




  

ــز االســتقرار النفســي  ــا علــى تعزي ــا كقيــادة للــوزارة، وحرصــًا من استشــعارًا للمســؤولية الملقــاة علــى عاتقن

واالجتماعــي لموظــف وزارة الماليــة مــن خــال توفيــر متطلباتــه الرئيســية التــي تضمــن لــه مقومــات الحيــاة 

الكريمــة ، وإيمانــًا منــا بحــق كافــة منتســبي الــوزارة فــي الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة المناســبة؛ فقــد 

جعلنــا إعــادة النظــر فــي خدمــات التأميــن الصحــي مــن أهــم أولوياتنــا وخصوصــًا بعــد أن توقفــت خــال الفتــرة 

 الماضية؛ بســبب العديد من المشــاكل والمعوقات التي لم يتم معالجتها على مدى الســنوات الســابقة ،،
لذلــك حرصنــا علــى إعــادة تقديــم خدمــات التأميــن الصحــي للموظــف بشــكل أفضــل ممــا كانــت عليــه فــي 

الســابق ، مــن خــال تشــكيل لجنــة مــن المختصيــن لدراســة وتحليــل المشــاكل العالقــة مــع شــركة التأميــن 

الصحــي، والرفــع بالحلــول ،، وكان فــي مقدمــة مــن ســعوا إلــى إعــادة الخدمــة األســتاذ الفاضــل / عبدالجبــار 

ســعد وكيــل قطــاع الشــؤون الماليــة واإلداريــة صاحــب القلــب النقــي والــروح الوطنيــة المخلصــة ) رحمــة 

اللــه تغشــاه ( حيــث كان لجهــوده المخلصــة وآرائــه العمليــة الــدور الكبيــر فــي حلحلــة الكثيــر مــن العوائــق، 

والتمهيــد إلعــادة بنــاء الثقــة بيــن الــوزارة والشــركة وفــق أطــر ومرجعيــات تحفــظ حقــوق الموظــف، وتقــدم 

لــه الخدمــة بشــكل أفضــل وفــق اإلمكانيــات المتاحــة.

أحــكام  يعكــس  إرشــادي  دليــل  هنــاك  يكــون  أن  علــى  حرصنــا  للموظفيــن؛  الخدمــة  إعــادة  مــع  تزامنــًا 

وواجباتــه  الصحــي،  الجانــب  فــي  التأمينيــة  بحقوقــه  الموظــف  ويعــرف  الطبيــة،  الرعايــة  الئحــة 

االســتخدام  علــى  حريصــًا  ســيكون  الجميــع  أن  واثقــًا  الخدمــة؛  هــذه  اســتخدام  ســوء  ومحاذيــر 

المحــدودة  والمــوارد  الماليــة  األوضــاع  ســيضعون  الجميــع  وأن  الطبيــة،  الرعايــة  لخدمــة  األمثــل 

وضــع  مراعــاة  تــم  وقــد  خاصــًة  الحســبان؛  فــي  واســتمرارها  الخدمــة  هــذه  إلتزامــات  نفقــات  لتغطيــة 

وكذلــك  والمزمنــة،  المســتعصية  واألمــراض  الحرجــة،  الحــاالت  إلــى  باإلضافــة  األبويــن،  خصوصيــة 

 تخفيــض النســبة التــي يتحملهــا الموظــف، مــع ضمــان حصولــه علــى مــا يحتاجــه مــن الرعايــة الطبيــة. 
وختامــًا : إن الحفــاظ علــى خدمــة التأميــن الصحــي وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة فــي هــذا 

الظــرف االســتثنائي يقتضــي أن نحمــل الوطــن حبــًا خالــدًا، وأن نضمــد جراحــه بأرواحنــا، وأن نكــون عنــد 

المســؤولية. مســتوى 

اإلخوة واألخوات منتسبو وزارة المالية :

 اإلخوة واألخوات / منتسبو وزارة المالية                           المحترمون 
السام عليكم ورحمة الله وبركاته
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أبــو  عبــود  رشــيد  الدكتــور/  لــأخ  األولويــات  أهــم  إحــدى  الصحــي  التأميــن  خدمــة  إعــادة  مثلــت   لقــد 

لحــوم نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة - وزيــر الماليــة منــذ أن باشــر مهامــه بعــد عودتــه مــن 

البنــك المركــزي لقيــادة الــوزارة، وظهــر ذلــك جليــا فــي تعاملــه المباشــر مــع هــذا الملــف؛ والــذي وضعــه 

كأهــم المواضيــع ذات األولويــة فــي جــدول أعمالــه اليومــي حتــى تمكــن رغــم محدوديــة المــوارد مــن 

مــع شــركة  العقــد  بإعــادة صياغــة  المتعلقــة  التفاصيــل  كافــة  علــى  والوقــوف  التأميــن،  إعــادة خدمــة 

المتخصصــة للتأميــن، وإعــداد الئحــة الرعايــة الطبيــة، حرصــًا منــه علــى أن يحصــل الموظــف والموظفــة 

ــم تافــي أوجــه القصــور التــي شــابت العقــد الســابق . ــة، وأن يت ــة متكامل ــة طبي ــى رعاي ــون عل  ومــن يعول

وحرصــًا منــا علــى تعريــف المشــتركين فــي خدمــة التأميــن الصحــي بحقوقهــم التــي اشــتملت عليهــا خدمــات 

الرعاية الطبية، وتأمين متطلبات العاج وإرشادهم إلى االستفادة المثلى من الرعاية الطبية المقدمة لهم  

ومن يعولون، والحصول على خدمات الرعاية الطبية الُمثلى في أي مرفق من المرافق الصحية المحددة 

 ضمن الشــبكة الطبية للشــركة المتعاقد معها؛ نضع بين أيديكم الدليل اإلرشــادي لخدمات الرعاية الطبية 

كــون خدمــة التأميــن الصحــي تعتبــر مــن أهــم الخدمــات التــي تقــدم للموظــف؛ والتي تهدف إلى ترســيخ روح 

التعاون، ودعم مبدأ التكافل بين الموظفين، والمساهمة في التخفيف من األعباء االقتصــادية التي يتحملها 

الموظف فيما يتعلق بتكاليف الخدمات الطبية التي يحتاجها هو ومن يعول من أفراد أسرته؛ األمر الذي 

 سينعكس بشكل إيجابي في تحسين أدائه وزيادة اإلنتاج، وخلق االستقرار النفسي واالجتماعي للموظف، 

نأمل أن يكون هذا الدليل مرشدًا للمشترك كي يستفيد من كافة الخدمات الطبية المقدمة له.
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تقوم الوزارة أصالة، أو عبر جهة خارجية 
تتعاقد معها بتقديم الخدمات الطبية

للمشمولين بالرعاية الطبية بديوان
عام الوزارة وعائاتهم.

تتولى الوزارة معالجة المشمولين بالرعـــــــــاية الطبية في هذه الائحة لدى 
الجهات الطبية المتعاقد معها من قبل الوزارة أو شركات التـــــأمين، ويجوز 
للمشمولين بالرعاية الطبية المعالجة لدى جهة طبية أخرى لم يتم التعاقد 

معها وفقًا للضوابط اآلتية:
فــي الحــاالت المرضيــة الحرجــة أوالطارئــة والتــي تؤكدهــا الجهــة الطبيــة المتعاقــد معهــا أو 

شــركة التأميــن أو اللجنــة الطبيــة العليــا .
ــر متعاقــد معهــا  ــة أخــرى غي ــل جهــة متعاقــد معهــا إلــى جهــة طبي ــة المريــض مــن قب ــد إحال عن

نتيجــة عــدم توفــر االمكانيــات الطبيــة أو نقــص فــي المعــدات الطبيــة.
عنــد إجــراء معاينــات أو عمليــات جراحيــة فــي مستشــفيات حكوميــة تتعامــل بأســعار رمزيــة وبعــد 

عــرض الموضــوع علــى إدارة شــركة التأميــن أو لجنــة التأميــن الصحــي.
عنــد وجــود الموظــف المشــمول بالرعايــة الطبيــة خــارج مقــر عملــه، أو فــي إجــازة، أوعندمــا يكــون 
فــي دورة تدريبيــة، أو مهمــة داخليــة أو خارجيــة وكانــت الحالــة مســتعجلة وضروريــة إلنقــاذ حياتــه.

يتــم تعميــد صــورة مــن البطاقــة التأمينيــة للمشــترك مــع الوصفــة الدوائيــة المقــررة للمشــترك 
)المريــض( مــن الطبيــب المعالــج والتــي يجــب احتواؤهــا علــى االســم والتاريــخ والتشــخيص عنــد 

تلقــي الخدمــة خــارج الشــبكة.
عند تلقي الخدمة خارج الشبكة يجب إباغ اإلدارة المختصة أو شركة التأمين بالحالة

خالل )24(ساعة لتتولى تقديم العون المباشر في الوقت المناسب .
تتولــى اإلدارة المختصــة، أو الجهــة الطبيــة المتعاقــد معهــا، أو شــركة التأميــن تعويض المشــترك 
ومــن يعــول عــن التكاليــف التــي تحملهــا، وفــق الضوابــط المشــار إليهــا بعــد التحقــق مــن عــدم 

المبالغــة فــي األســعار.
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حرمــان الموظــف ومــن يعــول مــن كافــة الخدمــات الطبيــة المقــرة لمــدة عــام كامــل مــن 
تاريــخ ثبــوت قيــام أي منهــم بمنــح بطاقتــه الصحيــة ألشــخاص غيــر مشــمولين بأحــكام هــذه 

الائحــة، مــع اســترداد كافــة المبالــغ والتكاليــف التــي تــم صرفهــا نتيجــة تلــك المخالفــة.
حرمــان الموظــف ومــن يعــول مــن كافــة الخدمــات الطبيــة المقــرة لمــدة عاميــن كامليــن مــن 

تاريــخ ثبــوت قيــام أي منهــم  بتزويــر وثائــق طبيــة للحصــول علــى أي مــن المنافــع المحــددة،
 مع استرداد كافة المبالغ والتكاليف التي تم صرفها نتيجة تلك المخالفة.

حرمــان الموظــف ومــن يعــول مــن كافــة الخدمــات الطبيــة المقــرة لمــدة ثاثــة أشــهر عنــد 
ــرر طبــي. ثبــوت قيــام أي منهــم بإجــراء معالجــات متكــررة دون مب

ــة المقــرة لمــدة عــام كامــل فــي  حرمــان الموظــف ومــن يعــول مــن كافــة الخدمــات الطبي
حــال ثبــوت عــدم اإلبــاغ عــن البنــات المتزوجــات الاتــي مــا زلــن يحصلــن علــى رعايــة طبيــة 
بعــد الــزواج، مــع اســترداد كافــة المبالــغ والتكاليــف التــي تــم صرفهــا نتيجــة تلــك المخالفــة.

حرمــان الموظــف ومــن يعــول مــن كافــة الخدمــات الطبيــة المقــرة لمــدة عــام كامــل فــي حــال 
ثبــوت عــدم اإلبــاغ عــن األوالد الذيــن تجــاوزوا ســن ال)25( عامــًا ومــا زالــوا يحصلــون علــى 
رعايــة طبيــة، مــع اســترداد كافــة المبالــغ والتكاليــف التــي تــم صرفهــا نتيجــة تلــك المخالفــة.

فــي حالــة تكــرار الموظــف أو مــن يعــول للمخالفــة بعــد تمكينــه مــرة أخــرى من االســتفادة من 
خدمــات الرعايــة الطبيــة يتــم اســتعادة أي مبالــغ ترتبــت علــى ذلــك وخصمهــا مــن مســتحقاته 

الماليــة الشــهرية، وحرمــان الموظــف ومــن يعــول مــن خدمــة الرعايــة الطبيــة بشــكل نهائــي. 
فــي كل األحــوال تثّبــت هــذه المخالفــات فــي ملــف الموظــف، وتعتبــر قرينــة علــى العيــوب  
الســلوكية فــي أخــاق وأمانــة الموظــف، وينشــر اســمه ونــوع المخالفــة التــي ارتكبهــا والجــزاء 
المتخــذ فــي حقــه فــي لوحــة إعانــات الــوزارة وكافــة وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة 

بموظفــي ديــوان عــام الــوزارة ليكــون عبــرة لآلخريــن.
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