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  وثائق اإلثبات الضرورية
طرف من  مختومة  و  ممضاة  معبأة  التحمل  طلب   استمارة 
 املؤسسة العالجية تتضمن تقييما تفصيليا ألسعار  العالجات،

  طبيعة الطلب و هوية املستفيد ؛

 نسخة من بطاقة تسجيل املؤمن له ؛ 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد ؛

تقرير طبي حول العالجات املطلوبة 
 

  آجال تسليم التحمل
 يسلم التحمل في أجل ال يتعدى 48 ساعة ابتداء من تسلم

 الطلب املصاغ من طرف املؤسسة العالجية
 

  املوافقة املسبقة
التعويضية، األجهزة  العالجات،  بعض  املسبقة  املوافقة   تهم 

البدائل و اآلالت الطبية وكذا أدوات اإلنغراس الطبي
 

 وثائق اإلثبات الضرورية
هوية وكذلك  املستفيد  هوية  و  الطلب  طبيعة  تبني   استمارة 
الطبيب املعالج. و يجب أن يكون الطلب مرفوقا بالوثائق التالية

 
 التقارير الطبية ؛

 كل العناصر املتعلقة بالعالجات الالزمة حتت طي سري ؛
مهنيي طرف  من  العالجات  أسعار  حول  تفصيلي   تقييم 

الصحة

هل يجب إجراء مراقبة طبية ؟
 

 ميكن للصندوق الوطني للضمان االجتماعي طلب مراقبة طبية
كلما استدعت الضرورة لذلك

 هل هناك سقف السترداد
مصاريف العالج ؟

 
بسقف، املرض  عن  اإلجباري  بالتأمني  املتعلقة  اخلدمات  حتدد   ال 
 ولكنها تخضع في نسبة احتسابها للتعرفة املرجعية الوطنية

و لنسب التعويض املعتمدة

 ماهي مختلف طرق األداء التي
 مينحها الصندوق الوطني للضمان

اإلجتماعي ؟
     

طرق عدة  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الوطني  الصندوق   مينح 
لألداء

 
 التحويل البنكي  

  الوضع رهن اإلشارة 
بطاقة األداء اإللكترونية 

 
التأمني مبوجب  املقدمة  للخدمات  بكشف  أيضا   تتوصلون 

اإلجباري عن املرض
 

املعلومات صحة  من  التأكد  املرجو  األداء،  تأخير  لتجنب   و 
الوطني الصندوق  وكالة  لدى  املقدمة  البنكية  و   الشخصية 
ضمان ألو  مبركز  باإلتصال  أو  لكم  األقرب  االجتماعي،   للضمان 

 على الرقم 33 33 203 080
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   دليل املؤمن له



      
  

 

 

هل ميكنك االستفادة من
التأمني اإلجباري عن املرض ؟ 

  
عن اإلجباري  التأمني  خدمات  مجموعة  من  االستفادة   ميكنك 

املرض إذا كنت تنتمي لفئة من الفئات التالية
  

 األجراء املسجلون لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي و
 ال يتوفرون على أي تأمني صحي اختياري ؛

أصحاب املعاشات الذين يتقاضون معاشا شهريا قيمته
  درهم و ما فوق ؛

 املنخرطون في التأمني اإلختياري ؛
البحارة الصيادون باحملاصة   

 ألسرتكم  كذلك حق اإلستفادة
 من التأمني اإلجباري عن املرض

 
 إذا كنت مؤمنا لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، كل
 أفراد عائلتك املوجودين حتت كفالتك لديهم حق االستفادة من
مستفيدين يكونوا  ال  أن  شريطة  املرض،  عن  اإلجباري   التأمني 

بصفة شخصية من أي تأمني صحي آخر ويتعلق األمر ب
 

 الزوج أو الزوجة ؛
 األطفال الذين هم حتت كفالتك و البالغني من العمر 21 سنة

 على األكثر ؛
 األطفال الذين هم حتت كفالتك، الغير متزوجني و البالغني من

العمر 26 سنة على األكثر و يتابعون دراستهم اجلامعية ؛

 بتاريخ نونبر 2002، مت إصدار قانون يضمن للعاملني في القطاع
و األساسية  الصحية  التغطية  من  االستفادة  في  احلق   اخلاص 

بالتالي خرج للوجود نظام التأمني اإلجباري عن املرض

      األطفال املعاقون مهما بلغ سنهم   

 ما هي شروط االستفادة من
التأمني اإلجباري عن املرض ؟

  
 أنت أجير بالقطاع اخلاص ؟

يستوجب املرض  عن  اإلجباري  التأمني  خدمات  من   لإلستفادة 
 التوفر على 54 يوما من اإلنخراط مع األداء الفعلي لإلشتراكات

من طرف املشغل
 

  أنت صاحب معاش ؟
  تستفيد إذا كنت تتقاضى معاشا شهريا قيمته 500 درهم و ما فوق

 
 ماذا عن ذوي احلقوق ؟

 يجب التعريف بهوية ذوي احلقوق لدى وكالة الصندوق الوطني
  للضمان اإلجتماعي األقرب لكم

التأمني تتغير،  احلالية   وضعيتك 
اإلجباري عن املرض يواكبها

  
 في حالة تغير وضعيتك الشخصية أو املهنية، يتيح لك الصندوق
من خدمات االستفادة  استمرارية  اإلجتماعي  للضمان   الوطني 

 التأمني اإلجباري عن املرض ملدة معينة وفقا للحاالت التالية
 

للتأمني يتوفرون على شروط اخلضوع  يعودوا  لم  الذين   األجراء 
 اإلجباري عن املرض، يستمرون في االستفادة ملدة 6 أشهر ابتداءا

 من تاريخ انقطاعهم عن العمل
من املطلق  الزوج  تستمر  الزوجية،  ميثاق  انحالل  حالة   في 
سنة أقصاها  ملدة  املرض  عن  اإلجباري  التأمني  من   االستفادة 
 واحدة ما لم يكن تستفيد بصفة أخرى من نظام تأمني آخر عن

  املرض و ذالك ابتداءا من تاريخ الطالق

 يستمر ذوي حقوق املؤمن له املتوفى، الغير خاضعني ألي نظام
اإلجباري التأمني  املرض في اإلستفادة من خدمات   تأميني عن 

     عن املرض ملدة  سنتني ابتداءا من تاريخ الوفاة

ما هي الطرق التي يجب إتباعها ؟
  

  استرداد مصاريف العالج
املقدمة اخلدمات  ثمن  تأدية  يجب  العالج،  مصاريف   السترداد 
املعالج، الطبيب  طرف  من  املوصوفة  األدوية  الطبيب،   (أتعاب 
بعدها تتوصل  اخملتارة  األداء  و حسب طريقة   الفحوصات...إلخ) 

 باسترداد هذه املصاريف
 

  الوثائق الضرورية
 يتكون امللف الطبي من ورقة العالج معبأة، ممضاة ومختومة  من
وصفة باألمر،  املعنيني  الصحة  ومهنيي  املعالج  الطبيب   طرف 
األرقام و  امللحقة  اخلدمات  فواتير  مختومة،  و  ممضاة   طبية 

  التسلسلية لألدوية
 يجب اإلدالء بالوثائق األصلية، و بالنسبة الستمارة العالج يجب

 أن تكون خاصة بكل مريض و بكل حالة مرضية
 

 أجل إيداع ملف االسترداد
 يجب إيداع ورقة العالج و وثائق اإلثبات بوكالة الصندوق الوطني
يتعدى ال  أجل  داخل  ذلك  و  لكم  األقرب  االجتماعي   للضمان 

 شهرين ابتداءا من أول تاريخ للعالج
 في حالة تتبع عالج مستمر، يجب إيداع طلب استرداد املصاريف

داخل أجل 60 يوما مباشرة بعد نهاية العالج
 

  التحمل 
املباشر التحمل  اإلجباري  التأمني  يضمن  االستشفاء   في حالة 
 جلزء من مصاريف العالج  في حدود 70 % إذا متت العالجات في
 مؤسسة خاصة، و 90 % بالنسبة للمستشفيات العمومية، في
  حالة االصابة مبرض مزمن  نسبة التحمل قد تصل إلى 100 %

 في حالة بعض األمراض اخملولة لإلعفاء
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