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الئحة األمراض الطويلة األمد اخلاضعة لإلعفاء من القسط املتبقى على عاتق املؤمن
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نسبة حتمل الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

األمراض الطويلة األمد، املزمنة و املكلفة
الضمان اإلجتماعي يخفض تكاليفكم

توقف منو نخاعي جسيم                                                                                                 %99

                                                                                                   نقص كلوي مزمن نهائي                                                                                                  %98
اضطرابات وراثية في وقف النزيف                                                                                    %97

أمراض الكبد املزمنة (التهاب الكبد  )                                                                              %97

تشمع الكبد                                                                                                                     %97

 تصلب إلى صفيح معدني                                                                                           %96
ورم خبيث                                                                                                                          %95

األمراض اخلبيثة للنسيج اللمفاوي و الدموي                                                                    %95

شدود النمو في النخاع ألشوكي                                                                                      %94

إصابة وعائية دماغية أو نخاعية نتيجة فقر دم أو نزيف                                                  %90

نقص التنفس املزمن و اخلطير                                                                                        %90



اإلعفاء من القسط املتبقى على عاتقكم
 

هذا من  االستفادة  حق  لديه   من 
اإلعفاء ؟

 
 إذا كنتم مستخدمني، متقاعدي القطاع اخلاص، مؤمنني اختياريني
 أو من البحارة الصيادين باحملاصة و مؤمنني أنتم و ذوي احلقوق لدى
و مصابون مبرض مزمن، الوطني للضمان اإلجتماعي،   الصندوق 
القسط من  اجلزئي  أو  الكلي  اإلعفاء  من  االستفادة   ميكنكم 

املتبقى على عاتقكم

أي إعفاء عن أي مرض ؟
 

 بفضل نظام التأمني اإلجباري عن املرض، فإنكم ال تتحملون إال
 جزءا من تكاليف العالج. اجلزء اآلخر يتحمله الصندوق الوطني

للضمان اإلجتماعي

يحق مكلف  و  مزمن  ملرض  ذويكم  أو  تعرضكم  حالة   في 
العالج مصاريف  حتمل  أو  استرداد  من  االستفادة   لكم 

 املتعلقة بهذه األمراض
الصندوق لدى  مبرضكم  التصريح  عليكم  يجب   لذلك 
 الوطني للضمان اإلجتماعي في أقرب اآلجال لكي تتمكنوا
ضمنها من  االمتيازات  من  مجموعة  من  االستفادة   من 

 اإلعفاء من أداء القسط املتبقى على عاتقكم
 يقوم الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بإجراء مراقبة

طبية في هذا الشأن

الصندوق فإن   ً ثقيال  ً حمال يشكل  التحمل  هذا  أن  من    بالرغم 
الوطني للضمان االجتماعي واع بذلك

 
أداء من  إعفائكم  على   2008 يوليوز   15 منذ  عمل   لذلك 

القسط اجلزئي أو الكلي املتبقى على عاتقكم
  

10 و   ً مزمنا  ً مرضا  11 تضم  الئحة  وضع  في  الصندوق   شرع 
هذه حتديد  وبفضل  أمراض.   108 تشمل  و  مكلفة   أمراض 
اجلزء من  بإعفائكم  القرار  اتخاذ  من  الصندوق  متكن   الالئحة 

الباقي على عاتقكم
لكي املدة،  مع  تتطور  أن  ميكن  و  أولية  الالئحة  هذه  تبقى   و 

  تستفيدوا من إمتيازات أخرى

 األمراض املزمنة : إعفاء كلي من التكاليف من أجل
 ولوج أحسن للعالجات

أنتم أو ذويكم مصابون مبرض مزمن و مكلف ؟
 

عمليات تستوجب  املكلفة  و  املزمنة  األمراض  عامة،   بصفة 
للضمان الوطني  الصندوق  مينحكم  اإلطار  هذا  في  و   مدققة 

ً من تكاليف العالج ً كليا االجتماعي أنتم وذويكم، إعفاءا
 

املتعلقة اجلراحية  العمليات  و  األعضاء  زرع  حالة  في  بالتالي   و 
مينح كما  كليا.  املتبقية  التكاليف  من  اإلعفاء  يكون   بالقلب 
ً جزئيا من تكاليف  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إعفاءا
 العالجات ما بعد العملية لكونها من جملة األمراض الطويلة

األمد

من و املكلفة اخلاضعة لإلعفاء  املزمنة   الئحة األمراض 
 القسط الباقي على عاتكم

 
األمراض امللزمة لزرع األعضاء أو املتعلقة باألنسجة التالية

 الكلية                                                              %100

الكبد                                                                %100

القلب                                                               %100

عدسة العني                                                     %100

النخاع العظمي                                                %100
 

قائمة األمراض امللزمة جلراحة القلب
 

 إعتالالت صمامات القلب الرئوية                        %100
إعتالالت القلب اخللقية                                     %100

مرض الشرايني التاجية                                     %100

زرع منبه قلبي                                                 %100

اعتالالت مزمنة للشرايني                                 %100

 األمراض الطويلة األمد : إعفاء جزئي لتخفيض
 تكاليفكم

 
طويلة عالجات  يتطلب  مبرض  مصابون  ذويكم  أو   أنتم 

األمد ؟
 

من اجلزئي  اإلعفاء  من  فصاعدا  اآلن  من  االستفادة   ميكنكم 
التكاليف املتبقية على عاتقكم

 
اإلجتماعي للضمان  الوطني  الصندوق  حتمل  نسبة  تصل   إذ 

 لبعض األمراض ما بني 90% و %99
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