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 أجور املعاجلة  استيفاء تعليمات - 2022( لسنـة 1تعليمات رقـم )
 صادرة مبقتضى أحكام /  من حيمل بطاقة تأمني صحي مدني لكل وأمثان األدوية

 وتعديالته 2004( لسنة 83( من نظام التأمني الصحي املدني رقم )42)(, 27, )/ ب( 15) واد امل
 

  بناء على توصية لجنة - 12/12/2021قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 الخدما  والبنى التحتية والشؤون االجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة 

تعليما  استي اء أجور  2022( لسنة 1تعليما  رقم )الموافقة على ) -6/12/2021بتاريخ 

  -التالية : المعالجة وأنمان األدوية لكل من يحمل بطاقة ت مين صحي مدني(ح بصيمتها
 

 ( 1المادة )

 

ليما  )تعليما  استي اء أجور المعالجة وأنمان األدوية لكل من يحمل بطاقة ت مين تسمى ه ه التع

  .  نشرها في الجريدة الرسمية ( ويعمل بها من تاريخ2022لسنة  صحي مدني

 

 (2المادة ) 

 

تطبر أحكام ه ه التعليما  على كل من يحمل بطاقة ت مين صحي مدني سارية الم عول صادرة 

وتعدي ته او بمقتضى  2004لسنة  (83)نظام الت مين الصحي المدني رقم  استنادا الى أحكام

 قرارا  مجلس الوزراء.

 

 (  3المادة ) 

 

يتحمل كامل أجور المعالجة وأنمان األدوية كل من ال يحمل بطاقة ت مين صحي سارية  .أ 

ح من المركز الصحي وذلك عند مراجعة أع مستش ى أو عيادة  الم عول وتحوي ح أصوليا

 ختصاي ويجوز إبرازهما قبل اتمام إجراءا  الخروي.ا
يتحمل كامل أجور المعالجة وأنمان األدوية كل من ال يحمل بطاقة ت مين صحي سارية  .  

الم عول وبطاقة أو دفتر المعالجة من المركز المسجل فيه المريا وذلك عند مراجعة أع 

 مركز صحي. 
من ه ه المادة في حال توفرها إلكترونيا من  تعتمد الونائر المحددة في ال قرتين )أ( و)  ( .ي 

 خ ل نظام الحوسبة اإللكترونية .

  

 ( 4المادة ) 

 

%( عن كل صن  دواء يوص   5يستوفى ممن يحمل بطاقة ت مين صحي مدني مبل  بنسبة ) -أ 

 للمريا في الوص ة الطبية عند خروجه من المستش ى أو مراجعته عيادا  االختصاي 

أو المراكز األولية أو ال رعية أو المراكز المتخصصة وحس  سعر العطاء  أو المراكز الشاملة

 على أن ال تقل قيمة االستي اء عن أع صن  من أصناد الدواء الواردة بالوص ة عن 

ح بحيث ال يتجاوز المبل  المستوفى عن كامل الوص ة مبل  ين وخمسي( مائت250) ن فلسا

 عشرة دنانير. 
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 الجريدة الرسمية

 ( ماااااان النظااااااام مبلاااااا   27ي بموجاااااا  أحكااااااام المااااااادة )يسااااااتوفى ماااااان الط اااااال المشااااااتر -  

ح عن كل صان  مان أصاناد الادواء الاواردة فاي الوصا ة الطبياة ين وخمسي( مائت250) ن فلسا

 وذلاااك عناااد خروجاااه مااان المستشااا ى أو مراجعتاااه عياااادا  االختصااااي أو المراكاااز الشااااملة 

 أو المراكز األولية أو ال رعية أو المراكز المتخصصة.

بالدفط المباشر إلى  المادةه ه  ( من أ و الوارد في ال قرة )المبل  الم كور  يتم استي اء -ي 

الصحة أو من خ ل الدفط اإللكتروني ويتم تحويل ه ه المبال   ةالمحاس  الموظ  في وزار

 إلى صندو  الت مين الصحي المدني حس  األصول. 

  
  

 (  5المادة )

ئة فلاس عان ا( خمسام500صحي مدني مبل  مقاداره )يستوفى ممن يحمل بطاقة ت مين   -1-أ      

 فااااي المراكااااز الشاااااملة  اخصااااائيكاااال تحوياااال يصاااادر عاااان عبياااا  عااااام إلااااى عبياااا  

 .  أو عيادا  االختصاي في المستش يا 
( من ال قرة )أ( من ه ه المادة بالدفط 1) يتم استي اء المبل  المشار إليه في البند -2     

 الصحة في المكان المحول منه المريا  ةوزار المباشر إلى المحاس  الموظ  في

أو من خ ل الدفط اإللكتروني ويتم تحويل ه ه المبال  إلى صندو  الت مين الصحي 

 المدني حس  األصول . 
بعد حصول المريا على التحويل المنصوي عليه في ال قرة ) أ ( من ه ه الماادة يسامح   -   

 عشااار يوماااا مااان  ( اربعاااة14)خااا ل  ئياالخصاااالاااه بتحدياااد موعاااد لمراجعاااة الطبيااا  

 تاريخ حصوله على التحويل الطبي . 
ح  االخصااائييكااون المااريا تحاات إشااراد الطبياا     -ي   ماان تاااريخ الموعااد الاا ع حاادد لااه وفقااا

ل ساارع الم عاول لحاين تلقاي الماريا ياألحكام ال قرة ) ( مان ها ه الماادة ويبقاى التحو

خا ل المراجعاة  االخصاائيحددة له من قبل الطبيا  لكافة االجراءا  الطبية والع جية الم

 االولاااااااااى بماااااااااا فيهاااااااااا العملياااااااااا  الجراحياااااااااة والصاااااااااور اإلشاااااااااعاعية ولمااااااااادة 

 ستة أشهر من تاريخ الموعد المحدد .

يسااتثنى ممااا ورد فااي أحكااام ال قاارة )ي( ماان هاا ه المااادة صاارد االدويااة بحيااث تصاارد    -د

يمانح تقريارا عبياا م صا ح مان الطبيا  للمريا من المكان المحول له لمرة واحدة فقاا و

المعالت يتضمن التشخيص وكافة االدوياة الموصاوفة لاه وجرعاتهاا وتراكيزهاا وأشاكالها 

الصاايدالنية ويعاااد المااريا الااى  المركااز الصااحي المسااجل فيااه للمتابعااة والحصااول علااى 

 األدوية ال زمة . 

فيتم منحاه تحاوي   االخصائيي  إذا اقتضى الووط الصحي للمريا متابعته من قبل الطب  -هـ

 أصوليا جديدا وفر ما ورد ب حكام ال قرتين )أ( و ) ( من ه ه المادة . 
االخصااائي الاا ع تاام التحوياال إليااه استشااارة ماان عبياا  أخصااائي رخاار فااي الحالااة  للطبياا    -و  

 المروااية للمااريا علااى أنااه إذا اسااتدعت الحالااة المروااية االستشااارة الختصاااي عبااي

له بالحالة المروية للمريا فيترت  عليه الحصول على تحويل رخر وفر أحكام  ال ع قة

 ال قرة )أ( من ه ه المادة .

 فاااي المراكاااز الصاااحية والمستشااا يا  يتاااولى المركاااز الصاااحي المساااجل فياااه الماااريا   -ز

أو المستش ى منحه وص ا  عبية لث نة اشهر دفعة واحدة موقعة ومختوماة مان الطبيا  

صاا ا  الطبيااة بموعااد الصاارد الشااهرع المحاادد عليهااا وتسااتوفى أنمااان ويااتم صاارد الو

 ( من ه ه التعليما  . 4األدوية وفر أحكام المادة )
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ووط اآللية التي يراها مناسبة لصارد الادواء للماريا ب حاد األمارا  المزمناة  للوزير   -ح

 ة عبية وفر دفعة واحدة على أن يتم استي اء أنمان األدوية عن كل وص لمدة ن نة أشهر

( من ه ه التعليما  وتحدد عريقة االستي اء ومن اآللية المشار إليها في 4أحكام المادة )

 ه ه ال قرة . 

فاي المركاز الصاحي المساجل فياه الماريا فيجاوز لطبيا   االخصاائياذا لم يتوفر الطبي   -ع 

 ه فااي المركااز كتابااة الوصاا ا  الطبيااة للمااريا بناااء علااى التقرياار الطبااي المشااار إلياا

 ال قاااارة )د( ماااان هاااا ه المااااادة علااااى أن يبقااااى التقرياااار ساااااريا لماااادة سااااتة أشااااهر ماااان 

تاريخ كتابته وبعاد انتهااء ها ه المادة يحاول الماريا وفار أحكاام ها ه التعليماا  للطبيا  

ح. االخصائي  ليعاد تقييمه ومنحه تقريراح عبيا ححديثا
اساتعمال الماريا  علاىالواحادة  يشترع ان ال تزيد كمية األدوية المصروفة في الوصا ة   -ع

 لمدة شهر واحد ل مرا  المزمنة. 

 

 ( 6المادة )

 
( و)أ( 4يستثنى من دفط المبال  المالية المحددة بموج  أحكام ال قرتين )أ( من الماادة رقام ) -أ 

كاال ماان يحماال بطاقااة تاا مين صااحي ماادني سااارية ماان هاا ه التعليمااا  ( 5ماان المااادة رقاام )

 قو  األشخاي ذوع إلعاقة(.  الم عول من فئة )قانون ح
على الرغم مما ورد في ه ه التعليماا  للاوزير تحدياد مادة ساريان التحويال لحااال  مرواية  -  

 معينة بناء على كتا  رسمي يصدر له ه الماية . 
 

 

 ( 7المادة )

 

تلمااي هاا ه التعليمااا  )تعليمااا  الحاااال  التااي يجااوز فيهااا اسااتي اء أجااور المعالجااة وأنمااان األدويااة 

 سااس وشااروع اسااتي ائها ماان المشااتري أو غياار المقتاادر أو المعااا  أو أع منت ااط مااط أع ماانهم وأ

 ( 2أو المتباار  بالاادم أو الحاصاال علااى بطاقااة متباار  باألعضاااء وتماام معالجتااه فااي الااوزارة رقاام )

أو أع نص ورد في أع تعليما  صادرة عان نظاام التا مين الصاحي المادني  (وتعدي تها 2004لسنة 

 .  يتعار  حكمه مط احكام ه ه التعليما  2004لسنة  (83رقم )

 
 


