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:إطارفيبالطلبةالخاصالمرضعناإلجباريالتأمينيندرج•
،(الدستورمن31الفصل)االجتماعيةوالحمايةالصحيةوالعنايةالعالجفيالحق•
األسمىغايتهاوخالقةشموليةمقاربة»العتمادالداعيةاهللنصرهالجاللةصاحبتوجيهات•

عادلةة،ناجعصفةبوذلكوالمواطنات،المواطنينلكافةعاليةجودةذاتخدماتتوفير
2013يوليوز1للصحة،الوطنيةالمناظرةفيللمشاركينالموجهةالملكيةالرسالة،«ومنصفة

الداعيةدةالمتحاألمملمنظمةالمستدامةالتنميةوأهدافالعالميةالصحةمنظمةتوصيات•
،شاملةصحيةتغطيةإلرساء

،األساسيةالصحيةالتغطيةأجرأةأجلمن2005سنةمنذالمبذولةالمجهودات•
،2016-2012الحكوميالبرنامجتنزيل•
التغطيةبتعميمةاألساسيالصحيةالتغطيةقيادةمنظومةبإصالحالمكلفةالوزاريةاللجنةقرار•

.الحرةوالمهنالمستقلينوالعمالالطلبةعلىالصحية

مقدمة
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ادئالمببالطلبةالخاصالمرضعناإلجباريبالتأمينالمتعلق116-12القانونيكرس•
:(65-00القانون)المرضعناإلجباريللتأمينالمؤسسة

اإلنصاف•

،االجتماعيةالعدالة•

،التضامن•

،التدرج•

.التشاركيةالمقاربة•
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مقدمة



:النظامهذاأجرأةفيأطرافعدةساهمت•

بحثوالالعاليالتعليموزارةوالمالية،االقتصادوزارةالصحة،وزارةالحكومة،رئاسة•
والتكوينالوطنيةالتربيةوزارةاالجتماعي،والشؤونالتشغيلوزارةاألطر،وتكوينالعلمي

الصحي،أمينللتالوطنيةالوكالةاالجتماعي،االحتياطلمنظماتالوطنيالصندوقالمهني،
وإنعاشلمهنياالتكوينومكتبوالثقافيةواالجتماعيةالجامعيةلألعمالالوطنيالمكتب
ابنعةجامخاصةالجامعات،بعضورؤساءاالجتماعيللضمانالوطنيالصندوقالشغل،

.بالرباطالخامسومحمدبالقنيطرةطفيل
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عمل جماعي بامتياز

مقدمة



من الساكنة المغربية تتوفر حاليا على تغطية صحية64%

لةنحو التغطية الصحية الشام

مقدمة
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.I في قلب التأمين الصندوق
اإلجباري عن المرض الخاص 

بالطلبة 
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التأمينبريد،تعاضدياتلثمانياتحادهواالجتماعياالحتياطلمنظماتالوطنيالصندوق•
:(65-00القانون)العامبالقطاعالمرضعناإلجباري

2015سنة 

3 416 شخص974 عدد المستفيدين

مليار درهم4,7 االشتراكات

مليار درهم4,3 األداءاتإجمالي 
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قورقة تعريفية بالصندو . 1

I . ليالحكامة والتدبير الما: التأمين اإلجباري عن المرض



تدبيرباالجتماعياالحتياطلمنظماتالوطنيالصندوقتكليفتم،116-12للقانونطبقا•
:بالطلبةالخاصالمرضعناإلجباريالتأمين

2016يناير 
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I .ة بالطلبالخاص في قلب التأمين اإلجباري الصندوق

الطلبةالمرض الخاص بالصندوق في قلب التأمين اإلجباري عن 2.



:كالتالييتشكلإداريمجلسبالطلبةالخاصالمرضعناإلجباريالتأمينيسير•

الجامعيةلألعمالالوطنيالمكتبمعاتفاقيةالصندوقأبرم،116-12للقانونطبقا•
الصحيللتأمينالوطنيةوالوكالةالشغلوإنعاشالمهنيالتكوينومكتبوالثقافيةواالجتماعية

المرضملفاتواستقبالبالتسجيليتعلقاألساسياإلجباريالتأمينمهاممنجزءلتفويض

I .ة بالطلبالخاص في قلب التأمين اإلجباري الصندوق



مخططهاتتوجضمنللطلبةالمرضعناإلجباريالتأمينتوسيععمليةإنجاحالصندوقوضع•
دجنبر28فياإلداريمجلسهعليهصادقالذي2019-2015المندمجاالستراتيجيعمله

2015:
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دوقالطلبة ضمن التوجهات االستراتيجية للصن. 3

I .ة بالطلبالخاص في قلب التأمين اإلجباري الصندوق
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.IIاالستفادة من الخدمات

31/12



تكوينهمعونيتابالذينواألجانبالمغاربةالطلبةالمرضعناإلجباريالتأمينمنيستفيد•
والخاص،العامبالقطاعينالمهنيوالتكوينالعاليالتعليمبمؤسسات

:التاليةالشروطعلىالتوفرالستفادةاشروطمن•
؛المهنيينوالتكو أالعاليالتعليـممؤسســـاتإحـــدىفيقانونيــــةبكيفيــةالتسجيــل•
؛(قالعتيلتعليملالنهائيالطورطلبةباستثناء)سنــة30الطالبسنيتجاوزأال•
.أخرىصحيةتغطيةأيةمنالطالباستفادةعدم•

العام،قطاعبالالمهنيوالتكوينالعاليالتعليملطلبةالسنويةالمساهمةالدولةتتحمل•
400فيمحددةسنويةمساهمةالخاصبالقطاعالمهنيوالتكوينالعاليالتعليمطلبةيتحمل•

31/13درهم

.IIاالستفادة من الخدمات

فادةالفئات المستفيدة وشروط االست1.



لثالث مواقع للتسجي1.

.IIاالستفادة من الخدمات
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.IIIالخدمات الصحية المضمونة
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:65.00رقمالقانونمن7المادة•
العالجات الوقائية ؛•
أعمال الطب العام والتخصصات •

الطبية الجراحية،
العالجات المرتبطة باالستشفاء•

ال والعمليات الجراحية بما فيها أعم
الجراحة البيولوجية الطبية؛

التحاليل البيولوجية الطبية؛•
الطب اإلشعاعي والفحوص الطبية•

المصورة؛
الفحوص الوظيفية؛•

األدوية والمواد الصيدلية المقدمة في •
يض ؛العالج حسب الالئحة القابلة للتعو 

أكياس الدم البشري ومشتقاته ؛•
اآلالت الطبية وأدوات االنغراس الطبي•

الضرورية لمختلف األعمال الطبية 
والجراحية؛

ة؛األجهزة التعويضية والبدائل الطبي•
دة النظارات الطبية حسب الوتيرة المحد•

قانونيا؛
31/16عالجات الفم واألسنان؛•

.IIIالخدمات الصحية المضمونة
أحسن سلة عالجات بالمغرب. 1



:للتعويضعاليةسبنمنوالخاصالعامبالقطاعينالمهنيوالتكوينالعاليالتعليمطلبةيستفيد•

31/17العامبالقطاعوالعالجاالستشفاءلمؤسساتمباشرولوج•

.IIIالخدمات الصحية المضمونة
تحملنسب عالية للتعويض وال. 2



:لالتابعةبالمرافقالمرضملفاتإيداعيتم•

مقر44

مقر11

الحسابعلىالتعويضاتوبعثالعاديةالعالجاتملفاتومعالجةتجميعالصندوقيتولى•
مغربالبريدبوكاالتللسحبقابلةإلكترونيةحوالةعبرأوللطالببهالمصرح

مراسلة الصندوق
مباشرة

يةإيداع ملفات العالجات العاد. 3

.IIIالخدمات الصحية المضمونة



منليهعتردالتيالتحملطلباتفيوالجهويالمركزيالمستوىعلىالصندوقيبث•
،العالجمؤسسات
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ديالتحمالت في إطار الثالث المؤ . 4

.IIIالخدمات الصحية المضمونة

سيراسلالعام،القطاعموظفيغرارعلى•
مناالستفادةعندالطلبةالصندوق

منتجيمستحقاتأداءوعندالتحمالت
المؤديالثالثإطارفيالعالجات

والثالثاديةالعالعالجاتمجالفيللتسجيلكرقمالوطنيةالتعريفالبطاقةرقماعتمادتم•
المؤدي



.IIIالخدمات الصحية المضمونة

ربشبكة واسعة تعزز سياسة الق-5
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مؤسساتانخراطعمليةالصندوقباشر،116-12للقانونالتطبيقيةالنصوصصدوربعد•
الطلبة،وتسجيلالمهنيوالتكوينالعاليالتعليم

منمؤسسة424:المرضعناإلجباريالـتأمينفيانخرطتالتيالمؤسساتعددبلغ•
،1409أصل

،طلب48.347:التسجيلطلباتعددبلغ•

.المعالجةقيداآلنهومكلفبدواءيتعلقللتحملطلبأولالصندوقتلقى•
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.IIIالخدمات الصحية المضمونة
جد مشجعةإنطالقة. 6
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.IVاإلجراءات المواكبة
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2016-2015الجامعيالموسمبرسمدرهممليون107بماليبتحويلالصندوقتوصل•
التسيير،وميزانيةالصحيةالخدماتلتغطية

يالعالالتعليموزارةلدىالمنتدبةالوزارةوضعت•
إشارةرهنمقرااألطروتكوينالعلميوالبحث

عنياإلجبار التأمينتدبيرلخليةمخصصالصندوق
.بالطلبةالخاصالمرض

المقر. 2

.IVاإلجراءات المواكبة

التمويل. 1



.والتحمالتالمرضملفاتلتصفيةجديداإطارا20الصندوقوظف•

من الدورات التكوينيةعدد المستفيدين
63 ONOUSC

16 OFPPT

13 Universités

لألعمالالوطنيالمكتبأطرلفائدة2015مايمنذتكوينيةدوراتعدةالصندوقنظم•
:إطار92منهااداستفالشغلوإنعاشالمهنيالتكوينومكتبوالثقافيةواالجتماعيةالجامعية

31/24

ةالموارد البشري. 3

التكوين. 4

.IVاإلجراءات المواكبة



:مراسلةتمت•

لتعريفلالمهنيوالتكوينالعاليالتعليممؤسسات•
استعمالعلىالطلبةولحثاالنخراطبمساطر
للتسجيل،اإللكترونيةالمواقع

التابعةوالمستشفياتالجامعيةاالستشفائيةالمراكز•
مإلخبارهالخاصةالمصحاتوجميعالصحةلوزارة

المرضعناإلجباريالتأمينالجديدةبالمساطر
.بالطلبةالخاص
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.IVاإلجراءات المواكبة

التواصل-5



ومتوفرساتالمؤسعلىسيوزعبالطلبةالخاصاألساسياإلجباريالتأميندليلالصندوقأعد•
:الصندوقموقععلىاآلن
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.IVاإلجراءات المواكبة

التواصل-5



لعالياالتعليممؤسساتعلىستوزعإخباريةمنشوراتإعداد•
:المهنيوالتكوين

.IVاإلجراءات المواكبة

التواصل-5



بالطلبة،خاصإلكترونيموقعإطالق•
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.IVاإلجراءات المواكبة

التواصل-5



:أهمهامن،واسعةإلكترونيةخدماتمنالطلبةسيستفيد•
اإلدارية،وضعيتهمعلىاإلطالع•
التعويضات،وأجالالمرضملفاتمعالجةمتابعة•
،التحمالتمعالجةمتابعة•
لتعريفةاوعلىمصاريفهاإرجاعالمقبولاألدويةعلىاإلطالع•

المطبقة،المرجعيةالوطنية
فاءواالستشالعالجمؤسساتبينالتعريفةهذهمقارنة•

والخاصالعامبالقطاع
إلكترونية،فاتورةعلىالحصول•
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.IVاإلجراءات المواكبة

التواصل-5



الطلبة،إشارةرهنالصندوقاتصالمركزوضع•

ترونياإللكبموقعهاللتعريفأخضررقمالوكالةوضعت•

بةللطلاإلجباريالتأمينمضامينلشرحفيديوإعداد•
،االجتماعيةالوسائطعبروتعميمه

معللتعاملالجامعاتموظفيلفائدةفيديوهاتإعداد•
إلىيلالتسجطلببإرسالالخاصةاإللكترونيةالبوابة

الصندوق،

فالهاتعلىاإللكترونيةالخدماتوضعمشروعإطالق•
CNOPSالنقال mobile.
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.IVاإلجراءات المواكبة

التواصل-5



الخاصسياألسااإلجباريالتأمينإطارفيالمتدخلينبينالمستمرللتنسيقإطاروضع•
،بالطلبة

،2017-2016الجامعيللدخولالتحضيرقصدمارسشهرفيالتجربةتقييم•

للطلبةاإللكترونيالتسجيلتعزيز•

.V عوامل إنجاح المشروع
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