املنح العائلية
يتمتع الأبناء الأربعة الأوائل باملنح العائلية عند
�إقامتهم فوق الرتاب التون�سي ويقع �رصفها مبا�رشة
�إىل العامل من طرف م�ؤجره ح�سب الن�سب املعمول
بها يف �إيطاليا مع الأخذ بعني الإعتبار الرتفيعات
التي ين�ص عليها الت�رشيع الإيطايل.
بالن�سبة للعملة يف القطاع الفالحي و�أ�صحاب
اجلرايات يقع �رصف هذه املنح من طرف املعهد
الإيطايل للحماية الإجتماعية « .» INPS
ملوا�صلة االنتفاع باملنح العائلية يتعني عليكم طلب
الإ�ستمارة عدد  I/TN6التي متدكم بها امل�ؤ�س�سة
املخت�صة ويتوىل ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي تعمريها و�إرجاعها.

جراية التقاعد
�إذا كان لك ن�شاط مهني يف �إيطاليا ويف تون�س
يتعني تقدمي مطلبك �إىل امل�ؤ�س�سة املخت�صة ملكان
�إقامتك مع ذكر فرتات الت�أمني املنجزة.
�إذا كانت �إقامتك ب�إيطاليا عند بلوغك �سن الإحالة
على التقاعد ميكنك االت�صال بامل�ؤ�س�سة املخت�صة
الإيطالية لتعمري اال�ستمارة I/TN1
�إذا كانت �إقامتك بتون�س عند بلوغك �سن الإحالة
على التقاعد ميكنك االت�صال بامل�ؤ�س�سة املخت�صة
التون�سية لتعمري اال�ستمارة TN/I 1

جراية العجز
�إذا كانت �إقامتك ب�إيطاليا عند معاينة العجز يتعني
عليك تعمري الإ�ستمارة عدد  I/TN1مع �إرفاقها
ب�شهادة طبية تن�ص على ن�سبة العجز.
�إذا كانت �إقامتك بتون�س عند معاينة العجز يتعني
عليك تعمري الإ�ستمارة عدد  TN/I 1مع �إرفاقها
ب�شهادة طبية تن�ص على ن�سبة العجز.

جراية الباقني على قيد احلياة
ينتفع �أرملة ويتامى �صاحب جراية متوفى �أو
عامل ميكنه افتتاح احلق يف جراية يف تاريخ وفاته،
الإنتفاع بجراية الباقني على قيد احلياة.
وللغر�ض يتعني عليهم تقدمي مطلب:
� aإىل امل�ؤ�س�سة املخت�صة الإيطالية ح�سب اال�ستمارة
 I/TN1عند �إقامتكم يف �إيطاليا.
� aإىل ال�صندوق الوطني لل�ضمان الإجتماعي
ح�سب اال�ستمارة  TN/I 1عند �إقامتكم بتون�س.

هـ ـ ـ ــام :للإ�رساع يف درا�سة مطلبكم يتعني
تخ�ص انخراطكم
�إرفاقه بكل الوثائق التي
ّ
ودفع م�ساهمتكم �أو تلك املتعلقة
بامل�ضمون الإجتماعي املتويف يف
حالة طلب جراية الباقني على قيد
احلياة.

ملزيد اال�سرت�شاد ،يرجى التوا�صل مع �صندوقي
ال�ضمان االجتماعي على العنوانني التاليني

� 49شارع الطيب املهريي  - 1002تون�س
الهاتف71 796 744 :
موقع الوابwww.cnss.nat.tn :
الربيد االلكرتوينcnss.dg@cnss.nat.tn :

اجلمهورية التون�سية
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
والت�ضامن والتون�سيني باخلارج

االتفاقية التون�سية الإيطالية
لل�ضمان االجتماعي

عمارة الق�صور – تق�سيم الن�سيم مونبليزير  - 1073تون�س
الهاتف 71 104 200 :
موقع الوابwww.cnam.nat.tn :
الربيد االلكرتوينinfo@cnam.nat.tn :
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يف

نط��اق العناي��ة بالتون�س��يني املقيمني
ب�إيطالي��ا و�ض��مان حقوقه��م عل��ى
م�ستوى جميع فروع ال�ضمان الإجتماعي �أبرمت
اجلمهورية التون�س��ية مع اجلمهورية الإيطالية
بتاري��خ  7دي�س��مرب  1984ت�ض��من اتفاقي��ة
امل�س��اواة يف املعاملة و حتويل املنافع والتن�سيق
بني الت�رشيعات املطبقة يف الدولتني.
ودخل��ت ه��ذه االتفاقي��ة حي��ز التنفي��ذ
يف غرة جوان .1987

الفئات التي ت�شملها االتفاقية
• العمل��ة الأج��راء وغري الأج��راء يف القطاعني
الفالحي و غري الفالحي.
• العملة املو�سميني

• �أ�صحاب اجلرايات و الإيرادات.

• �أفراد عائالت خمتلف هذه الفئات.

العالجات ال�صحية خالل الإقامة
امل�ؤقتة بتون�س
 مر�ض عادي �أو مهني �أو ناجت عن حادث �شغل-�إن كن��ت عامال �أو �ص��احب جراية �أو�إي��راد مقيما
ب�إيطاليا :

للح�ص��ول عل��ى العالجات ال�ص��حية ال�رضورية
خالل الإقامة امل�ؤقتة بتون�س ميكنك و �أفراد عائلتك
التوجه �إىل:
 nالهياكل ال�صحية العمومية.
 nخمتلف مقدمي اخلدمات ال�صحية املتعاقدين مع
ال�صندوق يف القطاعني العمومي و اخلا�ص.
عل��ى �أن تق��وم بت�س��ديد م�ص��اريف الت��داوي ثم
ت�س�ترجعها الحق��ا م��ن املركز اجله��وي �أو املحلي
للت�أمني على املر�ض القريب من مقر �إقامتك ،وذلك
يف ح��دود التعريفات اجلاري بها العمل بعد تقدمي
الفوات�ير والوثائق الطبي��ة امل�ؤيدة بالإ�ض��افة �إىل
اال�س��تمارة التي تخول لك االنتفاع بالعالج خالل
الإقامة امل�ؤقتة :
 nاال�س��تمارة � : I/TN 11شهادة يف افتتاح احلق
يف مناف��ع الت�أمني عل��ى املر���ض والأمومة خالل
الإقامة امل�ؤقتة.
 nاال�س��تمارة � :I/TN 14ش��هادة يف احلفاظ على
املنافع العينية للت�أمني على املر�ض والأمومة
�إحر�ص على طلب اال�ستمارة املنا�سبة
لو�ضعيتك من �صندوق الت�أمني على
املر�ض قبل مغادرتك الرتاب الإيطايل
عند متديد �إقامتك ب�سبب املر�ض يتعني عليك التوجه
�إىل املركز اجلهوي �أو املحلي للت�أمني على املر�ض
القريب من مقر �إقامتك م�صحوبا ب�شهادة طبية
م�سلّمة من قبل طبيبك املبا�رش و مت�ضمنة ملدة
التوقف عن العمل وذلك يف �أجل �أق�صاه � 5أيام من
تاريخ بداية املر�ض .تتوىل م�صلحة املراقبة الطبية
للمركز اجلهوي �أو املحلي عر�ضك على الطبيب

امل�ست�شار لإبداء الر�أي و �إعداد تقرير طبي يوجه
�إىل م�ؤ�س�سة انخراطك ب�إيطاليا.
�إحر�ص على �إعالم م�شغلك يف الإبان
عند متديد �إقامتك ب�سبب املر�ض
ي�رصف لك �صندوق الت�أمني على املر�ض الإيطايل
مبا��شرة املنحة التعوي�ض��ية عن الأج��ر يف حالة
املر�ض.
�إعل��م �أن التمتع بالعالجات ال�ص��حية ال ميكن �أن
يتجاوز مدة ثالثة �أ�ش��هر قابلة للتمديد ملدة مماثلة
بعد موافقة م�ؤ�س�سة انخراطك

كيف تنتفع باخلدمات ال�صحية
خالل الإقامة الدائمة بتون�س
�إن كن��ت عامال �أو �ص��احب جراي��ة �أو �إيراد مقيما
ب�إيطاليا:
للح�ص��ول على العالج يتعني على �أفراد عائلتك
املقيمني بتون�س اختيار �ص��يغة التكفل و املتمثلة
يف :
 nاملنظومة العالجية العمومية.
 nاملنظومة العالجية اخلا�صة.
 nنظام ا�سرتجاع امل�صاريف.
بالإ�ض��افة �إىل املناف��ع امل�ش�تركة للمنظوم��ات
واحلا�ص��لة لديهم مهما كان اختيارهم و ذلك عند

تقدمي :
 aاال�س��تمارة � :I/TN 10ش��هادة ت�س��جيل �أفراد
عائلة العامل.
 aاال�س��تمارة � :I/TN 9ش��هادة ت�س��جيل �صاحب
اجلراية �أو الإيراد و�أفراد عائلته.
ت�سلّم هذه اال�س��تمارة �أي�ضا �إىل �صاحب اجلراية �أو
الإيراد و�أفراد العائلة يف الكفالة.
عند احل�صول على ا�ستمارة افتتاح احلق يف املنافع
ال�ص��حية يتع�ين على �أف��راد عائلت��ك التوجه �إىل
املركز اجلهوي �أو املحلي القريب من مقر �س��كناهم
م�صحوبني بالوثائق التالية:
 aن�س��خة من بطاقة التعريف الوطنية للم�ضمون
االجتماعي .
 aن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين.
 aم�ض��امني والدة للم�ض��مون االجتماعي و �أفراد
عائلته يف الكفالة.
وذل��ك للقي��ام ب�إج��راءات الت�س��جيل بال�ض��مان
االجتماعي واحل�صول على بطاقة عالج.
هل تعلم �أنه ب�إمكان �أفراد عائلتك الذين يزورونك
ب�إيطالي��ا التمتع بالعالجات ال�رضورية على كاهل
ال�صندوق الإيطايل.
�إحر�ص على �إعالم ال�صندوق الوطني
للت�أم�ين على املر�ض ب��كل تغيري يف
تركيبة عائلت��ك (زواج ،مولود جديد،
كفالة )...

