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 مشروع قانون رقم 60.22
 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي

 عن املرض الخاص باألشخاص القادرين
 على تحمل واجبات االشتراك الذين ال يزاولون

أي نشاط مأجور أو غير مأجور



الباب األول

أحكام عامة 

املادة األولى

طبقا ألحكام املادتين 2 و4 من القانون رقم 65.00 املتعلق بالتأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض، يحدد هذا القانون القواعد التي يخضع 
باألشخاص  الخاص  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  نظام  لها 
نشاط  أي  يزاولون  ال  الذين  االشتراك  واجبات  تحمل  على  القادرين 

مأجور أو غير مأجور.

املادة 2 

اإلجباري  على نظام التأمين  تطبق  القانون،  هذا  أحكام  مراعاة  مع 
األسا�سي عن املرض الخاص باألشخاص القادرين على تحمل واجبات 
مأجور القواعد  غير  أو  مأجور  نشاط  أي  يزاولون  ال  االشتراك الذين 
العامة املشتركة بين جميع أنظمة التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
املنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 65.00 باستثناء أحكام 
و141  واملواد 139   134 إلى  واملواد من 130  و48  و46  و40   32 املواد 

و142 منه.

الباب الثاني

 التسجيل في النظام 

املادة 3

املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  نظام  من  لالستفادة  يؤهل 
ثبتت قدرتهم  الذين  املادة األولى أعاله، األشخاص  في  املنصوص عليه 
نظام  ألي  خاضعين  يكونوا  أال  شريطة  االشتراك،  واجبات  تحمل  على 
آخر للتأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض، ويشار إليهم في هذا القانون 

بـ »املؤمنين«.

منظومة  إلى  استنادا  االشتراك  واجبات  تحمل  على  القدرة  تثبت 
العمل،  بها  الجاري  الدعم االجتماعي  برامج  املستفيدين من  استهداف 

وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

املادة  4

االشتراك  واجبات  تحمل  على  القادرين  األشخاص  على  يتعين 
 الذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور تقديم طلب االستفادة
في عليه  املنصوص  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  نظام   من 

أدناه   9 املادة  في  عليها  املنصوص  التدبير  لدى هيئة  أعاله  األولى  املادة 
وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

من  التأكد  بعد  املذكورين  األشخاص  بتسجيل  التدبير  هيئة  تقوم 

استيفائهم للشروط املنصوص عليها في املادة 3 أعاله.

املادة 5

التأمين  نظام  إطار  في  مؤمن  لكل  بالنسبة  التسجيل  أثر  يسري 

أعاله،  األولى  املادة  في  عليه  املنصوص  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 

ابتداء من فاتح الشهر املوالي للشهر الذي تم تسجيله فيه.

الباب الثالث

 شروط تخويل الحق في االستفادة من الخدمات ووقفه

املادة 6

التأمين  نظام  خدمات  من  االستفادة  في  الحق  تخويل  يتوقف 

املادة األولى من هذا  في  اإلجباري األسا�سي عن املرض املنصوص عليه 

القانون على األداء املسبق ملبالغ االشتراكات، وفي حالة عدم األداء تؤهل 

الهيئة املكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات في إطار هذا النظام. 

تحدد بنص تنظيمي كيفيات وآجال أداء مبالغ االشتراكات.

املادة 7

 تبدأ استفادة املؤمن من تحمل نفقات العالج واسترجاع املصاريف 

بعد مرور مدة تدريب تحدد في ثالثة )3( أشهر، تبتدئ من تاريخ سريان 

أثر تسجيله في نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض املنصوص 

عليه في املادة األولى من هذا القانون.

غير أنه يعفى من قضاء مدة التدريب املذكورة املؤمن الذي يتوفر في 

تاريخ تسجيله على تغطية برسم نظام آخر للتأمين اإلجباري األسا�سي 

عن املرض.

املادة 8

هذا  من   9 املادة  في  عليها  املنصوص  بالتدبير  املكلفة  الهيئة  تقوم 

في  املضمونة  الخدمات  من  االستفادة  في  املؤمن  حق  بوقف  القانون 

باألشخاص  الخاص  املرض  التأمين اإلجباري األسا�سي عن  نظام  إطار 

نشاط  أي  يزاولون  ال  الذين  االشتراك  واجبات  تحمل  على  القادرين 

مأجور أو غير مأجور إذا تبين لها أنه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين 

اإلجباري األسا�سي عن املرض.
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الباب الرابع

تدبير النظام

املادة 9

يعهد بتدبير نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض املنصوص 
للضمان  الوطني  الصندوق  إلى  القانون  هذا  من  األولى  املادة  في  عليه 
املتخذة  والنصوص  القانون  هذا  في  املحددة  الشروط  وفق  االجتماعي 

لتطبيقه.

املادة 10

االجتماعي، للضمان  الوطني  الصندوق  إدارة  مجلس   يختص 
العمل،  بها  الجاري  النصوص  بموجب  إليه  املسندة  املهام  على  عالوة 
بالنظر خالل اجتماعاته املتعلقة بتدبير نظام التأمين اإلجباري األسا�سي 
واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن 
القانون بموجب  املحدث  خاصا  نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء   غير 

رقم 98.15، في جميع املسائل املتعلقة بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي 
ويقوم  القانون،  هذا  من  األولى  املادة  في  عليه  املنصوص  املرض  عن 

بالبت في جميع القضايا املرتبطة به. 

الباب الخامس

 قواعد التمويل والتحصيل

املادة 11

التأمين  بنظام  املتعلقة  اإليرادات  وجميع  املؤمنين  اشتراكات  تدرج 
هذا  من  األولى  املادة  في  عليه  املنصوص  املرض   عن  األسا�سي  اإلجباري 
اإلجباري  التأمين  بنظام  املتعلقة  امليزانية  من  املوارد  باب  في  القانون، 
 األسا�سي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص

القانون  بموجب  املحدث  خاصا  نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير 
السالف الذكر رقم 98.15.

التي  بالخدمات  يتعلق  فيما  واملرجعة  املدفوعة  املبالغ  تدرج  كما 
التأمين  بنظام  املتعلقة  النفقات  جميع  وكذا  املؤمنون  منها  يستفيد 
اإلجباري األسا�سي عن املرض  املنصوص عليه في املادة األولى من هذا 
القانون، في باب النفقات من امليزانية املتعلقة بالنظام املحدث بموجب 

القانون السالف الذكر رقم 98.15.

املادة 12  

تحدد بنص تنظيمي مبالغ االشتراكات املستحقة لفائدة الصندوق 
األسا�سي  اإلجباري  التأمين  نظام  برسم  االجتماعي،  للضمان  الوطني 
حسب  القانون،  هذا  من  األولى  املادة  في  عليه  املنصوص  املرض  عن 
استهداف  منظومة  إلى  استنادا  عليه  املحصل  التنقيط  مستويات 

املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي. 

األسا�سي  اإلجباري  التأمين  لنظام  مالي  توازن  وجود  عدم  حالة  في 

الكيفيات  نفس  االشتراكات وفق  مبالغ  تعديل  يتم  املذكور  املرض  عن 

املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله.

املادة 13

يترتب على كل تأخر في دفع مبالغ االشتراكات املستحقة برسم نظام 

األولى  املادة  في  عليه  املنصوص  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين 

من هذا القانون تطبيق زيادة نسبتها 1 % عن كل شهر  تأخير  وذلك في 

حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة. 

املادة 14

تطبق أحكام املادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 فيما 

يخص استخالص الديون وكذا صوائر املتابعات املتعلقة بها املستحقة 

التأمين  نظام  برسم  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لفائدة 

املادة األولى من هذا  في  اإلجباري األسا�سي عن املرض املنصوص عليه 

القانون.

املادة 15

إعفاءات يمنح  أن  االجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق   يجوز 

 مــــن الـــــزيــــــادات عــــن التـــــأخيـــــر وصــــوائــــر الـمـتـــابــعات الــمـــنــــصوص عليها في

املادتين 13 و14 وفق الشروط والكيفيات املحددة في الظهير الشريف 

املعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى اآلخرة 1392 

)27 يوليو 1972( املتعلق بنظام الضمان االجتماعي.

الباب السادس

العقوبات وأحكام ختامية

املادة 16

مبالغ  بأداء  القانونية،  اآلجال  خالل  يقم،  لم  مؤمن  كل  يعاقب 

الصندوق  إلى  القانون  هذا  من   6 املادة  في  عليها  املنصوص  االشتراك 

كل  عن  درهم   2.000 إلى   200 من  بغرامة  االجتماعي  للضمان  الوطني 

اشتراك لم يتم دفعه.

في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.

املادة 17

الشهر  فاتح  من  ابتداء  التنفيذ،  حيز  القانون  هذا  أحكام  تدخل 

املوالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية، النصوص التنظيمية 

الالزمة لتطبيقه.


