
بتحدید نسب تغطیة)2005 یولیو18 (1426 من جمادى اآلخرة11 صادر في2-05-736رقممرسوم
التأمین اإلجباريالخدمات الطبیة التي یتحملھا الصندوق الوطني لمنظمات االحتیاط االجتماعي برسم نظام

 .األساسي عن 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

؛ منھ10 و9 و7والسیما المواد)2002 أكتوبر3 (1423 من رجب25
، (2005 یولیو6 (1426 من جمادى األولى28في المجلس الوزاري المنعقد فيوبعد دراسة المشروع

:ما یليرسم
:األولىالمادة

نظام التأمین المشار إلیھ أعاله ، برسم65-00 من القانون رقم7الخدمات المنصوص علیھا في المادةتحدد نسب تغطیة
االحتیاط االجتماعي ، بالنسبة إلى كل مجموعة مناإلجباري األساسي عن المرض الذي یدبره الصندوق الوطني لمنظمات

:لى النحو التاليالخدمات ع
1 - واألعمال شبھ الطبیةالمرجعیة الوطنیة بالنسبة إلى أعمال الطب العام والتخصصات الطبیة والجراحیةمن التعریفة 80%

اعتبار األدویة ؛وأعمال التقویم الوظیفي والترویض الطبي المقدمة بشكل خارجي دون
2 - ذلك أعمالعالجات المتعلقة باالستشفاء والعملیات الجراحیة بما فيالمرجعیة الوطنیة بالنسبة للمن التعریفة 90%

عندما تكون الخدمات مقدمة من لدن %100الجراحة التعویضیة ، والدم ومشتقاتھ ذات العمر القصیر وترفع إلى نسبة
للصحة والمصالح الصحیة التابعة للدولة ؛المستشفیات العمومیة والمؤسسات العمومیة

3 - ؛العمومي بالمغرب بالنسبة إلى األدویة المقبول إرجاع مصاریفھاالثمنمن 70%
وأدوات االنغراس الطبيالمحددة في التعریفة المرجعیة الوطنیة بالنسبة للنظارات الطبیة واآلالت الطبیةالمبالغ الجزافیة- 4

الضروریة لألعمال الطبیة والجراحیة ؛
الطبیة المقبول إرجاعالمحددة في التعریفة المرجعیة الوطنیة بالنسبة إلى األجھزة التعویضیة والبدائلالمبالغ الجزافیة- 5

مصاریفھا ؛
6 - المرجعیة الوطنیة بالنسبة لعالجات الفم واألسنان ؛من التعریفة 80%

.لألطفاللالزم طبیاالمحدد في التعریفة المرجعیة الوطنیة بالنسبة لتقویم األسنان االمبلغ الجزافي- 7
:الثانیةالمادة

القائمة المحددةجزئیا من الجزء الباقي على عاتقھ حسب نوع األمراض ، كما تم التنصیص علیھا فيیعفى المؤمن كلیا أو
.عالجا طویل األمد أو عالجا باھض الثمنمن قبل وزیر الصحة ، في حالة مرض خطیر أو مرض ترتب عنھ عجز یتطلب

األمراضمن التعریفة المرجعیة الوطنیة فیما یخص%10الجزء الباقي على عاتق المؤمن نسبةأن یتجاوزال یمكن
.المذكورة

.الثمنالجزء الباقي على عاتق المؤمن یكون تاما فیما یخص العالجات الباھضةغیر أن اإلعفاء من
:الثالثةالمادة

بالمالیة ووزیر الصحة كلسمیة إلى الوزیر المكلف بالتشغیل والوزیر المكلفالمرسوم الذي ینشر بالجریدة الریسند تنفیذ ھذا
.واحد منھم فیما یخصھ

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

:وقعھ بالعطف
والخوصصة ،وزیر المالیة

.ولعلوفتح اهللا:اإلمضاء
المھني ،والتكوینوزیر التشغیل

.المنصوريمصطفى:اإلمضاء
،وزیر الصحة

الشیخ بید اهللامحمد:اإلمضاء


