
**على اأ�سا�س الدواء اجلني�س اإذا كان متوفرا*ح�سب التعريفة الوطنية املرجعية

يدبر هذا التأمين اإلجباري عن المرض الصندوق المغربي للتأميـن 
الصحي CMAM الذي حل محل الصنــدوق الوطني لمنظمات االحتياط 
االجتماعي CNOPS طبقا للقانون رقم 18-94 القاضي بالمصادقة 

على المرسوم بقانون رقم 2-18-781. 4، زنقة الخليل، ص. ب 209 الربــــــاط



يتحقق ذلك عرب طريقتني :
اأداء  اأي  العادية  العالجات  حالة  يف  التعوي�سات  طريق  عن 
م�سحة،  )طبيب،  العالج  منتج  اإىل  مبا�سرة  العالج  م�ساريف 
ال�سندوق  تعوي�س  انتظار  يف  البيولوجية...(  التحاليل  خمترب 

عن هذه امل�ساريف . 
الثالث  اإطار  يف  ال�سندوق  لدن  من  املبا�سر  التحمل  طريق  عن 

املوؤدي.

يتعلـــق االأمـــر بخدمــات من قبيل : اال�ست�سفـــاء الطبــي والتدخالت 
اخلـــارج،  يف  العــــالج  وكذا  واخلا�س  العام  بالقطاع  اجلراحــــية 
باالإ�سافة اإىل االأدويـــة املكلفة وح�س�س ت�سفيــة الكلـــي وعـــــالج 

ال�سرطان، اإلخ.

ي�ستفيد الطلبة امل�سجلون يف نظام التاأمني االإجباري عن 
املر�س اخلا�س بالطلبة من التحمل املبا�شر اأو التعوي�ض 

عن م�شاريف عن جمموعة من اخلدمات ال�شحية 
والطبية :

ا�ست�سارة اأو زيارة الطبيب ؛
االأدوية وامل�ستلزمات الطبية املقبول اإرجاع م�ساريفهم ؛

االإ�ست�سفاء بالقطاع العام و القطاع اخلا�س ؛
التحاليل البيولوجية والفحو�سات االإ�سعاعية ؛

الرتوي�س الطبي ؛
النظارات الطبية ؛

عالجات الفم واالأ�سنان ؛
ح�س�س ت�سفية الدم وعالج ال�سرطان ؛

...

كيف أستفيد من الخدمات؟

ما هي الخدمات التي أستفيد منها في 
إطار التحمل المباشر Prise en charge ؟

ي�ستعمل الطالب اأوراق املر�س اخلا�سة بالعالجات العادية وعالجات 
االأ�سنان واالأمرا�س املزمنة واملكلفة ويدون عليها اإ�سمه ورقم بطاقة 

تعريفه الوطنية وتوقيعه املوؤرخ، اإ�سافة الإجمايل امل�ساريف.

ماهي أوراق العالج التي علي إستعمالها؟

ينبغي اأن ي�سم ملف املر�س املعلومات التالية :

 INPE الوطني  اال�ستداليل  ورمزه  املمار�س  الطبيب  هوية 
وخامته وتوقيعه املوؤرخ واأتعابه ؛

هوية ال�سيديل وخامته وتوقيعه املوؤرخ واإجمايل ثمن االأدوية ؛

املتدرب  اأو  الطالب  ا�سم  حتمل  اأن  يجب  التي  الطبية  الو�سفة 
واإ�سم الطبيب وتخ�س�سه ومدة العالج ؛

 code à barres الت�سل�سلي  والرمز  للدواء  العمومي  الثمن 
املوجودين على علبة االأدوية ؛

يف حالة اال�ستفادة من حتاليل بيولوجية اأو من نظارات طبية، 
يجب االإدالء بالرمز اال�ستداليل الوطني للمخترب اأو املركز ؛

االأ�سنان  طبيب  يديل  اأن  يجب  االأ�سنان،  لعالجات  بالن�سبة 
.ICE برمزه اال�ستداليل والرمز املوحد للمقاولة

كيف أضع ملف مرض مستوف للشروط ؟

أين أضع ملفات مرضي؟

كيف أتقدم بطلب للتحمل؟

كيف أتابع ملفات التعويض والتحمل؟

بالن�سبة لطلبة التعليم العايل بالقطاع العام واخلا�س، ميكن و�سع 
لالأعمال اجلامعية  الوطني  للمكتب  التابعة  باملراكز  املر�س  ملفات 
اإر�سالها على العنوان : ال�سندوق الوطني  اأو  االجتماعية والثقافية 
للتاأمني  املغربي  )ال�سندوق  االجتماعي  االحتياط  ملنظمات 

ال�سحي حاليا( زنقة اخلليل، �س ب 209 الرباط ؛
بالن�سبة ملتدربي التكوين املهني بالقطاع اخلا�س، تر�سل هذه امللفات 

مبا�سرة لل�سندوق.
ال�سغل  اإنعا�س  و  املهني  التكوين  مكتب  متدربي  ملفات  تو�سع 

باملديريات التابعة له.

القطاع  يف  اال�ست�سفاء  حالة  يف  للتحمل  طلب  باأي  الطالب  يتقدم  ال 
العام. اأما عند اال�ست�سفاء بالقطاع اخلا�س فتتوىل املوؤ�س�سة العالجية 
)امل�سحة اخلا�سة مثال( اإيداع اأو اإر�سال طلب التحمل لدى ال�سندوق 
االإدالء  الطالب  على  يجب  احلاالت،  جميع  ويف  فيه.  البث  اأجل  من 

ببطاقة تعريفه الوطنية.

اإلكرتوين خا�س بالطلبـــــــــة  يتوفـــــر ال�سنــــــــدوق علــــــى موقــــــع 
 Smart ذكي  تطبيق  وعلى   www.cnops.org.ma/amoe

ملفات  و�سعية  على  االطالع  من  ميكن   CNOPS assuré
التعوي�س والتحمل.


