
 (2005 نوفمبر15 (1426 من شوال12 صادر في2291-05لوزیر المالیة والخوصصة رقمقرار
 .بتطبیق المقتضیات المتعلقة بالتنظیم المالیة للتأمین اإلجباري األساسي عن المرض

والخوصصة ،وزیر المالیة
 1-02-296ر بتنفیذه الظھیر الشریف رقمبمثابة مدونة التغطیة الصحیة األساسیة ، والصاد 65-00بناء على القانون رقم

؛كما تم تغییره)2002 أكتوبر3 (1423 من رجب25بتاریخ
-00رقمبتطبیق أحكام القانون)2005 یولیو18 (1426 من جمادى اآلخرة11الصادر في 2-05-740وعلى المرسوم رقم

اإلجباري األساسي عن المرض والسیما المواد الثالثةالي للتأمین بمثابة مدونة التغطیة الصحیة األساسیة المتعلقة بالتنظیم الم65
،والرابعة والخامسة منھ

:ما یليقرر
:األولىالمادة

الصندوق:عن المرضاألمني الواجب تكوینھ من طرف الھیئتین المكلفتین بتدبیر التأمین اإلجباري األساسيیمول االحتیاطي
من االشتراكات%0 ،5االجتماعي ، بواسطة اقتطاع ال یقل عندوق الوطني لمنظمات االحتیاطالوطني للضمان االجتماعي والصن

األساسي عنمن طرف كل من الھیئتین المذكورتین خالل السنة المالیة برسم التأمین اإلجباريوالمساھمات المحصلة فعلیا
.المرض

للتعویضات المستحقة برسمأشھر من المعدل السنوي)3(ادل ثالثةعندما یبلغ مستوى ھذا االحتیاطي ما یعیتم إیقاف االقتطاع
.السنتین المالیتین األخیرتین

الجاریة بالنصف تلكاالحتیاطي األمني عندما تتجاوز التعویضات المستحقة برسم أي ربع من السنة المالیةیمكن استعمال
.الفارطةالمستحقة برسم نفس الربع من السنة المالیة

من مبلغ االحتیاطي %50لالحتیاطي األمني إال في حدود فائض التعویضات المشار إلیھ أعاله ودون أن یفوقأي استعمالال یتم
.المتوفر
:الثانیةالمادة

تصفیتھا ومبلغ مصاریف الملفاتالمصاریف الباقیة الواجب دفعھا القیمة التقدیریة لمصاریف الملفات التي لم تتمیساوي احتیاطي
المبلغ اإلجمالي لھذا االحتیاطي برسم كل سنة على حدة دون مراعاةویحسب. تمت تصفیتھا ولم تؤد بعد عند تاریخ الجردالتي

تكلفة ملفات األمراضویتم تقییم ھذا االحتیاطي على أساس كل ملف على حدة مع إضافة تقدیر.القیام بھاللرجوع الممكن
ویتم الحصول.من طرف الھیئة المكلفة بالتدبیر عند تاریخ الجردوالتي لم یتم تقییدھا بعدوالحوادث الطارئة خالل السنة المالیة

.بعدمعدل تكلفة الملفات المعرف أدناه في العدد المقدر للملفات التي لم یتم تقییدھاعلى ھذا التقدیر بضرب
األخیرتین على عدد الملفات التيخالل السنتین المالیتینالتكلفة بقسمة التكلفة اإلجمالیة للملفات التي تم أداؤھایحصل على معدل

.الفترةتم أداؤھا نھائیا خالل نفس
بھا الھیئة المكلفة بالتدبیرالملفات التي لم یتم تقییدھا بعد عند تاریخ الجرد على وتیرة التقییدات التي قامتیعتمد في تقدیر عدد

.الجاریةعلى امتداد سنتین على األقل السابقتین للسنة
عند تاریخ الجرد منتكلفة ملفات األمراض والحوادث الطارئة خالل السنة المالیة والتي لم یتم تقییدھا بعدتطبق طریقة تقدیر

.2008المالیةطرف الھیئة المكلفة بالتدبیر ابتداء من الجرد المتعلق بالسنة
:الثالثةالمادة

 من11الصادر في2-05-740تطبیقا لمقتضیات المادة الخامسة من المرسوم رقموالتدبیر كھیئة ودیعةیعین صندوق اإلیداع
.أعالهالمشار إلیھ)2005 یولیو18 (1426جمادى اآلخرة

:الرابعةالمادة
:أدناهاألمني واحتیاطي المصاریف الباقیة الواجب دفعھا بواسطة القیم ووفق الشروط المحددةیمثل االحتیاطي

التي ال تتجاوز مدة استحقاقھا خمس سنوات ؛زینةسندات الخ- 1
قرار وزیر المالیةالمنصوص علیھا في"الھیآت المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة سندات القرض"أسھم وحصص- 2

عيبترتیب الھیئات المكلفة بالتوظیف الجما (2004 دیسمبر6 (1425 من شوال23 الصادر في2062-04والخوصصة رقم
للقیم المنقولة ؛

.النقدیةالمبالغ- 3
:الخامسةالمادة

:والتوظیفات الواردة في المادة الرابعة أعاله لتمثیل االحتیاطیات ضمن الحدود اآلتیةتقبل القیم
؛من االحتیاطیات%70 بدون تحدید سقف ، مع حد أدنى نسبتھ1إلیھا في البندالقیم المشار- 1
من االحتیاطیات ؛%25 في حدود2إلیھا في البندالقیم المشار- 2
.من االحتیاطیات%10 في حدود3إلیھا في البندالقیم المشار- 3

:السادسةالمادة
.االقتناء من المادة الرابعة أعاله بسعر شرائھا عند تاریخ1في البندتقید السندات الواردة

.الستحقاقھا یستھلك الفرق خالل المدة المتبقیةھذه السندات سعر سدادھاعندما یفوق سعر شراء
.السنداتھذه السندات عن سعر سدادھا یقید الفرق في عائدات المدة المتبقیة الستحقاق ھذهعندما یقل سعر شراء
.وسعر السداد الفوائد الجاریةال یشمل سعر الشراء

العائدات المذكورةاسبیة مخصوم منھا االستھالكات ومضاف إلیھاالكامن الناتج عن الفرق بین القیمة المحال یكون نقصان القیمة
.المحاسبيأعاله وبین قیمة تحقیق السندات ، موضوع مخصص عند الحصر



:السابعةالمادة
.إدخالھا من المادة الرابعة أعاله حسب قیمة2الواردة في البندتقیم التوظیفات
.القیمتینمة اإلدخال ، یجب تكوین مخصص یساوي الفرق بین ھاتینالتحقیق في یوم الجرد عن قیعندما تقل قیمة

:الثامنةالمادة
.بالجریدة الرسمیةینشر ھذا القرار

.(2005 نوفمبر15 (1426من شوال12وحرر بالرباط في
.ولعلوفتح اهللا:اإلمضاء


