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 مزايا تأميني

 
 سبب التأمين

 
 نوع التأمين 
) الخدمات 

 االلكترونية ( 

 
  مزايا التأمين

 

 
 موظف
 

 
 األولىالدرجة 

 
سقوف التغطية  *

داخل  ونسب التحمل
وزارة مستشفيات 
 الصحة

 
% على 100تغطى تكاليف المعالجة بنسبة 

حساب صندوق التأمين الصحي باستثناء أثمان 
يمة الدواء وبحد % من ق5األدوية فيتم استيفاء 

 دنانير على كل وصفة طبية 10اعلى 

وال يوجد سقوف مالية محددة النتهاء المعالجة 
  ووقف التغطية.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستشفيات المتعاقد معها * 
 

 
 
 االمير مستشفى

 بن الحسين حمزة

 
إذا كان المريض حاصالً على تحويل من  -

مستشفى حكومي او مركز صحي شامل داخل 
بنسبة العاصمة يتم تغطية تكاليف المعالجة 

100 %. 
 
 مباشر بشكل  في حال مراجعة المستشفى -
تحويل من مستشفى  دون الحصول مسبقاً على ) 

 المريض تحمل حكومي او مركز صحي شامل ( ي
% من تكاليف المعالجة ويغطي 20نسبة 

 % من الكلفة. 80الصندوق ما نسبته 
 
 تحويل دون مباشرة يغطى الطارئة الحاالت في -

 تكاليف من% 100 بنسبة الصحة وزارة من
 .المعالجة

 
 قيمة من% 5 استيفاء يتم األدوية أثمان -

 .دنانير 10 اعلى وبحد الدواء

 
الخدمات الطبية 

 الملكية

 
من  إذا كان المريض حاصل على تحويل -

يتحمل الصندوق كامل نفقات  مستشفى حكومي 
 . %100 بنسبة ةالمعالج
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 الخدمات تراجع التي الطارئة الحاالت في -
 هناك األخصائي الطبيب ويحددها الملكية الطبية
 مسبق لتحويل الحاجة دون كامالً  الدخول يغطى

 %.100 بنسبة  حكومي مستشفى من
 

 
 المستشفيات الجامعية

 
 من تحويل على حاصل المريض كان إذا  -

 توفر عدم أو  أسرة توفر لعدم حكومي مستشفى
 تغطية يتماو اجراء تشخيصي  تخصصية معالجة
 %. 100 بنسبة المعالجة تكاليف

 
  مباشر  بشكل المستشفى مراجعة حال في  -
ً  الحصول دون)   مستشفى من تحويل  على مسبقا

 من% 20 نسبة المريض  يتحمل(   حكومي
 نسبته ما الصندوق ويغطي المعالجة تكاليف

 .الكلفة من% 80
 
 قيمة من% 5 استيفاء يتم األدوية أثمان -

 .دنانير 10 اعلى وبحد الدواء
 

مركز الحسين 
 للسرطان

 من تحويل على حاصالً  المريض كان إذا -
 المعالجة تكاليف تغطية يتم مستشفى حكومي

 .%100 بنسبة 
 
كامل نفقات المعالجة في حال يتحمل المريض  -

 راجع المستشفى بشكل مباشر وبدون تحويل.
 
 الدواء قيمة من% 5 استيفاء يتم األدوية أثمان -

 .دنانير 10 اعلى وبحد

 
 

المركز الوطني 
 للسكري

 من تحويل على حاصل المريض كان إذا -
 المعالجة تكاليف تغطية يتم حكومي مستشفى

100%. 
 
 غير من)  مباشرة المستشفى مراجعة حال في -

 المريض يدفع(  حكومي مستشفى من تحويل
ويغطي الصندوق  المعالجة تكاليف من% 20

 % من الكلفة. 80من نسبته 
 
 قيمة من% 5 استيفاء يتم األدوية أثمان -

 .دنانير 10 اعلى وبحد الدواء

 
* مستشفيات القطاع 
 الخاص المتعاقد معها 

 ) رابط (

إذا راجع المريض المستشفى مباشرة بدون  -
% من تكاليف المعالجة 20مل نسبة تحويل يتح

لحاالت الدخول فقط وللمعالجة في الطوارئ 
 بدون دخول. 
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اذا كان حاصالً على تحويل من مستشفى  -
يتحمل صندوق التأمين  لعدم توفر اسرة حكومي

 %.100كامل تكاليف المعالجة بنسبة 
 
 متوفرة غير التخصصية المعالجة كانت إذا -
في مستشفيات وزارة الصحة او المتعاقد معها  ) 

 يتم مركزية عالجية لجنة وبقرار الحكومية(
 %.100 بنسبة المعالجة تكاليف تغطية

 
 قيمة من% 5 استيفاء يتم األدوية أثمان -

 .دنانير 10 اعلى وبحد الدواء
 

 
 األدويــــــة

  الصحة المقررة في عطاءات وزارة     
 .والمتوفرة

وغير المقررة في عطاءات وزارة الصحة        
، تشترى ( المتوفرة ) التي نفذت من المخزون

 لهم على حساب التأمين الصحي.
غير      الغير المقررة في العطاءات و     

تشترى لهم  من خالل لجنة فنيةمتوفرة تصرف 
 على حساب التأمين الصحي.

 

 
 

 األجهزة الطبية

 
 في المتوفرة والمستلزمات األجهزة تصرف
 معالي من المعتمدة القائمة بحسب الصحة وزارة

 خالل من االجهزة من انواع وتصرف الوزير،
 .الصحي التأمين ادارة في المختصة الفنية اللجنة

 

 لجنة خالل من المعالجة على الموافقة تتم المعالجة في الخارج  
 الخارج في المعالجة

قامة في اإلدرجة   
 المستشفيات

 ولىاألالدرجة 

 

 

 

 

 


