السنة العاشرة بعد املائة  -عدد 7043 7043

24آلا عيبر 24ر (3( 24مفون ((30 (30

ISSN 0851 - 1195

ت ـع ــريـ ـف ــة االش ـ ــتراك

{

بـ ـ ـيـ ـ ـ ــان الـ ـن ـ ـش ـ ــرات

ف ــي الـم ـغ ــرب

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

ستة أشهر سـ ـنـ ــة
 250درهما
 150درهما
 150درهما
 250درهما
 250درهما

 400درهم
 200درهم
 200درهم
 300درهم
 300درهم

ف ـ ــي الخ ـ ــارج

فيما يخص النشرات املوجهة إلى الخارج
عن الطريق العادي أو عن طريق الجو
أو البري ـ ــد الدولي الس ــريع ،تضـ ــاف إل ـ ــى
مبالغ التعريفة املنصوص عليها يمنته
مص ــاري ــف اإلرس ــال كمـ ــا هـي مح ــددة ف ــي
النظام البريدي الجاري به العمل.

يطلب االشتراك من املطبعة الرسمية
الرباط  -شالة

الهاتف 0537.76.50.25 - 0537.76.50.24 :
0537.76.54.13

الحساب رقم :
310 810 1014029004423101 33

املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط
في إسم املحاسب املكلف بمداخيل
املطبعة الرسمية

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
صفحة

فهرست

مرسوم رقم  2.21.930صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
صفحة

بتتميم امللحق باملرسوم رقم  2.18.622بتاريخ 10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين

نصوص عامة

اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص

إحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصالح منظومة الحماية االجتماعية.

غيراألجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا................................................. .

مرسوم رقم  2.21.532صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصالح منظومة الحماية االجتماعية....

مرسوم رقم  2.21.928صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021

9863

بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي

نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ونظام املعاشات.
مرسوم رقم  2.21.929صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين
بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غيراألجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا............................................................................................. .

9866

عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين
بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،وكذا املادة  III 73من املدونة العامة للضرائب،
9864

فيما يتعلق باملقاولين الذاتيين.................................................................

9869

9862

الجريدة الرسمية
صفحة

مرسوم رقم  2.21.749صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات الخاصين
بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق باألشخاص الخاضعين لنظام
املساهمة املهنية املوحدة........................................................................ .

9871

مرسوم رقم  2.21.751صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين
بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين
يمسكون محاسبة.....................................................................................

9872

مرسوم رقم  2.21.290صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين
بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق باألطباء.............................................

9874

مرسوم رقم  2.21.528صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين
بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غيراألجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،فيما يتعلق بالقوابل ،ومزاولي مهن الترويض والتأهيل
وإعادة التأهيل الوظيفي ،وصناع رمامات األسنان ،واملختصين في
الحمية والتغذية ،واملختصين في علم النفس دون األطباء املتخصصين
في الطب النف�سي........................................................................................

9876

عدد 24 - 7043 7043آلا عيبر 24ر (3( 24مفون ((30 (30
صفحة

مرسوم رقم  2.21.529صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين
بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق بأطباء األسنان.................................

9877

مرسوم رقم  2.21.530صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين
بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق بالصيادلة........................................

9879

مرسوم رقم  2.21.752صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين
بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق باملوثقين...........................................

9880

مرسوم رقم  2.21.750صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2.20.659بتاريخ  29من محرم 1442
( 18سبتمبر  )2020بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض و القانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق باملرشدين
السياحيين................................................................................................

9882

عدد 24 - 7043 7043آلا عيبر 24ر (3( 24مفون ((30 (30

الجريدة الرسمية

9863

نصوص عامة
مرسوم رقم  2.21.532صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصالح منظومة الحماية
االجتماعية.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور وال سيما الفصل  90منه ؛
وعلى القانون  -اإلطار رقم  09.21املتعلق بالحماية االجتماعية
الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  1.21.30بتاريخ  9شعبان 1442
( 23مارس  )2021وال سيما املادة  16منه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  11من ربيع
اآلخر  17( 1443نوفمبر ،)2021
رسم ما يلي :

ولهذا الغرض ،تقوم ،على الخصوص ،بما يلي :
 تتبع التنزيل الفعلي إلصالح منظومة الحماية االجتماعية ؛ تنسيق تدخالت مختلف األطراف املعنية باإلصالح املذكور ؛ تحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الالزمةلتعميم الحماية االجتماعية ؛
 السهر على تنزيل اإلصالحات املواكبة لورش تعميم الحمايةاإلجتماعية ؛
 تحديد اإلجراءات واألدوات الالزمة لتطوير الجوانب التدبيريةوللحفاظ على الديمومة املالية ملنظومة الحماية االجتماعية ؛
 العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول ورشتعميم الحماية االجتماعية.

املادة األولى

املادة الرابعة

تطبيقا ملقتضيات املادة  16من القانون  -اإلطار املشار إليه أعاله
رقم  ،09.21تحدث لجنة تسمى «اللجنة الوزارية لقيادة إصالح
منظومة الحماية االجتماعية» .ويشار إليها بعده باسم «اللجنة
الوزارية».

تجتمع اللجنة الوزارية بدعوة من رئيسها ،بمبادرة منه أو من
أحد أعضائها ،كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى األقل مرة واحدة
كل ثالثة أشهر.

املادة الثانية
تتألف اللجنة الوزارية ،التي يرأسها رئيس الحكومة ،من السلطات
الحكومية التالية :
 السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ؛ األمين العام للحكومة ؛ -السلطة الحكومية املكلفة باملالية ؛

املادة الخامسة
تضطلع املصالح التابعة لرئيس الحكومة بأعمال كتابة اللجنة
الوزارية.
املادة السادسة
تحدث لدى اللجنة الوزارية ،لجنة تقنية يرأسها الوزير املنتدب
لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ،وتتألف من :

 -السلطة الحكومية املكلفة بالصحة والحماية االجتماعية ؛

 ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية املمثلة في اللجنةالوزارية ،ال يقل عن مديرإدارة مركزية أو ما يماثله ؛

 -السلطة الحكومية املكلفة بالتقائية وتقييم السياسات العمومية ؛

 -املديرالعام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ؛

 -السلطة الحكومية املكلفة بامليزانية.

 -مديرالوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ،كل سلطة
حكومية أو هيئة أو شخصية يرى فائدة في حضورها.

ويمكن لرئيس اللجنة التقنية أن يدعو لحضور اجتماعاتها ،كل
هيئة أو شخصية يرى فائدة في حضورها.

املادة الثالثة

املادة السابعة

طبقا ألحكام املادة  16من القانون  -اإلطار السالف الذكر رقم ،09.21
تسهر اللجنة الوزارية على ضمان تكامل وتناسق اإلجراءات املتخذة
إلصالح منظومة الحماية االجتماعية ،وعلى ضمان التقائية أنظمتها.

تضطلع اللجنة التقنية،بصفة خاصة ،باملهام التالية :
 تحدد القضايا املتعلقة بالحماية االجتماعية ،التي يتعين عرضهاعلى اللجنة الوزارية ؛

الجريدة الرسمية
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 تقترح على اللجنة الوزارية االجراءات العملية الالزمة لضمانحسن تنزيل إصالح منظومة الحماية االجتماعية ؛
 تقترح على اللجنة الوزارية اإلجراءات واألدوات الالزمة لتطويرالجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة املالية ملنظومة
الحماية االجتماعية ؛
 تسهرعلى تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية وتوصياتها.املادة الثامنة
تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى
ذلك وعلى األقل مرة واحدة كل شهر.
املادة التاسعة
تضطلع املصالح املختصة بوزارة االقتصاد واملالية بأعمال كتابة
اللجنة التقنية.
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وعلى القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.109بتاريخ
 16من ربيع األول  5( 1439ديسمبر )2017كما تم تغييره و تتميمه
بالقانون رقم  31.21الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80
بتاريخ  3ذي الحجة  14( 1442يوليو  )2021؛
وعلى القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية
األساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.296بتاريخ
 25من رجب  3( 1423أكتوبر  )2002كما تم تغييره و تتميمه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  11من ربيع
اآلخر  17( 1443نوفمبر ،)2021
رسم ما يلي :

املادة العاشرة

املادة األولى

يسند إلى وزير الصحة والحماية االجتماعية والوزير املنتدب لدى
وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة  7من القانون رقم 98.15
املشار إليه أعاله ،يتم التسجيل لدى الهيئة املدبرة إما عبر املنصة
اإللكترونية املشار إليها في املادة املذكورة ،أو مباشرة لدى :

وحرر بالرباط في   23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.
الوزيراملنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية
املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.

مرسوم رقم  2.21.929صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري
األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري
األسا�سي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.15بتاريخ  28من رمضان1438
( 23يونيو )2017كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  30.21الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.21.79بتاريخ  3ذي الحجة 1442
( 14يوليو  )2021؛

 وكاالت الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ؛ شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية ،لهذاالغرض ،مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي .تنشر الئحة
هذه الشبكات باملوقع اإللكتروني للصندوق أو بأي وسيلة مالئمة.
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة  12من القانون رقم 98.15
السالف الذكر ،ومع مراعاة أحكام املادة  12املكررة منه ،يتم دفع
االشتراكات املستحقة ،عالوة على الوسائل اإللكترونية ،عبر :
 املؤسسات البنكية التي أبرمت اتفاقية ،لهذا الغرض ،معالصندوق الوطني للضمان االجتماعي .والتي تنشر الئحتها باملوقع
اإللكتروني للصندوق أو بأي وسيلة مالئمة ؛
 شبكات القرب املشارإليها في املادة األولى أعاله.املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  12املكررة من القانون رقم  98.15السالف
الذكر ،يحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بامليزانية نموذج
االتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مع
املؤسسات العمومية أو األشخاص االعتباريين من أشخاص القانون
العام أو الخاص ،ليفوض إليها مهمة استخالص االشتراكات املتعلقة
بالتأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض.
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املادة الرابعة

املادة السادسة

تطبيقا ألحكام املادة  14من القانون رقم  98.15السالف الذكر  ،
يجوز للمؤمنين املشار إليهم في الفقرة األولى من املادة املذكورة ،الذين
انقطعوا عن مزاولة املهنة أو النشاط ملدة متصلة تفوق ثالثة أشهر،
بسبب املرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت
أو إحالة على القضاء ،وكذا األشخاص املشار إليهم في الفقرة الثانية
من املادة  14املذكورة ،االستمرار في االستفادة من نظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض وفق الشروط التالية :

تطبيقا ألحكام املادة الخامسة من القانون السالف الذكر رقم ،30.21
تحدد الئحة الفئات املشار إليها في املادة املذكورة في فئتي املروضين
الطبيين والقوابل.

 - 1انتظام أداء االشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ؛
 - 2أداء املؤمن املعني لالشتراكات املترتبة عنه للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،وفق نفس املبلغ املعتمد خالل فترة مزاولته
للمهنة أو النشاط ،مع األخذ بعين االعتبار التحيينات التي قد تطرأ
مستقبال على وعاء أو مبلغ االشتراكات للفئة التي كان ينتمي إليها قبل
االنقطاع عن مزاولة املهنة أو النشاط .وإذا كان املؤمن املعني منتميا،
إلى غاية تاريخ االنقطاع عن مزاولة املهنة أو النشاط ،ألكثر من فئة
من الفئات املذكورة في املادة األولى من القانون رقم  98.15السالف
الذكر ،فإن أداءه لالشتراكات املترتبة عنه للصندوق يكون وفق أعلى
مبلغ اشتراك معتمد خالل فترة مزاولته للمهنة أو النشاط.
يتعين على األشخاص املشار إليهم في الفقرة األولى أعاله ،اإلدالء
للصندوق ،وفق الكيفيات املشار إليها في املادة السابعة من القانون
رقم  98.15السالف الذكر ،بالوثائق التي تثبت وضعيتهم ،تحت طائلة
سقوط الحق ،وذلك قبل انقضاء أجل ثالثة ( )3أشهر املشار إليها في  
الفقرة األولى من املادة  14املذكورة ،ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.
املادة الخامسة
تطبيقا ألحكام املادة  14املكررة من القانون رقم  98.15السالف
الذكر ،يجوز لكل مؤمن من األشخاص املشار إليهم في املادة املذكورة،
االستمرار في االستفادة من نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن
املرض وفق الشروط التالية :
 - 1قضاء مدة اشتراك في نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن
املرض ال تقل عن سنتين متتاليتين ؛
 - 2الشروط املشار إليها في البندين  1و 2من املادة الرابعة أعاله.
يتعين على األشخاص املشار إليهم في املادة  14املكررة السالفة
الذكر ،وضع طلباتهم وفق الكيفيات املشار إليها في املادة السابعة من
القانون رقم  98.15املذكور ،تحت طائلة سقوط الحق ،داخل أجل
ال يتعدى اثنى عشر ( )12شهرا تبتدئ من تاريخ التوقف عن مزاولة
املهنة أو النشاط ،ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.

يلغى املرسوم رقم  2.19.719الصادر في  4صفر  3( 1441أكتوبر )2019
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين االجباري األسا�سي عن
املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين بفئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،فيما يتعلق بالقوابل واملروضين الطبيين ،كما تم تتميمه.
املادة السابعة
تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة  14من القانون رقم 99.15
السالف الذكر ،يتم دفع االشتراكات إما عبر املنصة اإللكترونية
املشار إليها في املادة املذكورة ،أو مباشرة لدى :
 شبكات القرب املشارإليها في املادة األولى أعاله ؛ املؤسسات البنكية املشارإليها في املادة الثانية أعاله.املادة الثامنة
تطبيقا ألحكام املادة  4من القانون رقم  31.21املغير واملتمم
للقانون رقم  99.15السالف الذكر ،تمتد الفترة االنتقالية التي يعتبر
خاللها الخضوع لنظام املعاشات اختياريا بالنسبة لألشخاص املشار
إليهم في املادة  2من القانون املذكور ،من تاريخ دخول القانون السالف
الذكر رقم  31.21حيز التنفيذ ،إلى غاية تاريخ يحدد بمرسوم مع
مراعاة األجل املحدد في البند الثالث من املادة  17من القانون-اإلطار
رقم  09.21املتعلق بالحماية االجتماعية.
املادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير
الصحة والحماية االجتماعية والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.
الوزيراملنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية
املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.
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مرسوم رقم  2.21.930صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر  )2021بتتميم امللحق باملرسوم رقم2.18.622
بتاريخ 10جمادى األولى  17( 1440يناير   )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين
والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.18.622الصادر في  10جمادى األولى  17( 1440يناير  )2019بتطبيق
القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  11من ربيع اآلخر  17( 1443نوفمبر ،)2021
رسم ما يلي :
املادة األولى
يتمم ،كما يلي ،امللحق باملرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.18.622الصادر في  10جمادى األولى 1440
( 17يناير : )2019
«امللحق باملرسوم رقم  2.18.622الصادر في  10جمادى األولى  17( 1440يناير  )2019بتطبيق القانون رقم 98.15
«املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين
«بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
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Liste des catégories et sous catégories des personnes قائمة األصناف واألصناف الفرعية لألشخاص املنتمين
relevant des catégories des professionnels,الرسمية
des الجريدة
املستقلين واألشخاص غيراألجراء
املهنيين والعمال
 لفئات- 7043 7043 عدد
((30 (30 (مفون3(
24 ر24 آلا عيبر24
travailleurs indépendants et des personnes non
الذين يزاولون نشاطا خاصا
salariées
uneetactivité
libérale des personnes قائمة األصناف واألصناف الفرعية لألشخاص املنتمين
Liste des exerçant
catégories
sous catégories
Liste
des catégories
et sous des
catégories
des personnes
لألشخاصغيراملنتمين
الفرعية
واألصناف
قائمة
relevant
des catégories
professionnels,
des األجراء
واألشخاص
املستقلين
ألصنافوالعمال
لفئات ااملهنيين
relevant
desindépendants
catégories des
professionnels,
des املستقلين واألشخاص غيراألجراء
املهنيين
لفئاتيزاولون
travailleurs
et SOUS
des
personnes non
والعمالخاصا
األصنافنشاطا
الذين
CATEGORIES
-CATEGORIES
األصناف الفرعية
ن
travailleurs
indépendants
et
des
personnes
non
ا
خاص
نشاطا
يزاولو
الذين
salariées
exerçant une activité
libérale
1……………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………… ............................................1
salariées
exerçant une activité libérale
…..
….
........
………………………………………………
CATEGORIES
….
CATEGORIES
1……………………………………………
……………………………………………….
1……………………………………………
…..
15. Les personnes physiques
.…..
………………………………………………
exerçant des métiers dans
……………………………………………….
………………………………………………
….
le domaine du tourisme
.….
……………………………………………….
16.
Les commerçants tenant
……………………………………………….
.
comptabilité
.une
……………………………………………….
……………………………………………….
.
.16. Les commerçants tenant
16.
commerçants tenant
uneLes
comptabilité
une comptabilité

17. Les artisans tenant une
comptabilité
17. Les artisans tenant une
17.
Les artisans tenant une
comptabilité
comptabilité

18. Les personnes soumises
au régime de contribution
professionnelle unique
18. Les personnes soumises
18.
Les personnes
soumises
au régime
de contribution
au
régime de contribution
professionnelle
unique
professionnelle unique

………………………………………………….
SOUS -CATEGORIES
SOUS -CATEGORIES
……………………………………………………
………………………………………………….
……………………………………………………
..................................................................
………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….

………………………………………………
األصناف الفرعية
…
األصناف الفرعية
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
...........................................................
….
….
….
………………………………………………
……………………………………………….
………………………………………………
…
.…
………………………………………………….
………………………………………………
16.1
Les commerçants soumis au ………………………………………………
 التجار الخاضعون لنظام1.16
………………………………………………….
….
régime du résultat net simplifié
النتيجة الصافية املبسطة
….
…………………………………………………
……………………………………………….
…………………………………………………
……………………………………………….
التجار الذين يمسكون2.16
16.2 Les commerçants tenant une .
.  التجار الخاضعون لنظام1.16
16.1
Les
commerçants
soumis
au
comptabilité réalisant un
محاسبة ويحققون أرباحا سنوية
16.1
Les
commerçants
soumis
au
الخاضعون لنظام
 التجار1.16
régime duannuel
résultatnet
netinférieur
simplifiéou
الصافية
الن
bénéficie
املبسطةتقل عن
تساوي أو
تيجةصافية
سنوية
régime du résultat net simplifié
النتيجة الصافية املبسطة
égal à 100 000 Dhs ;
 درهم100.000
التجار الذين يمسكون2.16
16.2 Les commerçants tenant une
الذين يمسكون
16.3
Lescommerçants
commerçantstenant
tenantune
 التجار3.16
16.2
Les
2.16
comptabilité
réalisant un
يمسكونسنوية
الذينن أرباحا
التجاريحققو
محاسبة و
يحققونن
une comptabilité
réalisant
un
سنوية
أرباحاا
محاسبة وو
محاسبة
comptabilité
réalisant
un
سنوية
أرباح
يحققو
bénéficie annuel net inférieur ou
سنوية صافية تساوي أو تقل عن
bénéficie
annuel
net
supérieur
à
صافية تفو
سنوية
bénéficie
annuel
net
inférieur
ou
عن100.000
تساوقي أو تقل
صافية
سنوية
égal à 100 000 Dhs ;
درهم
100.000
100
000
Dhs.
درهم
égal
100commerçants
000 Dhs ; tenant
درهم
100.000
الذين يمسكون
16.3 àLes
التجار
3.16
التقليديون
17.1
Les
artisans
soumistenant
au
الصناع
1.17
ن
16.3
Les
commerçants
يمسكو
الذين
التجار
3.16
une comptabilité réalisant un
محاسبة و يحققون أرباحا سنوية
ن
régime
du
résultat
net
simplifié
النتيجة
نظام
ل
الخاضعو
ن
une
comptabilité
réalisant
un à سنوية
تفوقأرباحا
يحققو
محاسبة و
bénéficie
annuel net
supérieur
100.000
صافية
سنوية
املبسطة
الصافية
ق
bénéficie
annuel
net
supérieur
à
100.000
تفو
صافية
سنوية
100 000 Dhs.
درهم
ن
17.2
Les
artisans
tenant
une
الذين
التقليديو
الصناع
2.17
100
000
Dhs.
درهم الصناع التقليديون
17.1 Les artisans soumis au
1.17
ويحققون
يمسكون
comptabilité
réalisant
un au
محاسبة
ن
17.1
Les
artisans
soumis
التقليديو
الصناع
1.17
régime du résultat net simplifié
الخاضعون لنظام النتيجة
ي
bénéficie
annuel
net
inférieur
ou
أو
تساو
صافية
سنوية
ا
أرباح
régime du résultat net simplifié
نظام النتيجة
الخاضعون ل
املبسطة
الصافية
égal à 100 000 Dhs ;
 درهم؛100.000
تقل عن
املبسطة
الصافية
17.2 Les artisans tenant une
الصناع التقليديون الذين
2.17
ن
17.3
Les
artisans
tenant
une
الذين
التقليديو
الصناع
3.17
ن
17.2
Les
artisans
tenant
une
الذين
التقليديو
الصناع
2.17
يمسكون محاسبة ويحققون
comptabilité réalisant un
ن
ن
comptabilité
réalisant
un
يحققو
و
محاسبة
يمسكو
يمسكون
comptabilité
réalisant
un
محاسبة
ويحققوي
bénéficie annuel
net inférieur
ou
ن أو
صافية تساو
سنوية
أرباحا
ق
bénéficie
annuel
net
supérieur
à
تفو
صافية
سنوية
أرباحا
ي
bénéficie
annuel
net
inférieur
ou
أو
تساو
صافية
سنوية
égal à 100 000 Dhs ;
 درهم؛100.000 أرباحاعن
تقل
100
000
Dhs.
.) درهم100.000
égal
à
100
000
Dhs
;
درهم؛
100.000
عن
تقل
ن
17.3 Les artisans tenant une
 الصناع التقليديو الذين3.17
18.1 Les
Commerce
 تجارة1.18
ن
17.3
artisans
tenant
une
الذين
التقليديو
الصناع
3.17
يمسكون محاسبة ويحققون
comptabilité réalisant un
Alimentation
généraleun
التغذيةنالعامة
يحققون
comptabilité
réalisant
محاسبة و
صافية تفوق
bénéficie annuel net supérieur à
يمسكوسنوية
أرباحا
ى
Autres
produits
alimentaires
أخر
غذائية
منتجات
ق
bénéficie
annuel
net
supérieur
à
تفو
صافية
سنوية
أرباحا
100 000 Dhs.
.) درهم100.000
-Matières
premières
األولية
املواد
100
Dhs.
.)تجارةدرهم
100.000
18.1000
Commerce
1.18
-Matériaux
de construction
البناء
مواد
18.1
Commerce
تجارة
1.18Alimentation
générale
العامة
التغذية
Produits chimiques
et engrais
كيميائية وأسمدة
Alimentation
générale
منتجاتالعامة
التغذية
غذائية أخرى
Autres produits
alimentaires
منتجات
أخرىأخرى
non alimentaires
غذائية
منتجات غير
Autres
produits
alimentaires
غذائية
-Matières
premières
األولية
املواد18.2
Prestation
de
services
الخدمات
تقديم
2.18--Matières
premières
األولية
-Matériaux de construction
املوادالبناء
مواد
-Matériaux
de construction
البناء
موادProduits chimiques
et engrais
كيميائية وأسمدة
منتجات
Produits
chimiques
engrais
وأسمدة
كيميائية
ى
Autres produits
nonetalimentaires
غذائية أخر
منتجات غير
منتجات
منتجات غير غذائية أخرى
Autres
produits
non
alimentaires
18.2 Prestation de services
 تقديم الخدمات2.18
18.2 Prestation de services
 تقديم الخدمات2.18

………………………………………
األصناف
……… األصناف.1
............................................
………………………………………
..............
..............................
1
املزاولون
الذاتيون
األشخاص
.15
........
………..
........
ألنشطة في مجال السياحة
………………………………………
.........................................
15
………………………………………
……….
.........
……….
………………………………………
 التجار الذين يمسكون.16
………………………………………
………..
محاسبة
………..
.........................................
15
.........................................
15
.........
التجار الذين يمسكون.........
.16
التجار الذين يمسكون
.16
محاسبة
محاسبة

 الصناع التقليديون.17
الذين يمسكون محاسبة
 الصناع التقليديون.17
التقليديون
الذينالصناع
.17
يمسكون
محاسبة
الذين يمسكون محاسبة

 األشخاص الخاضعون.18
لنظام املساهمة املهنية
املوحدة
 األشخاص الخاضعون.18
الخاضعون
األشخاص
.18
املساهمة املهنية
لنظام
املوحدةاملساهمة املهنية
لنظام
املوحدة

((30 (30 (مفون3( 24 ر24 آلا عيبر24 - 7043 7043 عدد

Restauration légère ou rapide
Exploitant de restaurant et
débitant de boissons
Transport de personnes et de
marchandises
Activités d’entretien
Location de biens meubles
Autres activités de location et de
gestion
- Coiffure et esthétique
- Mécanicien réparateur
- Réparateur d’appareils
électroniques
- Activités artistiques et de
divertissement
- Exploitant de moulin

19. Les Auto-entrepreneurs
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Autres artisans de services
Courtiers
Autres prestations
18.3 Fabrication
- Produits alimentaires
- Produits non alimentaires
18.4 Commerces et activités
spécifiques
Marchand de tabac
Marchand de gaz comprimé,
liquéfié et dissous
Marchand de farine, fécules,
semoules ou son
Armateur, adjudicataire ou
fermier (pêche)
Boulanger
19.1 Auto-entrepreneurs dont le
chiffre d’affaires annuel encaissé
ne dépasse pas 500.000 DH pour
les
activités
industrielles,
commerciales et artisanales
19.2 Auto-entrepreneurs dont le
chiffre d’affaires annuel encaissé
ne dépasse pas 200.000 DH pour
les prestations de services

تقديم وجبات خفيفة أو سريعة
مستغل مطعم وبائع املشروبات
نقل األشخاص والبضائع
أنشطة الصيانة
كراء املمتلكات املنقولة
أنشطة أخرى متعلقة بالتأجير
والتسيير
 الحالقة والتجميل ميكانيكي منجز ألعمالاإلصالح
 مصلح أجهزة إلكترونية أنشطة فنية وترفيهية مستغل مطحنة-

حرفيو خدمات أخرى
الوسطاء
خدمات أخرى
 تصنيع3.18
منتجات غذائيةمنتجات غير غذائية تجارة وأنشطة خاصة4.18
بائع التبغ
بائع الغاز املضغوط واملسال
واملحلول
بائع الدقيق والنشا والسميد
أو النخالة
مجهز السفن أو الراس ي عليه
)املزاد (الصيد
خباز
 املقاولون الذاتيون الذين1.19
يزاولون نشاطا صناعيا او تجاريا
او حرفيا والذين ال يتجاوز رقم
أعمالهم السنوي املحصل عليه
 درهم500.000
ن
 املقاولون الذاتيو الذين ال2.19
يتجاوز رقم أعمالهم السنوي
 درهم200.000 املحصل عليه
والذي يندرج في إطار تقديم
.خدمات

 املقاولون الذاتيون.19
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املادة الثانية - .يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الصحة والحماية االجتماعية ووزير
اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامني والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ،كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.
وزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى
والتشغيل والكفاءات،
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
وزيرالصناعة والتجارة،
اإلمضاء  :رياض مزور.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتضامني،
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.
الوزيراملنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية
املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.

مرسوم رقم  2.21.928صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري
األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،وكذا 
املادة  III 73من املدونة العامة للضرائب ،فيما يتعلق باملقاولين
الذاتيين.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.62بتاريخ  14من شعبان 1436
( 2يونيو  )2015؛
وعلى املدونة العامة للضرائب املحدثة بموجب املادة  5من القانون
املالي رقم  43.06للسنة املالية  2007الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1. 06.232بتاريخ  10ذي الحجة  31( 1427ديسمبر ،)2006
كما تم تغييرها وتتميمها ،والسيما املادة  III 73منها ؛

وعلى القانون  -اإلطار رقم  09.21املتعلق بالحماية االجتماعية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.21.30بتاريخ  9شعبان 1442
( 23مارس  ،)2021والسيما املادتين  5و 11منه ؛
وعلى القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية
األساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.296بتاريخ
 25من رجب  3( 1423أكتوبر )2002كما تم تغييره و تتميمه ؛
وعلى القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.17.15بتاريخ  28من رمضان  23( 1438يونيو)2017
كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.109بتاريخ
 16من ربيع األول  5( 1439ديسمبر )2017كما تم تغييره وتتميمه ؛
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وعلى القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.194بتاريخ  14من رجب 1424
(11ديسمبر  )2003كما تم تغييره و تتميمه ؛
وعلى القانون رقم  114.13املتعلق بنظام املقاول الذاتي الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.06بتاريخ  29من ربيع اآلخر 1436
( 19فبراير  )2015؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.622الصادر في  10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  11من ربيع
اآلخر  17( 1443نوفمبر ،)2021
رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  6من القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض واملادة  4من القانون رقم 99.15
بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،وكذا املادة III 73
من املدونة العامة للضرائب ،يحدد هذا املرسوم كيفيات تطبيق النظامين
املذكورين على املقاولين الذاتيين ،وكذا كيفية استخالص الواجبات
التكميلية املرصدة لنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض لفائدة
هؤالء.
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  8من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
يسري أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر املوالي للشهر الذي يتم فيه
تسجيل املعني باألمر بالسجل الوطني للمقاول الذاتي وفق التشريع
الجاري به العمل.
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املادة الرابعة
تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة  22من القانون رقم 98.15
السالف الذكر ،يحدد مبلغ االشتراك برسم نظام التأمين اإلجباري
األسا�سي عن املرض على أساس الواجبات التكميلية املشار إليها في
املادة الثالثة أعاله.
وتطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة  14من القانون رقم 99.15
السالف الذكر ،يحدد مبلغ االشتراك برسم نظام املعاشات على
أساس معامل قدره  1.57يطبق على مبلغ االشتراك املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض.
املادة الخامسة
تطبيقا ألحكام املادة  12من القانون رقم  98.15واملادة  14من
القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،تؤدى االشتراكات املشار إليها
في املادة الرابعة أعاله ،إلى الهيئة املشار إليها في املادة  11من القانون
رقم  114.13املتعلق بنظام املقاول الذاتي ،وفق االختيار املعبر عنه،
عمال بأحكام املادة  6من القانون املذكور رقم  ،114.13في التصريح
املتعلق برقم األعمال وحسب اآلجال التالية :
• في حالة اختيارالدفع الشهري ،تؤدى االشتراكات قبل نهاية الشهر
املوالي للشهرالذي تم خالله تحصيل رقم األعمال ؛
• في حالة اختيار الدفع ربع السنوي ،تؤدى االشتراكات قبل نهاية
الشهراملوالي لربع السنة الذي تم خالله تحصيل رقم األعمال.
غير أن أول أداء لالشتراكات يتم خالل شهر يناير من سنة .2022
املادة السادسة
يقوم املقاول الذاتي ،قبل انقضاء األجل املحدد لإلدالء بآخر
تصريح متعلق بسنة معينة واملنصوص عليه في املادة  82املكررة من
املدونة العامة للضرائب ،بتصفية الواجبات التكميلية املستحقة
فعال عن السنة املتعلق بها التصريح ،ويراعى في ذلك مبلغ الواجبات
املؤداة عن تلك السنة.
املادة السابعة

غير أن أثر التسجيل ،بالنسبة للمقاولين الذاتيين املسجلين في
السجل املذكور إلى غاية  31ديسمبر  ،2021يسري ابتداء من فاتح
فبراير .2022

تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة  27من القانون رقم 98.15
السالف الذكر ،تحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بامليزانية،
كيفيات تطبيق أحكام املادة املذكورة بالنسبة لألشخاص الخاضعين
لنظام املقاول الذاتي.

طبقا ألحكام املادة  III 73من املدونة العامة للضرائب ،تحدد
الواجبات التكميلية املستحقة على األشخاص الذاتيين الذين
يمارسون نشاطا مهنيا كمقاولين ذاتيين طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل ،على أساس شرائح الجدول الوارد في
البند -IIباء 6° -من املادة  73من نفس املدونة.

املادة الثامنة

املادة الثالثة

تقوم الهيئة املشار إليها في املادة  11من القانون رقم 114.13
السالف الذكر ،بتحويل االشتراكات املشار إليها في املادة الخامسة
أعاله ،إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وفق الكيفيات
واآلجال املحددة في إطار اتفاقية تبرم لهذا الغرض.
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املادة التاسعة
تطبيقا ألحكام املادة  10من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
تعتبر الهيئة املشار إليها في املادة  11من القانون رقم  114.13السالف
الذكر ،هيئة االتصال املكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي باملعلومات املتوفرة لديها املتعلقة باملقاولين الذاتيين
والالزمة لتسجيلهم.
املادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير
الصحة والحماية االجتماعية ووزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة
الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية ،كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.
وزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى
والتشغيل والكفاءات،
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
الوزيراملنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.

مرسوم رقم  2.21.749صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري
األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما
يتعلق باألشخاص الخاضعين لنظام املساهمة املهنية املوحدة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.62بتاريخ  14من شعبان 1436
( 2يونيو  )2015؛
وعلى القانون  -اإلطار رقم  09.21املتعلق بالحماية االجتماعية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.21.30بتاريخ  9شعبان 1442
( 23مارس  ،)2021وال سيما املادتين  5و 11منه ؛
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وعلى القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.296بتاريخ  25من رجب 1423
(  3أكتوبر  )2002كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.17.15بتاريخ  28من رمضان  23( 1438يونيو)2017
كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  15.99بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.109بتاريخ
 16من ربيع األول  5( 1439ديسمبر )2017كما تم تغييره و تتميمه ؛
وعلى القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.03.194بتاريخ  14من رجب  11( 1424ديسمبر )2003
كما تم تغييره و تتميمه ؛
وعلى القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.96.83بتاريخ  15من ربيع األول 1417
(فاتح أغسطس  )1996كما تم تغييره و تتميمه ؛
وعلى املدونة العامة للضرائب املحدثة بموجب املادة  5من القانون
املالي رقم  43.06للسنة املالية  2007الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.06.232بتاريخ  10ذي الحجة  31( 1427ديسمبر  )2006كما تم
تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.622الصادر في  10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض و القانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  11من ربيع
اآلخر  17( 1443نوفمبر ،)2021
رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  6من القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض واملادة  4من القانون رقم 99.15 
بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،يحدد هذا
املرسوم كيفيات تطبيق النظامين املذكورين على األشخاص الخاضعين
لنظام املساهمة املهنية املوحدة.

الجريدة الرسمية

9872
املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة  8من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
يسري أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر املوالي للشهر الذي يدلي
فيه الشخص الخاضع لنظام املساهمة املهنية املوحدة بأول تصريح
برقم أعماله.
غير أن أثر التسجيل بالنسبة لألشخاص الخاضعين لنظام املساهمة
املهنية املوحدة في تاريخ دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ ،يسري ابتداء
من فاتح ديسمبر .2021
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة  22من القانون رقم 98.15
السالف الذكر ،يحدد مبلغ االشتراك برسم التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض على أساس الواجبات التكميلية املحددة في املدونة العامة
للضرائب.
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ويتم دفع مبلغ االشتراكات والزيادات املذكورة للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي من قبل املصالح املختصة التابعة لوزارة االقتصاد
واملالية وفق الكيفيات واآلجال املحددة في اتفاقية تبرم لهذا الغرض.
املادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير الصحة والحماية االجتماعية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة
السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ،كل
واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وتطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة  14من القانون رقم 99.15
السالف الذكر ،يحدد مبلغ االشتراك برسم نظام املعاشات على
أساس معامل قدره  1.57يطبق على مبلغ االشتراك املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض.

اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

املادة الرابعة

وزيرالصناعة والتجارة،

تطبيقا ألحكام املادة  12من القانون رقم  98.15واملادة  14من
القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،تؤدى االشتراكات املشار إليها في
املادة الثالثة أعاله ،ابتداء من اليوم األول من كل ربع سنة مستحق في
حالة اختيار األداء ربع السنوي أو ابتداء من فاتح أبريل من كل سنة
مستحقة في حالة اختيار األداء السنوي.

اإلمضاء  :رياض مزور.

اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

املادة الخامسة

الوزيراملنتدب لدى وزيرة االقتصاد

تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة  27من القانون رقم 98.15
السالف الذكر ،تحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بامليزانية
كيفيات تطبيق أحكام املادة املذكورة بالنسبة لألشخاص الخاضعين
لنظام املساهمة املهنية املوحدة.

واملالية املكلف بامليزانية،

املادة السادسة
تطبيقا ألحكام املادة  11من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
تعتبر املديرية العامة للضرائب بوزارة االقتصاد واملالية هيئة االتصال
املكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باملعلومات
املتوفرة لديها املتعلقة باألشخاص الخاضعين لنظام املساهمة املهنية
املوحدة والالزمة لتسجيلهم.

وقعه بالعطف :
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتضامني،

اإلمضاء  :فوزي لقجع.

مرسوم رقم  2.21.751صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري
األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق
بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

املادة السابعة
تقوم املديرية العامة للضرائب باستخالص االشتراكات والزيادات
املترتبة عن التأخير في األداء فيما يخص التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض من األشخاص الخاضعين لنظام املساهمة املهنية املوحدة،
على أساس الواجبات التكميلية املشار إليها في الفقرة األولى من املادة
الثالثة أعاله.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية
األساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.296بتاريخ
 25من رجب  3 ( 1423أكتوبر )2002كما وقع تغييره و تتميمه ؛
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الجريدة الرسمية

وعلى القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.17.15بتاريخ  28من رمضان 23( 1438يونيو)2017
كما وقع تغييره وتتميمه السيما املادتين  6و 22منه ؛
وعلى القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.109بتاريخ
 16من ربيع األول  5( 1439ديسمبر )2017كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما املادتين  4و 14منه ؛
وعلى القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.03.194بتاريخ  14من رجب  11( 1424ديسمبر )2003
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املدونة العامة للضرائب املحدثة بموجب املادة  5من القانون
املالي رقم  43.06للسنة املالية  2007الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.06.232بتاريخ  10ذي الحجة  31( 1427ديسمبر  )2006كما تم
تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.96.83بتاريخ  15من ربيع األول ( 1417فاتح أغسطس )1996
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  50.17املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.68بتاريخ  4ذي الحجة 1441
( 25يوليو  )2020؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.622الصادر في  10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  11من ربيع اآلخر 1443
( 17نوفمبر ،)2021
رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  6من القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض واملادة  4من القانون رقم 99.15 
بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،يحدد هذا
املرسوم كيفيات تطبيق النظامين املذكورين على التجار والصناع
التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

9873

املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  7من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
يتعين على التاجر أو الصانع التقليدي املعني باألمر أن يقوم داخل أجل
ال يتعدى اليوم األخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل  ،
بطلب تسجيل نفسه ،عبر املنصة اإللكترونية املعدة لهذا الغرض من
قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى
وكاالت الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى
شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية ،لهذا الغرض،
مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،والتي تنشر الئحتها على
املوقع اإللكتروني للصندوق أو بأي وسيلة مالئمة ،وذلك مقابل إشعار
أو وصل ،وفق النموذج املعد لهذا الغرض من لدن الصندوق املذكور.
يشفع الطلب بالوثائق املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  8من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
يسري أثر التسجيل بالنسبة لألشخاص املشار إليهم في املادة األولى
أعاله ابتداء من فاتح الشهر املوالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك
محاسبة.
غير أن أثر التسجيل بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين
يمسكون محاسبة في تاريخ دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ ،يسري
ابتداء من فاتح يناير .2022
املادة الرابعة
تطبيقا ألحكام املادة  22من القانون رقم  98.15واملادة  14من
القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،يحدد الدخل الجزافي بالنسبة
للتجار والصناع التقليديين املشار إليهم في املادة األولى أعاله كما يلي :
  1مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد األدنى القانوني لألجر فيالنشاطات غير الفالحية املحدد تطبيقا ألحكام املادة  356من
القانون رقم  65.99املشار إليه أعاله في مدة الشغل العادية
السنوية في النشاطات غير الفالحية املنصوص عليها في املادة 184
منه ،بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام
النتيجة الصافية املبسطة ؛
  3,2مرات القيمة املذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديينالذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تساوي
أو تقل عن  100.000درهم ؛
  6مرات القيمة املذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديينالذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق
 100.000درهم.

الجريدة الرسمية

9874
املادة الخامسة

تحتسب االشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي من قبل املعنيين بناء على الدخل الجزافي املحدد
في املادة الرابعة أعاله.
املادة السادسة
تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة 12من القانون رقم 98.15
واملادة 14من القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،تؤدى االشتراكات
شهريا ابتداء من اليوم األول من كل شهر مستحق.
املادة السابعة
تطبيقا ألحكام املادة  11من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
تعتبر املديرية العامة للضرائب بوزارة االقتصاد واملالية هيئة االتصال
املكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باملعلومات
املتوفرة لديها املتعلقة باألشخاص املشار إليهم في املادة األولى أعاله
والالزمة لتسجيلهم ،وذلك وفق الكيفيات املحددة بموجب النصوص
التنظيمية الجاري بها العمل.
املادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير الصحة والحماية االجتماعية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة
السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ،كل
واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
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مرسوم رقم  2.21.290صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري
األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق
باألطباء.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية
األساسية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.296بتاريخ
 25من رجب   3(1423أكتوبر  ) 2002كما وقع تغييره و تتميمه ؛
وعلى القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.17.15بتاريخ  28من رمضان  23( 1438يونيو،)2017
كما وقع تغييره و تتميمه والسيما املادتين  6و  22منه ؛
وعلى القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.109بتاريخ
 16من ربيع األول  5( 1439ديسمبر )2017كما وقع تغييره و تتميمه،
والسيما املادتين  4و 14منه ؛
وعلى القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل  ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.03.194بتاريخ  14من رجب 11( 1424ديسمبر )2003
كما وقع تغييره و تتميمه ؛

وزيرالصحة والحماية االجتماعية،

وعلى القانون رقم  08.12املتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.13.16بتاريخ
فاتح جمادى األولى  13( 1434مارس  )2013؛

اإلمضاء  :رياض مزور.

وعلى املرسوم رقم  2.18.622الصادر في  10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

اإلمضاء  :خالد ايت طالب.
وزيرالصناعة والتجارة،

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتضامني،
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.
الوزيراملنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  19من ربيع
اآلخر  25( 1443نوفمبر ،)2021
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الجريدة الرسمية

9875

املادة الخامسة

رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  6من القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض واملادة  4من القانون رقم  99.15بإحداث
نظام للمعاشات املشار إليهما أعاله ،يحدد هذا املرسوم كيفيات تطبيق
النظامين املذكورين على األطباء.
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  7من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
يتعين على الطبيب املعني باألمر أن يقوم داخل أجل ال يتعدى اليوم
األخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل  ،بطلب تسجيل
نفسه ،عبر املنصة اإللكترونية املعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى وكاالت الصندوق
القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى شبكات القرب
التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية ،لهذا الغرض ،مع الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،والتي تنشر الئحتها على املوقع اإللكتروني
للصندوق أو بأي وسيلة مالئمة ،وذلك مقابل وصل أو إشعار ،وفق
النموذج املعد لهذا الغرض من لدن الصندوق املذكور .يشفع الطلب
املذكور بالوثائق املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها
العمل.

تحتسب االشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي من طرف كل طبيب ،بناء على الدخل الجزافي املحدد في
املادة الرابعة أعاله.
املادة السادسة
تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة  12من القانون رقم 98.15
واملادة  14من القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،تؤدى االشتراكات
شهريا ابتداء من اليوم األول من كل شهر مستحق.
املادة السابعة
تطبيقا ألحكام املادة  11من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
تعتبر وزارة الصحة والحماية االجتماعية ،هيئة االتصال املكلفة
بموافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باملعلومات املتوفرة
لديها املتعلقة باألطباء والالزمة لتسجيلهم ،وذلك وفق الكيفيات
املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  8من القانون السالف الذكر رقم ،98.15
يسري أثر التسجيل بالنسبة لألطباء ابتداء من فاتح الشهر املوالي
للشهر الذي يستوفي فيه هؤالء شروط الخضوع للنظام املشار إليه في
املادة األولى من القانون املذكور.
غير أن أثر التسجيل بالنسبة لألطباء الذين يزاولون املهنة في تاريخ
دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ ،يسري ابتداء من فاتح يناير .2022

املادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير
الصحة والحماية االجتماعية والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية  ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021

املادة الرابعة
تطبيقا ألحكام املادة  22من القانون رقم  98.15واملادة  14من
القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،يحدد الدخل الجزافي لألطباء
املشار إليهم في املادة األولى أعاله كما يلي :
 طبيب عام  4 :مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد األدنى القانونيلألجرفي النشاطات غيرالفالحية املحدد تطبيقا ألحكام املادة 356
من القانون رقم  65.99املشار إليه أعاله في مدة الشغل العادية
السنوية في النشاطات غير الفالحية املنصوص عليها في املادة 184
منه ؛
  -طبيب متخصص  5,5 :مرات القيمة املذكورة.

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.
الوزيراملنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية
املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.
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مرسوم رقم  2.21.528صادر  في  23من ربيع اآلخر  1443
( 29نوفمبر  )2021بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم 99.15
بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،
فيما يتعلق بالقوابل ،ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة
التأهيل الوظيفي ،وصناع رمامات األسنان ،واملختصين في
الحمية والتغذية ،واملختصين في علم النفس دون األطباء
املتخصصين في الطب النف�سي.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية
األساسية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.296بتاريخ
 25من رجب  3( 1423أكتوبر  ،)2002كما وقع تغييره و تتميمه ؛
وعلى القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.17.15بتاريخ  28من رمضان  23( 1438يونيو،)2017
كما وقع تغييره وتتميمه ،والسيما املادتين  6و  22منه ؛
وعلى القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.109بتاريخ
 16من ربيع األول  5( 1439ديسمبر ،)2017كما وقع تغييره وتتميمه،
والسيما املادتين  4و 14منه ؛
وعلى القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.03.194بتاريخ  14من رجب  11( 1424ديسمبر ،)2003
كما وقع تغييره و تتميمه ؛
وعلى القانون رقم   44.13املتعلق بمزاولة مهنة القبالة ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.83بتاريخ  16من رمضان 1437
( 22يونيو  )2016؛
وعلى القانون رقم  45.13املتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل
وإعادة التأهيل الوظيفي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.119
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.622الصادر في  10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  19من ربيع
اآلخر  25(1443نوفمبر ،)2021
رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  6من القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض و املادة  4من القانون رقم 99.15 
بإحداث نظام للمعاشات املشار إليهما أعاله ،يحدد هذا املرسوم
كيفيات تطبيق النظامين املذكورين على الفئات التالية :
 القوابل ؛ املروضون الطبيون ؛ النظاراتيون ؛ مقومو السمع ؛ مقومو البصر؛ مصححو النطق ؛ النفسانيون الحركيون ؛ مدرمو القدم ؛ صناع رمامات األسنان ؛ املختصون في الحمية والتغذية ؛ املختصون في علم النفس دون األطباء املتخصصين في الطبالنف�سي.
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  7من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
يتعين على األشخاص املشار إليهم في املادة األولى أعاله ،أن يقوموا
داخل أجل ال يتعدى اليوم األخير من الشهر الذي يسري عليهم فيه
أثر التسجيل  ،بطلب تسجيل أنفسهم ،عبر املنصة اإللكترونية املعدة
لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو يودعوا
طلبهم لدى إحدى وكاالت الصندوق القريبة من محل سكناهم أو من
محل عملهم أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت
اتفاقية ،لهذا الغرض ،مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
والتي تنشر الئحتها على املوقع اإللكتروني للصندوق أو بأي وسيلة
مالئمة ،وذلك مقابل وصل أو إشعار ،وفق النموذج املعد لهذا الغرض
من لدن الصندوق املذكور .يشفع الطلب املذكور بالوثائق املحددة
بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
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املادة الثالثة

املادة الثامنة

تطبيقا ألحكام املادة  8من القانون السالف الذكر رقم ،98.15
يسري أثر التسجيل بالنسبة لألشخاص املنتمين للفئات املشار إليها
في املادة األولى أعاله ابتداء من فاتح الشهر املوالي للشهر الذي يستوفي
فيه هؤالء شروط الخضوع للنظام املشار إليه في املادة األولى من
القانون املذكور.

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير
الصحة والحماية االجتماعية والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :

غير أن أثر التسجيل بالنسبة لألشخاص املنتمين للفئات املذكورة
أعاله ،في تاريخ دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ ،يسري ابتداء من
فاتح يناير .2022

اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

املادة الرابعة

الوزيراملنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

تطبيقا ألحكام املادة  22من القانون رقم  98.15واملادة  14من
القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،يحدد الدخل الجزافي للفئات
املذكورة في املادة األولى أعاله في مرتين ( )2القيمة الناتجة عن ضرب
الحد األدنى القانوني لألجر في النشاطات غير الفالحية املحدد تطبيقا
ألحكام املادة  356من القانون رقم  65.99املشار إليه أعاله في مدة
الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفالحية املنصوص عليها
في املادة  184منه.

وزيرالصحة والحماية االجتماعية،

املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.

مرسوم رقم  2.21.529صادر  في  23من ربيع اآلخر  1443
( 29نوفمبر  )2021بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم 99.15
بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصا ،فيما يتعلق بأطباء األسنان.

املادة الخامسة
تحتسب االشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي من قبل املعنيين ،بناء على الدخل الجزافي املحدد في املادة
الرابعة أعاله.
املادة السادسة
تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة  12من القانون رقم 98.15
واملادة  14من القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،تؤدى االشتراكات
شهريا ابتداء من اليوم األول من كل شهر مستحق.
املادة السابعة
تطبيقا ألحكام املادة  11من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
تعتبر وزارة الصحة والحماية االجتماعية ،هيئة االتصال املكلفة
بموافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باملعلومات املتوفرة
لديها املتعلقة باألشخاص املنتمين للفئات املشار إليها في املادة األولى
أعاله والالزمة لتسجيلهم ،وذلك وفق الكيفيات املحددة بموجب
النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية
األساسية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.296بتاريخ
 25من رجب  3 ( 1423أكتوبر ،) 2002كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.17.15بتاريخ  28من رمضان  23( 1438يونيو،)2017
كما وقع تغييره وتتميمه والسيما املادتين  6و 22منه ؛
وعلى القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.109بتاريخ
 16من ربيع األول  5( 1439ديسمبر ،)2017كما وقع تغييره وتتميمه
والسيما املادتين  4و 14منه ؛
وعلى القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.194بتاريخ  14من رجب 1424
(11ديسمبر  ،)2003كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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وعلى القانون رقم  07.05املتعلق بهيئة أطباء األسنان الوطنية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.07.41بتاريخ  28من ربيع األول 1428
( 17أبريل  )2007؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.622الصادر في  10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  19من ربيع
اآلخر  25( 1443نوفمبر ،)2021

عدد 24 - 7043 7043آلا عيبر 24ر (3( 24مفون ((30 (30

غير أن أثر التسجيل بالنسبة ألطباء األسنان الذين يزاولون املهنة في
تاريخ دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ ،يسري ابتداء من فاتح يناير .2022
املادة الرابعة
تطبيقا ألحكام املادة  22من القانون رقم  98.15واملادة  14من
القانون رقم  99.15السالفي الذكر،يحدد ،على النحو التالي ،حسب
سنوات األقدمية في مزاولة املهنة ،الدخل الجزافي ألطباء األسنان  :
 أقل من  5سنوات  :ثالث ( )3مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحداألدنى القانوني لألجر في النشاطات غير الفالحية املحدد تطبيقا
ألحكام املادة  356من القانون رقم  65.99املشارإليه أعاله في مدة

رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  6من القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض و املادة  4من القانون
رقم   99.15 بإحداث نظام للمعاشات املشار إليهما أعاله ،يحدد هذا
املرسوم كيفيات تطبيق النظامين املذكورين على أطباء األسنان.

الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفالحية املنصوص
عليها في املادة 184منه ؛
 من  5سنوات الى  35سنة كاملة  :أربع ( )4مرات القيمة املذكورة ؛ -أكثرمن  35سنة  :ثالث ( )3مرات القيمة املذكورة.

املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  7من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
يتعين على طبيب األسنان املعني باألمر أن يقوم داخل أجل ال يتعدى
اليوم األخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل  ،بطلب
تسجيل نفسه ،عبر املنصة اإللكترونية املعدة لهذا الغرض من قبل
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى
وكاالت الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى
شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية ،لهذا الغرض،
مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،والتي تنشر الئحتها على
املوقع اإللكتروني للصندوق أو بأي وسيلة مالئمة ،وذلك مقابل
وصل أو إشعار ،وفق النموذج املعد لهذا الغرض من لدن الصندوق
املذكور .يشفع الطلب املذكور بالوثائق املحددة بموجب النصوص
التنظيمية الجاري بها العمل.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  8من القانون السالف الذكر رقم ،98.15
يسري أثر التسجيل بالنسبة ألطباء األسنان ابتداء من فاتح الشهر
املوالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤالء شروط الخضوع للنظام املشار
إليه في املادة األولى من القانون املذكور.

املادة الخامسة
تحتسب االشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي من طرف كل طبيب أسنان ،بناء على الدخل الجزافي املحدد
في املادة الرابعة أعاله.
املادة السادسة
تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة  12من القانون رقم 98.15
واملادة  14من القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،تؤدى االشتراكات
شهريا ابتداء من اليوم األول من كل شهر مستحق.
املادة السابعة
تطبيقا ألحكام املادة  11من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
تعتبر وزارة الصحة والحماية االجتماعية ،هيئة االتصال املكلفة
بموافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باملعلومات املتوفرة
لديها املتعلقة بأطباء األسنان والالزمة لتسجيلهم ،وذلك وفق
الكيفيات املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
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الجريدة الرسمية

املادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير
الصحة والحماية االجتماعية والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية  ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.
الوزيراملنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.

مرسوم رقم  2.21.530صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري
األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق
بالصيادلة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية
األساسية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.296بتاريخ
  25من رجب  3 ( 1423أكتوبر ) 2002كما وقع تغييره وتتميمه ؛  
وعلى القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.17.15بتاريخ  28من رمضان 23( 1438يونيو)2017
كما وقع تغييره وتتميمه والسيما املادتين  6و  22منه؛
وعلى القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.109بتاريخ
 16من ربيع األول  5( 1439ديسمبر )2017كما وقع تغييره وتتميمه
والسيما املادتين  4و 14منه؛
وعلى القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.03.194بتاريخ  14من رجب 11( 1424ديسمبر )2003
كما وقع تغييره وتتميمه؛

9879

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.75.453الصادر في
 25من ذي الحجة  17( 1396ديسمبر  )1976املتعلق بإحداث هيئة
للصيادلة؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.622الصادر في  10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض و القانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  19من ربيع اآلخر 1443
( 25نوفمبر .)2021
رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  6من القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض و املادة  4من القانون
رقم  99.15 بإحداث نظام للمعاشات املشار إليهما أعاله ،يحدد هذا
املرسوم كيفيات تطبيق النظامين املذكورين على الصيادلة.
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  7من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
يتعين على الصيدلي املعني باألمر أن يقوم داخل أجل ال يتعدى
اليوم األخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل  ،بطلب
تسجيل نفسه ،عبر املنصة اإللكترونية املعدة لهذا الغرض من قبل
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى
وكاالت الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى
شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية ،لهذا الغرض،
مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،والتي تنشر الئحتها على
املوقع اإللكتروني للصندوق أو بأي وسيلة مالئمة ،وذلك مقابل وصل
أو إشعار ،وفق النموذج املعد لهذا الغرض من لدن الصندوق املذكور.
يشفع الطلب املذكور بالوثائق املحددة بموجب النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  8من القانون السالف الذكر رقم ،98.15
يسري أثر التسجيل بالنسبة للصيادلة ابتداء من فاتح الشهر املوالي
للشهر الذي يستوفي فيه هؤالء شروط الخضوع للنظام املشار إليه في
املادة األولى من القانون املذكور.
غير أن أثر التسجيل بالنسبة للصيادلة الذين يزاولون املهنة في تاريخ
دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ ،يسري ابتداء من فاتح يناير .2022

الجريدة الرسمية

9880
املادة الرابعة

تطبيقا ألحكام املادة  22من القانون رقم  98.15واملادة  14من
القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،يحدد الدخل الجزافي للصيادلة
املشار إليهم في املادة األولى أعاله كما يلي :
 بالنسبة للصيادلة بالصيدليات :ثالث ( )3مرات القيمة الناتجةعن ضرب الحد األدنى القانوني لألجر في النشاطات غير الفالحية
املحدد تطبيقا ألحكام املادة  356من القانون رقم  65.99املشار
إليه أعاله في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير
الفالحية املنصوص عليها في املادة  184منه ؛
 بالنسبة للصيادلة اإلحيائيين 5.5 :مرات القيمة املذكورة.املادة الخامسة
تحتسب االشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي من طرف كل صيدلي ،بناء على الدخل الجزافي املحدد في
املادة الرابعة أعاله.
املادة السادسة
تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة  12من القانون رقم 98.15
واملادة  14من القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،تؤدى االشتراكات
شهريا ابتداء من اليوم األول من كل شهر مستحق.
املادة السابعة
تطبيقا ألحكام املادة  11من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
تعتبر وزارة الصحة والحماية االجتماعية ،هيئة االتصال املكلفة
بموافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باملعلومات املتوفرة
لديها املتعلقة بالصيادلة والالزمة لتسجيلهم ،وذلك وفق الكيفيات
املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
املادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير
الصحة والحماية االجتماعية والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.
الوزيراملنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية
املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.
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مرسوم رقم  2.21.752صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري
األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق
باملوثقين.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية
األساسية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.296بتاريخ
 25من رجب  3 ( 1423أكتوبر ،)2002كما وقع تغييره و تتميمه ؛
وعلى القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.17.15بتاريخ  28من رمضان  23( 1438يونيو،)2017
كما وقع تغييره و تتميمه والسيما املادتين  6و  22منه ؛
وعلى القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.109بتاريخ
 16من ربيع األول  5( 1439ديسمبر، )2017كما وقع تغييره و تتميمه
والسيما املادتين  4و 14منه ؛
وعلى القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل ،الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.03.194بتاريخ  14من رجب 11( 1424ديسمبر
 )2003كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  32.09املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.179بتاريخ  25من ذي الحجة 1432
( 22نوفمبر  )2011كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.622الصادر في  10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض و القانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  19من ربيع
اآلخر  25( 1443 نوفمبر .)2021
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الجريدة الرسمية

9881

املادة الخامسة

رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  6من القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض واملادة  4من القانون
رقم  99.15 بإحداث نظام للمعاشات املشار إليهما أعاله ،يحدد هذا
املرسوم كيفيات تطبيق النظامين املذكورين على املوثقين.
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام املادة  7من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
يتعين على املوثق املعني باألمر أن يقوم داخل أجل ال يتعدى اليوم
األخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل ،بطلب تسجيل
نفسه ،عبر املنصة اإللكترونية املعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى وكاالت الصندوق
القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى شبكات القرب
التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية ،لهذا الغرض ،مع الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،والتي تنشر الئحتها على املوقع اإللكتروني
للصندوق أو بأي وسيلة مالئمة ،مقابل وصل أو إشعار ،وفق النموذج
املعد لهذا الغرض من لدن الصندوق املذكور .يشفع الطلب املذكور
بالوثائق املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام املادة  8من القانون السالف الذكر رقم ،98.15
يسري أثر التسجيل بالنسبة للموثقين ابتداء من فاتح الشهر املوالي
للشهر الذي يستوفي فيه هؤالء شروط الخضوع للنظام املشار إليه في
املادة األولى من القانون املذكور.
غير أن أثر التسجيل بالنسبة للموثقين الذين يزاولون املهنة في تاريخ
دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ ،يسري ابتداء من فاتح يناير .2022
املادة الرابعة
تطبيقا ألحكام املادة  22من القانون رقم  98.15واملادة  14من
القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،يحدد الدخل الجزافي بالنسبة
للموثقين في أربع ( )4مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد األدنى

تحتسب االشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي من طرف كل موثق ،بناء على الدخل الجزافي املحدد في
املادة الرابعة أعاله.
املادة السادسة
تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة  12من القانون رقم 98.15
واملادة  14من القانون رقم  99.15السالفي الذكر ،تؤدى االشتراكات
شهريا ابتداء من اليوم األول من كل شهر مستحق.
املادة السابعة
تطبيقا ألحكام املادة  10من القانون رقم  98.15السالف الذكر،
تعتبر الهيئة الوطنية للموثقين ،املنصوص عليها في املادة  97من
القانون رقم  32.09املشار إليه أعاله ،هيئة االتصال املكلفة بموافاة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باملعلومات املتوفرة لديها
املتعلقة باملوثقين ،والالزمة لتسجيلهم ،وذلك وفق الكيفيات املحددة
بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
املادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير العدل ووزير الصحة والحماية االجتماعية والوزير املنتدب
لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ،كل واحد منهم فيما
يخصه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر . )2021
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالعدل،
اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

القانوني لألجر في النشاطات غير الفالحية املحدد تطبيقا ألحكام املادة

الوزيراملنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

 356من القانون رقم  65.99املشار إليه أعاله في مدة الشغل العادية

املكلف بامليزانية،

السنوية في النشاطات غير الفالحية املنصوص عليها في املادة  184منه.

اإلمضاء  :فوزي لقجع.

الجريدة الرسمية

9882

مرسوم رقم  2.21.750صادر في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر )2021
بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2.20.659بتاريخ  29من محرم 1442
( 18سبتمبر   )2020بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم 99.15
بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،
فيما يتعلق باملرشدين السياحيين.
رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.20.659الصادر في  29من محرم 1442
( 18سبتمبر  )2020بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض و القانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات ،الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق باملرشدين السياحيين،
وال سيما املادة الخامسة منه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  19من ربيع
اآلخر  25( 1443 نوفمبر ،)2021

عدد 24 - 7043 7043آلا عيبر 24ر (3( 24مفون ((30 (30

املادة الثانية
تنسخ أحكام املادة الثامنة من املرسوم السالف الذكر رقم 2.20.659
الصادر في  29من محرم  18( 1442سبتمبر .)2020
املادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير الصحة والحماية االجتماعية ووزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني والوزير املنتدب لدى
وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ،كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتضامني،

رسم ما يلي :
املادة األولى

اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

تغير املادة الخامسة من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.20.659
الصادر في  29من محرم  18( 1442سبتمبر  )2020كما يلي :

الوزيراملنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية
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املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.

