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مقدمـــــــة
مت التوقيع على االتفاقية اجلديدة املغربية الفرن�سية لل�ضمان االجتماعي يف � 22أكتوبر 2007
وقد كر�ست هذه االتفاقية التي حلت حمل االتفاقية العامة املربمة يف  9يوليوز  1965املبادئ التالية :

 -1امل�ساواة يف معاملة رعايا البلدين بالن�سبة لت�رشيعات ال�ضمان االجتماعي اجلاري بها العمل

لأجل ذلك يخ�ضع العمال املغاربة بفرن�سا وذوي حقوقهم لنف�س الواجبات ويتمتعون يف نف�س
الظروف ،بنف�س املزايا كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للعمال ذوي اجلن�سية الفرن�سية.

 -2املعاملة باملثل

كل ما ي�رسي على العمال املغاربة بفرن�سا ي�رسي �أي�ضا على العمال الفرن�سيني باملغرب فيما يتعلق
بت�رشيعات ال�ضمان االجتماعي.

 -3احلفاظ على احلقوق املكت�سبة �أو التي هي يف طور االكت�ساب

يتج�سد هذا احلق يف جتميع فرتات الت�أمني بحيث �أن كل فرتة للت�أمني منجزة بر�سم ت�رشيع طرف
متعاقد قبل دخول االتفاقية حيز التطبيق ،يتم �أخذها بعني االعتبار من �أجل حتويل احلقوق واحت�ساب
املعا�شات.
كما يحتفظ باحلق يف املعا�ش والإيرادات املح�صل عليها قبل دخول االتفاقية املغربية الفرن�سية حيز
التطبيق .

 -4حتويل احلقوق

يف حالة تغيري مقر ال�سكنى من فرن�سا اىل املغرب �أو العك�س ،ميكن حتويل منافعكم النقدية (معا�شات
�أو �إيرادات) و كذا العينية �إىل بلد �سكناكم اجلديد.
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العمــال املغاربة بفرن�ســا
 - Iمنافعكـم الق�صرية الأمـــد :
 -1مــا هي املنـافع التي ب�إمكانكــم اال�ستفـادة منهـا ؟
�أ -املنــافع النقــدية
التعوي�ضات اليومية عن املر�ض ،الأمومة ،حوادث ال�شغل و �إعانة الوفاة(هذه املنافع يتم ت�سديدها
مبا�رشة من طرف ال�صندوق الفرن�سي املخت�ص) .

ب -املنــافع العيــنية (العالجات الطبية)
ت�سديد م�صاريف العالج من لدن ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي املغربي (الفحو�صات
والأدوية وفحو�صات املخترب والأ�شعة واال�ست�شفاء واقتناء الأجهزة الخ )...على ح�ساب ال�صندوق
الفرن�سي املخت�ص.

 -2من ي�ستفــيد من هذه املنـافع ومــتى ؟
• العامل يف حالة حتويل مقر �سكناه وكذا ذوي حقوقه؛
• املر�أة الأجرية احلامل يف و�ضعية حتويل ال�سكنى ب�سبب مر�ض �أو �أمومة وكذا ذوي حقوقها؛
• العامل يف حالة االقامة امل�ؤقتة الذي ي�ستفيد من �إجازة م�ؤدى عنها وكذا ذوي حقوقه؛
• ذوي حقوق العامل املقيم بالبلد الغري املخت�ص؛
• العامل يف و�ضعية �إحلاق وذوي حقوقه وحاالت الإحلاق اخلا�صة؛
• الأ�شخا�ص الذين يتابعون تكوينا مهنيا يف الدولة غري املخت�صة؛
• املحالعلىالتقاعداملبكر،طالب�أو�صاحبمعا�ش�أو�إيرادالقاطنبالدولةالغرياملخت�صةوذويحقوقهم؛
• العامل �ضحية حادث �شغل �أو مر�ض مهني �أثناء حتويل االقامة.

 -3كيف يت�سنى لـــكم اال�ستفـــادة من هذه احلقوق ؟
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�أ� -إذا كنتم عامال ن�شيطا �أو �ضحية حادثة �شغل �أو مر�ض مهني �أو عامال يف و�ضعية �إحلاق �أو
تتابعون تكوينا مهنيا �أو ت�ستفيدون من تقاعد مبكر �أو معا�ش �أو �إيراد من طرف نظام ال�ضمان
االجتماعي الفرن�سي وكنتم يف و�ضعية حتويل مقر ال�سكنى �أو �إقامة م�ؤقتة يف املغرب �أنتم
وذوي حقوقكم الذين يرافقونكم.
مــا هي حقــــوقكم ؟

ت�ستفيدون �أنتم و�أفراد �أ�رستكم من املنافع العينية باملغرب :عالجات ا�ست�شفاء مب�ست�شفيات ال�صحة
العمومية �أو م�صحات ال�ضمان االجتماعي �أو بامل�صحات اخلا�صة ح�سب اختياركم.

لال�ستفادة من املنافع العينية

يتعني عليكم قبل مغادرة بلد ال�سكنى �أن تطلبوا من ال�صندوق الفرن�سي �إحدى اال�ستمارات الآتية:
� SE 350-03أو � SE 350-04أو  SE 350-06مرفوقة باال�ستمارة � SE 350-01أو .SE 350-18
مـــالحظة

يف حالة مر�ض مزمن يتعني عليكم �أن تطلبوا اال�ستمارة  SE 350-10قبل مغادرة مقر �سكناكم
والتي ت�سلم لكم مرفقة باال�ستمارة � SE 350-03أو.SE 350-04

• يف حالة عدم توفر العامل الذي يوجد يف و�ضعية �إقامة م�ؤقتة �أو حتويل ال�سكنى على �إحدى
هذه اال�ستمارات ،ب�إمكان وكالة ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي �أن تقدم طلبا ب�ش�أنها
لل�صندوق الفرن�سي عن طريق .SE 350-22
• يف حالة مر�ض �أو �أمومة خالل �إقامة م�ؤقتة �أو حتويل ال�سكنى �إىل املغرب� ،أنتم و�أفراد
�أ�رستكم ،يتعني عليكم االت�صال بوكالة ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي القريبة من مقر
�سكناكم يف املغرب والإدالء ب :
ـ اال�ستمارة � SE 350-03أو SE 350-04و ( SE 350-10يف حالة مر�ض مزمن) �أوSE 350-06
(يف حالة �إحلاق) �أو SE 350-18يف حالة الإ�صابة بحادثة �شغل �أو مر�ض مهني م�سلمة من طرف
امل�ؤ�س�سة الفرن�سية؛
ـ بطاقة تعريفكم وملف العالج مرفوقا بوثائق الإثبات الطبية.
مـــالحظة

�أجل تقدمي ملف ا�سرتجاع م�صاريف العالج حمدد يف �شهرين طبقا ملقت�ضيات القانون املتعلق
بالت�أمني ال�صحي االجباري املعمول به باملغرب
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�ست�ستفيدون من :

• ا�سرتجاع امل�صاريف املقدمة طبقا للتعريفة املرجعية املعمول بها يف املغرب عن طريق التحويل
البنكي �أو و�ضع رهن اال�شارة ير�سل �إىل عنوانكم باملغرب.
مـــالحظة

يجب �أن تكون تواريخ العالجات داخل �صالحية اال�ستمارة � SE 350-03أو � SE 350-04أو
� SE 350-06أو .SE 350-18

لال�ستفادة من املنافع النقدية

�إذا انتهت مدة �صالحية اال�ستمارة � SE 350-03أو � SE 350-04أو�،SE 350-06أو  SE 350-18و�إذا
مل ت�سمح لكم و�ضعيتكم ال�صحية با�ستئناف العمل ،ف�إنه يتعني عليكم �إر�سال �شهادة طبية م�صحوبة
بتقرير  SE 350-20معب�أ من طرف طبيبكم املعالج باملغرب لل�صندوق الفرن�سي املخت�ص داخل �أجل
� 48ساعة .املنافع النقدية يتم ت�سديدها لكم مبا�رشة من لدن ال�صندوق الفرن�سي.
يف حالة ما طلب ال�صندوق الفرن�سي من ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي القيام مبراقبة طبية،
ف�إن ال�صندوق املغربي يوجه لكم ا�ستدعاء للخ�ضوع لهذه املراقبة من طرف الطبيب املراقب التابع
مل�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي مع الإدالء بالوثائق التالية :
• اال�ستمارة � SE 350-03أو� SE 350-04أو� SE 350-06أو SE 350-18التي �سلمتها لكم امل�ؤ�س�سة
الفرن�سية ؛
• بطاقة الإقامة �أو كل وثيقة �إثبات �أخرى.
ل التقرير الطبي SE 350-19وتقوم
بعدها يقوم الطبيب املراقب التابع لوكالة ال�ضمان الإجتماعي مب أ
الوكالة ب�إر�ساله مبا�رشة لل�صندوق الفرن�سي مع �إعالمكم بنتيجة عملية املراقبة� .إذا ما مت قبول طلبكم
ف�إن ال�صندوق الفرن�سي ي�ؤدي لكم مبا�رشة املنافع النقدية الالزمة.
هـــــا م

يقرتن منح �أجهزة الرتميم والآالت و املنافع الأخرى التي تكت�سي �أهمية بالغة ،برتخي�ص م�سبق

من �صندوق االنخراط الفرن�سي عن طريق وكالة ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي
القريبة من مقر �سكناكم ما عدا يف حاالت اال�ستعجال الق�صوى.

ب�  -إذا كنتم عاطل م�ستفيد من تعوي�ض� ،صاحب معا�ش �أو عامال م�سجال بالنظام
الفرن�سي و �أ�رستكم تقطن باملغرب
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لأجل ا�ستفادة �أفراد �أ�رستكم من العالجات ال�صحية ،يتعني عليكم �أن تطلبوا من ال�صندوق الفرن�سي
املخت�ص ال�شهادة املتعلقة بت�سجيل ذوي حقوق العامل �أو العاطل امل�ستفيد من تعوي�ض �أو �صاحب
معا�ش �أو يف و�ضعية معا�ش مبكر ،اال�ستمارة  .SE 350-05مدة �صالحية هذه اال�ستمارة حمددة يف �سنة
و هي قابلة للتجديد من طرف �صندوق انخراطكم الفرن�سي.
يجب �أن تديل �أ�رستكم بوثائق الإثبات التالية ق�صد الت�سجيل بوكالة ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي القريبة من مقر ال�سكنى باملغرب:
• اال�ستمارة  SE 350- 05امل�سلمة من طرف ال�صندوق الفرن�سي؛
•ن�سخة من عقد الزواج باللغة الفرن�سية م�صـادق عليها؛
• �شهادة احلياة اجلماعية للأطفال؛
• �شهادة ال�شغل �أو عدم ال�شغل للزوج(ة) القاطن(ة) باملغرب؛
•�شهادة االنخراط �أو عدم االنخراط يف نظام الت�أمني الإجباري عن املر�ض �إذا كان الزوج(ة)ميار�س
عمال؛
• �شهادة التمدر�س و �شهادة العزوبة بالن�سبة للأطفال البالغني من � 21إىل � 26سنة؛
• ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج(ة) والأطفال الذين يفوق �سنهم � 18سنة؛
• �شهادة بنكية؛
• �شهادة ال�سكن باملغرب.
لال�ستفادة من اخلدمات بر�سم الت�أمني عن املر�ض ،يجب �أن يديل املري�ض ببطاقة التعريف الوطنية و
مبلف طبي داخل �أجل �شهرين يتكون من ورقة العالج مم�ضاة وخمتومة من طرف مهنيي ال�صحة مرفوقة
بباقي وثائق الإثبات الطبية .وعلى هذا الأ�سا�س ت�سدد لكم م�صاريف العالج طبقا للتعريفة الوطنية
املرجعية املعمول بها يف املغرب.
هـــــا م

يجب عليكم �إطالع وكالـة ال�صـندوق الوطنـي لل�ضمـان االجتماعي على كل تغيري يطر�أ على
و�ضعيتكم الإدارية �أو العائلية من �ش�أنه تعديل �أو تخويل احلق يف منفعة.

ج� -إذا كنتم يف و�ضعية مـاقبل التقاعد �أو �صاحب معا�ش �أو �إيراد ي�رصفه لكم النظام
الفرن�سي وتقطنون باملغرب
يجب �أن تكون كل الوثائق منجزة باللغة الفرن�سية.
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مـــاهي حقـوقهم يف جمـــال العالجـــات ال�صحية ؟

ت�ستفيدون و�أفراد �أ�رستكم من املنافع العينية (الفحو�صات ،اال�ست�شفاء مب�ست�شفيات ال�صحة العمومية
�أو مب�صحات ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي �أو بامل�صحات اخلا�صة.

لهذه الغاية يتعني عليكم :

�أن تطلبوا من ال�صندوق الفرن�سي املخت�ص اال�ستمارة  SE 350-07التي تخول لكم احلق يف املنافع

العينية وكذا لذوي حقوقكم املقيمني يف املغرب.

الإدالء بالوثائق الإدارية التالية ق�صد الت�سجيل بوكالة ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي القريبة
من مقر �سكناكم يف املغرب:

• اال�ستمارة  SE 350-07امل�سلمة من طرف ال�صندوق الفرن�سي املخت�ص؛
• ن�سخة من عقد الزواج باللغة الفرن�سية م�صـادق عليها؛
• �شهادة عدم اال�ستفادة من راتب معا�ش مغربي؛
• �شهادة احلياة اجلماعية للأطفال؛

• �شهادة الت�سجيل �أو عدم الت�سجيل �إذا كان الزوج(ة) يزاول عمال؛

• �شهادة التمدر�س و �شهادة العزوبة بالن�سبة للأطفال مابني  21و� 26سنة؛

• ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج(ة) و الأطفال الذي يفوق �سنهم � 18سنة؛
• ك�شف هوية بنكية؛

• �شهادة ال�سكن باملغرب.
لال�ستفادة من اخلدمات بر�سم الت�أمني عن املر�ض ،يجب �أن يديل املري�ض ببطاقة التعريف الوطنية
و مبلف طبي داخل �أجل �شهرين يتكون من ورقة العالج مم�ضاة وخمتومة من طرف مهنيي ال�صحة

مرفوقة بباقي وثائق الإثبات الطبية .وعلى هذا الأ�سا�س ت�سدد لكم م�صاريف العالج طبقا للتعريفة
الوطنية املرجعية املعمول بها يف املغرب.
ت�سديد م�صاريف العالج طبقا للتعريفة املرجعية الوطنية املعمول بها و يتم حتويله حل�سابكم البنكي

�أو بو�ضع رهن �إ�شارتكم يف عنوانكم ال�شخ�صي باملغرب.

د� -إذا كنتم م�سجلني بالنظام الفرن�سي وتقطنون �أنتم و�أفراد �أ�رستكم باملغرب (يف و�ضعية
�إحلاق)
يجب �أن تكون كل الوثائق منجزة باللغة الفرن�سية.
8

ماهي حقوقكم يف جمال العالجــات ال�صحية ؟
• ي�سلم لكم ال�صندوق الفرن�سي اال�ستمارة  SE 350-06مرفوقة باال�ستمارة  SE 350-01التي
تخول لكم ولأفراد �أ�رستكم احلق يف املنافع العينية خالل �إقامتكم باملغرب.

يتعني عليكم لهذه الغاية :

• الإدالء باال�ستمارة  SE 350-06مرفوقة ب  SE 350-01لوكالة ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي القريبة من مقر �سكناكم باملغرب؛

• تقدمي ملفكم للعالج لهذه الوكالة مرفق بالوثائق الطبية الالزمـة.

 – IIمنافعكم الطويلة الأمد
 - 1معا�ش ال�شيخوخة
�إن النظام العام والفالحي لل�ضمان الإجتماعي الفرن�سي  ،الذي حدد �سن التقاعد قبل الإ�صالح الأخري
يف  60و � 65سنة ،قرر ابتداء من  2011/07/01الرفع من هذا ال�سن مبعدل خم�سة �أ�شهر عن كل �سنة.
يف �سنة  ،2018احلق يف املعا�ش االدنى �سيكون يف � 62سنة عو�ض � 60سنة �أما املعا�ش الكامل ف�سي�صل
�إىل � 67سنة عو�ض � 65سنة.
بخ�صو�ص الزيادة املتعلقة بالزوجة التي توجد حتت كفالة الزوج فقد مت �إلغا�ؤها �إبتداءا من .2011/01/01
بالن�سبة لعمال املناجم ،مت حتديد �سن اال�ستفادة من معا�ش ال�شيخوخة عند بلوغ � 55سنة مع اعادة تقييم املعا�ش
عند بلوغ � 60أو� 65سنة .كما �أن حق التعوي�ض عن الزوجة املتكفل بها يبقى جاري به العمل.

�أ� -إذا ا�شتغلتم بفرن�سا وتقيمون حاليا باملغرب
من �أجل تكوين ملفكم ،يتعني عليكم :

 االت�صال بوكالة ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي القريبة من مقر �سكناكم؛ ملء اال�ستمارة SE 350-13؛ الإدالء بالوثائق التالية : 1• �شهادة املطابقة يف حالة تغيري اال�سم �أوتاريخ الإزدياد؛

يجب �أن تكون كل الوثائق منجزة باللغة الفرن�سية.
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• ن�سخة من بطاقة الت�سجيل لدى ال�صندوق الفرن�سي؛
• �شهادة ال�سكنى؛
• �شهادة احلياة؛
• ن�سخة من عقد ازدياد الزوج؛
• ن�سخة من عقد ازدياد الزوجة؛
• ن�سخة من عقد الزواج باللغة الفرن�سية م�صادق عليها؛
• �شهادة احلياة اجلماعية للأطفال؛
• كافة الوثائق الإثباتية املتعلقة بن�شاطكم املهني يف فرن�سا؛
• ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
• �شهادة بنكية.

ب� -إذا ا�شتغلتم بفرن�سا وم�سجلون كذلك بال�صندوق الوطني  لل�ضمان الإجتماعي
لكم احلق يف معا�شني بر�سم نظام ال�ضمان الإجتماعي املغربي والفرن�سي� .أما �إذا مل ت�ستكملوا عدد
الأيام الواجبة للإ�ستفادة من �أحد النظاميني ،ف�إن معا�شكم يحت�سب على �أ�سا�س احل�صة التنا�سبية لفرتات
ا�شرتاككم بالنظاميني كذلك عند ال�رضورة ت�أخد بعني االعتبار من فرتات الت�أمني املح�صل عليها ببلد
ثالث لتخويل الإ�ستفادة ،على �أن يكون هذا البلد مرتبطا باملغرب و فرن�سا معا ،باتفاقية ت�سمح
بتجميع فرتات الت�أمني.
ولذلك يجب عليكم التوجه �إىل �أقرب وكالة تابعة لل�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي القريبة من
حمل �سكناكم لو�ضع طلبكم .

 - 2معا�ش املتوفى عنهم
من ي�ستفيد منـــــــــه ؟

الزوجة التي هي على قيد احلياة البالغة من العمر � 55سنة حتى و�إن كانت مطلقة ومتزوجة مرة �أخرى.
مـــالحظة

يطبق �رشط عدم الزواج على عمال املناجم

�إذا حدثت الوفاة قبل تاريخ  2009/01/01ف�إن �رشط ال�سن يحدد يف � 51سنة.

�إذا مل ت�ستويف الزوجة �رشط ال�سن ،ف�إنها ت�ستفيد من راتب الأرملة ملدة �أق�صاها �سنتني على �أن تتقدم
بالطلب خالل ال�سنة الأوىل من الوفاة .عند االقت�ضاء ف�إن الراتب ي�صبح �ساري املفعول �إبتداء من

 1يجب �أن تكون كل الوثائق منجزة باللغة الفرن�سية
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ال�شهر املوايل لتاريخ �إيداع الطلب.
وتلغى جميع ال�رشوط بالن�سبة لعمال املناجم �إذا كان لهم �أطفال� ،أو �إذا كانت الزوجة تعاين من عجز
بدين بن�سبة  66يف املائة.
يف حالة تعدد الزوجات ف�إن ت�سديد املعا�ش يبا�رش من طرف ال�صندوق الفرن�سي وحتدد ح�صة كل
زوجة ح�سب مدة زواجها.

   

كيفية تكوين ملفكم ؟
يتعني عليكم :

 االت�صال بوكالة ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي القريبة من مقر �سكناكم؛ ملء اال�ستمارة SE350-14؛1
 الإدالء بوثائق الإثبات التالية :• ن�سخة من بطاقة ت�سجيل الهالك لدى ال�صندوق الفرن�سي؛
• �شهادة احلياة تتعلق بالزوج(ة) الباقي(ة) على احلياة؛
• ن�سخ من عقد االزدياد تتعلق بالزوج(ة) والأطفال؛
• ن�سخة من عقد الوفاة؛
• ن�سخة من عقد الزواج باللغة الفرن�سية م�صادق عليها؛
• �شهادة احلياة اجلماعية للأطفال؛
• �شهادة كفالة الأ�رسة؛
• �شهادة الزوجة الوحيدة �أو تعدد الزوجات ح�سب احلالة؛
• ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
• �شهادة بنكية.

 - 2معا�ش الزمانة
من ي�ستفيد منـــــــــه ؟

امل�ؤمن لهم لدى النظام الفرن�سي لل�ضمان االجتماعي امل�ستفيدين من التعوي�ض عن االنقطاع عن العمل
املتبوع بعجز و كذلك الزوجة العاجزة عن العمل.

 1يجب �أن تكون كل الوثائق منجزة باللغة الفرن�سية
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كيفية تكوين ملفكم ؟
يتعني عليكم :

 االت�صال بوكالة ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي القريبة من مقر �سكناكم؛ ملء اال�ستمارة SE350-151
 الإدالء بوثائق الإثبات التالية :• ن�سخة من بطاقة الت�سجيل لدى ال�صندوق الفرن�سي؛
• �شهادة احلياة؛
• ن�سخة من عقد االزدياد؛
• �شهادة احلياة اجلماعية للأطفال؛
• كافة الوثائق الإثباتية املتعلقة بن�شاطكم املهني يف فرن�سا؛
• ن�سخة من ملفكم الطبي؛
• ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
• �شهادة بنكية؛
• �شهادة احلياة للزوج (ة)؛
• ن�سخة من عقد الزواج مرتجم بالفرن�سية م�صادق عليها.

 – IIIالتعوي�ضــــات العــــائلية :
من ي�ستفيــــد منهــــــا ؟

الأطفال القاطنني باملغرب لعمال مغاربة �أو �أ�صحاب معا�شات �أو �إيرادات �أو امل�ستفيدين من و�ضعية
التقاعد املبكر الذين ي�رسى عليهم النظام الفرن�سي لل�ضمان االجتماعي امل�ستوفني ل�رشوط املن�صو�ص
عليها يف الت�رشيع املطبق يف فرن�سا.

كيفية تكوين ملفـكم ؟
يتعني عليكم :

• االت�صال بوكالة ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي القريبة من مقر �سكناكم؛
• الإدالء بوثائق الإثبات التي تقر ر�سميا بوجود �أطفال حتت كفالة ال�شخ�ص امل�ستفيد من
التعوي�ضات العائلية يف املغرب؛

 1يجب �أن تكون كل الوثائق منجزة باللغة الفرن�سية
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• احل�صول على ن�سخة من اال�ستمارة  SE 350-11منجزة من طرف ال�صندوق الفرن�سي لل�ضمان
االجتماعي و م�صادق عليها من طرف ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي ؛
• الإدالء حال عودتكم لل�صندوق الفرن�سي املخت�ص بطلب الإعانات العائلية مرفوقا باال�ستمارة
 SE 350-11التي �سلمت لكم من طرف ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي املغربي.
مـــالحظة

يجـب جتديــد اال�ستمارة  SE 350-11يف فاتـح �أبريل من كل �سنـة.
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ال�شبكــة اجلهوية ملديريات و وكـــاالت
ال�صنــدوق الــوطني لل�ضمــان االجتمــاعي باملغــرب
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