
بتحدید شروط)2005 یولیو18 (1426 من جمادى اآلخرة11 صادر في2-05-738رقممرسوم
 .االنخراط والتسجیل في نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض

،الوزیر األول
 منھ ؛63والسیما الفصلبناء على الدستور ،

بتاریخ 1-02-296ة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقمبمثابة مدونة التغطیة الصحیة األساسی 65-00وعلى القانون رقم
 منھ ؛128و99 إلى96 ومن39، والسیما المواد)2002 أكتوبر3 (1423 من رجب25

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

: 1المادة
 من114المادةفي نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض ، بصفة تلقائیة ، مع مراعاة أحكامرطینیعتبر مشغلین منخ

: ، كال من65-00القانون رقم
؛في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم خدمات نظام الضمان االجتماعيالمشغلین المنخرطین-
التي یكون موظفوھات العمومیة واألشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العاموالجماعات المحلیة والمؤسساإدارات الدولة-

لمنظمات االحتیاط االجتماعي ؛وأعوانھا مسجلین ، في تاریخ نشر ھذا المرسوم ، في الصندوق الوطني
.بتدبیر أنظمة المعاشاتالھیئات المكلفة-

: 2المادة
لدىفي ضمان التغطیة الصحیة لمأجوریھم لدى شركات التأمین أوالذین یرغبون في االستمراریجب على المشغلین

، اإلدالء سنویا للھیئة المكلفة بالتدبیر65-00 من القانون رقم114التعاضدیات أو لدى صنادیق داخلیة طبقا ألحكام المادة
:التابعین لھا بالوثائق التالیة

بصفة التعاضدیة أو الصندوق الداخلي المعني باألمر المحدثالحالة ، من شركة التأمین أو منشھادة مسلمة ، حسب-
قانونیة ، تثبت وجود التغطیة الصحیة المذكورة ؛

.المعاشاتالمشمولین بالتغطیة من لدن الھیئات المذكورة ، وعند االقتضاء ، أصحابقائمة المأجورین-
: 3المادة

مأجوریھم أو توقفوا عن ضمان تغطیة صحیة اختیاریة لفائدةالمستوفین لشروط االنخراط والذینیجب على المشغلین
عن المرض إثر تغییر وضعیتھم القانونیة أو تأسیسالملزمین بتغییر الھیئة المكلفة بتدبیر نظام التأمین اإلجباري األساسي

یوما الموالیة ، حسب)30(نلدى الھیئة المكلفة بالتدبیر المعنیة ، داخل أجل ثالثیمنشآتھم حدیثا ، أن یطلبوا انخراطھم
.أو تاریخ التأسیسالحالة ، لتاریخ توقف التغطیة الصحیة االختیاریة أو تاریخ تغییر الوضعیة القانونیة

: 4المادة
-00من القانون114تلقائیة في نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض ، مع مراعاة أحكام المادةیعتبر مسجلین بصفة

:من ، كال65
االجتماعي ؛المعاشات المسجلین بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم خدمات نظام الضمانالمأجورین وأصحاب-
للقانون العامالدولة والجماعات المحلیة ومستخدمي المؤسسات العمومیة واألشخاص المعنویة الخاضعةموظفي وأعوان-

االجتماعي ؛دوق الوطني لمنظمات االحتیاطالمسجلین في تاریخ نشر ھذا المرسوم بالصن
.االجتماعيالمسجلین في تاریخ نشر ھذا المرسوم بالصندوق الوطني لمنظمات االحتیاطأصحاب المعاشات-

: 5المادة
مأجوریھم أوالمستوفین لشروط االنخراط والذین توقفوا عن ضمان تغطیة صحیة اختیاریة لفائدةیجب على المشغلین

المرض إثر تغییر وضعیتھم القانونیة أو تأسیس منشآتھمن بتغییر الھیئة المكلفة بتدبیر التأمین اإلجباري األساسي عنالملزمی
.انخراطھم یوما الموالیة لتاریخ30مأجوریھم لدى الھیئة المكلفة بالتدبیر المعنیة ، داخل أجلحدیثا ، أن یطلبوا تسجیل

: 6المادة
القطاع التابعة لھ ،یوما لكي تطلب من الھیئة المكلفة بتدبیر)30( ألنظمة المعاشات أجل ثالثینالمدبرةیحدد للصنادیق

.الصحیة في تاریخ نشر ھذا المرسومتسجیل المستفیدین لدیھا من المعاشات غیر المشمولین بالتغطیة
: 7المادة

المرض إلىطلب تسجیل كل مأجور جدید أو صاحب معاش جدید في نظام التأمین اإلجباري األساسي عنیلزم المشغل بتوجیھ
.یوما (30(الھیئة المكلفة بتدبیر القطاع التابع لھ المشغل داخل أجل ثالثین

.المعاشمن تاریخ تشغیل األجیر أو توظیفھ أو تاریخ االستفادة منیبتدئ األجل المذكور
: 8المادة

مشغلھصاحب معاش أن یوجھ ، قصد التسجیل ، إلى الھیئة المكلفة بالتدبیر التابع لھا بواسطةب على كل مأجور أویج
:المستندات التالیةالوثائق المطلوبة من لدن الھیئة المذكورة بموجب دفتر مساطرھا والسیما

معبئة بشكل صحیح ومؤشر علیھا من طرف المشغل ؛استمارة للمعلومات-
االزدیاد ؛نسخة من عقد-
؛نسخة من عقد الزواج-
الزوج أو الزوجة ، حسب الحالة ، واألوالد المتكفل بھم ؛نسخة من عقد ازدیاد-
مؤسسة للتعلیم العالي سنة والذین یتابعون دراساتھم في21لألوالد المتكفل بھم البالغین من العمر أكثر منشھادة مدرسیة-

؛في القطاع العام أو الخاصأو التكوین المھني



.المتكفل بھماستحالة القیام بصورة كاملة ودائمة ونھائیة بأي نشاط بالنسبة لألوالد المعاقینملف طبي یثبت-
: 9المادة

الموالیةیوما)30(أو صاحب معاش من طرف الھیئة المكلفة بالتدبیر داخل أجل ال یتعدى ثالثینیجب تسجیل كل مأجور
.مشغللطلب ال
: 10المادة

إلى رقميبالتدبیر إلى كل مشغل شھادة االنخراط وتسلم إلى كل مؤمن بطاقة تسجیل تشیر بصفة خاصةتوجھ الھیئة المكلفة
.المؤمناالنخراط والتسجیل ، وكذا كل المعلومات التي تمكن من التعرف على

التدریب المنصوصوفي جمیع الحاالت قبل انقضاء مدة.جیلیوما الموالیة للتس)30(داخل أجل ثالثینتسلم بطاقة التسجیل
.65-00 من القانون رقم101علیھا في المادة

: 11المادة
المعاشات أو ذويتغییر في العنوان أو تغییر للمشغل وكل تعدیل یطرأ على وضعیة المؤمنین أو أصحابیجب التصریح بكل

یوما الموالیة وأن یرفق بوثائق اإلثبات)30(ثالثینریق المشغل داخل أجلحقوقھم ، لدى الھیئة المكلفة بالتدبیر عن ط
.بذلكالمتعلقة
: 12المادة

نظام التأمینالقطاع الخاص أن یثبت في كل وقت وحین لألعوان المكلفین بتفتیش الشغل أنھ منخرط فيیجب على المشغل في
ولھذه الغایة ، یجب علیھ.ومساھمات المشغلینكات المأجوریناإلجباري األساسي عن المرض ، وأنھ أدى واجبات اشترا

.تقیده بھذا االلتزاماإلدالء بالمستندات والوثائق التي تثبت
: 13المادة

مأجوریھ في نظاممعاینة تمت إثر تحقق أو بطلب من المأجورین ، أن المشغل لم یقم بانخراطھ وال بتسجیلإذا تبین من خالل
.یأمره بتسویة وضعیتھ داخل أجل ثالثة أشھري األساسي عن المرض ، فإن الوزیر المكلف بالتشغیلللتأمین اإلجبار

ألحكامالمشغل بعد انقضاء األجل المذكور ، یباشر انخراطھ وتسجیل مأجوریھ بصفة تلقائیة طبقاوفي حالة عدم امتثال
.بواجبھل الذي لم یقم ، عالوة على المتابعة القضائیة في حق المشغ65-00القانون رقم

: 14المادة
المشغل لم یقم بتسجیلمعاینة تمت إثر تحقق أو بطلب من الھیئة المكلفة بالتدبیر أو بطلب من مأجور ، أنإذا تبین من خالل

عن المرض أو رفض ذلك ، فإن الوزیر المكلف بالتشغیلمأجور أو أكثر من مأجوریھ في نظام للتأمین اإلجباري األساسي
.المنصوص علیھا في المادة السابقةیأمره بتسویة وضعیتھ وفق الشروط

: 15المادة
بالتشغیل ووزیر الصحة كلالمرسوم الذي ینشر بالجریدة الرسمیة إلى الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلفیسند 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


