
االشتراكبتحدید نسبة)2005 یولیو18 (1426 من جمادى اآلخرة11 صادر في2-05-735رقممرسوم
التأمین اإلجباري األساسي عنالواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات االحتیاط االجتماعي برسم نظام

 .المرض
،الوزیر األول

 منھ ؛63والسیما الفصلبناء على الدستور ،
 25بتاریخ 1-02-296بمثابة مدونة التغطیة الصحیة األساسیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 65-00ون رقموعلى القان
 منھ ؛148 و107و106 و48 و47 و46، والسیما المواد)2002 أكتوبر3 (1423من رجب

بإحداث النظام (1977 أكتوبر4 (1397 من شوال20 الصادر في1-77-216المعتبر بمثابة قانون رقموعلى الظھیر الشریف
الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛

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

:األولىالمادة
اإلجباري األساسي عنم نظام التأمینالواجب أداؤه للصندوق الوطني لمنظمات االحتیاط االجتماعي برستحدد نسبة االشتراك

 من القانون رقم106 من المادة1المشار إلیھا في البندمن مجموع األجور%5المرض فیما یخص مأجوري القطاع العام في
.المأجوریتحملھا%50یتحملھا المشغل ونسبة%50توزع على أساس نسبة المشار إلیھ أعاله ،00-65

 400 درھما وال یزید حده األقصى عن70االشتراك في حدود مبلغ شھري ال یقل حده األدنى عنتحصل كل حصة من حصتي
.درھم

:الثانیةالمادة
المدفوعة لھممن المبلغ اإلجمالي للمعاشات األساسیة%2,5الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات فيتحدد نسبة االشتراك

. درھم400عن درھما وال یزید حده األقصى70نفي حدود مبلغ شھري ال یقل حده األدنى ع
:الثالثةالمادة

الظھیر الشریف من13الواجب أداؤه من لدن األشخاص المستفیدین من تأمین اختیاري طبقا ألحكام الفصلتحدد نسبة االشتراك
أجر شھري اعتبر كأساس في حساب آخرمبلغ آخرمن%5 المشار إلیھ أعاله ، في1-77-216المعتبر بمثابة قانون رقم

.اإلجباري في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعداالشتراكات والمساھمات برسم االنخراط
:الرابعةالمادة

الخاضعة للقانون العامشھریا من قبل الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة واألشخاص المعنویةتؤدى االشتراكات
.یوما الموالیة لتاریخ انتھاء الشھر المعني15لمكلفة بتدبیر أنظمة المعاشات داخل أجل أقصاهوالھیئات ا

.علیھلمنظمات االحتیاط االجتماعي كیفیات دفع المشغل لمبالغ االشتراكات المستحقةیحدد الصندوق الوطني
:الخامسةالمادة

االجتماعي باشتراكات المستفیدیناء الصندوق الوطني لمنظمات االحتیاطالمكلفة بتدبیر أنظمة المعاشات مدینة إزتعتبر الھیئات
.من ھذه المعاشاتمن المعاشات المدفوعة من لدنھا والتي تلزم بخصمھا

مدنیة ، بوعاء اشتراكاتالمذكورة بإبالغ الصندوق الوطني لمنظمات االحتیاط االجتماعي ، عند نھایة كل سنةوتلزم الھیئات
.شاتأصحاب المعا

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

.واحد منھم فیما یخصھ
.(2005 یولیو18 (1426من جمادى اآلخرة11وحرر بالرباط في

.جطوإدریس:اإلمضاء
:وقعھ بالعطف

والخوصصة ،ر المالیةوزی
.ولعلوفتح اهللا:اإلمضاء

والتكوین المھني ،وزیر التشغیل
.المنصوريمصطفى:اإلمضاء

،وزیر الصحة
.الشیخ بید اهللامحمد:اإلمضاء


