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إلى العمال املغاربة في اللوكسمبورغ
هذا الكتيب يعرفكم على احلقوق و اخلدمات االجتماعية
املقدمة لكم و ألفراد أسرتكم في إطار اتفاقية الضمان
االجتماعي املبرمة بني املغرب و اللوكسمبورغ.

غير أنه ال يتطرق بشكل تفصيلي ملقتضيات هذه االتفاقية،
و ميكنكم ربط االتصال بوكاالت الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي للتعرف على مزيد من املعلومات أو االتصال مبركز
االستماع على األرقام الهاتفية التالية

/ 080 200 72 00

.080 203 33 33

كما أنه ميكنكم التعرف على التشريعات و القوانني
باللوكسمبورغ عبر الرابط التالي :

www.secu.lu
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مت إبرام اتفاقية الضمان االجتماعي بني املغرب و اللوكسمبورغ
بتاريخ  02أكتوبر  2006بهدف احلفاظ على حقوق و مكتسبات
رعايا البلدين املقيمني باملغرب و اللوكسمبورغ ،دخلت هذه
االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ األول من فبراير .2013
ويحكم هذه االتفاقية املبادئ التالية :

 1مبدأ املساواة في املعاملةكل عامل مغربي اشتغل أو يشتغل حاليا في اللوكسمبورغ
يخضع لنفس الواجبات ويتمتع بنفس احلقوق التي يتمتع بها
العامل من اللوكسمبورغ .وبعبارة أخرى ،هذا املبدأ يضمن
معاملة منصفة.

 - 2مبدأ املعاملة باملثل
كل ما يطبق على العمال املغاربة في اللوكسمبورغ يطبق
أيضا على العمال رعايا اللوكسمبورغ في املغرب ،يعني تبادل
املنافع االجتماعية بشكل متوازن ومتبادل.

 - 3مبدأ احلفاظ على احلقوق املكتسبة و احلقوق في
طور االكتساب
كل حق مكتسب قبل دخول االتفاقية حيز التنفيذ يتم
االحتفاظ به .وبعبارة أخرى ،كل معاش مت حتصيله قبل تنفيذ
االتفاقية هو مكفول.
تؤخذ بعني االعتبار ،في إطار تشريع الدولة املتعاقدة ،كل فترات
التأمني املنجزة قبل تاريخ بدء تنفيذ االتفاقية الستحقاق
املنافع املنصوص عليها.

 - 4مبدأ حتويل احلقوق
في حالة تغيير مقر إقامتكم من بلد االستقبال إلى بلد آخر،
ميكن حتويل إعاناتكم النقدية ( تعويضات  ،معاش أو منحة) إلى
مقر إقامتكم اجلديد بالبلد املتعاقد األخر.
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 -Iمنافعكم القصيرة األمد
 )1ما هي املنافع التي بإمكانكم االستفادة منها ؟
أ .املنافع العينية
مصاريف العالجات الصحية (الفحوصات الطبية و األدوية و
عالجات األسنان و فحوصات اخملتبرات و األشعة و االستشفاء و
اقتناء األجهزة )...
ب .املنافع النقدية
• التعويضات اليومية عن املرض و األمومة.
 )2من يستفيد من هذه املنافع ؟
العامل و ذوو حقوقه :
 املقيم بأحد البلدين املتعاقدين و يزاول نشاطا بالبلد املتعاقداآلخر؛
 في حالة حتويل اإلقامة نحو البلد األصلي، في حالة اإلقامة املؤقتة بالبلد املتعاقد اآلخر؛ في حالة اإلحلاق؛صاحب املعاش و ذوو حقوقه :
 املقيم بشكل دائم بالبلد املتعاقد اآلخر؛ املقيم بشكل مؤقت بالبلد املتعاقد اآلخر؛صاحب منحة خاصة بحوادث الشغل و األمراض املهنية :
 املقيم بأحد البلدين و يزاول نشاطا بالبلد املتعاقد اآلخر؛ في حالة حتويل إقامته نحو البلد األصلي؛ -في حالة اإلقامة املؤقتة بالبلد املتعاقد اآلخر.
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 )3كيف تستفيدون من هذه املنافع ؟
أ .املنافع العينية (العالجات الصحية)
إذا كنت مؤمنا عليه أو أحد ذوي حقوق املؤمن عليه ،تابعا لنظام
الضمان االجتماعي باللوكسمبورغ و تقيم بشكل دائم أو
مؤقت باملغرب ،فإنه يجب عليك ،لالستفادة من املنافع العينية،
التوفر على أحد االستمارات املبينة فيما يلي ،و املقدمة من
طرف صندوق الضمان االجتماعي باللوكسمبورغ.
إذا كنت عامال :
 مقيما بأحد البلدين املتعاقدين و تزاول نشاطا بالبلد املتعاقداآلخر؛ أو
 في حالة حتويل إقامة إلى بلدك األصلي؛أو في حالة إحلاق.فعليك طلب االستمارة L/M 6
إذا كنت من أفراد أسرة العامل:
 مقيما بالبلد املتعاقد اآلخر؛ أو في حالة حتويل إقامة إلى بلدك األصلي؛فعليك طلب االستمارة L/M 7
إذا كنت متقاعدا :
 مقيما بالبلد املتعاقد اآلخر.فعليك طلب االستمارة L/M 10
إذا كنت من أفراد أسرة املتقاعد:
 مقيما بالبلد املتعاقد اآلخر.فعليك طلب االستمارة L/M 7
إذا كنت عامال أو متقاعدا أو أحد أفراد أسرتهم:
 مقيما بالبلد املتعاقد اآلخر؛ أو في إقامة مؤقتة بالبلد املتعاقد اآلخر؛ أو في حالة إحلاق.فعليك طلب االستمارة L/M 8
6
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إذا كنت صاحب منحة متعلقة بحوادث الشغل و األمراض
املهنية :
 مقيما بالبلد املتعاقد اآلخر؛ أو في حالة حتويل إقامة إلى بلدك األصلي؛ أو في حالة إحلاق.فعليك طلب االستمارة. L/M 21
يجب أن تكون العالجات قد متت داخل الفترة املصرح بها في
االستمارات املذكورة.
تقدم ملفات استرجاع مصاريف العالج خالل شهريني و ذلكا
تطبيقا ملقتضيات القانون املتعلق بالتأمني الصحي اإلجباري
املعمول به باملغرب.
تستفيدون من :
استرجاع املصاريف املقدمة طبقا للتعريفة الوطنية املرجعية
املعمول بها في املغرب عن طريق حتويل حلسابكم البنكي
املفتوح باملغرب أو بواسطة رهن اإلشارة يتم إرسالها إلى
عنوانكم باملغرب.
يرتبط منح املنافع العينية املتعلقة باآلالت التعويضية
و األجهزة الكبرى بترخيص تقدمه املؤسسة اخملتصة
باللوكسمبورغ ،باستثناء احلاالت االستعجالية فال يتم
اشتراط هذا الترخيص .تقوم وكالة الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي القريبة من مقر إقامتكم بتقدمي
طلب هذا الترخيص.
إذا لم تتوفروا على االستمارة  L/M 8أثناء إقامتكم املؤقتة
باملغرب ،ميكنكم مبجرد عودتكم إلى اللوكسمبورغ
التقدم لدى املؤسسة اخملتص باللوكسمبورغ بطلب
استراجع مصاريف عالجاتكم ذات الطابع االستعجالي
التي متت باملغرب.
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كيف يستفيد أفراد أسرتكم املقيمون باملغرب من التغطية
الصحية ؟
أفراد أسرتكم املقيمون في املغرب مدعوون لتقدمي الوثائق
التالية؛ قصد التسجيل لدى وكالة الضمان االجتماعي القريبة
من مقر إقامتهم :1
 )1االستمارة  L/M 7املقدمة من طرف املؤسسة اخملتصة
باللوكسمبورغ ؛
 )2نسخة مصادق عليها من عقد الزواج باللغة الفرنسية؛
 )3شهادة احلياة اجلماعية لألطفال أو نسخ من عقود ازديادهم؛
 )4شهادة العمل أو عدم العمل للزوج ؛
 )5شهادة عدم االستفادة من تغطية صحية للزوج ؛ أو
 )6شهادة االستفادة من تغطية صحية إذا كان الزوج (ة) يزاول
عمال باملغرب؛
 )7شهادة مدرسية أو خاصة بالتكوين لألطفال بني سن  18و
 21عاما؛
 )8نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للزوج أو الوكيل في
حالة وجوده؛
 )9شهادة اإلعاقة بالنسبة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛
 )10شهادة اإلقامة إذا لم تدلوا ببطاقة التعريف االلكترونية؛
 )11وكالة مصادق عليها خاصة بتفويض الوكيل و بطاقة
تعريفه الوطنية؛
 )12شهادة تعريف بنكية في املغرب (.)RIB
يجب إخبار وكالة الضمان االجتماعي بكل تغيير
يتعلق بوضعيتكم اإلدارية أو العائلية يؤثر على استمرار
استحقاقكم للمنافع العينية.
في حالة حتويل إقامتكم نحو املغرب فعليكم طلب
االستمارة  L/M 7من املؤسسة اخملتصة باللوكسمبورغ.
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كيف يستفيد املتقاعد املقيم باملغرب من التغطية
الصحية ؟
املتقاعد املقيم باملغرب مدعو للتسجيل لدى وكالة الضمان
االجتماعي القريبة من مقر إقامته وذلك بتقدمي الوثائق التالية :1
 )1االستمارة  L/M 7املقدمة من طرف املؤسسة اخملتصة
باللوكسمبورغ ؛
 )2نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
 )3شهادة اإلقامة إذا لم تدلوا ببطاقة التعريف االلكترونية؛
 )4نسخة مصادق عليها من عقد الزواج باللغة الفرنسية؛
 )5شهادة احلياة اجلماعية لألطفال أو نسخ من عقود ازديادهم؛
 )6شهادة العمل أو عدم العمل للزوج ؛
 )7شهادة عدم االستفادة من تغطية صحية للزوج ؛ أو
 )8شهادة االستفادة من تغطية صحية إذا كان الزوج (ة) يزاول
عمال باملغرب؛
 )9شهادة مدرسية أو خاصة بالتكوين لألطفال بني سن  18و
 21عاما؛
 )10نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للزوج؛
 )11شهادة اإلعاقة بالنسبة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛
 )12شهادة تعريف بنكية في املغرب (.)RIB
في حالة عدم توفر املؤمن عليه أو أفراد األسرة على
أحد االستمارة السالفة الذكر ،تتكلف وكالة الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي بتقدمي طلب هذه االستمارة
للمؤسسة اخملتصة باللوكسمبورغ.
ب .املنافع النقدية
إذا كنت عامال و تخضع لنظام الضمان االجتماعي
باللوكسمبورغ مقيم أو في إقامة مؤقتة باملغرب و اضطررت
لتمديد فترة إقامتك ألسباب صحية ( أو والدة)،
1
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يتعني عليكم :
االتصال بوكالة الضمان االجتماعي القريبة من مقر إقامتكم
مرفقني بالبطاقة الوطنية للتعريف أو جواز سفركم خالل أجل
ثالثة أيام من وقوع احلادث أو املرض و التقدم بالوثائق التالية :
• أحد االستمارات التالية  L/M 6أو  L/M 8أو L/M 21؛
• شهادة طبية معدة من طرف الطبيب املعالج؛
• نسخة من بطاقة االنخراط بنظام الضمان االجتماعي
باللوكسمبورغ.
قد تتم دعوتكم للخضوع ملراقبة طبية بنفس الوكالة إذا ما
طلبت مؤسستكم اخملتصة باللوكسمبورغ هذا اإلجراء.
جتدر اإلشارة إلى أنه يجب إبالغ صاحب العمل
(مشغلكم) باللوكسمبورغ في خضون ثالثة أيام من
وقوع املرض و احلادث.
املنافع النقدية يتم تسديدها مباشرة إلى املستفيد من
طرف املؤسسة اخملتصة باللوكسمبورغ.

 -IIمنافعكم الطويلة األمد
 1معاش الشيخوخةمن يستفيد منه ؟
ابتداءا من  65سنة يستفيد الشخص املؤمن له من معاش
الشيخوخة ،على أن يتوفر على فترات تأمني ال تقل عن 120
شهرا (فترات التأمني اإلجباري و التأمني املتواصل و التأمني
االختياري و الفترات التي مت شراءها بأثر رجعي) .ومن املمكن
احلصول على هذا املعاش في سن أقل إذا توفرت الشروط التالية:
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• ابتداءا من  57سنة إذا توفر املؤمن له على  480شهرا على
األقل من فترات التأمني اإلجباري .أو
• ابتداءا من  60سنة إذا توفر املؤمن له على  480شهرا من
فترات التأمني اإلجباري أو املتواصل أو االختياري أو الفترات
التي مت شراءها بأثر رجعي أو فترات تكميلية ،حيث يجب
أن يكون من بينها  120شهرا على األقل مرتبطة بالتأمني
اإلجباري أو املتواصل أو االختياري أو الفترات التي مت شراءها
بأثر رجعي.
كيف تهيئون ملفكم؟
إذا اشتغلتم باللوكسمبورغ و تقيمون حاليا باملغرب.
يتعني عليكم :
اإلدالء بوثائق اإلثبات التالية لوكالة الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي القريبة من مقر إقامتكم : 1
 )1نسخة من بطاقة الضمان االجتماعي باللوكسمبورغ ؛
 )2نسخة من بطاقة االنخراط بالضمان االجتماعي ،إذا ما سبق
و اشتغلتم باملغرب؛
 )3و ثائق تثبت عملك باللوكسمبورغ (عند االقتضاء)؛
 )4نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف ؛
 )5شهادة املطابقة في حالة تغيير االسم أو تاريخ االزدياد؛
 ) 6شهادة احلياة ؛
 )7نسخة من عقد االزدياد ؛
 )8نسخة مصادق عليها من عقد الزواج باللغة الفرنسية؛
 )9شهادة بنكية (.)RIB
1
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يقوم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بإرسال
طلبكم نحو املؤسسة اخملتصة باللوكسمبورغ
بواسطة االستمارة .L/M 15
إذا اشتغلتم باملغرب و اللوكسمبورغ و ساهمتم باشتراكات
في نظام الضمان االجتماعي بالبلدين ،من املمكن أن
تستفيدون من التقاعد الذي يقدمه كال النظامني إذا ما
استوفيتم الشروط املطلوبة.
 2معاش املتوفى عنهممن يستفيد منه ؟
الزوج أو الرفيق املتوفى عنه و الزوج أو الرفيق املطلق مع عدم
إعادة الزواج مرة أخرى و اليتامى و اآلباء و األحفاد و اإلخوة و
األخوات في حالة غياب الزوج أو الشرك.
لالستفادة من معاش املتوفى عنه يجب أن يتوفر املؤمن له
الهالك على فترات تأمني ال تقل عن  12شهرا (إجبارية أو
متواصلة أو اختيارية) خالل الثالث سنوات التي تسبق الوفاة،
باستثناء ما إذا كان املؤمن له صاحب معاش عند الوفاة.
لالستفادة من معاش املتوفى عنه كذلك يجب أن تبلغ مدة
الزواج سنة واحدة على األقل إذا لم يكن للزوجني ولد إال إذا
كانت الوفاة ناجتة عن حادث.
الزوج في حالة طالق مع عدم إعادة الزواج مرة ثانية و
اآلباء و أفراد العائلة ذوو رابطة قرابة مباشرة (كاألبناء و
األحفاد  -اليتامى ) -أو ذوو رابطة قرابة جانبية مع املؤمن
له على مستوى درجتني من القرابة (كاإلخوة و األخوات)
ميكنهم االستفادة من معاش الشيخوخة إذا توفرت
فيهم عدة شروط ميكنكم االطالع عليها بزيارة املوقع
التالي www.cnap.lu :
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االتفاقية املبرمة بني املغرب و اللوكسمبورغ في مجال الضمان االجتماعي

 لتخويل احلق في هذا املعاش ميكن اللجوء إلى فتراتالتأمني املنجزة برسم تشريعي املغرب و اللوكسمبورغ،
و عند االقتضاء ،ميكن اللجوء لفترات التأمني املنجزة
برسم تشريع دولة ثالثة تربطها بكال البلدين اتفاقية
دولية في مجال الضمان االجتماعي.
 التوفر على فترة تأمني ال تقل عن  12شهرا كشرطأساسي لالستفادة من أي معاش.
كيف تهيئون ملفكم؟
إذا عمل املؤمن له الهالك باللوكسمبورغ و أنتم تقيمون حاليا
باملغرب.
يتعني عليكم :
اإلدالء بوثائق اإلثبات التالية لوكالة الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي القريبة من مقر سكناكم :1
 )1نسخة من بطاقة الضمان االجتماعي باللوكسمبورغ؛
 )2نسخة من بطاقة االنخراط بالضمان االجتماعي ،في حالة
ما إذا سبق للمؤمن له أن عمل باملغرب؛
 )3نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مطابقة لألصل ؛
 )4نسخة من شهادة وفاة املؤمن له؛
 )5شهادة املطابقة في حالة تغيير االسم أو تاريخ االزدياد؛
 )6شهادة احلياة ؛
 )7نسخة من عقد االزدياد ؛
 )8نسخة مصادق عليها من عقد الزواج باللغة الفرنسية؛
 )9شهادة الزوجة الواحدة أو تعدد الزوجات؛
 )10شهادة بنكية (.)RIB
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يقوم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بإرسال
طلبكم نحو املؤسسة اخملتصة باللوكسمبورغ
بواسطة االستمارة .L/M 17
إذا كان املؤمن له الهالك قد عمل و اشترك في نظام الضمان
االجتماعي في كل من املغرب و اللوكسمبورغ فيمكنكم
االستفادة من معاش املتوفى عنهم الذي يقدمه كل نظام إذا
استوفيتم الشروط املطلوبة.
 3معاش العجزمن يستفيد منه ؟
املؤمن له أقل من  65سنة الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
• عجز عن العمل أو أي نشاط مهني سواء كان العجز دائما أو
مؤقتا؛
• مدة  12شهرا من التأمني اإلجباري أو املتواصل أو االختياري
خالل الثالث سنوات التي سبقت تاريخ العجز أو مع انتهاء
التعويضات النقدية عن املرض.
هذا الشرط األخير ليس ضروريا إذا كان العجز ناجتا عن حادثة
مهما كان نوعها أو عن مرض مهني وقعا أثناء فترة انخراط
املؤمن له.
 لتخويل احلق في هذا املعاش ميكن اللجوء إلى فتراتالتأمني املنجزة برسم تشريعي املغرب و اللوكسمبورغ،
و عند االقتضاء ،ميكن اللجوء لفترات التأمني املنجزة
برسم تشريع دولة ثالثة تربطها بكال البلدين اتفاقية
دولية في مجال الضمان االجتماعي.
 التوفر على فترة تأمني ال تقل عن  12شهرا كشرطأساسي لالستفادة من أي معاش.
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كيف تهيئون ملفكم؟
إذا عملتم في اللوكسمبورغ و تقيمون حاليا في املغرب.
يتعني عليكم :
اإلدالء بوثائق اإلثبات التالية لوكالة الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي القريبة من مقر سكناكم :1
 )1نسخة من بطاقة الضمان االجتماعي باللوكسمبورغ؛
 )2نسخة من بطاقة االنخراط بالضمان االجتماعي ،في حالة
ما إذا سبق و عملتم باملغرب؛
 )3نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها؛
 )4شهادة املطابقة في حالة تغير االسم أو تاريخ االزدياد؛
 )5شهادة احلياة اخلاصة بكم ؛
 )6شهادة طبية معدة من طرف طبيبكم املعالج حتدد العجز و
نتائج الفحص الطبي؛
 )7نسخة من ملفكم الطبي؛
 )8نسخة من عقد االزدياد ؛
 )9نسخة مصادق عليها من عقد الزواج املترجم للفرنسية؛
 )10شهادة بنكية(.)RIB
يقوم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بإرسال
طلبكم نحواملؤسسة اخملتصة باللوكسمبورغ بواسطة
االستمارة .L/M 16
معاش العجز يقع على كاهل آخر نظام للضمان
االجتماعي عملتم في ظله.
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إذا طلبت مؤسستكم اخملتصة باللوكسمبورغ فحصا
طبيا فأنتم ملزمون باخلضوع لهذا الفحص في وكالة
الضمان االجتماعي التي وضعتم بها طلب معاش
العجز أو عند الطبيب املتعاقد مع الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي القريب حملل إقامتكم.
-IIIمنحة الوفاة (التعويض اجلزافي عن أعباء اجلنازة)
من يستفيد منها ؟
في حالة وفاة املؤمن له أو أحد أفراد أسرته اخلاضع لنظام
الضمان االجتماعي باللوكسمبورغ فإنه ميكن االستفادة من
التعويض اجلزافي عن أعباء اجلنازة ،وذلك في حدود النفقات
املقدمة من طرف الشخص أو املؤسسة التي حتملت هذه
األعباء.
كيف تهيئون ملفكم؟
يتعني عليكم :
اإلدالء بوثائق اإلثبات التالية لوكالة الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي القريبة من مقر سكناكم :1
 )1نسخة من بطاقة الضمان االجتماعي باللوكسمبورغ؛
 )2نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها؛
 )3شهادة املطابقة في حالة تغير االسم أو تاريخ االزدياد؛
 )4شهادة احلياة اخلاصة بكم ؛
 )5شهادة وفاة الشخص اخلاضع لنظام الضمان االجتماعي
باللوكسمبورغ؛
 )6فاتورة تشهد بأداء نفقات اجلنازة؛
 )7شهادة بنكية (.)RIB
يقوم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بإرسال
طلبكم نحو املؤسسة اخملتصة باللوكسمبورغ
بواسطة االستمارة.L/M 19
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