  اخرتتم فرنسا للدراسة،
فمرحبا بكم !
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ما هو الضامن االجتامعي الفرنيس ؟

الضامن االجتامعي هو النظام الفرنيس للتغطية الصحية .كل شخص يقيم بفرنسا بشكل مستقر ومنتظم
يستفيد من تكفل مصاريفه الصحية.فيام يخص الطالب ،فإن قانون  23سبتمرب/أيلول  1948عهد إىل
التعاونيات الطالبية بإدارة ضامنهم االجتامعي التي شُ كّلت من طرف الطالب وألجل الطالب .إن إنشاء هذا
النظام أق ّر باالستقالل الذايت للطالب الذي تم االعرتاف به قادرا عىل تحمل مسؤوليات اجتامعية ومدنية
ومواطنية.
إن النظام الطاليب للضامن االجتامعي إجباري وهو الذي يثبت عىل تسجيلك اإلداري يف التعليم العايل .إنه
يتكفل مبا يناسب يف ملعدل  %70من مصاريفكم الصحية.
إنكم تابعون للنظام الطاليب الخاضع لالشرتاك (كان مبلغ االشرتاك للسنة الجامعية  2010/2011يناسب 200
يورو) إذا
 كان عمركم أقل من  28سنة، كنتم تتابعون خالل أكرث من ثالثة أشهر دراسات يف مؤسسة تعليم عايل.2

كيف االنضامم ؟

إذا كنتم متلكون بطاقة أوروبية
للضامن االجتامعي صالحة إىل غاية
 ،30/09/2012فإنكم لستم يف حاجة
إىل االنضامم إىل الضامن االجتامعي
الطاليب .يعفى الطالب الكيبيكيني من
رسوم الضامن االجتامعي إذا كانوا
ميلكون استامرة  SE401Q102 Bisأو
SE401Q106.

مذكرة

يف حالة طوارئ

السامو ( 15................ Samuمشاكل صحية جسيمة)
رجال اإلطفاء ( 18.................حوادث ،حريق)
أو رقم الطوارئ األورويب ( 112...ميكن االتصال عليه أيضا
باستعامل هاتف محمول)

 19/16عاما

 28/20عاما

مولود ما بني  92/10/01و 96/09/30مولود ما بني  83/10/01و92/09/30

بلدان تتعلق باتفاقيات
ثنائية للضامن
ليس هناك انضامم
تقديم انضامم إجباري للنظام
(أنظر
االجتامعي
للنظام الطاليب عند
الطاليب
عىل
املفصلة
القامئة
االستامرة التعاقدية
 www.ameli.املوقع
)fr
الفضاء االقتصادي
دولة
األورويب (27
ليس هناك انضامم للنظام الطاليب عند تقديم البطاقة
األورويب
من االتحاد
األوروبية للضامن الصحي أو شهادة تأمني مع نهاية
الجمعية
 4 +بلدان
الصالحية بتاريخ أدناه 30/09/12
األوروبية للتبادل
الحر)
ليس هناك انضامم للنظام الطاليب عند تقديم شهادة
موناكو
حقوق مع نهاية الصالحية بتاريخ أدناه 30/09/12
ليس هناك انضامم عند تقديم سند رعية واالستامرة
أندورا
SE130-04
ليس هناك انضامم عند تقديم االستامرة SE401-
كيبيك
 Q-106لربامج التبادالت أو االستامرة SE401-Q104
للتداريب
انضامم إجباري للنظام الطاليب
بقية العامل

3

كيف الحصول عىل مستنداتكم الثبوتية والتمسك بحقوقكم ؟

املرحلة  : 1تنقلون إىل مركزكم : Centre 617
• الوثيقة التي تربر انضاممكم للضامن االجتامعي الطاليب املقدمة من طرف مؤسستكم
• بيان تعريف بحساب مرصيف
• نسخة من سند إقامتكم جاري الصالحية (استدعاء أو وصل مقبول)
• ترصيح اختياركم للطبيب املعالج
• مستخلص من عقد والدتكم
املرحلة  : 2سيقوم املركز  Centre 617بتسليم لكم شهادة حقوق مع رقم ضامنكم االجتامعي املؤقت
املرحلة  : 3بفضل شهادة حقوقكم ،تربرون بحقوقكم وتستفيدون بوجه الخصوص بالخالص عن الغري (لستم
بالحاجة إىل دفع مبلغ من املال لتكاليفكم الصحية)
املرحلة  : 4مينح لكم مركزكم للضامن االجتامعي بطاقتكم فيتال.
4

املصاريف الصحية

بفرنسا ،بإمكانكم اختيار طبيبكم .إن أسعار العالجات محددة من طرف الضامن االجتامعي.
مبلغ االستشارات بفرنسا  23 :يورو لدى طبيب عام (طبيب) ،ابتداء من  25يورو لدى طبيب متخصص (اختصايص
بأمراض الجلد ،طبيب نسايئ ،طبيب عيون .)...الزيارات باملنزل مزادة .سيقوم مركزكم للضامن االجتامعي باسرتجاع
لكم نسبة  70%من هذا املبلغ ،ناقص  1يورو كمساهمة جزافية ،أي ما يعادل  15.10يورو الستشارة طبيب عام.
إذا رغبتم يف اسرتداد أتم ،عليكم أخذ تغطية صحية تكميلية.

الطبيب املعالج
بفرنسا ،سيكون عليكم اختيار طبيبكم املعالج  :هو الذي ستستشريونه أثناء إقامتكم وإن اقتضاه األمر ،هو الذي
سيوجهكم نحو طبيب متخصص.
الطبيب املعالج هو الشخص املركزي يف النظام العالجي الفرنيس :قوموا بترصيحه للمركز الدافع للضامن االجتامعي
الخاص بكم بفضل االستامرة * ..دون هذا الترصيح ،ستتعرضون السرتدادات أقل إذ سيتم تطبيق جزاءات.

البطاقة فيتال

تسهل البطاقة فيتال إجراءاتكم وتج ّنبكم إرسال أوراق العالج عن طريق الربيد .قوموا بتقدميها لكل عامل يف القطاع
الصحي السرتداد أرسع.
سيقوم املركز  Centre 617الخاص بكم بإطالق صنع بطاقتكم فيتال .ستحصلون حينئذ عىل ملف بعنوانكم .عليكم ملء
هذا امللف واإلرفاق معه صورة فوتغرافية ونسخة من بطاقة هويتكم.
سيتطلب توجيد هذه البطاقة مدة شهر عىل األقل والتي سيتم إرسالها بعد ذلك إىل العنوان املشار إليه.
ليست هذه البطاقة بطاقة تسديد .تسمح ملركزكم  Centre 617مبعالجة أوراق عالجكم بشكل أرسع والقيام بالتسديد يف أجل  48ساعة .إذا مل يكن من
املمكن اإلسناد لكم رقم ضامنكم االجتامعي النهايئ فورا ،استعملوا شهادة الحقوق التي تم تسليمها لكم إذ تبني أن لكم التغطية الصحية.

ميكن استشارة بعض العامل من القطاع الصحي دون املرور من قبل بطبيبكم املعالج .يتعلق األمر حينئذ بأطباء متخصصني
بوصول مبارش خاص .إنه الشأن بالنسبة باألطباء النسائيني وأطباء العيون واألطباء النفسانيني (إذا بلغتم من العمر ما بني
 16و 25عاما) واالختصايص بأمراض الفم وأطباء األسنان...
ابعثوا ورقة عالجكم املسلمة لكم من طرف طبيبكم للمركز  Centre 617الخاص بكم بعد ملئه وتوقيعه.

*http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3704.pdf

املصطلحات
• االنتساب  :هو االنضامم إىل مركز
للضامن االجتامعي (مثال )Centre 617
• التسجيل  :هي العملية اإلدارية التي
تسمح مبنح رقم الضامن االجتامعي.
• الحصة املتبقية  :هي الفرق بني مثن
العالج املحدد من طرف الضامن االجتامعي
والحصة اإلجبارية السرتداده ،كيفام كان
السعر املطبق من طرف العامل الصحي الذي
تستشريونه.

• الطبيب املتعاقد مع الضامن
االجتامعي  :هو الطبيب الذي وقّع عىل
اتفاقية مع الضامن االجتامعي ،مفهرس
حسب قطاعني :
 يطبق الطبيب املتعاقد مع الضامناالجتامعي من القطاع  1السعر التعاقدي.
ليس بإمكانه مامرسة تجاوز أتعاب إال
يف حالة طلب خاص صادر عنكم (كمثال
زيارة خارج الساعات املعتادة ألوقات فتح
العيادة) .ال يسرتد الضامن االجتامعي هذه
التجاوزات.
 يطبق الطبيب املتعاقد مع الضامناالجتامعي من القطاع  2أتعابا حرة .بإمكانه
مامرسة تجاوزات أتعاب ،ال يسرتد الضامن
االجتامعي مبالغها.
• املساهمة الجزافية  1يورو  :هو املبلغ
املخصوم مام يسرتجعكم الضامن االجتامعي.
تنطبق هذه املساهمة الجزافية بسعر  1يورو
عىل جميع األعامل التي أنجزها طبيب وعىل
فحوصات تحاليلكم الطبية.
بشكل عام ،ال تتكفل التعاونيات املساهمة
الجزافية بسعر  1يورو.
• الخصم الطبي  :هو املبلغ الذي يتم
خصمه تلقائيا مام يسرتجعه لكم الضامن
االجتامعي.
يخص هذا الخصم الطبي املنتجات
الصيدالنية ( 0,50يورو/علبة دواء) ،النقل
( 2يور/النقل) ،األعامل املحققة من طرف
املساعدين الطبيني (املمرض(ة) ،الدالك
الطبي 0,50( )...يورو لكل عمل) .بشكل عام،
ال تتكفل التعاونيات بالخصم الطبي.
• ورقة العالج  :ورقة العالج مبثابة فاتورة
يسلمها عامل صحي ،يقيد عليها األعامل
الطبية املحققة .قد تتضمن ورقة عالج
واحدة عمال أو عدة أعامل.

■ التغطية الصحية التكميلية أو التعاونية التكميلية
حذار  :ننصحكم أخذ تعاونية تكميلية للحصول عىل تسديد أقىص .االستعالم لدى
املركز  Centre 617الخاص بكم.

مثال  :لويت رجيل ...قد كلّفتني العالجات مبلغا باهظا !
العالجات
استشارة طبيب
متخصص
األشعة
الصيدلية
الدالك الطبي
املجموع

املصاريف

نسبة الضامن
االجتامعي

اسرتداد الضامن
االجتامعي

 28يورو

% 70

 18,60يورو*

 61يورو
 40يورو
 133يورو
 262يورو

% 70
% 65
% 60

 42,70يورو
 26,00يورو
 79,90يورو
 167,10يورو

*حسم  1يورو

لوال تعاونية املراكز  ،Centres 617لبقي عىل عاتقي مبلغ  94.90يورو
وعالوة عىل ذلك ،فإن عند اكتتاب تعاونية تكميلية ،ستحصلون عىل بطاقة تدعى
بطاقة الدفع عن الغري .تسمح لكم هذه البطاقة ،لدى بعض عامل الصحة ،بعدم
تسديد مصاريفك مقدما.

التأمينات الطالبية
للتذكري ،فإن تغطية املسؤولية املدنية إجبارية .فإنها تضمنكم ضد األرضار التي
بإمكانكم تسبيبها للغري .وعىل النحو ذاته ،إذا كنتم متلكون سيارة/مركبة ذات
عجلتني و/أو مسكنا ،فإن تأمينا إجباري .تقرتح عليكم تعاونيات املراكز Centres
 617االنضامم إىل هذه الضامنات بأسعار منخفضة .ميكنكم االستعالم لدى املركز
 Centre 617الخاص بكم.

ملاذا اختيار املراكز  Centres 617؟

لالستفادة من قوة شبكة وطنية ،اختاروا املراكز  ،Centres 617أكرث من  150استقبال قريب منكم.

• أهم شبكة وكاالت

مع ما يناهز  820 000منتسب ،متثل املراكز
 centres 617نصف السكان الطاليب.

• التغطية الفورية وبدون أجل

تقوم املراكز  centres 617بتغطيتكم من
 2011/10/01إىل  2012/03/30إذا انخرطتم قبل
2011/12/31

• التسليم الفوري لشهادة حقوق

يف انتظار الحصول عىل البطاقة فيتال ،تطبع لكم
املراكز  centres 617فورا شهادة حقوقكم تبني
لعامل القطاع الصحي أنكم منتسبون ،وذلك
لالستفادة من الخالص عن الغري.

• تغطية بفرنسا وبالخارج

للمراكز  centres 617األهلية للتكفل بالعالجات
املمنوحة ملنتسبيهم أينام تم منحها لهم ،سواء
بفرنسا أو بالخارج.

• عدم التسديد املسبق للمصاريف بفضل الخالص عن الغري

نقوم ،يف جميع أنحاء فرنسا ،بتسديد األداءات نيابة عنكم لعامل القطاع الصحي املتعاقدين مع الضامن
االجتامعي (الصيدليات ،املختربات ،إلخ)...

• االسرتداد عن طريق التحويل				

جميع وكاالتنا مؤهلة للقيام باسرتداد منتسبينا عن طريق التحويل املرصيف.

• متابعة اسرتداداتكم عىل الخط

ادخلوا إىل فضائكم الشخيص عىل موقع االنرتنت التابع للمركز  centre 617الخاص بكم ملتابعة حالة
اسرتداداتكم واحصلوا عىل مزيد من املعلومات.

