
 األسئلة المتداولة معظم األحيان:

 
 مقابلة معي وسؤالي هذه األسئلة؟ س: لماذا سيتم أجراء

ج: عندما يكون هنال تساؤل عن وضع بعض األشخاص أو أنهم انتقلوا حديثا للعيش في المملكة المتحدة, فأن جميع 
سوف نسأل بعض األسئلة ونطلب   بأنهم مقيمون حاليا هنا. التأكيد المرضى بغض النظر عن جنسيتهم سوف يحتاجون

 .  للعالج المجاني ينأو غير مؤّهل من دفع تكاليف العالج ندات التي تثبت فيما أذا كانوا معفيونتزويدنا ببعض المست
 

ماذا يتوّجب على أقاربي دفع تكاليف س: أنا أدفع الضريبة المستحقة في المملكة المتحدة و اشتراكات التأمين الوطني, ل
 عالجهم؟

ج: أي اشتراكات تقوم بدفعها هي مقابل عالجك الصحي شخصيا وليس اقاربك الزوار الذين غير مستحقين لهذه 
 المساعدات.

 
 س: لماذا علي أن أدفع تكلفة المعالجة مع العلم بأنني امتلك عقار في المملكة المتحدة؟

رعاية صحية للمقيمين في البلد بشكل دائم, أذا لم تكن مقيم في المملكة المتحدة بشكل دائم  NHSال أن أتش أس  تقّدم ج:
 فانت غير مستحق للحصول على الرعاية الصحية المجانية.

 
 س: أريد الرجوع الى المملكة المتحدة , هل هذا يعني انني سوف اضطر لدفع تكاليف العالج؟

للرعاية الصحية المجانية.  سوف يطلب منك تقديم ج: اذا كان الهدف من عودتك استئناف األقامة الدائمة هنا, فأنك تخضع 
 مستندات تؤكد قرارك.

 
ن الوطني عظم حياتي ودفعت جميع الضرائب واشتراكات التأميس: لماذا علي أن أدفع أذا كنت قد عشت في هذا البلد م

 المستحقة علي؟
ج: أذا كنت تركت البلد بشكل دائم بداعي الهجرة فأنك تكون قد تنازلت عن حقك في الحصول على الرعاية الصحية 

 .NHSالمجانية المقدمة من ال ان اتش اس 
 

 س: كم ستكون تكلفة عالجي؟
في  المريض قامةله من الصعب أعطاء اسعار دقيقة أليجع NHSالنظام الخاص بتكلفة العالج في ال أن أتش أس  ج: 

ة ألن هذا قد في حالته المرضيعلى التغيير  مصلريف مترتبة ةالمستشفي الى حين انتهاء العالج وبعد معرفة مدة األقامة وأي
  بالمواعيد الطبية في العيادات الخارجية. األسعار الخاصةولكن بأستطاعتنا اعظائك , قيمة العالج  في الى تغيير يؤدي

 
 س: لماذا يتوّجب علي الدفع على الرغم من حصولي على جواز سفر بريطاني؟

ج: حصولك على جواز سفر بريطاني ال يؤهلك تلقائيا للحصول على العالج المجاني, يجب أن تكون في نفس الوقت 
 مقيما بشكل دائم في البلد.

 
 علي أن أدفع مع العلم بأن لدي بطاقة أن أتش أس الطبية )ان اتش اس ميديكال كارد(؟س: لماذا 

 ج: بطاقة أن أتش أس الطبية تعطيك فقط رقم طبي وال تعطيك الحق في العالج المجاني.
 

 أنا ال اريد التوقيع على أستمارة التعهّد بالدفع.س: 
                                                قانونيا. سارية المفعولالمصاريف ر مطلوب لجعل ج: التوقيع غي

                                                  

 

 

 

                 فريق الزوار األجانب                           

 ٩/٠١٩٢٣٤٣٦٧٢٨اتف رقم: ه

 

 أرشادات الى الزّوار األجانب

 

 في المملكة المتحدة؟ أنت زائرهل 

 

تكاليف  فعدمن الممكن أن يطلب منك  ليس مجاني وأنه NHS أن أتش أس  عالج لدى الهل تعلم بأن ال

 ؟هنا شفياتالعالج في المست

 

 فأنت غير مؤّهل تلقائيا لألستفادة من العالج ئمأذا لم تكن مقيم في المملكة المتحدة قانونيا بشكل دا

 .NHSلى حساب خدمة العالج الوطني أن أتش أس المجاني ع

 

ا وبشكل دائم في المملكة المتحدة الرعاية الصحّية للمقيمين قانوني تقوم على NHSخدمة العالج الوطني 

والتي يتم تمويلها بشكل رئيسي من دافعي الضرائب.  العالج المجاني في المستشفيات متوفّر فقط الى 

من  %٢٠ المساهمة لدعم هذه الخدمة يعادلمملكة المتحدة بشكل دائم.  )األشخاص الذين يسكنون في ال

       الضريبة والتأمين الوطني الذي يدفعها الموظفين(.

 

أذا لم تنطبق عليك معايير األعفاء فأنه يجب عليك دفع تكاليف العالج بغض النظر فيما كنت مواطن 

 في المملكة المتحدة سابقا. تش أس أو كنت تعيش أو تعملبريطاني تحمل رقم ملف في ال أن أ

 

سوف تكون ملزم بدفع تكاليفها حسب  (A&E)أية معالجة تتلقّاها خارج نطاق قسم الحوادث والطوارئ 

د متابعة العالج وأي عالج آخر التعرفة الوطنية, هذا يشمل أدخالك الى أي قسم في المستشفى أو مواعي

 تتلقاه هنا.

 

 صح بأن يكون لديك تأمين صّحي مالئم لتغطية فترة أقامتك في المملكة المتحدة.ين

 

الغير مدفوعة  تحصيل الديونخارجية لتحتظ بحقها للجوء الى وكاالت  NHSخدمة الصحة الوطني 

متحدة ّثر على معاملة طلب الهجرة الى المملكة الوأحالة هذه المعلومات الى وزارة الداخلية وهذا قد يؤ

 تقديمه في المستقبل.  ليا أو الذي محتملالمقّدم حا

 

 

 

 



                          

 
 من الدفع؟  من هم المستثنيون

 
 األشخاص المؤهلين للعالج المجاني الكامل لدى ال أن أتش أس هم:

 وطني في المملكة المتحدة )ويشمل فع الضرائب وأشتراكات التأمين الأي شخص مقيم بشكل قانوني, يعمل ويد 
 األشخاص الباحثون عن العمل. كن ال يشملعلى حسابهم الخاص( ول لونالعام

 ذا ال يشمل أضافية للصحة ) ولكن هالذين دفعوا ضريبة األفراد القادمون من خارج األتحاد األوروبي و
 (. األمومة للطالبالوالدة و مصاريف

  ستة أشهر )وهدا الطالب القادمون من ضمن مجموعة األتحاد األوروبي الذين يدرسون دورة مدتها أكثر من
 (. ل مصاريف الوالدة واألمومةال يشم

 جئون وطالبي حق اللجوء الذين ال زالوا ينتظرون قرار وزارة الداخلية.الال 

  .أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يعملون في السفارات وأعضاء اللجنة العليا في الكومنولث في المملكة المتحدة 

  جريفز. في هيئة الكومنولث وورالموظفون المدنيين اللذين يعملون في الخارج في المجلس البريطاني أو 

 أوروبا األقتصادية مناطقل التابعةالدول  أي شخص من مواطنين (EEA),  شخص الجئ,  كونه
في أحد مناطق أوروبا األقتصادية والذي حّول اعليه  المعتمدون يعيش بدون جنسية أو الشخص الذي

 S2.أس تو المتحدة للعالج وكان لدية وثيقة  الى المملكة

  رة في المملكة المتحدة.قبل سلطات الهجمعتقل من أي شخص معتقل في السجن أو 

 طانيون والذين عاشوا بشكل قانوني في المملكة المتحدة لمدة عشرة سنوات متواصلة المتقاعدون البري
يعيشون هناك بشكل دائم وقاموا بتحويل تقاعدهم الى بلد تابع لمناطق أوروبا األقتصادية حيث 

 (.S1وثيقة أس ون تزويدنا ب كمسوف يطلب من)

 الطريقة أو مناطقة أوروبا أألقتصادية وذلك من خالل   أي مريض تابع لدولة في األتحاد  األوروبي
 . تيف روت""دايريك المباشرة 

 األفراد الذين يعيشون في دولة أخرى تابعة لألتحاد أألوروبي EU  أو مناطق أوروبا األقتصادية
EEA  والذين بأستطاعتهم تزويد بطاقة التأمين الصحي األوربية سارية المفعول )تدعى رسميا

E111 والدي يحتاج الى عالج طارئ.  أذا لم يكن بأستطاعتك تزويدنا ببطاقة التأمين األوروبي )
EHIC .فأنه يمكنك تقديم طلب ألصدار بديل مؤقت من بلد األقامة التي أصدرتها 

  جب أن .  يهمعفي حسب المعايير المذكورة أعالأي زوج, زوجة أو أي أطفال ضمن رعاية شخص
 بشكل دائم مع الشخص المعفي ولديهم حق في أألقامة ساري المفعول.يكونوا مقيمون 

  أي شخص يعيش في بلد لديها أتقافية مشتركة لتقديم الرعاية الصحية )بعض هذة األتفاقيات
ولهم حق الرعاية حسب األتقافية مع البلد  ن ذو الجنسية في هذا البلد فقط(,محصورة على المواطنو

 المعني.
  

 
 
 
 

 
 

  EU/EEA الدول التابعة لألتحاد األوروبي ومناطق أوروبا األقتصادية
 

النمسا, بلجيكا, بلغاريا, كرواتيا, قبرص 
 )الجنوبية(, جمهورية تشيكوسلوفاكيا, الدنمرك,

استونيا, فنلندا, فرنسا, ألمانيا, اليونان, هنغاريا, 
ايطاليا, التفيا, لثنوانيا, لكسمبرج, مالطا, 
هولندا, بولندا, الترتغال, رومانيا, جمهورية 

ا, السويد و ايرلندا, سلوفاكيا, سلوفينيا, أسباني
ج.  سويسرا حسب أيسلندا, ليكتينستين والنروي

 أتفاقية خاصة فقط.
 
 
 

 المتبادلة: الدول التي بينها أتفاقية للرعاية الصحية 
 

 :ةالمستوطنين وذوي الجنسية البريطانيا في الدول التالي
 البوسنيا والهرسك, جبل طارق, كوسوفو, مقدونيا, الجبل األسود, صربيا, تركمانستان, أوكرانيا.

 
 المقيمون بغض النظر عن جنسيتهم في الدول التالية:

أنجوال, أستراليا, باربادوس, جزر فيرجن البريطانية, جزر القناة, جزر الفوكالند, آيل اوف مان, 
 جيرزي, نيوزيالندا, مونتسرات, سينت هيلينا, جزر الترك والكيكوس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

لب وانين الحالية.  يرجى طهذه المعلومات عبارة عن أرشادات عامة وليست بيانات كاملة للق
  لومات أضافية أو الدخول على الموقع األكتروني لدائرة الصحة وهومع

www.dh.gov.uk/overseasvisitors 


