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  قرار رئيس جملس الوزراء
  ٢٠٢٠ لسنة ٢٢٧٣قرار رقم 

  د ذوى األمراض المزمنة واألورامبشأن تحدي

  وضوابط إعفائهم من مساهمات نظام التأمين الصحى الشامل
  رئيس جملس الوزراء

  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛٢٠١٨ لسنة ٢نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم وعلى قانون 

ـ              صادرة بقـرار  وعلى الالئحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الـصحى الـشامل ال

   ؛٢٠١٨ لسنة ٩٠٩رئيس مجلس الوزراء رقم 

  رة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ؛وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدا

:قــــرر   
)املادة األوىل(  

يعد من ذوى األمراض المزمنة واألورام فى تطبيق أحكام قانون نظـام التـأمين              

ر بها اإلصابة بأحد األمراض أو األورام       الصحى الشامل المشار إليه ، الفئات التى تتوف       

  .الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار 

)املادة الثانية(  
يعفى ذوو األمراض المزمنة واألورام المشار إليهم بالمادة األولى من هذا القـرار          

من دفع قيمة مساهمات نظام التأمين الصحى الشامل ، وفقًا لنص البند ثالثًا من المـادة                

  .ن قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه م) ٤٠(
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)املادة الثالثة(  
تُراجع دوريا األمراض المزمنة واألورام الواردة فى الجدول المرفق بهذا القـرار            
وبحد أقصى مرة كل ثالثة أعوام من تاريخ صدوره ، ويعرض رئـيس مجلـس إدارة               

مراجعة على رئيس مجلس الـوزراء      الشامل نتيجة هذه ال   الهيئة العامة للتأمين الصحى     
  .للنظر فى تعديل أحكام هذا القرار 

)املادة الرابعة(  
  .ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  ، الجريدة الرسميةينشر هذا القرار فى 

  . هـ ١٤٤٢ ربيع األول سنة ٢١صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 
  ) . م٢٠٢٠ نوفمبر سنة ٧الموافق                                  (

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور
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 جدول باألمراض املزمنة واألورام
  األمراض العضوية: أوالً 

  Disease   Category   األمراض
  جميع أنواع األورام السرطانية

  
All types of cancers 

 

1- Malignant diseases 

  األورام الخبيثة
   المزمنارتفاع ضغط الدم

  أمراض القلب المزمنة
  صمامات القلبأمراض 

  العيوب الخلقية بالقلب
  اختالل ضربات القلب المزمن

  اعتالل عضلة القلب
  تمدد عضلة القلب

  اعتالل عضلة القلب الضخامى
  اعتالل عضلة القلب المقيد

  اعتالل البطين األيسر لعضلة القلب
اعتالل عـضلة القلـب مـن نـوع         

"compaction cardiomyopathy non" 

ــسج البطــين األيمــن المحــدث  تن
  الضطرابات نظمية

  أمراض الشرايين التاجية 
  لة القلبعض) فشل(هبوط 

Hypertension 

Chronic heart diseases: 

Valvular diseases 

Congenital heart diseases 

Arrhythmias 

Cardiomyopathies: 

Dilated cardiomyopathy 

Hypertrophic cardiomyopathy 

Rastricive cardiomyopathy 

Left ventricular cardiomyopathy 

Non compaction Cardiomyopathy 

Arrhythmogenic right ventricular 

dysplasia 
Coronary Artery diseasa 

Heart failure 

2- Cardiovascular disorders 

  اضطرابات الجهاز الدورى

  :األنيميا الوراثية 
  )أنيميا البحر المتوسط(ميا الثالسي

  )أنيميا الخاليا المنجية(فقر الدم المتجلى 
  ةكثرة كريات الدم الحمر الكروي

  )أنيميا الفول(ل االفو
  )األنيميا الخبيثة(فقر الدم الوبيل 

  )األنيميا الضمورية(فقر الدم الالتنسجى 
  :أمراض النزيف الوراثية

  )الناعور(الهيموفيليا 
  لدم األخرىنقص عوامل تجلط ا

Hereditary anemias: 

Thalassemia 

Sickle cell anemia 

Spherocytosis 

Favism (G6PD deficiency) 

Pernicious anemia 

Aplastic anemia 

Coagultion disorders: 

Hemophillia 

Other coagulation factor 

deficiencies 

3- Hematological disorders 

  أمراض الدم
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  Disease   Category   األمراض
د المزمنـة المـصحوبة     أمراض الكب 

  :باختالل فى وظائف الكبد 
  تليف الكبد

  الكبد الدهنى
  :أمراض الكبد األيضية 

  داء ترسب األصبغة الدموية
  مرض ويلسون

  :أمراض الكبد المناعية 
  التهاب األقنية الصفراوية

  التهاب األقنية الصفراوية األولى
  المتصلب

  التهاب القولون المتفرج
  مرض كرون
 ل المصحوب بمـضاعفات   تصخم الطحا 

 - دوالـى المعـدة      -دوالى المرىء (
 نقص كرات -نقص الصفائح الدموية 

 نقص كـرات الـدم      -الدم البيضاء   
  )الشامل

Chronic liver disease with 
disturbance of liver function 
tests: 
Liver cirrhosis 
Fatty liver 
Metabolic liver diseases: 
Hemochromatosis 
Wilson's disease 
Autoimmune liver diseases: 
Biliary cholangitis (Biliary 
cirrhosis) 
Primary sclerosing chilangitis 
Ulcerative colitis 
Crohn's disease 
Splenomeglay with comolications 
(esophageal varices - gastric 
varices - thrombocytopenia - 
leucopenia - anemia - pancytopenia) 

4- Gastrointestinal disorders 
  أمراض الجهاز الهضمى

  التهاب كبيبات الكلى المزمن
  هبوط كفاءة الكليتين المـزمن ألقـل      

  من الكفاءة الطبيعية% ٥٠من 

Chronic glomerulonephritis 
Reduction of renal function 
to less than 50% of normal 

5- Ranaldiseases 
  ض الكلىأمرا

  الروماتويد
التهـاب  (انفصال العظمى المـزمن     

  )المفاصل المزمن
  التهاب الفقرات المقسط

  التهاب العظم والنقص المزمن
  )هشاشة العظام(تخلخل العظم 

Rheumatoid arthritis 
Osteoarthritis 
Ankylosing spondylitis 
Chronic osteomyelitis 
Osteoporosis 
 

6- Musculoskeletal/Locomotor 
disorders 

  اضطرابات الجهاز الحركى

  الصرع
  الشلل النصفى

  شلل النصف األسفل من الجسم
  ثرالتصلب المتنا

  الرهن العضلى الوبيل
  الشلل الرعاش

Epilepsy 
Hemiplegia/paresis 
Paraplegia/paresis 
Multiple sclerosis 
Myasthenia gravis 
Parkinson's disease 

7- Neurological diseases 
  أمراض الجهاز العصبى

 -البـسيطة   (السدة الرئوية المزمنة    
  ) الشديدة-المتوسطة 

  تمدد الشعب الهوائية
  التليف الكيسى

  الدرن

Chronic obstructive pulmonary 
disease (mild-moderate- severe- 
end - stage) 
Bronchiectasis 
Cystic fibrosis 
Tuberculosis 

8- Respiratory diseases 
  أمراض الجهاز التنفسى
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  Disease   Category   األمراض
  البول السكرى

اعــتالل وظــائف الغــدد الــصماء 
 - الجار درقية - الدرقية -النخامية (

الذى يستوجب العالج لمدة    ) الكظرية
   يوم٩٠تزيد عن 

Diabetes mellitus (types 1& 2) 
Hypo/Hyper function of 
endocrine glands (Pituitary- 
thyroid- parathyroid- suprarenal) 
that requires treatment for more 
then 90 days 

9- Endocrine disorders 
  اضطرابات الغدد الصماء

  األكزيما
  الصدفية
  البهاق

  الذنبة الحمراء

Eczema 
Psoriasis 
Vitiligo 
Systemic lupus erythematosus 

10- Dermatological diseases 
  األمراض الجلدية

  لزرقاء المزمنةالمياه ا
اعتالل الشبكية الناتج عـن مـرض       

  البول السكرى
اعتالل الشبكية الناتج عـن ارتفـاع       

  ضغط الدم
  التنكس البقعى المرتبط بالسن

اعتالل العين الناتج عن فرط نـشاط       
 الـدراق   -داء جريفز (الغدة الدرقية   

  )الجحوظى
  اعتالل العصب البصرى المزمن

Chronic glaucoma 
Diabetic retinopathy 
Hypertensive retinopathy 
Age- related macular 
degenration 
Thyroid ophthalmopathy 
(Grave's disease) 
Chronic optic neuropathy 

11- Ophthalmic diseases 
  أمراض الرمد

  النفسيةاألمراض  : ثانيا
  Disease   Category   األمراض

  لزهايمرالخرف الناتج عن مرض ا
ف الناتج عن تصلب األوعيـة      الخر

  )خرف الشيخوخة(الدموية 
  الخرف الناتج عن أمراض أخرى

  الخرف غير محدد السبب
فقدان الذاكرة العضوى الغير ناتج عن 

  استخدام الكجول أو المواد المخدرة
االضطرابات العقلية الناتجة عن تلف     
خاليا المخ أو األمراض العـضوية      

  األخرى
ضطرابات اضطرابات الشخصية واال  

السلوكية الناتجة عن تلف خاليا المخ      
  أو األمراض العضوية األخرى

  اإلضرابات العقلية غير محددة السبب

Dementia in Alzheimer's 
disease 
Vascular (senile) dementia 
Dementia in other diseases 
classified elsewhere 
Unspecified dementia 
Organic amnesic syndrome, 
not induced by alcohol and 
other psychoactive substances 
Other mental disorders due to 
brain damage/dysfunction or 
due to organic disease 
Personality and behavioral 
disorders due to brain 
damage/ dysfunction or due 
to organic disease 
Unspecified organic or 
symptomatic mental disorder 

1- Organic, including 
symptomatic, mental disorders 

 االضطرابات العقلية العضوية
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  Disease   Category   األمراض
  الفصام

  اضطراب الشخصية الفصامية
  االضطرابات الوهمية

  االضطرابات الذهنية الحادة والعابرة
  االضطرابات الوهمية المسببة
  االضطراب الفصامى العاطفى

  ات النفسية غير العضوية األخرىاالضطراب
  الذهان غير العضوى الغير محدد السبب

Schizophrenia 
Schizotypal personality disorder 
Persistent delusional disorders 
Acute and transient psychotic 
disorders 
Induced delusionaln disorder 
Schizoaffective disorders 
Other nonorganic psychotic 
disorders 
Unspecified nonorganic 
psychosis  

2- Schizophrenia schizotypal 
and delusional disorders 

  االضطرابات الفصامية والوهامية

  نوبات هوس
  االضطراب ثنائى القطب

  نوبات االكتئاب
  اضطراب االكتئاب المتكرر

  االضطراب المزاجية المستمرة
/ األخـرى  االضطرابات المزاجيـة    

  االضطرابات المزاجية الغير محددة

Manic episodes 
Bipolar disorder 
Depressive episodes 
Recurrent depressive disorder 
Persistent mood (affective) 
disorders 
Other & Unspecified mood 
(affective) disorder 

3 - Mood (affective) disorders 
   ةاالضطرابات المزاجي

  اضطرابات القلق الرهابى
  اضطرابات القلق األخرى

  اضطراب الوسواس القهرى
  االضطرابات التحولية االنفصالية
  االضطرابات الجسدية المصطنعة
  االضطرابات العصابية األخرى

Phobic anxiety disorders 
Other anxiety disorder 
Obsessive-compulsive disorders 
Somatoform disorders 
Other neurotic disorders 

4 - Neurotic, stress related 
and somatoform disorders 
اضطرابات القلـق واالضـطرابات     

  الجسدية المصطنعة

  اضطرابات األكل
  اضطرابات النوم الغير عضوية

ــصاحبة   ــسية الم ــراض النف األع
  لألمراض واالضطرابات األخرى

المتالزمات السلوكية الغير محـددة      
  حبة باضطرابات نفسيةالمصا

Eating disorders 
Nonorganic sleep disorders 
Psychological and behavioral 
factors asscoiated with disorders 
or diseases classified elsewhere 
Unspecified behavioral 
syndromes associated with 
physiological disturbances 
and physical factors 

5 - Behavioral syndromes 
associated with physiological 
disturbances and physical 
factors 
االضطرابات الـسلوكية المـصاحبة     

  باضطرابات نفسية

 Gender identity disorders 6- Disorders of adult  اضطرابات الهوية الجنسية
personality and behavior 

ك لدى  اضطرابات الشخصية والسلو  
  البالغين

 ,Mild, Moderate, Severe  التأخر العقلى بجميع مستوياته وأسبابه
Profound, Other and Unspecified 

mental retardation 

7 - Mental retardation 
  التأخر العقلى
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  Disease   Category   األمراض
  اضطرابات النمو المرتبطة بالكالم واللغة

اضطرابات النمو المرتبطة بالوظائف    
  الحركية

  لنمو المختلطةاضطرابات ا
  اضطراب االرتقاء المنتشر

اضطرابات التطور النفسى األخـرى   
  والغير محددة

Specific developmental disorders 
of speech and language 

Specific developmental disorder 
of motor function 

Mixed specifilc developmental 
disorders 

Pervasive developmental 
disorders 

Other & Unspecified disorder 
of psychological development 

8 - Disorders of psychological 
development 

  اضطرابات التطور والنمو النفسى

  اضطرابات فرط الحركة
  االضطرابات السلوكية

  االضطرابات السلوكية العاطفية المختلطة
  االضطرابات االنفعالية فى مرحلة الطفولة

طرابات الوظائف االجتماعية فى    اض
  مرحلة الطفولة والمراهقة

  اضطرابات التشنجات الالإرادية
االضطرابات الـسلوكية واالنفعاليـة     
  األخرى فى مرحلة الطفولة والمراهقة

Hyperkinetic disorders 
Conduct disorders 

Mixed disorders of conduct 
and emotions 

Emotional disorders with 
onset specific to childhood 

Disorders of social functioning 
with onset specific to childhood 

and adolescence 
Tic disorders 

Other behavioral and emotional 
disorders with onset usually 

occurring in childhood and 
adolescence 

9 - Behavioral and emotional 
disorders with onset usually 

occurring in childhood and 
adolescence 

االضطرابات السلوكية خالل فترتى     
  الطفولة والمراهقة
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