
  
  ق�اع ال�ون االج��اع�ة 

�ة وال��اع�ات اإلن�ان�ة إدارة�  ال
�ة الع!ب األمانة�  الف)�ة ل�'ل% وزراء ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

�ة الع!ب في  ال�ادر ع5 )6ه1ا القان/ن �0/ج. الق!ار رق* ( ت* اع��اد�) ال�ي 51دورته العاد8ة (م'ل% وزراء ال
��ة في ال�ول الع!�Fة"  األمانة�0ق!  2019فB!ای!  28انعق�ت ب�ار=خ �  العامة، �0أن "ت/ح�� ال��!=عات ال

  

  العربي سترشادياال القانون
  بشأن

  الشامل التأمين الصحي



  

  

  الع!Fي س�!شادKاال القان/ن 

  �0أن

�ي �  ال�امل ال�أم�5 ال

  )1ال�ادة (

�ي ال�امل ت�اش�ًا مع ���8ى ه1ا ال��!وع 0القان/ن االس�!شادK الع!Fي لل�أم�5 ال

  وفقا لل��!=عات ال�ع�/ل بها لUل دولة .  ال�ق/ق االج��اع�ة واالق��اد8ة لألف!اد

  ):2ال�ادة (

�ة لها  Y8/ن للUل�ات والعBارات ال�ال�ة ح��Xا وردت في ه1ا  القان/ن �Zال�عاني ال�

  أدناه ما ل* ت�ل الق!=)ة على غ�! ذل]:

�ي ال�امل.��ة ع5 إدارة ال�أم�5 ال�Zاله�`ة :  اله�`ة ال�  

  ال�'ل%: م'ل% ادارة اله�`ة.

  ال��ی! العام :  ال��ی! العام لله�`ة.

�ي ال�امل.�  ال�)�وق: ص)�وق ال�أم�5 ال

�!ه* م5 االشZاص ال��/اج�ی5 على ال���ف��: ال�/اc)/ن ال�ق��/ن في ال�ولة وغ

  أرضها وفf ال��!=عات ال�ع�/ل بها في eل دولة. 

��ة Y0افة م��/=اتها �0ا ف�ها االدو=ة واالجهhة ال��Bة ���ة: ال�Zمات ال�ال�Zمات ال

  الالزمة للعالج.

  ):3مادة (

��ة Z�0 ار=ةات)�أ ه�`ة ت���عBع�  lع 0'� ك�ا تق/م, وف)ي لها اس�قالل مالي وادار�

ت�ل] االم/ال ال�)ق/لة وغ�! ال�)ق/لة وقB/ل ال�ي ت�علf �0هام ع�لها و  ال��!فات

  ح�. مهام ع�لها، اتفاق�اتواب!ام  وال�)ح وال/صا8ا واالش�!اكات ال�B!عات والهBات

�ة 0ال�ولة.�Zع اله�`ة لل!قا0ة ال�ال�ة واإلدار=ة والف)�ة م5 ال'هات ال�pZوت   

  

  



  

  ):4مادة (

  ال�هام ال�ال�ة:ت�/لى اله�`ة 

��ة لل���/ل�5 به1ا  .1��ي ل�ق�8* افpل ال�Zمات ال�إدارة نrام ال�ام�5 ال

 ال)rام.

وضع ال��اسات العامة واألس% والp/اs0 الUف�لة ل��/=ل وش!اء ال�Zمات   .2

��ة لل���ف��.� ال

 ب)اء الق�رات الف)�ة واالدار=ة للعامل�5 0اله�`ة. .3

�ي ال�امل.ال�)��f مع ال'هات ذات العالقة ل�/س .4� �ع مrلة ال�ام�5 ال

 إن�اء ص)�وق ل��ق�f اه�اف اله�`ة واالش!اف عل�ه وت�/=! م/ارده ال�ال�ة. .5

�ي ال�امل ورفعها   .6���ة ال���X)اة م5 ال�أم�5 ال�ت��ی� حhمة ال�Zمات ال

 لل�'ل% لل��ادقة عل�ها .

م5 أK مهام اخ!l لها عالقة 0ع�ل اله�`ة و/أو ما ی�* تUل�فها بها 0ق!ار  .7

 ال�'ل%.

  ):5مادة (

�ة 0ال�ولة p8* في عp/=�ه �Zل 0ق!ار م5 االدارة ال�Y�8 ن لله�`ة م'ل% ادارة/Y8

  كافة ال'هات ذات العالقة.

  ):6مادة (

  -ی�/لى ال�'ل%:

�ي أال��علقة 0ال� واالس�!ات�'�ات ال��اساترفع ت/ص�ات �0ان   .1�م�5 ال

 ل��ق�f أه�افه وت�/=!ها.ال�امل 

تق��* ال�ــــ�اســــات لل�Zمات ال�ــــ��ة ال�ق�مة لل��ــــ�ف��ی5 �0ــــYل دورK ورفع  .2

 .�0أنهاال�/ص�ات 

  

  

  



��ة.ب الZاصةاالك�/ار=ة و ال�راسات ال�ال�ة  إق!ار واع��اد  .3� �Uلفة ال�Zمات ال

��ة اع��اد .4���ة ال�املة . ال���X)اة م5 ال�غ��ة حhمة ال�Zمات ال� ال

 وضع الق/اع� ال�)�rة وت��ی� أل�ات ون�. االش�!اك ال�ي ی���لها ال���ف��.  .5

��ة م5  الZاصة تفاق�اتواال العق/د  وضع األس% إلب!ام .6��0!اء ال�Zمات ال

��ة ال��Zلفة� .ومق�م�ها الق�اعات ال

والق!ارات ال��علقة ب�)ف�1 أحYام ه1ا القان/ن أو  والل/ائح ال)r*ع�اد م�ار=ع  إ .7

 .أK ام/ر تع!ض على ال�'ل%

الالزمة  تدراسة ال�قار=! وال�/ص�ات ال�!ف/عة م5 ال��ی! العام  و~ص�ار الق!ارا .8

 �0أنها.

  أK أم/ر أخ!l ی!l ال�'ل% اضاف�ها ل�هام ع�له. .9

  ):7مادة (

�ة في ال�ولة و=Y/ن م�وال ع8:5ع�5 ال��ی! العام لله�`ة 0ق!ار م5 ال'هة �Zال�  

  . ت)ف�1 ق!ارات ال�'ل1%

  .إدارة اع�ال اله�`ة والعامل�5 بها . 2 

  . رفع تقار=! دور=ة ع5 س�! eافة أع�ال اله�`ة الى م'ل% االدارة .3

4 ��Zة وله صالح�ة تف/=� م��Zائ�ة وال�pافة ال'هات القe ل اله�`ة أمام�Xت�.

  للق�ام به1ه ال�هام.

  اK مهام اخ!l ی!l ال�'ل% ت/�eلها ال�ه أو ذات عالقة ب��f�B أحYام ه1ا القان/ن.. 5

  ): 8مادة (

  ت�ألف م/ارد ال�)�وق :

�ات ال�ال�ة ال�ي ت!ص�ها ال�Y/مة في م/ازن�ها. .1�Zال� 

  

  

  

 



  ال��اه�ات واالش�!اكات ال�ال�ة ال�ق!رة على ال���!5�e وال�)�فع�5 ح�. ال��!=عات  .2

 ال�ع�/ل به�ا.والل/ائح 

 الهBات وال��اع�ات . .3

�ة العامة  . .4� ال!س/م ال/اج. اس�فائها م5 0ع� ال�)�'ات الpارة 0ال

�ل عل�ها م5 خالل اس��Xار أم/ال ال�)�وق في  .5�االی!ادات واالرFاح ال�ي ی�* ال�

 م�ار=ع اس��Xار=ة 

  او أK م/ارد ی/افf عل�ها ال�'ل%. .6

  ):9مادة (

  ت��د آل�ة االش�!اك وال��اه�ات ال�ال�ة  لل���ف��ی5 ح�. ما ت!اه ال�ولة.  

  ):10مادة (

  8ق!ر ال�'ل% ال�Bانات ال/اج. ت/اف!ها 0ال�Bاقة ال�ي ت��ر لل���ف�� . 

  ):11مادة (

�ة في ال�ولة ل')ة ح�اد8ة لل)r! في ال�Yاوl ال�ي �Zل ال'هة ال�Yت�

��ة ج!اء ت)ف�1 احYام ه1ا  ی!فعها ال���ف��ون او مق�م/ا�ال�Zمة ال

  القان/ن.

  ):12مادة (     

كل مZ8 5الف احYام ه1ا القان/ن ت/قع عل�ه العق/Fات وفقا لل��!=عات 

  ال�ع�/ل بها في eل دولة .

  ):13مادة (   

�ي ال�ادریلغى ه1ا القان/ن االس�!شادK قان/ن ال�أم�5 �ع5 الل')ة  ال

��ة عام  الف)�ة االس��ار=ة لل��!=عات�  . 2001ال

 

  

 


