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-15 رقم القانون بتنفیذ )2017 یونیو 23( 1438 رمضان من 28 في صادر 1-17-15 رقم شریف ظھیر
 المستقلین والعمال المھنیین بفئات الخاص المرض عن األساسي اإلجباري التأمین بنظام المتعلق 98

  .خاصا نشاطا یزاولون الذین األجراء غیر واألشخاص

 أحكام عامة :األوللباب ا

األساسیة الصادر  بمثابة مدونة التغطیة الصحیة 65-00من القانون رقم  4و 2ألحكام المادتین  طبقا: المادة األولى
، یحدد ھذا القانون القواعد ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25بتاریخ  1-02-296بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 
واألشخاص  اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلین التي یخضع لھا نظام التأمین

  .أدناه 3غیر األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا والمشار إلیھم في المادة 

المرض الخاص  مراعاة أحكام ھذا القانون ، تطبق على نظام التامین اإلجباري األساسي عن مع: 2المادة 
المشتركة بین جمیع أنظمة التأمین اإلجباري األساسي  بعده ، القواعد العامة 3باألشخاص المشار إلیھم في المادة 

 46و 40و 32و 3 السالف الذكر ، باستثناء أحكام المواد 65-00المنصوص علیھا في القانون رقم  عن المرض
 .منھ 142و 141و 139و 134إلى  130والمواد من  48و

 نطاق التطبیق: الثانيالباب 

أعاله ، األشخاص  لنظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض المشار إلیھ في المادة األولى یخضع: 3المادة 
خاضعین ألي نظام آخر للتأمین اإلجباري األساسي عن  المنتمون إلحدى الفئات التالیة ، شریطة أن ال یكونوا

 : المرض
 ؛المستقلون المھنیون-أ -
 ؛المستقلون العمال-ب -
 . غیر األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصااألشخاص-ج -

 .تحدد مكونات الفئات المذكورة بنص تنظیمي

، على األشخاص الذین أعاله یسري نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض المشار إلیھ ذلك،على  وعالوة
تشریع  المحدث لفائدة الفئات المذكورة أعاله بموجب یستفیدون من معاش برسم نظام المعاشات الخاضعین لھ

 .یكونوا خاضعین ألي نظام آخر للتأمین اإلجباري األساسي عن المرض  شریطة أن الخاص،

 ."المؤمنین"یشار في ھذا القانون إلى األشخاص السالف ذكرھم باسم 

المنصوص علیھ في المادة  یمكن الجمع بین االستفادة من نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض ال: 4المادة 
 .السالف الذكر 65-00من القانون رقم  115المادة  األولى أعاله ، ونظام المساعدة الطبیة المحدث بموجب

 .أعاله ، حسب المھن واألنشطة التي یزاولونھا 3یصنف األشخاص المشار إلیھم في المادة : 5المادة 

 .تحدد قائمة األصناف واألصناف الفرعیة لألشخاص المزاولین للمھن واألنشطة المذكورة بنص تنظیمي
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المادة األولى أعاله ،  كیفیات تطبیق نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض المشار إلیھ في تحدد: 6المادة 
أعاله ، بمرسوم یتخذ بعد  5المشار إلیھا في المادة  بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من األصناف

 .الفرقاء االجتماعیین المعنیة و إجراء مشاورات مع الفئات

 قواعد التسجیل :الثالثالباب 

 المحددة في ھذا أعاله ، یستوفي الشروط 3على كل شخص من األشخاص المشار إلیھم في المادة  یتعین : 7المادة
 .أدناه 15المشار إلیھا في المادة  أن یطلب تسجیل نفسھ لدى الھیئة المكلفة بالتدبیر القانون ،

 .ویتعین على الھیئة المذكورة تسجیل ھؤالء األشخاص وتسلیمھم بطاقة تسجیل

 .یجب أن یكون كل رفض لطلب التسجیل معلال

األشخاص المشار إلیھم في المادة   بمجرد توفرھا على معلومات تثبت أن أي شخص منبالتدبیر،الھیئة المكلفة  تقوم
 بتوجیھ أعاله،شروط الخضوع للنظام المشار إلیھ في المادة األولى   لم یطلب تسجیلھ رغم أنھ یستوفيأعاله، 3

 .تقدیم طلب التسجیل فیھا إلى  تدعوهلدیھا، إلى عنوان المعني باألمر المتوفر بالتوصل،مضمونة مع إشعار  رسالة

 .یوما من تاریخ توجیھ الرسالة المضمونة) 30( بتسجیل المعني باألمر بعد انصرام أجل ثالثین تلقائیا، الھیئة،تقوم 

من األشخاص المشار  بنص تنظیمي كیفیات التسجیل بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف تحدد
.   مع مراعاة أحكام الفقرة السابقةالتسجیل،ھذا  أعاله وكذا اآلجال التي یتم خاللھا 3إلیھم في المادة 

األول من الشھر الموالي  أثر التسجیل ، الذي یتم بمبادرة من الشخص أو تلقائیا ، ابتداء من الیوم یسري: 8المادة 
 .للنظام المشار إلیھ في المادة األولى أعاله للشھر الذي یستوفي فیھ ھذا الشخص شروط الخضوع

أعاله أمام  7في المادة  أشھر بعد انصرام األجل المنصوص علیھ) 6(للمعني باألمر الطعن داخل أجل ستة  ویحق
 .أدناه 15المادة  من طرف الھیئة المدبرة المنصوص علیھا فيالمحدثة اللجنة 

یجب التصریح بھ لدى  تغییر لمحل اإلقامة أو كل تعدیل یدخل على وضعیة المؤمن أو أفراد عائلتھ ، كل: 9المادة 
 .التالیة للتغییر أو التعدیل المذكور یوما) 30(الھیئة المكلفة بالتدبیر داخل الثالثین 

الھیئة المكلفة بالتدبیر  على الھیئات التالیة أن تقوم ، وفق الكیفیات المحددة بنص تنظیمي ، بموافاة یتعین: 10المادة 
أعاله ، معني بمجال تدخلھا  3األشخاص المشار إلیھم في المادة  بالمعلومات المتوفرة لدیھا المتعلقة بكل شخص من

 :لتسجیلھ ، والالزمة
 ؛المھنیة اتالھیئ -
 ؛المھنیةالجمعیات  -
 ؛والخدماتغرف التجارة والصناعة  -
 ؛التقلیدیةغرف الصناعة  -
 ؛الفالحةغرف  -
 ؛البحريغرف الصید  -
 ؛م.شبرید المغرب  -
 ؛التعاونیات -
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امھا األساسي على تمثیل صنف أو أكثر من ظكل جمعیة أو مجموعة أو أي ھیئة أخرى ینص ن -
 .أعاله 3األشخاص المشار إلیھم في المادة 

 بالتدبیر، توجھ إلیھا الھیئة المكلفة المادة، لم تتقید ھیئة من الھیئات السالفة الذكر بأحكام الفقرة األولى من ھذه إذا
 .األحكام  التقید بھذهإلى، رسالة إنذار مضمونة مع إشعار بالتوصل تدعوھا فیھا لدیھابآخر عنوان لھا معروف 

مراقبة قطاعات  على كل سلطة حكومیة أو جماعة ترابیة أو مؤسسة عمومیة ، تتولى تنظیم أو یتعین: 11المادة 
أعاله ، أن توافي الھیئة المكلفة بالتدبیر ،  3المادة  األنشطة أو المھن التي ینتمي إلیھا األشخاص المشار إلیھم في

المحددة  لدیھا المتعلقة بكل شخص من ھؤالء األشخاص والالزمة لتسجیلھ ، وفق الكیفیات بالمعلومات المتوفرة
 .بنص تنظیمي

  تخویل الحق في االستفادة من الخدمات شروط :الرابعالباب 

 واالحتفاظ بھ ووقفھ وفقدانھ

المستحقة ، خالل اآلجال  على كل مؤمن أن یدفع بانتظام إلى الھیئة المكلفة بالتدبیر االشتراكات یتعین: 12المادة 
مجموعة أصناف من األشخاص المشار إلیھم في  المحددة بنص تنظیمي بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو

 .أعاله 3المادة 

المنصوص علیھ في  تخویل الحق في االستفادة من خدمات نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض ویتوقف
، وتؤھل الھیئة المكلفة بالتدبیر لوقف تقدیم الخدمات إذا لم االشتراك على األداء المسبق لمبالغ أعاله،المادة األولى 

 .بھذا األداء بصورة فعلیة یتم القیام

العالج واسترجاع  على كل مؤمن دفع مبلغ االشتراكات دون الحق في االستفادة من التحمل بنفقات یتعین: 13المادة 
سریان أثر تسجیلھ في نظام التأمین اإلجباري  المصاریف طوال مدة تدریب محددة في ستة أشھر تبتدئ من تاریخ

 .في المادة األولى أعاله األساسي عن المرض المشار إلیھ

 بالنسبة للصنف أو الصنف تسجیلھ،  المؤمن الذي یتوفر، عند تاریخالمذكورة،أنھ یعفى من قضاء مدة التدریب  غیر
 وكذا المؤمن الذي یتوفر على تغطیة برسم نظام للتأمین المرض، على تغطیة ضد الفرعي الذي ینتمي إلیھ،

 .النظام الذي كان ینتسب إلیھر األساسي عن المرض ویغي اإلجباري

المرض أو الحمل أو  انقطاع عن مزاولة المھنة أو النشاط لمدة متصلة تفوق ستة أشھر ألسباب غیر كل: 14المادة 
یؤدي إلى وقف الحق في الخدمات وبالتالي وقف  وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء

 .تقدیمھا

  طویلذوي حقوقھ مصابا بمرض  إذا كان المؤمن المعني أو أحد منبالتدبیر،أنھ یتعین على الھیئة المكلفة  غیر
 االستمرار في تقدیم الخدمات لھؤالء ومكلفا،خاصا  األمد أو مرض یترتب عنھ عجز أو مرض یستلزم عالجا

 .استفادتھم من ھذه الخدمات وكیفیة تسویة وضعیتھم بنص تنظیمي  وتحدد مدةاألشخاص،
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 قواعد التدبیر: الخامسالباب 

األولى أعاله إلى  بتدبیر نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض المشار إلیھ في المادة یعھد: 15المادة 
 15بتاریخ  1-72-184المعتبر بمثابة قانون رقم  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي المحدث بالظھیر الشریف

 .المتعلق بنظام الضمان االجتماعي) 1972یولیو  27 (1392من جمادى اآلخرة 

التأمین اإلجباري  على المھام المسندة إلیھ فیما یخص خدمات الضمان االجتماعي األخرى ونظام عالوة: 16المادة 
بالقطاع الخاص ، یختص مجلس إدارة الصندوق  األساسي عن المرض لفائدة المأجورین وأصحاب المعاشات

 في جمیع المسائل المتعلقة بتدبیر نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض الوطني للضمان االجتماعي بالنظر
تدبیره لنظام المعاشات المحدث لفائدتھم ،  من ھذا القانون ، بالموازاة مع 3لفائدة األشخاص المشار إلیھم في المادة 

 .المرتبطة بھذین النظامین وكذا بالبت في جمیع القضایا

 16إلیھما في المادة  أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المتعلقة بتدبیر النظامین المشار یجب: 17المادة 
بتدبیر خدمات الضمان االجتماعي ونظام التأمین اإلجباري  أعاله ، بكیفیة مستقلة عن االجتماعات األخرى المتعلقة

 .لفائدة المأجورین وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص األساسي عن المرض

 :یليعضوا رسمیا موزعین كما ) 18( ثمانیة عشر رئیسھ، باإلضافة إلى المجلس، یضم الغایة،ولھذه 
 ؛اإلدارةممثلین عن ) 8(ثمانیة  -
 ؛الصحيعن الوكالة الوطنیة للتأمین ) 1(ممثل واحد  -
 ؛أعاله 10ممثلین عن المؤمنین من بین أعضاء الھیئات المنصوص علیھا في المادة ) 7(سبعة  -
 .اثنان عن النقابات األكثر تمثیلیة) 2(ممثالن  -

 .ویعین عضو نائب لكل عضو رسمي

 .المجلس اإلداري وفق التركیبة المشار إلیھا أعاله وكذا مدة انتدابھم  طریقة تعیین أعضاءتنظیمي،تحدید بنص 

یجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ، ومرتین على األقل في السنة للقیام على وجھ الخصوص : 18المادة 
 : بما یلي
 ؛المختتمةحصر القوائم التركیبیة للسنة المحاسبیة  -
 .دراسة وحصر میزانیة وبرنامج السنة المحاسبیة الموالیة -

ویجوز لھ أن یفوض . تسییرھا  یحدد تألیفھا وطریقةمتخصصة،لمجلس اإلدارة أن یحدث كل لجینة أو لجنة  یجوز
 . واختصاصاتھهإلیھا جزءا من سلط

عدم توافر  وفي حالة. لصحة مداوالت مجلس اإلدارة أن یحضرھا ما ال یقل عن ثلثي أعضائھ یشترط: 19المادة 
یوما الموالیة على أبعد ) 15(خالل الخمسة عشر   یوجھ الرئیس الدعوة إلى المجلس لعقد اجتماع ثانالنصاب،ھذا 

 .یا كان عدد األعضاء الحاضرینأیتداول المجلس بكیفیة صحیحة  الحالة،وفي ھذه . تقدیر

 . وفي حالة تعادلھا یكون صوت الرئیس مرجحاالحاضرین،وتتخذ مقررات المجلس بأغلبیة أصوات األعضاء 

األولى أعاله ، من قبل  تدبیر نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض ، المشار إلیھ في المادة یتم: 20المادة 
 .تدبیر األنظمة والخدمات األخرى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بكیفیة مستقلة عن
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 :تشمل تدرج العملیات المالیة والمحاسبیة المرتبطة بتدبیر ھذا النظام في میزانیة مستقلة الغایة،ولھذه 

 :المواردفي باب ) أ
 ؛المؤمنیناشتراكات  -
 ؛المالیةحصیلة التوظیفات  -
 ؛التأخیرحصیلة الزیادات والغرامات وجزاءات  -
 ؛العملاالقتراضات المأذون في إصدارھا وفقا للنصوص التنظیمیة الجاري بھا  -
 ؛تلقیھاالھبات والوصایا التي یقبل مجلس اإلدارة  -
 .جمیع الموارد األخرى التي یمكن أن ترصد للنظام بنص تشریعي أو تنظیمي -

 :في باب النفقات) ب
  المبالغ المدفوعة والمرجعة فیما یتعلق بالخدمات التي یضمنھا النظام المشار إلیھ في المادة األولى أعاله؛ -
 68 كما ھو منصوص علیھا في المادة الصحي،المساھمات في مصاریف تسییر الوكالة الوطنیة للتأمین  -

 ؛الذكرالسالف  65-00من القانون رقم 
 ؛التسییرنفقات  -
 .المبالغ المرجعة من االقتراضات -

  التمویلقواعد: السادسالباب 

 : تتكون موارد النظام مما یلي: 21المادة 
 ؛المؤمنیناشتراكات  -
 ؛المالیةحصیلة التوظیفات  -
 ؛التأخیر وجزاءات توالغراماحصیلة الزیادات  -
 ؛تلقیھاالھبات والوصایا التي یقبل مجلس اإلدارة  -
 .جمیع الموارد األخرى التي یمكن أن ترصد للنظام بنص تشریعي أو تنظیمي -

في المادة األولى  تحدید االشتراك برسم نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض المشار إلیھ یتم: 22المادة 
المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة  أعاله، المستحق على كل مؤمن، على أساس الدخل الجزافي

  .األصناف الذي ینتمي إلیھ

 .تحدد كیفیات تحدید المداخیل الجزافیة بنص تنظیمي

إلیھ في المادة األولى  اشتراك صاحب المعاش في نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض المشار ویحدد
سواء منھا معاش التقاعد أو الشیخوخة أو الزمانة أو معاش  المعاشات، على أساس المبلغ اإلجمالي لمجموع أعاله،

التقاعد التكمیلي عند   ویستثنى من ذلك معاش،الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ینتمي إلیھا ذوي الحقوق
 .وجوده

المادة األولى  نسب االشتراكات في نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض المشار إلیھ في تحدد: 23المادة 
 .الصحي أعاله ، بمرسوم یتخذ باقتراح من الوكالة الوطنیة للتأمین

 .وفي حالة عدم وجود توازن مالي، یتم تعدیل نسبة االشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء االجتماعیین
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اإلجباري األساسي عن  مبلغ االشتراك المستحق للصندوق للضمان االجتماعي برسم نظام التأمین یقدر: 24المادة 
الدخل الجزافي ونسبة االشتراك المشار إلیھما، على  المرض المشار إلیھ في المادة األولى أعاله، على أساس

المعاشات  وتسري نفس األحكام على كل مؤمن تمت تصفیة معاشھ برسم نظام. أعاله 23و 22 التوالي، في المادتین
 .یتوقف عن مزاولة نشاطھ أو مھنتھ أعاله، دون أن 3المحدث لفائدة األشخاص المشار إلیھم في المادة 

االشتراك المستحقة من تاریخ  المؤمن مدینا تجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بمجموع واجبات یكون
 .الصندوق سریان أثر تسجیلھ ومسؤوال عن دفعھا إلى ھذا

 23إلیھا في المادة  مبلغ االشتراك بالنسبة ألصحاب المعاشات على أساس نسبة االشتراك المشار یحدد: 25المادة 
 .أعاله 22المادة  أعاله ووعاء االشتراك كما ھو محدد في الفقرة الثالثة من

یستفید من نظامین  من ھذا القانون 3كان صاحب المعاش ینتمي إلحدى الفئات المحدد في المادة  إذا: 26المادة 
نظام من ھذه األنظمة أن تقتطع من المنبع مبلغ االشتراك  للمعاشات أو أكثر، وجب على الھیئة المكلفة بتدبیر كل

إلى الصندوق  تصرفھ للمعني باألمر، والذي یحتسب وفقا ألحكام ھذا القانون، وأن تدفعھ المطابق للمعاش الذي
 .الوطني للضمان االجتماعي

 .تظل الھیئة المذكورة مدینة بھذا المبلغ تجاه الصندوق

األساسي عن المرض  عن كل تأخیر في دفع االشتراكات المستحقة برسم نظام التأمین اإلجباري یترتب: 27المادة 
عن كل شھر تأخیر ، في حدود سقف مبلغ اشتراك شھر  %1 المشار إلیھ في المادة األولى أعاله تطبیق زیادة نسبتھا

 .واحد عن كل سنة

 االمتیاز والتحصیل والتقادم: السابعالباب 

بموجب ھذا  فیما یخص استخالص الدیون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تطبق: 28المادة 
الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون السالف  من 28القانون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بھا، أحكام الفصل 

 .بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة 15-97أحكام القانون رقم  وذلك وفق 1-72-184الذكر رقم 

من الظھیر الشریف المعتبر بمثابة  76كما تطبق فیما یخص تقادم دعوى تحصیل الدیون المذكورة أحكام الفصل 
 .قانون المذكور

انتظام أداء واجبات  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سنویا ، بالنسبة لكل مؤمن ، شھادة تثبت یعد: 29المادة 
وعند االقتضاء ، برسم نظام المعاشات المحدث بموجب  االشتراك المستحقة لھذا الصندوق ، برسم ھذا النظام ،

 .أعاله ، ویسلمھا للمعني باألمر 3إلیھ في المادة  التشریع الخاص المشار

 .یحدد مضمون ھذه الشھادة وكیفیات تسلیمھا بنص تنظیمي

الترابیة  أعاله والسلطات الحكومیة والجماعات 10على الھیئات المشار إلیھا في المادة  یتعین: 30المادة 
أعاله رخصة لمزاولة مھنة من المھن أو  3والمؤسسات العمومیة، التي تسلم لألشخاص المشار إلیھم في المادة 

 أعاله، قبل تسلیمھ أي 29المؤمن نسخة من الشھادة المنصوص علیھا في المادة  نشاط من األنشطة ، بأن تطلب من
 .وثیقة أخرى مرتبطة بمزاولتھ للمھنة أو النشاط
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 .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بنص تنظیمي

 العقوبات: الثامنالباب 

 3 درھم، كل شخص من األشخاص المشار إلیھم في المادة 5000إلى  1000بغرامة من  یعاقب   : 31  المادة
 .للضمان االجتماعي أعاله لم یطلب، خالل اآلجال القانونیة، تسجیل نفسھ لدى الصندوق الوطني

درھم، عن كل اشتراك لم یتم دفعھ، كل مؤمن لم یقم، خالل اآلجال القانونیة،  2000إلى  200بغرامة من  ویعاقب
 .أعاله، إلى الصندوق المذكور 12 بدفع واجبات االشتراك المشار إلیھا في المادة

رفض  درھم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إذا 100.000إلى  50.000بغرامة من  یعاقب: 32المادة 
ممارسة انتقائیة للمخاطر واألشخاص  أعاله، أو في حالة 3تسجیل أي شخص من األشخاص المشار إلیھم في المادة 

 .اإلجباري األساسي عن المرض المشار إلیھ في المادة األولى أعاله أو إقصاء للمستفیدین من نظام التأمین

وعالوة على ذلك، یلزم الصندوق باتخاذ اإلجراءات الكفیلة بتسجیل األشخاص المعنیین في أجل شھرین من تاریخ 
 .صدور الحكم القاضي بذلك

 .كما یلزم، عند االقتضاء، بتغطیة المخاطر واألشخاص المستفیدین دون أي انتقاء

أعاله، تمتنع  10درھم كل ھیئة من الھیئات المحددة في المادة  50.000إلى  5000بغرامة من  تعاقب: 33المادة 
 .المتوفرة لدیھا، أو توافیھ عمدا بمعلومات كاذبة عن موافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالمعلومات

 200حالة، بغرامة تھدیدیة قدرھا  كل ھیئة لم تقم بموافاة الصندوق بالمعلومات المذكورة مدینة، بالنسبة لكل تكون
الثالثین الموالي لتاریخ إرسال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  درھم عن كل یوم تأخیر ابتداء من الیوم

 .اإلنذار مع اإلشعار بالتوصل لرسالة

على وجھ التضامن عن أداء الدیون  أعاله، تصبح الھیئة المذكورة مسؤولة 10حالة عدم التقید بأحكام المادة  في
 .على الشخص المعني المستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي

درھم كل ھیئة مدبرة لنظام معاشات، عن كل اقتطاع لم یباشر طبقا ألحكام  1000تعاقب بغرامة قدرھا : 34المادة 
 .أعاله 26المادة 

والتي تبقى مبالغھا على عاتقھا،  على الھیئة المذكورة القیام بدفع واجبات االشتراك التي لم یتم اقتطاعھا، یتعین
 .أعاله 27المادة  مضاف إلیھا زیادات التأخیر تطبیقا ألحكام

المختص قصد الحصول على   بالحق في اللجوء إلى القضاءالحاالت، في جمیع المعني،صاحب المعاش  ویحتفظ
 .حرمانھ من االستفادة منھا التعویض عن األضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع

 .أعاله 34إلى  31في حالة العود ، تضاعف جمیع العقوبات المنصوص علیھا في المواد من : 35المادة 
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 أحكام ختامیة: التاسعالباب 

 : تنسخ ابتداء من تاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ: 36المادة 

اإلجباري األساسي عن المرض لبعض  المتعلق بالتأمین 03-07من القانون رقم  8أحكام المواد من األولى إلى  -
المتعلق بمدونة التأمینات الصادر  17-99وتتمیم القانون رقم  فئات مھنیي القطاع الخاص والقاضي بتغییر

 ؛)2007نوفمبر  30 (1428من ذي القعدة  19بتاریخ  1-07-165الشریف رقم  بتنفیذه الظھیر

 1-72-184السالف الذكر رقم  القاضي بتغییر وتتمیم الظھیر الشریف بمثابة قانون 84-11أحكام القانون رقم  -
 1-11-181الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم ) 1972یولیو 27 (1392 من جمادى الثانیة 15بتاریخ 
 ).2011نوفمبر 22( 1432 من ذي الحجة 25بتاریخ 

األصناف التي  أحكام ھذا القانون حیز التنفیذ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من تدخل: 37المادة 
من فاتح الشھر الموالي للشھر الذي تنشر فیھ بالجریدة  أعاله، ابتداء 3ینتمي إلیھا األشخاص المشار إلیھم في المادة 

األصناف  التنظیمیة الالزمة لتطبیقھ، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الرسمیة، النصوص
 .بنظام المعاشات الخاضعین لھ حیز التنفیذ المذكورة، وذلك بكیفیة متالزمة ومتزامنة مع دخول التشریع الخاص
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 رقم القانون بتنفیذ )2017دیسمبر 5( 1439 األول ربیع من 16 في صادر 1-17-109 رقم فشري ظھیر

 الذین األجراء غیر واألشخاص المستقلین والعمال المھنیین فئات لفائدة للمعاشات نظام بإحداث 15-99

  .خاصا نشاطا یزاولون

 الھدف ونطاق التطبیق :األولالباب 

واألشخاص غیر  بموجب ھذا القانون نظام للمعاشات لفائدة فئات المھنیین والعمال المستقلین یحدث: المادة األولى
 .بعده 2األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا، والمشار إلیھم في المادة 

أدناه،  5مراعاة أحكام المادة  بصفة إلزامیة لنظام المعاشات المشار إلیھ في المادة األولى أعاله، مع یخضع: 2المادة 
المتعلق بنظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض  98-15 األشخاص الذین تسري علیھم أحكام القانون رقم

 .خاصا المھنیین والعمال المستقلین واألشخاص غیر األجراء الذین یزاولون نشاطا الخاص بفئات

 ." المنخرطین"یشار في ھذا القانون إلى األشخاص السالف ذكرھم باسم 

 .أعاله ، حسب المھن واألنشطة التي یزاولونھا 2یصنف األشخاص المشار إلیھم في المادة : 3المادة 
 .تحدد بنص تنظیمي قائمة األصناف واألصناف الفرعیة لألشخاص المزاولین للمھن واألنشطة المذكورة

أو صنف فرعي أو  كیفیات تطبیق نظام المعاشات المحدث بموجب ھذا القانون، بالنسبة لكل صنف تحدد: 4المادة 
یتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنیة  أعاله، بمرسوم 3مجموعة من األصناف المشار إلیھا في المادة 

 .والفرقاء االجتماعیین

أعاله، الذین ال  2الخضوع لنظام المعاشات اختیاریا بالنسبة لألشخاص المشار إلیھم في المادة  یعتبر: 5المادة 
المتعلق بالصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة  أدناه، 14یتجاوز الدخل الجزافي المنصوص علیھ في المادة 

 .المبلغ المحدد بنص تنظیمي األصناف التي ینتمون إلیھا،

 قواعد التسجیل :الثانيالباب 

یستوفي الشروط المحددة  أعاله، 2شخص من األشخاص المنتمین إلى الفئات المشار إلیھا في المادة  كل :6ة الماد
المعاشات على أساس طلب التسجیل الذي تقدم بھ لالستفادة من نظام  في ھذا القانون، یتم تسجیلھ تلقائیا برسم نظام

 .اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بھذه الفئات التأمین

لدى الھیئة المكلفة  تغییر لمحل اإلقامة أوكل تعدیل یدخل على وضعیة المنخرط ، یجب التصریح بھ كل: 7المادة 
 .التعدیل المذكور یوما التالیة للتغییر أو) 30(بالتدبیر داخل الثالثین 

  التدبیرقواعد: الثالثالباب 

الشریف المعتبر  بتدبیر نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي المحدث بالظھیر یعھد: 8المادة 
المتعلق بنظام الضمان ) 1972یولیو 27 ( 1392من جمادى اآلخرة 15بتاریخ  1-72-184بمثابة قانون رقم 

 .االجتماعي
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التأمین اإلجباري  على المھام المسندة إلیھ فیما یخص خدمات الضمان االجتماعي األخرى ونظام عالوة: 9المادة 
بالقطاع الخاص، یختص مجلس إدارة الصندوق  األساسي عن المرض لفائدة المأجورین وأصحاب المعاشات

 في جمیع المسائل المتعلقة بتدبیر نظام المعاشات المحدث بموجب ھذا القانون الوطني للضمان االجتماعي بالنظر
المھنیین والعمال المستقلین  بالموازاة مع تدبیره لنظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بفئات

من ھذا القانون ، وكذا بالبت في جمیع القضایا المرتبطة بھذین  2واألشخاص غیر األجراء المشار إلیھم في المادة 
 .النظامین

 9إلیھما في المادة  أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المتعلقة بتدبیر النظامین المشار یجب: 10المادة 
بتدبیر خدمات الضمان االجتماعي ونظام التأمین اإلجباري  أعاله، بكیفیة مستقلة عن االجتماعات األخرى المتعلقة

النصاب  لفائدة المأجورین وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، وبنفس التركیبة وشروط األساسي عن المرض
اإلجباري األساسي عن المرض الخاص  المتعلق بنظام التأمین 98-15والتصویت، المحددة في القانون رقم 

 .أعاله 2باألشخاص المشار إلیھم في المادة 

یجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك، ومرتین على األقل في السنة للقیام على وجھ الخصوص : 11المادة 
 : بما یلي
 حصر القوائم التركیبیة للسنة المحاسبیة المختتمة؛ -
 .دراسة وحصر میزانیة وبرنامج السنة المحاسبیة الموالیة -

ویجوز لھ أن یفوض  تسییرھا یحدد تألیفھا وطریقة، لمجلس اإلدارة أن یحدث كل لجینة أو لجنة متخصصة یجوز
 .إلیھا جزءا من سلطھ واختصاصاتھ

یتم تدبیر نظام المعاشات، من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بكیفیة مستقلة عن تدبیر : 12المادة 
 .األنظمة والخدمات األخرى

 :تشملولھذه الغایة، تدرج العملیات المالیة والمحاسبیة المرتبطة بتدبیر نظام المعاشات في میزانیة مستقلة 

 :المواردفي باب ) أ
 ؛المنخرطیناشتراكات  -
 ؛المالیةحصیلة التوظیفات  -
 حصیلة الزیادات والغرامات وجزاءات التأخیر؛ -
 ؛تلقیھاالمساعدات والھبات والوصایا التي یقبل مجلس اإلدارة  -
 .جمیع الموارد األخرى التي یمكن أن ترصد لنظام المعاشات بنص تشریعي أو تنظیمي -

 :النفقاتفي باب ) ب
 ؛المعاشاتمبالغ  -
 ؛القنواتمبالغ  -
 .نفقات التسییر -
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 قواعد التمویل :الرابعالباب 

 :تشمل موارد نظام المعاشات: 13المادة 
 ؛المنخرطیناشتراكات  -
 ؛المالیةحصیلة التوظیفات  -
 حصیلة الزیادات والغرامات وجزاءات التأخیر؛ -
 ؛تلقیھاالمساعدات والھبات والوصایا التي یقبل مجلس اإلدارة  -
 .جمیع الموارد األخرى التي یمكن أن ترصد لنظام المعاشات بموجب نصوص تشریعیة أو تنظیمیة -

االشتراكات المستحقة،  على كل منخرط أن یدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي یتعین: 14المادة 
مجموعة أصناف من األشخاص المشار إلیھم في المادة  خالل اآلجال المحددة بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو

 .أعاله 2

المستحق على كل منخرط على أساس   یتم تحدید االشتراك، برسم نظام المعاشات،بعده، 15مراعاة أحكام المادة  مع
 .الفرعي أو مجموعة األصناف الذي ینتمي إلیھ الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف

 .تحدد كفیات تحدید اآلجال والمداخیل الجزافیة المشار إلیھما أعاله بنص تنظیمي

یمكن للمنخرط أن یختار عند تسجیلھ، وعاء اشتراك یفوق الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو : 15المادة 
 .الصنف الفرعي الذي ینتمي إلیھ

الصنف أو الصنف الفرعي الذي ینتمي  یمكنھ، تغییر وعاء اشتراكھ إما بالعودة إلى وعاء االشتراك المطبق على كما
 .جزافي یفوق ذلك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ینتمي إلیھ  اشتراكھ إلى دخلءتغییر وعاإلیھ أو 

 .تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة بنص تنظیمي

المعاشات، على أساس  مبلغ االشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، برسم نظام یقدر: 16المادة 
 .وكذا نسبة اشتراك تحدد بنص تنظیمي أعاله، 15و 14الدخل الجزافي المشار إلیھ في المادتین 

عن % 5نسبتھا  عن كل تأخیر في دفع االشتراكات المستحقة، برسم نظام المعاشات تطبیق زیادة یترتب: 17 المادة
 .عن كل شھر تأخیر موال% 0,5الشھر األول من التأخیر و

 تأسیس الحقوق :الباب الخامس

 

 .یھدف نظام المعاشات ، إلى تأسیس حقوق ألداء معاش الشیخوخة ومعاش المتوفى عنھم: 18المادة 

یتم تقیید الحقوق برسم نظام المعاشات لفائدة المنخرط عند تحصیل االشتراكات من قبل الصندوق : 19المادة 
 .الوطني للضمان االجتماعي

 .یمسك لكل منخرط حساب فردي: 20المادة 

 .یقید مبلغ اشتراك المنخرط ، الصافي من تكالیف التدبیر في الحساب المذكور ویحتسب بنقط التقاعد
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 .تحدد تكالیف التدبیر، المخصصة لتغطیة تكلفة تسییر نظام المعاشات، بنص تنظیمي

االشتراك السنوي  مجموع نقط التقاعد المكتسبة كل سنة من طرف منخرط، حاصل قسمة مبلغ یساوي: 21المادة 
 : على قیمة اقتناء النقطة برسم السنة وذلك كما یلي

Pn = Cn/Van 

 : حیث

-  :  Pn عدد النقط المكتسبة برسم السنة n ؛ 

- -:  Cn مبلغ االشتراك برسم السنة n ؛ صاف من تكالیف التدبیر 

- -:Van قیمة اقتناء النقطة برسم السنة n. 

في  n-1 السنة حاصل عملیة ضرب قیمة اقتناء النقطة برسم n قیمة اقتناء النقطة برسم السنة تساوي: 22المادة  
وذلك عندما تساوي  n-1 والسنة n-2 المعاینة بین السنة نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخیل الخاضعة لالشتراك،

 .1أو تفوق ھذه النسبة 

 : كما یلي n وھكذا ، تحتسب قیمة اقتناء النقطة برسم السنة

Van = Van-1 x (Rn-1/Rn-2) 
   : حیث

- Van   :    قیمة اقتناء النقطة برسم السنة n ؛ 

- :Van-1    قیمة اقتناء النقطة برسم السنة n-1 ؛ 

- Rn-1   :    متوسط المداخیل الخاضعة لالشتراك برسم السنة n-1 ؛ 

- Rn-2  :  متوسط المداخیل الخاضعة لالشتراك برسم السنة n-2. 

 .n-1 تساوي قیمة اقتناء النقطة برسم السنة n ، فإن قیمة اقتناء النقطة برسم السنة1عندما تقل النسبة المذكورة عن

 .تحدد كیفیات احتساب قیمة اقتناء النقطة بنص تنظیمي

في كل وقت، نقطا  أعاله، یمكن للمنخرط أن یقتني، 16على االشتراك المشار إلیھ في المادة  زیادة: 23المادة 
 .أدنى یحدد بنص تنظیمي إضافیة مقابل اشتراكات استثنائیة ال یقل مبلغھا عن حد

للمنخرط ویحتسب بنقط یساوي  كل مبلغ اشتراك استثنائي، صاف من تكالیف التدبیر، في الحساب الفردي یقید
في تاریخ تحصیل ھذا االشتراك یطبق علیھ معامل أكتواري  عددھا حاصل قسمة مبلغھا على قیمة اقتناء النقطة

 :یليالخصائص الدیمغرافیة وذلك كما  یحدد بنص تنظیمي حسب
Psn = (Cexn/Van) x A 

 : حیث
-  :     Psn عدد النقط اإلضافیة برسم السنة n ؛ 
- Cexn :   اشتراك استثنائي صاف من تكالیف التدبیر برسم السنة n ؛ 
- :   Van   قیمة اقتناء النقطة برسم السنة n ؛ 
- :        A    معامل أكتواري. 
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  الشیخوخةمعاش: السادسالباب 

سنة الحق في معاش الشیخوخة یحتسب على أساس مجموع ) 65(لكل منخرط بلغ سن خمسة وستین : 24المادة 
 .النقط التي اكتسبھا والمقیدة في حسابھ الفردي

 : غیر أن ھذا الحق ، یمكن أن یكون محل
یطبق معامل تخفیض على عدد  وفي ھذه الحالة. سنة على األقل) 60(تصفیة قبل األوان عند بلوغ سن ستین  -

االستفادة من التصفیة قبل األوان إال إذا كان مبلغ المعاش  وال یمكن منح. النقط المكتسبة في تاریخ التصفیة
 18-96القانون رقم  المبلغ األدنى لراتب الشیخوخة المحدد تطبیقا ألحكام المادة الفریدة من یساوي أو یفوق

یصرفھا الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  المتعلق بالمبلغ األدنى لرواتب الزمانة أو الشیخوخة التي
 ؛)1996أغسطس  7 (1417من ربیع األول  21بتاریخ  1-104-196 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم

 ویؤدي ھذا التأجیل إلى زیادة عدد النقط األكثر،سنة على ) 75(تأجیل إلى حین بلوغ سن خمسة وسبعین  -
 .بتطبیق معامل زیادة

 .تحدد معامالت التخفیض والزیادة بنص تنظیمي -
المشار إلیھ في  معاش الشیخوخة، الحاصل من ضرب مجموع النقط المقیدة في الحساب الفردي، یساوي: 25المادة 
التخفیض أو الزیادة على ھذا المجموع في قیمة النقطة عند  أعاله ، بعد تطبیق، عند االقتضاء، معامل 20المادة 

 :یلي التصفیة وذلك كما
PV = PxVLn x Z 

 : حیث
-  : PV؛ معاش الشیخوخة 
- P :  ؛ مجموع النقاط المقیدة في الحساب الفردي 
- VLn : قیمة النقط عند التصفیة برسم السنة n ؛ 
- Z :  معامل التخفیض أو الزیادة. 

التصفیة برسم السنة  قیمة النقطة عند التصفیة برسم السنة، حاصل عملیة ضرب قیمة النقطة عند تساوي: 26المادة 
أعاله وذلك ،  22لالشتراك، المشار إلیھا في المادة  المنصرمة في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخیل الخاضعة

 :كما یلي
VLn = VLn-1 x (Rn-1/Rn-2) 

 :حیث
- : VLn  قیمة النقطة عند التصفیة برسم السنةn ؛ 
-  : VLn-1   قیمة النقطة عند التصفیة برسم السنةn-1 ؛ 
- : Rn-1/Rn-2   أعاله 22القیمة الناجمة عن تطبیق أحكام المادة. 

 .قیمة النقطة عند التصفیة برسم السنة األولى والثانیة من دخول نظام المعاشات حیز التنفیذ) 1(تحدد في واحد 

 : یصفى معاش الشیخوخة ، وفق الكیفیات المحددة بنص تنظیمي: 27المادة 
 ؛سنة) 65(عند بلوغ المنخرط سن خمسة وستین  -
 وذلك تصفیتھ،في حالة تأجیل   في حالة تصفیة المعاش قبل األوان أوالمنخرط،عند بلوغ السن الذي یقرره  -

 .الوطني للضمان االجتماعي بناء على طلب یوجھھ لھذا الغرض إلى الصندوق

 .ستفادة منھ أثر رجعياالال یمكن أن یكون لتصفیة المعاش قبل األوان أو تأجیل 
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اشتراكھ في  للمنخرط الذي صفى حقوقھ في شكل معاش أو قنوة، وبقي نشطا، أن یواصل أداء یمكن: 28المادة 
عن مواصلة أداء االشتراك حسب الشروط  وتحتسب الحقوق الناجمة. نظام المعاشات من أجل تأسیس حقوق إضافیة

 .أعاله 23إلى  19المواد من  ووفق الكیفیات المنصوص علیھا في

 .بعده 36حقوق في شكل معاش متى طلب المنخرط المعني ذلك، أو قنوة مع مراعاة أحكام المادة التتم تصفیة ھذه 

ال تتضمن یوم والدتھ، فإنھ  كانت نسخة رسم الوالدة أو الوثیقة القائمة مقامھا التي أدلى بھا المنخرط إذا: 29المادة 
 الوالدة، التي ال یتضمن فیھا ھذا الرسم أو الوثیقة ال یوم وال شھر وفي الحالة. یعتد بالیوم األخیر من شھر الوالدة

 .یونیو بمثابة یوم وشھر الوالدة 30اعتبار یوم  فیتم

 معاش المتوفى عنھم :الباب السابع

 : یخول الحق في معاش المتوفى عنھم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشیخوخة: 30المادة 
 ؛الزوجاتللزوج أو  -
سنة إذا كانوا یتابعون  لألوالد المتكفل بھم البالغین من العمر أقل من ستة عشر سنة أو إحدى وعشرین -

تدریبا مھنیا طبقا للشروط والكیفیات المقررة في النصوص  دراستھم، أو ثمانیة عشرة سنة إذا كانوا یتابعون
السن على األوالد  وال یمكن التعرض بأي حد من. والتنظیمیة الجاري بھا العمل في ھذا المجال التشریعیة

 .وذلك طیلة مدة ھذه العاھات الذین یكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاھات

لتاریخ وفاة المنخرط أو  االستفادة من معاش المتوفى عنھم ابتداء من الیوم األول من الشھر الموالي تتم: 31المادة 
 .الغرض إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي صاحب معاش الشیخوخة وذلك بناء على طلب یوجھ لھذا

الحادث المترتبة  الكتساب زوج الحق في معاش المتوفى عنھم، أن یكون الزواج قد انعقد قبل یشترط: 32المادة 
 .علیھ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشیخوخة

خالل الثالثمائة یوم الموالیة  أن الحق في معاش المتوفى عنھم یكتسب للزوج إذا ولد طفل خالل مدة الزواج أو غیر
 .لتاریخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشیخوخة

الشیخوخة  من مبلغ معاش% 50معاش المتوفى عنھم، فیما یخص الزوج أو مجموع الزوجات،  یعادل: 33المادة 
 .تاریخ وفاتھ الذي كان لصاحبھ الحق فیھ أو كان في إمكان المنخرط أن یطالب بھ في

 .یقسم ھذا المعاش وقت التصفیة، بصفة نھائیة، بحصص متساویة بین الزوجات المتوفى عنھن

الذي كان  من مبلغ معاش الشیخوخة% 50معاش المتوفى عنھم، بالنسبة لمجموع الیتامى،  یعادل: 34المادة 
 .وفاتھ لصاحبھ الحق فیھ أو كان في إمكان المنخرط أن یطالب بھ في تاریخ

عنھم، الذین یستوفون الشروط  ھذا المعاش وقت التصفیة، بصفة نھائیة، بحصص متساویة بین الیتامى المتوفى یقسم
 .أعاله 30المنصوص علیھا في المادة 

تحدد بنص تنظیمي، الكیفیات التي یتم وفقھا تقدیم طلب االستفادة من معاشات المتوفى عنھم وصرف : 35المادة 
 .ھذه المعاشات
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 القنوة :الباب الثامن

من ربیع األول  22 الصادر في 1-93-29مراعاة أحكام الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم  مع: 36المادة 
االحتیاط االجتماعي، یحول معاش الشیخوخة إلى قنوة تدفع  المتعلق بالتنسیق بین أنظمة) 1993سبتمبر 10 (1414

مبلغھ یقل عن المبلغ  سنة، أن) 65(إذا تبین عند تصفیة ھذا المعاش، ابتداء من سن خمسة وستین  لفائدة المنخرط،
 .السالف الذكر 18-96الفریدة من القانون رقم  األدنى لراتب الشیخوخة المحدد تطبیقا ألحكام المادة

إمكانھ أن یطالب بھ في تاریخ  حالة وفاة المنخرط، فإن ھذا التحویل یطبق أیضا على المعاش الذي كان في وفي
 وفي ھذه الحالة تقسم القنوة بین. المشار إلیھ في الفقرة األولى أعاله وفاتھ، إذا كان ھذا المعاش یقل عن المبلغ

 .أعاله 34و 33المتوفى عنھم وفق أحكام المادتین 

أعاله، حاصل عملیة ضرب معاش الشیخوخة المراد تصفیتھ  36تساوي القنوة، المشار إلیھا في المادة : 37المادة 
 :في معامل أكتواري، وذلك كما یلي

Pe = P x K 
   : حیث

- :  Pe مبلغ القنوة؛ 
- P   :  معاش الشیخوخة المراد تصفیتھ؛ 
- K   :  معامل أكتواري یحدد بنص تنظیمي. 

 
 إعادة تقییم المعاشات :الباب التاسع

 .تتم، عند االقتضاء، في فاتح ینایر من كل سنة، إعادة تقییم المعاشات التي یصرفھا نظام المعاشات: 38المادة 

نتائج التدبیر المالي لنظام المعاشات، وفقا  أدناه، یتم تحدید نسبة إعادة التقییم على أساس 46مراعاة أحكام المادة  مع
 .للكیفیات المحددة بنص تنظیمي

 النظام المالي والمراقبة: الباب العاشر

أعاله، لمنخرط عند تصفیة الحقوق في شكل  20یغلق الحساب الفردي، المنصوص علیھ في المادة : 39المادة 
 .معاش أو قنوة

المتوفى عنھم وفق أحكام  أعاله یتم، عند تصفیة معاش الشیخوخة أو معاش 36مراعاة أحكام المادة  مع: 40المادة 
التأسیسي لإلیراد الذي یمكن من صرف ھذا المعاش إما للمستفید  البابین السادس والسابع أعاله، احتساب الرأسمال

المذكور بنص  وتحدد كیفیات احتساب وتمویل الرأسمال. وإما لذوي حقوق المنخرط المتوفى منھ وذوي حقوقھ
 .تنظیمي

المعاشات في  على الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أن یكون احتیاطیا حسابیا برسم حقوق یجب: 41المادة 
 .التي یقوم بصرفھا طور التكوین الخاصة بالمنخرطین واحتیاطیا حسابیا برسم المعاشات

أعاله إلى االحتیاطي الحسابي للمعاشات التي یتم  40یحول الرأسمال التأسیسي لإلیراد المشار إلیھ في المادة 
 .صرفھا
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 .تحدد كیفیات تكوین االحتیاطیات الحسابیة وتقییمھا وتمثیلھا وإیداعھا بنص تنظیمي

المعاشات في طور التكوین  أن یراعى في ھذه الكیفیات الفصل بین التزامات نظام المعاشات برسم حقوق یجب
 .الخاصة بالمنخرطین وتلك التي یتم صرفھا

الصندوق الوطني للضمان  أعاله، یجب على 41على االحتیاطیات الحسابیة المشار إلیھا في المادة  زیادة: 42المادة 
المعاشات وأن یمثل في أصولھ احتیاطیات تقنیة یتم تكوینھا  االجتماعي، في كل وقت، أن یدرج في خصوم نظام

 .وإیداعھا وفق الكیفیات المحددة بنص تنظیمي وتقییمھا وتمثیلھا

الفائض السنوي عن  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي احتیاطیا للتدبیر یتم تمویلھ بواسطة یكون: 43المادة 
المتبقیة من المصاریف الضروریة لسیر نظام المعاشات التي تم  أعاله، 20تكالیف التدبیر المشار إلیھا في المادة 

 .أعاله 12للمیزانیة المشار إلیھا في المادة  صرفھا طبقا

المعاینة خالل السنتین المحاسبیتین  السنوي لمجمل التكالیف مبلغ المعدل) 2(تجاوز مبلغ ھذا االحتیاطي مرتین  إذا
 .بنص تنظیمي، تحویل الفائض إلى االحتیاطیات التقنیة األخیرتین، یتم، وفق الكیفیات المحددة

التأمینات واالحتیاط  القاضي بإحداث ھیئة مراقبة 64-12من القانون رقم  2ألحكام المادة  تتمیما: 44المادة 
، ) 2014مارس  6 (1435جمادى األولى  4بتاریخ  1-14-10االجتماعي، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

الغرض  ویكون. على الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، برسم تدبیر نظام المعاشات تمارس ھذه الھیئة المراقبة
الحرص على احترام ھذا الصندوق ألحكام ھذا  من القانون المذكور، 11من ھذه المراقبة، التي تتم وفق أحكام المادة 

 .لتطبیقھ القانون والنصوص المتخذة

یتعین على الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إنجاز افتحاص أكتواري لوضعیة نظام المعاشات : 45المادة 
 .حسب الكیفیات المحددة بنص تنظیمي

لتمكینھ من الوفاء بالتزاماتھ،  تبین أن الوضعیة المالیة لنظام المعاشات قد ال توفر الضمانات الكافیة إذا: 46المادة 
أعاله، مخططا للتصحیح  44أن یقدم للھیئة المشار إلیھا في المادة  وجب على الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 .بتقریر أكتوراي مرفقا

أو بقیمة النقطة عند التصفیة، الكفیلة /یجب أن یتضمن ھذا المخطط اإلجراءات المتعلقة بمحددات االشتراكات و
 .بتوفیر الضمانات المذكورة

 .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بنص تنظیمي

أعاله  46المادة  لم یقدم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مخطط التصحیح المنصوص علیھ في ذاإ: 47المادة 
التصحیح الذي قدمھ أو لم یقم، داخل اآلجال المحددة،  أعاله مخطط 44أو رفضت الھیئة المشار إلیھا في المادة 

وتقترح فیھ، عند  الذي تم قبولھ، توجھ الھیئة إلى رئیس الحكومة تقریرا یعاین ھذه الوقائع بتنفیذ مخطط التصحیح
 .المعاشات االقتضاء، اإلجراءات المناسبة الستعادة توازن نظام

أعاله، كل  44المادة  على الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أن یقدم إلى الھیئة المشار إلیھا في یجب: 48المادة 
 .النقطة أخذا بعین االعتبار البنیة الدیموغرافیة لنظام المعاشات سنتین، تقریرا أكتواریا یتضمن تقییما لقیمة اقتناء
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االقتضاء، التعدیالت الضروریة الالزم  أن یتناول ھذا التقریر توازن تعریفة نظام المعاشات، وأن یقترح، عند یجب
 .سنوات، إذا تبین أن ھذه القیمة من شأنھا اإلخالل بھذا التوازن (5) القیام بھا خالل مدة ال تتجاوز خمس

 .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بنص تنظیمي

 : أعاله، إلى رئیس الحكومة تقریرا یعاین الوقائع التالیة 44توجھ الھیئة المشار إلیھا في المادة : 49المادة 
 أعاله؛ 48عدم تقدیم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التقریر األكتواري المنصوص علیھ في المادة  -
 رفض الھیئة التقریر الذي قدمھ الصندوق؛ -
 . بتنفیذ التعدیالت المقترحة من طرفھالمحددة،عدم قیام الصندوق، داخل اآلجال  -

وتقترح الھیئة في التقریر المذكور، عند االقتضاء، اإلجراءات الواجب اتخاذھا الستعادة توازن تعریفة نظام 
 .المعاشات

 االمتیاز والتحصیل والتقادم :الباب الحادي عشر

المتعلق بنظام  1-72-184من الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم  28أحكام الفصل  تطبق: 50المادة 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بموجب  الضمان االجتماعي فیما یخص استخالص الدیون المستحقة لفائدة

الدیون  بمثابة مدونة تحصیل 15-97المتعلقة بھا، وذلك وفق أحكام القانون رقم  ھذا القانون، وكذا صوائر المتابعات
 .العمومیة

من الظھیر الشریف المعتبر بمثابة  76كما تطبق فیما یخص تقادم دعوى تحصیل الدیون المذكورة، أحكام الفصل 
 .1-72-184قانون رقم 

الشیخوخة أو معاش  الدعوى التي یقیمھا المنخرط أو ذوو الحقوق ألداء المبالغ الباقیة من معاش تتقادم: 51المادة 
 .سنة) 30(المتوفى عنھم بمرور ثالثین 

المعاش أو إذا كان األمر یتعلق  أجل التقادم ابتداء من الیوم األول من الشھر الموالي للشھر المتعلق بھ ویحتسب
 .المنخرط أو صاحب المعاش بمعاشات المتوفى عنھم ابتداء من یوم وفاة

 العقوبات :الباب الثاني عشر

یقم، خالل اآلجال  درھم، عن كل اشتراك لم یتم دفعھ، كل منخرط لم 2000إلى  200بغرامة من  یعاقب: 52المادة 
 .أعاله، إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 14المادة  القانونیة، بدفع واجبات االشتراك المشار إلیھا في

 .وفي حالة العود، تضاعف العقوبة السالفة الذكر

  ختامیةأحكام :عشرالباب الثالث 

 1414ربیع األول  من 22الصادر في  1-93-29أحكام الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم  تطبق: 53المادة 
االجتماعي، على نظام المعاشات المحدث بموجب ھذا  ، المتعلق بالتنسیق بین أنظمة االحتیاط)1993سبتمبر 10(

 .القانون
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نظام المعاشات ھو آخر نظام  من الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون المذكور، إذا كان 8ألحكام المادة  خالفا
العائلیة یتحملھ ویصرفھ نظام االحتیاط االجتماعي الذي كان  انخرط فیھ صاحب المعاش، فإن مجموع اإلعانات

النصوص التشریعیة  المعني قبل تسجیلھ بآخر نظام ینتمي إلیھ، وذلك وفق الشروط المقررة في ینتمي إلیھ الشخص
 .والتنظیمیة المتعلقة بنظام االحتیاط االجتماعي المذكور

 .تحدد بنص تنظیمي كیفیات تطبیق ھذه المادة

األصناف التي  أحكام ھذا القانون حیز التنفیذ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من تدخل: 54المادة 
من فاتح الشھر الموالي للشھر الذي تنشر فیھ بالجریدة  أعاله، ابتداء 2ینتمي إلیھا األشخاص المشار إلیھم في المادة 

األصناف  التنظیمیة الالزمة لتطبیقھ بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الرسمیة النصوص
بنظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض  المذكورة، وذلك بكیفیة متالزمة ومتزامنة مع دخول التشریع الخاص

 .الخاص بھم ، حیز التنفیذ
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أجل تسلیم بطاقة التسجیل، المعلومات المتعلقة بالخاضعین، شھادة إثبات انتظام أداء 
تصفیة المعاشات و تحدید مكونات واجبات االشتراك، إجراءات تغییر وعاء االشتراك، 

 فآت الخاضعین
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-15 رقم القانون بتطبیق )2019 ینایر 17( 1440 األولى جمادى 10 في صادر 2-18-622 رقم مرسوم
 للمعاشات نظام بإحداث 99-15 رقم والقانون المرض عن األساسي اإلجباري التأمین بنظام المتعلق 98

  .خاصا نشاطا یزاولون الذین األجراء غیر واألشخاص المستقلین والعمال المھنیین بفئات الخاصین
 

 نظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض: الباب األول

األساسي عن المرض  مراعاة مقتضیات ھذا المرسوم، تطبق فیما یخص نظام التأمین اإلجباري مع: المادة األولى
 : مقتضیات ، 98-15المنصوص علیھ في القانون المشار إلیھ أعاله رقم 

بتطبیق القانون رقم  )2005یولیو 18 (1426من جمادى اآلخرة  11الصادر في  2-05-733المرسوم رقم  -
 تتمیمھ؛ بمثابة مدونة التغطیة الصحیة األساسیة، كما تم 00-65

بتحدید نسب تغطیة  )2005یولیو 18 (1426من جمادى اآلخرة  11الصادر في  2-05-737المرسوم رقم  -
االجتماعي برسم نظام التأمین اإلجباري األساسي عن  الخدمات الطبیة التي یتحملھا الصندوق الوطني للضمان

 المرض، كما تم تتمیمھ؛
بتطبیق أحكام القانون  )2005یولیو  18 (1426من جمادى اآلخرة  11الصادر في 2-05-740المرسوم رقم  -

المتعلقة بالتنظیم المالي للتأمین اإلجباري األساسي عن  بمثابة مدونة التغطیة الصحیة األساسیة 65-00رقم 
 .المرض

الصندوق الوطني للضمان  یسلم 98-15من القانون السالف الذكر رقم  7من المادة  2ألحكام الفقرة  تطبیقا: 2المادة 
 .یوما ابتداء من تاریخ طلب التسجیل) 30(أقصاه ثالثون  االجتماعي إلى كل معني باألمر بطاقة تسجیلھ داخل أجل

 .یحدد مضمون بطاقة التسجیل بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالشغل

الھیئات والسلطات  ، یتعین على98-15من القانون السالف الذكر رقم  11و 10ألحكام المادتین  تطبقا: 3المادة 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي دوریا وكلما طلب  الحكومیة والجماعات الترابیة والمؤسسات العمومیة موافاة

 : التالیة الصندوق ذلك، بالمعلومات
 اإلسم الشخصي والعائلي؛ -
 رقم التسجیل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي في حالة توفره؛  -
 رقم البطاقة الوطنیة للتعریف اإللكترونیة؛  -
 تاریخ الوالدة؛  -
 العنوان الشخصي؛  -
 العنوان المھني إذا وجد؛  -
 أو الصنف الفرعي الذي ینتمي إلیھ المعني باألمر؛/ الصنف و  -
 تاریخ بدایة النشاط أو المھنة؛   -
 ) الوفاةالتشطیب، التوقف،(الوضعیة المھنیة للمعني باألمر   -

المذكورة أعاله، موافاة  على الھیئات والسلطات الحكومیة والجماعات الترابیة والمؤسسات العمومیة یتعین
یطرأ على وضعیة مزاولة المعنیین باألمر لمھنھم أو  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي شھریا بكل تغییر

 .أنشطتھم

 .تحدد كفیات موافاة الصندوق بالمعلومات وتحیینھا بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالشغل
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للضمان  ، یضع الصندوق الوطني98-15رقم  من القانون السالف الذكر 29ألحكام المادة  تطبیقا: 4المادة 
والمعدة وفقا للنموذج المحدد بقرار  االجتماعي رھن إشارة المؤمنین الشھادة المنصوص علیھا في نفس المادة

شھرا تبتدئ من فاتح شھر فبرایر من كل ) 12(صالحة لمدة اثني عشر  للسلطة الحكومیة المكلفة بالشغل، تكون
 .سنة

ینایر، تكون صالحة من  الصندوق نفس الشھادة رھن إشارة كل شخص قام بتسویة وضعیتھ بعد نھایة شھر ویضع
 .السنة الموالیة تاریخ تسویة وضعیتھ إلى غایة نھایة شھر ینایر من

والسلطات الحكومیة  ، یتعین على الھیئات98-15من القانون السالف الذكر رقم  30ألحكام المادة  تطبقا: 5المادة 
من نفس القانون، أن تطلب من المؤمن  11و 10المادتین  والجماعات الترابیة والمؤسسات العمومیة المشار إلیھا في

 .أعاله مرفقة بنسخة منھا 4المشار إلیھا في المادة  اإلدالء بالشھادة

 .تقوم ھذه الجھات بعد التأكد من مطابقة النسخة ألصل الشھادة، بإعادة الوثیقة األصلیة للمعني باألمر

الوطني للضمان االجتماعي رھن  للجھات السالفة الذكر، الولوج للموقع اإللكتروني الذي یضعھ الصندوق یمكن
وفي حالة عدم . بھذه الوثیقة لتلك المتوفرة بالموقع اإللكتروني إشارتھا، للتأكد من مطابقة المعلومات الواردة

بھا من قبل المعني باألمر  یتعین على الجھة المعنیة إخبار الصندوق فورا بذلك وتسلیم الوثیقة المدلى التطابق،
 .للصندوق

 نظام المعاشات: الباب الثاني

الراغب في تغییر وعاء  ، على المنخرط99-15من القانون المشار إلیھ أعاله رقم  15ألحكام المادة  تطبیقا: 6المادة 
 .للضمان االجتماعي اشتراكھ عند تسجیلھ، تقدیم طلب للصندوق الوطني

السنة، وفي ھذه الحالة یقدم طلبا  التسجیل، یمكن للمنخرط أن یطلب تغییر وعاء اإلشتراك، لكن مرة واحدة في بعد
 .السابقة لتاریخ سریان التغییر المحدد في الطلب یوما) 60(بذلك للصندوق قبل الستین 

 : ، یتم ما یلي99-15من القانون السالف الذكر رقم  27تطبیقا ألحكام المادة : 7المادة 
أشھر ) 6(بإخبار المنخرط، ستة   یقوم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي:سنة 65قبل بلوغ المنخرط سن   -

مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان متوفر لدى الصندوق،  سنة، بواسطة رسالة مضمونة 65قبل بلوغھ سن 
تمدید سن  المعاشات وبضرورة موافاتھ بالوثائق الالزمة لتصفیة معاشھ أو تقدیم طلب بوضعیتھ تجاه نظام

 ؛التقاعدإحالتھ على 

أشھر ) 6( ستة االجتماعي،للضمان   یقدم المنخرط طلبا للصندوق الوطني:األوانفي حالة طلب التقاعد قبل  -
 من معاشھ، مرفقا بالوثائق الالزمة لتصفیة معاشھ؛ قبل بلوغھ السن الذي یرغب فیھ االستفادة

أشھر على األقل قبل ) 3(ثالثة   یقدم المنخرط طلب التمدید،:التقاعدفي حالة طلب تمدید سن اإلحالة على  -
األقل من بلوغھ السن الذي یرغب فیھ االستفادة من معاشھ، یقدم  أشھر على) 3(وقبل ثالثة . سنة 65بلوغھ سن 

 .للصندوق الوطني للضمان االجتماعي مرفقا بالوثائق الالزمة لتصفیة معاشھ المنخرط طلبا

یتم تصفیة المعاش من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للمنخرط ابتداء من آخر الشھر المدني الموالي 
 .لتاریخ إحالتھ على التقاعد
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 . یتم أداء مبلغ المعاش كامال برسم الشھر الذي وقعت فیھ الوفاةالمنخرط،وفي حالة وفاة 

المتوفى عنھم والمشار  ، یقدم األشخاص99-15من القانون السالف الذكر رقم  35ألحكام المادة  تطبیقا: 8المادة 
الوطني للضمان االجتماعي، طلب االستفادة من معاش المتوفى  من نفس القانون إلى الصندوق 30إلیھم في المادة 

 .بالوثائق الالزمة لتصفیة معاشھم عنھم، مرفقا

المدني الموالي لتاریخ تقدیم  أداء المعاش من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ابتداء من آخر الشھر یتم
 .الوثائق المشار إلیھا في الفقرة السالفة

والوثائق الالزمة لتصفیة  أعاله، وكذا نماذج الطلبات 7نموذج الرسالة المشار إلیھا في المادة  یحدد: 9المادة 
 .أعاله، بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالشغل 8إلى  6المعاش، المشار إلیھا في المواد من 

 مقتضیات مشتركة: الباب الثالث

السالفي الذكر، تحدد  99-15من القانون رقم  2والمادة  98-15من القانون رقم  3ألحكام المادة  تطبیقا: 10المادة 
 :األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا كما لي مكونات فئات المھنیین والعمال المستقلین واألشخاص غیر

 المھنیون، وھم األشخاص الذاتیون الذین یمارسون مھنة حرة؛) أ

 :العمال المستقلون، ویندرج ضمنھم األشخاص التالي بیانھم) ب
 ؛تجاریااألشخاص الذاتیون الذین یمارسون نشاطا  -
 ؛فالحیااألشخاص الذاتیون الذین یمارسون نشاطا  -
 ؛وتوابعھااألشخاص الذاتیون أصحاب االستغالالت الفالحیة والغابویة  -
-05     وفقا ألحكام القانون رقم العاملون بقطاع النقل الطرقي غیر األجراء، الحاملون لبطاقة السائق المھني  -

 ؛ المتخذة لتطبیقھ بمثابة مدونة السیر على الطرق ، والنصوص 52
بشركة التضامن وشركة  المتعلق 5-96غیراألجراء، إلحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم  المسیرون، -

 ؛المحاصةالمسؤولیة المحدودة وشركة  التوصیة البسیطة وشركة التوصیة باألسھم والشركة ذات
 ؛الفنانون -
 التقلیدیون؛الصناع   -
 . عدا الخاضعین منھم لنظام الضمان االجتماعياألجراء،العاملون بقطاع الصید البحري غیر   -

 :األشخاص غیر األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا التالي بیانھم) ج
 المتعلق بنظام المقاول الذاتي؛ 114-13المقاولون الذاتیون حسب مدلول القانون رقم   -
للدخل، كیفما كان نوع ھذا  األشخاص اآلخرون غیر األجراء، الذین یمارسون لحسابھم الخاص نشاطا مدرا  -

 .نشاطھم أو ال یتوفرون علیھ النشاط أو الدخل، سواء یتوفرون على محل لمزاولة

السالفي الذكر، تحدد  99-15من القانون رقم  3والمادة  98-15من القانون رقم  5ألحكام المادة  تطبیقا: 11المادة 
الحكومیة المعنیة ، قائمة األصناف واألصناف الفرعیة  بمقرر لرئیس الحكومة ، یتخذ باقتراح من السلطات

 .في المادتین الذكورتین لألشخاص المشار إلیھم
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 مقتضیات ختامیة: الباب الرابع

الصادر   228-09-2، ابتداء من تاریخ دخول ھذا المرسوم حیز التنفیذ، مقتضیات المرسوم رقم تنسخ: 12المادة 
المتعلق بالتأمین اإلجباري األساسي  03-07رقم  بتطبیق القانون) 2009دیسمبر 11 (1430من ذي الحجة  23في 

 المتعلق بمدونة 17-99القطاع الخاص والقاضي بتغییر وتتمیم القانون رقم  عن المرض لبعض فئات مھنیي
 .التأمینات

والمالیة ووزیر الصحة  تنفیذ ھذا المرسوم ، الذي ینشر بالجریدة الرسمیة ، إلى وزیر االقتصاد یسند: 13المادة 
 .یخصھ ووزیر الشغل واإلدماج المھني ، كل واحد منھم فیما
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  بالنسبة لنظام التأمین اإلجباري عن المرضاالشتراكنسب 
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االشتراكات  بتحدید نسب) 2019ینایر 17 (1440جمادى األولى  10صادر في  2-18-623رقم  مرسوم
التأمین اإلجباري األساسي عن المرض  الواجب أداؤھا للصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم نظام

  .واألشخاص غیر األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلین

 

التأمین  نسبة االشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، برسم نظام تحدد: المادة األولى
المستقلین واألشخاص غیر األجراء الذین یزاولون  اإلجباري األساسي عن المرض، الخاص بفئات المھنیین والعمال

الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة األصناف  من 6,37%نشاطا خاصا في نسبة 
 .ینتمي إلیھ المؤمن الذي

اإلجباري األساسي  نسبة االشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات، برسم نظام التأمین تحدد: المادة الثانیة
اإلجمالي لمجموع المعاشات المنصوص علیھا في  من المبلغ 4,52%عن المرض المشار إلیھ أعاله، في نسبة 

 .المشار إلیھ أعاله 98-15من القانون رقم  22المادة 

والمالیة ووزیر الصحة  تنفیذ ھذا المرسوم، الذي ینشر بالجریدة الرسمیة، إلى وزیر االقتصاد یسند: المادة الثالثة
 .یخصھ ووزیر الشغل واإلدماج المھني ، كل واحد منھم فیما
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 المجلس اإلداري
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 17 المادة أحكام بتطبیق )2019ینایر 17( 1440 األولى جمادى 10 في صادر 2-18-624 رقم مرسوم

 المھنیین بفئات الخاص المرض عن األساسي اإلجباري التأمین بنظام المتعلق 98-15 رقم القانون من

 الصندوق إدارة مجلس بشأن خاصا نشاطا یزاولون الذین األجراء غیر واألشخاص المستقلین والعمال

  .االجتماعي للضمان الوطني

 
 إلیھما المشار 99-15 رقم القانون من 10 والمادة 98-15 رقم القانون من 17 المادة ألحكام تطبیقا: األولى المادة

 اإلجباري التأمین نظام تدبیر في للنظر یدعى عندما االجتماعي، للضمان الوطني الصندوق إدارة مجلس یتألف أعاله،
 یزاولون الذین األجراء غیر واألشخاص المستقلین المھنیین بفئات الخاصین المعاشات ونظام المرض عن األساسي

 : بیانھم التالي األعضاء من خاصا نشاطا
 :ممثلین عن اإلدارة كالتالي) 8(ثمانیة  )1

 ؛بالشغلعن السلطة الحكومیة المكلفة ) 1(ممثل واحد  -
 ؛بالمالیةعن السلطة الحكومیة المكلفة ) 1(ممثل واحد  -
 ؛بالصحةعن السلطة الحكومیة المكلفة ) 1(ممثل واحد  -
 ؛والتجارة عن السلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة )1( ممثل واحد -
 ؛بالفالحةعن السلطة الحكومیة المكلفة ) 1(ممثل واحد  -
 ؛بالنقلعن السلطة الحكومیة المكلفة ) 1(ممثل واحد  -
 ؛التقلیدیةعن السلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة ) 1(ممثل واحد  -
 .عن السلطة الحكومیة المكلفة بالعدل) 1( ممثل واحد -

 عن الوكالة الوطنیة للتأمین الصحي) 1(ممثل واحد  )2

  :ممثلین عن المؤمنین كالتالي) 7(سبعة  )3
 ؛والخدماتعن جمعیة الغرف المغربیة للتجارة والصناعة ) 1(ممثل واحد  -
 ؛التقلیدیةعن جامعة غرف الصناعة ) 1(ممثل واحد  -
  ؛الفالحیةعن جامعة الغرف ) 1(ممثل واحد  -
 :یليممثلین عن الھیئات المھنیة والجمعیات المھنیة في حدود ممثل واحد عن كل قطاع كما ) 4(أربعة  -

 ؛الصحةقطاع   •
 ؛العدلقطاع  •
 ؛النقلقطاع  •
 .قطاع السیاحة •

 .عن النقابات األكثر تمثیلیة) 2(ممثالن اثنان  )4

یعین أعضاء المجلس اإلداري المشار إلیھم في المادة األولى أعاله لوالیة مدتھا ثالث سنوات بمقرر : المادة الثانیة
 .لرئیس الحكومة

المعنیة المشار إلیھا في المادة  األعضاء الرسمیون ممثلو اإلدارة بناء على اقتراح من السلطات الحكومیة یعین
 .األقل األولى أعاله من رتبة مدیر مركزي على

 .ویعین عضو نائب لكل عضو رسمي باقتراح من نفس السلطات الحكومیة
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عضو نائب عن مدیر الوكالة  العضو الرسمي ممثل الوكالة الوطنیة للتأمین الصحي في شخص مدیرھا، ویعین یعین
 .الوطنیة للتأمین الصحي باقتراح من ھذا األخیر

-15   أحكام القانون رقم  األعضاء الرسمیون والنواب ممثلو المؤمنین من بین األشخاص الذین تسري علیھم یعین
 :یليالمشار إلیھما أعاله كما  99-15 والقانون رقم 98

 فیما یتعلق بجمعیة الغرف المغربیة للتجارة والصناعة والخدمات بناء على اقتراح منھا؛ -
 فیما یتعلق بجامعة غرف الصناعة التقلیدیة بناء على اقتراح منھا؛ -
 .فیما یتعلق بجامعة الغرف الفالحیة بناء على اقتراح منھا -
والسیاحة بناء على اقتراح من  فیما یتعلق بممثلي الھیئات والجمعیات المھنیة بقطاعات الصحة والعدل والنقل -

بعد استشارة الھیئات والجمعیات المھنیة المعنیة المحدثة والمسیرة  السلطات الحكومیة التابع لھا القطاع المعني
 .للقانون في تاریخ دخول ھذا المرسوم حیز التنفیذ طبقا

یوما ) 30(داخل أجل ثالثین  على كل جامعة أو جمعیة الغرف المھنیة المشار إلیھا أعاله أن تقدم اقتراحھا یتعین
وفي حالة عدم تقدیم ھذا االقتراح خالل . الحكومیة المكلفة بالشغل ابتداء من تاریخ الطلب الذي توجھھ إلیھا السلطة

 .الحكومیة الوصیة علیھا یعین ممثل الجامعة أو الجمعیة المعنیة بناء على اقتراح من السلطة. المذكور األجل

یوما ابتداء من تاریخ  (30) على المركزیات النقابیة األكثر تمثیلیة أن تقدم اقتراحھا داخل أجل ثالثین ویتعین
وفي حالة عدم تقدیم ھذا االقتراح خالل األجل المذكور، . بالشغل الطلب الذي توجھھ إلیھا السلطة الحكومیة المكلفة

 .للمركزیات النقابیة بناء على اقتراح من السلطة الحكومیة المكلفة بالشغل یعین ممثال

للصفة التي تم على أساسھا  حالة وفاة أو إعفاء أو استقالة أحد أعضاء المجلس اإلداري، أو فقدانھ في: المادة الثالثة
حالة التنافي المنصوص علیھا في القانون، یعین عضو جدید  تعیینھ كعضو بالمجلس اإلداري، أو عندما یوجد في

 .مدة والیة المجلس والكیفیات التي عین بموجبھا سلفھ ، وذلك لما تبقى من وفق نفس الشروط

 .یسند تنفیذ ھذا المرسوم الذي ینشر في الجریدة الرسمیة إلى وزیر الشغل واإلدماج المھني: المادة الرابعة
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-15 رقم القانون بتطبیق )2019ینایر 17( 1440 األولى جمادى 10 في صادر 2-18-625 رقم مرسوم
 الذین األجراء غیر واألشخاص المستقلین والعمال المھنیین فئات لفائدة للمعاشات نظام بإحداث 99

  .خاصا نشاطا یزاولون

المنصوص علیھ في  المشار إلیھ أعاله، یحدد المبلغ 99-15من القانون رقم  5ألحكام المادة  تطبیقا: المادة األولى
القیمة الناتجة عن ضرب الحد األدنى القانوني لألجر  شھرا في مرة ونصف) 12(نفس المادة عن كل مدة اثني عشر

الشغل، الصادر  المتعلق بمدونة 65-99من القانون رقم  356المحدد تطبیقا ألحكام المادة  للنشاطات غیر الفالحیة
في مدة الشغل العادیة ) 2003سبتمبر  11 ( 1424من رجب  14بتاریخ  1-03-194بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

 .من ھذا القانون 184المنصوص علیھا في المادة  السنویة للنشاطات غیر الفالحیة

 ).10(%، تحدد نسبة االشتراك في عشرة في المائة  99-15من القانون رقم  16تطبیقا ألحكام المادة : 2المادة 

لتغطیة تكلفة تسییر  ، تحدد تكالیف التدبیر المخصصة 99-15من القانون رقم  20ألحكام المادة  تطبیقا: 3المادة 
 النظام،إذا تبین من نتائج تدبیر . اشتراكات المنخرطین من مبلغ) 1(%نظام المعاشات في نسبة واحد في المائة 

الصندوق الوطني  برسم كل سنة محاسبیة، أن تكلفة التسییر تفوق المبلغ المترتب عن تطبیق ھذه النسبة، یقوم
، وذلك بعد المصادقة المسبقة من لدن الھیئة  (2%) للضمان االجتماعي بتغییرھا دون تجاوز نسبة اثنین في المائة

 .من القانون المذكور 44المشار إلیھا في المادة 

سنة اعتمادا على نتائج السنة  مراجعة ھذه النسبة وتطبیقھا، عند االقتضاء، ابتداء من فاتح یولیو من كل تتم
 .المحاسبیة المنتھیة قبل ھذا التاریخ

، تحدد األسس التقنیة التي تحتسب وفقھا قیمة اقتناء 99-15من القانون رقم  22تطبیقا ألحكام المادة : 4المادة 
 : النقطة في العناصر التالیة

 ویمكن تغییرھا بقرار للسلطة الحكومیة ،)3,5(%نسبة تحیین سنویة تحدد في ثالثة فاصلة خمسة في المائة  -
 ؛بالمالیةالمكلفة 

 ؛المرسومجدول الوفیات الملحق بھذا  -
 ؛للمنخرطینالخصائص الدیمغرافیة  -
 .نسبة تطور متوسط المداخیل الخاضعة لالشتراك -

ما بین تاریخ دخول  برسم الفترة الممتدة تحدید قیمة اقتناء النقطة بموجب قرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة یتم
السنة  السالف الذكر ومتم شھر یونیو من 99-15من القانون رقم  54أحكام المادة  نظام المعاشات حیز التنفیذ وفق

 .الثالثة الموالیة لتنفیذه

یقوم الصندوق الوطني للضمان  ،99-15من القانون رقم  48و 46ھذا التاریخ ودون اإلخالل بأحكام المادتین  بعد
یولیو من كل سنة، وفق نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخیل  االجتماعي بتحیین قیمة ھذه النقطة، عند فاتح

من  44المادة   ویخبر بذلك الھیئة المشار إلیھا فيالمذكورة، 22المنصوص علیھا في المادة  الخاضعة لالشتراك
 . قبل فاتح یونیو من السنة المعنیة،99-15القانون رقم 

األدنى برسم كل  ، یحدد مبلغ الحد 99-15من القانون رقم  23ألحكام الفقرة األولى من المادة  تطبیقا: 5المادة 
 .االشتراك السنوي للمنخرط من قیمة) 12/1(اشتراك استثنائي في واحد من اثني عشر 
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الحكومیة المكلفة بالمالیة، المعامل  المذكورة، یحدد بقرار للسلطة 23ألحكام الفقرة الثانیة من المادة  وتطبیقا
 االستثنائي حسب سن المنخرط عند تحصیل االشتراك االستثنائي ووفق األسس المطبق على االشتراك A االكتواري

 .أعاله 4التقنیة المشار إلیھا في المادة 

المكلفة بالمالیة، معامالت  ، تحدد بقرار للسلطة الحكومیة99-15من القانون رقم  24ألحكام المادة  تطبیقا: 6المادة 
المكتسبة في تاریخ التصفیة حسب سن المنخرط في ھذا التاریخ ووفق  التخفیض والزیادة المطبقة على عدد النقط

 .أعاله 4التقنیة المشار إلیھا في المادة  األسس

المكلفة بالمالیة، المعامل  ، یحدد بقرار للسلطة الحكومیة 99-15من القانون رقم  37ألحكام المادة  تطبیقا: 7المادة 
 .أعاله 4في النظام، ووفق األسس التقنیة المشار إلیھا في المادة  ، حسب عدد سنوات المساھمة الفعلیة K االكتواري

تقییم المعاشات التي یصرفھا  ، یتم إعادة99-15من القانون رقم  38ألحكام الفقرة الثانیة من المادة  تطبیقا: 8المادة 
 من القانون المذكور، بعد موافقة ھیئة مراقبة التأمینات 11المادة  نظام المعاشات بقرار للمجلس المشار إلیھ في

من نفس  46إلیھ في المادة  واالحتیاط االجتماعي ، شریطة أن ال یكون النظام خاضعا لمخطط التصحیح المشار
 .ھذا المخطط القانون أو أن تكون وضعیتھ المالیة تستدعي تقدیم

 11إعادة التقییم، المشار إلیھ في المادة  أن ال تتعدى نسبة إعادة التقییم النسبة الناتجة عن قسمة مبلغ احتیاطي یجب
 .الحسابیة برسم المعاشات التي یصرفھا النظام أدناه، على مبلغ االحتیاطیات

بضرب المعاش  ، یحتسب الرأسمال التأسیسي لإلیراد 99-15من القانون رقم  40ألحكام المادة  تطبیقا: 9المادة 
بالمالیة حسب سن المستفید من ھذا المعاش  المستحق في معامل اكتواري یحدد بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة

 .أعاله 4یتیم ووفق األسس التقنیة المشار إلیھا في المادة  وصفتھ كمحال على المعاش أو زوج أو

الحسابي برسم حقوق المعاشات  تمویل الرأسمال التأسیسي السالف الذكر بتحویل حصة المنخرط من االحتیاطي یتم
المحصلة خالل السنة التي یتم فیھا احتساب الرأسمال  في طور التكوین الخاصة بالمنخرطین ومن مساھماتھ

 .المذكور

االجتماعي ،  ، یجب على الصندوق الوطني للضمان 99-15من القانون رقم  41ألحكام المادة  تطبیقا: 10المادة 
یمثل في أصولھ، احتیاطیات حسابیة تعادل  عند متم كل سنة محاسبیة ، أن یكون في خصوم نظام المعاشات وأن

 :قیمتھا ما یلي
بالمنخرطین، مجموع حاصل  بالنسبة لالحتیاطیات الحسابیة برسم حقوق المعاشات في طور التكوین الخاصة -

منخرط في قیمة النقطة عند التصفیة وفي معامل  عملیة ضرب عدد النقط المقیدة في الحساب الفردي لكل
  بالمالیة،الحكومیة المكلفة  اكتواري یحدد، بقرار للسلطة

 ؛أعاله 4المادة  حسب السن ووفق األسس التقنیة المشار إلیھا في -
عملیة ضرب مبلغ المعاش  لالحتیاطیات الحسابیة برسم المعاشات التي یصرفھا النظام، مجموع حاصل بالنسبة -

المخول، أخذا بعین االعتبار ألي قرار إلعادة تقییمھ، في معامل اكتواري یحدد، بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة 
 .أعاله 4سن وصفة المستفید من المعاش ووفق األسس التقنیة المشار إلیھا في المادة   حسببالمالیة،

 :أدناهتمثل االحتیاطیات الحسابیة في أصول النظام بواسطة القیم والتوظیفات المبینة 
 القیم التي تصدرھا الدولة أو المضمونة من لدنھا؛ -
 القیم المسعرة في بورصة القیم؛ -
 العقارات وحصص وأسھم الشركات العقاریة؛ -
 .قیم وتوظیفات أخرى -
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عینیة أو أي امتیاز أو أیة ضمانة أو أیة   مثقلة بأي حقوقأعاله، 3أن ال تكون العقارات المشار إلیھا في البند  یجب
 بالكامل للصندوق الوطني للضمان االجتماعي الذي یتعین علیھ عند إقتنائھا تحمالت عقاریة، وأن تعود ملكیتھا

فئات المھنیین والعمال المستقلین  اإلشارة في وثائق الملكیة لرصد ھذه العقارات لصالح نظام المعاشات لفائدة
، وال یمكن تقیید أي حق عیني أو أي امتیاز أو أیة ضمانة أو 99-15واألشخاص غیر األجراء المحدث بالقانون رقم

 .تحمالت على ھذه العقارات بعد تاریخ اقتنائھا أیة

والتوظیفات المشار إلیھا أعاله وكذا  بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة الئحة وشروط وتحدیدات القیم تحدد
 .كیفیات إیداعھا وتقییمھا

أن یكون لھ دور تقریري في أي   في إطار التوظیفات السالفة الذكر،االجتماعي،یجوز للصندوق الوطني للضمان  ال
فیجب على الصندوق المذكور أن یتخذ التدابیر الكفیلة بتصحیح ھذه  وإذا حصل ذلك،. ھیئة مدبرة أیا كانت طبیعتھا

 .الوضعیة

یتوفر على قیم أو أن یقوم   برسم تدبیر نظام المعاشات، أناالجتماعي،ال یحق للصندوق الوطني للضمان  كما
 .أو بعملة أخرى غیر الدرھم المغربي باستثمارات أو توظیفات مالیة خارج التراب الوطني

االجتماعي ،  ، یجب على الصندوق الوطني للضمان 99-15من القانون رقم  42ألحكام المادة  تطبیقا: 11المادة 
یمثل في أصولھ ، زیادة على االحتیاطیات  عند متم كل سنة محاسبیة، أن یكون في خصوم نظام المعاشات وأن

 : أعاله ، االحتیاطیات التقنیة التالیة 10الحسابیة المشار إلیھا في المادة 

 یساوي قیمة القنوات والمعاشات التي حل أجلھا ولم تؤد عند :أداؤھااحتیاطي القنوات والمعاشات الواجب  )1
 .تاریخ الجرد

 :من احتیاطي موجھ لتمویل أي خصاص في االحتیاطیات الحسابیة یتم تكوینھ :المالیةاحتیاطي المخاطر  )2
باستثناء اشتراكات المنخرطین  99-15من القانون رقم  13مبلغ مجموع الموارد المشار إلیھا في المادة ) أ

 ؛المالیةوحصیلة التوظیفات 
لتمثیل االحتیاطیات  مخصص سنوي، یرصد حینما تفوق نسبة المردودیة المالیة لألصول المرصدة )ب

 :مجموعتساوي قیمتھ  أعاله، 4الحسابیة نسبة التحیین المشار إلیھا في المادة 

برسم حقوق المعاشات في  حاصل الفرق بین حصة المردودات المالیة المتعلقة باالحتیاطیات الحسابیة •
أعاله  4تطبیق نسبة التحیین المشار إلیھا في المادة  طور التكوین الخاصة بالمنخرطین والمبلغ الناتج عن

 ؛االحتیاطیاتعلى ھذه 

برسم المعاشات التي یصرفھا  وحاصل الفرق بین حصة المردودات المالیة المتعلقة باالحتیاطیات الحسابیة •
أعاله على ھذه االحتیاطیات بعد  4المشار إلیھا في المادة  النظام والمبلغ الناتج عن تطبیق نسبة التحیین

 .المرصد لتكوین احتیاطي إعادة التقییم خصم المخصص السنوي

 .المبلغ الناتج عن انخفاض قیمة االحتیاطیات الحسابیة) ت

لألصول المرصدة لتمثیل االحتیاطیات  االقتطاع من احتیاطي المخاطر المالیة حینما تقل نسبة المردودیة المالیة یتم
 وتمثل قیمة ھذا االقتطاع حاصل الفرق بین المبلغ الناتج. أعاله 4في المادة  الحسابیة عن نسبة التحیین المشار إلیھا

الحسابیة ومبلغ المردودات المالیة  أعاله على االحتیاطیات 4عن تطبیق نسبة التحیین المشار إلیھا في المادة 
 .وذلك في حدود رصید االحتیاطي المذكور لألصول المرصدة لتمثیل ھذه االحتیاطیات

 .كما یتم االقتطاع من ھذا االحتیاطي لتمویل أي خصاص لالحتیاطیات الحسابیة
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تعطى األولویة لتمویل االحتیاطیات الحسابیة برسم حقوق المعاشات التي یصرفھا النظام عند القیام بھذین 
 .االقتطاعین

 یتم تكوین ھذا ،یصرفھا النظام  احتیاطي مخصص إلعادة تقییم المعاشات التي:التقییماحتیاطي إعادة  )3
حاصل الفرق بین حصة المردودات المالیة المتعلقة  االحتیاطي بمخصص سنوي یحتسب على أساس نسبة من

المشار إلیھا  برسم المعاشات التي یصرفھا النظام والمبلغ الناتج عن تطبیق نسبة التحیین باالحتیاطیات الحسابیة
 .أعاله على ھذه االحتیاطیات 4في المادة 

یتم االقتطاع من ھذا االحتیاطي لتمویل مخصصات االحتیاطیات الحسابیة برسم المعاشات التي یصرفھا النظام 
 .الالزمة إلعادة تقییم المعاشات

یتم تمثیل االحتیاطیات التقنیة وإیداع وتقییم األصول المرصدة لتمثیلھا وفق المقتضیات المنصوص علیھا في المادة 
  .أعاله 10

 .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة

، یحول فائض احتیاطي التدبیر إلى احتیاطي المخاطر 99-15من القانون رقم  43تطبیقا ألحكام المادة : 12المادة 
 .المالیة

ینجز الصندوق الوطني للضمان االجتماعي حصیلة اكتواریة برسم كل سنة محاسبیة حول وضعیة نظام : 13المادة 
 .المعاشات

االجتماعي أن  ، یتعین على الصندوق الوطني للضمان99-15من القانون رقم  45ألحكام المادة  تطبیقا: 14المادة 
 .المعاشات سنوات افتحاصا اكتواریا لوضعیة نظام) 5(ینجز كل خمس 

التأمینات واالحتیاط االجتماعي  التقریر المتعلق بھذا االفتحاص وكذا الحصیلة االكتواریة إلى ھیئة مراقبة یوجھ
 .أیام الموالیة إلنجازھما) 5(السالف الذكر، خالل الخمسة  99-15 من القانون رقم 44المشار إلیھا في المادة 

 .یترتب عن عدم إنجاز الحصیلة االكتواریة برسم سنة محاسبیة ما، إنجاز اإلفتحاص االكتواري في السنة الموالیة

الوطني للضمان االجتماعي  نسخة من التقریر المتعلق باالفتحاص االكتواري إلى المجلس اإلداري للصندوق توجھ
 .السالف الذكر 99-15القانون رقم  من 10وفق تركیبتھ المنصوص علیھا في المادة 

 .99-15من القانون رقم  11ترفق الحصیلة االكتواریة بالقوائم التركیبیة المشار إلیھا في المادة 

والحصیلة االكتواریة بقرار للسلطة  العناصر التي یجب أن یتضمنھا التقریر المتعلق باالفتحاص االكتواري تحدد
 .ھیئة مراقبة التأمینات واالحتیاط االجتماعي  باقتراح منبالمالیة،الحكومیة المكلفة 

االجتماعي إلى الھیئة  ، یقدم الصندوق الوطني للضمان99-15من القانون رقم  46ألحكام المادة  تطبیقا: 15المادة 
للتصحیح مرفقا بتقریر اكتواري ، إذا تبین أن النسبة بین  من القانون المذكور مخططا 44المشار إلیھا في المادة 

االحتیاطیات الحسابیة  المحاسبیة للقیم والتوظیفات التي یتوفر علیھا نظام المعاشات وقیمة القیمة الصافیة
أو إذا أظھرت ) 1(أعاله، أقل من واحد  11و 10المادتین  واالحتیاطیات التقنیة المشار إلیھما على التوالي في

أعاله أن ھذه النسبة  14بالحصیلة االكتواریة أو االفتحاص االكتواري المشار إلیھما في المادة  اإلسقاطات المتعلقة
 .تقل عن الحد المذكور
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، اإلجراءات الكفیلة سنوات) 10( الذي یجب أن ال تتجاوز مدة تطبیقھ عشر التصحیح،أن یتضمن مخطط  یجب
أو بقیمة /أعاله و 2بنسبة االشتراك المشار إلیھا في المادة  بتصحیح الوضعیة المالیة للنظام والسیما تلك المتعلقة

 .التصفیة النقطة عند

واالسقاطات المتعلقة بآثار تطبیق   كل المعطیاتالتصحیح،أن یتضمن التقریر االكتواري المرفق بمخطط  یجب
 .استجابتھ للشرط المشار إلیھ في الفقرة األولى أعاله مخطط التصحیح على توازنات النظام والسیما

االجتماعي أن  ، یجب على الصندوق الوطني للضمان 99-15من القانون رقم  48ألحكام المادة  تطبیقا: 16المادة 
فاتح ماي من السنة الثالثة الموالیة لتاریخ دخول نظام  من ھذا القانون، قبل 44یقدم للھیئة المشار إلیھا في المادة 

إلیھ في المادة  السالف الذكر، التقریر المشار 99-15من القانون رقم  54وفق أحكام المادة  المعاشات حیز التنفیذ
 .المذكورة وفق الكیفیات المحددة من طرف ھذه الھیئة

المذكور للھیئة المشار إلیھا أعاله كل  ھذا التاریخ، یقوم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بتقدیم التقریر بعد
 .الكیفیات سنتین قبل الفاتح من ماي ووفق نفس

إلى تقییم المعامالت االكتواریة  تبین عدم توازن تعریفة نظام المعاشات، یجب أن یتطرق التقریر السالف الذكر إذا
 .أعاله 10و 9و 7و 6و 5المشار إلیھا في المواد 

إلیھا أعاله على التقریر المذكور،  أبان التقریر عن عدم توازن تعریفة نظام المعاشات وإذا وافقت الھیئة المشار إذا
بتنفیذ التعدیالت التي یتضمنھا ویقدم سنویا للھیئة المذكورة نتائج  یقوم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 .یونیو من السنة المعنیة تقوم الھیئة السالفة الذكر بإبداء رأیھا في التقریر المذكور قبل منتصف شھر ،تطبیقھا

المذكور، تقوم الھیئة  99-15رقم  ما استوجبت التعدیالت المقترحة تغییر المقتضیات المتخذة لتطبیق القانون وإذا
 اتخاذھا في ھذا الشأن یوجھ لرئیس الحكومة قبل متم شھر یونیو من السنة بإنجاز تقریر یقترح اإلجراءات الواجب

 .المعنیة

یسند تنفیذ ھذا المرسوم، الذي ینشر في الجریدة الرسمیة، إلى وزیر االقتصاد والمالیة ووزیر الشغل : 17المادة 
 .واإلدماج المھني
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 الخاضعینواألصناف الفرعیة لألشخاص  قائمة األصناف
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-622 رقم المرسوم وتتمیم بتغییر )2019 أكتوبر 3( 1441 صفر 4 في صادر 2-19-763 رقم مرسوم
 بنظام المتعلق 98-15 رقم القانون بتطبیق )2019 ینایر 17( 1440 األولى جمادى 10 بتاریخ 18-2

 بفئات الخاصین للمعاشات نظام بإحداث 15-99 رقم والقانون المرض عن األساسي اإلجباري التأمین

  .خاصا نشاطا یزاولون الذین األجراء غیر واألشخاص المستقلین والعمال المھنیین

-622   أعاله رقم  من المرسوم المشار إلیھ 11وتعوض، على النحو التالي، مقتضیات المادة  تنسخ: المادة األولى
 ):2019ینایر  17 (1440جمادى األولى  10الصادر في  18-2

السالفي الذكر، تحدد  99-15رقم  من القانون 3والمادة  98-15من القانون رقم  5 ألحكام المادة تطبیقا 11 :المادة"
 ".واألصناف الفرعیة لألشخاص المشار إلیھم في المادتین المذكورتین بالقائمة الملحقة بھذا المرسوم، األصناف"

  :بالملحق التالي 2-18-622یتمم المرسوم السالف الذكر رقم : ةالمادة الثاني

بتطبیق القانون رقم  )2019ینایر  17 (1440جمادى األولى  10الصادر في  2-18-622بالمرسوم رقم  الملحق"
بإحداث نظام للمعاشات  98-15والقانون رقم  المتعلق بنظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض 15-99

 المستقلین واألشخاص غیر األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا الخاصین بفئات المھنیین والعمال

  :جدول

16TU-1الجدولU16T 
16TU-2الجدولU16T 
16TU-3الجدولU16T 
16TU-4الجدولU16T 
16TU-5الجدولU16T 

 
واإلدماج المھني ووزیر  تنفیذ ھذا المرسوم، الذي ینشر في الجریدة الرسمیة، إلى وزیر الشغل یسند: المادة الثالثة

 .یخصھ االقتصاد والمالیة ووزیر الصحة، كل واحد منھم فیما

https://artemis.ma/assets/projets/docs/BOAR/2019/6823/10027.pdf
https://artemis.ma/assets/projets/docs/BOAR/2019/6823/10027.pdf
https://artemis.ma/assets/projets/docs/BOAR/2019/6823/10027.pdf
https://artemis.ma/assets/projets/docs/BOAR/2019/6823/10029.pdf
https://artemis.ma/assets/projets/docs/BOAR/2019/6823/10029.pdf
https://artemis.ma/assets/projets/docs/BOAR/2019/6823/10029.pdf
https://artemis.ma/assets/projets/docs/BOAR/2019/6823/10029.pdf
https://artemis.ma/assets/projets/docs/BOAR/2019/6823/10031.pdf
https://artemis.ma/assets/projets/docs/BOAR/2019/6823/10031.pdf
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 لقوابلاالمعاشات على  اإلجباري األساسي عن المرض ونظام كیفیات تطبیق نظام التأمین
 نالطبیي والمروضین
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 98-15 بتطبیق القانون رقم) 2019أكتوبر  3 (1441صفر  4صادر في  2-19-719رقم  مرسوم
بإحداث نظام للمعاشات  99-15المتعلق بنظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض والقانون رقم 

غیر األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا ،  الخاصین بفئات المھنیین والعمال المستقلین واألشخاص
  .الطبیین فیما یتعلق بالقوابل والمروضین

المشار إلیھما أعاله  99-15من القانون رقم  4والمادة  98-15من القانون رقم  6ألحكام المادة  تطبیقا: المادة األولى
اإلجباري األساسي عن المرض المنصوص علیھ في القانون رقم  ، یحدد ھذا المرسوم كیفیات تطبیق نظام التأمین

 .والمروضین الطبیین السالفي الذكر على القوابل 99-15المعاشات المنصوص علیھ في القانون رقم  ونظام 15-98

الحكومیة المكلفة  السالف الذكر، تقوم السلطة 98-15من القانون رقم  11ألحكام المادة  تطبیقا: المادة الثانیة
بالمعلومات المتوفرة لدیھا والالزمة لتسجیل األشخاص  بالصحة بموافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 .وفق الكیفیات المحددة بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالشغل المعنیین باألمر ، وذلك

السالفي الذكر،  99-15من القانون رقم  14والمادة  98-15من القانون رقم  22ألحكام المادة  تطبیقا: المادة الثالثة
سنوات أو أقل ) 5(المزاولین لنشاطھم المھني لمدة خمس  یحدد الدخل الجزافي بالنسبة لألشخاص المعنیین باألمر

المحدد تطبیقا  الناتجة عن ضرب الحد األدنى القانوني لألجر في النشاطات غیر الفالحیة مرة القیمة 1,75في 
الشغل العادیة السنویة في النشاطات غیر الفالحیة  المشار إلیھ في مدة 65-99من القانون رقم  356ألحكام المادة 

 .من ھذا القانون 184 المنصوص علیھا في المادة

سنوات في ) 5(لمدة تفوق خمس  الدخل الجزافي بالنسبة لألشخاص المعنیین باألمر المزاولین لنشاطھم المھني یحدد
القانوني لألجر في النشاطات غیر الفالحیة المحدد تطبیقا ألحكام  مرة القیمة الناتجة عن ضرب الحد األدنى 2,75
النشاطات غیر الفالحیة  المشار إلیھ أعاله في مدة الشغل العادیة السنویة في 65-99من القانون رقم  356المادة 

 .من القانون المذكور 184المنصوص علیھا في المادة 

بالنسبة  االشتراكات الشھریة الواجب أداؤھا إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تحتسب: المادة الرابعة
 .الثالثة أعاله لألشخاص المعنیین باألمر بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة

-15القانون رقم  من 14والمادة  98-15من القانون رقم  12ألحكام الفقرة األولى من المادة  تطبیقا: المادة الخامسة
 .األول من كل شھر مستحق السالفي الذكر ، تؤدى االشتراكات شھریا ابتداء من الیوم 99

 98-15 من القانون رقم 27مفعول تطبیق غرامات التأخیر المنصوص علیھا في المادة  یسري: المادة السادسة
 .األول من الشھر الموالي للشھر المستحق السالفي الذكر، ابتداء من الیوم 99-15من القانون رقم  17والمادة 

واإلدماج المھني ووزیر  تنفیذ ھذا المرسوم، الذي ینشر بالجریدة الرسمیة، إلى وزیر الشغل یسند: المادة السابعة
 .یخصھ الصحة ووزیر االقتصاد والمالیة ، كل واحد منھم فیما
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 رقم المرسوم بتتمیم )2019 دیسمبر 31( 1441 األولى جمادى 4 في صادر 2-19-1023 رقم مرسوم
 التأمین بنظام المتعلق 98-15 رقم القانون بتطبیق )2019 أكتوبر 3( 1441 صفر 4 بتاریخ 719-19-2

 المھنیین بفئات الخاصین للمعاشات نظام بإحداث 99-15 رقم والقانون المرض عن األساسي اإلجباري
 والمروضین بالقوابل یتعلق فیما خاصا، نشاطا یزاولون الذین األجراء غیر واألشخاص المستقلین والعمال

  .الطبیین
 
 

 
) 2019أكتوبر  3 (1441صفر  4الصادر في  2-19-719یتمم المرسوم المشار إلیھ أعاله رقم : المادة األولى

 : بالمادة األولى المكررة التالیة

 ،98-15المشار إلیھ أعاله رقم  من القانون 7تطبیقا ألحكام الفقرة األخیرة من المادة  - :األولى المكررة المادة"
داخل أجل ال یتعدى الیوم األخیر من الشھر الذي یسري علیھ فیھ أثر  یودع،یتعین على الشخص المعني باألمر أن 

 عملھ،أو من محل  سكناه،لدى إحدى وكاالت الصندوق الوطني للضمان االجتماعي القریبة من محل  التسجیل،
یشفع الطلب بالوثائق . من لدن الصندوق المذكور  وفق النموذج المعد لھذا الغرضتسجیلھ، طلب وصل،مقابل 

." االجتماعي  باقتراح من المدیر العام للصندوق الوطني للضمانبالشغل،الحكومیة المكلفة  المحددة بقرار للسلطة
 )2020ج ح ن م ي (

واإلدماج المھني ووزیر  تنفیذ ھذا المرسوم ، الذي ینشر بالجریدة الرسمیة ، إلى وزیر الشغل یسند: المادة الثانیة
 .واحد منھم فیما یخصھ الصحة ووزیر االقتصاد والمالیة وإصالح اإلدارة ، كل
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 لعدولاالمعاشات على  اإلجباري األساسي عن المرض ونظام كیفیات تطبیق نظام التأمین
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 المتعلق 98-15 رقم القانون بتطبیق )2019 أكتوبر 3( 1441 صفر 4 في صادر 2-19-769 رقم مرسوم

 الخاصین للمعاشات نظام بإحداث 99-15 رقم والقانون المرض عن األساسي اإلجباري التأمین بنظام

 یتعلق فیما ، خاصا نشاطا یزاولون الذین األجراء غیر واألشخاص المستقلین والعمال المھنیین بفئات

  .بالعدول

 

المشار إلیھما أعاله  99-15من القانون رقم  4والمادة  98-15من القانون رقم  6ألحكام المادة  تطبیقا: المادة األولى
اإلجباري األساسي عن المرض المنصوص علیھ في القانون رقم  ، یحدد ھذا المرسوم كیفیات تطبیق نظام التأمین

 .السالفي الذكر على العدول 99-15المعاشات المنصوص علیھ في القانون رقم  ونظام 15-98

الوطنیة للعدول  السالف الذكر ، تعتبر الھیئة 98-15من القانون رقم  10ألحكام المادة  تطبیقا: المادة الثانیة
إلیھ أعاله ھیئة االتصال المكلفة بموافاة الصندوق  المشار 16-03من القانون رقم  3المنصوص علیھا في المادة 
 .بالمعلومات المتعلقة بالعدول الوطني للضمان االجتماعي

بالمعلومات المتوفرة لدیھا  الھیئة الوطنیة للعدول بموافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تقوم: المادة الثالثة
 .الكیفیات المحددة بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالشغل المتعلقة بكل عدل والالزمة لتسجیلھ ، وذلك وفق

السالفي الذكر ،  99-15من القانون رقم  14والمادة  98-15من القانون رقم  22ألحكام المادة  تطبیقا: المادة الرابعة
ضرب الحد األدنى القانوني لألجر في النشاطات غیر  مرة القیمة الناتجة عن 1.9یحدد الدخل الجزافي للعدول في 

العادیة السنویة  المشار إلیھ أعاله في مدة الشغل 65-99من القانون رقم  356ألحكام المادة  الفالحیة المحدد تطبیقا
 .ھذا القانون من 184في النشاطات غیر الفالحیة المنصوص علیھا في المادة 

طرف  االشتراكات الشھریة الواجب أداؤھا إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من تحتسب: المادة الخامسة
 .كل عدل بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعاله

-15القانون رقم  من 14والمادة  98-15من القانون رقم  12ألحكام الفقرة األولى من المادة  تطبیقا: المادة السادسة
 .األول من كل شھر مستحق السالفي الذكر ، تؤدى االشتراكات شھریا ابتداء من الیوم 99

 98-15 من القانون رقم 27مفعول تطبیق غرامات التأخیر المنصوص علیھا في المادة  یسري: المادة السابعة
 .األول من الشھر الموالي للشھر المستحق السالفي الذكر ، ابتداء من الیوم 99-15 من القانون رقم 17والمادة 

الشغل واإلدماج  تنفیذ ھذا المرسوم ، الذي ینشر بالجریدة الرسمیة ، إلى وزیر العدل ووزیر یسند: المادة الثامنة
 .فیما یخصھ المھني ووزیر الصحة ووزیر االقتصاد والمالیة ، كل واحد منھم
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 رقم المرسوم بتتمیم )2019 دیسمبر 31( 1441 األولى جمادى 4 في صادر 2-19-1024 رقم مرسوم

 التأمین بنظام المتعلق 98-15 رقم القانون بتطبیق )2019 أكتوبر 3( 1441 صفر 4 بتاریخ 769-19-2

 المھنیین بفئات الخاصین للمعاشات نظام بإحداث 99.15 رقم والقانون المرض عن األساسي اإلجباري

  .بالعدول یتعلق فیما خاصا، نشاطا یزاولون الذین األجراء غیر واألشخاص المستقلین والعمال

 
 )2019 أكتوبر 3( 1441 صفر 4 في الصادر 2-19-769 رقم أعاله إلیھ المشار المرسوم یتمم: األولى المادة
 : التالیة المكررة األولى بالمادة

،  98-15المشار إلیھ أعاله رقم  من القانون 7تطبیقا ألحكام الفقرة األخیرة من المادة  - :األولى المكررة المادة"
داخل أجل ال یتعدى الیوم األخیر من الشھر الذي یسري علیھ فیھ أثر  یتعین على الشخص المعني باألمر أن یودع ،

أو من محل عملھ ،  لدى إحدى وكاالت الصندوق الوطني للضمان االجتماعي القریبة من محل سكناه ، التسجیل ،
یشفع الطلب بالوثائق .  المذكورالصندوقمن لدن  مقابل وصل ، طلب تسجیلھ ، وفق النموذج المعد لھذا الغرض

 ".االجتماعي  باقتراح من المدیر العام للصندوق الوطني للضمانبالشغل،الحكومیة المكلفة  المحددة بقرار للسلطة

الشغل واإلدماج  تنفیذ ھذا المرسوم ، الذي ینشر بالجریدة الرسمیة ، إلى وزیر العدل ووزیر یسند: المادة الثانیة
 .، كل واحد منھم فیما یخصھ المھني ووزیر الصحة ووزیر االقتصاد والمالیة وإصالح اإلدارة
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 الوثائق الالزمة لتصفیة المعاش الئحة الوثائق،بعض  نماذج ، بطاقة التسجیلمضمون
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 دیسمبر 18( 1441 اآلخر ربیع من 21 في صادر  .19762 مرق المھني واإلدماج الشغل لوزیر قرار

 17( 1440 األولى جمادى 10 بتاریخ 2.18.622 رقم المرسوم من 9و 4و 3و 2 المواد بتطبیق )2019

 والقانون المرض عن األساسي اإلجباري التأمین بنظام المتعلق 98.15 رقم القانون بتطبیق )2019 ینایر

 األجراء غیر واألشخاص المستقلین والعمال المھنیین بفئات الخاصین للمعاشات نظام بإحداث 99.15 رقم

. خاصا نشاطا یزاولون الذین
 

 جمادى 10 الصادر في 2.18.622 من المرسوم المشار إلیھ أعاله رقم 2تطبیقا لمقتضیات المادة  :المادة األولى
)، تتضمن بطاقة التسجیل التي یسلمھا الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للمعني 2019 ینایر 17 (1440األولى 

 التالیة:باألمر البیانات 
 والشخصي؛ العائلي االسم -
 الوالدة؛تاریخ  -
 لألجانب؛رقم البطاقة الوطنیة للتعریف اإللكترونیة أو بطاقة اإلقامة بالنسبة  -
 االجتماعي؛رقم التسجیل بالصندوق الوطني للضمان  -
 تاریخ التسجیل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي. -

، تقوم الھیئات والسلطات 2.18.622 من المرسوم السالف الذكر رقم 3تطبیقا لمقتضیات المادة  المادة الثانیة
الحكومیة والجماعات الترابیة والمؤسسات العمومیة، بموافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وفق النموذج 

 الملحق بھذا القرار، بالمعلومات المنصوص علیھا في المادة المذكورة. 1رقم 

 إما؛ترسل إلى الصندوق المذكور المعلومات السالفة الذكر 
بواسطة البرید اإللكتروني، بناء على اتفاقیة، تتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعلومات تبرم بین  -

  ؛الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والجھة المعنیة
أو بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل موجھة إلى المصالح المركزیة التابعة للصندوق  -

 الوطني للضمان االجتماعي.

كما یمكن إیداعھا، مقابل وصل، لدى إحدى المدیریات الجھویة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو لدى 
 المركزیة. همصالح

 السابقة، بكل تغییر یطرأ على اتیتم إخبار الصندوق المذكور، وفق النموذج والكیفیات المشار إلیھما في الفقر
المعلومات السالفة الذكر. 

 یعد الصندوق الوطني 2.18.622 من المرسوم السالف الذكر رقم 4تطبیقا لمقتضیات المادة  :المادة الثالثة
 من القانون 29 الملحق بھذا القرار، الشھادة المنصوص علیھا في المادة 2للضمان االجتماعي، وفق النموذج رقم 

 المتعلق بنظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلین 98.15رقم 
 28 بتاریخ 1.17.15واألشخاص غیر األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

 ).2017 یونیو 23 (1438من رمضان 

، تحدد، كما ھي ملحقة بھذا 2.18.622 من المرسوم السالف الذكر رقم 9 لمقتضیات المادة تطبیقا: الرابعةالمادة 
 التالیة:القرار، نماذج الوثائق 

 )؛3طلب تغییر وعاء اشتراك المنخرط (النموذج رقم  -
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الرسالة اإلخباریة الموجھة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إلى المقبلین على التقاعد  -
 )؛4(النموذج رقم 

 )؛5طلب تصفیة معاش الشیخوخة (النموذج رقم  -
 )؛6طلب تأجیل سن اإلحالة على التقاعد (النموذج رقم  -
 ).7طلب االستفادة من معاش المتوفى عنھم (النموذج رقم  -

 من المرسوم السالف الذكر رقم 9تحدد، على النحو التالي، الوثائق المنصوص علیھا في المادة : المادة الخامسة
 ؛2.18.622

 المنخرط:بالنسبة لتصفیة معاش  •
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  تسجیلھ بنسخة من بطاقة -
الوطنیة للتعریف اإللكترونیة أو نسخة من شھادة اإلقامة بالنسبة لألجنبي، أو  بطاقتھنسخة من  -

 حضوره؛شھادة الحیاة في حالة تعذر 
شھادة مدد االنخراط لدى أنظمة االحتیاط االجتماعي المغربیة بالنسبة لطلب تصفیة معاش في إطار  -

 المذكورة؛التنسیق بین األنظمة 
 :الشیخوخةبالنسبة لطلب تصفیة معاش المتوفى عنھم في حالة وفاة منخرط أو صاحب معاش  •
 ):وثائق خاصة بالمنخرط (ة) المتوفى(ة •

 اإللكترونیة؛نسخة من البطاقة الوطنیة للتعریف  -
 ة)المنخرط (شھادة وفاة  -

 الزوجات:وثائق خاصة بالزوج أو  •
نسخة من البطاقة الوطنیة للتعریف اإللكترونیة للمعني باألمر أو شھادة الحیاة في حالة تعذر  -

 حضوره؛
 لألصل؛نسخة من عقد الزواج مطابقة  -
 لألصل؛نسخة من رسم اإلراثة مطابقة  -
 شھادة التعریف البنكي في حالة التوفر على حساب بنكي. -

 بھم:وثائق خاصة باألوالد المتكفل  •
 االزدیاد؛نسخة من عقد  -
 الحیاة؛شھادة  -
  سنة؛21و 16شھادة مدرسیة بالنسبة لألوالد للذین تتراوح أعمارھم بین  -
  سنة؛18و 16بالنسبة لألوالد للذین تتراوح أعمارھم بین تثبت متابعة تدریب مھني شھادة  -
شھادة طبیة مسلمة من طرف طبیب مختص مصادق علیھ من طرف اللجنة الطبیة اإلقلیمیة التابعة  -

 العمل؛للسلطة الحكومیة المكلفة بالصحة بالنسبة لألوالد في حالة عجز تام ومطلق عن 
 باألوالد؛نسخة من البطاقة الوطنیة للتعریف اإللكترونیة للمقدم المتكفل  -
 الكفالة؛شھادة الحضانة أو  -
 األبوین؛نسخة من حكم المحكمة القاضي بتعیین مقدم على طفل قاصر أو معاق في حالة وفاة  -
 شھادة التعریف البنكي، خاصة بالمقدم المتكفل باألوالد، في حالة التوفر على حساب بنكي. -

 
  ھذا القرار بالجریدة الرسمیة.ینشر: السادسةالمادة 
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 )2019 دیسمبر 31( 1441 األولى جمادى 4 في صادر 01.20 رقم المھني واإلدماج الشغل لوزیر قرار
 في الصادرین 2.19.769 رقم المرسوم ومن 2.19.719 رقم المرسوم من المكررة األولى المادة بتطبیق

 األساسي اإلجباري التأمین بنظام المتعلق 98.15 رقم القانون بتطبیق )2019 أكتوبر 3( 1441 صفر 4
 المستقلین والعمال المھنیین بفئات الخاصین للمعاشات نظام بإحداث 99.15 والقانون المرض عن

 .خاصا نشاطا یزاولون الذین األجراء غیر واألشخاص
 

 ومن المرسوم رقم 2.19.719تطبیقا لمقتضیات المادة األولى المكررة من المرسوم رقم :  المادة األولى
 المشار إلیھما أعاله، یرفق طلب التسجیل لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالوثائق التالیة : 2.19.769

 االقتضاء؛نسخة من البطاقة الوطنیة للتعریف اإللكترونیة أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب عند  -1
وثیقة تثبت صفة المعني باألمر، مسلمة منذ ثالثة أشھر على األكثر من لدن الھیئة أو السلطة المخول لھا  -2

 المھنة؛قانونا تسلیم رخصة مزاولة 
وثیقة الترخیص باالقتطاع البنكي الشتراكات الضمان االجتماعي، تضعھا مصالح الصندوق المذكور  -3

 رھن إشارة المعني باألمر.

ینشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة. : المادة الثانیة
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 ینایر 31( 1441 اآلخرة جمادى 5 في صادر 3527.19 رقم اإلدارة وإصالح والمالیة االقتصاد لوزیر قرار
 بتطبیق )2019 ینایر 17( 1440 األولى جمادى 10 بتاریخ 2.18.625 رقم المرسوم بتطبیق )2020

 غیر واألشخاص المستقلین والعمال المھنیین بفئات الخاصین للمعاشات نظام بإحداث 99.15 رقم القانون
 خاصا نشاطا یزاولون الذین األجراء

 
  تحدید قیمة اقتناء النقطة والمعامالت اإلكتواریة:الباب األول

، تحدد قیمة اقتناء النقطة 2.18.625 من المرسوم المشار إلیھ أعاله رقم 4تطبیقا لمقتضیات المادة  :المادة األولى
 ) درھما.12في إثنى عشر (

، المرفق 1، یحدد في الملحق رقم 2.18.625 من المرسوم السالف الذكر رقم 5تطبیقا لمقتضیات المادة : 2المادة 
  المطبق على االشتراك االستثنائي.Aبھذا القرار، العامل اإلكتواري 

، بھذا 2، یحدد في الملحق رقم 2.18.625 من المرسوم السالف الذكر رقم 6تطبیقا لمقتضیات المادة : 3المادة 
القرار، معامالت التخفیض والزیادة المطبقة على عدد النقط المكتسبة في تاریخ التصفیة حسب سن المنخرط في ھذا 

 من المرسوم المذكور. 4التاریخ ووفق األسس التقنیة المشار إلیھا في المادة 

، المرفق 3، یحدد في الملحق رقم 2.18.625 من المرسوم السالف الذكر رقم 7تطبیقا لمقتضیات المادة : 4المادة 
 من القانون المشار إلیھ 37 المطبق الحتساب القنوة المنصوص علیھا في المادة Kبھذا القرار، المعامل اإلكتواري 

 حسب عدد سنوات المساھمة الفعلیة في نظام المعاشات لفائدة فئات المھنیین والعمال المستقلین 99.15أعاله رقم 
واألشخاص غیر األجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا، المشار إلیھ بعده ب "نظام المعاشات"، ووفق األسس التقنیة 

  من المرسوم المذكور.4المشار إلیھا في المادة 

، المرفق 4، یحدد في الملحق رقم 2.18.625 من المرسوم السالف الذكر رقم 9تطبیقا لمقتضیات المادة : 5المادة 
بھذا القرار، المعامل اإلكتواري الذي یدخل في احتساب الرأسمال التأسیسي لإلیراد حسب سن المستفید من المعاش 

 من المرسوم المذكور. 4وصفتھ كمحال على المعاش أو زوج أو یتیم ووفق األسس التقنیة المشار إلیھا في المادة 

، یحدد وفق األسس التقنیة المشار 2.18.625 من المرسوم السالف الذكر رقم 10 لمقتضیات المادة : تطبیقا6المادة 
  یلي: من المرسوم المذكور ما 4إلیھا في المادة 

، المرفق بھذا القرار، المعامل اإلكتواري المتعلق باحتساب االحتیاطیات الحسابیة برسم 5في الملحق رقم  -
 السن؛حقوق المعاشات في طور التكوین الخاصة بالمنخرطین حسب 

، المرفق بھذا القرار، المعامل اإلكتواري المتعلق باحتساب االحتیاطیات الحسابیة برسم 6في الملحق رقم  -
 المعاشات التي یصرفھا نظام المعاشات حسب سن وصفة المستفید من المعاش.

 تمثیل االحتیاطیات وكیفیات إیداعھا وتوظیفھا :الباب الثاني

، تمثل االحتیاطیات 2.18.625 المرسوم السالف الذكر رقم  من12 و11و 10تطبیقا لمقتضیات المواد : 7المادة 
الحسابیة واالحتیاطیات التقنیة وكذا احتیاطي التدبیر، المشار إلیھا بعده ب "االحتیاطیات"، في أصول نظام 

 كاآلتي:المعاشات بواسطة القیم والتوظیفات المحدد 
 الدولة؛القیم التي تصدرھا  -1
 الدولة؛القیم المضمونة من طرف  -2
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 المتعلق بمؤسسات االئتمان 103.12سندات القرض الصادر عن البنوك الخاضعة ألحكام القانون رقم  -3
 حكمھا؛والھیئات المعتبرة في 

 بالمغرب؛العقارات المحفظة المبنیة في المدار الحضري  -4
  بالمغرب؛عقارات أخرى محفظة موجودة بالمدار الحضري  -5
حصص وأسھم الشركات العقاریة والسندات الصادرة عن ھیئات التوظیف الجماعي العقاري الخاضعة  -6

 المتعلق بھیئات التوظیف الجماعي العقاري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف 70.14ألحكام القانون رقم 
 )؛2016 أغسطس 25 (1437 من ذي القعدة 21 بتاریخ 1.16.130رقم 

 للتداول؛ المتعلق ببعض سندات الدیون القابلة 35.94شھادات اإلیداع الخاضعة ألحكام القانون رقم  -7
 الذكر؛ السالف 35.94أذون شركات التمویل الخاضعة ألحكام القانون رقم  -8
 الذكر؛ السالف 35.94أوراق الخزینة الخاضعة ألحكام القانون رقم  -9

 القیم؛سندات القرض المسعرة في بورصة  -10
 الرسامیل؛سندات القرض األخرى التي حصل إصدارھا على تأشیرة الھیئة المغربیة لسوق  -11
 القیم؛األسھم المسعرة في بورصة  -12
 شركات االستثمار ذات رأسمال المتغیر أو حصص صنادیق التوظیف المشتركة، الخاضعة ألحكام مأسھ -13

 سبتمبر 21(     1414 ربیع اآلخر 4 الصادر في 1.93.213الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 
) المتعلق بالھیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة والتي یقتصر مجال استثمارھا على 1993

 المادة؛ ھذه  من2و 1القیم المشار إلیھا في البندین 
أسھم شركات االستثمار ذات رأسمال المتغیر أو حصص صنادیق التوظیف المشتركة، الخاضعة ألحكام  -14

 السالف الذكر، غیر النقدیة والتي ال یقتصر مجال 1.93.213الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 
 المادة؛ ھذه  من2و 1استثمارھا على القیم المشار إلیھا في البندین 

 المتعلق 33.06السندات الصادرة عن صنادیق التوظیف الجماعي للتسنید الخاضعة ألحكام القانون رقم  -15
 المتعلق ببعض سندات الدیون القابلة للتداول 35.94بتسنید األصول والمغیر والمتمم للقانون رقم 

 8 المتعلق بعملیات االستحفاظ، باستثناء تلك المشار إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة 24.01والقانون رقم 
 ، 33.06من القانون رقم 

 المتعلق بھیآت 41.05حصص أو أسھم ھیآت توظیف األموال بالمجازفة الخاضعة ألحكام القانون رقم  -16
 بالمجازفة؛توظیف األموال 

مبالغ نقدیة في صندوق نظام المعاشات المودعة لدى صندوق اإلیداع والتدبیر وأسھم شركات االستثمار  -17
ذات رأسمال المتغیر أو حصص صنادیق التوظیف المشتركة النقدیة الخاضعة ألحكام الظھیر الشریف 

 الذكر؛ السالف 1.93.213بمثابة قانون رقم 
 أخرى؛أسھم غیر مسعرة في بورصة القیم وتوظیفات  -18
 فیھا؛ السالف الذكر والتي تعتبر الدولة مبادرة 33.06شھادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم  -19
  أعاله.19 السالف الذكر غیر تلك المشار إلیھا في البند 33.06شھادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم  -20

ال یمكن قبول سندات الدیون المعلقة على شرط وغیر المسعرة في بورصة القیم لتمثیل االحتیاطیات.  

 أعاله في حساب لدى صندوق اإلیداع 7تودع األموال الممثلة لالحتیاطیات المشار إلیھا في المادة  :8المادة 
والتدبیر، كما تودع األصول الناتجة عن توظیف ھذه األموال أو تقید في حساب مفتوح لدى صندوق اإلیداع والتدبیر 

 باسم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لصالح نظام المعاشات.

غیر أنھ یجوز للصندوق الوطني للضمان االجتماعي فتح حسابات بنكیة في إطار التسییر اإلداري لھذا النظام، 
السیما فیما یخص استخالص االشتراكات أو أداء التعویضات. 
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یقوم صندوق اإلیداع والتدبیر بتسییر وتوظیف األموال المشار إلیھا، في الفقرة األولى أعاله من ھذه المادة مع 
، وتحدد تكالیف ھذا التسییر  بعده11و 9مراعاة المقتضیات والتحدیدات المنصوص علیھا على التوالي في المواد 

والتوظیف بموجب اتفاقیة تبرم بین الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وصندوق اإلیداع والتدبیر یوافق علیھا 
وزیر االقتصاد والمالیة وإصالح اإلدارة. 

یتم إثبات اإلیداع أو التقیید بشھادات یسلمھا صندوق اإلیداع والتدبیر، ویثبت تمثیل االحتیاطیات بالعقارات بواسطة 
شھادة الملكیة. 

 أعاله مثقلة 8ال یمكن أن تكون القیم والتوظیفات والمبالغ النقدیة المودعة أو المقیدة المشار إلیھا في المادة  :9المادة 
 بأي امتیاز أو أیة ضمانة وال یمكن وضعھا رھن االستحفاظ.

 أعاله 9یمكن سحب المبالغ النقدیة وسحب أو بیع القیم والتوظیفات كما تم إیداعھا تطبیقا ألحكام المادة  :10المادة 
 التالیة:في الحاالت 

 والتوظیفات؛إعادة توظیف األموال المترتبة عن بیع القیم  .1
أداء التعویضات وفق برنامج تمویلي یمتد إلى متم السنة المحاسبیة، یوافق علیھ وزیر االقتصاد والمالیة  .2

 وإصالح اإلدارة.

ال یمكن أن تتم حاالت أخرى لسحب القیم أو المبالغ النقدیة إال بعد الحصول على إذن مسبق من وزیر االقتصاد 
والمالیة وإصالح اإلدارة. 

یتعین على صندوق اإلیداع والتدبیر، عند القیام بتوظیف أو إعادة توظیف أموال نظام المعاشات،  :11المادة 
 التالي:مراعاة التحدیدات المتعلقة بالمصدرین المبینة على النحو 

 أعاله والصادرة عن كل بنك 7 المادة  من20 و18 و12 و7و 3أال یتجاوز مجموع القیم المشار إلیھا في البنود  -
  مبلغ جمیع األصول الممثلة لالحتیاطیات؛من %6نسبة 

متعلقة  أعاله وال7 المادة  من20 و18 و12 و11 و10و 9 و8أال یتجاوز مجموع القیم المشار إلیھا في البنود  -
 كاآلتي؛ تحدد ، مبلغ جمیع األصول الممثلة لالحتیاطیاتمن  نسبةبكل مصدر غیر بنك، 

 عندما یلجأ المصدر إلى دعوة الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھ أو سنداتھ طبقا ألحكام القانون رقم % 4 •
 المتعلق بدعوة الجمھور إلى االكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنویة والھیئات 44.12

 المتعلق بشركات 17.95التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسمھما أو سنداتھا والقانون رقم 
 المساھمة؛

 عندما ال یلجأ المصدر إلى دعوة الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھ أو سنداتھ طبقا ألحكام القانون % 2 •
 الذكر؛ السالف 44.12رقم 

 12 و11 و10 و9 و8و 3تطبیق قاعدة الشفافیة عندما یمكن أن یتجاوز مجموع القیم المشار إلیھا في البنود  -
 أعاله والمتعلقة بكل مصدر غیر بنك، نسبة من مبلغ جمیع األصول الممثلة 7 المادة  من20 و18و

  كاآلتي:لالحتیاطیات، تحدد 
 عندما یلجأ المصدر إلى دعوة الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھ أو سنداتھ طبقا ألحكام القانون رقم % 4 •

 المتعلق بدعوة الجمھور إلى االكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنویة والھیئات 44.12
 المتعلق بشركات 17.95التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا والقانون رقم 

 المساھمة؛
 عندما ال یلجأ المصدر إلى دعوة الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھ أو سنداتھ طبقا ألحكام القانون % 2 •

 الذكر؛ السالف 44.12رقم 
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 12 و 11 و 10 و 9 و 8 و 3تطبق قاعدة الشفافیة عندما یمكن أن یتجاوز مجموع القیم المشار إلیھا في البنود  -
 أعاله، سواء المملوكة مباشرة أو المملوكة عن طریق الھیئات المكلفة بالتوظیف 7 من المادة 20 و 18و

 من جمیع األصول الممثلة %6 أعاله، نسبة 7 من المادة 14الجماعي للقیم المنقولة المشار إلیھا في البند 
 السالف الذكر ولكل مصدر لیس ببنك، 103.12لالحتیاطیات عندما یكون المصدر بنكا خاضعا للقانون رقم 

 في حالة عدم لجوئھ إلى %2 عندما یلجأ إلى دعوة الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھ أو سنداتھ ونسبة %4نسبة 
دعوة الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھ أو سنداتھ. ویراد في مدلول ھذا القرار بقاعدة الشفافیة المشار إلیھا 

أعاله تعویض سندات الھیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة التي یمتلكھا نظام المعاشات في 
 لھیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولةالتي في حوزة امحفظتھ، في حدود نفس الحصة، وبالسندات 

سندات بضرب قیمة تحقیقھا في حاصل القسمة لقیمة اإلدخال على قیمة المعنیة،على أن تحدد قیمة إدخال ھذه ال
  المذكورة؛التصفیة للھیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة 

 %3 أعاله بالنسبة لكل عقار نسبة 7 المادة من المادة  من5و 4أال تتجاوز التوظیفات المشار إلیھا في البندین  -
 لالحتیاطیات؛من مبلغ جمیع األصول الممثلة 

 %1 أعاله، عن كل قیمة وعن كل مصدر، نسبة 7 المادة  من16و 15أال تتجاوز القیم المشار إلیھا في البندین  -
 من مبلغ جمیع األصول الممثلة لالحتیاطیات.

 

 اآلتیة: أعاله لتمثیل االحتیاطیات ضمن الحدود 7تقبل القیم والتوظیفات الواردة في المادة  :12المادة 
 من %60 بدون تحدید سقف مع حد أدنى نسبتھ :19 و13 و2و 1بالنسبة للقیم المشار إلیھا في البنود  -1

 االحتیاطیات؛
 من %40حدود  في :20و 18 إلى 14 ومن 12 إلى 3بالنسبة لمجموع القیم المشار إلیھا في البنود من  -2

 االحتیاطیات.

 تتعدى: أعاله ال یمكن أن 2غیر أن النسب المئویة المتعلقة بقبول القیم المشار إلیھا في البند 
 ؛6 إلى 4 من االحتیاطیات بالنسبة لمجموع القیم المشار إلیھا في البنود من %10 -أ

 ؛14 و12 و11 و10و 7 من االحتیاطیات بالنسبة لمجموع القیم المشار إلیھا في البنود %25 -ب
  ؛16و 15 من االحتیاطیات بالنسبة لمجموع القیم المشار إلیھا في البندین %4 -ج
، بالنسبة لمجموع القیم 9 بالنسبة للقیم المشار إلیھا في البند %1من االحتیاطیات، بما فیھا  % 10 -د

 ؛17و 9المشار إلیھا في البندین 
  ؛8 من االحتیاطیات بالنسبة للقیم المشار إلیھا في البند 5 % -ه
 .20و 18 من االحتیاطیات بالنسبة للقیم المشار إلیھا في البند 5% -و

 شھرا من تاریخ 12 من االحتیاطیات لفترة انتقالیة ال تتعدى %100 أن تمثل 17یمكن للقیم المشار إلیھا في البند 
دخول نظام المعاشات حیز التنفیذ.  

 یجب تمثیل االحتیاطیات بصفة إجمالیة دون اعتبار لطبیعتھا أو لمصدر تمویلھا.: 13المادة 

تقییم األصول الثالث: الباب 

 السالف الذكر، تقیم األصول المشار 2.18.625 المرسوم رقم  من11و 10 لمقتضیات المادتین تطبیقا: 14المادة 
 حیث: أعاله حسب قیمة إدخالھا عند تاریخ االقتناء، ما عدا في الحالتین التالیتین 7إلیھا في المادة 

یتم تكوین مخصص للقیم المنقولة التي تقل قیمتھا یوم الجرد عن قیمة إدخالھا وذلك في حدود نقصان القیمة  )أ
 15المذكورة. ویساوي ھذا المخصص قیمة اإلدخال مخصوم منھا قیمة التحقیق كما ھي محددة في المادة 

 أدناه؛
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 .تساوي قیمة إدخال العقارات سعر الشراء )ب
 

، تحدد قیمة تحقیق األصول 2.18.625 من المرسوم السالف الذكر رقم 10تطبیقا لمقتضیات المادة : 15المادة 
 التالیة: أعاله وفق الشروط 7الواردة في المادة 

 القیم؛آخر سعر مدرج یوم الجرد بالنسبة للقیم المنقولة المسعرة في بورصة  )أ
 11 و8 و7و 3 و2و 1قیمة السداد بالنسبة لسندات القرض غیر المسعرة في بورصة القیم الواردة في البنود  )ب

 أعاله، إال أنھ یجب تكوین مخصص لمواجھة تدني القیمة عند الجرد، إذا تم 7 المادة  من20 و19 و15و
 األصل؛اعتبار أن المدین لیس بإمكانھ الوفاء بالتزاماتھ سواء ألداء الفوائد أو لسداد 

ج) آخر قیمة التصفیة المعلن عنھا في تاریخ الجرد بالنسبة للسندات الصادرة عن ھیئات التوظیف الجماعي للقیم 
 العقاري؛المنقولة والسندات الصادرة عن ھیئات التوظیف الجماعي 

د) القیمة الحسابیة للحصة أو للسھم بالنسبة للحصص أو لألسھم غیر المسعرة في بورصة القیم المشار إلیھا في 
 أعاله؛ 7 المادة  من18و 6البندین 

ه) القیمة المعادلة للسعر الذي قد یحصل علیھ في ظروف عادیة للسوق بالنسبة للقیم المنقولة األخرى غیر 
 القیم؛المسعرة في بورصة 

 أعاله بالنسبة لباقي القیم والتوظیفات. 14و) قیمة اإلدخال كما ھو منصوص علیھا في المادة 

 نسبة المردودیة الرابع: احتسابالباب 

، تحدد في ستین في 2.18.265 من المرسوم السالف الذكر رقم 11 من المادة 3 لمقتضیات البند : تطبیقا16المادة 
  المشار إلیھا في البند المذكور. ) النسبة%60المائة (

 المردودیة المالیة لألصول المشار إلیھا في المادة المذكورة حاصل القسمة عند الجرد لعائد التوظیفات وتساوي نسبة
المالیة ألصول نظام المعاشات الصافي من التكالیف على مبلغ االحتیاطات الحسابیة. 

واإلفتحاص األكتواري الحصیلة اإلكتواریة :الباب الخامس  

، ینجز الصندوق 2.18.625 المرسوم السالف الذكر رقم  من14و 13طبقا لمقتضیات المادتین : 17المادة 
 كل وكذا افتحاصا إكتواریاالوطني للضمان اإلجتماعي، على التوالي، حصیلة إكتواریة برسم كل سنة محاسبیة 

خمس سنوات. 
 السالفة الذكر، تعتمد الحصیلة اإلكتواریة التي تھدف إلى تقییم الدیمومة المالیة 14تطبیقا للفقرة األخیرة من المادة 

، المرفق بھذا القرار، على المعطیات الدیموغرافیة 7 النموذج المحدد في الملحق رقم والمنجزة وفقلنظام المعاشات 
 سنة مع 60 كأساس إلنجاز إسقاطات إكتواریة على مدى ال یمكن أن یقل عن محاسبیة مختتمة سنة والمالیة آلخر

 تھم ھذه اإلسقاطات ما یلي: منسجمة ومبررة.االعتماد على فرضیات 
  المعاشات حسب صفتھم.والمستفیدین مناإلسقاطات الدیموغرافیة المتعلقة بأعداد المنخرطین  -
وبتكلفة ین منھا د المستفيوبالمساھمات وبالتعویضات حسباالسقاطات المالیة المتعلقة بوعاء المساھمات  -

 .والتقنیة وبالمردودات المالیة وباالحتیاطات الحسابیة التسییر

 والمستفیدین منیجب أن تمكن ھذه اإلسقاطات من تقییم االلتزامات االكتواریة لنظام المعاشات، تجاه المنخرطین 
المعاشات حسب صفتھم، وفق السیناریوھات التالیة: 

 المنخرطین فیھ ألي وعدم اكتساب عدم استقبال النظام ألي منخرط جدید والذي یفترضسیناریو النظام المغلق  -
 حقوق إضافیة؛
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 عدم استقبال النظام ألي منخرط جدید مع استمرار المنخرطین فیھ والذي یفترضسیناریو النظام شبھ المغلق  -
 في اكتساب الحقوق من خالل مساھماتھم؛

على اشتغال النظام بصفة عادیة مع اعتماد سیناریو النظام المغلق في أفق والذي یرتكزسیناریو النظام المفتوح  -
 اإلسقاطات.

 الحصیلة االكتواریة بما یلي:  قترف
 ؛والنموذج األكتواريمذكرة بشأن المنھجیة  -
مذكرة بشأن الفرضیات المعتمدة إلنجاز الحصیلة مع ضرورة انسجامھا مع األسس التقنیة المشار إلیھا في  -

  السالف الذكر؛ 2.18.625 من المرسوم رقم 4المادة 
 .والمالیةنسخة إلكترونیة من نتائج االسقاطات الدیموغرافیة  -

 السالفة الذكر، یعتمد االفتحاص االكتواري على المعطیات الدیموغرافیة 14 للفقرة األخیرة من المادة وتطبیقا أیضا
) 60 مختتمة كأساس إلنجاز اسقاطات اكتواریة على مدى ال یمكن أن یقل عن ستین(سنة محاسبیة والمالیة آلخر

سنة. 
. واالحتیاط االجتماعيینجز ھذا االفتحاص وفق دفتر للتحمالت یقدم لھیأة مراقبة تأمینات 

یتطرق ھذا االفتحاص، على الخصوص، إلى:  
 ؛والمالیة اإلسقاطات الدیموغرافیة النجاز المقترح والنموذج االكتواريالمنھجیة  -
 والمستفیدین من والمالیة للمنخرطین والخصائص الدیموغرافیة المستخدمة المعطیاتدقة جودة و تحلیل  -

 المعاشات؛
 تبریر كل الفرضیات المعتمدة. -

 على:یجب أن یمكن ھذا االفتحاص من التوفر 
  المعاشات حسب صفتھم؛والمستفیدین مناإلسقاطات الدیموغرافیة المتعلقة بعدد المنخرطین  -
وبتكلفة  المستفیدین منھا وبالمساھمات وبالتعویضات حسباإلسقاطات المالیة المتعلقة بوعاء المساھمات  -

 ؛والتقنیة وبالمردودات المالیة وباالحتیاطات الحسابیة التسییر
  المعاشات حسب صفتھم.والمستفیدین منقیمة االلتزامات االكتواریة لنظام المعاشات بالنسبة للمنخرطین  -

یجب أن یخلص ھذا االفتحاص إلى انجاز الحصیلة االكتواریة لنظام المعاشات وفق النموذج المشار إلیھ في الفقرة 
الثانیة من ھذه المادة. 

ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة  : 18المادة 
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