
 

 مر العالج وصالحيته واجلهة املخّولة إبصدارهأ
 

 ما اجلهة املخّولة إبصدار أوامر عالج املرضى خارج اململكة العربية السعودية؟
إحالة املرضى للعالج خارج اململكة تتم بناًء على األوامر السامية الكرمية، أو بقرار من اهليئة الطبية العليا عندما ال 

املريض ابلداخل مع إمكانية العالج ابخلارج، وينظّم قرارات العالج يف اخلارج األمر السامي الكرمي رقم  يتوفر عالج
هـ. علمًا أن اهليئة الطبية العليا هي اجلهة الوحيدة املخّولة بتمديد أوامر العالج يف 5/8/1430واتريخ  4700

 .اخلارج
 ما اهليئة الطبية العليا؟

هـ، ويُنظم عملها 1417 /15/6ب واتريخ /8766يان مستقل وفًقا لألمر السامي الكرمي رقم اهليئة الطبية العليا ك
هـ، واملتضمن "التأكيد على أن تتم دراسة مجيع احلاالت 8/5/1430ب واتريخ /4700األمر الســـامي الكـــرمي رقم 

َبل اهليئة الطبية العليا"، وهي مشّكلة من اليت يتم التوجيه إبحالتها إىل وزارة الصحة للنظر يف عالجها ابخلارج من ق  
القطاعات الصحية الرئيسة ابململكة )وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة احلرس الوطين، ووزارة الصحة، والتعليم 
العايل، ومستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األحباث( ممثّلة ابستشاريني سعوديني خرباء من مجيع التخصصات، 

علها على معرفة اتمة جبميع اإلمكاانت املتوفرة ابملستشفيات التخصصية املرجعية ابململكة العربية السعودية وذلك جي
 وخارجها.

جدير ابلذكر أن القرارات الصادرة من اهليئة الطبية مبنّية على احلالة الصحية للمريض؛ حيث تقوم بدراسة ومراجعة 
توفر عالجه داخليًّا، وتبحث مدى استفادته من العالج يف اخلارج.  تقارير املريض، وحالته الصحية، والنظر يف

وتقوم كذلك ابلبت يف جتديد فرتة العالج ابخلارج حسب التقارير الطبية احلديثة، ومدى توفر العالج ابلداخل، 
لذي أرسل ومتابعة عالج املريض يف الداخل عند انتهاء الغرض الطيب ا وحتدد املركز الطيب املناسب يف اململكة،

  .املريض من أجله للخارج
 مدة أمر العالج:

هـ، 11/9/1438واتريخ  41815ُحددت مدة العالج يف اخلارج بشهرين حسب األمر السامي الكرمي رقم 
املتضمن "وإذا اقتضت الضرورة استمرار العالج أكثر من ذلك فالبد من عرضها على اهليئة الطبية العليا إلصدار 

 ياهلا واعتمادها من معايل وزير الصحة".التوصية الالزمة ح



 

 هل ميكن متديد أمر العالج؟
طلًبا للتمديد إىل اهليئة الطبية العليا، ويتم دراسته  -قبل انتهاء مدة فرتة العالج  -نعم، ترفع امللحقية الصحية 

   ه.بوساطة األطباء االستشاريني يف ذات التخصص، ومن مث أخذ القرار املناسب ابلتمديد من عدم
 تغطية العالج:

أمر العالج يغطي املرض الرئيس الذي أرسل املريض من أجله للعالج يف اخلارج. ويتم تغطية الفحوصات، 
واإلجراءات الطبية املتعلقة به فقط. وال ميكن تغطية األمراض األخرى إال مبوافقة اهليئة الطبية العليا. كما أن عالج 

  غطى يف نظام العالج يف اخلارج ما مل ينص قرار العالج على ذلك.األسنان، والتجميل، واإلخصاب غري م
 غرف التنومي:

 يف حال تنومي املريض، فإنه يستحق غرفة شبه خاصة، وإذا رغب املريض بغرفة خاصة فإنه يتكفل بدفع فرق التكلفة.
ى املوجودين يف املستشفى، يف بعض املراكز العالجية توفري ذلك بسبب عدد املرض -أحيااًن  -مع العلم أنه يتعذر 

، علًما أن نثرايت املريض واملرافق تستمر خالل فرتة التنومي. وجيدر وال ميكن للملحقية الصحية التدخل يف ذلك
  .التنبيه أن امللحقية ال تتحمل دفع أي مكاملات هاتفية، أو صحف، أو وجبات إضافية خالل فرتة التنومي

 املواعيد:
حضور أكثر من موعد، أو أعاد جدولة املواعيد دون إشعار امللحقية الصحية، فللملحقية عند ختّلف املريض عن 

 احلق يف إيقاف صرف النثرايت إىل حني معرفة أسباب ذلك.
 

 األدوية:
تقوم امللحقية الصحية بتوفري الدواء بناء على الوصفة الطبية الصادرة من الطبيب املعاجل، ويتم توفري األدوية للمريض 

 طريق املركز العالجي، او إحدى الصيدليات اليت يتم التعامل معها.عن 
 العيادات خارج املستشفى:

عدم زايرة أي طبيب خارج املستشفى املعاجل دون موافقة مسبقة من امللحقية، ولن نتمكن من تعويضكم عن 
 تكاليف عالج غري معتمد من امللحقية.

 الوقت نفسه؟ هل ميكن أن يستخدم املريض أمرين عالجيني يف
 ال ميكن العالج مبوجب أمرين عالجيني يف الوقت ذاته، وإمنا يتم تنفيذ أحدمها.



 

 هل يتم صرف املعدات الطبية لألمراض املزمنة؟
ال يتم صرف أي معدات طبية خارج اململكة. وميكن توفريها عند عودة املريض عن طريق التموين الطيب ابلتنسيق 

 مع مركز اإلحاالت.
 اختيار املستشفى؟يتم  كيف

حتدد امللحقية الصحية املستشفى املعاجل بناء على مخسة معايري رئيسة هتتم جبودة العالج يف املستشفى للتخصص 
الدقيق املطلوب، وسهولة احلصول على املواعيد يف فرتات متقاربة، ومدى رضا املرضى السابقني عن املستشفى، 

 يب السعوديني، وبناء عالقات مع املستشفيات السعودية.وشفافية األسعار، وحرص املستشفى على تدر 
 هل للمريض حق اختيار املستشفى املعاجل؟

أمساء أفضل ثالثة مستشفيات ليختار واحدة منها. وال ميكن حتقيق  -قبل عمل املوعد  -ميكن إعطاء املريض 
 يتوافق مع املعايري املذكورة أعاله. رغبة املريض، أو املرافق يف اختيار مستشفى ال تتعامل معه امللحقية، أو ال

 هل ميكن للمريض الوصول إىل بلد العالج قبل املوعد أبكثر من يومني؟
ال مانع، لكن فتح امللف، وتقدمي النثرايت حسب النظام ال يبدأ إال قبل يوم واحد أو يومني من اتريخ أول موعد؛ 

 درجة ممكنة.وذلك للتمكن من االستفادة من مدة أمر العالج إىل أقصى 
 هل ميكن أن يتم تغيري املستشفى بعد بداية العالج؟

 جيب احلصول على موافقة اهليئة الطبية العليا على تغيري املستشفى بعد بداية العالج فيه.
 االستقبال يف املطار والسكن وخدمة الرتمجة

 هل توفر امللحقية استقبااًل يف املطار أو مرتمجًا أو سائًقا خاًصا؟
تلقت امللحقية معلومات الرحلة اليت سيصل عليها املريض، يتم توفري استقبال من املطار إىل سكن املريض.  يف حال

 وإن مل تتلق امللحقية معلومات الرحلة فلن تستطيع ترتيب االستقبال.
لمستشفى، يتم توفري مرتجم أثناء مواعيد املريض ومراجعاته داخل املستشفى فقط عن طريق املكتب الدويل التابع ل

 وال يتم توفري مرتجم شخصي خارج املستشفى. مكتب اخلدمات املعمد من قبل امللحقية الصحية. أو
 حيث إن النفقات النثرية تشمل مصاريف النقل.ذكر أعاله؛  ال يتم توفري سائق خاص أو نقل غري ما

 فتح امللف يف امللحقية الصحية
 صحية:األوراق املطلوبة لفتح امللف يف امللحقية ال



 

 .صورة جواز السفر: الصفحة األوىل، وصفحة التأشرية، وختم الدخول للمريض واملرافق 
 .صورة واضحة لبطاقة األحوال 
 .تعبئة استمارة الوصول وتوقيعها، وترسل عن طريق مكتب اخلدمات، أو املكتب الدويل يف املركز العالجي 
 .احلساب البنكي السعودي للمريض واملرافق 
  تذاكر السفر للمريض واملرافق.صورة من 

 

 هل يتوجب على املريض احلضور إىل امللحقية قبل الذهاب إىل املستشفى؟
 ال يتوجب حضور املريض إىل امللحقية الصحية، ويكفي التواصل ابهلاتف أو اإلمييل 

 املخصصات املالية
 مىت يتم صرف أول دفعة من املُخصصات املالية؟

يتم إيداع أول خمصص مايل يف حساب املريض البنكي خالل ثالثة أايم عمل من اتريخ استالم امللحقية صور 
وال يفتح امللف إال قبل يوم واحد أو يومني من أول  السعودية. ورقم احلساب البنكي يفاجلوازات، وختم الدخول، 

 موعد للمريض؛ حفاظًا على مدة أمر العالج.
 املالية؟ما مبلغ املُخصصات 

رايل لليوم الواحد لكل من املريض واملرافق الرمسي من الدرجة األوىل من األقارب،  600: نثرايت يومية مقدارها أوالً 
يوًما، وتكون الدفعة األوىل مقدمة بعد وصول صورة من اجلوازات، وختم الدخول، ورقم احلساب.  15تصرف كل 

واحد من الدفعة األوىل، وتغطي اخلمسة عشر يوًما التالية. مث تنتظم ويتم صرف الدفعة الثانية بعد أقل من شهر 
 الدفعات بعد ذلك يف منتصف الشهر امليالدي، ويف هنايته لكل املرضى. أما الدفعة األخرية فتحسب بعدد األايم.

للمريض، رايل للشخص الواحد  1500: بدل جتهيز ملرة واحدة يصرف مع الدفعة األوىل للنثرايت بقيمة اثنيًّا
رايل للمرافق خالل الفرتة، وال يعاد صرف هذا املبلغ خالل فرتة التأشرية حىت لو صدر للمريض أكثر من  1500

 أمر عالج يف تلك املدة.
 هل من املمكن ان تُودع املخصصات املالية يف احلساب البنكي للمريض يف اململكة العربية السعودية؟

  حساب املريض البنكي.نعم، يتم إيداع املخصصات النثرية يف



 

 مرافق املريض
 :الشروط الواجب توفرها يف املرافق

 .أن يكون املرافق سعودي اجلنسية 
  عاًما. 18ال يقل عمره عن 
  .أن يكون قريًبا للمريض من الدرجة األوىل )والد، والدة، ابن، ابنة( يف حالة صحية جيدة 
 .لديه أتمني صحي صاحل لالستخدام يف بلد العالج 
  حال كون املرافقة أنثى، فيجب التأكد من عدم وجود محل لديها؛ حيث إن امللحقية لن تستطيع تغطية يف

 املراجعات أثناء فرتة احلمل أو الوالدة، وجيب يف هذه احلالة تغيري املرافق.

 مهام املرافق:
البيت والتنقالت، وتذكريه العناية الشخصية ابملريض، وتقدمي اخلدمات الضرورية له خارج املستشفى، ومساعدته يف 

ابملواعيد، وإحضار األدوية، وتسجيل اجلوازات على املوقع اإللكرتوين للسفارة، واملساعدة يف تعديل احلجوزات، 
 ومتديد اإلقامة، وتعبئة النماذج نيابة عنه عند الضرورة. كما يتوجب على املرافق عدم مغادرة مكان إقامة املريض.

 عالج املرافق:
ول املرافق قبل مغادرته اململكة على أتمني صحي يغطيه يف بلد العالج؛ حيث إن أمر العالج مقتصر يشرتط حص

ال  -على املريض فقط، وال يتم تغطية املرافق. ولكن هذا ال مينع من التواصل مع امللحقية يف احلاالت اإلسعافية 
ت اإلسعافية. وإذا مرض املرافق، وتعذر عليه تقدمي قدر هللا. كما يتم الرفع للهيئة العليا لطلب املوافقة يف احلاال

 العناية الشخصية ابملريض، فتجب عودته للملكة وقدوم مرافق آخر.
 تغيري املرافق:

ميكن تغيري املرافق ألي ظرف أو سبب، وجيب توفر الشروط أعاله يف املرافق اجلديد، كما جيب تعبئة منوذج تغيري 
 أن وزارة الصحة ال تتحمل قيمة تذاكر املرافق اجلديد. املرافق اخلاص ابمللحقية، علًما

 هل ميكن إحضار مرافق إضايف؟ 



 

تغطي امللحقية مرافًقا واحًدا للبالغني، ومرافقني إثنني لألطفال دون سن اخلامسة عشر سنة. وال تتدخل امللحقية 
ومن الضروري اإلشارة إىل أن امللحقية  يف عدد املرافقني غري الرمسيني طاملا مسحت السلطات احمللية حبضورهم كزوار.

 ال تستطيع إعطاء إفادة للمرافق غري الرمسي تفيد بوجوده بغرض استخدامها يف احلصول على إجازة مرافقة وخالفه.
 هل ميكن أن يكون الطالب املبتعث مرافًقا؟

 نعم، لكن ال يصرف له نثرايت إن كان يتلقى دعًما ماليًّا من جهة ابتعاثه.
قدم امللحقية للمرافق أو املريض يف حال التعرض ملساءلة من السلطات احمللية بسبب خمالفة مرورية أو ماذا ت

 قانونية؟
ال تستطيع امللحقية الصحية ختطي دورها الطيب، وينصح املواطن السعودي ابستشارة حماٍم، والتواصل مع قسم شؤون 

 السعوديني لطلب املساعدة.
 افقإفادة الوجود للمريض واملر 

 كيفية احلصول على إفادة الوجود للمريض أو املرافق:
تعبئة استمارة إشعار العمل عن طريق مكتب اخلدمات، أو املوقع اإللكرتوين، وترسل للملحقية الصحية عن طريق 

 مكتب اخلدمات.
 هل يستطيع املرافق غري املعتمد احلصول على إفادة من امللحقية الصحية لتقدميها إىل مقر عمله؟

ال، ولكن إبمكان املواطن االستفادة من اإلفادة الصادرة للمريض، أو ختم الدخول يف اجلواز، أو عرب التواصل مع 
 شؤون السعوديني يف السفارة أو القنصلية العامة القريبة منه؛ للحصول على شهادة وجود.

 مغادرة مدينة العالج واحلجوزات:
العالج إذا كانت فرتات عالج املريض متباعدة، ورغب يف والعودة إىل اململكة بتعليق أمر  -حاليًّا  -يسمح النظام 

 حسب الشروط أدانه.
 مغادرة مدينة العالج:

جيب على املريض واملرافق أخذ موافقة امللحقية الصحية قبل مغادرة املدينة اليت يوجد هبا املستشفى لفرتة قصرية؛ 
ف الطيب يف حال مغادرة املريض أو املرافق دون إخطار امللحقية. ألن التعليمات الصادرة تنص على إغالق املل

وهناك منوذج مستخدم هلذه احلاالت محايًة حلقوق املريض ومرافقه وهو "منوذج استئذان". وحيق لوزارة الصحة 
  .اسرتداد النثرايت إذا ثبت أن املريض أو املرافق غادرا مدينة العالج دون إذن مسبق



 

 تذاكر العودة:
حال الرغبة على احلصول على تذاكر مغادرة من مدينة العالج إىل اململكة ومل يسبق احلصول على تذاكر من يف 

اهليئة الطبية العامة التابع هلا املريض، أنمل إحاطتنا فور الوصول إىل بلد العالج حىت يتم االستفسار من اهليئة الطبية، 
يف إصدار تذاكر جديدة؛ وذلك حرًصا منا على عدم أتخر والتأكد من عدم أسبقية الصرف، ومن مث مساعدتكم 

عودتكم عن الوقت احملدد. هذا، ولن تتمكن امللحقية من تقدمي هذه اخلدمة كما ينبغي بعد مضي أكثر من شهر 
على وصول املريض دون إبالغ امللحقية بعدم صدور تذاكر له. وميكن للمريض مراجعة اهليئة الطبية العامة بعد 

  اململكة لتعويضه عن التذاكر.عودته إىل
يف حال صدور قرار اهليئة العليا بعدم التمديد، جيب على املريض االلتزام ابلعودة؛ حيث إن بقاءه يف بلد العالج  -

 سيكون على مسؤوليته الشخصية.
 

 احلجوزات:
ساعة إذا مل  72بـأكثر من  إن تعليمــات اخلطوط اجلوية تقضي بضرورة أن يقوم املسافر إبلغــاء حجزه قبل مــوعده

 .يكن سيسافر على حجزه املؤكد؛ لتفادي غرامة "عدم إلغاء احلجز"، ولن يتم تعويض املريض واملرافق عن ذلك
 جتديد اإلقامة النظامية: 

قبل انتهاء مدة اإلقامة، يبلغ مكتب اخلدمات، أو املكتب الدويل بضرورة التجديد، وطلب ضمان مايل من امللحقية 
ية ملراجعة دائرة اجلوازات والتجديد. مع العلم أنه ال ميكن إصدار أي ضمان مايل لتجديد الفيز يف حال الصح

 إغالق امللف الطيب.
 هل تتكفل امللحقية الصحية أبتعاب احملامي حال أتخر املريض واملرافق عن جتديد اإلقامة؟ 

ا املادية على تغطية تكاليف عالج املريض، وصرف ال تتحمل امللحقية الصحية مثل تلك املبالغ، وتقتصر مسؤوليته
 النثرايت خالل فرتة أمر العالج حسب االختصاص.

 

 
 


