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تقديم
تكري�سا ملبد�أ احلق يف التغطية ال�صحية الذي ن�ص عليه الد�ستوراملغربي ،وتقيدا
مبا ن�ص عليه القانون رقم  65-00مبثابة مدونة التغطية ال�صحية الأ�سا�سية مت
�إ�صدار القانون رقم  116-12املتعلق بنظام الت�أمني الإجباري الأ�سا�سي عن
املر�ض اخلا�ص بالطلبة.
وي�ضمن هذا القانون عدة امتيازات للطلبة :
•�أوال ,اال�ستفادة من �سلة عالجات متنوعة ت�شمل كل العالجات الأ�سا�سية
�سواء بالقطاع العام �أو اخلا�ص ؛
•ثانيا ,اال�ستفادة من اخلدمات امل�ضمونة بر�سم نظام الت�أمني الإجباري
الأ�سا�سي عن املر�ض ،ح�سب ن�سب ترتاوح ما بني ( 70%الأدوية) و 80%
(ا�ست�شارة الطبيب ،التحاليل البيولوجية )...و ( 100%اال�ست�شفاءات
والأدوية املكلفة) من التعريفة الوطنية املرجعية ؛
•ثالثا ،اال�ستفادة من جتربة وخربة ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط
االجتماعي يف جمال تدبري نظام الت�أمني الإجباري الأ�سا�سي عن املر�ض
بالقطاع العام لأكرث من � 65سنة ؛
•رابعا ،تن�سيق اجلهود بني ال�صندوق وم�ؤ�س�سات التعليم العايل العام
واخلا�ص واملكتب الوطني للأعمال اجلامعية االجتماعية والثقافية ،ومكتب
التكوين املهني و�إنعا�ش ال�شغل والوكالة الوطنية للت�أمني ال�صحي ،من �أجل
تفعيل مقت�ضيات القانون رقم .116-12
ويف هذا الإطار ،يت�شرف ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي،
ب�أن ي�ضع رهن �إ�شارتكم دليال ي�سلط ال�ضوء على حقوق وواجبات الطلبة بر�سم
نظام الت�أمني الإجباري الأ�سا�سي عن املر�ض ،وكذا خمتلف اخلدمات النوعية التي
يقدمها مل�ؤمنيه ،مع متمنياتنا لكم بالتوفيق يف م�ساركم الدرا�سي.
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الفئات المستفيدة
ي�ستفيد من الت�أمني الإجباري عن املر�ض الطلبة الذين يتابعون تكوينهم :
•يف م�ؤ�س�سات للتعليم العايل �أو لتكوين الأطر ،تابعة لقطاع وزاري �أو
مو�ضوعة حتت و�صايته ،يف �إطار �سلك للتكوين ي�شرتط من �أجل الولوج �إليه
التوفر على الأقل على �شهادة الباكالوريا �أو ما يعادلها ؛
•يف م�ؤ�س�سات التعليم العام �أو اخلا�ص بالأق�سام التح�ضريية لولوج املعاهد
واملدار�س العليا �أو لتح�ضري دبلوم التقني العايل طبقا للن�صو�ص الت�شريعية
والتنظيمية اجلاري بها العمل ؛
•يف ال�سلك التقني املتخ�ص�ص املحدث طبقا للن�صو�ص التنظيمية اجلاري
بها العمل ؛
•يف م�ؤ�س�سات للتكوين املهني اخلا�ص ،مرخ�ص لها يف �إطار �سلك التقني
املتخ�ص�ص ،طبقا لأحكام القانون رقم  13-00مبثابة النظام الأ�سا�سي
للتكوين املهني اخلا�ص.
•يف الطور النهائي للتعليم العتيق.
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شروط االستفادة
ي�شرتط لال�ستفادة من الت�أمني الإجباري الأ�سا�سي عن املر�ض اخلا�ص بطلبة
التعليـــم العايل والتكويـــــن املهنـــي بالقطاعني العـــام واخلا�ص التوفر على
ال�شروط التالية :
•الت�سجيــل بكيفيــة قانونيــــة يف �إحـــدى م�ؤ�س�ســـات التعليـم العايل
والتكوين املهني ؛
•�أن ال يتجاوز الطالب � 30سنــة (با�ستثناء طلبة التعليم العتيق الذين
يتابعون درا�ستهم بطور التعليم النهائي) ؛
•عدم ا�ستفادة الطالب �سواء ب�صفة �شخ�صية �أو باعتباره "من ذوي احلقوق"،
من �أية تغطية �صحية �أخرى.
وعليه ،ال ت�ستفيد الفئات التالية من الت�أمني الإجباري الأ�سا�سي عن املر�ض
اخلا�ص بالطلبة :
 م�ؤَمنو ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي �أو ال�صنــدوقالوطني لل�ضمان االجتماعي �أو ذوو حقوقهم ؛
 منخرطو تعا�ضــدية القوات امل�سلحة امللكية �أو ذوو حقوقهم ؛ م�ؤَمنو الهيئات العامة او اخلا�صة التي تدخل يف �إطار املادة  114وتتوفرعلى �صناديق داخلية �أو تعا�ضديات او تتعامل بوا�سطة عقود جماعية
لدى �شركات التامني� ،أو ذوو حقوقهم،
 -امل�ستفيدون من نظام امل�ساعدة الطبية � RAMEDأو ذوو حقوقهم.
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مراحل عملية التسجيل
 - 1تعبئة استمارة التسجيل من ِقبل الطالب :

مت تخ�صي�ص ثالثة مواقع الكرتونية لهذا الغر�ض ،وذلك ح�سب االنتماء
اجلامعي للطالب :
الرابط الإلكرتوين cme.enssup.gov.maاخلا�ص
بطلبة التعليم العايل بالقطاع العام و اخلا�ص.
الرابط الإلكرتوين www.inscription-ofppt.

 maاخلا�ص بطلبة مكتب التكوين املهني و�إنعا�ش
ال�شغل.

الرابط الإلكـــرتوين  cme.anam.maاخلا�ص
بطلبة التكوين املهني التابع للوزارات و التكوين
املهني بالقطاع اخلا�ص.

 - 2توقيع االستمارة
يوقع الطالب على اال�ستمارة وي�صادق عليها لدى ال�سلطات املخت�صة
 ،Légalisation de signatureثم يرفقها بطلب الت�سجيل �أو �إعادة
الت�سجيل مب�ؤ�س�سة التعليم العايل �أو التكوين املهني.
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 - 3أداء االشتراكات
بالن�سبة للقطاع العام  :تتحمل الدولة امل�ساهمة ال�سنوية لطلبة م�ؤ�س�سات
التعليم العايل �أو التكوين املهني بالقطاع العام .وبالتايل ،فطلبة هذا القطاع غري
ملزمون حاليا ب�أداء �أي ا�شرتاك نظري اال�ستفادة من خدمات الت�أمني الإجباري عن
املر�ض اخلا�ص بالطلبة طبقا للمادة  10من القانون  ،116-12غري �أنه قد ُيطلب
منهم بعد هذا حتمل م�ساهمة وفق �شروط وكيفيات يحددها ن�ص تنظيمي.
بالن�سبة للقطاع اخلا�ص وامل�سالك امل�ؤدى عنها بالقطاع العام  :يتعني على طلبة
م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�ص والتكوين املهني اخلا�ص وكذا الطلبة الذين
يتابعون الدرا�سة يف م�سالك تكوين م�ؤدى عنه مب�ؤ�س�سات للتعليم العايل �أو
للتكوين املهني تابعة للقطاع العام �أو م�ؤ�س�سات تابعة لقطاع وزاري �أو مو�ضوعة
حتت و�صايته� ،أداء املبلغ اجلزايف كامال املحدد يف  400درهم والذي يخول لهم
اال�ستفادة من خدمات الت�أمني الإجباري الأ�سا�سي عن كل فرتة تقل �أو ت�ساوي 12
�شهرا مقابل وثيقة تثبت الأداء.
 حالة خا�صة (الت�سجيل يف م�ؤ�س�ستني تعليميتني)  :ي�ؤدي الطالب املبلغاجلزايف ( 400درهم) بر�سم ت�سجيله لدى �أول م�ؤ�س�سة للتعليم �أو التكوين
اخلا�ص وت�سلم له وثيقة تثبت هذا الأداء .وال يطلب من الطالب �أداء �أية
م�ساهمة �أخرى عند الت�سجيل مب�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى ويكفي تقدمي وثيقة
الأداء يف امل�ؤ�س�سة التعليمية الأوىل لإعفائه من الأداء خالل � 12شهرا املوالية
لت�سجيله.
ويتم �إيداع اال�شرتاكات يف ح�سابات امل�ؤ�س�سات التعليمية وم�ؤ�س�سات التكوين
املهني التي تتوىل حتويلها لل�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي.
خالل  15يوما املوالية لت�سجيل �أو �إعادة ت�سجيل الطالب على رقم احل�ساب
.310810100013070176970116
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 - 4إيداع طلبات التسجيل
يتم �إيداع طلبات الت�سجيل مب�ؤ�س�سات التعليم العايل �أو التكوين املهني التي
ينتمي اليها الطالب.
بعد البث يف طلبات الت�سجيل ،تقوم هذه امل�ؤ�س�سات ب�إر�سال ملفات �إلكرتونية
تت�ضمن قائمة الطلبة امل�ؤهلني ح�سب احلاالت �إىل كل من :
املكتب الوطني للأعمال اجلامعية االجتماعية والثقافية ONOUSC
بالن�سبة لطلبة التعليم العايل بالقطاع العام واخلا�ص ؛

مكتب التكوين املهني و�إنعا�ش ال�شغل بالن�سبة لطلبة التكوين املهني
التابعني لهذا املكتب ؛
الوكالة الوطنية للت�أمني ال�صحي بالن�سبة لطلبة التكوين املهني بالقطاع
اخلا�ص وطلبة التكوين املهني التابع للقطاعات الوزارية.
باملوازاة ،يقوم ال�شخ�ص اخلا�ضع للقانون العام �أوالقانون اخلا�ص ب�إر�سال قائمة
م�ؤ�شر عليها مبا�شرة �إىل هذه امل�ؤ�س�سات ت�ضم الئحة الطلبة امل�ؤهلني لال�ستفادة
من الت�أمني الإجباري الأ�سا�سي عن املر�ض اخلا�ص بالطلبة.
بناء على طلب هذه امل�ؤ�س�سات وبعد التحقق من �أهلية الطالب لال�ستفادة من
الت�أمني الإجباري الأ�سا�سي عرب الوكالة الوطنية للت�أمني ال�صحي ,يبا�شر ال�صندوق
الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي �إجراءات ت�سجيل الطلبة امل�ؤهلني يف �أجل
ال يتجاوز  30يوما املوالية لتاريخ طلب الت�سجيل ال�صادر عن م�ؤ�س�سات التعليم
العايل �أو التكوين املهني ،كما يرا�سل الطالب على بريده الإلكرتوين (الذي �صرح
به من خالل ا�ستمارة الت�سجيل) لي�شعره بفتح باب اال�ستفادة يف وجهه.
باملوازاة ،يرا�سل ال�صندوق امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو م�ؤ�س�سة التكوين املهني
عن طريق كل من املكتب الوطني للأعمال اجلامعية االجتماعية والثقافيــة
ومكتب التكوين املهنـي و�إنعا�ش ال�شغل ،وي�ضـع رهن �إ�شارتهــم قائمة الطلبة
امل�ستفيدين ق�صد الن�شر.
10

�إذا �أغفلت �أية م�ؤ�س�سة تعليمية القيام بت�سجيل طالب واحد �أو �أكرث من الطلبة،
يحق له�ؤالء الطلبة �إيداع طلبات ت�سجيلهم مبا�شرة لدى ال�صندوق الوطني
ملنظمات االحتياط االجتماعي .يف هذه احلالة ،يوجه ال�صندوق يف �أجل 15
يوما �إ�شعارا للم�ؤ�س�سة املعنية للتقيد ب�أحكام املقت�ضيات القانونية �أو لتقدمي
الإي�ضاحات �أو الطعن يف �صحة الأفعال املن�سوبة يف �أجل  30يوما ،وعند ان�صرام
الأجل ،يقوم ال�صندوق بتطبيق املقت�ضيات القانونية يف هذا املجال.
وتبقى امل�ؤ�س�سة املعنية التي مل تقم بت�سجيل الطالب مدينة لل�صندوق
باال�شرتاكات امل�ستحقة (�إذا كان الطالب ي�ؤدي ا�شرتاكات) ابتداء من تاريخ
ا�ستحقاقها ،م�ضافة �إليها ن�سبة  1%عن كل �شهر �أو جزء �شهر من الت�أخري.

بطاقة التعريف الوطنية بمثابة بطاقة التسجيل
ت�سهيال للإجراءات الإدارية ،تُعد بطاقة التعريف الوطنية مبثابة بطاقة
الت�سجيل .وعلى الطالب ا�ستعمال رقم بطاقة تعريفه الوطنية عند تعبئة �أوراق
العالج اخلا�صة بالعالجات العادية والأمرا�ض املزمنة وعالج الأ�سنان (هي نف�س
�أوراق العالج اخلا�صة بالت�أمني الإجباري عن املر�ض للقطاع العام واخلا�ص) �أو
طلب التحمل.
وي�ستفيد الطالب ب�صفة �شخ�صية دون غريه من اخلدمات املن�صو�ص عليها
يف القانون  116-12املتعلق بالت�أمني الإجباري الأ�سا�سي عن املر�ض اخلا�ص
بالطلبة.
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وقف االستفادة من الخدمات
يتوقف حق ا�ستفادة الطالب من خدمات الت�أمني الإجباري اخلا�ص بالطلبة يف
ثالث حاالت :
•عدم تو�صل ال�صندوق مبلغ اال�شرتاك امل�ستحق �أدا�ؤه ؛
•ت�صريح الوكالة الوطنية للت�أمني ال�صحي �أو الطالب با�ستفادته من تغطية
�صحيـــة �أ�سا�سية �أخرى� ،إما ب�صفة �شخ�صيــة �أو ب�صفته من ذوي حقوق
م�ؤمن ؛
•انقطاع الطالب �أو الطالبة عن الدرا�سة ملدة مت�صلة تفوق � 6أ�شهر لأ�سباب
غري املر�ض �أو احلمل �أو وقوع حادثة �سري �أو �صدور قرار �إداري م�ؤقت يف حقه
�أو �إحالته على الق�ضاء.
ويقوم ال�صندوق فور علمه بانقطاع الطالب عن الدرا�سة �أو ا�ستفادة هذا الأخري
من تغطية �صحية �أ�سا�سية �أخرى ب�إ�شعاره بالتغيري الذي هم و�ضعيته عن طريق
ر�سالة م�ضمونة على �آخر عنوان يتوفر عليه.
عند ان�صــرام  30يوما من تاريـخ توجيه الإ�شعار دون �إثبات الطالب عدم
االنقطاع عن الدرا�سة �أو عدم اال�ستفادة من تغطية �صحية �أ�سا�سية �أخرى ،يوقف
ال�صندوق حق اال�ستفادة من اخلدمات ويحتفظ للطالب املعني ب � 6أ�شهر يحق
له خاللها اال�ستمرار يف اال�ستفادة من اخلدمات التي يقدمها ال�صندوق قبل
الإيقاف النهائي لال�ستفادة.
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سلة العالجات ونسب التغطية
ي�ستفيد الطلبة امل�سجلون لدى ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي.
من تغطية للمخاطر وم�صاريف اخلدمات الطبية الناجمة عن املر�ض �أو حادثة �أو
والدة �أو ت�أهيل طبي ع�ضوي �أو وظيفي (طبقا للف�صل  7من القانون : )65-00
 العالجات الوقائية والطبية املرتبطة بالربامج ذات الأولوية املندرجة يف �إطارال�سيا�سة ال�صحية للدولة ؛
 �أعمال الطب العام والتخ�ص�صات الطبية واجلراحية ؛ العالجات املتعلقة بتتبع احلمل والوالدة وتوابعها ؛ العالجات املتعلقة باال�ست�شفاء والعمليات اجلراحيةمبا يف ذلك �أعمال اجلراحة التعوي�ضية؛
 التحاليل البيولوجية الطبية ؛ الطب الإ�شعاعي والفحو�ص الطبية امل�صورة ؛ الفحو�ص الوظيفية ؛ الأدوية املقبول �إرجاع م�صاريفها ؛ �أكيا�س الدم الب�شري وم�شتقاته ؛الآالت الطبية و�أدوات االنغرا�س الطبي ال�ضرورية ملختلف الأعمال الطبيةواجلراحية� ،أخذا يف االعتبار طبيعة املر�ض �أو احلادثة ونوعية هذه الآالت والأدوات ؛
 الأجهزة التعوي�ضية والبدائل الطبية املقبول �إرجاع م�صاريفها ؛ النظارات الطبية ؛ عالجات الفم والأ�سنان ؛ �أعمال التقومي الوظيفي والرتوي�ض الطبي ؛ -الأعمال �شبه الطبية.

دليــــــل الطلبــــة
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االستثناءات
طبقا للقانون  ،65-00ال يعو�ض ال�صندوق عن عمليات اجلراحة التجميلية
والعالج باحلامـــات والوخز بالإبـــر وامليزوتريابيـــا والعالج مبياه البحر والطب
التجان�سي  Homéopathieواخلدمات املقدمة يف �إطار ما ي�سمى بالطب الهادئ.

العالجات العادية

هي كل اخلدمات ال�صحية التي ي�ؤدي الطالب امل�ؤَمن ثمنها �أو �أتعابها ويودع ملف
مر�ض من �أجل احل�صول على تعوي�ض عن م�صاريفها:

تدبير التأمين اإلجباري عن المرض لفائدة الطلبة
�أ�سند القانون  116-12لل�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي
تدبري الت�أمني الإجباري الأ�سا�سي عن املر�ض اخلا�ص بطلبة التعليم العايل
والتكوين املهني بالقطاعني العام واخلا�ص .وعليه ،فال�صندوق م�س�ؤول عن تدبري
اال�شرتاكات وحقوق الطلبة امل�ؤمنني يف اال�ستفادة من اخلدمات ،كما �أنه م�س�ؤول
عن تدبري عمليات انخراط امل�ؤ�س�سات التعليمية املعنية وت�سجيل الطلبة
امل�ؤهلني ،وكذلك التعوي�ض عن اخلدمات املقدمة وحتملها يف �إطار الثالث امل�ؤدي.
وطبقا للمادة  19من القانون  ،116-12فقد فو�ض ال�صندوق للمكتب الوطني
للإعمال اجلامعية واالجتماعية والثقافية ومكتب التكوين املهني و�إنعا�ش ال�شغل
ا�ستقبال ملفات املر�ض يف �إطار العالجات العادية ،يف حني يتكلف ال�صندوق
مبعاجلة هذه امللفات �إ�ضافة مللفات طلبات التحمل.
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 - 1استشارة أو زيارة الطبيب

يعو�ض ال�صندوق عن ا�ست�شارة �أو زيارة الطبيب العام �أو املخت�ص بن�سبة 80%

من التعريفة الوطنية املرجعية .ويعبىء الطبيب ورقة العالج وي�ضع عليها خامته
و�أتعابه وي�ضمنها و�صفة العالج .كما يجب �أن تت�ضمن ورقة العالج �إ�سم الطالب
ورقم بطاقته الوطنية� ،إ�ضافة خلامت الطبيب املعالج وتوقيعه وتاريخ اال�ست�شارة.
التعريفة الوطنية المرجعية

الطبيب العام

قيمة التعويض الذي
سيتوصل به المؤمن ()80%

 80درهم

 64درهم

الطبيب المختص

 150درهم

 120درهم

 - 2التحاليل البيولوجية

يعو�ض ال�صندوق عن جمموع التحاليل البيولوجية التي ي�صفها الطبيب يف ورقة
العالج بن�سبة  80%من التعريفة الوطنية املرجعية .ويتم �إر�سال �أو �إيداع فاتورة
التحاليل البيولوجية (دون احلاجة �إىل دعمها بنتائج التحاليل� ،إال �إذا طلبت
املراقبة الطبية لل�صندوق ذلك عرب مرا�سلة �شخ�صية للطالب) ويجب �أن تت�ضمن
ورقة العالجات العادية خامت وتوقيع الإحيائي ومبلغ الفاتورة.
العمل البيولوجي

المعامل B

Cotation

قيمة التعويض ( 80%في
قيمة العمل =
المعامل  B× Cotationإطارالعالجات العادية

NFS

1.10

80

 88درهم

 70.40درهم

Glycémie

1.10

30

 33درهم

 26.40درهم

 - 3األجهزة الطبية

* �أمثلة للتو�ضيح

يتم التعوي�ض عن �أجهزة الرتميم والتقومي الطبي بن�سبة  100%من املبلغ اجلزايف
املحدد بقرار وزير ال�صحة .بع�ض هذه الأجهزة الطبية ي�ستدعي احل�صول على
"املوافقة على التعوي�ض" ،من خالل و�ضع ملف يت�ضمن ورقة العالج معب�أة
ب�شكل �صحيح وم�ؤ�شر عليها من طرف الطبيب املعالج� ،إ�ضافة للو�صفة الطبية
للجهاز الطبي مع تو�ضيح املر�ض الذي ي�ستدعي اقتناء اجلهاز وفاتورة اجلهاز
الطبي موقعة من طرف املمون و تت�ضمن ثمن اجلهاز.
دليــــــل الطلبــــة
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ورقة العالج اخلا�صة
بعالجات الأ�سنان

 - 4عالجات األسنـــان

يعو�ض ال�صندوق عن عالجات الأ�سنان
وترميمها بن�سبة  80%من التعريفة
الوطنية املرجعية املعتمدة.

 - 5النظارات الطبية (اإلطار والزجاج)
حدد الثمن اجلزايف القانوين يف  800درهم .وميكن جتديد النظارات الطبية كل
�سنتني ابتداء من تاريخ �آخر ا�ستفادة.

 - 6الترويض الطبي
يعو�ض ال�صندوق عن ح�ص�ص الرتوي�ض الطبي بن�سبة  80%من التعريفة الوطنية
املرجعية املحددة يف  50درهم لكل ح�صة .ويودع الطالب ملفات طبيا يت�ضمن
ورقة العالج معب�أة ب�شكل �صحيح وو�صفة الطبيب التي تبني نوع وح�ص�ص
الرتوي�ض الطبي و�أتعاب املرو�ض وح�ص�ص الرتوي�ض التي ا�ستفاد امل�ؤمن منها.
مفهوم التعريفة الوطنية املرجعية :
التعريفة الوطنية املرجعية هي الثمن �أو ال�سعر الذي يتم على �أ�سا�سه تعوي�ض �أو حتمل
اخلدمات الطبية �أو اجلراحية �أو اال�ست�شفائية من طرف ال�صندوق الوطني ملنظمات
االحتياط االجتماعي.
ويتم حتديد التعريفة الوطنية املرجعية يف �إطار اتفاقيات وطنية يربمها ال�صندوق الوطني
ملنظمات االحتياط االجتماعي وال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي مع منتجي
العالجات حتت �إ�شراف الوكالة الوطنية للت�أمني ال�صحي.
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من

اإلثنيـن إلى الجمعـة و

من  08h30إلى 16h30

ي�ضع ال�صندوق رهن �إ�شارة الطلبة مركز ات�صال للإجابة عن جميع الت�ســا�ؤالت التي يطرحونها حول
م�ساطر الت�سجيل املتبعة يف �إطار الت�أمني الإجباري الأ�سا�سي عن املر�ض ،وتقدمي معلومات حول طريقة
الولوج للخدمات (التعوي�ض الالحق ,التحمالت ،ن�سب التعوي�ض…�إلخ) .بالإ�ضافة �إىل تقدمي امل�ساعدة
التقنية من �أجل الولوج للخدمات الإكرتونية ومتابعة ملفات املر�ض.

دليــــــل الطلبــــة
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األدوية
يقوم ال�صنــدوق بالتعوي�ض عن م�صــاريف الأدوية املو�صوفـــة يف ورقة العــــالج
وفق ال�شروط التالية :
•�أن يكون الدواء مدرجا يف الئحة الأدوية املقبول �إرجاع م�صاريفها التي مكن
الإطالع عليها على املوقع الإلكرتوين لل�صندوق  www.cnops.org.ma :؛
•على �أ�سا�س الدواء اجلني�س �إذا كان متوفرا ؛
•على �أ�سا�س الو�ضعية ال�صحية للم�ؤمن :
 بالن�سبة للعالجات العادية ،يعو�ض ال�صندوق عن الأدوية املقبول�إرجاع م�صاريفها بن�سبة  70%من الثمن العمومي للبيع ؛
 �أما بالن�سبة للم�ؤمنني امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة ومكلفة (ال�سكري،التهاب الكبد الفريو�سي ،)...فال�صنـــدوق يعـــو�ض عن الأدوية
املو�صوفة لعالجها بن�سبة  100%من الثمن العمومي للبيع.
ينبغي على الطالب �إيداع ورقة
العالجات التي تت�ضمن الأدوية
املو�صوفة من طرف الطبيب و حتمل
توقيع وخامت املمــار�سني (الطبيب،
ال�صيـــديل ،الإحيائـــي )...مرفقة
ببيانات الأدوية والرقم الت�سل�سلي
 code à barreاملثبت يف علبة الدواء
(�أو الثمن العمومي لبيع الدواء).
ورقة العالج اخلا�صة
بالعالجات العادية
20

األمراض المزمنة والمكلفة
عند الإ�صابة مبر�ض مزمن (�أنظر الالئحة جانبه) ،مكن للطالب التقدم بطلب
الإعفاء ُ
حتمل م�صاريف الأدوية املقبـول �إرجاع م�صاريفها واملتعلقة
الكلي من ُّ
بهذا املر�ض .ويجب �أن ي�ضم الطلب تقريرا طبيا مف�صال موقعا من طرف الطبيب
املعالج املخت�ص ون�سخة من نتائج الفحو�صات (البيولوجية والإ�شعاعية)...
التي تثبت الإ�صابة باملر�ض.
بعد درا�سة امللف من طرف املراقبة الطبية
لل�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط
االجتماعي واملوافقة على الطلب ،ت�سلم
للطالب املوافقة عن الإعفاء من احل�صة
املتبقية على عاتقه Exonération du
 ticket modérateurالتي يجب �أن
ي�ضعها يف ملفات املر�ض اخلا�صة بعالجات
الأمرا�ض املزمنة لال�ستفادة من حتمل
الأدوية بن�سبة .100%
وير�سل ال�صندوق هذه املوافقة على �آخر
عنوان م�صرح به من ِقبل الطالب.
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ورقة العالج اخلا�صة بالأمرا�ض
املزمنة واملكلفة

دليــــــل الطلبــــة
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إيداع ملفات المرض

يتم �إيداع ملفات املر�ض اخلا�صة بالعالجات العادية (ا�ست�شارة الطبيب� ,أدوية،
التحاليل البيولوجية ،الك�شوفات الإ�شعاعية� ,إلخ) وطلبات املوافقة امل�سبقة
وطلب الإعفاء من احل�صة املتبقية بالن�سبة للأمرا�ض املزمنة واملكلفة :
•	 لـــدى املرافـــق التابعـــــة للمكتــب الوطنــــي للأعمــال اجلامعية
االجتماعية والثقافيــة  ONOUSCبالن�سبة مل�ؤ�س�ســات التعليم العايل
اجلامعي العام واخلا�ص.
•	 لدى املرافق التابعة ملكتب التكوين املهني و�إنعا�ش ال�شغل بالن�سبة
مل�ؤ�س�سات التكوين املهني التابعة له.
و ت�سلم هذه امل�ؤ�س�سات ،التي تربطها بال�صندوق اتفاقية تفوي�ض التدبري ،و�صل
�إيداع كل ملف مر�ض بعد الت�أكد من ا�ستيفاءه لل�شروط القانونية.
�أما بالن�سبة لطلبة التكوين املهني بالقطاع اخلا�ص وطلبة التكوين املهني التابع
للقطاعات الوزارية فيتم �إر�سال ملفات املر�ض مبا�شرة على عنوان ال�صندوق.
وي�ستعمل الطالب امل�ؤهل نف�س �أوراق العالج املعتمدة يف �إطار الت�أمني الإجباري
عن املر�ض وي�ضع عليها ا�سمه الكامل ورقم بطاقة تعريفه ويوقع عليها .ومن
ال�ضروري �إيداع ملفات املر�ض قبل انق�ضاء �شهرين ابتداء من تاريخ زيارة
الطبيب و �إال ف�إنها تعترب خارج الأجل القانوين ،با�ستثناء حالة العالج امل�ستمر،
حيث يتم �إيداع ملف املر�ض �شهرين بعد انتهاء العالج.

كيف أتوصل بتعويضاتي ؟
يتو�صل الطالب بالتعوي�ضات على احل�ساب امل�صرح
به عند تعبئته ا�ستمارة طلب الت�سجيل يف الت�أمني
الإجباري الأ�سا�سي .ويف حالة عدم التوفر على
�أي ح�ساب بنكي م�صرح به ،يبعث ال�صندوق
التعوي�ضات على �شكل حواالت قابلة لل�سحب
بجميع مراكز الربيد.
24

م�ؤ�س�سات التعليم العايل والتكوين
املهني العام واخلا�ص

�أداء الطلبة
لال�شرتاكات

م�ؤ�س�سات التعليم العايل
التابعة للجامعات �أو غري
التابعة لها
امل�ؤ�س�سات التابعة جلامعة
القرويني،
م�ؤ�س�سات التعليم العتيق
بالقطاع العام
م�ؤ�س�ســــات القطاع العام التي
حتت�ضـــن الأق�سام التح�ضريية

رابط ت�سجيل
الطلبة

الإعفاء من الأداء،
با�ستثناء م�سالك
التكوين امل�ؤدى عنه

املراكز اجلهوية ملهن الرتبية
والتكوين

امل�ؤ�س�ســـات التابعة جلامعة
الأخوين

م�ؤ�س�سات التعليم العتيق
بالقطاع اخلا�ص
م�ؤ�س�سات التعليم العايل
املندرجة يف �إطار ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص

�أداء اال�شرتاكات
يف ح�ساب امل�ؤ�س�سة
التي تتوىل حتويله
لل�صندوق

cme.enssup.gov.ma

امل�ؤ�س�سات التي ت�ضم �أق�سام
لنيل �شهادة تقني متخ�ص�ص
عايل

م�ؤ�س�ســــــــات التعليم العايل
اخلا�صة

ملفات املر�ض

الإيداع مبقرات
املكتب الوطني
للأعمال
اجلامعية
والثقافية
واالجتماعية
ONOUSC

م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص التي
حتت�ضن الأق�سام التح�ضريية
امل�ؤ�س�سات التابعة ملكتب
التكوين املهني و�إنعا�ش ال�شغل

الإيداع مبقرات
الإعفاء من الأداء،
با�ستثناء م�سالك التكوين  www.inscription-مكتب التكوين املهني
 ofppt.maو�إنعا�ش ال�شغل
امل�ؤدى عنه

�أداء اال�شرتاكات يف
م�ؤ�س�سات التكويــن املهنـــي
ح�ساب امل�ؤ�س�سة التي
بالقطاع اخلــا�ص
تتوىل حتويله لل�صندوق
م�ؤ�س�سات التكوين املهني التابع الإعفاء من الأداء،
با�ستثناء م�سالك التكوين
للقطاعات الوزارية
امل�ؤدى عنه

cme.anam.ma

مرا�سلة ال�صندوق
الوطني ملنظمات
االحتياط
االجتماعي

دليــــــل الطلبــــة
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الخدمـات المؤمنـــة
1

التتبع المنتظم لوضعية
المؤمن اإلدارية

2

متكنكم هذه اخلدمة من تتبع
مراحل معاجلة ملف املر�ض
(ا�ستقبـ ــال ،ت�سجيـ ــل� ،أداء) كمــا
ت�سمح بالتعرف على قيمة مبلغ
التعوي�ضات التي تتم لفائدتكم يف
�إطار التامني الإجباري عن املر�ض.

ت�سم ــح لكـ ــم ه ــذه اخلدمـ ــة باالطالع
على و�ضعيتكم يف �إطار نظام التامني
الإجباري ع ــن امل ـ ــر�ض (حقوق مفت ــوحة
�أو مغلقة) والقيام بالإجراءات الالزم ــة
لتحيينهـ ــا �إذا تطل ـ ــب الأمر ذلك.
3

تتبع طلبات التحمل

متكن هذه اخلدمة من التعرف على تاريخ
تو�صل ال�صندوق مبلف طلب التحمل من
قِبل منتج العالج وكذا تاريخ احل�صول
على املوافقة وقيمة العمل الطبي (ح�سب
التعريفة الوطنية املرجعية).
كما متكن هذه اخلدمة من التعرف
على مبلغ الفرق الذي �سيدفعه امل�ؤمن
للم�صحة �أو امل�ؤ�س�سة الطبية.
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تتبع التعويضات

4

اإلشعار باألداء

متكـ ـ ــن هـ ـ ــذه اخل ـ ــدمة
امل�ؤم ـ ــن من التو�صـ ـ ــل ب�إ�شعـ ــار
بالأداءات الت ـ ــي تت ـ ـ ــم لفائدته
على بريده االلكرتوين.

الخدمـات الحرة
1

دليل األدوية المقبول
إرجاع مصاريفها

2

بف�ضل هذه اخلِدمة �سيتعرف
امل�ؤمنون ومنتجو العالجات على
الأدوية الأ�صلية و اجلني�سة .وتعد
هذه املعلومة مهمة لأن التعوي�ض يتم
على �أ�سـ ــا�س ثمـ ـ ــن الدواء اجلني ــ�س
�إذا كان متوفرا.

يتم تعوي�ض امل�ؤمنني على �أ�سا�س
الئحة الأدوية القابلة للتعوي�ض
واملحددة من طرف وزارة ال�صحة
وميكن للم�ؤمنني االطالع ب�سهولة
على هذه الالئحة على موقع
ال�صندوق االلكرتوين.
3

مقارن األثمنة
Comparateur

متكن هذه اخلدمة من مقارنة
قيمة الأعمال والتدخالت الطبية
بكل من القطاعني العام واخلا�ص
(امل�ست�شفيات ،مراكز اال�ست�شفاء
اجلامعية ،امل�ست�شفيات الع�سكرية،
امل�صحات اخلا�صة ،م�صحات ال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي) على
�أ�سا�س التعريفة الوطنية املرجعية.
5

هل الدواء الذي
اقتنيتــــه جنيـــس ؟

4

الفاتورة االلكترونية
Devis électronique

متكن هذه اخلدمة امل�ؤمن من حتديد
قيمة ما يتبقى عليه دفعه ح�سب
التعريفة الوطنية املرجعية يف حال
رغب امل�ؤمن يف القيام مبجموعة من
الأعمال الطبية (حتاليل بيولوجية،
جراحة )...حيث ت�سمح له بتحديد
الفاتورة "القانونية" لهذه الأعمال
جمتمعة ب�شكل قبلي.

منتج العـالج األقــرب إليكـــم

�سيمكنكم هذا الدليل املتواجد على املوقع االلكرتوين لل�صندوق من البحث عن �إ�سم �أي
م�ؤ�س�سة �صحية (م�ست�شفى ،مركز عالج� )...أو منتج عالج (طبيب� ،إحيائي ،متخ�ص�ص
يف الفحو�صات الإ�شعاعية )...متعاقد مع ال�صندوق.
دليــــــل الطلبــــة
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www.cnops.org.ma/amoe

التحمــالت
يتحمل ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي مبا�شرة جمموعة من
اخلدمات بن�سبة ترتاوح ما بني  80%و  100%من التعريفة الوطنية املرجعية.
وي�ؤدي الطالب احل�صة املتبقية على عاتقه ملنتجي العالجات بعد احل�صول على
املوافقة على طلب التحمل.

100%

مـن التعريفــة
الوطنية المرجعية

100%

من قيمة الفاتورة

90%
مـن التعريفــة

 اال�ست�شفاء بالقطاع العام ، ح�ص�ص ت�صفية الدم والأدوية املتعلقة بها ، ح�ص�ص عالج ال�سرطان ,ويتحمل ال�صندوق الأدويةاملكلفة املتعلقة بال�سرطان بنف�س الن�سبة.
 العالج باخلارج غري املتوفر باملغرب� ،شريطة احل�صولعلى املوافقة امل�سبقة للمراقبة الطبية لل�صندوق.
 -اال�ست�شفاء بالقطاع اخلا�ص

الوطنية المرجعية

80%
مـن التعريفــة

 -ح�ص�ص الليزر وحتليل �شبكة العني

الوطنية المرجعية

دليــــــل الطلبــــة
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يف �إطار تعزيز ال�شفافية ،تبني ورقة التحمل  La prise en chargeاملبلغ
الذي يتحمله ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي و الباقي على
عاتق امل�ؤمن طبقا لالتفاقيات املربمة بني الهيئات املدبرة للت�أمني الإجباري
عن املر�ض و منتجي العالجات .وعلى الطالب امل�ؤمن مطالبة امل�ؤ�س�سة بفاتورة
�أو بورقة التحمل التي تبني احل�صة املتبقية على عاتقه و التي ال يجب �أن
تتعدى  10%من املبلغ الإجمايل مل�صاريف العالج.
و عليه و با�ستثناء اخلدمات الإ�ضافية (ماء
معدين ،غرفة فردية ،و�سائل الرتفيه،
الخ )...فال يحق مل�ؤ�س�سات اال�ست�شفاء �أن
تطالب امل�ؤمن ب�شيك ك�ضمان لأداء م�صاريف
العالج ،و�إال فيحق للطالب امل�ؤمن تقدمي
�شكاية معززة بوثائق الإثبات �إىل ال�صندوق
الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي �أو
للوكالة الوطنية للت�أمني ال�صحي ق�صد اتخاذ
كافة التدابري القانونية الالزمة.

من أخاطب في حالة طلب التحمل
�أوال ،تتوىل امل�ؤ�س�سات العالجية (م�صحات ،مراكز ال�سرطان ،مراكز ت�صفية
الكلي ،م�ؤ�س�سة احل�سن الثاين )...توجيه طلبات التحمل لل�صندوق الوطني
ملنظمات االحتياط االجتماعي الذي يتوىل درا�ستها والبث فيها عرب مديرية
املراقبة الطبية.
ويبقى ال�صندوق م�س�ؤوال عن البث يف طلبات التحمل واملخاطب الوحيد يف هذا
النطاق .وميكن للطالب امل�ؤمن الذي ُرف�ض طلب حتمله اللجوء لتحكيم الوكالة
الوطنية للت�أمني ال�صحي.
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هــــــــــام
•  يبقى الطالب امل�ؤمن لدى ال�صندوق حرا يف اختيار اال�ستفادة من نظام
التحمل �أو نظام التعوي�ض الالحق (�أداء مبلغ اخلدمات م�سبقا وو�ضع ملف
مر�ض لدى امل�صالح املخت�صة)،
• ال ي�شمل التحمل بامل�ؤ�س�سات ال�صحية العمومية واخلا�صة �سوى اال�ست�شفاء
وما يتعلق به من �أدوية وفحو�صات وحتاليل ،مع العلم �أن اال�ست�شفاء بالقطاع
العام ال ي�ستدعي طلب التحمل.
• يف احلاالت اال�ستعجالية،ميكن للطالب امل�ؤمن لدى ال�صندوق دخول امل�صحة
فورا واال�ستفادة من اخلدمات ،على �أن تتوىل هذه امل�صحة توجيه طلب التحمل
�إىل م�صالح ال�صندوق يف �أول يوم عمل يلي اال�ستفادة من اخلدمات ؛

تعـزيزا
للشفافيـة

�إر�سال ك�شف مف�صل
للم�ؤمنني بكل طلبات
التحمل التي متت
املوافقة عليها

من �أجل �ضمان الولوج �إىل املعلومة و تعزيز ال�شفافية ،ير�سل ال�صندوق بانتظام �إىل
م�ؤمنيه ك�شفا بالتحمالت التي متت لفائدتهم.
ويت�ضمن الك�شف هوية منتج العالج الذي قام بطلب التحمل وهوية امل�ستفيد
وطبيعة اخلدمة مو�ضوع طلب التحمل والتعريفة الوطنية املرجعية املطبقة �إ�ضافة
�إىل ح�صتي ال�صندوق و امل�ؤمن طبقا للن�صو�ص القانونية اجلاري بها العمل.

 65سنة من التأمين الصحي

�أحدث ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي يف يوليوز  1950وهو
احتاد لثماين تعا�ضديات يتمتع بال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل املادي ،وال
يهدف �إىل حتقيق الربح املادي و يخ�ضع لرقابة وزارة الت�شغيل و وزارة املالية.
وي�ؤطر ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي :
•الظهــــري ال�شريف رقــــم  1.57.187بتاريــــخ  12نونبـــر  1963ب�سن
قانون التعا�ضد ؛
•الظهري ال�شريف رقم  1.02.296بتاريخ � 3أكتوبر  2002بتنفيذ القانون
رقم  65.00مبثابة التغطية ال�صحية الأ�سا�سية ؛
•الظهري ال�شريف رقــــم  1.15.105بتاريــــخ  4غ�شت  2015القا�ضي
بتنفيذ القانون رقم  116-12اخلا�ص بالت�أمني الإجباري الأ�سا�سي عن
املر�ض اخلا�ص بالطلبة.

آلية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة
ي�شرف ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي على تدبري نظام الت�أمني
الإجباري عن املر�ض لفائدة :
•م�أجوري ومتقاعدي القطاع العام (الدولة ،امل�ؤ�س�سات العمومية ،اجلماعات
الرتابية) وذوي حقوقهم ؛
•�ضحايا ما�ضي انتهاكات حقوق الإن�سان للفرتة املمتدة ما بني  1956و1999
وذوي حقوقهم ،وفقا لالتفاقية املوقعة بتاريخ  5يوليوز  2007مع الدولة
واملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ؛
•الطلبة الذين يتابعون تكوينهم مب�ؤ�س�سات التعليم العايل و التكوين املهني
يف القطاعني العام و اخلا�ص وفق مقت�ضيات القانون .116-12
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المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية

�أحدث املكتب الوطني للأعمال االجتماعية واالجتماعية والثقافية �سنة  2001مبوجب
القانون  .81-00ومن بني مهامه �إحداث وتو�سيع وتدبري و�صيانة م�ؤ�س�سات �إيواء
الطلبة و�ضمان �أداء منح الدرا�سة و�إنعا�ش الريا�ضة اجلامعية الوطنية وكذا تطوير احلياة
الثقافية وامل�ساهمة يف تطوير وتعميم التغطية ال�صحية على الطلبة .وقد وقع املكتب
الذي يخ�ضع لو�صاية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين الأطر ،اتفاقية
مع ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي لتدبري ت�سجيل وا�ستقبال ملفات
مر�ض طلبة التعليم العايل بالقطاعنب العام واخلا�ص.

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
�أحدث مكتب التكوين املهني و�إنعا�ش ال�شغل بظهري رقم  183-72-1الذي �صدر
باجلريدة الر�سمية ل  29ماي  .1974ومن مهام املكتب الذي يخ�ضع لو�صاية وزارة
الرتبية الوطنية والتكوين املهني ،وتطوير ومالءمة التكوين املهني عرب �ضمان الإر�شاد
والتوجيه واالنتقاء املهني للمر�شحني لولوج وحدات التكوين .وقد وقع املكتب على
اتفاقية تفوي�ض التدبري مع ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي لتدبري
ت�سجيل وا�ستقبال ملفات مر�ض طلبة التكوين املهني امل�سجلني لديه.

الئحة المرافق التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
المديرية الجهوية

العنوان

مديرية شمال الدار البيضاء

 ،50شارع العريف ادريس شباكو  20300الدار البيضاء

مديرية جنوب الدار البيضاء

 ،50شارع العريف ادريس شباكو  20300الدار البيضاء

مديرية الشمال الغربي 1

شارع عبد الكريم الخطابي ،حي السالم ،ص.ب  1616-1000الرباط

مديرية تانسيفت األطلنطي

طريق الصويرة ،الحي الصناعي أزلي ،ص.ب  76-40000-مراكش

مديرية الشاوية تادلة

شارع رحال المسكيني ،ص.ب 241-26000-سطات

مديرية الوسط الشمالي

حي األدارسة ،طريق عين السمن ،ص.ب  136-3000فاس

مديرية الشمال الغربي 2

شارع لبنان ،ساحة موزار ،ص.ب  1272-90000طنجة

المديرية الشرقية

 ،60زنقة عبد الرحمن الداخل 60000 ،وجدة

مديرية سوس ماسة درعة

طريق مراكش ،ص.ب  S – 80000/24أكادير

مديرية الوسط الجنوبي

زاوية شارع القوات الملكية المسلحة و تجزئة المشتل ،ص.ب  120-50000مكناس

مديرية األقاليم الصحراوية

شارع  20غشت ،فيال  2مارس حي موالي رشيد ،ص.ب  1148-70000العيون
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عنواين المرافق التابعة للمكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية
المدينة الجامعية

الرباط
الدار البيضاء
القنيطرة
الجديدة
مراكش
سطات
الراشدية
أكادير
فاس
بني مالل
وجدة
طنجة
تطوان
مكناس
مارتيل
السمارة
سال الجديدة
المحمدية

العنوان

مكان تواجد المكتب

الحي الجامعي السويسي 2
الحي الجامعي السويسي 1
الحي الجامعي أكدال
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي سايس 1

شارع عالل الفاسي ،ص.ب  - 6221العرفان
شارع عالل الفاسي  ،مدينة العرفان ،الرباط -ص.ب 775
زاوية شارعي األمم المتحدة و عمر بن الخطاب ،ص.ب ،719
طريق الجديدة كلم  7ص.ب 8051
شارع المسيرة الخضراء،طريق عين السبع ،القنيطرة ،ص.ب 232
طريق بن معاشو ،ص.ب  ،155الجديدة
أمرشيش ،ص.ب 2395
كلم  ،3طريق الدار البيضاء،ص.ب 473
ص.ب  ،541بوتاالمين
حي الداخلة ،ص.ب S/11
كلم  ،6طريق إيموزار ،ص.ب 2679

المركز الطبي الجامعي ظهر المهراز
(قرب الحي الجامعي ظهر المهراز)
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي
ملحقة الحي الجامعي
كلية علوم الشريعة ،السمارة
كلية العلوم القانونية و االقتصادية
واالجتماعية ،سال
كلية العلوم القانونية و االقتصادية
واالجتماعية ،المحمدية

ص.ب  - 2385فاس الرئيسية

الكلية المتعددة التخصصات ،تازة
تازة
الكلية المتعددة التخصصات ،آسفي
آسفي
الكلية المتعددة االختصاصات،
قلعة السراغنة
قلعة السراغنة
الصويرة
المدرسة العليا للتكنولوجيا ،الصويرة
الناظور
الكلية المتعددة التخصصات ،الناظور
الحسيمة
كلية العلوم التقنية ،الحسيمة
العرائش
الكلية المتعددة التخصصات ،العرائش
خريبكة
الكلية المتعددة التخصصات ،خريبكة
برشيد
المدرسة العليا للتكنولوجيا ،برشيد
ورزازات
الكلية المتعددة التخصصات ،ورزازات
تارودانت
الكلية المتعددة التخصصات ،تارودانت
كلميم
المدرسة العليا للتكنولوجيا-كلميم
العيون
المدرسة العليا للتكنولوجيا

طريق تاغزيرت مغيلة -بني مالل
حي القدس ،ص.ب 417
ص.ي  ،1172الحي الجامعي ،طنجة الرئيسية
الحي الجامعي المطار ،ص.ب  ،4137التوابل
ص.ب  ،4068بني احمد ،مكناس
ص.ب  - 212مارتيل
حي السالم ،ص.ب  - 195السمارة
طريق أوطا حسين ،ص.ب  ،5295سال الجديدة
شارع الحسن  ،2ص.ب  ،145المحمدية 20800
طريق وجدة ،ص.ب  ،1223تازة
طريق سيدي بوزيد ،ص.ب  ،4162طريق  ،301آسفي
قلعة السراغنة
كلم  ،9طريق أكادير ،الصويرة الجديدة (الفهازوة) ص.ب 383
ص.ب  ،300سلوان ،62 700 ،الناظور
ص.ب  ،03أجدير ،الحسيمة
ص.ب  ،745مكتب البريد الرئيسي 92004
حي الزيتونة ،ص.ب  ،145خريبكة25000 ،
حي التقدم ،معبر الجزائر ،ص.ب  ،218برشيد
ص.ب  ،638ورزازات
الحي المحمدي (لسطح) ،ص.ب  ،271تارودانت38000 ،
ص.ب  ،1317كلميم81000 ،
ص.ب  ،3007تجزئة  25مارس ،العيون
دليــــــل الطلبــــة

35

Mieux vaut prevenir
que guerir

