
بتحدید نسب تغطیة)2005 یولیو18 (1426 من جمادى اآلخرة11 صادر في2-05-737رقممرسوم
اإلجباري األساسيالخدمات الطبیة التي یتحملھا الصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم نظام التأمین

 .عن المرض
،الوزیر األول

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

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

: یليمارسم
:األولىالمادة

المرضالتي یغطیھا الصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم التأمین اإلجباري األساسي عنتحدد مجموعات الخدمات
:على النحو التالي

التي تكون تكالیفباألمراض الخطیرة أو األمراض التي ترتب عنھا عجز یستلزم عالجا طویل األمد أو تلكفیما یتعلق-
:جھا باھضة الثمن ، الخدمات الالزمة طبیا التالیةعال
- والتخصصات الطبیة والجراحیة ؛أعمال الطب العام-
- البیولوجیة الطبیة ؛التحالیل-
- والفحوص الطبیة المصورة ؛الطب اإلشعاعي-
- ؛الفحوص الوظیفیة-
- ؛االستشفاء-
- إرجاع مصاریفھا ؛األدویة المقبول-
- ومشتقاتھ ذات العمر القصیر ؛كیاس الدمأ-
- واألسنان ؛عالجات الفم-
- ؛وأدوات االنغراس الطبي الضروریة لألعمال الطبیة والجراحیة المقبول إرجاع مصاریفھااآلالت الطبیة-
- الوظیفي والترویض الطبي ؛أعمال التقویم-
- الطبیة ؛األعمال شبھ-
- لبدائل الطبیة المقبول إرجاع مصاریفھا ؛التعویضیة وااألجھزة-
- .الطبیةالنظارات-

.الخدمات االستشفائیةالخدمات الواردة أعاله كیفما كانت طریقة تقدیمھا سواء في إطار العالجات الخارجیة أووتشمل التغطیة
 65-00رقم من القانون7لمحددة في المادة سنة أو یساویھا ، جمیع الخدمات ا12الذي یقل عمره عنفیما یتعلق بالطفل-

المشار إلیھ أعاله ؛
العامة لألعمالالحمل والوالدة وتوابعھا ، األعمال الطبیة والجراحیة ، كما ھي محددة في المصنفاتفیما یتعلق بتتبع-

ومشتقاتھ ذات العمر القصیرإرجاع مصاریفھا والدمالمھنیة ومصنفات أعمال البیولوجیا الطبیة ، وكذا األدویة المقبول
االقتضاء ، أعمال التقویم الوظیفي والترویض الطبي ؛واألعمال شبھ الطبیة ، وعند

.التعویضیةباالستشفاء ، مجموع الخدمات والعالجات المقدمة في إطاره بما في ذلك أعمال الجراحةفیما یتعلق-
:الثانیةالمادة

الوطنیة المحددة وفقامن التعریفة المرجعیة%70لواردة في المادة األولى أعاله فيمجموعات الخدمات اتحدد نسبة تغطیة
.أعاله المشار إلیھ65-00 من القانون رقم12للمادة

أو تلكفي حالة األمراض الخطیرة أو األمراض التي ترتب عنھا عجز یتطلب عالجا طویل األمد %90وترفع ھذه النسبة إلى
بھا بالمستشفیات العمومیة ، والمؤسساتالجھا باھضة الثمن ، وذلك عندما تقدم الخدمات المتعلقةالتي تكون تكالیف ع

.للدولةالعمومیة للصحة ، والمصالح الصحیة التابعة
:الثالثةالمادة

یف عالجھاتكالالخطیرة أو األمراض التي ترتب عنھا عجز یتطلب عالجا طویل األمد أو تلك التي تكونیشمل تحمل األمراض
.للمستفید بما في ذلك زرع األعضاء واألنسجةباھضة الثمن ، جمیع الخدمات التي تستلزمھا طبیا الحالة الصحیة

:الرابعةالمادة
بالمالیة ووزیر الصحة ،المرسوم الذي ینشر بالجریدة الرسمیة إلى الوزیر المكلف بالتشغیل والوزیر المكلفیسند تنفیذ ھذا
. فیما یخصھكل واحد منھم
.(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


