اسنرف مترتخا
،ةساردلل
ًالهسو الهأف

! مكب

؟ يسنرفلا يعامتجالا نامضلا وه ام – 1

لكشب اسنرفب ميقي صخش لك .ةيحصلا ةيطغتلل يسنرفلا ماظنلا وه يعامتجالا نامضلا
ةيحصلا هفيراصمب لفكتلا نم ديفتسي مظتنمو رقتسم
يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم يف متيو يرابجإ يعامتجالا نامضلل يبالطلا ماظنلاب مكليجست نإ
.اهيف نوسردتس يتلا يسنرفلا
مكيلع ،رهشأ  3نم رثكأ مودت تاسارد اسنرفب نوعباتتو اماع  28نم لقأ رمعلا نم نوغلبت متنك اذإ
اذإ )وروي  203بساني  2011/2012ةيعماجلا ةنسلل كارتشالا غلبم ناكإ :كارتشالا موسر عفد
ةياغل ةحلاصو يلصألا مكدلب يف ةرداص يعامتجالا نامضلل ةيبوروأ ةقاطب نوكلمت متنك اذإ
بالطلا ىفعي .يبالطلا يعامتجالا نامضلا ىلإ مامضنال ىلإ ةجاح يف متسل متنأف 30/09/2013،
 SE401Q106.وأ  SE401Q102 Bisةرامتسا نوكلمي اوناك اذإ يعامتجالا نامضلا موسر نم نويكيبيكلا

؟ ليجستلا مكنكمي مامضنالا فيك – 2
مكمامضنا ناك اذإ ام ةفرعم
مكعضو بسح ايرابجإ
تايقافتا ىلإ ةمضنم نادلب
يعامتجالا نامضلل ةيئانث
عقوملا ىلع ةلصفملا ةمئاقلا رظنأ(
)www.ameli.fr
يبوروألا يداصتقالا ءاضفلا
ـلا يبوروألا داحتالا نادلب(
ةيبوروألا ةطبارلا نادلب 27 +
) 4ـلا ةرحلا ةراجتلل
وكانوم
ارودنأ
كيبيك
ملاعلا ةيقب

اماع 16/19
 01/10/93نيب ام دولوم
30/09/97و
ماظنلا ىلإ مامضنا كانه سيل
ةرامتسالا ميدقت دنع يبالطلا
ةيدقاعتلا

اماع 20/28
 01/10/84نيب ام دولوم
30/09/93و
ماظنلا ىلإ يرابجإ مامضنا
يبالطلا

ةقاطبلا ميدقت لباقم يبالطلا ماظنلا ىلإ مامضنا كانه سيل
ةيحالصلا ةياهن عم نيمأت ةداهش وأ يحصلا نامضلل ةيبوروألا
 30/09/13هاندأ خيراتب
ةداهش ميدقت لباقم يبالطلا ماظنلا ىلإ مامضنا كانه سيل
 30/09/13هاندأ خيراتب ةيحالصلا ةياهن عم قوقح
ارودنأ اياعر ىلإ ءامتنالا ةقاطب ميدقت لباقم مامضنا كانه سيل
 SE130-04ةرامتسالاو
جماربل  SE401-Q-106ةرامتسالا ميدقت لباقم مامضنا كانه سيل
ةيبيردتلا تارودلل  SE401-Q104ةرامتسالا وأ تالدابتلا
يبالطلا ماظنلا ىلإ يرابجإ مامضنا

ىلإ ةراشإلاب ،مكب صاخلا »عفادلا يعامتجالا نامضلا زكرم« ديدحت مكيلع ،يرادإلا مكليجست دنع
.يقرولا مكفلم ىلع وأ تنرتنالا قيرط نع Reseau emeVia

Le réseau national des mutuelles étudiantes de proximité
MEP ı MGEL ı SEM ı SMEBA ı SMECO ı SMENO ı SMERAG ı SMEREB ı SMEREP ı SMERRA ı VITTAVI

؟  emeViaةكبشلا رايتخا اذامل

رثكأ ،ةيلحملا ةيبالطلا تاينواعتلا اوراتخا ،ةينطو ةكبش ةوق نم ةدافتسالل
.يلحم لابقتسا زكرم  200نم

تالاكولل ةكبش مهأ

فصن ةيلحملا ةيبالطلا تاينواعتلا لثمت ،بستنم  820 000زهاني ام عم
.بالطلا نم ناكسلا

لجأ نودبو ةيروفلا ةيطغتلا

ىلإ  01/10/2012نم مكتيطغتبةيلحملا ةيبالطلا تاينواعتلا موقت
 31/12/2012لبق متلّجست/متممضنا اذإ 30/09/2013

قوقح ةداهشل يروفلا ميلستلا

ةيلحملا ةيبالطلا تاينواعتلا مكل عبطت ،لاتيف ةقاطب ىلع لوصحلا راظتناب
كلذو ،نوبستنم مكنأ يحصلا عاطقلا يف نيلماعلل نيبت مكقوقح ةداهش اروف
.ريغلا نع صالخلا نم ةدافتسالل

جراخلابو اسنرفب ةيطغت

ةحونمملا تاجالعلاب لفكتلل ةيلهألا ةيلحملا ةيبالطلا تاينواعتلل
.جراخلاب وأ اسنرفب ءاوس ،مهل اهحنم مت امنيأ اهيبستنمل

ريغلا نع صالخلا لضفب فيراصملل قبسملا ديدستلا مدع
عاطقلا لامعل مكنع ةباين تاءادألا ديدستب ،اسنرف ءاحنأ عيمج يف ،موقن
)...خلإ ،تاربتخملا ،تايلديصلا( يعامتجالا نامضلا عم نيدقاعتملا يحصلا

ليوحتلا قيرط نع دادرتسالا

.يفرصملا ليوحتلا قيرط نع انيبستنم دادرتساب مايقلل ةلهؤم انتالاكو عيمج

تنرتنإلا ىلع مكتادادرتسا ةعباتم

ةيبالطلا ةينواعتلل عباتلا تنرتنالا عقوم ىلع يصخشلا مكئاضف ىلإ اولخدا
نم ديزم ىلع اولصحاو مكتادادرتسا ةلاح ةعباتمل مكب ةصاخلا ةيلحملا
.تامولعملا

www.emevia.com

ريكذتلل
ئراوط ةلاح يف
 Samuوماسلا
15

)ةميسج ةيحص لكاشم(

ءافطإلا لاجر
18
)قيرح ،ثداوح(

يبوروألا ئراوطلا مقر وأ
112
اضيأ هب لاصتالا نكمي(
)لومحم فتاه لامعتساب

تاحلطصملا
باستنالا

يعامتجالا نامضلل زكرم ىلإ مامضنالا وه
) Reseau emeViaةكبشلا الثم(

ليجستلا

حنمب حمست يتلا ةيرادإلا ةيلمعلا يه
.يعامتجالا نامضلا مقر

ةيقبتملا ةصحلا

نم ددحملا جالعلا نمث نيب قرفلا يه
ةيرابجإلا ةصحلاو يعامتجالا نامضلا فرط
فرط نم قبطملا رعسلا ناك ًايأ ،هدادرتسال
.هنوريشتست يذلا يحصلا لماعلا

نامضلا عم دقاعتملا بيبطلا
يعامتجالا

عم ةيقافتا ىلع عّقو يذلا بيبطلا وه
 :نيعاطق بسح سرهفم ،يعامتجالا نامضلا
نامضلا عم دقاعتملا بيبطلا قبطي -
،يدقاعتلا رعسلا  1عاطقلا نم يعامتجالا
يعامتجالا نامضلا فرط نم ددحملا
زواجت ةسرامم هناكمإب سيل .يسنرفلا
مكنع رداص صاخ بلط ةلاح يف الإ باعتأ
تاقوأل ةداتعملا تاعاسلا جراخ ةرايز الثم(
يعامتجالا نامضلا درتسي ال ).ةدايعلا حتف
.تازواجتلا هذه
نامضلا عم دقاعتملا بيبطلا قبطي -
هناكمإب .ةرح اباعتأ  2عاطقلا نم يعامتجالا
نامضلا درتسي ال ،باعتأ تازواجت ةسرامم
.اهغلابم يعامتجالا

وروي  1ةيفازجلا ةمهاسملا

عومجم نم ًايئاقلت همصخ متي غلبم وه
.يعامتجالا نامضلا نم مكتادادرتسا
 1رعسب ةيفازجلا ةمهاسملا هذه قبطنت
بيبط اهزجني يتلا لامعألا عيمج ىلع وروي
.ةيبطلا مكليلاحت تاصوحف ىلعو
تاينواعتلا لفكتت ال ،ماع لكشب
.وروي  1رعسب ةيفازجلا ةمهاسملاب

ةيبطلا موسرلا مصخ

امم ايئاقلت همصخ متي يذلا غلبملا وه
.يعامتجالا نامضلا مكل هعجرتسي
تاجتنملا يبطلا مصخلا اذه صخي
لقنلا )،ءاود ةبلع/وروي  (0,50ةينالديصلا
فرط نم ةققحملا لامعألا )،لقنلا/روي (2
كيلدتلا )،ة(ضرمملا( نييبطلا نيدعاسملا
،ماع لكشب ).لمع لكل وروي ...) (0,50يبطلا
موسرلا مصخب تاينواعتلا لفكتت ال
.ةيبطلا

جالعلا ةقرو

نع ةرداص ةروتاف ةباثمب جالعلا ةقرو
لامعألا اهيلع نّودي يذلا ،يحصلا لماعلا
نأ جالعلا ةقرول نكمي .ةققحملا ةيبطلا
.لامعأ ةدع وأ ًادحاو ًالمع نمضتت

مكتادنتسم ىلع لوصحلا مكنكمي فيك– 3

ةيعمج وأ ةيليمكتلا ةيحصلا ةيطغتلا ■

ةيليمكتلا ةينواعتلا نيمأتلا

ةينواعت نيمأت ةيعمج ىلإ مامضنالاب مكحصنن  :ريذحت
مكفيراصم دادرتسال ىوتسم ىلعأ ىلع لوصحلل ةيليمكت
.مكب ةصاخلا ةيلحملا ةيبالطلا ةينواعتلا ىدل مالعتسالا .

ينفلكت نأ نكمملا نم ناك  ...يلحاك تيول :لاثم
! اظهاب اغلبم تاجالعلا
تاجالعلا
بيبط ةراشتسا
صصختم

ةعشألا

ةيلديصلا

يبطلا كيلدتلا

عومجملا

فيراصملا

نامضلا ةبسن
يعامتجالا

نامضلا دادرتسا
يعامتجالا

وروي 28

70 %

وروي 18.60

وروي 61

70 %

وروي 41.70

وروي 183.60

60 %

وروي 104.16

وروي 40

وروي 312.60

65 %

وروي 24.50

وروي 188.96

؟ مكقوقحب ةبلاطملاو ةيتوبثلا

:ةيلحملا يبالطلا ينواعتلا نيمأتلا ةيعمج ىلإ نولسرت  1 :ةلحرملا
ةقيثولا
يتلا
تبثت
مكمامضنا
ىلإ
ةيساردلا ةسسؤملا اهب مكدوزت يتلاو يبالطلا يعامتجالا نامضلا
➔
اهيلإ نومتنت يتلا
اسنرفب يفرصم باسحل ةيفرصملا ةيوهلا نايب ➔
)لوبقم لصو وأ ءاعدتسا( ةيحالصلا ةيراج مكتماقإ ةقاطب نم ةخسن ➔
جلاعملا بيبطلل مكرايتخا حيرصت ➔
مكداليم ةداهش ➔
مكنامض مقر عم قوقح ةداهش مكميلستب يبالطلا ينواعتلا نيمأتلا ةيعمج موقتس  2 :ةلحرملا
تقؤملا يعامتجالا

ثلاثلا فرطلا نم صوصخلا هجوب ةدافتسالاو مكقوقح تابثإ مكنكمي ،مكقوقح ةداهش لضفب  3 :ةلحرملا
)ًافلس ةيحصلا مكفيلاكت ديدست ىلإ ةجاحب متسل( عفادلا
نومتنت يذلا يعامتجالا نامضلا زكرم موقي ،يئاهنلا يعامتجالا نامضلا مقر ىلع مكلوصح دعب  4 :ةلحرملا
دعب اميف اهب مكديوزتو مكب ةصاخلا لاتيف ةقاطب بلطب هيلإ

لاتيف ةقاطب

يقتاع ىلع يقبل ،ةيلحملا ةيبالطلا تاينواعتلا ةيعمج الول
وروي  123.24غلبم

اوموق .ديربلا قيرط نع جالعلا قاروأ لاسرإ مكبّنجتو مكتاءارجإ لاتيف ةقاطب لهست
.عرسأ ةقيرطب ةعوفدملا غلابملا دادرتسال يحصلا عاطقلا يف لماع لكل اهميدقتب

،ةيليمكت ةينواعت ىدل باتتكالا دنع ،كلذ ىلع ةوالع
حمست .ريغلا نع عفدلا ةقاطب ىمست ةقاطب ىلع نولصحت
مدعب ،ةحصلا لاجم يف نيلماعلا ضعب ىدل ،ةقاطبلا هذه مكل
ً.اقبسم مكفيراصم ديدست

ةقاطب عنص قالطإب مكب ةصاخلا ةيلحملا يبالطلا ينواعتلا نيمأتلا ةيعمج موقتس
ةروصب هقافرإو هؤلم ديربلا قيرط نع ًافلم ذئنيح نوملتست .مكب ةصاخلا لاتيف
.مكتيوه ةقاطب نم ةخسنو ةيفارغتوف
ىلإ كلذ دعب مكل اهلاسرإ متيسو لقألا ىلع رهش ةدم ةقاطبلا هذه رادصإ قرغتسي
.هومتددح دق متنك يذلا ناونعلا

ةيبالطلا تانيمأتلا ■

اهنإف .ةيرابجإ ةيندملا ةيلوؤسملا ةيطغت نإ ،ريكذتلل
اميسال  ،ريغلاب اهنوقحلت دق يتلا رارضألا دض مكنمضت
نوكلمت متنك اذإ ،هتاذ وحنلا ىلعو .ةيبيردت ةرود راطإ يف
.يرابجإ انيمأت نإف ،انكسم وأ/و ةيران ةجارد وأ/و ةرايس
ىلإ مامضنالا ةيلحملا ةيبالطلا تاينواعتلا مكيلع حرتقت
ىدل مالعتسالا مكنكمي .ةضفخنم راعسأب تانامضلا هذه
.مكب ةصاخلاةيلحملا ةيبالطلا ةينواعتلا

يبالطلا ينواعتلا نيمأتلا ةيعمجل حمست يه لب .عفدلل ةقاطب ةقاطبلا هذه تسيل
نمض تاضيوعتلا ديدستو عرسأ لكشب مكجالع قاروأ ةجلاعمب مكب ةصاخلا ةيلحملا
.ةعاس  48ةرتف
.يئاهنلا يعامتجالا نامضلا مقر ىلع مكلوصح دعب الإ لاتيف ةقاطب ميلست نكمي ال
،مكل تيطعأ يتلا قوقحلا ةداهش اولمعتسا ،اروف مقرلا اذه مكئاطعإ ةلاحتسا لاح يف
.ةيحص ةيطغت نوكلمت مكنأ نيبت يهف

ةيحصلا فيراصملا – 4

.يعامتجالا نامضلا فرط نم ةددحم تاجالعلا راعسأ نإ
صصختم بيبط ىدل وروي  25نم ًءادتبا )،بيبط( ماع بيبط ىدل وروي  : 23اسنرف يف تاراشتسالا غلبم
موقيس .ةدايزل عضخت ةماقإلا رقم ىلإ تارايزلا ...).نويع بيبط ،يئاسن بيبط ،دلجلا ضارمأب يصاصتخا(
ةمهاسمك وروي  1صقان ،غلبملا اذه نم  70%ةبسنب مكضيوعتب هيلإ نومتنت يذلا يعامتجالا نامضلا زكرم
.ماع بيبط ةراشتسال وروي  15.10لداعي ام يأ ،ةيفازج
،تامولعملا نم ديزمل .ةيليمكت ةيحص ةيطغت ىلإ مامضنالا مكيلع ،مات ضيوعت ىلع لوصحلا يف متبغر اذإ
.مكب ةصاخلا ةيلحملا يبالطلا ينواعتلا نيمأتلا ةيعمجب اولصتا

جلاعملا بيبطلا ■

دنعو مكتماقإ ءانثأ هنوريشتستس يذلا وه  :جلاعملا مكبيبط رايتخا مكيلع ،اسنرف يف
.صصختم بيبط وحن مكهجويس يذلا وه ،ءاضتقالا
حيرصت« ةرامتسالا لضفب مكب صاخلا يعامتجالا نامضلل عفادلا زكرملل هنع حيرصتلاب اوموق :
عقوملا ىلع اهليمحت نكمي يتلا »جلاعملا بيبطلا
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3704.pdf..
.ةيلام تاءازج قيبطت متيس ذإ اهلك ةعوفدملا غلابملا دادرتسا مكنكمي نل ،حيرصتلا اذه نودب

.جلاعملا مكبيبطب ًاقبسم رورملا نود نم يحصلا عاطقلا نم نيصصختملا ضعب ةراشتسا نكمي
لاحلا يه هذه .ددحمو رشابم لكشب مهتراشتسا نكمي نيصصختم ءابطأب ذئنيح رمألا قلعتي
ام رمعلا نم متغلب اذإ( ةيسفنلا ضارمألا ءابطأو نويعلا ءابطأو نييئاسنلا ءابطألل ةبسنلاب
...نانسألا ءابطأو مفلا ضارمأب نيصصختملاو )اماع 25و  16نيب
ةيلحملا يبالطلا ينواعتلا نيمأتلا ةيعمج ىلإ مكبيبط اهب مكدوزي يتلا مكجالع ةقرو اولسرا
.اهعيقوتو اهئلم دعب مكب ةصاخلا

