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القسم األول 
التعريفات
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يقصــد بالمصطلحــات اآلتيــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا أينمــا وردت فــي هــذه الوثيقــة أو 
مالحقهــا أو مرفقاتهــا، وفقــًا للتعريفــات الــواردة أدنــاه:

التأميــن: الَبـّيـَنـــة الدالــة علــى قيــام التغطيــة التأمينيــة بموجــب هــذه الوثيقــة مــع جدولهــا . 	
مرفقاتهــا. أو  ومالحقهــا 

مدة التأمين:  المدة المبّينة في جدول الوثيقة التي يبقى فيها التأمين ساري المفعول.. 	
مــدة ســريان المفعــول: عــدد األيــام التــي ســتكون الوثيقة خاللهــا نافذة المفعول فــي حالة عدم . 	

ســداد كامل اإلشــتراك المبّين في جدول الوثيقه.
تاريخ االبتداء: التاريخ المبّين في جدول الوثيقة والذي تبدء عنده التغطية التأمينية.. 	
تاريــخ النفــاذ: التاريــخ الــذي يحــدده حامــل الوثيقــة وتوافــق عليــه الشــركة لبــدء تغطيــة الشــخص . 	

بموجــب هــذه الوثيقــة أو إلضافــة أو حــذف شــخص مؤمــن لــه فــي الوثيقــة.
المنفعــة: نفقــات توفيــر الخدمــة الصحيــة التــي تشــملها التغطيــة التأمينيــة ضمــن الحــدود . 	

المبينــة فــي جــدول الوثيقــة. 
التغطية التأمينية: المنافع الصحية األساسية المتاحة للمستفيد والمحددة في هذه الوثيقة.. 	
حــدود التغطيــة: الحــد األقصــى لمســؤولية الشــركة كمــا هــو محــدد فــي جــدول الوثيقــة بالنســبة . 	

ألي شــخص مؤمــن لــه وذلــك قبل تطبيق نســبة التحمل.
ــات . 	 ــة: حملــة الوثائــق وشــركات التأميــن الصحــي وشــركات إدارة مطالب ــة التأميني ــراف العالق أط

ــن الصحــي )TPA( ومقدمــو الخدمــة.  التأمي
شــركة التأميــن: شــركة التأميــن التعاونــي المُصــرح لهــا بالعمــل فــي المملكــة مــن قبــل . 		

المؤسســة والتــي تــم تأهيلهــا لممارســة أعمــال الضمــان الصحــي التعاونــي مــن قبــل المجلــس.
حامل الوثيقة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت الوثيقة باسمه. . 		
المؤمــن لــه )المســتفيد(: هــو الشــخص الطبيعــي )أو األشــخاص الطبيعييــن( الــذي تقــررت . 		

التغطيــة لصالحــه بموجــب الوثيقــة.
العامــل: كل شــخص طبيعــي يعمــل لمصلحــة صاحــب عمــل وتحــت إدارتــه او إشــرافه مقابــل أجــر، . 		

ولــو كان بعيــداً عــن نظارتــه.
المعال: الزوج أو الزوجة واألوالد الذكور حتى سن الخامسة والعشرون والبنات غير المتزوجات.. 		
مقــدم الخدمــة: المرفــق الصحــي )الحكومــي / غيــر الحكومــي( المصــرح لــه بتقديــم الخدمــات . 		

الصحيــة فــي المملكــة وفقــًا لألنظمــة والقواعــد ذات العالقــة والمعتمــد مــن المجلــس، وعلــى 
ــز عــالج طبيعــي أو  ــر، مرك ــة ، مختب ــادة ، صيدلي ــز تشــخيص ،عي ــال: مستشــفى، مرك ــبيل المث س

مركــز عالج باإلشــعاع.
ــن مــن . 		 ــة المعتمدي ــدة: مجموعــة مقدمــي الخدمــة الصحي ــة المعتم ــي الخدم ــبكة مقدم ش

المجلــس والمحدديــن مــن قبــل شــركة التأميــن الصحــي لتقديــم الخدمــة للمؤمــن لــه ويتــم ذلــك 
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بالقيــد مباشــرة علــى حســاب شــركة التأميــن عنــد إبــراز المؤمــن لــه بطاقــة تأميــن ســارية المفعــول 
علــى أن تتضمــن هــذه الشــبكة مســتويات الخدمــات الصحيــة التاليــة:

المستوى األول )الرعاية الصحية األولية(.   
المستوى الثاني )المستشفيات العامة(.   
المستوى الثالث )المستشفيات التخصصية أو المرجعية(.   
مراكــز تقديــم الخدمــات الصحيــة األخــرى المكملــة )مثــل: مراكــز جراحــة اليــوم الواحــد، الصيدليــات،    

مراكــز العــالج الطبيعي، محــالت النظارات(
المستشـــــفى: مرفــق صحــي معتمــد مــن المجلــس، ومقبــول مــن حامــل الوثيقــة والشــركة . 		

ومرخــص لــه بالعمــل كمستشــفى وفقــًا لألنظمــة المعمــول بهــا لتقديــم الخدمــات الصحيــة التــي 
ــر المستشــفى فــي هــذه  ــة. إن تعبي ــا بموجــب هــذه الوثيق ــن تكاليفه ــض ع ــب بالتعوي ــد يطال ق
ــات  الوثيقــة لــن يشــمل الفنــادق أو دور المنامــة أو الضيافــة أو اإلســتراحات أو دور النقاهــة أو المصحَّ
ــظ عليهــم أو مــأوى كبــار الســن أو المضطربيــن عقليــًا أو أي مــكان  أو أماكــن رعايــة األشــخاص الُمتحفَّ

يُســتخدم أساســًا إليــواء ومعالجــة مدمنــي المخــدرات أو الكحــول.
ــص: ُمــزاول مهنــة الطــب بعد حصوله على المؤهل العلمي المناســب والمرخص له . 		 الطبيــب المرخَّ

بمزاولــة مهنــة الطــب مــن قبــل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة ويكــون مؤهــاًل ومقبواًل من 
حامــل الوثيقــة والشــركة لتقديــم المعالجــة التــي يمكــن المطالبــة بالتعويــض عــن تكاليفهــا المادية 

بموجب هــذه الوثيقة.
ــب بالضــرورة الحصــول علــى . 		 ــه، ويتطل ــب الشــخص المؤمــن ل ــذي يصي ــداء ال ــة: المــرض أو ال العل

معالجــة طبيــة مــن طبيــب مرخــص قبــل وخــالل مــدة التأميــن.
الحادث: الذي يحدث فجأة وليس من المتوقع في مسار الحياة العامة خالل مدة التأمين. . 		
حــادث الســير: هــو إصطــدام غيــر مقصــود وغيــر مرغــوب فيــه لعربــة، أو مركبــة أو ميكانيكيــة أو . 		

كهربائيــة ســواء كانــت ســيارة أو حافلــة، خاصــة أو عامــة، مــع عربــة أو مركبــة أخــرى، فــي حالــة 
وقــوف أو حركــة، أو مــع جســم ثابــت كالبنــاء أو الحاجــز أو العمــود أو الشــجرة أو مــا شــابه، أو مــع 
شــخص مــن المشــاة، فــي أي مــن الطــرق أو الشــوارع، ممــا قــد يــؤدي إلــى إصابــات جســدية خفيفــة 
الشــدة إلــى الشــديدة الخطــورة، وقــد تصــل لحــد اإلعاقــة الجســدية أو إلــى الوفــاة أو خســائر ماديــة 

جزئيــة أو كليــة فــي الممتلكات.
الوسائط الخارجية العنيفة: أي وسائط ينتج عنها حادث أو إصابة للمؤمن له.. 		
األخطار الشــخصية: أي فعل يقوم به الشــخص أو أي ممارســة يقوم بها الشــخص متعارف على . 		

أنهــا منطويــة علــى مخاطــر التعــرض لالصابة بمرض أو حــادث، أو متوقع أن تحدث مضاعفة لمرض أو 
إصابــة ســابقة.

الحالــة الطارئــة: العــالج الطبــي الطارىء الذي تقتضيه الحالة الطبية للمســتفيد إثر وقوع حدث، أو . 		
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عارض أو حالة صحية طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع.
المعالجــة فــي العيــادات الخارجيــة: تــردد الشــخص المؤمــن لــه علــى العيــادات الخارجيــة بغــرض . 		

التشــخيص أو المعالجــة الطبيــة مــن علَّــة.
جراحــة أو معالجــة اليــوم الواحــد: الجراحــة أو المعالجــة التــي تتطلــب بالضــرورة اإلعــداد المســبق . 		

للدخــول فــي مركــز معالجــة ليوم واحــد، ولكنها ال تتطلب التنويم حتــى اليوم التالي.
م فــي المستشــفى . 		 التنويــم فــي المستشــفى: تســجيل الشــخص المؤمــن لــه كمريــض ُمنــوَّ

حتــى صبــاح اليــوم التالــي علــى األقــل بنــاء على تحويــل من الطبيــب المختص.
الحساســية: تحســس الفــرد، بصفــة خاصــة، ألنــواع معينــة مــن الغــذاء، الــدواء، الطقس، غبــار الَطلع . 		

أو أيــة محدثــات أخــرى مــن النباتــات، الحشــرات، الحيوانــات، المعــادن، العناصــر أو المــواد األخــرى، حيــث 
يعاني الفرد ردود فعل بدنية يسببها اإلتصال المباشر أو غير المباشر بتلك المواد مما يتسبَّب في 

ــية، األكزيمــا، الصــداع. حــاالت مثــل الربــو، ســوء الهضــم، الحــكاك، الحمــى القشِّ
ه الَخلقي: الخلل الوظيفي أو الكيميائي أو البنائي الذي يكون موجوداً عادة قبل الوالدة . 		 التشــوُّ

سواء بالوراثة أو نتيجة للعوامل البيئية حسب العرف الطبي.
الحمل والوالدة: أي حالة حمل و/ أو والدة ويشمل ذلك الوالدة الطبيعية والقيصرية واإلجهاض.. 		
الحــاالت النفســية الحــادة: إضطــراب فــي التفكيــر أو المــزاج أو اإلدراك أو الذاكــرة أو القدرات العقلية . 		

بعضهــا أو كلهــا ، ويكــون هــذا اإلضطــراب شــديداً إذا ســبب خلاًل في أي إثنين مــن الوظائف التالية:
حســن التقديــر )تقديــر األمــور مــن حيــث حســنها أو ســوئها ليــس بصحتــه وخطــأه وإنمــا بطريقــة أ. 

إتخــاذ القرار(.
السلوك اإلنساني.ب. 
القدرة على تمييز الواقع.ج. 
مواجهة متطلبات الحياة االعتيادية.د. 

وتغطي هذة الوثيقة تشخيص وعالج هذه الحاالت خالل مدة الوثيقة. 
حــاالت اإلعاقــة: مصطلحــًا جامعــاُ يضــم تحت مظلته األشــكال المختلفة لإلعتــالل / الخلل العضوي، . 		

ومحدوديــة النشــاط، والقيــود التي تحد من المشــاركة.
إعــادة التأهيــل )العــالج الطبيعــي(: جــزء مكمــل للرعايــة الصحيــة الشــاملة وتطبيقاتهــا مــن أجــل . 		

إعادة الشــخص الذي يعاني من ضعف مســتمر إلى أفضل مســتوى من األداء في حياته األســرية 
واالجتماعيــة والــذي بــدوره ســيزيد مــن فاعليــة نظــام الرعاية الصحية الذي يمكــن أن يقاس بالتكلفة 
وتحليــل المنافــع، وتغطــي هــذة الوثيقــة إجــراءات وفحوصــات التشــخيص والعــالج لحــاالت إعــادة 

التأهيــل خــالل مدة ســريان الوثيقة.
القســط )االشــتراك(: هــو المبلــغ الواجــب األداء لشــركة التأميــن مــن قبــل حامــل الوثيقــة مقابــل . 		

التغطيــة التأمينيــة التــي توفرهــا الوثيقــة خــالل مــدة التأميــن.
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نســبة التحمــل )المشــاركة فــي الدفــع(: هــو الجــزء الــذي يقــوم المســتفيد بدفعــه عنــد تلقــي . 		
الخدمة العالجية في العيادات الخارجية حســب ما هو منصوص عليه )إن وجد( في جدول الوثيقة، 

عدا الحــاالت الطارئة والتنويم.
أســاس التقييــد المباشــر أو علــى حســاب الشــركة: تســهيالت عــدم الدفــع الموفــرة لألشــخاص . 		

ينين من ِقَبل الشركة حيث يتم وفقًا لذلك قيد  ن لهم لدى مقدم أو مقدِّمي الخدمة المعَّ المؤمَّ
جميــع تلــك المصاريــف مباشــرة علــى حســاب الشــركة.

أســاس تعويــض البــدل: األســلوب المتبــع لتعويــض حامل الوثيقة عــن النفقات القابلة لالســتعاضة . 		
التــي يتحملهــا المؤمــن لــه ويقدم عنها مطالبة، وذلك بعد تطبيق نســبة التحمل. 

النفقــات القابلــة لالســتعاضة: المصاريــف الفعليــة الُمنفقــة مقابــل خدمــات ومــواد وأجهــزة غيــر . 		
مســتثناة بموجــب القســم الثالــث مــن الوثيقــة المرفقة بهذه الالئحة، علــى أن يصفها طبيب ُمرخَّص 
بســبب عّلــة تعــرض لهــا المؤمــن له شــريطة أن تكــون تلك النفقات ضروريــة ومعقولة ومعتادة في 

الوقــت والمكان الــذي تمت فيه.
المطالبــة: طلــب مقــدم إلــى شــركة التأميــن أو مــن يمثلهــا مــن مقــدم خدمــة أو المؤمــن لــه أو . 		

مــن حامــل الوثيقــة، بغــرض اســتعاضة قيمــة نفقــات الخدمــات الصحيــة المشــمولة ضمــن تغطيــة 
الوثيقــة، والمشــفوع بالمســتندات الماليــة والطبيــة المؤيــدة لــه. 

ــه وجنســيته . 		 ــة: جميــع المســتندات التــي تثبــت عمــر المؤمــن ل ــدة للمطالب ــتندات المؤي المس
وهويتــه وســريان التغطيــة التأمينيــة ومالبســات وقــوع الحــدث الناشــئة عنــه تلــك المطالبــة ومــا 
يثبــت ســداد التكاليــف. كمــا تشــمل مســتندات أخــرى مثــل تقريــر الشــرطة، الفواتيــر، اإليصــاالت، 
الوصفــات الطبيــة، تقريــر الطبيــب، اإلحالــة والتوصيــات، وأيــة مســتندات أخــرى قــد تطلبهــا الشــركة.

ــير: مطالبــة طبيــة ناجمــة عــن حــادث ســير لتغطيــة  شــخص . 		 ــادث الس ــي ح ــات ف ــض النفق تعوي
مصــاب نتيجــة هــذا الحــادث و ســواء كان هــو الصــادم أو المصــدوم، وإذا كانــت نفقــات المطالبــة 
هــذه قابلــة لالســتعاضة للشــخص المصــاب بمعنــى أنهــا مغطــاة بموجــب أي خطــة أو برنامــج أو 
تأمين آخر أو ما شابه ذلك، فإن على شركة التأمين التي تم إبالغها أوال مسؤولية تغطية الشخص 
المصاب ومتابعة عالجه طبيا ومسؤولية تعويض تلك النفقات، وتحل محل المؤمن له أي الشخص 

المصــاب فــي مطالبــة الغيــر بدفــع حصتهــم النســبية مــن تلــك المطالبــة. 
المصاريف الطبية المعقولة والمعتادة:. 		

ــن ومقــدم الخدمــة التــي تتوافــق مــع أ.  ــن شــركة التأمي ــة المتفــق عليهــا بي ــف الطبي المصاري
مســتوى األتعــاب التــي يتقاضاهــا غالبيــة األطبــاء الُمرخَّصيــن أو المستشــفيات فــي المملكــة 

والمتعــارف عليهــا فــي الســوق.
ــص مقبــواًل باعتبــاره عاديــًا ب.  المصاريــف الطبيــة التــي ال تختلــف جذريــًا عمــا يعتبــره الطبيــب الُمرخَّ

وطبيعيــًا بالنســبة ألي عّلــة مماثلــة، وتتــم المطالبــة بالمصاريف الطبيــة المتعلقة بها بموجب 
هــذه الوثيقــة.
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مصاريــف إعــادة رفــات المتوفــى إلــى موطنــه األصلــي: جميــع مصاريــف تجهيــز وإعــادة جثمــان . 		
الشــخص المؤمــن لــه إلــى موطنه األصلي المذكور فــي عقد العمل.

االحتيــال: قيــام أي طــرف مــن أطــراف العالقــة التأمينيــة بالخــداع المتعمــد الــذي ينتج عنــه الحصول . 		
علــى منافــع أو أمــوال أو تقديــم مزايــا مســتثناة أو تتجــاوز الحــدود المســموح بهــا إلــى الفــرد أو الجهــة. 

إســاءة االســتخدام: قيــام أي طــرف مــن أطــراف العالقــة التأمينيــة بممارســات قــد تــؤدي إلــى . 		
الحصــول علــى منافــع أو مزايــا غيــر مخوليــن للحصــول عليهــا ولكن بــدون قصد التدليــس واالحتيال أو 

تعمــد الكــذب وتشــويه الحقائــق بغــرض الحصــول علــى المنفعــة.
التضليــل: حــدوث ســلوكيات مــن أشــخاص أو جهــات، بحيــث ال تقــع هــذه الســلوكيات تحــت تعريــف . 		

االحتيال. 
الملحـــق: مســتند تصــدره الشــركة علــى نمــوذج رســمي مــؤرخ وموقــع عليــه مــن موظــف مخــول . 		

بذلــك كدليــل علــى صحــة أي تعديــل فــي الوثيقــة، بحيــث ال يمــس التغطيــة األساســية، بنــاًء علــى 
طلــب خطــي مــن حامــل الوثيقــة.

ملحــق الوثيقــة: تــم تخصيــص ملحــق لهــذه الوثيقــة ويحتــوي علــى التعليمــات واإلجــراءات ذات . 		
العالقــة بتطبيق هــذه الوثيقة. 
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القسم الثاني 
 النفقات القابلة لالستعاضة / 

المنافع
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المنافع الصحية:. 1  )1(
جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعالج واألدوية، وفقًا لجدول الوثيقة.أ. 
جميــع مصاريــف التنويــم بالمستشــفى بمــا فــي ذلــك العمليــات الجراحيــة وجراحــة أو معالجــة ب. 

اليــوم الواحــد والحمــل والــوالدة.
معالجة أمراض األســنان والّلثة وتشــمل تكاليف تنظيف األســنان لمرة واحدة خالل مدة الوثيقة ج. 

وفــق حــدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة.
اإلجــراءات الوقائيــة مثــل التطعيمــات بمــا فــي ذلــك التطعيمــات الموســمية، ورعايــة األمومــة د. 

والطفولــة وذلــك وفــق التعليمــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة الــواردة فــي الملحــق رقــم )1( 
وملحــق رقــم )2( المرفــق بهــذه الوثيقــة.

الحاالت النفسية الحادة والغير حادة وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة. ه. 
الحاالت المرضية المعدية والتي تحتاج إلى عزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة.و. 
حاالت الزهايمر وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة. ز. 
حاالت التلف في صمامات القلب المكتسبة وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة.ح. 
ــوالدة للحــد مــن اإلعاقــة ويشــمل الفحوصــات ط.  البرنامــج الوطنــي للفحــص المبكــر لحديثــي ال

المبينــة فــي ملحــق رقــم )3( المرفــق بهــذه الوثيقــة.
حــاالت التوحــد وذلــك وفــق الخدمــات المقدمــة لمرضــى التوحــد الــواردة فــي الملحــق رقــم )4( ي. 

وفــق حــدود المنفعــة المحــددة فــي جــدول الوثيقــة.
تغطيــة برنامــج الفحــص المبكــر لالعاقــة الســمعية وبرنامــج تشــوهات القلــب الخلقيــة الحرجــة ك. 

لجميــع المواليد.
تكاليــف إجــراء عمليــة جنــي األعضــاء مــن المتبــرع وفــق حــدود المنفعــة المحــددة فــي جــدول ل. 

الوثيقة.
حاالت االعاقة وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة.  م. 
تكاليف معالجة الصدفية.ن. 
تكاليــف حليــب األطفــال للرضــع المحتاجيــن إليــه طبيــًا حتــى عمــر 24 شــهر وذلــك وفــق الضوابط س. 

المنظمــة لتغطيــة منفعــة حليــب األطفال الواردة فــي الملحق رقم )5(. 
تكاليــف تغطيــة برنامــج التحصينــات لفيــروس االلتهــاب التنفســي المخلــوي )RSV( لألطفــال ع. 

وفــق جــدول تحصينــات الفيــروس التنفســي المخلــوي المعتمــدة الصادر عــن وزارة الصحة الوارد 

ــة  ــة الُمنفق ــف الفعلي ــي المصاري ــتعاضة تعن ــة لالس ــات القابل ــإن النفق ــة ف ــذه الوثيق ــراض ه ألغ
مقابــل خدمــات ومــواد وأجهــزة غيــر مســتثناة بموجــب القســم الثالــث مــن هــذه الوثيقــة، علــى أن 
ــص بســبب عّلــة تعــرض لهــا المؤمــن لــه شــريطة أن تكــون تلــك النفقــات ضروريــة  يصفهــا طبيــب ُمرخَّ

ومعقولــة ومعتــادة فــي الوقــت والمــكان الــذي تمــت فيــه.
وبناًء عليه، سوف تشمل النفقات القابلة لالستعاضة ما يلي:
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فــي الملحــق رقــم )6(.
تكاليــف تغطيــة عمليــة جراحــة معالجــة الســمنة المفرطــة عــن طريــق عمليــة تكميــم المعــدة ف. 

فقــط )Sleeve( فــي حــال تجــاوز كتلــة الجســم 45)BMI( وفــق حــدود المنفعــة فــي جــدول 
الوثيقة. 

ــه إلــى موطنــه األصلــي المذكــور فــي عقــد . 	 ــز وإعــادة جثمــان الشــخص المؤمــن ل مصاريــف تجهي
العمل.
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القسم الثالث 
التحديدات واالستثناءات
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هذه الوثيقة لن تغطي المطالبات التي تنشأ عما يلي:. 	
اإلصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً. أ. 
ئات أو بفعل ب.  األمراض التي تنشــأ بفعل إســاءة اســتعمال بعض األدوية أو المنشــطات أو المهدِّ

تعاطــي المــواد الكحوليــة أو المخــدرات أو مــا شــابه ذلك.
الجراحــة أو المعالجــة التجميليــة إال إذا اســتدعتها إصابــة جســدية عرضيــة غير مســتثناة في هذا ج. 

القسم.
الفحوصــات الشــاملة واللقاحــات أو العقاقيــر أو الوســائل الوقائيــة التــي ال تتطلبهــا معالجــة د. 

طبيــة منصــوص عليهــا فــي هــذه الوثيقــة )باســتثناء اإلجــراءات الوقائيــة التــي تحددهــا وزارة 
ــة(. ــة األمومــة والطفول ــل  التطعيمــات ورعاي الصحــة مث

المعالجة التي يتلقاها الشخص المؤمن له بدون مقابل.ه. 
اإلستجمام وبرامج الصحة البدنية العامة والعالج في دور الرعاية اإلجتماعية.و. 
أي علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له.ز. 
معالجة األمراض التناسلية أو التي تنتقل باإلتصال الجنسي المتعارف عليها طبيًا.ح. 
مصاريــف عــالج الفتــرة الالحقــة لتشــخيص )فيــروس نقــص المناعــة البشــرية( HIV أو العلــل ذات ط. 

الصلــة بالـــ HIV بمــا فيهــا مــرض اإليــدز )نقــص المناعــة الُمكتســبة( أو مشــتقاتها أو مرادفاتهــا 
أو أشــكالها األخــرى.

جميــع التكاليــف المتعلقــة بــزرع األســنان أو تركيــب األســنان اإلصطناعيــة أو الجســور الثابتــة أو ي. 
المتحركــة أو التقويــم باســتثناء تلــك التــي نتجــت عــن حــادث.

اختبارات وعمليات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة.ك. 
مصاريف انتقال الشخص المؤمن له داخل وبين مدن المملكة بوسائل نقل غير مرخصة.ل. 
تساقط الشعر أو الَصَلع أو الشعر الُمستعار.م. 
إختبارات الحساسية مهما كانت طبيعتها بخالف تلك المتعلقة بوصف أدوية العالج.ن. 
األجهزة والوسائل والعقاقير واإلجراءات أو المعالجة بالهرمونات بهدف تنظيم النسل أو منع س. 

الحمل أو حصوله أو العقم أو العجز الجنســي أو نقص الخصوبة أو التخصيب بواســطة األنابيب 
أو أية وسائل أخرى للتلقيح االصطناعي.

حاالت الضعف أو التشوه الخلقي إال إذا كانت تشكل خطورة على حياة المؤمن له.ع. 
أي تكاليــف أو مصاريــف إضافيــة يتكبدهــا المرافــق للمؤمــن لــه أثنــاء تنويمــه أو إقامتــه ف. 

بالمستشــفى عــدا نفقــة اإلقامــة واإلعاشــة فــي المستشــفى لمرافــق واحــد للمؤمــن لــه، 
كمرافقــة األم لطفلهــا حتــى ســن الثانيــة عشــرة، أو حيثمــا تقتضي الضرورة الطبية ذلك حســب 

تقديــر الطبيــب المعالــج.
معالجة البثور )َحّب الشباب(.ص. 



وثيقة الضمان الصحي التعاوني  14

أي معالجــة تتعلــق بالســمنة أو البدانــة مــا عــدا تكاليــف تغطيــة عمليــة جراحــة معالجــة ق. 
الســمنة المفرطــة عــن طريــق عمليــة تكميــم المعــدة فقــط )Sleeve( فــي حــال تجــاوز كتلــة 

الجســم BMI(45( وفــق حــدود المنفعــة فــي جــدول الوثيقــة.
حــاالت زرع األعضــاء المنقولــة والنخــاع العظمــي أو زرع األعضــاء االصطناعيــة البديلــة التي تحل ر. 

محــل أي عضــو بالجســم بشــكل كلــي أو جزئــي.
األخطار الشخصية الواردة في قسم التعريفات من هذه الوثيقة.	. 
أدوية ووسائل العالج بالطب البديل.ت. 
األطراف الصناعية واألطراف المساعدة.ث. 
التغيرات الطبيعية لسن اليأس للمؤمن لها ويشمل ذلك تغيرات الطمث.خ. 

هــذه الوثيقــة لــن تغطــي المنافــع الصحيــة وإعــادة الجثمــان إلــى الموطــن األصلــي فــي . 	
حالــة المطالبــات الناشــئة مباشــرة عن اآلتي:

الحرب، الغزو، أعمال العدوان )األجنبي( سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن.أ. 
اإلشــعاعات األيونيــة أو التلــوث بالنشــاط اإلشــعاعي مــن أي وقــود نووي أو أيــة نفايات نووية ب. 

ناتجــة عــن احتراق وقــود نووي.
ــعة أو الســامة أو المتفجرة أو أي خصائص خطرة أخرى ألي تجمعات نووية أو ج.  الخصائص الُمشَّ

باتها النووية. ألي مــن مركَّ
مزاولــة الشــخص المؤمــن لــه أو مشــاركته فــي خدمــة القــوات المســلحة أو الشــرطة أو د. 

عملياتهــا.
أعمال الَشَغب، اإلضراب، اإلرهاب أو ما يشابهها من أعمال.ه. 
ــة، إذا كانــت هــذة الحــوادث أو و.  الحــوادث أو التفاعــالت الكيماويــة أو البيولوجيــة أو البكتريولجي

التفاعــالت ناتجــة عــن إصابــات عمــل أو بســبب مخاطــر مهنيــة. 
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القسم الرابع  
الشروط العامة
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إثبات سريان المفعول:. 	
تمثــل هــذه الوثيقــة الحــد األساســي مــن التغطيــة التأمينيــة المقدمة لألشــخاص المؤمــن لهم. ولن 
ل رســميًا  تكون هذه الوثيقة ســارية المفعول ما لم يُثَبت ذلك بجدول موقع عليه من موظف ُمخوَّ
ع من  مــن الشــركة كمــا ولــن يســري مفعــول أي إضافــة عليهــا إال إذا أُثِبــت ذلك بموجب ملحــق ُموقَّ

ل رســميًا من الشــركة. موظف ُمخوَّ
السجالت والتقارير:. 	

ــن لهــم بموجــب  علــى حامــل الوثيقــة أن يحتفــظ بســجل لجميــع العامليــن لديــه وُمعاليهــم المؤمَّ
هذه الوثيقة، على أن يحتوي هذا السجل بالنسبة لكل شخص على االسم الكامل والجنس والعمر 
والجنســية والتصنيــف وغيــر ذلــك مــن المعلومــات األساســية التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر علــى 
إدارة هذا التأمين وعلى التقرير بشــأن معدالت االشــتراك. ويتوجب إتاحة الفرصة للشــركة - متى ما 
مها حامل  رغبــت فــي ذلــك – لالطــالع علــى هــذه الســجالت والتأكــد مــن صحــة المعلومات التــي قدَّ
الوثيقــة، وتلتــزم الشــركة متــى مــا ُطلــب منهــا ذلــك بتزويــد حامــل الوثيقــة بأيــة بيانــات قــد يرغــب 

االطالع عليها بالنســبة لألشــخاص المؤمن لهم. 
المؤهلون للتأمين:. 	

بالنســبة للعامليــن: إن أي شــخص مســتوف لتعريــف العامــل ســوف يكــون مؤهــاًل للتأميــن وفقــًا أ. 
لمــا نــص عليــه جــدول الوثيقــة.

 بالنســبة للُمعاليــن: إن أي شــخص مســتوف لتعريــف الُمعــال ســوف يكــون مؤهــاًل للتأميــن وفقــًا ب. 
لمــا نــص عليــه جــدول الوثيقــة.

فــإذا كان أي شــخص ُمعــرَّف كُمعــال هــو أيضــا مؤهــل للتأميــن بوصفــه عامــاًل فــإن تمتعــه بالتأميــن 
بصفته ُمعااًل سوف يتوقف بمقتضى هذه الوثيقة، وعندما يكون كل من الزوج أو الزوجة مقيمين 
معــًا إقامــة دائمــة ويتمتعــان بالتغطيــة التأمينيــة بوصفهمــا عامليــن فــإن األوالد ســوف يصبحــون 

مؤهليــن فقــط كُمعالين من قبل الزوج.
سداد القسط )االشتراك(:. 	

يلتــزم حامــل الوثيقــة بســداد إشــتراك التأميــن المتفــق عليــه مــع الشــركة الواجــب أداؤه عــن كل أ. 
شــخص مؤمــن لــه، وذلــك عنــد ابتــداء التغطيــة التأمينيــة. 

فــي حالــة عــدم ســداد أي جــزء مــن االشــتراك فــإن الوثيقــة لــن تبقــى ســارية المفعــول لمــدة ب. 
أطــول مــن المــدة التــي يغطيهــا الجــزء المســدد مــن اإلشــتراك، فــي هــذه الحالة تكون الشــركة 

ملزمــه بإبــالغ المجلــس بذلــك.
تواريخ نفاذ التغطية: . 	

بالنسبة للعاملين:أ. 
ــخ  ــاراً مــن تاري ــًا علــى رأس العمــل اعتب ــود فعلي ــة بالنســبة للعامــل الموج ــاذ التغطي ــدأ نف يب
االبتــداء المحــدد فــي جــدول الوثيقــة، أو من تاريخ اإلنضمام إلى الوثيقة بالنســبة للعامل الذي 
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يلتحــق بالعمــل فــي وقــت الحــق.
بالنسبة للُمعالين:ب. 

يبــدأ نفــاذ التغطيــة التأمينيــة بالنســبة للمعاليــن مــن التاريــخ الــذي أصبــح فيــه العامــل 
نــاً لــه أو فــي التاريــخ الــذي اكتســبوا فيــه ألول مــرة صفــة ُمعاليــن. والمســئول عــن إعالتهــم مؤمَّ

ن لهم  واالشتراكات المتعلقة بذلك: . 	 إضافة وحذف األشخاص المؤمَّ
علــى حامــل الوثيقــة أن يخطــر فــوراً وبصفــة رســمية الشــركة عــن كافــة العامليــن أو المعاليــن أ. 

ــى  ــه عل ــة مؤمــن ل ــه إضاف ــة، ويحــق ل ــة ســريان الوثيق ــد بداي ــن عن ــراد تغطيتهــم بالتأمي الم
أســاس تناســبي فــي حــال وجــود مــا يثبــت انضمــام العامــل للعمــل لــدى صاحــب العمــل أو 

طلــب حذفــه حــال انتقالــه إلــى العمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر.
بالنســبة لإلضافــات التــي ال ينطبــق عليهــا مــا ورد فــي الفقــرة )أ( أعــاله، فــإن إضافــة أعــداد ب. 

المســتجدين مــن المؤمــن لهــم يتــم مــن تاريــخ إصــدار الوثيقــة وتكــون تغطيتــه / تغطيتهــم 
ســارية مــن تاريــخ اإلضافــة. 

انتهاء التغطية التأمينية للمؤمن لهم:. 	
بالنســبة للعامليــن: ينتهــي تلقائيــًا تأميــن أي عامــل بموجــب هــذه الوثيقــة فــي الحــاالت أ. 

التالية:
إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في جدول الوثيقه.. 	
عند استنفاد الحد األقصى للمنفعة الذي تنص عليه الوثيقة.. 	
بالنسبة للُمعالين: تنتَهى تلقائيًا تغطية الُمعال بموجب هذه الوثيقة في الحاالت التالية:ب. 
ــرة رقــم 14 مــن التعريفــات . 	 ــكام الفق ــاَ ألح ــة كُمعــال وفق ــه التأميني ــدان الُمعــال لصفت فق

بموجــب القســم األول مــن الوثيقــة.
إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في الجدول.. 	
عند استنفاذ الحد األقصى للمنفعة المنصوص عليه في الوثيقة.. 	
يســتمر أداء النفقــات القابلــة لالســتعاضة بالنســبة ألي علــة جاريــة أدت إلــى اســتمرار التنويــم ج. 

بالمستشــفى فــي تاريــخ انتهــاء التغطيــة وذلــك للمدة التــي تتطلبها العلة شــريطة أال تتجاوز 
تلــك المــدة 365 يومــًا مــن تاريخ ابتداء تلك العلة التي اســتدعت التنويم بالمستشــفى وفي 

حــدود الحــد األقصــى للتغطيــة الواردة في جــدول الوثيقة.
فــي حالــة إنهــاء هــذه الوثيقــة ألي ســبب يوجــب علــى حامــل الوثيقــة أن يعيــد للشــركة علــى د. 

الفــور جميــع بطاقــات التأميــن الصحي الصادرة المتعلقة بأســاس التقييد المباشــر على حســاب 
الشــركة لدى شــبكة مقدمي الخدمة المعيَّنين من قبل الشــركه، وكذلك الحال بالنســبة ألي 
شخص مؤمن له تنتهي مدة تغطيته، ويكون حامل الوثيقة مسؤواًل عن تعويض الشركة عن 

كل المصاريــف والنفقــات الطبيــة الناتجة عن تقصيره في التقيد بذلك.
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تحقق شركة التأمين من حالة المؤمن له:. 	
ــن لــه أ.  يحــق للشــركة، ويجــب أن تُتــاح لهــا الفرصــة، مــن خــالل جهــة طبيــة معتمــدة، فحــص المؤمَّ

الــذي قدمــت بشــأنه مطالبــة عــن نفقــات قابلــة لالســتعاضة علــى حســابها بحــد أقصــى مرتان، 
وذلــك خــالل مــدة    ال تزيــد عــن )60( يــوم عمــًل مــن تاريــخ تســلم المطالبــة.

علــى حامــل الوثيقــة أو المؤمــن لــه، أن يتعــاون ويســمح بالقيــام علــى نفقــة الشــركة باألعمال ب. 
الضروريــة التــي تطلبهــا الشــركة فــي حــدود المعقــول بقصــد تعزيــز أيــة حقــوق أو مطالبــات أو 
تعويضــات قانونيــة مــن الغيــر، تثبــت مســئوليته عنهــا. وال يجــوز لــه التنــازل عــن الحقــوق المالية 

إال بموافقة الشــركة الصريحة أو الضمنية.
عدم ازدواجية المنافع:. 	

ن لــه بموجب هــذه الوثيقة،  فــي حالــة المطالبــة عــن نفقــات قابلــة لالســتعاضة قابلــة لــألداء للمؤمَّ
ويكــون مغطــى أيضــا، بالنســبة لتلــك النفقــات، بموجــب أي خطــة أو برنامــج أو تأمين آخر أو ما شــابه 
ذلــك، ففــي هــذه الحالــة تكــون شــركة التأميــن مســؤولة عــن تغطيــة تلــك النفقــات، وتحــل محــل 

المؤمــن لــه فــي مطالبــة الغيــر بدفــع حصتهــم النســبية مــن تلــك المطالبــة. 
أساس التقييد المباشر على حساب الشركة لدى شبكة مقدمي الخدمة:. 		

تصــدر شــركة التأميــن بطاقــة تأميــن صحــي لــكل مؤمــن لــه ، و يحــق لــه بموجبهــا تلقــي أ. 
الخدمــة الصحيــة لــدى شــبكة مقدمــي الخدمــة المتفــق عليهــا مــع الشــركه ودون أن يطلــب 
منــه تســديد نفقــات تلــك الخدمــات ، فيمــا عــدا مبلــغ نســبة التحمــل المبينــة فــي جــدول 

ــة. الوثيق
يرســل مقدمــو الخدمــة المعيَّنيــن مــن الشــركة، وعلــى أســاس شــهري، جميع النفقــات الطبية ب. 

الُمتكبَّــدة بموجــب هــذة الوثيقــة. وتقــوم الشــركة بتقييــم تلــك النفقــات ومعالجتهــا، وإشــعار 
حامــل الوثيقــة عنــد بلــوغ النفقــات حــد المنفعــة األقصــى. 

فــي حالــة تجــاوز ذلــك الحــد وتكــون شــركة التأميــن قــد تحملتــه بالفعــل، فيحــق لهــا المطالبــة ج. 
بــرد تلــك النفقــات خــالل مــدة ال تزيــد عــن )60( يــوم عمــًل مــن تاريــخ إبــالغ حامــل الوثيقــة بهــذه 

النفقــات. 
فــي حالــة عــدم تقيــد حامــل الوثيقــة بــرد تلــك المصاريــف للشــركة خــالل المــدة المحــددة يحــق د. 

للشــركة رفــع األمــر إلــى المجلس التخــاذ ما يلزم.
للشــركة الحــق فــي حــذف أو اســتبدال أّي مــن / أو جميــع مقدمــي الخدمــة المعيَّنيــن ألغــراض ه. 

هــذه الوثيقــة،  خــالل مــدة ســريانها، شــريطة التنســيق مــع حامــل الوثيقــة وتعييــن بديــٍل عنهــم 
بنفــس المســتوى.

نسبة التحمل )المشاركة في الدفع(:. 		
مع عدم اإلخالل بالتسهيالت الممنوحة بمقتضى القيد المباشر على حساب الشركة، فإنه لشرط 
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ُملــزم وإجبــاري أن يقــوم المؤمــن لــه بدفــع مبلــغ نســبة التحمــل )إن وجــد( المحــدد فــي جــدول 
الوثيقــة حســب القيمــة المدفوعــة لــدى مركــز الخدمــة وفــق عقــد المركــز مــع شــركة التأميــن، وأي 
محاولــة مــن جانــب الشــخص المؤمــن لــه لالمتنــاع عــن الدفــع ســوف تعتبــر إخــالاًل بأحــكام الوثيقــة 

وشــروطها ويبطل مفعولها بالنســبة لهذا الشــخص لحين ســداد هذا المبلغ.
أساس تعويض البدل: . 		

فــي الحــاالت الطارئــة يجــوز للشــخص المؤمن لــه الحصول على المعالجة الطبية الطارئة خارج شــبكة 
مقدمــي الخدمــة المتفــق عليهــا مــع الشــركة، على أســاس تعويــض البدل، وفي هــذه الحالة تقوم 
الشــركة وفقــًا ألحــكام الوثيقــة وشــروطها وتحديداتهــا واســتثناءاتها، بتعويــض حامــل الوثيقــة خــالل 
مــدة ال تزيــد عــن )15( يــوم عمــل عن النفقات القابلة لالســتعاضة حســب األســعار الســائدة، شــريطة 
تزويــد الشــركة خــالل مــدة ال تزيــد عــن )30( يــوم عمــل مــن تاريــخ تكبــد تلــك النفقــات، بالمســتندات 

المؤيــدة التــي تطلبها الشــركة. 
اإللغاء:. 		

يجــوز لحامــل الوثيقــة إلغــاء الوثيقــة فــي أي وقــت، بموجــب إشــعار رســمي يرســل لشــركة التأميــن 
قبــل )30( يــوم عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ اإللغــاء المطلــوب، ويلتــزم كل مــن حامــل الوثيقــة 

وشــركة التأميــن فــي هــذه الحالــة بمــا هــو آت: 
تقوم شــركة التأمين بإبالغ )بموجب إشــعار رســمي( األمانة العامة وشــبكة مقدمي الخدمة أ. 

فور تلقيها إشعار حامل الوثيقة )صاحب العمل / المؤمن له( بإلغاء الوثيقة. 
ــة، أو شــمول المؤمــن ب.  ــرى مــع شــركة مؤهل ــن أخ ــة تأمي ــرام وثيق يقــوم صاحــب العمــل بإب

ــول مــن المجلــس بحيــث  ــر مقب ــة آخ ــة تأميني ــة بموجــب برنامــج تغطي ــة الصحي لهــم بالتغطي
تبــدأ التغطيــة الجديــدة مــن تاريــخ اليــوم التالــي إللغــاء الوثيقــة الســابقة وذلــك فــي حالــة نقــل 

عقــد العمل.
يقــوم صاحــب العمــل بتقديــم مــا يثبــت مغــادرة المؤمــن لهــم المملكــة لشــركة التأميــن إذا ج. 

كان المطلــوب هــو شــطب عامــل أو أكثــر مــن الوثيقــة. 
وفــي هــذه الحالــة تكــون الشــركة ملزمــة خــالل مــدة ال تزيــد عــن )60( يــوًم عمــل مــن تاريــخ اإللغــاء 
بــأن تعيــد لحامــل الوثيقــة الجزء المتبقي من االشــتراك عن كل شــخص مؤمــن له لم تتجاوز مطالباته 
75% مــن قيمــة االشــتراك الســنوي بحيــث يتــم احتســاب الجــزء المعــاد مــن االشــتراك علــى أســاس 

تناســبي: ) الجــزء المعــاد = االشــتراك الســنوي ÷ 365,25 يومــًا × عــدد األيــام المتبقيــة( 
وفــي حالــة امتنــاع حامــل الوثيقــة عــن رد النفقــات التــي جــاوزت حــد المنفعــة األقصــى خــالل المــدة 
المحــددة فــي الشــرط رقــم )10( مــن الشــروط العامــة للوثيقــة والمترتبــة نتيجــة أســلوب التقييــد 
المباشــر علــى حســاب الشــركة، يحــق للشــركة االمتنــاع عــن رد االشــتراكات القابلــة لإلعــادة )إن 
مــي الخدمــه والتــي كان يتوجــب  وجــدت( واســتخدامها للتعويــض عــن النفقــات المدفوعــة لمقدِّ
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علــى حامــل الوثيقــة أداؤها للشــركة.
الموافقات:. 		

ــرد علــى طلــب الموافقــات مــن قبــل شــركة التأميــن إلــى مقدمــي الخدمــة علــى تقديــم   يتــم ال
الخدمــة الصحيــة للمســتفيدين خــالل مــدة ال تزيــد علــى ســتين دقيقــة مــن وقــت طلــب الموافقــة.

صيغة الجنــــس:. 		
 ألغراض هذه الوثيقة فإن الكلمات المستعملة بصيغة المذكر تُعتبر مندرجة كذلك على اإلناث.

 اإلشعارات:. 16
يجب أن تكون جميع اإلشعارات أو المخاطبات بين أطراف العالقة التأمينية، بصفة رسمية.أ. 
يجــب علــى شــركة التأميــن إشــعار حامــل الوثيقــة بتاريــخ تجديــد أو انتهــاء وثيقــة التأميــن قبــل ب. 

30 يــوم عمــل مــن بلــوغ هــذا التاريــخ. 
المؤمــن لــه )حامــل الوثيقــة( ُملــَزم بإشــعار شــركة التأميــن عنــد تغيــر أي مــن بيانــات االتصــال ج. 

الخاصــة به والتابعين له.
التقيد بأحكام الوثيقة:. 		

إنــه لمــن الشــروط الســابقة لتحقــق أي التــزام علــى الشــركة أن يكــون حامــل الوثيقــة واألشــخاص 
ــذوا وتقّيًدوا تمامًا بجميع االشــتراطات والشــروط والواجبــات وااللتزامات الواردة  ــن لهــم قــد نّفً المؤمَّ

فــي هذه الوثيقة.
الجزاءات:. 		

أي خــالف أو نــزاع ينشــأ أو يتعلــق بهــذه الوثيقــة يتــم الفصــل فيه بموجب أحكام النظــام وذلك وفقا 
للمــادة )14( مــن النظام.
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ــع  ــة م ــذه الوثيق ــكام ه ــن أح ــركة التأمي ــة وش ــل الوثيق ــرأ حام ــد ق لق
جدولهــا ووافقــا عليهمــا.

توقيع حامل الوثيقة

التاريخ .../.../    		هـ الموافق .../.../   		مالتاريخ .../.../    		هـ الموافق .../.../   		م

توقيع شركة التأمين



وثيقة الضمان الصحي التعاوني  22

جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة
والمعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم ) ... /.../.../ 

...( وتاريخ ../../..14هـ
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ن/ شركة التأمين:  اسم المؤمِّ

حامل الوثيقة: 

حامل الوثيقة: 

الزوج / الزوجة / الزوجات.

يعتبر جميع العاملين الموجودين على رأس العمل فعليًا مؤهلين للتأمين اعتبـاراً من تاريخ ابتـــداء الوثيقة. أما العاملين الذين يلتحقون 
بالعمل لدى حامل الوثيقة الحقًا فيعتبرون مؤهلين للتأمين من تاريخ التحاقهم بالعمل أو من تاريخ وصولهم للمملكة.

من تاريخ الوالدة.  ا�طفــــال - الحد ا�دنى:  

٢٥ عامًا. ا�بنــــاء - الحد ا�قصى: 

تشمل تغطية التأمين بهذه الوثيقة  بنات العامل غير المتزوجات وا�رامل  والمطلقات غير العامالت والالتي يعتمدن في 
إعالتهن على العامل.   

العنوان البريـدي: 

رقم الفاكس: رقم الهاتف: 

رقم السجل التجاري: 

نوع التأمين: الضمان الصحي التعاوني ا¦لزامي: 

مدة الوثيقة / مدة التأمين: 

سنة : شهر: يوم : من

سنة : شهر: يوم : 

سنة : شهر: يوم : إلى

تاريخ تجديد الوثيقة: 

ريال سعودياالشتراك السنوي: 

الرمز :

رقم الوثيقة: 

 رمز حامل الوثيقة : 

(مشموالن)

جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني 
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جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني 

منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة:
500 ألف ريال سعودي حد المنفعة ا�قصى لكل شخص عن سنة الوثيقة 

ويشمل ذلك الحدود الدنيا الواردة في هذة الوثيقة.

مبلغ ا�قتطاع: )0-20%( بحد أقصى 75 ريال داخل شبكة نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:
الحد ا�دنى الموحدة.  

مبلغ ا�قتطاع: )0- %20( بحد أقصى 300 ريال 
للمستشفيات خارج شبكة الحد ا�دنى الموحدة.

مبلغ ا�قتطاع: )0- %20( بحد أقصى 100 ريال لباقي 
مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد ا�دنى الموحدة.

يدفعها  التي  النسبة  الدفع):  في  (المشاركة  التحمل  نسبة 
المستفيد (المؤمن له)عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة 
الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات  به  جميع ما يقوم 
زيارة  وكذلك  عالجية  مستلزمات  وأي  وأدوية  وأشعة  مخبرية 

المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.

الحد ا�قصى �تعاب استشارة الطبيب:

50 ريال سعودي
200 ريال سعودي
100 ريال سعودي
300 ريال سعودي

500 ريال سعودي

الطبيب العام
ا�خصائي (طبيب نائب أول)

ا�خصائي (طبيب نائب ثاني)
االستشاري

المخ  وجراحة  كالقلب  حكمها  في  وما  الندرة  ذات  التخصصات 
حسب  الدقيقة  والتخصصات  الدموية  ا�وعية  وجراحة  وا�عصاب 

معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 

(تتم معاينة المستفيد حسب تسلسل إجراءات تقديم الخدمة إال 
في حالة عدم توفر الخدمة في مركز تقديم الخدمة)

الخدمة  مقدم  بين  العالقة  لتنظيم  ا�سعار  بهذه  ويسترشد 
وشركة التأمين.

24
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جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني 

حدود التغطيةالمنفعة

ال يوجد

)غرفة مشتركه بحد أقصى600 ريال سعودي/ يوم(

)غرفة مشتركه بحد أقصى150 ريال سعودًي/ يوم(

بحد أقصى 15,000 ريال سعودي خالل مدة الوثيقة
مضاعفات حاالت الوالدة مغطاة بحد المنفعة ا�قصى لهذه 

الوثيقة

بحد المنفعة ا�قصى لهذه الوثيقة

بحد المنفعة ا�قصى لهذه الوثيقة

بحد أقصى 2000 ريال سعودي   خالل مدة الوثيقة

بحد أقصى 400 ريال سعودي   خالل مدة الوثيقة 

بحد أقصى 100 ألف ريال سعودي خالل مدة الوثيقة

بحد أقصى 15,000 ألف ريال سعودي للحاالت النفسية 
الحادة خالل مدة الوثيقة وتشتمل )5,000( ريال للحاالت 
النفسية الغير حادة لـ )4( جلسات مع ا�دوية خالل مدة 

الوثيقة.

بحد أقصى 10,000 ريال سعودي خالل مدة الوثيقة

بحد أقصى6000 آالف ريال سعودي خالل مدة الوثيقة

بحد أقصى 150,000 ألف ريال سعودي خالل مدة الوثيقة

بحد أقصى 50,000 ألف ريال سعودي خالل مدة الوثيقة

بحد أقصى 15,000 ألف ريال سعودي خالل مدة الوثيقة

بحد أقصى 50,000 ألف ريال سعودي خالل مدة الوثيقة

بحد أقصى 100,000 ألف ريال سعودي خالل مدة الوثيقة

نسبة التحمل )المشاركة في الدفع(

السرير  أجرة  وتشمل  للمريض  اليومي  وا�عاشة  ا�قامة  حد 
ا�عاشة  وخدمات  الطبي  وا�شراف  والزيارات  التمريض  وخدمات 
وال يتضمن ذلك تكلفة ا�دوية والمستلزمات الطبية التي تصرف 

بأمر الطبيب.              
         

حد ا�قامة وا�عاشة اليومي للمرافق    
 

        
نفقات الحمل والوالدة 

تكاليف تغطية المواليد الجدد على وثيقة ا�م وبحد أقصى 30 
بأثر  الوثيقة  على  إضافتهم  يتم  حتى  الوالدة  تاريخ  من  يوم 

رجعي من تاريخ الوالدة.

والدة ا�طفال المبتسرين     
                                        

تكاليف عالج ا�سنان 

تكاليف النظارات الطبية   

تكاليف الغسيل الكلوي    

                                      
تكاليف الحاالت النفسية الحادة والغير حادة 

إعادة رفات المتوفى إلى موطنه ا�صلي   
         

تكاليف السماعات الطبية 

تكاليف حاالت التلف في صمامات القلب المكتسبة 

تكاليف إجراء عملية التبرع با�عضاء " للمتبرع "

تكاليف مرضى الزهايمر   

تكاليف حاالت التوحد 

للحد  الوالدة  لحديثي  المبكر  للفحص  الوطني  البرنامج  تكاليف 
من االعاقة"

نفقات التنويم بالمستشفى:
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جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني 

حدود التغطيةالمنفعة

بحد أقصى 100,000 ألف ريال سعودي خالل مدة الوثيقة

بحد أقصى 20,000 ألف ريال سعودي خالل مدة الوثيقة

بحد أقصى 500 ريال سعودي خالل مدة الوثيقة

بحد أقصى 300 ريال سعودي خالل مدة الوثيقة

المملكة العربية السعودية

تكاليف حاالت االعاقة

عن  المفرطة  السمنة  معالجة  جراحة  عمليات  تغطية  تكاليف 
تجاوز  حال  في   )Sleeve( فقط المعدة  تكميم  عملية  طريق 

 )BMI(45 كتلة الجسم

تكاليف حاالت الختان )للذكور(

تكاليف حاالت تخريم ا�ذان )ل�نثى("

نطاق التغطية                                                 

نفقات التنويم بالمستشفى:

إحتساب االشتراك

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

نوع التسجيل

العامل

الزوج / الزوجة

ا�طفال

لقد قرأ حامل الوثيقة وشركة التأمين أحكام وشروط هذه الوثيقة مع جدولها ووافقا عليهما.

الموافق… /… / … 20مالتاريخ …/…/ … 14هـ 

توقيع شركة التأمين توقيع حامل الوثيقة 

االشتراك لكل شخص ولكل سنة تأمينية
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ملحق الوثيقه
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هــذا الملحــق يعــد جــزأ ال يتجــزأ مــن هــذة الوثيقــة ويحتــوي علــى التعليمــات واإلجــراءات ذات 
العالقــة بتطبيــق هــذه الوثيقــة ويشــمل جميــع المســتندات التــي أشــير إليهــا فــي بعــض مــواد 

ــي: ــا يل ــة، كم ــذه الوثيق ه

ملحق رقم )1(: اإلجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيمات الموسمية، ورعاية  
              األمومة والطفولة وذلك وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

ملحق رقم )2(: جدول التطعيمات األساسية الصادر عن وزارة الصحة.
ملحق رقم )3(: جدول فحوصات البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الوالدة للحد من اإلعاقة.

ملحق رقم )4(: الخدمات المقدمة لمرضى التوحد.
ملحق رقم )5(: ضوابط اإلحتياج لصرف حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبيًا حتى عمر 24 شهر.

ملحق رقم )6(: جدول تحصينات الفيروس التنفسي المخلوي المعتمدة الصادر عن وزارة الصحة.
ملحق رقم )7(: شبكة الحد األدنى لمقدمي الخدمة الصحية المعتمدة.


