ال�ضمان الإجتماعي
للطالب يف اخلارج

ما هو البديل الذي تقرتحه تعاونية lmde

�إذا مل يكن لدي ا�شراك يف نظام ال�ضمان االجتماعي؟
�إقامتك يف فرن�سا ملدة تقل عن � 3أ�شهر

Couverture Étudiant Étranger LMDE

�أتيت �إىل فرن�سا لرتب�ص يدوم �شهرين،
�إذن لي�س لدي �أية تغطية �صحية حل�سن احلظ
توفر الـ  LMDEتغطية �صحية للطالب الأجانب
الذين ي�أتون �إىل فرن�سا ملدة ق�صرية !
مهدي� 21 ،سنة من الرباط

الدليل ال�سنوي2016/2017

مرحبا بك يف فرن�سا! ب�صفتك طالب �أجنبي عليك القيام ب�إجراءات �إدارية للح�صول على تعوي�ضات نفقاتك ال�صحية بفرن�سا يف
حالة مر�ضك �أو عر�ضك حلادث.

ما هو ال�ضمان االجتماعي؟

52

التغطية ال�صحية التي �أ�ستفيد بها كطالب �أجنبي

يف فرن�سا� ،صندوق ال�ضمان االجتماعي هو الذي يتكفل بتعوي�ض جزء من امل�صاريف ال�صحية .وي�ستفيد الطالب من نظام ال�ضمان
االجتماعي اخلا�ص بهم بف�ضل التعاونيات ال�صحية على غرار الـ .LMDE
لال�ستفادة من ال�ضمان االجتماعي للطالب ينبغي �أن تكون م�سجال يف جامعة �أو يف �أحد امل�ؤ�س�سات املعتمدة من فبل وزارة التعليم
العايل بفرن�سا .كما يجب عليك �أن تكون مقيما ب�صفة قانونية يف فرن�سا خالل ال�سنة الدرا�سية ( 2017/2016من 2016/09/01
�إىل  2017/08/31وفقا للن�صو�ص املعمول بها) .يجب �أي�ضا الأخذ بعني االعتبار �سن الطالب وبلده بح�سب االتفاقيات املوقعة
بني فرن�سا والدولة التي �أتى منها الطالب.

يورو يف ال�شهر

مهما كان الو�ضع اخلا�ص بك،
�ستوفر لك ال  LMDEحال منا�سبا !

()Couverture Étudiant Étranger LMDE

على الرغم من عدم اال�شرتاك يف نظام ال�ضمان االجتماعي ،ميكنك �أن ت�ستفيد من الت�أمني ال�صحي الكامل
ويدخل الت�أمني ال�صحي حيز التنفيذ مبا�رشة بعد ا�ستالم ا�ستمارة الطلب،
تعوي�ض النفقات ال�صحية العادية بن�سبة  %100مع الأخذ بعني االعتبار ن�سبة تعوي�ض
ال�ضمان االجتماعي بفرن�سا،
تعوي�ض النفقات اخلا�صة بالإقامة بامل�ست�شفى بن�سبة  %100من تعوي�ض ال�ضمان االجتماعي
بفرن�سا،
�إمكانية ت�سديد التكاليف على �أق�ساط،
�إمكانية اال�ستفادة من التعوي�ض امل�سبق الدفع يف حالة الدخول �إىل �أحد امل�ست�شفيات
املتعاقدة مع  LMDEوذلك بعد االتفاق امل�سبق مع ،LMDE

+

+

التعاونية ال�صحة

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

LMDE

خدمات الوقاية ُمدجمة (اللقاحات  90يورو يف ال�سنة� ،أدوية منع احلمل  55يورو يف ال�سنة).

كيفية اال�شرتاك

ال�ضمان االجتماعي

عدم وجود �ضمان
اجتماعي

لطرح �أ�سئلتك

�إت�صل بنا من الإثنني �إىل اجلمعة من ال�ساعة  8و  30دقيقة �إىل
ال�ساعة  05و  30دقيقة زواال�( .أوقات العمل بفرن�سا)

زر موقعنا على االنرتنيت www.lmde.fr

فرن�سا:

0 811 505 633

جزيرة الريونيون0262722020 :
جزر ﻷا�نتيل وغويانا0596390410 :

البحث عن املكتب �أو الوكالة القريبة منك
www.lmde.fr

تعاونية الطالب  LMDEتعاونية خا�ضعة لأحكام الباب الثاين من قانون التعاونيات
SIREN 431 791 672. Siège social : 19 Rue Blanche – 75009 Paris. Studio LMDE - 16200
العام2016 / 04 .
هذه الوثيقة غري تعاقدية  -يرجى عدم رميها يف الطريق
: muminim selliaT
lmde.fr
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ميكنك �أي�ضا �أن تتوجه �إىل �إحدى الوكاالت
( 61يف فرن�سا) �أو لأحد مكاتبنا
( 17مكتب يف فرن�سا) التي ت�ستقبلكم كل يوم.

 0.06يرور /دقيقة
� +سعر املكاملة

تعوي�ض نفقاتك ال�صحية
كيف ميكن اال�ستفادة من ال�ضمان االجتماعي للطالب >
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هل يحق يل �أن �أ�ستفيد من نظام ال�ضمان االجتماعي؟
يجب الأخذ بعني االعتبار �سن الطالب ومدة �إقامته بفرن�سا مع رعاية االتفاقيات املوقعة بني فرن�سا والدولة التي �أتى منها الطالب.

اختاروا التعاونية ال�صحية LMDE

م�صممة خ�صي�صا لتلبية �إحتياجاتك
Basique LMDE

Mini LMDE

للطلبة الذين تقل �أعمارهم عن
� 28سنة ( عر�ض ال ي�شمل بطاقة
الت�أمني ال�صحي الأوروبية)

Essentielle LMDE

Zen LMDE

نظام ال�ضمان االجتماعي
اخلا�ص بالطلبة LMDE

لإقامة يف فرن�سا
ملدة تفوق � 3أ�شهر

عند الت�سجيل يف �أحد م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،اخرت يف الإ�ستمارة  LMDE Centre 601كمركز ال�ضمان الإجتماعي الذي
تود الإ�شرتاك فيه.
للح�صول على رقم ال�ضمان االجتماعي النهائي يجب �أن تر�سل �إىل  LMDEن�سخة من �شهادة امليالد الأ�صلية مرفقة بن�سخة
باللغة الفرن�سية (مرتجمة من قبل مرتجم حملف �أو ت�صديق على الرتجمة يف فرن�سا) و ن�سخة من بطاقة الهوية (جواز
ال�سفر �أو بطاقة التعريف الوطنية �أو بطاقة الإقامة �سارية املفعول).

8.10

يورو يف ال�شهر ()1
 97,20يورو يف ال�سنة

12.75

يورو يف ال�شهر ()1
 153يورو يف ال�سنة

20.95

يورو يف ال�شهر ()1
 251,40يورو يف ال�سنة

31.60

يورو يف ال�شهر ()1
 379,20يورو يف ال�سنة

النفقات ال�صحية
العادية
ال�صيدلية

يجب الت�صديق على الوثائق الأجنبية اخلا�صة باحلالة املدنية �إال �إذا كانت من بلد معفى من هذه الإجراءات.

الوقاية

�28سنة

لإقامة يف فرن�سا
ملدة تفوق � 3أ�شهر

النظام العام لل�ضمان االجتماعي

يج��ب �أن تذه��ب �إىل ( Caisse Primaire Assurance Maladieال�صن��دوق الأ�سا�س��ي للت�أم�ين ال�صح��ي) �أو �إىل
( Caisse Générale de Sécurité Socialeال�صن��دوق الع��ام للت�أم�ين االجتماع��ي) الأقرب من مقر �س��كنك للقيام بطلب
الت�سجيل يف النظام العام لل�ضمان االجتماعي.

يتكفل ال�ضمان االجتماعي� ،سواء نظام الطلبة
�أو النظام العام بدفع ما بني  %15و % 70من
التكاليف تبع ًا لنوع الرعاية ال�صحية.
من ال�رضوري �إمتام تعوي�ضات ال�ضمان
االجتماعي اخلا�صة بك بتعوي�ضات �إ�ضافية
من قِبل �إحدى التعاونيات ال�صحية املكملة
للتقليل من م�صاريفك ال�صحية.
تتكفل التعاونية بدفع التكاليف  -كليا �أو
جزئيا  -التي ال تعو�ض من قبل ال�ضمان
الإجتماعي.
توفر لكم  LMDEحال منا�سبا جلميع احلاالت.

 443,63يورو

 1558,47يورو
التكاليف الباقية التي �س�أدفعها  443,63يورو
يتكفل ال�ضمان الإجتماعي بدفع:
 1558,47يورو
- 2 -
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النظارات
الرعاية ال�صحية
خارج البالد
�شبكة الرعاية
ال�صحية **

ال�ضمان االجتماعي
مع الإ�شرتاك يف عر�ض

ال�ضمان اجتماعي

طب الأ�سنان
التعوي�ضات اليومية
للإقامة

مثال :دخول �إىل امل�ست�شفى ب�سبب �إغماء مع � 3أيام مراقبة
يف امل�ست�شفى 2002,10 :يورو
Essentielle LMDE

العالج يف امل�ست�شفيات

بامل�ست�شفى*

�أنت يف فرن�سا منذ �أقل من � 3أ�شهر� ،أنظر ما تقرتحه عليك  LMDEيف ال�صفحة .4

ما معنى تعاونية �صحية؟

خدمات الت�ضامن

 443,63يورو

 1558,47يورو
التكاليف الباقية التي �س�أدفعها  0يورو
تتكفل التعاونية ال�صحية
بدفع 443.63 :يورو
يتكفل ال�ضمان الإجتماعي
بدفع 1558,47 :يورو

✔

( )1ر�سوم ال�ضمان ملدة � 12شهرا.
* دفع تعوي�ض يومي يف حالة الدخول �إىل امل�ست�شفى ملدة � 3أيام على الأقل.
** �أ�سعار خمف�ضة مع �رشكاء �إيتيلي�س (للنظارات الطبية).

�إيجابيات اال�شرتاك بالتعاونية ال�صحية LMDE
> تقليل تفقاتك و احل�صول على تعوي�ضات للنفقات ال�صحية
> الدفع امل�سبق �أو على �أق�ساط
> دون ر�سوم
> ال داعي لدفع م�سبق يف ال�صيدليات عند تقدمي البطاقة ال�صحية.
>ال داعي للقيام ب�إجراءات للح�صول على التعوي�ضات
�إذا كنت ت�شرتك يف ال�ضمان االجتماعي للطالب LMDE
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هل يحق يل �أن �أ�ستفيد من نظام ال�ضمان االجتماعي؟
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ال�ضمان الإجتماعي
للطالب يف اخلارج

ما هو البديل الذي تقرتحه تعاونية lmde

�إذا مل يكن لدي ا�شراك يف نظام ال�ضمان االجتماعي؟
�إقامتك يف فرن�سا ملدة تقل عن � 3أ�شهر

Couverture Étudiant Étranger LMDE

�أتيت �إىل فرن�سا لرتب�ص يدوم �شهرين،
�إذن لي�س لدي �أية تغطية �صحية حل�سن احلظ
توفر الـ  LMDEتغطية �صحية للطالب الأجانب
الذين ي�أتون �إىل فرن�سا ملدة ق�صرية !
مهدي� 21 ،سنة من الرباط

الدليل ال�سنوي2016/2017

مرحبا بك يف فرن�سا! ب�صفتك طالب �أجنبي عليك القيام ب�إجراءات �إدارية للح�صول على تعوي�ضات نفقاتك ال�صحية بفرن�سا يف
حالة مر�ضك �أو عر�ضك حلادث.

ما هو ال�ضمان االجتماعي؟

52

التغطية ال�صحية التي �أ�ستفيد بها كطالب �أجنبي

يف فرن�سا� ،صندوق ال�ضمان االجتماعي هو الذي يتكفل بتعوي�ض جزء من امل�صاريف ال�صحية .وي�ستفيد الطالب من نظام ال�ضمان
االجتماعي اخلا�ص بهم بف�ضل التعاونيات ال�صحية على غرار الـ .LMDE
لال�ستفادة من ال�ضمان االجتماعي للطالب ينبغي �أن تكون م�سجال يف جامعة �أو يف �أحد امل�ؤ�س�سات املعتمدة من فبل وزارة التعليم
العايل بفرن�سا .كما يجب عليك �أن تكون مقيما ب�صفة قانونية يف فرن�سا خالل ال�سنة الدرا�سية ( 2017/2016من 2016/09/01
�إىل  2017/08/31وفقا للن�صو�ص املعمول بها) .يجب �أي�ضا الأخذ بعني االعتبار �سن الطالب وبلده بح�سب االتفاقيات املوقعة
بني فرن�سا والدولة التي �أتى منها الطالب.

يورو يف ال�شهر

مهما كان الو�ضع اخلا�ص بك،
�ستوفر لك ال  LMDEحال منا�سبا !

()Couverture Étudiant Étranger LMDE

على الرغم من عدم اال�شرتاك يف نظام ال�ضمان االجتماعي ،ميكنك �أن ت�ستفيد من الت�أمني ال�صحي الكامل
ويدخل الت�أمني ال�صحي حيز التنفيذ مبا�رشة بعد ا�ستالم ا�ستمارة الطلب،
تعوي�ض النفقات ال�صحية العادية بن�سبة  %100مع الأخذ بعني االعتبار ن�سبة تعوي�ض
ال�ضمان االجتماعي بفرن�سا،
تعوي�ض النفقات اخلا�صة بالإقامة بامل�ست�شفى بن�سبة  %100من تعوي�ض ال�ضمان االجتماعي
بفرن�سا،
�إمكانية ت�سديد التكاليف على �أق�ساط،
�إمكانية اال�ستفادة من التعوي�ض امل�سبق الدفع يف حالة الدخول �إىل �أحد امل�ست�شفيات
املتعاقدة مع  LMDEوذلك بعد االتفاق امل�سبق مع ،LMDE

+

+

التعاونية ال�صحة

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

LMDE

خدمات الوقاية ُمدجمة (اللقاحات  90يورو يف ال�سنة� ،أدوية منع احلمل  55يورو يف ال�سنة).

كيفية اال�شرتاك

ال�ضمان االجتماعي

عدم وجود �ضمان
اجتماعي

لطرح �أ�سئلتك

�إت�صل بنا من الإثنني �إىل اجلمعة من ال�ساعة  8و  30دقيقة �إىل
ال�ساعة  05و  30دقيقة زواال�( .أوقات العمل بفرن�سا)

زر موقعنا على االنرتنيت www.lmde.fr

فرن�سا:

0 811 505 633

جزيرة الريونيون0262722020 :
جزر ﻷا�نتيل وغويانا0596390410 :

البحث عن املكتب �أو الوكالة القريبة منك
www.lmde.fr

تعاونية الطالب  LMDEتعاونية خا�ضعة لأحكام الباب الثاين من قانون التعاونيات
SIREN 431 791 672. Siège social : 19 Rue Blanche – 75009 Paris. Studio LMDE - 16200
العام2016 / 04 .
هذه الوثيقة غري تعاقدية  -يرجى عدم رميها يف الطريق
: muminim selliaT
lmde.fr
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ميكنك �أي�ضا �أن تتوجه �إىل �إحدى الوكاالت
( 61يف فرن�سا) �أو لأحد مكاتبنا
( 17مكتب يف فرن�سا) التي ت�ستقبلكم كل يوم.

 0.06يرور /دقيقة
� +سعر املكاملة

تعوي�ض نفقاتك ال�صحية
كيف ميكن اال�ستفادة من ال�ضمان االجتماعي للطالب >
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