
بتطبیق أحكام)2005 یولیو18 (1426 من جمادى اآلخرة11 صادر في2-05-740رقممرسوم
للتأمین اإلجباري بمثابة مدونة التغطیة الصحیة األساسیة المتعلقة بالتنظیم المالي65-00القانون رقم

 .األساسي عن المرض
،الوزیر األول

 منھ ؛63والسیما الفصلبناء على الدستور ،
بتاریخ 1-02-296بمثابة مدونة التغطیة الصحیة األساسیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 65-00ى القانون رقموعل
منھ ؛68 و55 و54 و50 و47والسیما المواد)2002 أكتوبر3 (1423 من رجب25

، (2005و یولی6 (1426 من جمادى األولى28في المجلس الوزاري المنعقد فيوبعد دراسة المشروع
:ما یليرسم

:األولىالمادة
بالتدبیر ، في النسبةلفائدة الوكالة الوطنیة للتأمین الصحي ، والواجب أداؤه من لدن الھیآت المكلفةیحدد مبلغ االقتطاع

.الھیآتمن االشتراكات والمساھمات المستحقة لھذه%0,6الموحدة البالغة
.استحقاقھأن تقوم بأداء عائد االقتطاع خالل الشھر الموالي لشھرالمكلفة بالتدبیریتعین على الھیآت

:الثانیةالمادة
األساسي عناالقتطاع من االشتراكات والمساھمات لتغطیة مصاریف التدبیر اإلداري للتأمین اإلجباريال یمكن أن یتجاوز

.فیما یخص كل ھیئة تدبیر%9,4المرض نسبة
:الثالثةالمادة

: المذكور آنفا على النحو التالي65-00 من القانون رقم50المنصوص علیھا في المادةیاطیاتتعرف االحت
األمني لمواجھة كل نقص مؤقت وغیر متوقع في السیولة ؛یخصص االحتیاطي-
.ویستعمل وفق الشروط المحددة بقرار للوزیر المكلف بالمالیةیمول ھذا االحتیاطي-
الملفات المصفاة الباقیة الواجب دفعھا لتغطیة مصاریف الملفات غیر المصفاة ، وكذا مصاریفالمصاریفیخصص احتیاطي-

.وغیر المؤداة في تاریخ الجرد
.االحتیاطي بالقرار المنصوص علیھ في الفقرة السابقةتحدد كیفیة تكوین ھذا

:الرابعةالمادة
قائمتھا وشروطب دفعھا في أصول الموازنة بواسطة قیم تحدداألمني واحتیاطي المصاریف الباقیة الواجیمثل االحتیاطي

.تقییمھا بقرار للوزیر المكلف بالمالیة
:الخامسةالمادة

وتكالیف أنظمة التأمین أعاله وكذا الفوائض المحتملة بین عائدات3لالحتیاطیات المشار إلیھا في المادةتودع األموال الممثلة
.للوزیر المكلف بالمالیة لدى الھیئة التي تعین بقراراإلجباري األساسي عن المرض ،

المكلفة بالتدبیرالناتجة عن توظیف ھذه األموال أو تقید في حسابات لدى الھیئة الودیعة في إسم الھیئةیجب أن تودع األصول
.المعنیة

.بالمالیة تقییم ھذه األصول بقرار للوزیر المكلفھذه األموال في أصول ممثلة ، وكیفیاتتحدد كیفیات توظیف
.المذكوربالتدبیر إلى الھیئة الودیعة بموجب اتفاقیة بتوظیف ھذه األصول طبقا لمقتضیات القرارتعھد الھیئة المكلفة

:السادسةالمادة
المراقبة على الوثائقدبیر ، وتمارس ھذهبالمالیة مھام المراقبة التقنیة للدولة على الھیآت المكلفة بالتیتولى الوزیر المكلف

.وفي عین المكان
.بھا السالف الذكر اإلدالء65-00على المستندات التي یفرض القانون رقمتمارس مراقبة الوثائق
.بالمالیةالمكان من طرف الموظفین المنتدبین لھذا الغرض من لدن الوزیر المكلفوتمارس المراقبة بعین

:السابعةالمادة
القیام بھا ، تضع الھیئة أعاله ، من ممارسة مھمة المراقبة التي انتدبوا من أجل6المشار إلیھم في المادةلتمكین الموظفین ،

واألوراق والمحاضر والمستندات المحاسبیة أو أیة وثائق تتعلقالمكلفة بالتدبیر رھن إشارتھم جمیع الدفاتر والسجالت
.المھمة المذكورةستخدمین المؤھلین لیقدموا لھؤالء الموظفین المعلومات الضروریة إلنجازوكذا المبوضعیتھا المالیة ،

.منظوماتھا اإلعالمیةولممارسة ھذه المھمة ، تمكن الھیئة المعنیة الموظفین كذلك من ولوج
:الثامنةالمادة

قائمة االشتراكاتبل فاتح أبریل من كل سنة ،المكلفة بالتدبیر أن توجھ إلى الوزیر المكلف بالمالیة ، قیجب على الھیآت
.التي لم یتم تحصیلھا بعد برسم السنة المعنیةالمتعلقة بالسنة المالیة المنصرمة ، وكذا قائمة مفصلة لالشتراكات

:التاسعةالمادة
كل سنة ، القوائمثر من ماي على األك31المكلفة بالتدبیر أن تقدم للوزیر المكلف بالمالیة ، في تاریخیجب على الھیآت

.القواعد المحاسبیةالتركیبیة الواردة في النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل في مجال
القوائم المالیةویضم ھذا الملف.اإلدالء بملف یتعلق بالعملیات المنجزة خالل السنة المالیة المنصرمةویجب علیھا كذلك ،

.بالمالیة ، وكذا التقریر السنوي للمجلس اإلداريونھا بقرار للوزیر المكلفواإلحصائیة التي یتم تحدید شكلھا ومضم
:العاشرةالمادة

بالتشغیل كل واحد منھماالمرسوم الذي ینشر بالجریدة الرسمیة إلى الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلفیسند تنفیذ ھذا



.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


