مختلف الدراسات 

التقنية وأعمال المراقبة
4
 . 

ال ان هناك من الفقهإ
5

؛ من ال يساير هذا الموقف التشريعي ونحن نؤيده في هذا الطرح،  

آلنه إذا كان باإلمكان تفادي إخضاع بناء المسكن الخاص لهذا النوع من التأمين بسن 

مقتضيات خاصة بتشييده دون الشروط الموضوعية اعاله، وإستثناءه بالتالي من ضمان 

على المقتضيات المتعلقة بالمسؤولية العشرية والمسؤولية مخاطر الورش مع اإلبقاء 

، كما كان من الممكن التدخل بقصد المتدخلينالمتعلقة بالورش  في حق المقاول وباقي 

تجنب المواطنين مصاريف إضافية من خالل تحديد النطاق اإلجباري لمختلف الدراسات 

 التقنية واعمال المراقبة .

ب على تأمن اإلجباري ليشمل بناءات أخرى بما في ذلك ذا كان توجه المشرع منصإو

المساكن الخاصة والمحالت البسيطة لمزاولة بعض االنشطة الصناعية أو التجارية أو 

" وسيتم في مرحلة الخدماتية ... ، ولعل هذا ما أشار إليه تقرير لجنة المالية حيث جاء فيه 

لتأمينات على المباني األخرى وذلك إعتمادا قادمة التفكير في تعميم إلزامية هذا النوع من ا

                                                           
 . 48الصفحة  59.13قانون  تقرير لجنة المالية والتنمية اإلجتماعية حول مشروع   4
السنة  9الحسن أوبجيد " التأمين اإلجباري في مجال البناء بين المقتضى القانوني والتاويل القضائي "، مجلة القضاء التجاري العدد   5

 . 34ص 2017
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على التجربة التي سيتم إكتسابها من طرف العاملين في هذا القطاع خالل السنوات 

المقبلة"
6
. 

 الفقرة الثانية : البناءات والمنشآت المستثناة من التأمين 

البناءات والمنشآت  18-157ن حدد المشرع من خالل مقتضيات المادة أبعد 
الخاضعة إلجبارية التأمين بادر إلى تحديد االستثناءات الواردة على هذه المادة 

ال تطبق إجبارية التأمين والتي جاء فيها مايلي : "  19-518بمقتضى  المادة  

 أعاله على مايلي : 18-517المنصوص عليها في المادة 

 كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو الجماعات الترابية ؛ .1
 المنشآت البحرية والنهرية والتي تشيد في البحيرات ؛ .2
تجهيزات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أو منشآت الهندسة المدنية، والسيما  .3

 الطرق وطرق السيارة والقناطر والسدود والحواجز ومستودعات وخزنات المياه؛
يات التحتية للطرق والموانئ البحرية والجوية ومهابط المروحيات منشآت البنا .4

والسكك الحديدية وشبكات الطرق ومنشآت مرور الراجلين ومنشآت المواصالت 
السلكية والالسلكية ومنشآت تحت األرضية وكذا منشآت نقل وإنتاج وتخزين 

 وتوزيع الطاقة ؛
 كل تغير مدخل على المباني القائمة . .5

ذلك، ال تطبق إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية  عالوة على  

 على ما يلي : 10-157المنصوص عليها في المادة 
ت التي ال تتوفر على هيكل حامل من الخرسانة و/أو من الخرسانة المنشآ -

المسلحة و/أو من الخرسانة المسلحة المعدة بالعمل و/أو من الحديد 
 الصلب و/أو مبني بالحجارة ؛

الحبوب والمواد االولية ومحطات معالجة المياه المعدمة ومحطات  خازن -
 ." الطاقة الريحية والمصانع الكيماوية والبتروكيماوية

 
 ومن خالل قراءة هذه المادة يتضح أن االمر يتعلق بنوعين من اإلستثناءات  :

بإستثناء بعض المنشآت من إجبارية التأمين بالنظر إلى :  يتمثل االول

من مدونة التأمينات إستبعدت من  19-157:  ذلك أن المادة  مشروعصاحب ال
نطاق التأمين اإلجباري المباني الخاضعة إلجبارية التأمين، بالنظر إلى الشخص 

صاحب المشروع، كل منشآت تشيد لصالح الدولة والجماعات الترابية
7

، وذلك على 
الدولة من إجبارية التأمين فقط في الحالة التي  خالف المشرع الفرنسي الذي إستثنى

 من مدونة الـتأمينات الفرنسية( . 243L-1تشيد لحسابها الخاص )

                                                           
 . 48ص  قتصاديةتقرير لجنة المالية والتنمية اإل  6
 . 34لحسن أوبجيد : م.س ص  7
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وقد اعتبر تقرير لجنة المالية والتنمية االقتصادية
8

أن إستثناء مصالح الدولة  
كن والجماعات الترابية من إجبارية الـتأمين يرجع باألساس إلى الطابع االمني الذي يم

ان تتميز به هذه المنشآت ونظرا لكون دفاتر التحمالت المتعلقة بهذه المنشآت تجبر 
المتدخلين في أشغال البناء بإكتتاب هذه التأمينات وذلك طبقا لمساطر وكيفيات إجراء 

لكن السؤال الذي يثار هنا هل الواقع المالي للجماعات طلبات العروض الخاصة بها. 
  بالتمويل السريع إلنجاز أشغال اإلصالح ؟ الترابية بالمغرب يسمح

في معرض جوابه على هذا السؤال يرى االستاذ الحسن أوبجيد
9

 استثناء، أن 
الجماعات الترابية على إطالقه فيه مجازفة كبيرة، وقد يكون سببا في تعطيل العديد 

هذه الجماعات  استثناءمن المشاريع الكبرى،  لذلك يرى أنه من باب األولى عدم 
بشكل قاطع وإنما فتح المجال للخرق الكلي أو الجزئي أما كل جماعة تثبت قدرتها 

 المادية على اإلصالح الشامل والسريع لهذه األضرار .
الدولة من إجبارية التأمين  استثناءوقد تساءل بع السادة النواب عن خلفيات 

 غير منطقي ؟  االستثناءواعتبر ان هذا 
الوزير بالقول أن منشآت الدولة والجماعات المحلية خاضعة لنظام  أجاب السيد

الصفقات العمومية، التي تشير دفاتر التحمالت الخاصة بها إلى إلزامية التأمين على 
المخاطر

10
 . 

:  اإلستثناءات المتعلقة بطبيعة المنشأة:  حين تشمل الثانيةفي 

 ويمكن إجمال هذه االستثناءات فيما يلي :
 . المنشآت البحرية والنهرية والتي تشيد في البحيرات 
  تجهيزات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أو منشآت الهندسة المدنية، والسيما

 الطرق وطرق السيارة والقناطر والسدود والحواجز ومستودعات وخزنات المياه.
 لمروحيات منشآت البنايات التحتية للطرق والموانئ البحرية والجوية ومهابط ا

والسكك الحديدية وشبكات الطرق ومنشآت مرور الراجلين ومنشآت المواصالت 
السلكية والالسلكية ومنشآت تحت األرضية وكذا منشآت نقل وإنتاج وتخزين 

 وتوزيع الطاقة .
 . كل تغير مدخل على المباني القائمة 

ة، عالوة على ذلك، ال تطبق إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشري  

 على ما يلي : 10-157المنصوص عليها في المادة 
المنشآت التي ال تتوفر على هيكل حامل من الخرسانة و/أو من الخرسانة  -

المسلحة و/أو من الخرسانة المسلحة المعدة بالعمل و/أو من الحديد الصلب 
 و/أو مبني بالحجارة .

ة ومحطات خازن الحبوب والمواد االولية ومحطات معالجة المياه المعدم -
 الطاقة الريحية والمصانع الكيماوية والبتروكيماوية .
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 . 35الحسن أوبجيد : م س، ص  9
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وال بد من اإلشارة بأن المشرع إستثنى من التغيرات المدخلة على المباني القائمة 
من نطاق إجبارية التأمين فقط بشكل مرحلي ليس إال، وهذا ما اكد عليه تقديم المادة 

اديةإلى اللجنة المالية والتنمية اإلقتص 157-19
11
. 

 

المطلب الثاني : تدخل المشرع لتحديد النطاق المالي في مجال 

 التأمين اإلجباري

 
تحت ذريعة البحث المستمر عن  توازن عقد التأمين، وحماية مصالح كال طرفي  

العقد، فإن جل التشريعات رخصت في أن ينص التأمين في مجال البناء على شروط 
 .لخلوص التأمين وتحديد سقف الضمان 

وتجدر اإلشارة إلى ان هناك بعض التشريعات المقارنة ،وبغية ضمان أكبر 
توازن لعقد التأمين، سارت في إتجاه السماح للمؤمن بفرض سقف للضمان بالنسبة 
لألضرار المادية والجسمانية التي تلحق الغير، ولكن في المقابل وضعت حدا أقصى 

لمبلغ القسط الواجب دفعه عند التأمين
12
 . 

ما لم يرد مقتضى في هذا القانون، وال في دفتر الشروط اإلدارية العامة  وهو
المطبقة على الصفقات، مما من شأنه أن يضر بالتوازن االقتصادي في إلتزامات 

 الطرفين، ما هو إذن موقف المشرع من هذه اآلليات ؟
  

 الفقرة األولى : تدخل المشرع لتحديد سقف الضمان  

 

من م ت ج في إطار تأمين جميع مخاطر الورش على أنه  3-157نصت المادة 
وربط ذلك  "يمكن لعقد التأمين أن يتضمن سقفا لضمان االضرار الالحقة بالمنشأة "

بصدور نص تنظيمي يقترح من طرف هيئة مراقبة التأمينات، يحدد بموجبه الحد 
طبيعة المنشآة واالستعمال المعد له االدنى لهذا السقف مع مراعاة مبلغ أشغال البناء و

. 
وقد تساءل بعض النواب عند مناقشة هذه المادة عن دواعي عدم التنصيص على 

 سقف للتأمين بهذه المادة ؟
فأجاب السيد الوزير على انه ال يمكن ذلك ، على اعتبار ان سقف التأمين يحدد 

 حسب طبيعة األشغال .

                                                           
" أما اشغال التغيير المدخلة على المباني  48ص 19-157ا للمادة جاء في تقرير لجنة المالية والتنمية اإلقتصادية  في تقديمه  11

القائمة، فقد تم استثناؤها في مرحلة أولى من إجبارية التأمين نظرا لعدم توفر التغطية لدى مقاوالت  التأمين المعتمدة 
 " .بالمغرب والسيما أن هذه األشغال مستثناة من إتفاقيات إعادة التأمين 

12
على انه " ... كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به على ان ال  1996لسنة  101تنص المادة الثامنة من القانون   

)نصف في المئة(من قيمة االعمال المرخص بها، ويحسب القسط على اساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات  0.5يتجاوز القسط 

وزير االسكا بالتفاق مع وزير اإلقتصاد وتكون وثيقة التامين طبقا للنموذج الذي يعتمده وزير  ذا الطبيعة الخاصة، والي يصدر بها قرار من
 ااالسكان " .
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في الباب  19-157بصياغة مماثلة للمادة وهنا ال بد من االشارة المشرع جاء 
الثاني من القسم الرابع المتعلق بتأمين المسؤولية المدنية العشرية وذلك فب المادة 

 التي اكدت على أمكانية تضمين عقد المسؤولية العشرية سقفا للضمان . 175-12
 

 تحديد سقف أدنى لمبلغ ضمان  6-157كما أن المشرع قد تولى بمقتضى المادة 
المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش عن كل ورش وعن كل واقعة بين أربعة ماليين 
وأربعين مليون درهم وعهد بهيئة لمراقبة التأمينات وإقتراح كيفية تحديد المبلغ األدنى 

لهذا الضمان
13
 . 

ومن الواضح أن إشتراط المشرع تحديد الحد  االدنى لسقف الضمان من جهة، 
ة المراقبة من جهة ثانية، يروم حماية مصالح التعاضد، عن ضرورة استشارة هيئ

طريق التحكم في سقف الضمان من ناحية، وحماية مصالح المؤمن له، عن طريق 
الحيلولة دون التعسف في تحديد أسقف الضمان من قبل مقاوالت التأمين من جهة 

ثانية
14

 
ة المؤمن لهم والمالحظ على تركيبة مجلس هذه الهيئة أنها ال تتضمن تمثيلي

الذي قد يفسح المجال أمام مقاوالت التأمين لالستئثار بفرض  ءيالشالمستهلكين، وهو 
وخبرتهم في المجال ولمراكزهم  كفاءتهمآرائها على باقي المتدخلين، بالنظر إلى 

االقتصادي المالي، ال سيما وأن قرارات المجلس تتخذ بأغلبية أصوات االعضاء 
ساوي األصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيسالحاضرين، وفي حالة ت

15
. 

وتجدر اإلشارة إلى ان المشرع الفرنسي قد متع مجال البناء المخصص للسكن 
بحصانة قانونية ضد فرض أي سقف للضمان، حيث استثنى صراحة بموجب الفصل 

من مدونة التأمينات الفرنسية هذه المنشآت من تطبيق المقتضيات التي من  9-243
 التقليص من مبدأ التعويض الشامل لفائدة المتضرر . شأنها
 

الفقرة الثانية : تدخل  المشرع لتقليص نطاق الضمان عبر آلية 

 خلوص التأمين

 
 أول ما قد يتبادر إلى الذهن هو الؤال المتعلق بالمقصود بخلوص التأمين ؟

 
التأمين، بأنه بالرجوع غلى المادة االولى من م ت ج ، نجد ان المشرع قد عرف خلوص 

 هو ذلك المبلغ الذي يتحمله في كل االحوال المؤمن له عند اداء كل تعويض عن حادث .

-157وقد تطرق المشرع لخلوص التأمين في ما يتعلق بتأمينات البناء في ثالث مواد )

 ( .12-157و157-6 3

                                                           
13

 . 44تقرير اللجنة المالية والتنمية االقتصادية ص    
14

 . 39الحسن أوبجيد : م س ص   
15

 . 39الحسن أوبجيد : م س ص   



2018/2019 مجموعة الظل   

 

من  والهدف من الخلوص تحميل المؤمن له المزيد من المسؤولية ذلك أنه يتحمل جزء

بأي حال  االحتجاجالتعويض الذي تحكم به المحكمة لفائدة المتضرر، لكن ال يمكن للمؤمن 

من التعويضات، ذلك أنه يكون ملزم بدفع  المستفيدينمن األحوال بخلوص التأمين تجاه 

 جميع التعويضات على ان يعود فيما بعد على المؤمن له السترداد مبلغ الخلوصات .

رية بمحكمة النقض الفرنسية، قضت بأن التصريحات المتعلقة بديون بل إن الغرفة التجا

المؤمن على المؤمن له المتأتية من خلوصات التأمين يجب أن تتم من  خالل إفتتاح مسطرة 

التسوية القضائية، ولو أن التصريح بالكارثة لم يتم بعد
16

. بمعنى أنه يتعين على المؤمن له 

ة من خلوص التأمين، يجد أن يسارع إلى التصريح بديون فيما يتعلق بتلك الديون المتأتي

 الزلت إفتراضية .

هذا إذا كان بإيجاز نطاق تطبيق التأمين االجباري العقاري والمالي ، فما هو نطاق 

 تطبيقه من حيث االشخاص واألضرار.

 

 المبحث الثاني: نطاق التأمين اإلجباري من حيث األشخاص واألضرار

الصادر سنة  13.59المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي بموجب قانون  من

، التأمين اإلجباري من مخاطر الورش إذ يضمن من خالله األضرار الالحقة 2016

بالمنشأة )المطلب األول( كما يضمن الخسائر البدنية و والمادية التي يتعرض لها األغيار 

عرض لها البنايات المجاورة والتي يتسبب فيها العاملون بما في ذلك الخسائر المادية التي تت

 في الورش )المطلب الثاني(

 المطلب األول : تغطية المسؤولية الناشئة أثناء فترة التنفيذ

من مدونة التأمينات، يتبين أنها تهدف إلى ارساء إلزامية  157.1إلى المادة  بالرجوع

التأمين على مخاطر الورش، ويشمل هذا التأمين قسمين األول هو تأمين شيئي، يبرم من 

والثاني تأمين المسؤولية المدنية )الفقرة األولى( قبل الشخص الذي يتم التشييد لصالحه 

المهنيون الذين قد تثار مسؤوليتهم بمناسبة أشغال الورش  للمتدخلين في الورش يبرمه

 )الفقرة الثانية ( .

 الفقرة األولى : التأمين الموضوعي لتأمين األضرار الالحقة بالمنشأة

يجب على صاحب المشروع الذي ينجز أو " 157.1تنص الفقرة األولى من المادة 

تأمين يغطي طيلة مدة الورش،  يكلف شخصا آخر بإنجاز األشغال البناء أن يتوفر على

، من خالل هذه المادة يظهر أن صاحب المشروع سيكون "األضرار الالحقة بالمنشأة"

ملزما بتقديم بوليصة التأمين للحصول على رخصة البناء، وذلك في سبيل الحصول داخل 
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 . 40 فحة:ص ابقس، أوردة الحسن أوبجيد ، مرجع  30/09/2008قرارا محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 
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أجل قصير على تعويض األضرار الالحقة بالمنشأة، دونما الحاجة إلى البحث عن 

 ل.المسؤو

وكذا  ،وتشمل إجبارية التأمين األضرار الالحقة بالمنشأة تغطية األضرار الالحقة بالمنشأة

المواد والمعدات التي تدمج في المنشأة، وذلك عمال بمقتضيات الفقرة األولى من المادة 

من مدونة التأمينات، وبذلك لم يعد مضمون هذا التأمين خاضعا لحرية األطراف  157.2

كون عقد التأمين المبرم في شأن التأمينات اإلجبارية موافقا ومطابقا لمقتضيات بل يجب أن ي

القانون وللشروط النموذجية ذات األصل التنظيمي إن وجدت
17

، وكل شرط مضمن في 

العقد من شأنه أن يقلص أو يترتب عنه تقليص نطاق هذا الضمان يعد باطال وعديم األثر 

157.718وهذا ما تنص عليه المادة 
. 

أنها عملت على استثناء بعض األضرار من التغطية.  157.2ل المادة ويتضح من خال

 وذلك نظرا للطبيعة غير العادية لألحداث واألخطار المسببة عنها وهي :

األضرار والخسائر الناجمة عن الزالزل أو األعاصير أو ثوران البراكين أو  -1

  ،رتفاع مستوى المياه أو الفيضاناتا

ائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب األهلية أو الفتن األضرار والخس -2

  ،بية أو أعمال االرهاب أو التخريبواالضطرابات الشع

 ،األضرار والخسائر الناجمة عن األخطار  الذرية والنووية -3

 ،عن التصدأ أو األكسدة أو التآكل األضرار والخسائر الناجمة -4

ة بفعل المياه المترتبة عن محدثاألضرار والخسائر الناجمة عن عاصفة أو ال -5

 ،عاصفة

ؤقتة التي لم يوافق المؤمن األضرار والخسائر الناجمة عن اإلصالحات الم -6

 ،عليها

ر الناتج عن سرقة الخصاص المعاين أثناء جرد مواد ومعدات البناء، غي-7

 ،باستعمال الكسر

قائمتها بنص وقد سمحت نفس المادة بالتنصيص على استثناءات أخرى من الضمان تحدد 

 تنظيمي باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات.

ويجب أن يكتب عقد تأمين مخاطر الورش لمدة تساوي مدة الورش، وفي حالة توقيف أو 

فسخ عقد التأمين، يجب على مقاولة التأمين واعادة التأمين تبليغ اإلدارة بذلك بغرض التأكد من 
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 42: فحةلحسن أوبحيد مرجع سابق، ص - 
18

من مدونة التأمينات " مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب األول من هذا القانون وفي هذا الباب، يعد  157.7تنص المادة  - 

 قلص أو يترتب عنه تقليص نطاق تأمين مخاطر الورش كما تم تحديده في هذا الباب"باطال وعديم األثر كل شرط مضمن في عقد التأمين ي
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يوما من تاريخ هذا التوقف أو الفسخ 30استيفاء إلزامية هذا التأمين داخل أجل 
19

، و بالتالي 

تغطي بوليصة تأمين أخطار الورش األضرار المادية الواقعة خالل مدة الورش والمتعلقة بكل 

 ما هو مخصص ليصير جزءا مندمجا في المنشأة النهائية،

تالي ال... وب جار، ويمكن للكوارث أن تنشأ خصوص من االحداث التالية : الحريق، أو االنف

تكون مشمولة بالضمان جميع األشغال من وقت افتتاح الورش والمواد والتجهيزات من وقت 

 وصولها إلى موقع الورش .

المحل الضمان هو مختلف األحداث التي من شأنها اإلضرار بالمنشأة فإنه يجب كان ولكن إذا 

اضطراب مادي عنها  أن تتصف بالطابع العرضي أي أن تقع بشكل مفاجئ و مباغت وينجم

المطابقة  ا غياب العمل أو حاالت عدمذا فالحدث التدريجي أو المتكرر وك، وهكذيلحق بالمنشأة

تالف المادي للبناء ال يشملها الضمان عادةوالتي ال ينشأ عنها اإل
20
 . 

القضائي الفرنسي إلى وفي غياب تعريف تعاقدي للصفة العرضية والفجائية، يميل االجتهاد 

 ،في مظاهره أو تجلياته التدريجية ه الصفة يجب تحريرها في سبب الضرر وليسذالقول بأن ه

اذ جاء في قرار لمحكمة النقضة الفرنسية
21

" حيث إن محكمة االستئناف لما عاينت أن  

التشوهات الظاهرة على البناء ظلت قائمة ومستمرة، وأن االعتماد على نفس تقنية العمل غير 

 ا في مجموع المنشأ، ودون أن تكون ملزمة بإجراء أي بحث، تكونالمالئمة، أدى إلى تكراره

ان لمخالفتها ما قضت بأن األضرار، بالنظر إلى طبيعتها المتكررة، غير مشمولة بالضم عندما

خطار الورش فيما يخص وقوع األضرار المادية الالحقة بالمنشأة بشكل نصت عليه بوليصة أ

 اس سليم من القانون "فجائي ومباغت، قد بنت قرارها على أس

مول أشغال اإلصالح بشكل فعال، عليه أن ي ،والجدير باإلشارة أن المؤمن من أضرار المنشأة

ا ذير المؤمن ليس كافيا، توجب على ها تبين أن اإلصالح المقترح في أول أمر من قبل الخبذفإ

ض الفرنسيةاألخير أن يتحمل األشغال اإلضافية، ولقد قضت محكمة النق
22

أن من حق رب  

ي ذلى تمويل مسبق لألشغال بالشكل الي اكتتب تأمين أضرار المنشأة أن يحصل عذالعمل ال

م كفاية اإلصالحات ناتج عن تقرير ديضع حدا لالختالالت، ويبقى األمر صحيحا ولو كانت ع

 ناقص للخبرة .

 الفقرة الثانية: تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش

لمسؤولية المدنية إلى حماية الغير من األضرار التي قد يتعرض لها في شخصه يهدف تأمين ا

تلك األضرار التي قد تؤدي إلى زيادة أعبائه المالية،  كما يهدف تأمين المسؤولية  ممتلكاته أو

ي يسبب ذالر ماأل بالمسؤولية، ن رجوع الغير عليهأيضا م المدنية إلى حماية صاحب المسؤولية
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 المعدل والمتمم لمدونة التأمينات 13.59من القانون رقم  157.8راجع المادة  - 
20

 43ـ  لحسن أوبحيد، مرجع سابق، صفحة :  
21

 www.legifrance.gouv.frكتروني ل، الموقع اال2005نونبر  23قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  -
22

 44أورده، لحسن أوبحيد، مرجع سابق، صفحة  2005دجنبر  7قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 
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مالية هو بحاجة للحماية منهاله ضائقة 
23

مين من األضرار لكنه أتأمين من المسؤولية هو تال، ف

 التي ضرارمن األضرار، بأنه مكرس لتغطية األيختلف عن غيره من فروع التأمين األخرى 

النوع من ا هذر الك فإن آثذل ،ألضرار التي تلحق بالمؤمن لهتلحق بالشخص الثالث وليس با

ي نجمت عنه أضرار الشخص ذللمسؤولية وال ئتبر الحادث المنشا اعذال إالتأمين ال تترتب إ

 هو الخطر المؤمن منه. ،الثالث

ي يتم ذي يبرمه الشخص الذاإلجباري عن جميع مخاطر الورش الفباإلضافة إلى التأمين 

ين قد ذة المدنية للمتدخلين في الورش الجبارية تشمل تأمين المسؤوليه اإلذفإن ه التشييد لصالحه،

تثار مسؤوليتهم بمناسبة أشغال الورش، وال يمكن في جميع األحوال أن تكون مدة المسؤولية 

 المدنية أقل من مدة مسؤولية المؤمن له.

عويض إلى ا اإلطار دفع مبلغ التذتضمن شركة التأمين في ه وفي حالة تحقق الضرر

المتفق عليها بين شركة التأمين ضمن الحدود  ،ي ألحقه به المؤمن لهذالمتضرر نتيجة الضرر ال

 ،والتي تنص عليها شروط عقد التأمين أو ضمن ما يحدده القانون في حالة معينة ،والمؤمن له

وفي المقابل يقوم المؤمن له بدفع القسط المترتب عليه للشركة التأمين
24
. 

أساس  ىلوما يليه من ق ل ع و إما ع 77ول ه المسؤولية إما على الفصذن تستند هويمكن أ

المسؤولية القائمة على مضار غير المألوفة للجوار
25
. 

الورش نفسه هو السبب كالتسبب في  إما أن يكونوتتخذ عموما أخطار الورش ثالث صور: 

األضرار العقار المجاور، كأن تظهر عليه  وإما أن تصيبالضوضاء، أو انتشار الغبار... 

 الحرمان من مشهد أو مرأى المنشأة نفسها، ك عن أو تلك التي تنشأالتشققات، أو التسربات... 

 مان من ضوء الشمس.أو الحر

مين بالنسبة لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش التعويض عن أوتشمل إجبارية الت

من مدونة  157.04األضرار الالحقة بكل شخص، باستثناء كل ما ورد في نص المادة 

 التأمينات، وتخص هذه االستثناءات:

بل بدء األشغال ق لتربةا لم يتم إنجاز دراسة اإذضرار المترتبة عن خصائص التربة، األ -1

 ه األضرار عن عدم احترام التوصيات الواردة في الدراسة المذكورة،ذأو نتجت ه

هتزازات أو إزالة أو إضعاف ركائز دعم منشآت مجاورة للمنشأة ا األضرار الناجمة عن -2

من خمسة طوابق أو أكثر ويوجد بها طابق تحت أرضي يكون مستواه المؤمن عليها المتألفة 

األرضية للمنشآت المجاورة، إذا لم يتم إنجاز دراسة  تحت أكثر انخفاضا من مستوى الطوابق

 ، ةالجوار أو إذا كانت هذه األضرار ناتجة عن عدم احترام توصيات هذه الدراس
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ة فوزية : تأمينات البناء والمسؤولية المدنية المرتبطة بها، رسالة لنيل شهادة الماستر األكاديمي في العلوم االقتصادية والتجاريدحدوح  -

 61الجزائر صفحة :  -أم الواقي-تسيير، جامعة العربي بن مهيديوال
24

 59ـ  دحدوح فوزية، مرجع سابق، صفحة:  
25

 45لحسن أوبحيد، مرجع سابق، صفحة :  - 



2018/2019 مجموعة الظل   

 

إلجبارية التأمين المنصوص عليها في األضرار التي تسببت فيها العربات الخاضعة  -3

 أعاله ما عدا األضرار: 120المادة 

التي نتجت عن تشغيل الجفان المتحركة والرافعات وغيرها من اآلالت  -

 المجهزة بها العربة، إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بأشغال داخل الورش،
األشغال داخل التي تسببت فيها كل عربة صنعت أو هيئت خصيصا إلنجاز  -

 الورش وذلك أثناء استعمالها للقيام بهذه األشغال.
مل جميع ويخضع تقدير التعويض للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، على أنه يش

، بما فيها األضرار المتأتية من حرمان من التمتع أو اإلنتفاع راألضرار التي لحقت بالغي

بالمنشأة
26
. 

على تقديم تعريفا لألغيار الذين يمكنهم اإلستفادة من التأمين  157.5وقد عملت المادة 

االجباري عن المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش، ويتعلق األمر بكل شخص ما عدا 

صاحب المدنية المتعلقة بالورش )األشخاص المعنيين بإلزامية اكتتاب تأمين المسؤولية 

في الورش أبرم معه عقد إجارة الصنعة والمهندس والمهندس  المشروع وكل شخص متدخل

المعماري( وممثليهم القانونيين وكذا أجرائهم ومأمورهم بالنسبة لألضرار البدنية
27
. 

والسبب في استثناء هؤالء األجراء والمأمورين بالنسبة لألضرار البدنية فقط، يرجع إلى 

استبعدهم عقود الشغل، بل إن المشرع ول بكونهم يرتبطون مع المالك أو المهندس أو المقا

بصريح النص ربما ألنهم مشمولين بالتغطية اإلجبارية لحوادث الشغل، بموجب القانون رقم 

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 12.18
28
. 

 "ةحقة بالمنشأ"األضرار الالومن أجل حث األشخاص الخاضعين إلجبارية التأمين 

ة المدنية المتعلقة بالورش" من استيفاء هذه اإلجبارية، نصت وإجبارية تأمين " المسؤولي

دراهم مضروبة في عدد األمتار المربعة  6على تطبيق غرامة تساوي  157.9المادة 

 5للمساحة المغطاة المحدد في رخصة البناء، بالنسبة للتأمين األول وغرامة تتراوح بين 

 .الثانيألف درهم عن كل شخص بالنسبة للتأمين  100آالف و

السؤال يبقى مطروحا عن مدى كف اية هذه العقوبة في ارساء اجبارية التامين األضرار الالحقة  
 بالمنشأة ؟
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   48لحسن أوبحيد، مرجع سابق، صفحة:  - 
27

 وما يليها 43تقرير لجنة المالية والتنمية اإلقتصادية  :  - 
28

 29) 1436ربيع األول  6في  1.14.190المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  12.18القانون رقم  - 

 2015يناير  22بتاريخ  6328( المنشور بالجريدة الرسمية رقم 2014شتنبر 
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 المطلب الثاني : تغطية المسؤولية الناشئة أثناء فترة الضمان العشري  

:" يجب على كل شخص ذاتي أو من مدونة التأمينات على أنه  157.10نصت المادة 

من ق ل ع أن يغطي  769أن تثار مسؤوليته المدنية العشرية طبقا للفصل  اعتباري يمكن

 هذه المسؤولية بالتأمين".

المسؤولية كل من المقاول هذه بلمذكور نجد أن األشخاص المعنيين وبالرجوع إلى الفصل ا 

 والمهندس المعماري. سوالمهند

وهذا ما سنحاول  ،خاصةرية هي من طبيعة ر التي تنشأ عنها المسؤولية العشضراواأل

المشمولين إلى األشخاص  )الفقرة الثانية(في تطرق ن على أن (الفقرة األولى)الوقوف عليه في 

 .بتأمين المسؤولية العشرية

 الفقرة األولى: طبيعة األضرار المشمولة بإجبارية التأمين المسؤولية العشارية

المهندس المعماري والمقاول والمهندس من أهم حاالت المسؤولية المدنية المترتبة على عاتق 

عل من ق  769ري الذي نص عليه الفصلأعمال البناء، حالة الضمان العش عن نشاطه في
29

 .

على غرار أغلبية التشريعات المدنية المقارنة
30
. 

فال عالقة له بالتأمين  ،مين يندرج ضمن حاالت التأمين المسؤولية المدنيةأوبما أن هذا الت

بقصد تأمين المخاطر  ،غيرهما المقاول أو المهندس المعماري أو الشخصي الذي قد يقبل عليه

التي قد يتعرضان لها أثناء أشغال البناء حتى ولو كان مصدر الضرر ناتجا عن أفعالهما 

ا هو يرتبط فقط لتعويض، وال يتخذ صفته إنمباا النوع من التأمين ال عالقة له الشخصية، فهذ

بتحقق عنصر الخطر ال غير
31
. 

ي يطرح هل مدة الضمان العشري من النظام العام بمعنى هل يحق لألطراف ذالسؤال ال

 االتفاق على التأمين اإلجباري لمدة تخالف الضمان العشري؟

في ظل غياب اجتهاد قضائي بالمغرب يمكن القول بالنسبة لالجتهاد القضائي الفرنسي أن 

تفاق ض، فاألول يعطي الحق لألطراف، اإلمجلس الدولة يختلف عن موقف محكمة النقموقف 

في كناش التحمالت على مدة أقصر أو أطول من عشر سنوات إلثارة المسؤولية الناتجة عن 
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دس المعماري أو المهندس والمقاول ي جاء فيه:" المهنمن ق ل ع الذ 769ري بقراءة الفصل ـ يمكن استخالص المبدأ العام للضمان العش 

لتي نفدها أو أشرف ا حدث خالل العشر السنوات التالية من اتمام البناء أو غيره من األعمال امسؤولية إذالمكلفان مباشرة من رب العمل يتحمالن ال
 ه خطر واضح باالنهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في األرض  نهار البناء كليا أو جزئيا أو هذا اها إذعلى تنفيذ

 المهندس المعماري الدي أجرى تصميم البناء ولم يشرف على تنفيد عملياته ال يضمن إال عيوب تصميمه.

ور الواقعة الواجبة للضمان وإال كانت غير يوما التالية من يوم ظه 30تبدأ مدة عشر سنوات من يوم تسلم المصنوع ويلزم رفع الدعوى خالل 

 مقبولية".
30

ـ ترتكز أغلب التشريعات المدنية على فترة عشر سنوات كمهلة للضمان في مجال العيوب المباني كالقانون المدني الفرنسي المؤرخ في  

وكذلك  2270و 1792المدني البلجيكي في المادتين وهذه المادة هي التي اعتنقها القانون  1669والقانون المدني االيطالي المادة  04/01/1987

والجدير بالذكر أن مهلة الضمان في بالمغرب كانت خماسية في األصل عند وضع قانون  05/11/1999القانون االسباني منذ صدور قانون 

وهي نفس المدة لدى  08/12/1959في  769إال أنها أصبحت عشرية بمقتضى التعديل الذي أدخل على الفصل  1913االلتزامات والعقود سنة 

  .الدول المغاربية  مثل تونس والجزائر ومصر
31

 وما يليها. 338ـ عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، صفحة:  
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رية من النظام العام وال يجوز الضمان العشري، بينما محكمة النقض ترى أن الضمان العش

تلقائيا يمكن للقاضي أن يثيرها  الفها وتفاق على ما يخاإل
32
. 

ة كتلك التي تؤدي ا كان العيب يكتسي خطورة جسيمذه الضمانة إال إذوال يمكن اثارة ه

نهيار الكلي أو الجزئي للبناء أو التي تهدد مثانته أو تجعله غير قابل لالستعمال فيما أعد له، اإل

كما يجب أن يكون العيب خفيا أثناء التسليم
33

، إذ ال يمكن اثارة مسؤولية المقاول أو المهندس إذا 

ثناء أكان العيب ظاهرا اثناء التسليم أو إذا كان لألطراف من الممكن اكتشافه أو التعرف عليه 

ي يستوجب المسؤوليةذن العيب البناء هو مصدر الضرر الالتسليم ، كما يجب أن يكو
34
. 

اري والمقاول والمهندس األضرار الناشئة عن ي يضمنه المهندس المعمذوالمقصود بالبناء ال

المنشآت الثابتة التي من صنع  جميع ،تهدمه الكلي أو الجزئي خالل فترة الضمان العشري

مثل  ،ي نوع كانأسها المباني من أويأتي على ر ،قرار باألرض اتصال لتصوتنسان اإل

 اأي والمتاجروالعمارات ودور السينما والمصانع  ل والفيالت والمدارس والمستشفياتالمناز

دون هدمه،  نقله كانت المواد التي شيدت منها، طالما أن البناء مستقر ثابت في مكانه ال يمكن

عتبر بناء في تان آلخر ال ا فاألكشاك والكبائن القابلة للفك والتي يمكن نقلها من مكذهوعلى 

هناك بعض المنشآت الثابتة األخرى التي من المسلم وباإلضافة للمباني ف ،ا الضمانذخصوص ه

والخزانات والسكك  ل مثل الجسور والقناطر والسدودبه أنه تدخل في ضمان المهندس والمقاو

الحديدية واألنفاق
35
. 

غير أنه ال ينطبق نطاق الضمان العشري كليا مع نطاق التأمين اإلجباري، لذلك حاول 

اري مستعينا تحديد نطاق اعمال التأمين اإلجب 04/01/1978القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 

من المدونة المدنية والمكملة بفكرة "عناصر  1792ة حسب الفصل أبفكرتين، فكرة المنش

عمال البناء" المنصوص أة " التجهيز " التي تتحكم في الضرر العشري، ومن جهة أخرى فكر

التأمين المتعلق بالخطر العشريعليها في مدونة التأمينات والتي تحدد نطاق 
36
. 

                                                           
32

مارس  يناير ـ 22تنمية، عددشغال العمومية، مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والوار: الضمانة العشرية في مجال األـ العربي بولن 

 .53 :صفحة 1998
33

نتين اللتين أجراهما عون مكتب التنفيذات القضائية ي" حيث يتبين بالفعل من المعا1965يونيو  1ئناف بالرباط بتاريخ ـ أنظر قرار محكمة االست 

نقصه الميل وأن الماء يتسرب شركة فيروا، يمكن أن تتسرب إليها السوائل بسبب عيب في صنعها وأن غطاء البناية ي التي بنتها شركة أن الغرفة
 54للغطاء بسبب إنجاز التغطية وأنه يجب هدم البناء وإعادة البناء" أورده العربي بولنوار، مرجع سابق، صفحة : من الجزء األعلى 

   
34

 وما يليها 54 :العربي بولنوار، مرجع سابق، صفحة - 
35

  92صفحة :  توزيع المعارف باإلسكندرية،   1988طبعة  ،تشريعات البناء شرح الوسيط فيـ معوض عبد التواب،  
36

 101ون المادة الرابعة من قانالمغربي والمصري حيث عمد بمقتضى ـ سلك المشرع المصري موقف مخالفا لما هو عليه في كال التشريعين  

ية إال أي تشطيبات خارجديلها أو تدعيمها أو اجراء ا أو تعأنه ال يجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليته. ويستفاد منها 1996لسنة 

 .يةم وفقا لما تبينه الالئحة التنفيذلك من الجهة اإلدارية المختصة بشؤون التنظيبعد الحصول على ترخيص في ذ
قة مع األصول الفنية والمواصفات ا القانون ومتفاألولى إال إذا كانت مطابقة ألحكام هذوال يجوز الترخيص بالمباني واألعمال المشار إليها بالفقرة 

 صحية التي تحددها الالئحة التنفيذية.العامة والمقتضيات األمن والقواعد ال
ت المرخص واألوضاع الالزم توفرها فيما يقام من األبنية على جانب الطريق عاما كان أو خاصا وتحدد التزاما ية الشروط وتبين الالئحة التنفيذ

ية االختصاصات المخولة للسلطات المحلية في ه ، كما  تحدد الالئحة التنفيذوفي حالة التوقف عن العمل وأثناء التنفيذ له في الشروع في التنفيذ
 قواعد الخاصة بالواجهات الخارجية.وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة وال
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ه الفكرة تطورا ملحوظا فقد كانت عبارة أعمال البناء تشكل اللبنة األساسية ذوقد عرفت ه

 لتطبيق التأمين اإلجباري رغم أن القانون لم يضع لها تعريفا.

ه الوضعية عمدت السلطة التنظيمية إلى حشر تعريف أعمال البناء كالتالي:  هي ذولعالج ه

عمال التي يكون موضوعها إنجاز أو تعديل المباني المقامة على األرض بشكل يسمح األ

، 1978ا التعريف سنة ذإال أن مجلس الدولة قضى بإلغاء هلإلنسان بأن يتحرك بداخلها ... 

ألخد بفكرة با وذلك 1991أن تضع تعريفا سنة الفرنسية وبعد تردد كبير حاولت محكمة النقض 

، إال مسجلة أو المرصودة، إلضفاء الطابع العشري على العيوب ال"عمال البناءاستخدام تقنيات أ"

ماهية ا المعيار على اطالقه، قد يبدو من الخطورة بمكان ألنه ال أحد يعرف فعال ذبه ذأن األخ

بأنه كل ما يخالف تقنيات  عتقاديسمح باإل مر من الناحية النظريةتقنيات البناء، وإن كان األ

الهندسة المعمارية
37
. 

إال أن محكمة النقض الفرنسية وسعت من نطاق هذا المعيار إلى أبعد حدا حينما طبقته على 

"تقنيات ال الجديدة المنجزة قد استعملت البناء قائما، بمجرد أن األعم لحقت األضرار التي

"البناء
38
. 

تعويض واسع على مكن أرباب العمل من االستفادة من ا التوسع يكون االجتهاد القضائي ذوبه

 ين سيتحملون عواقب مالية لم تكن متوقعة في البداية.ذحساب المؤمنين ال

وبعد أن حدد المباني والمنشآت  157.11غير أن المشرع المغربي ومن خالل المادة 

ر عب الكل باستثناء"" تأمين الخاضعة لإلجبارية التأمين عاد ليحدد عن طريق استعمال تقنيات 

استثنى صراحة بموجب القانون  ه المنشآت أو بالغير إال ماذتأمين جميع األضرار الالحقة به

تعويض  157.11ا تشمل إجبارية التأمين المسؤولية المدنية العشرية من خالل المادة ذوهك

رجية أو جميع األضرار الالحقة بالمنشأة باستثناء بعض األضرار الناجمة عن الحرب الخا

حرب األهلية واضطرابات الشعبية أو أعمال اإلرهاب أو التخريب أو عن عدم مراعاة 

ة إلى ات الطابع التقني الصادر عن مكتب المراقبة والتي تم تبليغها بصفة قانونيذالتحفظات 

ا لم يتم رفع تلك التحفظات ، كما يمكن نص عقد التأمين على ذصاحب المشروع في حالة ما إ

مين أما يغطي التوعمو ،ءات أخرى من الضمان بنص تنظيمي باقتراح من الهيئةاستثنا

ه االستثناءات مصاريف ونفقات اصالح األضرار من الطبيعة العشرية أي ذاإلجباري خارج ه

تلك التي من شأنها المساس بصالبة البناء واألضرار التي تصيب أحد عناصره التجهيزية، 

باري للمسؤولية العشرية جميع األضرار التي ال تثير إال ويخرج من نطاق الـتأمين اإلج

لمادية التي تلحق المسؤولية وفق القواعد العامة للمشيد كما ال تشمل التغطية إال األضرار ا

 لالمادية واألضرار الملحوقة بالمنقوالت.اضرار المنشأة دون األ
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على المسؤولية بالمعنى جباري وقد أخد المشرع المصري بأعمال البناء في المجال التأمين اإل

ي يشمل عالوة على إنشاء بناء جديد، كافة أعمال التعلية أو التعديل أوالتدعيم أو ذالواسع ال

التجديد أو الترميم للبناء موجود سلفا
39
. 

 الفقرة الثانية: األشخاص المشمولين بتأمين المسؤولية العشرية 

اع من كل عقد نقل الملكية أو االنتفمن م ت :" يجب أن يتضمن  157.17تنص المادة 

عشر سنوات البرم قبل انتهاء أجل أأمين المسؤولية المدنية العشرية تالمنشأة تشملها إجبارية 

 لى وجود أو غياب هذا التأمين". إشارة من ق ل ع اإل 769في الفصل  المنصوص عليه

الخاضعة  ءاتاالنهائيين للمنشللمالك  ونظرا ألهمية تأمين المسؤولية المدنية العشرية بالنسبة

تساءل السادة النواب عن الفلسفة من وجود هذه المادة وندى البعض  ،إلجبارية هذا التأمين

بضرورة إعداد الهيئة لنموذج العقد قصد االشتغال وفقه من طرف مقاوالت التأمين لكن رد 

حوى التساؤل بأن فا ذعن هقتصاد في معرض جوابه ر المنتدب لدى وزارة المالية واإلوزي

ي صفة ردعية بالنسبة للمخالف للقانونذبمثابة مقتضى  157.17المادة 
40
. 

والمفوت إليه  ،ه المادة يستفيد من تأمين المسؤولية العشرية كل من رب العملذوانطالقا من ه

لضمان ستفادة من اوينتقل الحق في اإل ،المنشأة في حالة وقع نقل الملكية المنشأة أو االنتفاع منها

في حالة تعاقب البيوعات خالل مدة الضمان، إلى المفوت إليهم تباعا ويكون المستفيد هو المالك 

وينجم عن هذا المبدأ أن مكتتب الضمان  ،ألنه هو من يستطيع تنفيذ اإلصالحات ،وقت التسوية

نجازيفقد صفة المستفيد من تاريخ تفويت البناء، ونفس األمر يصدق على العقار في طور اال
41
. 

المشتركة، إال أنه  جزاءالتحاد ولو أنه ليس مالكا لألبالنسبة للملكية المشتركة فإن وكيل ا

ا الضمان لحساب اتحاد ذمان باعتباره المسؤول عن إعمال هيلعب دور المستفيد من الض

2642لك في اطار مهمة المحافظة على البناء التي اسندت إليه بموجب المادة ذالمالكين و
، من 

مؤمن إلصالح تلك األجزاء نون الملكية المشتركة وتخصيص األموال المحصل عليها من القا

وفي المقابل يبقى المالك هو المستفيد بالنسبة لألجزاء المفرزة ة،المشترك
43

بالرجوع إلى ، لكن 

لك ذمجال تطبيق تأمين مخاطر الورش وكالتي تحدد  دونات التأميناتمن م 157.17المادة 

ا ذوفي ه ،المشمولة بإلزامية التأمينعبر التنصيص على البنايات  ،ولية العشريةتأمين المسؤ

إن إجبارية التأمين لن تخص في المرحلة األولى إال المباني التي من المفترض أنها فاإلطار 

ستنشأ لغرض إنعاش عقاري محض بالنظر لتوفرها على الشروط الموضوعية التي ينص عليها 

ه المباني وعدد طوابقها أو لغرض تجاري أو صناعي أو خدماتي ذبمساحة هالمشروع والمتعلقة 
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، باإلضافة إلى كل ورش يخص متر مربع 400صرف على أن تكون المساحة المغطاة تفوق 

عدة مباني تكون موضوع رخصة بناء واحدة
44
. 

متر مربع  400لكن الخوف يظل قائما في اشتراط هذه الخصائص الفنية " عنصر المساحة 

مر إلى على األقل أو عدد الطوابق " في البناء الخاضع إلجبارية التأمين قد يفضي في نهاية األ

وبالتالي   ،المساكن المخصصة للسكن الخاص من إجبارية التأمين استثناء بشكل غير مباشر

حرمان هؤالء المالكين من الحماية التي من المفروض أن يوفرها التأمين اإللزامي وهم أولى 

 . بها

فإذا كانت الغاية من هذا التمييز تجنب تحميل المواطنين الذين يقومون ببناء مساكن خاصة 

بهم أو محاالت بسيطة للمزاولة بعض األنشطة الصناعية أو التجارية أو الخدماتية لمصاريف 

إضافية من قبيل تكلفة التأمين ومصاريف مختلف الدراسات التقنية وأعمال المراقبة
45

 رغم، و

ي يبرر استثناء المشيدين من  فما الذكين الصغر بنفقات إضافية، لغاية هي عدم إلزام المالا أن
 ه المباني تجاه هؤالء المالكين؟تلحق هذ  يالعشرية عن االضرار الت  إبرام المسؤولية

المباني  النوع من التأمينات لتشمل حتى  اذيدعو للتفكير في تعميم إلزامية هي ذمر الاأل 

 السنوات المقبلة. األخرى خالل

على مين المسؤولية المدنية العشرية تأومن أجل حث األشخاص الخاضعين لإلجبارية الـ

على تطبيق الغرامة تتراوح مدونة التأمينات من  157.16بارية نصت المادة ه اإلجذاستفاء ه

دنية الم اضع إلجبارية التأمين المسؤوليةخما بين عشرة الف و مائة ألف درهم على كل شخص 

ه الغرامة إال مرة واحدة على نفس ذه اإلجبارية، وال يمكن أن تطبق هذالعشرية  لم يستوفي ه

 .المنشأةالشخص ونفس 
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 خاتمة

إرساء حاول  13.59كان المشرع المغربي من خالل مستجدات التي جاء بها قانون إذا 

البناء من أجل التخفيف من عدة مخاطر في هذا المجال وذلك بتمكين  الزامية التأمين في مجال

رب العمل أو الغير من الحصول على التعويض في أقصر وقت ممكن، إال أنه ال يعتبر حال 

 شامال لجميع المشاكل الناجمة عن هذا اإلطار.

التي هي على فالتأمين اإلجباري ال يطال من الناحية الفعلية سوى تلك المباني والمشروعات 

جانب من األهمية والتي تتطلب إلنجازها تظافر مجموعة من الطاقات البشرية والمادية الكفيلة 

أما باقي المباني األخرى ذات الطابع الفردي التي يتم تشيدها  ،بتغطية هذا النوع من المقاوالت

ه يتعذر تطبيق خارج النطاق الحضري من غير االستعانة بالمقاول أو المهندس المعماري، فإن

 نظام التأمين اإلجباري بشأنها .

باإلضافة إلى عدم شمول التأمين اإلجباري من المسؤولية العشرية للجميع المتدخلين في 

 في ذلك المشيدة لصالح الدولة .العملية البنائية، واستبعاد بعض المنشآت من إجبارية التأمين بما 

ع من األشخاص المشمولين بالضمان يالتوس نعتقد أنه كان من األحسن على المشرعلذلك 

حيث أضحى من الواضح إخضاع المقاول من ق ل ع  769العشري عن طريق تعديل الفصل 

وضمان تمثيلية المستهلكين المؤمن لهم في هيئة مراقبة من الباطن كذلك للضمان العشري،...

صات التأمين أثناء يولما يحتم أن يتم اإلدالء ببون التأمينات، إدراج ضمن مقتضيات القان

، اعادة النظر في مستويات مراقبة استيفاء هذه التصريح بفتح الورش، وعند انتهاء منه

االجبارية، فرض نموذج من الشواهد يحدد بشكل واضح ودقيق األنشطة المشمولة بالضمان 

 بناء...
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