
برنامج أمان

التامين الصحي االجباري للصيادلة وعائالتهم (داخل المستشفى فقط) 

ا�قساط

المبلغ سنويالمبلغ شهريالعمر

المشتركين فوق عمر
ال 17 سنة

6 دنانير

5 دنانير
المشتركين تحت عمر

ال 17 سنة

72 دنانير

60 دنانير

التغطيات (نسبة التحمل على المشترك)

نوع التغطية

داخـــل المـسـتـشـفــى
(داخل الشبكة الطبية)

عمليات وطوارئ

داخـــل المـسـتـشـفــى
(خارج الشبكة ) المطالبات

 النقدية

نسبة التحمل على المشترك

5%

30%



برنامج أمان

التامين الصحي االجباري للصيادلة وعائالتهم (داخل المستشفى فقط) 

التغطيات الطبية

التغطيات

سقف التغطية داخل
  المستشفى درجة اولى 

سقف التغطية للحالة
 المرضية الواحدة درجة اولى

15000 سنوي£ في حالة وجود اجراء
 جراحي ¦مراض دماغ أو عمليات 

قلب أو تغيير المفاصل 
12000 سنوي£ في الحاالت العادية 

5000 سنوي£

سقف التغطية 
(قلب/دماغ / مفاصل ) حالة

 مرضية واحدة
7000 سنوي£

السقوف

تغطيات الوالدة

التغطيات

الوالدة الطبيعية (للصيدالنيات فقط)

السقوف

300 دينار سنويُا

450 دينار سنويُاالوالدة القيصرية (للصيدالنيات فقط)

200 دينار سنويُاالحمل الهاجر (للصيدالنيات فقط)

200 دينار سنويُاا¬جهاض القانوني (للصيدالنيات فقط)



برنامج أمان

التامين الصحي االجباري للصيادلة وعائالتهم (داخل المستشفى) 

متطلبات تقديم المطالبة النقدية عند المعاالجة خارج الشبكة الطبية

فترات االنتظار

المدة فترات االنتظار

المشتركين والمنتفعين
ال يوجدالسابقين

ستة اشهر من تاريخ االشتراك المشتركين والمنتفعين
الجدد

 تفاصيل فاتورة المستشفى

تقرير طبي مفصل

 سندات القبض االصلية

1

2

3



برنامج رعاية

التامين الصحي االختياري للصيادلة وعائالتهم (داخل وخارج المستشفى) 

ا�قساط

برنامج رعاية برنامج رعايةالعمر
مزمن

المشتركين فوق عمر
ال 17 سنة

252 دينار سنوي£

21 دينار شهريُا

192 دينار سنوي£

16 دينار شهريُا

المشتركين تحت عمر
ال 17 سنة

396 دينار سنوي£

33 دينار شهري£

396 دينار سنوي£

33 دينار شهري£

التغطية

سقف التغطية 

داخل المستشفى 

درجة اولى

سقف الحالة

المرضية الواحده

سقف االدوية

المزمنة

سقف المعالجة

خارج المستشفى

برنامج رعاية مزمنبرنامج رعاية

12000 دينار سنوي£ في حالة
أمراض عادية

15000 دينار سنوي£ في حالة
أمراض القلب والدماغ والمفاصل

5000 دينار للحاالت العادية

7000 دينار لحاالت القلب
والدماغ والمفاصل

غير مغطى

5000 دينار للحاالت العادية

7000 دينار لحاالت القلب
والدماغ والمفاصل

750 دينار سنوي£

750 دينار سنوي£750 دينار سنوي£

12000 دينار سنوي£ في حالة
أمراض عادية

15000 دينار سنوي£ في حالة
أمراض القلب والدماغ والمفاصل

برنامج رعاية
مزمن



التامين الصحي االختياري للصيادلة وعائالتهم (داخل وخارج المستشفى) 

تغطيات الوالدة

التغطيات

الوالدة الطبيعية 

السقوف

الوالدة القيصرية

550 دينار سنوي£
(شاملة كلفة الزيارات)

800 دينار سنوي£
(شاملة كلفة الزيارات)

350 دينار سنوي£الحمل الهاجر

350 دينار سنوي£ ا¬جهاض القانوني

التغطيات (نسبة التحمل على المشترك)

نوع التغطية

داخل المستشفى/داخل الشبكة

داخل المستشفى/خارج الشبكة

خارج المستشفى/داخل الشبكة

خارج المستشفى/خارج الشبكة

ا¦دوية/داخل الشبكة

ا¦دوية/خارج الشبكة

الفحوصات الطبية+االشعة
+جلسات العالج الطبيعي

 داخل الشبكة

الفحوصات الطبية+االشعة
+جلسات العالج الطبيعي

 خارج الشبكة

نسبة التحمل على
برنامج رعاية

نسبة التحمل على
برنامج رعاية مزمن

5%5%

30%30%

20%20%

30%30%

25%25%

30%30%

20%20%

30%30%

برنامج رعايةبرنامج رعاية
مزمن



التأمين الصحي ا¬لزامي للصيادلة  ممن لهم تأمين صحي خارج النقابة

ا�قساط الشهرية

2 دينار 
شهري£ 

24 دينار
سنوي£

مالحظاتالسقف التغطيات

حاالت دخول المستشفيات

التغطيات

2000 دينار سنوي£
الفاتورة قيمة  من   60% تغطية 

 الموافق عليها التي تحملها المريض
(نسبة التحمل) ولم تغط من

 تامينه االخر

الموافقة  الفاتورة  قيمة  من   60% تغطية 
التحمل) المريض(نسبة  تحملها  التي  عليها 

االخر تامينه  من  تغط  ولم 

السقف ا¦على
مالحظاتللتغطية

الوالدة الطبيعية

تغطيات الوالدة

150 دينار سنوي£

200 دينار سنوي£الوالدة القيصرية 

150 دينار سنوي£الحمل الهاجر 

150 دينار سنوي£االجهاض القانوني 

التغطيات

الموافقة  الفاتورة  قيمة  من   60% تغطية 
التحمل) المريض(نسبة  تحملها  التي  عليها 

االخر تامينه  من  تغط  ولم 

الموافقة  الفاتورة  قيمة  من   60% تغطية 
التحمل) المريض(نسبة  تحملها  التي  عليها 

االخر تامينه  من  تغط  ولم 

الموافقة  الفاتورة  قيمة  من   60% تغطية 
التحمل) المريض(نسبة  تحملها  التي  عليها 

االخر تامينه  من  تغط  ولم 



مالحظاتالقيمةالتغطيات بشكل عام

سقف الحالة المرضية الواحدة 
داخل المستشفى الحد االقصى

للتغطية 1000 د سنوي£ ويجب احضار
(سندات القبض االصلية/صورة عن
الفاتورة االجمالية/تقرير طبي عن

الحالة االصلي)

الرسوم السنوية لبرنامج بر 
الوالدين

1000
دينار

72
دينار

الدخول  مصاريف  من  جزء  تغطية 
أو  كإقامة  للمستشفيات 

العمليات إجراء 

شهري£  دنانير   6

برنامج بر الوالدين

التأمين الصحي ا¬لزامي للصيادلة  ممن لهم تأمين صحي خارج النقابة


