
 

 

في هذا الوثيقة نجيب عن أهم األسئلة المتعلقة بالتأمين الصحي 

اإللزامي في ألمانيا والخدمات التي نقدمها. يُرجى مالحظة أن جميع 

وسائلنا اإلعالمية ومواقعنا اإللكترونية وخدماتنا الهاتفية باللغة 

 األلمانية. 

ي ألمانيا؟  .1
ن
ن عىل صحته ف  من له حق التأمي 

ي 
ن
اك ف ي ألمانيا والملزمون باالشتر

ن
الموظفون الذين يعملون ألول مرة ف

ن الصحي  كة التأمي  ن الصحي اإللزامي يمكنهم االنضمام إىل شر التأمي 
BAHN-BKK  .ويصبحون أعضاًء بها بمجرد بدئهم للعمل 

ن الصحي اإللزامي الذين تعدى دخلهم   ون من التأمي 
َ
الموظفون الُمعف

للدخل السنوي الُمعفن يمكنهم االنضمام إىل السنوي الحد األقىص 
ن الصحي  كة التأمي  بمحض إرادتهم عند بدئهم  BAHN-BKKشر

ي ألمانيا ألول مرة. 
ن
يمكنك الحصول عىل إقرار العضوية  العمل ف

ي 
ونن  واالستمارات األخرى من موقعنا اإللكتر

 bkk.de-www.bahn. 

 
؟كيف يم  .2 ن ي معي إىل التأمي 

ي ضم أفراد عائلنر
 كننن

كة   ي شر
ن
كون ف ن عىل  BAHN-BKKاألعضاء المشتر يمكنهم التأمي 

اأفراد عائلتهم 
ً
وط الالزمة.  مجان يل  إذا توفرت فيهم الشر ن يمكنك تتن

ن الصحي  العائلة على التأمين طلب كة التأمي   من موقع شر
BAHN-BKK  .نت  عىل اإلنتر

 

( والحد األقىص للمساهمة التأمينية JAEالدخل السنوي للفرد )  .3
(BBG) 

بمبلغ  2023ىص للدخل السنوي )والمحدد عام بناء عىل الحد األق
يورو( يتحدد ما إذا كنت ضمن مجموعة األشخاص  66000.00

ن أم األشخاص  ن بالتأمي  .  الملزمي  ن الصحي اإللزامي ن بالتأمي  غت  الملزمي 
ن يجب عليهم من حيث  ي التأمي 

ن
اك ف الموظفون الملزمون باالشتر

.  الحد األقىص للمساهمة  ن الصحي اإللزامي ي التأمي 
ن
المبدأ التسجيل ف

التأمينية يحدد الحد األقىص الذي تحتسب المساهمة منه. الحد 
 ا يبلغ: شهري   2023األقىص للمساهمة التأمينية لعام 

 

الحد األقىص للمساهمة  
التأمينية للمرضن والرعاية 

 التمريضية

 يورو4.987,50

حساب الحد األقىص 
للمساهمة التأمينية 

للمتقاعدين والمستفيدين 
 من إعانة البطالة

قية( 7100 ي الواليات الشر
ن
 يورو )ف

ي الواليات الغربية( 7300
ن
 يورو )ف

 
حتسب المساهمات التأمينية؟ .4

ُ
 كيف ت

تحتسب المساهمات التأمينية بصفة أساسية من إجماىلي األجور  
يبة، ولكن بحد أقىص شهريا حنر الحد األقىص  الخاضعة للضن

للمساهمة التأمينية. وفيما يىلي عرض لنسب المساهمات التأمينية 
 :2023لعام 

 

 : ن الصحي  % 14.60  نسبة التأمي 

ي 
ن
نسبة المساهمة اإلضافية ف

 : ن الصحي   التأمي 
1.70 % 

ن الرعاية بدون  نسبة تأمي 
 انضمام األطفال: 

   3.40   %  

  3.05 % 

ن الرعاية مع انضمام  نسبة تأمي 
 األطفال: 

ن الصحي  نسبة التأمي 
 للمتقاعدين: 

18.60 % 

ن الصحي  نسبة التأمي 
 للمستفيدين من إعانة البطالة: 

2.60 % 

 
. 1يتحمل صاحب العمل بنصف المبالغ الواجب دفعها لكل بند

حيث يخصم صاحب العمل مبلغ مساهمتك من الراتب اإلجماىلي 
 ويسلمه مع مبلغ مساهمته لجهة التحصيل المختصة. 

 
ن تكلفتها ؟ .5 ي يتحمل التأمي 

 ما هي الخدمات والعالجات النر

تكاليف جميع الخدمات التي يكفلها لك  BAHN-BKKتتحمل شركة 

القانون والتي تتوفر شروط استحقاقها. وتلك الخدمات تشتمل على 

رعاية المريض الداخلي والرعاية الطبية والعناية باألسنان، واإلمداد 

باألدوية، والعالجات والمعونات الطبية، باإلضافة إلى أطقم األسنان 

تقدم  BAHN-BKKشركة  وتكاليف السفر. عالوة على ذلك فإن

لجميع  EXTRASالعديد من الخدمات اإلضافية ضمن باقة تسمى 

للمزيد من التفاصيل يُرجى التواصل  األعمار وخاصة للعائالت.

 .موقعنا على اإلنترنتمعنا عبر 

من الشركة على  يحصل BAHN-BKKكل فرد مشترك في شركة 

بطاقة صحية إلكترونية . عادة يحصل األطباء والمستشفيات من 

مباشرةً على تكاليف الخدمات الطبية التي  BAHN-BKKشركة 

يقدمونها. عالوة على ذلك يتلقى األفراد المؤمن عليهم إعانات 

األطفال وإعانات األمومة وإعانات في حالة تعرضهم للمرض مع 

 االشتراطات المعنية. االلتزام باستيفاء 

 

ا فكيف  .6
 
داد المبالغ المدفوعة، وإذا كان ذلك ممكن هل يمكن استر

 ذلك؟

مثلها مثل باقي شركات التأمين خاِضعَة في  BAHN-BKKشركة 

األصل لنظام التأمين الصحي اإللزامي، وبالتالي فهي ملزمة بمبدأ 

 الفوائد العينية.

مات الطبية بناًء على وبذلك فإنك ستحصل على المستلزمات والخد 

البطاقة الصحية اإللكترونية أو الوصفات الطبية.  وليس عليك أن 

تدفع إال التكاليف أو المدفوعات اإلضافية للخدمات التي تتجاوز حدود 

الخدمات المنصوص عليها قانونا )مثل أطقم األسنان(. في بعض 

جع المبلغ الحاالت فقط يجب عليك دفع مقابل الخدمة مقدًما، ثم ستستر

 المدفوع بعد ذلك.

؟    .7  كيف أتضف إذا احتجت إىل طبيب اختصاضي

تقع حرية اختيار الطبيب المعاِلج مبدئيًا على عاتق وحدات الرعاية 

الطبية للمرضى الخارجيين. لزيارة طبيٍب اختصاصي )مثل 

اختصاصي األشعة( ال تحتاج إال إلى إحالة من طبيب ممارس عام، 

 لتي تحتاج ذلك.وذلك في الحاالت ا

                                                            
1
استثناء: مبلغ المساهمة في تأمين الرعاية طويلة األجل لألعضاء الذين  

 .زاكسنليس لديهم أطفال، وأيضا األعضاء في والية 

http://www.bahn-bkk.de/
https://www.bahn-bkk.de/cms-media/media-238022820.pdf
https://www.bahn-bkk.de/leistungen/cont/6573


 

 

حتى يستطيع الطبيب االختصاصي عالجك بناء على البطاقة  

الصحية اإللكترونية، ال بد أن يكون متعاقًدا مع الرعاية الطبية 

الخارجية )أي غير تابعٍ "للتأمين الصحي الخاص"(. إذا كانت حالتك 

تستدعي العالج على يد طبيب في مستشفى، ستحتاج إلى توصية 

 ى من ذلك الحاالت الطارئة(.طبية )يُستثن

ي   .8
 الطب البديل ومساقات الطب الوقان 

خطة وقائية شاملة لألفراد  BAHN-BKKتقدم شركة التأمين 

مدعومين  مساقين وقائيينالمؤمن عليهم لديها. وتشتمل الخطة على 

)مثل ممارسة الرياضة أو إدارة الضغوط أو التغذية( في كل عام 

 المكافأة الصحية BAHN-BKKميالدي. كما تقدم شركة التأمين 

وهي عبارة عن مكافأة للشباب لمن يمارس السلوك الصحي الواعي 

على جائزة )مالية( جذابة. ولتشجيع عمالء  ومكافأة لألم تنطوي

بممارسات الوقاية الشخصية فإننا نقدم لهم باقة  الشركة على االهتمام

 للعناية بأسنان األطفال وتطعيمات السفر. EXTRASخدمات 

في تقديم مجموعة  BAHN-BKKباإلضافة إلى ذلك، تشارك شركة 

يتضمن ذلك وعلى وجه الخصوص  العالجات البديلة. واسعة من

ة البشرية العالجات المثلية الطبية واألدوية الطبيعية وطب الحكم

واالستفادة من علم الحركة، والعالج بتقويم العمود )األنثروبوسوفي( 

 والطب التقويمي.الفقري 

% من قيمة  BAHN-BKK  80تسدد شركة  الطب التقويمي:

الفاتورة التي وصفها طبيب مرخص أو اختصاصي العالج الطبيعي 

للطب أو ممارس الطب البديل على أن يكون عضًوا في جمعية مهنية 

يورو سنويًا كحد أقصى مساهمة  200التقويمي. ستدفع شركة التأمين 

 في العالج بالطب التقويمي.

ن الصحي اإللزامي  .9 ي الئحة التأمي 
ن
امات" المنصوص عليها ف ن من "االلتر

ا و فحوصات الكشف المبكر   Uزيارة طبيب األسنان مرة سنوي 
 لألطفال. 

لقة بصحته.  ُينصح لكل مؤمن عليه حرية اتخاذ القرارات المتع
بإجراء الفحوصات المعنية وأخذ التطعيمات الموض بها لألطفال 
ي االعتبار أن 

ن
مره. مع األخذ ف

ُ
، كل حسب ع ن ن والبالغي  والمراهقي 

ي أٍي من ذلك أمر اختياري. 
ن
 المشاركة ف

 
ي يمكن إجراؤها )كالكشف عن  

ما الفحوصات االحتياطية النر
ي العام(؟  الشطان والفحص الطن 

  مر
ُ
ي العام كل 35ابتداًء من ع ا: يمكن إجراء الفحص الطن   3عام 

 سنوات. 

  مر
ُ
ا: يمكن إجراء فحص الكشف عن  16ابتداًء من ع عام 

 . ن  شطان الجلد كل سنتي 

   :فحوصات الكشف عن الشطان حسب الجنس والُعمر 

  مر
ُ
ا: يمكنهن إجراء الفحص  20اإلناث ابتداًء من ع عام 

ي فالوب، المبكر للكشف عن الشطا
ي الرحم، وقنانر

ن
ن ف

ا.  ن سنوي   والمبيضي 

   ا:  يمكنهن باإلضافة إىل  30اإلناث ابتداًء من عمر عام 
ذلك إجراء الفحص المبكر للثدي والعقد الليمفاوية 

ا.   سنوي 

   مر
ُ
ا: يمكنهن إجراء تصوير  60إىل  50اإلناث من ع عام 

 . ن  الثدي الشعاعي باألشعة السينية كل سنتي 

   ا: يمكنهم إجراء الفحص المبكر  45من  الذكور أكت عام 
وستاتا،  للكشف عن شطان األمعاء، والجلد، والت 

ا.  ن سنوي   والخصيتي 

  مر
ُ
ا: يمكنهم إجراء  50الذكور واإلناث ابتداًء من ع عام 

االختبارات المعملية وتنظت  القولون للكشف عن شطان 
ات متفاوتة.   القولون عىل فتر

 
دابير وقائية شاملة واسعة النطاق للحوامل. عالوة على ذلك توجد ت 

الكشف المبكر لسرطان الثدي من  BAHN-BKKكما تدعم شركة 

خالل الفحص اإلضافي "اكتشاف األورام باليد" بالجس بيد الطبيب 

 دون النظر إلى مكان الجس للكشف عن وجود أي أورام.

 خدماتنا مضمونة، ومتوفرة حتى في عطالت نهاية األسبوع! 
 

 يسعدنا تقديم المشورة لك يوميًا
 مساًء وذلك مجانًا. 8صباًحا إلى الساعة  8من الساعة  

255 46 22 0800  
bkk.de-service@bahn 

 
www.bahn-bkk.de 
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