


أهداف اللقاء التواصلي



الخدمات االجتماعية المقدمة

المساعدة على اقتناء السكن•

تكميليةالالصحيةتغطية ال•

االسعاف والنقل الطبي•

السياحة الداخلية، مراكز االصطياف، االسفار: الترفيه•

النقل عبر القطار•

قروض االستهالك•

منح حفز التفوق الدراسي•

المساعدة على أداء فريضة الحج•

برنامج نافذة لإلعالميات•

االوليالتعليم •

مكتبات وسائطية•

خدمات اخرى•



التغطية الصحية 

التكميلية الجديدة

AMC+



انقضاء مدة اتفاقية التغطية الصحية الموقعة سابقا.

 بالمنخرطيناستمارات واستطالع الراي الخاصة نتائج

 الطبحول صحة المنخرط بشراكة مع كلية دراسة

 السكري كشفت عن الحاجة الى اتفاقية جديدة أكثر شموليةالفحص المبكر لداء حمالت.

+AMCاتفاقية التغطية الصحية الجديدة 

1 االتفاقية الجديدة هو تاريخ  تفعيل 2016يوليوزAMC+

 قيمة صفقةAMC+ السنة/ م درهم 135« سهام للتأمينات»مع

 وكيل اداري بتراب المملكة 356متواجدة عبر « سهام للـتأمينات»شركة.



الخاصة،االحتياجاتذوياالبناءللطلبة،سنة26وسنة،21سنحتىاالبناءاألزواج،،المنخرطون

.المتوفيالمنخرطحقوقذوو

علىونيتوفرالوالذينخاص،صحيتأمينعلىأوأساسي،تعاضدينظامعلىيتوفرونالذينسواء

.أساسيتعاضدينظام

المستفيدون من التغطية الصحية التكميلية



 االستشفائيةوالتكاليف الصحية الناجمة عن كل العمليات الجراحية توسيع التغطية الصحية لتشمل.

 مل كما ال يش..( زكام، جروح بسيطة )االمراض االعتيادية التامين هي الحاالت المستثناة من هذا

CNOPS.االمراض التي ال يتحملها 

 100الى 90الرفع من نسبة التعويضات عن االمراض من%.

 من التعرفة الوطنية المرجعية% 150تبني تعويض تكميلي بسقف.

 كالسكانيرتكييف مهم لسقف التغطية لبعض الحاالت الخاصة.

 نظام  مطابقةAMC+ المرجعيةمع التعرفة الوطنية.

+AMCجديد التغطية الصحية التكميلية من خالل 



خدمات العقد اجلديد

:التعويضنسبة 

100 % من الفرق بين أساس التعويض والمبلغ

الذي يتحمله الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 

االجتماعي

:أساس التعويض

150 %من التعريفة الوطنية المرجعية  بالنسبة

مراض لإلستشفاءات و العالجات المتنقلة المتعلقة باأل

المزمنة أو المكلفة

 بالنسبة للحاالت الخاصةالمدفوعة المصاريف

:المضمونةالخدمات

المتعلقةالجراحيةأوالطبيةالستشفاءاتا

أوالتيوالمكلفةالمزمنةأواألمدطويلةباألمراض

المنخرطحياةتهدد

خدمةلكلالمحددالسقفحدودفيالخاصةالحاالت

:التعويضنسبة

90%حدودفيالمنخرطعاتقعلىيتبقىمما

درهممليونحدودفي%100ودرهم000250

90%بالنسبةالمنخرطعاتقعلىيتبقىمما

الخاصةالحاالتوالمكلفةوالمزمنةلألمراض

:التعويضأساس

المدفوعةالمصاريف

:  الخدمات المضمونة

 حاالت اإلستشفاء الطبية أو الجراحية بدونجميع

استثناء

 الخاصة في حدود السقف المحدد لكل خدمةالحاالت

خدمات العقد القدمي

درهم1000سقف :  سكانيردرهم500سقف:سكانير



التغطية الصحية 

التكميلية الجديدة

AMC+



أو المزمنة/الحاالت الخطيرة و

طويلةاألمراضعنالمترتبةالطبيةالتكاليفالتأمينيغطي

وزارةقرارفيالمحددة((ALCالمكلفةوالمزمنةأو(ALD)األمد

.اإلجباريةالصحيةالتغطيةطرفمنعليهاالمؤمنوالصحة

موصوفة،الاألدويةالطبية،العملياتواالستشارات:التعويضاتتشمل

أويالطباالستشفاءاإلشعاعية،الفحوصاتوالبيولوجيةالتحاليل

...الخطيرةالحروقعالجاتالطبية،األجهزةالترويض،الجراحي،



حاالت االستشفاء الطبي و الجراحي

طبيعةكانتكيفماالجراحيأوالطبياالستشفاءعنالناجمةالتكاليفالتأمينيغطي

:يشملهووخاصة،أوعموميةاستشفائيةبمؤسساتتمسواءوالحادثأوالمرض

؛(اإلنعاشأوالمركزةالعنايةأوعاديةغرفةفي)بالمستشفىاإلقامةتكاليف

الطبي؛الطاقميقدمهاالتيالعالجاتتكلفة

المرتبطة؛األدواتواألجهزةوالتخديروالعملياتغرفةتكاليف

الوظيفي؛الترويضفيهابماالجراحيةالعمليةبعدماعالجاتتكاليف

...

و عموما كل تدخل أو دواء أو أداة ضرورية.



الحاالت التي يغطيها العقد الجديد    

Type d’hospitalisation         نوع االستشفاء قديم 

Ancien جديدNouveau 

Cholécystectomie

Amygdalectomie

Appendicectomie

Cataracte

Hernie inguinale

Hernie discale

Fibrome

Lithotripsie

Adénome de prostate (bénin)

Canal lombaire étroit

Neurochirurgie

Hospitalisation médicale hors ALD-ALC

المرارةاستئصال

استئصال اللوزتين

الزائدة الدوديةاستئصال 

الفتاقمرض 

الغضروف الفقريانزالق 

الورم الليفي

جراحة األعصاب

(جاللة)تصفية عدسة العين 

تفتيت الحصوات

ورم المتانة

رضيق قناة فقرات أسفل الظه

في إطار األمراض غير المزمنة أو المكلفةاالستشفاء 

غير مضمونمضمون



ملها تذكير للحاالت الخاصة التي يش

عقد التأمين الصحي التكميلي   



مالحظة
سقف 

التعويض
التعويض نوع الحالة

شهادة الحياةعقد االزدياد أوملف التعويض يتكون من 
1000,00 عادية

والدة

1500,00 توأم

:ملف التعويض يتكون من

التحمل المسلمة من النظام التعاضدي االساسي،ورقة

أو فاتورة مفصلة من المؤسسة االستشفائية،

أو تقرير الطبيب المختص يبين طبيعة الوالدة

 شهادة االزدياد

2000,00 قيصرية

تعطى منحة  الوالدة ألحدهم فقط،بالنسبة لألزواج المنخرطين في إطار العقد  كل واحد على حدى

شهرا24عن كل فترة  400,00

100  %

من مبلغ 

المصاريف 

المتبقية 

على عاتق 

المنخرط

البصريات

سنة، لمدة أقصاها ست 16الذين يقل سنهم عن لألطفال

فترات 

1200,00 تقويم االسنان

شهرا24ولكل مستفيد عن كل فترة لكل وحدة 3000,00 الرمامة السمعية

سنويا لكل مستفيد 2000,00 الترويض الطبي

درهم500بدال من  1000,00 السكانير

سنويا لكل مستفيد 2000,00
التصوير بالصدى 

IRM المغناطيسي

الحاالت الخاصة





املتعلقة أأمثةل لأساس التعويض عن العالجات 

ابلأمراض املزمنة و امللكفة



درهم120عامطبيباستشارة

التعريفة الوطنية 

المرجعية 

نسبة 

التعويض 

المبلغ المعوض من طرف

ص و م ح ج CNOPS

المبلغ المعوض من طرف

ديةالقطاع التكميلي للتعاض

التعويض االجمالي 

االساسي 

درهم   80 80 % درهم   64 دراهم   3 67درهم  

أساس التعويض بالدرهم

ت و م 150%
الباقي

نسبة تعويض

سهام للتأمين

المبلغ المعوض من 

طرف

سهام للتأمين 

درهم  80*150%=120 120 – 67 = 53درهم  100 % 53 درهم 

النظام 
التعاضدي

شيء ال يتبقى  

على عاتق 

المؤمن له  

AMC+

َسهام

للتأمين

أمثلة ألساس التعويض عن العالجات المتعلقة باألمراض المزمنة و المكلفة



درهم 200 أخصائيطبيباستشارة

التعريفة الوطنية 

المرجعية 

نسبة 

التعويض 

المبلغ المعوض من طرف

ص و م ح ج CNOPS

المبلغ المعوض من طرف

ديةالقطاع التكميلي للتعاض

التعويض االجمالي 

االساسي 

150 80 % 120 دراهم  5 درهم  125

أساس التعويض بالدرهم 

ت و م 150%
الباقي

نسبة تعويض

سهام للتأمين

المبلغ المعوض من 

طرف

سهام للتأمين 

150*150% =225 200 – 125= 75درهم  100 % درهم  75

النظام 
التعاضدي

شيء ال يتبقى  

على عاتق 

المؤمن له  

AMC+

َسهام

للتأمين

أمثلة ألساس التعويض عن العالجات المتعلقة باألمراض المزمنة و المكلفة



درهم 300 ECG التخطيطمعالقلبطبيباستشارة

التعريفة الوطنية 

المرجعية 

نسبة 

التعويض 

المبلغ المعوض من طرف

ص و م ح ج CNOPS

المبلغ المعوض من طرف

ديةالقطاع التكميلي للتعاض

التعويض االجمالي 

االساسي 

250 80 % درهم دراهم 200 8,5 درهم 208,50

أساس التعويض

150% TNR  ت و م
الباقي

نسبة تعويض

سهام للتأمين

المبلغ المعوض من 

طرف

سهام للتأمين 

درهم 250*150%= 375 300 – درهم = 208,50 91,50 100 % درهم 91,50 

النظام 
التعاضدي

شيء ال يتبقى  

على عاتق 

المؤمن له  

AMC+

َسهام

للتأمين

أمثلة ألساس التعويض عن العالجات المتعلقة باألمراض المزمنة و المكلفة



جراحيةعمليات لتعويض نماذج 
الاستشفاء لعالج الأمراض  غري  املزمنة  أأو  اخلطرية   حاالت 

TNR  من التعريفة الوطنية املرجعية150أأساس التعويض ٪



التعريفة الوطنية المرجعية  نسبة التعويض 
المبلغ المعوض من طرف

ص و م ح ج CNOPS

7 500 90 % درهم 6 750

أساس التعويض

150% TNR  ت و م
الباقي 

نسبة تعويض

سهام للتأمين

المبلغ المعوض من 

طرف

سهام للتأمين 

 =%150*7500درهم

درهم 11 250
11 250 – درهم= 750 6 4 500 100 % درهم 4 500

درهم 11.250 بـ المرارةاستئصال

النظام 
التعاضدي

يشء ال يتبقى  

املؤمن هلعىل عاتق 

AMC+

َسهام

للتأمين

(TNR المرجعية ٪ من التعريفة الوطنية 150أساس التعويض )  -االستشفاء لعالج األمراض  غير  المزمنة  أو  الخطيرة    حاالت 



التعريفة الوطنية المرجعية نسبة التعويض 
المبلغ المعوض من طرف

ص و م ح ج CNOPS

6 500 90 % درهم 5 850

أساس التعويض

150% TNR  ت و م
الباقي

نسبة تعويض

سهام للتأمين

المبلغ المعوض 

من طرف

سهام للتأمين 

الباقي على عاتق

المنخرط 

=%150*6500درهم

درهم 9 750

9 750 – 5 850 = 

درهم 3 900
100 % درهم 3 900 درهم 750

درهم 10.500 بـ (كاتاراكت/جاللة)العينعدسةتصفية

النظام 
التعاضدي

ما تبقى عىل عاتق

هلاملؤمن 

درمه 750

AMC+

َسهام

للتأمين

(TNR المرجعية ٪ من التعريفة الوطنية 150أساس التعويض )  -االستشفاء لعالج األمراض  غير  المزمنة  أو  الخطيرة    حاالت 



التعريفة الوطنية المرجعية نسبة التعويض 
المبلغ المعوض من طرف

ص و م ح ج CNOPS

3 000 90 % درهم 2 700

أساس التعويض

150% TNR  ت و م
الباقي

نسبة تعويض

سهام للتأمين

المبلغ المعوض من 

طرف

سهام للتأمين 

درهم 3 000*150%=

درهم 4 500
4 500 – 2 درهم =700 1 800 100 % درهم 1 800

درهم 4.500 بـ اللوزتيناستئصال

النظام 
التعاضدي

يشء عىل ال يتبقى  

املؤمن هل  عاتق 

AMC+

َسهام

للتأمين

(TNR المرجعية ٪ من التعريفة الوطنية 150أساس التعويض )  -االستشفاء لعالج األمراض  غير  المزمنة  أو  الخطيرة    حاالت 



المحددةاآلجالفيللتأميناتسهاملشركةالعامللوكيلكامالالملفايداعيتوجب.

عندهيودعملفكلعنإيداعوصلللتأمينسهاملشركةالعامالوكيليسلم.

نللتأميسهاموكيللدىالتكميليالمباشرالتحملطلبأوالتعويضطلبإيداعللمنخرطيمكن.

التعويضمنلالستفادةطريقتانالعقديعرض:

.للتأمينهامسَ وكيللدىالتعاضديةطرفمنعليهامصادقالملفعنمصورةنسخةإيداع-

ليهاعالمصادقةأجلمنللتأمينهامسَ لوكيلعنهالمصورةالنسخةواألصليالطبيالملفتسليم-

مشكلايمواجهةحالةفيالسادسمحمدبمؤسسةاالتصالالمنخرطعلىيتعين.

كميليةمن التغطية الصحية التاالستفادة آلية 



أجل إيداع الملف الطبي

:يوما ابتداء من90أجل ال يتعدى 
.المصادقة على الملف الطبي من طرف التعاضديةتاريخ 

من تاريخ الفحص الطبي في حالة المصادقة على الملف الطبي

.طرف شركة سهام للتأمين

دوق تاريخ المصادقة النهائية على طلب التحمل من طرف الصن

.في حالة االستشفاءاالجتماعي الوطني لمنظمات االحتياط 

للتعويضالعام السقف 

.يصل السقف العام للتعويض لمليون درهم في السنة لكل شخص



بعض نقاط مسطرة التدبير
قواعد عامة

تغطيةللمغايرنظامعلىتوفرهأوصحيةتغطيةنظامأيعلىالمستفيدتوفرعدمحالةفي

إطارفيالمؤدىالتعويضإلىباالستنادالتعويضأساسيحدد،AMOاإلجباريةالصحية

.ماثلةالمللحاالتاالجتماعيالضمانلمنظماتالوطنيللصندوقاألساسيةالصحيةالتغطية

التمكييل املبارشالتحمل بطلب قواعد خاصة 

الموافقةتاريخمناابتداءيوما90يتعدىالأجلفيالمباشرالتكميليالتحملطلبإيداعيجب

.االجتماعياالحتياطلمنظماتالوطنيالصندوقطرفمنالتحملطلبعلىالنهائية

مرفقايكونأنعلىالملفاستالممنساعة48غضونفيالتكميليالتحملعلىالموافقةتمنح

.الكاملةالتبريريةبالوثائق



إشعار المنخرط عن طريق رسائل قصيرة على الهاتف المحمول





فوكاليفجديد اتفاقية 

2016تعديل 2003االصليةاالتفاقية

سنة25سنة20مدة سداد القرض

سنة70سنة65القرضسدادآجال

القرض سقف 

درهم500.000

مدعمة. د200.000)

(تكميلية . د300.000و  

درهم800.000

مدعمة . د200.000)

(تكميلية. د600.000و 



:فوكاليفالسكن قروض 

األبناكنسب الفائدة المطبقة من طرف 

قروض السكن الصغرى

درهم80.000سقف 

القرض التكميلي

درهم600.000سقف 

القرض المدعم

درهم200.000سقف 

الفائدة دون احتساب الرسومنسب 

1%
%4,25= سبع سنوات فما أقل 

4.45%= سنوات فما أقل سبع 

%2,25= سبع سنوات فما أقل 

%2,45= أكثر من سبع سنوات 
القرض الفالحي

0,57%

4,50% 2,50%

البنك الشعبي

0,50%

مصرف المغرب

يةالبنك المغربي للتجارة الخارج

1,10% 4,57% 2,57% وفابنكالتجاري 

0,99%

4,70% 2,70%

القرض العقاري والسياحي

1,10% اعةالبنك المغربي للتجارة والصن

0,70% البريد بنك

0,72% % 4,72 % 2,72 كلالبناالشركة العامة المغربية 



شكراو  


