
بتطبیق القانون)2005 یولیو18 (1426 من جمادى اآلخرة11 صادر في2-05-733رقممرسوم
 .بمثابة مدونة التغطیة الصحیة األساسیة 65-00رقم

،الوزیر األول
 منھ ؛63والسیما الفصلبناء على الدستور ،

بتاریخ 1-02-296تنفیذه الظھیر الشریف رقمبمثابة مدونة التغطیة الصحیة األساسیة الصادر ب 65-00وعلى القانون رقم
؛، والسیما الكتاب األول منھ)2002 أكتوبر3 (1423 من رجب25

، (2005 یولیو6 (1426 من جمادى األولى28في المجلس الوزاري المنعقد فيوبعد دراسة المشروع
:ما یليرسم

األولالفصل
الطبیة المضمونةوكیفیات إرجاع وتحمل مصاریف الخدماتشروط
: 1المادة

ألحكام المادةالمؤداة من قبل المستفیدین من التأمین اإلجباري األساسي عن المرض أو تحملھا ، وفقایتم إرجاع المصاریف
المرجعیة الوطنیة ونسب تغطیة الخدمات الطبیة كما المشار إلیھ أعاله ، على أساس التعریفة65-00 من القانون رقم12

.من الھیآت المكلفة بالتدبیردة بمرسوم بالنسبة لكل واحدةھي محد
: 2المادة

بما فیھا تلكتطبق نسب التغطیة المشار إلیھا في المادة األولى أعاله ، على مجموع الخدمات المقدمةفي حالة االستشفاء ،
.المقدمة في إطار االستشفاء بالنھار

.الصحةر االستشفاء بالنھار بقرار لوزیرتحمل مصاریفھا في إطاتحدد الخدمات الممكن
: 3المادة

والجراحیة وشبھمصاریف العالجات المتعلقة باالستشفاء اإلقامة بالمستشفى وأتعاب األعمال الطبیةیشمل إرجاع أو تحمل
فیة وطب األسنانالطبیة المصورة والفحوصات الوظیالطبیة وأعمال التحالیل البیولوجیة الطبیة والطب اإلشعاعي والفحوصات

.الطبي وكذا األدویة ، على أساس التعریفة المرجعیة الوطنیةوأعمال التقویم الوظیفي والترویض
: 4المادة

وأدوات االنغراسالمصاریف المتعلقة باالستشفاء األجھزة التعویضیة والبدائل الطبیة واآلالت الطبیةیشمل إرجاع أو تحمل
المرجعیة الوطنیة ، وأكیاس الدم البشري ومشتقاتھ ذاتمال الطبیة وذلك على أساس التعریفةالطبي الضروریة للقیام باألع

.المحددة بنص تنظیميالعمر القصیر على أساس األجرة
: 5المادة

:في شكل مبلغ جزافي إذا تعلق األمر بما یليیتم إرجاع المصاریف
؛النظارات الطبیة-
الطبیة ؛والبدائلاألجھزة التعویضیة-
وأدوات االنغراس الطبي ؛اآلالت الطبیة-
.بالنسبة لألطفالتقویم األسنان-

.الجزافیة المرجعیة في إطار التعریفة الوطنیة المرجعیةوتحدد المبالغ
: 6المادة

إلى سنة واحدةغیر أن ھذا األجل یقلص.الجزافي للنظارات الطبیة كل سنتین ابتداء من آخر وصفة طبیةیتم إرجاع المبلغ
.یساویھا سنة أو12عندما یتعلق األمر بطفل یقل عمره عن

.للمصاریفالھیكل أو الزجاج المفقودین أو اللذین أصابھما التلف قبل انصرام ھذه المدة أي إرجاعوال یترتب على تجدید
: 7المادة

في إطار التأمینمقبول إرجاع مصاریفھا أو تحملھاالصحة قائمة األجھزة التعویضیة والبدائل الطبیة التحدد بقرار لوزیر
.االنغراس الطبياإلجباري األساسي عن المرض وكذا قائمة اآلالت الطبیة وأدوات

الطبي التي یخضع إرجاعأیضا ، قائمة األجھزة التعویضیة والبدائل الطبیة واآلالت الطبیة وأدوات االنغراسویحدد ھذا القرار
.بالتدبیر للموافقة المسبقة للھیئة المكلفةمصاریفھا أو تحملھا
االنغراس الطبي أوالجزافیة مصاریف اقتناء األجھزة التعویضیة والبدائل الطبیة واآلالت الطبیة وأدواتوتغطي ھذه المبالغ

 مصاریف أنظمةوتشمل ھذه المبالغ الجزافیة أیضا إرجاع .تركیبھا أو استئجارھا أو ، عند االقتضاء ، إصالحھا أو تجدیدھا
.الضروریة الشتغال األجھزةالربط والتوابع األخرى

أعضائھم ، قبلغیر أنھ یحق للضحایا الذین فقدوا عضوا من.یطالب إال بجھاز واحد عن كل إعاقةال یمكن للمستفید أن
.تابع لھیئة التدبیررأي الطبیب المراقب الالحصول على األجھزة النھائیة ، االستفادة من جھاز مؤقت بعد استطالع

صالح لالستعمالوال یتم منحھ إال في حالة ما إذا أصبح ھذا الجھاز غیر.ما إال بعد انصرام مدة سنتینال یمكن تجدید جھاز
وفي ھذه الحالة األخیرة وعندما.بحالة المستفید تبرر ذلكوثبت أنھ من غیر الممكن إصالحھ أو إذا كانت التغییرات التي لحقت

.سنتین سنة أو یساویھا ، یمكن أن یتم التجدید قبل انصرام أجل18عنق األمر بطفل یقل عمرهیتعل
فقدانھا عنویتحمل المستفید النتائج المترتبة عن تدھور األجھزة أو.عن حراسة وصیانة أجھزتھیكون المستفید مسؤوال

.قصد أو بسبب خطأ جسیم
: 8المادة



ھذه القائمةویتم إعداد.إرجاع مصاریفھا بقرار لوزیر الصحة حسب الخدمة الطبیة المقدمةالمقبولتحصر قائمة األدویة
.للدواء مع بیان طریقة تقدیمھ وشكلھباالستناد إلى التسمیة المتعارف علیھا دولیا وإلى الفئة العالجیة

دواء الجنیس للمستحضرمستحضر من المستحضرات الصیدلیة على أساس الثمن العمومي للیتم إرجاع مصاریف أي
.دولیاالمرجعي في حالة وجوده والذي یحمل نفس اإلسم المتعارف علیھ

بالتدبیر عندما تكونالمستفید كلیا أو جزئیا من المصاریف الباقیة على عاتقھ من طرف الھیئة المكلفةغیر أنھ یمكن إعفاء
عنھ عجز یتطلب عالجات طویلة األمد أو باھضةتباألدویة المقبول إرجاع مصاریفھا مخصصة لعالج مرض خطیر أو تر

.الثمن
.عاتق المستفیدالصحة قائمة األدویة التي تخول اإلعفاء الكلي أو الجزئي من المصاریف الباقیة علىتحدد بقرار لوزیر

إطار توافقغیر واردة في قائمة األدویة المقبول إرجاع مصاریفھا ضمن بروتوكول مصادق علیھ فيعندما تندرج جزیئة
.الثمن العمومي لھذه الجزیئةعالجي تتضمنھ االتفاقیة الوطنیة ، فإن إرجاع المصاریف یتم على أساس

: 9المادة
أو باھضالصحة قائمة األمراض الخطیرة أو األمراض التي ترتب عنھا عجز یتطلب عالجا طویل األمدتحدد بقرار لوزیر

.المشار إلیھ أعاله65-00 من القانون رقم9قتضیات المادةالثمن یخول الحق في اإلعفاء وفقا لم
وإزمانھ وشدةاعتبار تواتر المرض وخطورتھ وخصوصا بالنظر إلى العجز أو اإلعاقة المترتبة علیھتحدد ھذه القائمة مع

.مصاریفھالمراضة التي یكون مسؤوال عنھا وتكلفة تحمل
القائمة المذكورة منأو المكلفة غیر الواردة في/األمراض النادرة المزمنة واستثنائیة تحمل مصاریفغیر أنھ یمكن بصفة

.استطالع رأي الوكالة الوطنیة للتأمین الصحيطرف الھیئة المكلفة بالتدبیر باقتراح من المراقبة الطبیة وبعد
: 10المادة

واستطالع رأيلھیئة المكلفة بالتدبیر المعنیةالجزء الباقي على عاتقھ بعد دراسة الحالة من لدن ایقرر إعفاء المؤمن من
.نفسھاالمراقبة الطبیة ، كل ستة أشھر قابلة للتجدید وفقا للشروط

.رسالة مضمونةاإلعفاء المذكور من طرف الھیئة المكلفة بالتدبیر معلال وأن یبلغ إلى الطالب بواسطةیجب أن یكون رفض
. أدناه38الصحي التي تقوم بدراستھ وفقا ألحكام المادةالوكالة الوطنیة للتأمینویمكن للطالب أن یطعن في ھذا القرار لدى

: 11المادة
طرف المھني أوخدمات العالج بناء على وثائق اإلثبات المطلوبة ومن بینھا ورقة العالجات الموقعة منیتم إرجاع مصاریف
التي تلي تاریخ إیداع أو إرسال الملف الذي یثبتین یوماویتم اإلرجاع على أبعد تقدیر داخل تسع.المھنیین الممارسین

.التي تكون موضوع نزاعالمصاریف المدفوعة باستثناء الحاالت
المصاریفوعندما تشھد المراقبة الطبیة على صحة الخدمات المتنازع في شأنھا ، یجب أن یتم إرجاعوفي ھذه الحاالت ،

.تقدیرداخل الثالثین یوما الموالیة على أبعد
: 12المادة

الشھرین الموالیین ألولالعالجات أو تقدیمھا وكذا وثائق اإلثبات إلى الھیئة المكلفة بالتدبیر المعنیة خاللیجب إرسال ورقة
الحالة األخیرة ، یجب تقدیم الملف خالل الستین یوما الموالیةوفي ھذه.عمل طبي ما لم یتعلق األمر بعالج طبي متواصل

.لعالجالنھایة
في إرجاعالقاھرة ، یؤدي عدم مراعاة اإلجراءات المشار إلیھا في الفقرة السابقة إلى سقوط الحقباستثناء حالة القوة

.مصاریف الخدمات موضوع الملف
: 13المادة

 التاریخ المتوقعقبلأشھر على األقل)6(الحمل التي تمت معاینتھا طبیا إلى الھیئة المكلفة بالتدبیر ستةیجب إبالغ حاالت
.للوالدة

.الطبیة المضاعفات المحتملة للحمل والوالدة وتوابعھایشمل الحق في الخدمات
: 14المادة

.الصحة شروط ومراحل التتبع الطبي للحمل وتوابع الوالدةتحدد بقرار لوزیر
: 15المادة

للحالة الصحیة تقدم ابتداء من المعاینة الطبیةتوابع والدة مرضیة ، فإن خدمات التأمین الصحيفي حالة حمل مرضیة أو
.للمستفیدة

: 16المادة
التأمینبالتدبیر أن تقوم بإرجاع مصاریف العالجات المقدمة خارج التراب الوطني للمستفید منیمكن للھیئات المكلفة

المصاریف وفقا لنفس النسبإرجاع ھذهویتم.اإلجباري عن المرض الذي قد یصاب فجأة بمرض خالل تواجده في الخارج
.بالمغربونفس الشروط كما لو تم تقدیم العالجات

عن المرضالعالجات التي تستوجبھا طبیا الحالة الصحیة للمستفید من التأمین اإلجباري األساسيعندما ال یمكن تقدیم
إلیھا قصد الحصول على الموافقة المسبقةینتميبالمغرب ، یجوز للمستفید أن یتقدم بطلب لدى الھیئة المكلفة بالتدبیر التي

.بالخارجلتحمل مصاریف العالج بمؤسسة للعالج
.قائمة الفحوصات أو العالجات التي تبرر التنقل إلى الخارجیحدد وزیر الصحة

لعالج تحدد علىاتفاقیة لالمسبقة باألولویة لمؤسسات العالج األجنبیة التي أبرمت مع الھیئة المكلفة بالتدبیرتمنح الموافقة
.المصاریفوجھ الخصوص شروط تحمل مصاریف عالج المستفید وكیفیات إرجاع

.بشأنھقبل التوقیع علیھ على الوكالة الوطنیة للتأمین الصحي قصد إبداء رأیھایعرض مشروع االتفاقیة



الثانيالفصل
تقدیم العالجات للمستفیدینشروط
: 17المادة

احترام شروطلمستفیدین وفقا لألحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل في ھذا المیدان معلیجب أن تقدم العالجات
.االتفاقیات الوطنیة

: 18المادة
تعذر تنقل المستفید بسببالطبیة والعالجات الخارجیة بعیادة المھني الممارس ، باستثناء حالة االستشفاء أوتقدم االستشارات

.حالتھ الصحیة
: 19مادةال

.بالتدبیرللمصاریف موضوع موافقة مسبقة من قبل الھیئة المكلفةیجب أن یكون كل تحمل
: 20المادة

:التالیةالموافقة المسبقة من طرف الطبیب المعالج ویوضع في طي سري ویتضمن البیانات الطبیةیجب أن یحرر طلب
؛امل العمل المھني طبقا للمصنفات المعمول بھامصاریف عالج المریض وطبیعة المرض ومعموضوع تحمل- 1
أو جراحي ؛االختصاصات المعنیة وعند االقتضاء ، المدة المحتملة لالستشفاء بالنسبة لكل تخصص طبياالختصاص أو- 2
الوظیفیة المطلوبةالبیولوجیة الطبیة وفحوصات الطب اإلشعاعي والفحوصات الطبیة المصورة والفحوصاتالتحالیل- 3

والمبررة ؛
.الموصى بھ للمریض سواء أكان طبیا أم جراحیانوع العالج- 4

: 21المادة
ویجب أن یصدر.بالتدبیرالعالجات موضوع طلب الموافقة المسبقة إال بعد التوصل بجواب الھیئة المكلفةال یمكن مباشرة

.الموافقة المسبقةداع طلب ساعة الموالیة إلی48الجواب على أبعد تقدیر خالل
طلب الموافقةویجب إرسال.االستعجال ، فإن المریض یتم إدخالھ فورا إلى المؤسسة وتقدم لھ العالجاتغیر أنھ في حالة

.تأخیرالمسبقة إلى الھیئة المكلفة بالتدبیر دون
: 22المادة

الھیئة المكلفة المؤدي ، یوجھ مقدم خدمات العالج إلىالخدمات المقدمة في إطار مبدأ الطرف الثالثبالنسبة لدفع مصاریف
ثالثة أشھر ، ملفا یتضمن على وجھ الخصوص الوثائقبالتدبیر ، بمجرد خروج المریض وعلى أبعد تقدیر داخل أجل ال یتعدى

:التالیة
نسخة مند االقتضاء ،لتحمل المصاریف التي یجب أن ترفق بھا نسخة من بطاقة تسجیل المؤمن وعنالوثیقة األصلیة-

؛البطاقة الوطنیة للمستفید إذا كان شخصا غیر المؤمن
واألتعاب المطابقةمفصلة ومختومة وموقع علیھا من طرف المھنیین الممارسین ویبین فیھا معامل األعمالفاتورات األتعاب-

الوطنیة ؛ویجب أن یتم إعداد ھذه الفاتورات طبقا لمقتضیات االتفاقیة.لھا
الباقي علىالعالجات تتضمن تفصیل المصاریف وعلى وجھ الخصوص أتعاب المھنیین الممارسین والجزءفاتورة مؤسسة-

علیھا من طرف المؤمن أو إذا عاقھ عائق منعاتق المؤمن ، وتكون الفاتورة مختومة من طرف مؤسسة العالجات وموقعا
قانونیة ؛طرف واحد من ذوي حقوقھ یوكلھ عنھ بصفة

؛ذوي حقوقھ ، عند االقتضاء ، على حقیقة العالجات المقدمة وصحة الفاتورةیشھد توقیع المؤمن أو
.سريخطي من الطبیب المراقب ، تقریر عن االستشفاء یوجھ في طيعند االقتضاء وبطلب-

.العالجاتتم مؤسسةویجب أن تحمل النسخ أو النظائر خا.استشفاء إعداد فاتورة واحدة أصلیةیترتب على كل عملیة
: 23المادة

طرف الھیئةانضمام مقدم عالجات طبیة إلى االتفاقیة الوطنیة سببا من أسباب رفض تحمل المصاریف منیمكن أن یشكل عدم
.المكلفة بالتدبیر

: 24المادة
للنموذج المحددجات معدة وفقاحادثة ، تتم معاینة العالجات التي تلقاھا المستفیدون بواسطة أوراق عالبالنسبة لكل مرض أو

.في إطار االتفاقیة الوطنیة
: 25المادة

:العالجات وصفات الطبیب المعالج وأن یبین فیھا على وجھ الخصوصیجب أن تتضمن ورقة
؛ھویة المؤمن- 1
كان شخصا آخر غیر المؤمن ؛ھویة المریض إذا- 2
عیادة الطبمساعد الطبي أو الصیدلي أو مختبر التحلیالت الطبیة أوالممارس وعند االقتضاء ھویة الھویة المھني- 3

اإلشعاعي أو المزود ؛
المسبقة عند الضرورة ؛بیان الموافقة- 4
؛خاصة مكتوبة في حالة وجودھا وكذا عند االقتضاء األعمال التي أنجزت في ھذا الشأنبیان تقدیم وصفات- 5
الصیدلي أو المختبر أوت شبھ الطبیة المؤدى من طرف المؤمن وعند االقتضاء مبلغ فاتورةالطبیة والعالجامبلغ األتعاب- 6

.المزود وكذا بیان الوفاء بھا
حال منوال یجوز بأي.اإلشارة إلى تقدیم العالجات یوما بیوم في حدود وصفة الطبیب المعالجوعالوة على ذلك ، تجب

.للمریضة العالجاتاألحوال أن یرفض المھني الممارس ملء ورق



: 26المادة
للمؤمنین وعلى وجھباقتراح من الوكالة الوطنیة للتأمین الصحي ، اإلجراءات الضروریة للتتبع الطبيیسن وزیر الصحة

.مماثلةالخصوص تلك المتعلقة بوضع البطاقة الصحیة أو أیة دعامة
الثالثالفصل
إبرام االتفاقیاتكیفیات
: 27المادة
تحت إشرافھا وفقا للشروطالرامیة إلى إبرام االتفاقیات الوطنیة بمبادرة من الوكالة الوطنیة للتأمین الصحي المفاوضاتتباشر

.الكیفیات المبینة في ھذا المرسوم السالف الذكر وحسب65-00المحددة بمقتضیات القانون رقم
: 28المادة

االتفاق داخل ھذا األجل ،وإذا لم یتم.التفاقیات الوطنیة أجال أقصاه ستة أشھرالمفاوضات المتعلقة بإبرام اال یمكن أن تتجاوز
وجودھا ، فإن لم توجد ، یحدد تعریفات تنظیمیة بعد استطالع رأيیجدد وزیر الصحة العمل باالتفاقیة الوطنیة السابقة عند

.للتأمین الصحيالوكالة الوطنیة
.الصحةویصادق علیھا بقرار لوزیر.عن ثالث سنواتالوطنیة لمدة ال تقلتبرم االتفاقیات

.الصحيبقرار قواعد فوترة الخدمات الطبیة بناء على اقتراح من الوكالة الوطنیة للتأمینیحدد وزیر الصحة
: 29المادة

ة للتأمین الصحيالوطنیبقرار اإلطار االتفاقي النموذجي بالنسبة لكل اتفاقیة وطنیة باقتراح من الوكالةیحدد وزیر الصحة
المعنیة ، وعند عدم وجودھا یستطلع رأي المنظمات المھنیة ذاتوذلك بعد استطالع رأي المجالس الوطنیة للھیئات المھنیة

.تمثیالالطابع الوطني األكثر
: 30المادة

للتأمین الصحي التي تخبر الوطنیةبالتدبیر كل عدم احترام أو خرق لمقتضیات االتفاقیة الوطنیة إلى الوكالةتبلغ الھیئة المكلفة
من الممارس تقدیم توضیحاتھ المكتوبة إلى اللجنة المختصةویجوز للوكالة بعد أن تطلب.بدورھا الھیئة المھنیة المعنیة
مانصراوعند.الشكوى المقدمة ضده ، أن تقرر وضعھ خارج االتفاقیة لمدة ال تتجاوز سنة واحدةالواردة في الفقرة بعده حول

.الوطنیةھذا األجل ، یعاد إدماج الممارس تلقائیا في االتفاقیة
لھذا الغرض من طرفاالتفاقیة الوطنیة أو إعادة اإلدماج فیھا من طرف اللجنة المختصة الدائمة المحدثةیقرر الوضع خارج

.ةمدیر المؤسسة المذكورالمجلس اإلداري للوكالة ویبلغ القرار إلى المعني باألمر من طرف
.یقرر الوضع خارج االتفاقیة تلقائیا وفقا لألشكال نفسھاوفي حالة العود ،

: 31المادة
.رأیھاتطبیق بند أو عدة بنود من االتفاقیة على الوكالة الوطنیة للتأمین الصحي إلبداءیعرض كل خالف حول

.األطرافیلزم رأي الوكالة
: 32المادة

الطبیة ومصنفالتفاقیة باالستناد إلى مصنف األعمال المھنیة ومصنف األعمال البیولوجیةالواردة في اتحدد بنود التعریفات
المعدة على أساس البروتوكوالت العالجیة ، في حالةاألعمال شبھ الطبیة الجاري بھا العمل والمراجع الطبیة المحتج بھا

.وجودھا
الرابعالفصل
وكیفیات ممارسة المراقبة الطبیةشروط

: 33دةالما
بالتدبیر على ھیئة ، تتوفر الھیئات المكلفة65-00الطبیة المشار إلیھا في الباب الثالث من القانون رقمللقیام بالمراقبة

للھیئات المكلفة بالتدبیر إبرام اتفاقیة لالستعانة بمھنیینخاصة لألطباء والصیادلة وأطباء األسنان المراقبین ، ویمكن
.جیینخارممارسین وصیادلة

: 34المادة
بصفة استثنائیةحسب الحالة على ملف المریض أو في مكان االستشفاء أو بواسطة زیارة إلى المنزل أوتنجز المراقبة الطبیة

.عن طریق استدعاء المستفید
.من المھني الممارسبشكل مفاجئ بمبادرةتنجز زیارة المراقبة

المكلفةحص أو خبرة مضادة یرى أنھا ضروریة وذلك على نفقة الھیئةأن یطلب أو یقوم بكل فیجوز للمھني الممارس
أو الوثائق اإلداریة ذات الطابع الفردي أو العامولھ الحق في أن یطلع بكل حریة على الملف الطبي وجمیع المعلومات.بالتدبیر

.بمھامھالضروریة للقیام
: 35المادة

الجزء الباقي علىظمة على الملف في جمیع الحاالت المتعلقة بطلبات اإلعفاء منبالتدبیر مراقبة منتتمارس الھیئة المكلفة
.الطرف الثالث المؤديعاتق المؤمن أو طلب الموافقة المسبقة لتحمل مصاریف العالج في إطار

: 36المادة
ھذا األجلوع نزاع ، یمددوفي حالة وق.الطبیة دون المساس بأجل إرجاع مصاریف العالج أو تحملھایجب أن تتم المراقبة

.بثالثین یوما كاملة
: 37المادة



باھض الثمنبالتدبیر في حالة األمراض الخطیرة أو التي ترتب عنھا عجز یتطلب عالجا طویل األمد أوتؤھل الھیئة المكلفة
.تحمل المصاریفیتجاوز ستة أشھر ، للقیام بالمراقبات الطبیة الدوریة الضروریة لمتابعة

: 38دةالما
الوكالة الوطنیةالقرارات المتخذة من طرف الھیئة المكلفة بالتدبیر ، على إثر مراقبة طبیة ، إلىتبلغ االعتراضات على

مھني خبیر وفقا للشروط المنصوص علیھا فيللتأمین الصحي التي تقوم على حسابھا بإجراء فحص جدید للمریض من طرف
ویجب أن تبلغ استنتاجات الخبیر إلى األطراف داخل أجل ال یتعدى.إلیھ أعالهلمشار ا65-00 من القانون رقم30المادة
. أعاله36المنصوص علیھا في المادةالمدة

: 39المادة
توافي وزارة السالف الذكر ، یتعین على الھیئات المكلفة بالتدبیر أن65-00من القانون رقم 43طبقا لمقتضیات المادة

من كل عام بعدد األشخاص المؤمنین وذوي حقوقھملوطنیة للتأمین الصحي عند نھایة الثالثة أشھر األولىالصحة والوكالة ا
وعددھم بالنسبة للسنة المالیة المنصرمة فیما یخصھ الخدمات المقدمة والتدفقاتوحصیلة االستھالك الطبي للمستفیدین

.المالیة المتعلقة بھذه الخدمات
.للصحةاة وزارة الصحة بالمعلومات المفیدة إلعداد الحسابات الوطنیةموافویتعین علیھا أیضا

: 40المادة
والنصوص المتخذة65-00التقنیة الرامیة إلى احترام أطراف االتفاقیات الوطنیة لمقتضیات القانون رقمتنجز المراقبة

شین یعینھم وزیر الصحة لھذا الغرض من بینوصیادلة مفتلتطبیقھ وبنود االتفاقیات الوطنیة من طرف أطباء وأطباء أسنان
.الموظفین

.للتأمین الصحيعلى الوثائق أو في عین المكان بمبادرة من وزیر الصحة أو بطلب من الوكالة الوطنیةتتم ھذه المراقبة إما
من طرف الھیئات المكلفةةالممارسون المكلفون بالمراقبة التقنیة أیضا للتأكد من تنظیم مصلحة للمراقبة الطبییؤھل المھنیون

.القواعد المتعلقة بھابالتدبیر والتحقق من أن ھذه المراقبة تنجز في إطار احترام
الممارسین المكلفینالمكلفة بالتدبیر ومنتجي العالجات ، كل فیما یخصھ ، أن یقدموا إلى المھنیینیتعین على الھیئات

.مھامھمحسن سیربالمراقبة جمیع الوثائق والمعلومات المفیدة ل
: 41المادة

والوزیر المكلف بالمالیة كلالمرسوم الذي ینشر بالجریدة الرسمیة إلى وزیر الصحة والوزیر المكلف بالتشغیلیسند تنفیذ ھذا
.واحد منھم فیما یخصھ

.(2005 یولیو18 (1426من جمادى اآلخرة11وحرر بالرباط في
.جطوإدریس:اإلمضاء

:وقعھ بالعطف
والخوصصة ،وزیر المالیة

.ولعلوفتح اهللا:اإلمضاء
والتكوین المھني ،وزیر التشغیل

.المنصوريمصطفى:اإلمضاء
،وزیر الصحة

.الشیخ بید اهللامحمد:اإلمضاء


