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یتعلق بالقوائم المالیة (2005 نوفمبر15 (1426 من شوال12 صادر في2290-05لوزیر المالیة والخوصصة رقمقرار
 .اإلجباري األساسي عن المرض اإلدالء بھاواإلحصائیة الواجب على الھیئات المكلفة بتدبیر التأمین

والخوصصة ،وزیر المالیة
 1423 من رجب25بتاریخ 1-02-296دونة التغطیة الصحیة األساسیة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقمبمثابة م 65-00بناء على القانون رقم

؛كما تم تغییره)2002 أكتوبر3(
 بمثابة مدونة التغطیة65-00رقمبتطبیق أحكام القانون)2005 یولیو18 (1426 من جمادى اآلخرة11الصادر في 2-05-740وعلى المرسوم رقم

،اإلجباري األساسي عن المرض والسیما المواد السادسة والثامنة والتاسعة منھلصحیة األساسیة المتعلقة بالتنظیم المالي للتأمینا
:ما یليقرر

:األولىالمادة
 52تحاص المنصوص علیھ في المادةلالفبتدبیر التأمین اإلجباري األساسي عن المرض للوزیر المكلف بالمالیة ، التقریر السنويتوجھ الھیئات المكلفة

.یوما التي تلي إعداده)15(الخمسة عشر المشار إلیھ أعاله ، خالل65-00من القانون رقم
:الثانیةالمادة

لفة بتدبیر التأمینالتي یجب على الھیئات المكالتركیبیة وتقریر المجلس اإلداري وتقریر االفتحاص تتكون القوائم المالیة واإلحصائیةعالوة على القوائم
:إلى الوزیر المكلف بالمالیة مناإلجباري األساسي عن المرض أن تسلمھا

عدد المؤمنین والمستفیدین اآلخرین ؛تفصیل :01القائمة
االشتراكات والمساھمات ؛تفصیل :02القائمة
المصاریف ؛تفصیل :03القائمة
.االحتیاطیات والتوظیفاتتفصیل :04القائمة

.القرارالمالیة واإلحصائیة حسب القوائم النموذجیة الملحقة بأصل ھذاتعد ھذه القوائم
:الوزیر المكلف بالمالیةتوجھ ھذه القوائم إلى

 ؛02كل سنة بالنسبة للقائمةقبل فاتح أبریل من-
.04 و03 و01سنة على أبعد تقدیر بالنسبة للقوائم ماي من كل31في-

:الثالثةالمادة
المرض التقید بالمقتضیات المنصوص علیھا فيالمالیة واإلحصائیة ، یجب على الھیئات المكلفة بتدبیر التأمین اإلجباري األساسي عنإلعداد القوائم
.المواد أسفلھ

:الرابعةالمادة
تنظیمھا المحاسبي وكذا على دلیل للمساطرإلى وصفمكلفة بتدبیر التأمین اإلجباري األساسي عن المرض أن تتوفر على دلیل یھدفیجب على كل ھیئة

:المرض والسیما تلك المتعلقةالخاصة بتدبیر التأمین اإلجباري األساسي عن
؛وتسجیل المؤمنین ومنح الحق في التعویضات للمستفیدین اآلخرینبانخراط المشغلین-
والمساھمات ؛بتحصیل االشتراكات-
ملفات وأداء التعویضات ؛وتصفیة البتقیید الوقائع-
؛بتكوین االحتیاطیات-
.وتقییمھابالتوظیفات-

.تعدیلھماالدلیلین إلى الوزیر المكلف بالمالیة خالل الشھر الذي یلي إعدادھما أوتوجھ نسخة من ھذین
:الخامسةالمادة

ألرقام الجرد والموازنة وحساب العائداتت الجرد یضم الوثائق المثبتةبتدبیر التأمین اإلجباري األساسي عن المرض ملفا لعملیاتمسك الھیئات المكلفة
.الفوري إلى ھذه الوثائقوالتكالیف أو للمراجع التي تمكن من الرجوع

:مجموعة من المساطر الداخلیة منالمتضمنة في القوائم التركیبیة وفي القوائم المالیة واإلحصائیة ، یجب أن تمكنوفیما یخص المعلومات
العملیات المحاسبیة حسب التسلسل الزمني ؛إعادة ترتیب-
التركیبیة والعكس ؛بواسطة الوثیقة المصدر التي یمكن انطالقا منھا الرجوع بتسلسل غیر منقطع إلى الوثیقةإثبات كل معلومة-
.یةالمحاسباألرصدة من حصر آلخر بواسطة حفظ الحركات التي لحقت البنودتوضیح كیفیة تطور-

:السادسةالمادة
المرصدة لتمثیل االحتیاطیات التقنیة ، بعدد السنداتالتقییدات المدونة في الدفاتر الیومیة والدفاتر المساعدة المتعلقة بالقیم المنقولةیجب في كل وقت إثبات

.بالكمیات المقابلة ألرصدة الحساباتالمدخلة أو المخرجة وكذا
:السابعةالمادة

یمكن من مراقبة حق المؤمن والمستفیدینالھیئات المكلفة بتدبیر التأمین اإلجباري األساسي عن المرض باستعمال ترقیم متواصلیالت من طرفتتم التسج
.الھیئاتاآلخرین في التعویضات المضمونة من طرف ھذه

:الثامنةالمادة
المكلفة بتدبیر التأمین اإلجباري األساسي عن المرضأو تحملھا مباشرة من طرف الھیئةیثار أو قد یثار بشأنھا إرجاع مصاریف العالجتقید الوقائع التي

:المعلومات اآلتیةویتضمن ھذا التقیید على األقل.باستعمال ترقیم متواصل حسب سنة حدوث الواقعة، حالما یتم التعرف علیھا
؛رقم التسجیل-
؛رقم التقیید-
؛تاریخ التقیید-
؛دوث الواقعةتاریخ ح-
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؛إسم المؤمن-
؛إسم المستفید-
الملف ؛تقدیر أولي لتكلفة-
المصاریف المؤداة ؛تاریخ ومبلغ-
.المحصل علیھاتاریخ ومبلغ الرجوع-

:التالیةتم تقییدھا خالل السنة المالیة موضوع الجرد في الئحة للقراءة المباشرة تبین العناصروتدرج الوقائع التي
؛م التقییدرق-
خالل السنة المالیة ؛المصاریف المؤداة-
.الواجب دفعھاالمصاریف الباقیة-

السابقة ضمن لوائح مماثلة تضم ، فضال عما سبق ،المتعلقة بالسنوات المالیة الفارطة والتي لم تتم تسویتھا في نھایة السنة المالیةوتدرج الوقائع
.المذكورةالتقدیرات عند نھایة السنة المالیة

:التاسعةالمادة
:تعكس تغیراتھاالممثلة لالحتیاطیات والفوائض موضوع جرد دائم یستند على مسك كشوفات فردیة وسجالتیجب أن تكون األصول

ورقة أو جذاذة لكل قیمة تتضمن إسموتخصص.الفردیة وفق الترتیب المنصوص علیھ في قائمة الحسابات على شكل جذاذات أو سجلتعد الكشوفات- 1
االقتناء وأسعار البیعالمشتراة أو المباعة أو المسددة واألرصدة بالعدد وأسعار الشراء صافیة من مصاریفالسند وتاریخ اإلدخال واإلخراج وعدد السندات

؛أو السداد وأسعار اإلخراج واألرصدة بالقیمة
.الحسابات ویمسك كشف مستقل حسب طبیعة التوظیف الذي یكون موضوع فصل في قائمةسجل واحد أو أكثرتدون التغیرات في- 2

.إخراجھاعملیة إلى تاریخھا وعدد القیم وإسمھا ، وكذا مبلغ القیم سواء عند إدخالھا أو عندیشار بالنسبة لكل
:العاشرةالمادة

.بالجریدة الرسمیةینشر ھذا القرار
.(2005 نوفمبر15 (1426من شوال12وحرر بالرباط في

.ولعلوفتح اهللا:اإلمضاء
*

* *
 ANNEXEملحق

Organisme gestionnaire ھیئة التدبیر: ……
Exercice : السنة………………

 ETAT 01قائمة
DETAIL DES EFFECTIFS DES ASSURES ET AUTRES BENEFICIAIRES 

عدد األعضاء المؤمنین والمستفیدین اآلخرینتفصیل
(79.ص) :ولجد
الجدول-

Organisme gestionnaire ھیئة التدبیر: ……
Exercice : السنة……………………

 ETAT 02قائمة
DETAIL DES COTISATIONS ET DES CONTRIBUTIONS 

شتراكات والمساھماتاالتفصیل
TABLEAU I : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES 

االشتراكات والمساھمات المستحقة : Iجدول
(80.ص) :جدول
…… : التدبیرھیئة Organisme gestionnaireالجدول-

Exercice : السنة………………
 ETAT 02قائمة

DETAIL DES COTISATIONS ET DES CONTRIBUTIONS 
االشتراكاتوالمساھماتتفصیل

TABLEAU II : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES 
االشتراكات والمساھمات المحصلة : IIجدول
(81.ص) :جدول
الجدول-

Organisme gestionnaire ھیئة التدبیر: ……
Exercice : السنة………………

 ETAT 02قائمة

http://arab.artemis.ma/pdf/boa/%09%09%092006/5384/79.pdf%09%09
http://arab.artemis.ma/pdf/boa/%09%09%092006/5384/80.pdf%09%09
http://arab.artemis.ma/pdf/boa/%09%09%092006/5384/81.pdf%09%09
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DETAIL DES COTISATIONS ET DES CONTRIBUTIONS 
االشتراكات والمساھماتتفصیل

TABLEAU III : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS NON RECOUVREES 
االشتراكات والمساھمات الغیر محصلة : IIIجدول
(82.ص) :جدول
الجدول-

Organisme gestionnaire ھیئة التدبیر: ……
Exercice:السنة…………………

 ETAT 03قائمة
 DETAIL DES DEPENSESالمصاریفتفصیل
 TABLEAU I : PRESTATION PAYEESالمصاریف المؤداة : Iجدول
(83.ص) :جدول
الجدول-

Organisme gestionnaire ھیئة التدبیر: ………
Exercice: السنة………………

 ETAT 03قائمة
 DETAIL DES DEPENSESالمصاریفتفصیل

TABLEAU II : PRESTATION PAYEES PAR NATURES DE SOINS 
المصاریف المؤداة حسب نوع الخدمات الصحیة : IIجدول
(84.ص) :جدول
الجدول-

Organisme gestionnaire ھیئة التدبیر: ………
Exercice : السنة…………………

 ETAT 03قائمة
 DETAIL DES DEPENSESالمصاریفتفصیل
 TABLEAU III : STATISTIQUE PAR EXERCICESاإلحصائیات بالسنة : IIIجدول
(85.ص) :جدول
الجدول-

Organisme gestionnaire ھیئة التدبیر: ………
Exercice : السنة………………

 ETAT 03قائمة
 DETAIL DES DEPENSESالمصاریفتفصیل

TABLEAU IV : CADENCE D'ENREGISTREMENT DES DOSSIERS 
وتیرة تقیید الملفات : IVجدول
(86.ص) :جدول
الجدول-

Organisme gestionnaire ھیئة التدبیر: ………
Exercice : السنة………………

 ETAT 03قائمة
 DETAIL DES DEPENSESالمصاریفتفصیل
 TABLEAU V : CHARGES DE FONCTIONNEMENTتكالیف التسییر : Vجدول
(87.ص) :جدول
الجدول-

Organisme gestionnaire ھیئة التدبیر: ………
Exercice : السنة………………

 ETAT 04قائمة
 DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTSاالحتیاطیات والتوظیفاتتفصیل
 TABLEAU I : RESERVESاالحتیاطیات : Iجدول
(88.ص) :جدول
الجدول-

http://arab.artemis.ma/pdf/boa/%09%09%092006/5384/82.pdf%09%09
http://arab.artemis.ma/pdf/boa/%09%09%092006/5384/83.pdf%09%09
http://arab.artemis.ma/pdf/boa/%09%09%092006/5384/84.pdf%09%09
http://arab.artemis.ma/pdf/boa/%09%09%092006/5384/85.pdf%09%09
http://arab.artemis.ma/pdf/boa/%09%09%092006/5384/86.pdf%09%09
http://arab.artemis.ma/pdf/boa/%09%09%092006/5384/87.pdf%09%09
http://arab.artemis.ma/pdf/boa/%09%09%092006/5384/88.pdf%09%09
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Organisme gestionnaire ھیئة التدبیر: ……
Exercice : السنة………………

 ETAT 04قائمة
 DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTSاالحتیاطیات والتوظیفاتتفصیل
 TABLEAU II : PLACEMENTSالتوظیفات : IIجدول
(89.ص) :جدول
الجدول-

http://arab.artemis.ma/pdf/boa/%09%09%092006/5384/89.pdf%09%09
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