
بتحدید نسبة)2005 یولیو18 (1426 من جمادى اآلخرة11 صادر في2-05-734رقممرسوم
األساسي عناالشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم نظام التأمین اإلجباري

 .المرض
،الوزیر األول

 منھ ؛63والسیما الفصلبناء على الدستور ،
بتاریخ 1-02-296بمثابة مدونة التغطیة الصحیة األساسیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 65-00وعلى القانون رقم

 منھ ؛148 و107و106 و48 و47 و46والسیما المواد)2002 أكتوبر3 (1423 من رجب25
المتعلق (1972 یولیو27 (1392 من جمادى اآلخرة15 الصادر في1-72-184بمثابة قانون رقموعلى الظھیر الشریف

بنظام الضمان االجتماعي ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛
، (2005 یولیو6 (1426 من جمادى األولى28في المجلس الوزاري المنعقد فيوبعد دراسة المشروع

:ما یليرسم
:األولىالمادة

عن المرض ،التأمین اإلجباري األساسيالواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم نظامتحدد نسبة االشتراك
 من الظھیر الشریف المعتبر19الفصلمن مجموع األجور المذكورة في%4فیما یخص مأجوري القطاع الخاص ، في

یتحملھا%50یتحملھا المشغل ونسبة%50وتوزع على أساس نسبة المشار إلیھ أعاله ،1-72-184بمثابة قانون رقم
.المأجور

وتقع ھذه.للمأجورمن مجموع األجر الشھري اإلجمالي%1االشتراك المحددة في الفقرة السابقة نسبةنسبةتضاف إلى
.لنظام الضمان االجتماعيالزیادة المستحقة بصفة حصریة على عاتق جمیع المشغلین الخاضعین

:الثانیةالمادة
:بحارة الصیادین بالمحاصة فيالواجب أداؤه على التحدد نسبة االشتراك

- ؛العائد اإلجمالي لبیع السمك المصطاد على متن مراكب الصید الجیبیةمن مبلغ 1,2%
- .بالخیطالعائد اإلجمالي لبیع السمك المصطاد على متن مراكب صید السردین وبواخر الصیدمن مبلغ 1,5%

:الثالثةالمادة
المدفوعة لھممن مجموع مبلغ المعاشات األساسیة%4ن لدن أصحاب المعاشات فيالواجب أداؤه متحدد نسبة االشتراك

 1289القطاع الفالحي وأن یساوي أو یفوق دراھم في الشھر بالنسبة إلى910شریطة أن یساوي ھذا المبلغ أو یفوق
.األخرىدرھما في الشھر بالنسبة إلى القطاعات

:الرابعةالمادة
الظھیر من5لشھري الواجب أداؤه من لدن األشخاص المستفیدین من تأمین اختیاري طبقا للفصلاتحدد نسبة االشتراك

األجر الشھري المعتبر كأساس لحسابمن مبلغ%4 المشار إلیھ أعاله في1-72-184الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم
.المذكورآخر اشتراك إجباري برسم التأمین

:الخامسةالمادة
.مدینا بھاالداخلي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي كیفیات أداء المشغل لالشتراك التي یكونالنظامتحدد في

:السادسةالمادة
بالمالیة ووزیر الصحة كلالمرسوم الذي ینشر بالجریدة الرسمیة إلى الوزیر المكلف بالتشغیل والوزیر المكلفیسند تنفیذ ھذا

.واحد منھم فیما یخصھ
.(2005 یولیو18 (1426من جمادى اآلخرة11الرباط فيوحرر ب
.جطوإدریس:اإلمضاء

:وقعھ بالعطف
والخوصصة ،وزیر المالیة

.ولعلوفتح اهللا:اإلمضاء
والتكوین المھني ،وزیر التشغیل

.المنصوريمصطفى:اإلمضاء
،وزیر الصحة

.الشیخ بید اهللامحمد:اإلمضاء


