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Medical Insurance Policy Schedule جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني 

Insurer/ Insurance  
Company Name 

Al Sagr Cooperative Insurance 
Company 

ن  اسم المؤم ِّ
 شركة التأمين

Insurance Company Code: SCIC :رمز شركة التأمين 

Policyholder Name: 
 

   :اسم حامل الوثيقة  
 

Policyholder Code: 
 

 :  رمز حامل الوثيقة  
 

 Policy Number:  :رقم الوثيقة 
Contact Person  

 
 المفوض : 

E-mail Address: 
 

 البريد االلكتروني:

Mailing Address:  
  

 : العنوان البريـدي
 

Tel. No.     
 

 رقم الهاتف  :  
 

Fax No 
 

 رقم الفاكس : 
 

C.R. No. 
 

 السجل التجاري : رقم 
 

Sponsor Computer Code 
 

 رقم الحاسب االلي 

Type of insurance:  
 

 الضمان الصحي التعاوني اإللزامي
Obligatory Cooperative Health 

Insurance 

 نوع التأمين:
 

Policy Period/ insurance Period: 
Inception date: 25/07/2021 G   
   
Expiry date: 24/07/2022 G (Both 
days inclusive) 
 
Policy renewal date: 25/07/2022 G 

 

 مدة الوثيقة/مدة التأمين : 
 

م  25/07/2021 : تاريخ بداية الوثيقة   

 

: تاريخ نهاية الوثيقة م 24/07/2022 
 )مشموالن(

 
 تاريخ تجديد الوثيقة  

25/07/2022                       م

SAMA Product ID A-SAGR-2-C-09-038 )الرقم التعريفي للمنتج )ساما 



  

 
  

 

  



  

 
  

 

 VIP Class of Insurance درجة التأمين
 Benefits and Limitations of Coverage under the Policy منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة

ذلك الحدود الدنيا الواردة  ويشمل حد المنفعة األقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة
 في هذه الوثيقة

SR. 500,000 
Maximum Annual Benefit Limit per Person include the 
minimum limits set out in this document   

   :Outpatient Treatment Expenses نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:

ت الخارجية شاملة االقتطاع/ التحمل: النسبة التي يدفعها المستفيد )المؤمن له( عند زيارة طبيب العيادا
جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات 

 عالجية وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.

Coinsurance/Deduction: the percentage paid by beneficiary (insured) when 
visiting outpatient clinic physician including all consultation, lab tests, x-rays, 
medicines and other medical necessities as well as follow-up visits and 
referral for the same illness, not every procedure separately 

لاير داخل شبكة  75أقصى  %( بحد20) قيمة التحمل/ االقتطاع للعالج الخارجي
 الحد االدنى الموحدة.

(%20) maximum 75 within 
minimum unified network. 

Out-patient Deductible 

لاير للمستشفيات  300%( بحد أقصى 20)
 خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 300 for 
hospital out of the minimum 

unified network. 

لاير لباقي مقدمي  100%( بحد أقصى 20)
 الخدمة خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 100 for other 
health care providers out of 

the minimum unified network. 
 :Maximum Physician's Fees الحد األقصى ألتعاب استشارة الطبيب:

 SR.    50 General practitioner الطبيب العام
 SR.  200 Specialist (Registrar Physicians) )طبيب نائب اول(  األخصائي

 SR.  100 Specialist (Senior Registrar Physicians) األخصائي )طبيب نائب ثانى(
 SR.  300 Consultant اإلستشاري

التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ واألعصاب 
احة األوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية وجر

 للتخصصات الصحية
SR.  500 

Rare medical specialties and the like, such as 
cardiology, brain and neurological surgery, vascular surgery, 
and other subspecialties as per standards of the Saudi 
Commission for Health Specialties 

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

 
 ويشترشد بهذة األسعار لتنظيم العالقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمين

The beneficiary shall be examined as per sequence of service provision 
procedures except when the service is unavailable in the Service Provider 
Center. 
These fees are to guide (not impose) the relation between HCP and 
Insurer. 

 :Hospitalization Expenses نفقات التنويم بالمستشفى
 None Coinsurance/Deduction ال يوجد   (الدفع فى المشاركة) التحمل نسبة

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض وتشمل أجرة 
السرير وخدمات التمريض والزيارات واإلشراف 

الطبي وخدمات اإلعاشة وال يتضمن ذلك تكلفة 
األدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر 

 الطبيب

 لاير / اليوم 1,000جناح بحد أقصى 
Suite, Maximum of SR 

1,000/Day 

Limit of daily room and board for the 
patient which include charges for bed, 
nursing, medical visits and supervision, 
catering services, excluding cost of drugs 
and medical supplies prescribed by the 
physician 

 يومي للمرافقحد اإلقامة واإلعاشة ال
 غرفة مشتركة

 رياال سعودياً/يوم( 150بحد أقصى 
Shared Room, Maximum of 

SR 150 / Day) 
Limit of daily room and board for a hospital 
sitter. 

 Maternity نفقات الحمل والوالدة

 نفقات الحمل والوالدة                                
عودي خالل لاير س 15.000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum of SR 15,000 during 

the term of the policy. 
Pregnancy &Delivery Cost. 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة نفقات مضاعفات الوالدة                                              
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Complication of  od Delivery 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة والدة األطفال المبتسرين                  
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Delivery of Premature Babies 

 30تغطية المواليد الجدد على وثيقة األم بحد أقصى 
الوثيقة  يوماً من تاريخ الوالدة حتى يتم إضافتهم في

 بأثر رجعي من تاريخ الوالدة.
 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة

Maximum limit of benefit under 
this policy. 

The cost of infant on the mother policy 
and for Maximum 30 days from the date 
of birth up to the 
addition date on their dependent policy. 

 Dental and Gum treatment يف عالج األسنان تكال

خلع السن الطبيعي ,الحشوة البيضاء والحشو باألملغم 
 الغير تجميلية((,سحب العصب, عالج اللثة 

لاير سعودي   خالل  2,500بحد أقصى 
 مدة الوثيقة

Maximum SR 2,500 
during the term of policy 

Extraction of a natural tooth amalgam, 
composite filling root canal treatment & 
gum treatment  
(non – cosmetic) 

 تنظيف االسنان
مغطاه مرة واحدة لكل شخص خالل مدة 

 الوثيقة
Covered once per person per 

year ( PPPY) 
Dental cleaning 

   تكاليف النظارات الطبية
 طبى من قبل طبيب مرخص( مصحوبة بتقرير(

Cost of Spectacles 
(Prescribed by registered Ophthalmologist) 

 Maximum SR 1,500 during the term of policy لاير سعودي خالل مدة الوثيقة  1,500 بحد أقصى
لاير 450 حد االطار  450 SAR Frame sublimit 

 Additional Benefits & Covers منافع وتغطيات اضافية

 لكلوي                             تكاليف  الغسيل ا
ألف لاير سعودي خالل 100بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Cost of Renal dialysis 

 تكاليف الحاالت النفسية الحادة و الغير حادة

ألف لاير سعودي  15,000بحد أقصى 
( 5,000خالل مدة الوثيقة وتشتمل     )

( 4لاير للحاالت النفسية الغير حادة لـ )
 جلسات مع األدوية خالل مدة الوثيقة.

Maximum SR 15,000 during 
the term of the policy, and 

5,000SR for chronic 
psychological cases of which 

include four (4) sessions 

Cost of Acute & non Acute Psychological 
Disorders. 



  

 
  

 

 VIP Class of Insurance درجة التأمين
including medicines during the 

term of the policy 
خالل مدة  إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي

   الوثيقة
لاير سعودي  000,10بحد أقصى   

Maximum of SR 10,000 during 
the term of policy 

Corpse Repatriation to Home Country 

  تكاليف السماعات الطبية
ألف لاير سعودي خالل  6,000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 6,000 

during the term of policy 
Cost of Hearing Aids 

 تكاليف حاالت التلف فى صمامات القلب المكتسبة
.   

ألف لاير سعودي  150,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 150,000 
during the term of policy 

Cost of acquired valvular heart disease 

    "متبرعلل تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Cost of organ harvesting procedures 
(donor). 

   . تكاليف مرض الزهايمر
 سعودي ألف لاير 15,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 15,000 

during the term of policy 
Cost of Alzheimer cases. 

   . تكاليف حاالت التوحد
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Costs of Autism cases. 

طنى للفحص المبكر لحديثى تكاليف البرنامج الو
 .الوالدة للحد من االعاقة

ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of the early screening program for 
hearing disable and the program of 
critical congenital heart disease for all 
newborn 

   . تكاليف حاالت االعاقة
ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Costs of disability cases 

تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة 
 المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط

(Sleeve)45وز كتلة الجسم في حال تجا (BMI)  

ألف لاير سعودي  20,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 20,000 
during the term of policy 

Cost of covering the operation of obesity 
surgery through the operation of gastric 
Sleeve only in the event of BMI more 
than (45) within the limits specified in the 
policy schedule. 

   . تكاليف حاالت الختان )للذكور(
لاير سعودي خالل مدة  500بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 500 

during the term of policy 
Costs of circumcision ( for male)  . 

   . تكاليف حاالت تخريم األذان )لألنثى(
دي خالل مدة لاير سعو 300بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 300 

during the term of policy 
Cost of Earing( for female). 

 العالج الطبيعى
مغطاة وفقا لوثيقة مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني المعدلة
Covered as per CCHI policy Physiotherapy 

 Covered 2nd Medical opinion مغطاة  رأي طبي ثاني للحالة

 Covered Pre-Existing  Conditions مغطاة      األمراض  السابقة للتأمين

 Covered Chronic Conditions مغطاة األمراض  المزمنة

 التطعيمات
مغطاة وفق برنامج وزارة الصحة المعلن 
 في وثيقة مجلس الضمان الصحي المعدلة

Covered (as per MOH 
schedule announced in the 
enclosed Endorsement – 

CCHI Policy ) 

Vaccinations 

حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 
 شهر 24

 Covered مغطاة
Formula milk for newborns (in need) until 
the age of 24 months. 

 مغطاة للحاالت التي تهدد الحياة فقط  التشوه الخلقي
Covered for life threatening 

cases only. 
Congenital Illness 

 Covered Intensive Care Unit Benefit مغطاة  تكاليف وحدة العناية المركزة
 Coverage Area نطاق التغطية                                                

 المملكة العربية السعودية
 تغطية مباشرة داخل الشبكة الطبية المعتمدة((

Kingdom of Saudi Arabia 
(Direct Billing Basis at PPO Network) 

 :Re-imbursement Basis أساس تعويض البدل
 Inside KSA داخل المملكة العربية السعودية

  الحاالت الطارئة
% من قيمة المطالبة 100مغطاة بنسبة 

حسب األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس 
 الدرجة

100% subject to the: 
Reasonable Customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 

Emergency Treatment 

  الحاالت غير الطارئة

% من قيمة المطالبة 80مغطاة بنسبة 
 :حسب

ا( األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس 
 الدرجة

ب(موافقة مسبقة لحاالت التنويم الداخلي 
 فقط

80% subject to the: 
a) Reasonable customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 
b) Pre approval required for 

Inpatient only 

Non-Emergency Treatment 

 Outside KSA خارج المملكة العربية السعودية
السعودية في حاالت السفر للعمل أو اإلجازة في ما ال يزيد عن  نطاق التغطية: خارج المملكة العربية 

 يوم في السنة الواحدة من تاريخ الخروج من المملكة العربية السعودية   60
Coverage area: Worldwide for the purpose of business or vacation trips not 
more than 60 days in one year from the departure date from KSA 

  الحاالت الطارئة
% من قيمة المطالبة 100مغطاة بنسبة 

حسب األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس 
 الدرجة

100% subject to the: 
Reasonable Customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 

Emergency Treatment 



  

 
  

 

 VIP Class of Insurance درجة التأمين

  ةالحاالت غير الطارئ

% من قيمة المطالبة 80مغطاة بنسبة 
 :حسب

ا( األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس 
 الدرجة

ب(موافقة مسبقة لحاالت التنويم الداخلي 
 فقط

80% subject to the: 
a) Reasonable customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 
b) Pre approval required for 

Inpatient only 

Non-Emergency Treatment 

 ديم المطالباتتق

يوم عمل من  30داخل نطاق التغطية خالل 
 تاريخ المعالجة

within area of cover 30 
business days from the claims 

date 
Submission of the claims 

يوم عمل  60خارج نطاق التغطية خالل 
 من تاريخ المعالجة

outside area of cover 60 
business days from the claims 

date 
 SR Pre-approval 1000 لاير 1000 حد الموافقة المسبقة

 

 SAGR01 Network Name الشبكة الطبية

 
Re-imbursement Note: Optical & Dental claims will not cover on re-imbursement Basis 

 ات النظارات و األسنان لن تغطى على أساس تعويض البدلتعويض البدل: مطالب
 

 
 
 
 
 



  

 
  

 

  



  

 
  

 

 A+ Class of Insurance درجة التأمين
 Benefits and Limitations of Coverage under the Policy منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة

ذلك الحدود الدنيا  ويشمل حد المنفعة األقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة
 دة في هذه الوثيقةالوار

SR. 500,000 
Maximum Annual Benefit Limit per Person include the minimum 
limits set out in this document   

   :Outpatient Treatment Expenses نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:
زيارة طبيب العيادات االقتطاع/ التحمل: النسبة التي يدفعها المستفيد )المؤمن له( عند 

الخارجية شاملة جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية 
وأشعة وأدوية وأي مستلزمات عالجية وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل 

 إجراء على حده.

Coinsurance/Deduction: the percentage paid by beneficiary (insured) when 
visiting outpatient clinic physician including all consultation, lab tests, x-rays, 
medicines and other medical necessities as well as follow-up visits and referral 
for the same illness, not every procedure separately 

الخارجي قيمة التحمل/ االقتطاع للعالج لاير داخل شبكة  75%( بحد أقصى 20) 
 الحد االدنى الموحدة.

(%20) maximum 75 within 
minimum unified network. 

Out-patient Deductible 

لاير للمستشفيات  300%( بحد أقصى 20)
 خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 300 for 
hospital out of the minimum 

unified network. 

لاير لباقي مقدمي  100%( بحد أقصى 20)
 الخدمة خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 100 for other 
health care providers out of 

the minimum unified network. 
 :Maximum Physician's Fees الحد األقصى ألتعاب استشارة الطبيب:

 SR.    50 General practitioner الطبيب العام
 SR.  200 Specialist (Registrar Physicians) )طبيب نائب اول(  األخصائي

 SR.  100 Specialist (Senior Registrar Physicians) األخصائي )طبيب نائب ثانى(
 SR.  300 Consultant اإلستشاري

المخ  التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة
واألعصاب وجراحة األوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير 

 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
SR.  500 

Rare medical specialties and the like, such as 
cardiology, brain and neurological surgery, vascular surgery, and 
other subspecialties as per standards of the Saudi Commission 
for Health Specialties 

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

 
 ويشترشد بهذة األسعار لتنظيم العالقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمين

The beneficiary shall be examined as per sequence of service provision 
procedures except when the service is unavailable in the Service Provider 
Center. 
These fees are to guide (not impose) the relation between HCP and Insurer. 

 :Hospitalization Expenses نفقات التنويم بالمستشفى
 None Coinsurance/Deduction ال يوجد  ( الدفع فى المشاركة) التحمل نسبة

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض 
وتشمل أجرة السرير وخدمات التمريض 

والزيارات واإلشراف الطبي وخدمات 
اإلعاشة وال يتضمن ذلك تكلفة األدوية 
والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر 

 الطبيب

رياال  750)بحد أقصى  غرفة خاصة
 سعودياً/يوم(

Private room, Maximum of 
SR 750/Day 

Limit of daily room and board for the patient 
which include charges for bed, nursing, 
medical visits and supervision, catering 
services, excluding cost of drugs and medical 
supplies prescribed by the physician 

 حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمرافق
 غرفة مشتركة

 رياال سعودياً/يوم( 150بحد أقصى 
Shared Room, Maximum of 

SR 150 / Day) 
Limit of daily room and board for a hospital 
sitter. 

 Maternity نفقات الحمل والوالدة

           نفقات الحمل والوالدة                      
لاير سعودي خالل  15.000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum of SR 15,000 during 

the term of the policy. 
Pregnancy &Delivery Cost. 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة نفقات مضاعفات الوالدة                                              
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Complication of  od Delivery 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة والدة األطفال المبتسرين                  
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Delivery of Premature Babies 

تغطية المواليد الجدد على وثيقة األم بحد 
تاريخ الوالدة حتى يتم  يوماً من 30أقصى 

إضافتهم في الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ 
 الوالدة.

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة
Maximum limit of benefit under 

this policy. 

The cost of infant on the mother policy and 
for Maximum 30 days from the date of birth 
up to the 
addition date on their dependent policy. 

 Dental and Gum treatment تكاليف عالج األسنان 

خلع السن الطبيعي ,الحشوة البيضاء 
والحشو باألملغم ,سحب العصب, عالج 

 الغير تجميلية((اللثة 

لاير سعودي   خالل  2,500بحد أقصى 
 مدة الوثيقة

Maximum SR 2,500 
during the term of policy 

Extraction of a natural tooth amalgam, 
composite filling root canal treatment & gum 
treatment  
(non – cosmetic) 

 تنظيف االسنان
مغطاه مرة واحدة لكل شخص خالل مدة 

 الوثيقة
Covered once per person per 

year ( PPPY) 
Dental cleaning 

   تكاليف النظارات الطبية
 طبى من قبل طبيب مرخص( تقريرمصحوبة ب(

Cost of Spectacles 
(Prescribed by registered Ophthalmologist) 

 Maximum SR 1,000 during the term of policy لاير سعودي خالل مدة الوثيقة  1,000 بحد أقصى
لاير 450 حد االطار  450 SAR Frame sublimit 

 Additional Benefits & Covers منافع وتغطيات اضافية

 تكاليف  الغسيل الكلوي                             
ألف لاير سعودي خالل 100بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Cost of Renal dialysis 

 تكاليف الحاالت النفسية الحادة و الغير حادة

ألف لاير سعودي  15,000بحد أقصى 
( 5,000الل مدة الوثيقة وتشتمل     )خ

( 4لاير للحاالت النفسية الغير حادة لـ )
 جلسات مع األدوية خالل مدة الوثيقة.

Maximum SR 15,000 during 
the term of the policy, and 

5,000SR for chronic 
psychological cases of which 

include four (4) sessions 
including medicines during the 

term of the policy 

Cost of Acute & non Acute Psychological 
Disorders. 



  

 
  

 

 A+ Class of Insurance درجة التأمين
 إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي

   خالل مدة الوثيقة
لاير سعودي  000,10بحد أقصى   

Maximum of SR 10,000 during 
the term of policy 

Corpse Repatriation to Home Country 

  السماعات الطبية تكاليف
ألف لاير سعودي خالل  6,000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 6,000 

during the term of policy 
Cost of Hearing Aids 

تكاليف حاالت التلف فى صمامات القلب 
   . المكتسبة

ألف لاير سعودي  150,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 150,000 
during the term of policy 

Cost of acquired valvular heart disease 

 تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "
    "متبرعلل

ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 50,000 
during the term of policy 

Cost of organ harvesting procedures (donor). 

   . لزهايمرتكاليف مرض ا
ألف لاير سعودي  15,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 15,000 

during the term of policy 
Cost of Alzheimer cases. 

   . تكاليف حاالت التوحد
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Costs of Autism cases. 

تكاليف البرنامج الوطنى للفحص المبكر 
 .لحديثى الوالدة للحد من االعاقة

ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of the early screening program for 
hearing disable and the program of critical 
congenital heart disease for all newborn 

   . تكاليف حاالت االعاقة
ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Costs of disability cases 

تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة 
ميم السمنة المفرطة عن طريق عملية تك

في حال تجاوز كتلة (Sleeve) المعدة فقط
  (BMI) 45الجسم 

ألف لاير سعودي  20,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 20,000 
during the term of policy 

Cost of covering the operation of obesity 
surgery through the operation of gastric 
Sleeve only in the event of BMI more than 
(45) within the limits specified in the policy 
schedule. 

   . تكاليف حاالت الختان )للذكور(
لاير سعودي خالل مدة  500بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 500 

during the term of policy 
Costs of circumcision ( for male)  . 

   . لألنثى(تكاليف حاالت تخريم األذان )
لاير سعودي خالل مدة  300بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 300 

during the term of policy 
Cost of Earing( for female). 

 العالج الطبيعى
مغطاة وفقا لوثيقة مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني المعدلة
Covered as per CCHI policy Physiotherapy 

غطاةم  رأي طبي ثاني للحالة  Covered 2nd Medical opinion 

 Covered Pre-Existing  Conditions مغطاة      األمراض  السابقة للتأمين

 Covered Chronic Conditions مغطاة األمراض  المزمنة

 التطعيمات
مغطاة وفق برنامج وزارة الصحة المعلن 
 في وثيقة مجلس الضمان الصحي المعدلة

Covered (as per MOH 
schedule announced in the 
enclosed Endorsement – 

CCHI Policy ) 

Vaccinations 

حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً 
 شهر 24حتى عمر 

 Covered مغطاة
Formula milk for newborns (in need) until the 
age of 24 months. 

فقط مغطاة للحاالت التي تهدد الحياة  التشوه الخلقي  
Covered for life threatening 

cases only. 
Congenital Illness 

 Covered Intensive Care Unit Benefit مغطاة  تكاليف وحدة العناية المركزة
 Coverage Area نطاق التغطية                                                

 المملكة العربية السعودية
 خل الشبكة الطبية المعتمدة(تغطية مباشرة دا(

Kingdom of Saudi Arabia 
(Direct Billing Basis at PPO Network) 

 :Re-imbursement Basis أساس تعويض البدل
 Inside KSA داخل المملكة العربية السعودية

  الحاالت الطارئة
% من قيمة المطالبة 100مغطاة بنسبة 

فس حسب األسعار المعتمدة في الشبكة لن
 الدرجة

100% subject to the: 
Reasonable Customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 

Emergency Treatment 

  الحاالت غير الطارئة

% من قيمة المطالبة 80مغطاة بنسبة 
 :حسب

 ا( األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس الدرجة
ة لحاالت التنويم الداخلي ب(موافقة مسبق

 فقط

80% subject to the: 
a) Reasonable customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 
b) Pre approval required for 

Inpatient only 

Non-Emergency Treatment 

 Outside KSA خارج المملكة العربية السعودية
اق التغطية: خارج المملكة العربية السعودية في حاالت السفر للعمل أو اإلجازة في ما ال نط

 يوم في السنة الواحدة من تاريخ الخروج من المملكة العربية السعودية   60يزيد عن  
Coverage area: Worldwide for the purpose of business or vacation trips not more 
than 60 days in one year from the departure date from KSA 

  الحاالت الطارئة
% من قيمة المطالبة 100مغطاة بنسبة 

حسب األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس 
 الدرجة

100% subject to the: 
Reasonable Customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 

Emergency Treatment 

  الحاالت غير الطارئة
% من قيمة المطالبة 80مغطاة بنسبة 

 :حسب
 ا( األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس الدرجة

80% subject to the: 
a) Reasonable customary 

charges as per KSA price list 
Non-Emergency Treatment 



  

 
  

 

 A+ Class of Insurance درجة التأمين
ب(موافقة مسبقة لحاالت التنويم الداخلي 

 فقط
of the same network for the 

same class 
b) Pre approval required for 

Inpatient only 

 ديم المطالباتتق

يوم عمل من  30داخل نطاق التغطية خالل 
 تاريخ المعالجة

within area of cover 30 
business days from the claims 

date 
Submission of the claims 

يوم عمل  60خالل خارج نطاق التغطية 
 من تاريخ المعالجة

outside area of cover 60 
business days from the claims 

date 
 SR Pre-approval 1000 لاير 1000 حد الموافقة المسبقة

 

 SAGR02 Network Name الشبكة الطبية

 
Re-imbursement Note: Optical & Dental claims will not cover on re-imbursement Basis 

 تعويض البدل: مطالبات النظارات و األسنان لن تغطى على أساس تعويض البدل
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
  

 

  



  

 
  

 

 A Class of Insurance درجة التأمين
 Benefits and Limitations of Coverage under the Policy منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة

ذلك الحدود الدنيا الواردة  ويشمل ثيقةحد المنفعة األقصى لكل شخص عن سنة الو
 في هذه الوثيقة

SR. 500,000 
Maximum Annual Benefit Limit per Person include the minimum 
limits set out in this document   

   :Outpatient Treatment Expenses نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:

ي يدفعها المستفيد )المؤمن له( عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة االقتطاع/ التحمل: النسبة الت
جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات 

 عالجية وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.

Coinsurance/Deduction: the percentage paid by beneficiary (insured) when 
visiting outpatient clinic physician including all consultation, lab tests, x-rays, 
medicines and other medical necessities as well as follow-up visits and referral 
for the same illness, not every procedure separately 

لاير داخل شبكة  75%( بحد أقصى 20) قيمة التحمل/ االقتطاع للعالج الخارجي
 الحد االدنى الموحدة.

(%20) maximum 75 within 
minimum unified network. 

Out-patient Deductible 

لاير للمستشفيات  300%( بحد أقصى 20)
 خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 300 for 
hospital out of the minimum 

unified network. 

لاير لباقي مقدمي  100%( بحد أقصى 20)
 الخدمة خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 100 for other 
health care providers out of 

the minimum unified network. 
 :Maximum Physician's Fees الحد األقصى ألتعاب استشارة الطبيب:

 SR.    50 General practitioner الطبيب العام
 SR.  200 Specialist (Registrar Physicians) )طبيب نائب اول(  األخصائي

 SR.  100 Specialist (Senior Registrar Physicians) األخصائي )طبيب نائب ثانى(
 SR.  300 Consultant اإلستشاري

ة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ واألعصاب التخصصات ذات الندر
وجراحة األوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية 

 للتخصصات الصحية
SR.  500 

Rare medical specialties and the like, such as 
cardiology, brain and neurological surgery, vascular surgery, and 
other subspecialties as per standards of the Saudi Commission 
for Health Specialties 

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

 
 ويشترشد بهذة األسعار لتنظيم العالقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمين

The beneficiary shall be examined as per sequence of service provision 
procedures except when the service is unavailable in the Service Provider 
Center. 
These fees are to guide (not impose) the relation between HCP and Insurer. 

 :Hospitalization Expenses نفقات التنويم بالمستشفى
 None Coinsurance/Deduction ال يوجد  ( الدفع فى المشاركة) التحمل نسبة

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض وتشمل أجرة 
السرير وخدمات التمريض والزيارات واإلشراف 

الطبي وخدمات اإلعاشة وال يتضمن ذلك تكلفة 
األدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر 

 طبيبال

رياال  750)بحد أقصى  غرفة خاصة
 سعودياً/يوم(

Private room, Maximum of 
SR 750/Day 

Limit of daily room and board for the patient 
which include charges for bed, nursing, 
medical visits and supervision, catering 
services, excluding cost of drugs and medical 
supplies prescribed by the physician 

 حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمرافق
 غرفة مشتركة

 رياال سعودياً/يوم( 150بحد أقصى 
Shared Room, Maximum of 

SR 150 / Day) 
Limit of daily room and board for a hospital 
sitter. 

 Maternity نفقات الحمل والوالدة

 الوالدة                               نفقات الحمل و 
لاير سعودي خالل  15.000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum of SR 15,000 during 

the term of the policy. 
Pregnancy &Delivery Cost. 

وثيقةبحد المنفعة األقصى لهذه ال نفقات مضاعفات الوالدة                                                
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Complication of  od Delivery 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة والدة األطفال المبتسرين                  
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Delivery of Premature Babies 

 30قة األم بحد أقصى تغطية المواليد الجدد على وثي
يوماً من تاريخ الوالدة حتى يتم إضافتهم في الوثيقة 

 بأثر رجعي من تاريخ الوالدة.
 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة

Maximum limit of benefit under 
this policy. 

The cost of infant on the mother policy and 
for Maximum 30 days from the date of birth 
up to the 
addition date on their dependent policy. 

 Dental and Gum treatment تكاليف عالج األسنان 

خلع السن الطبيعي ,الحشوة البيضاء والحشو باألملغم 
 الغير تجميلية((,سحب العصب, عالج اللثة 

لاير سعودي   خالل  2,500بحد أقصى 
 مدة الوثيقة

Maximum SR 2,500 
during the term of policy 

Extraction of a natural tooth amalgam, 
composite filling root canal treatment & gum 
treatment  
(non – cosmetic) 

 تنظيف االسنان
مغطاه مرة واحدة لكل شخص خالل مدة 

 الوثيقة
Covered once per person per 

year ( PPPY) 
Dental cleaning 

النظارات الطبية تكاليف    
 طبى من قبل طبيب مرخص( مصحوبة بتقرير(

Cost of Spectacles 
(Prescribed by registered Ophthalmologist) 

 Maximum SR 1,000 during the term of policy لاير سعودي خالل مدة الوثيقة  1,000 بحد أقصى
لاير 450 حد االطار  450 SAR Frame sublimit 

 Additional Benefits & Covers وتغطيات اضافيةمنافع 

 تكاليف  الغسيل الكلوي                             
ألف لاير سعودي خالل 100بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Cost of Renal dialysis 

 تكاليف الحاالت النفسية الحادة و الغير حادة

ألف لاير سعودي  15,000أقصى بحد 
( 5,000خالل مدة الوثيقة وتشتمل     )

( 4لاير للحاالت النفسية الغير حادة لـ )
 جلسات مع األدوية خالل مدة الوثيقة.

Maximum SR 15,000 during 
the term of the policy, and 

5,000SR for chronic 
psychological cases of which 

include four (4) sessions 
including medicines during the 

term of the policy 

Cost of Acute & non Acute Psychological 
Disorders. 



  

 
  

 

 A Class of Insurance درجة التأمين
خالل مدة  إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي

   الوثيقة
لاير سعودي  000,10بحد أقصى   

Maximum of SR 10,000 during 
the term of policy 

Corpse Repatriation to Home Country 

  تكاليف السماعات الطبية
ألف لاير سعودي خالل  6,000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 6,000 

during the term of policy 
Cost of Hearing Aids 

 تكاليف حاالت التلف فى صمامات القلب المكتسبة
.   

ألف لاير سعودي  150,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 150,000 
during the term of policy 

Cost of acquired valvular heart disease 

    "متبرعلل تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Cost of organ harvesting procedures (donor). 

   . تكاليف مرض الزهايمر
ألف لاير سعودي  15,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 15,000 

during the term of policy 
Cost of Alzheimer cases. 

   . تكاليف حاالت التوحد
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Costs of Autism cases. 

تكاليف البرنامج الوطنى للفحص المبكر لحديثى 
 .الوالدة للحد من االعاقة

ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of the early screening program for 
hearing disable and the program of critical 
congenital heart disease for all newborn 

   . تكاليف حاالت االعاقة
ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Costs of disability cases 

منة تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة الس
 المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط

(Sleeve) 45في حال تجاوز كتلة الجسم (BMI)  

ألف لاير سعودي  20,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 20,000 
during the term of policy 

Cost of covering the operation of obesity 
surgery through the operation of gastric 
Sleeve only in the event of BMI more than 
(45) within the limits specified in the policy 
schedule. 

   . تكاليف حاالت الختان )للذكور(
لاير سعودي خالل مدة  500بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 500 

during the term of policy 
Costs of circumcision ( for male)  . 

   . تكاليف حاالت تخريم األذان )لألنثى(
لاير سعودي خالل مدة  300بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 300 

during the term of policy 
Cost of Earing( for female). 

 العالج الطبيعى
مغطاة وفقا لوثيقة مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني المعدلة
Covered as per CCHI policy Physiotherapy 

 Covered 2nd Medical opinion مغطاة  رأي طبي ثاني للحالة

 Covered Pre-Existing  Conditions مغطاة      األمراض  السابقة للتأمين

 Covered Chronic Conditions مغطاة األمراض  المزمنة

 التطعيمات
مغطاة وفق برنامج وزارة الصحة المعلن 

المعدلةفي وثيقة مجلس الضمان الصحي   

Covered (as per MOH 
schedule announced in the 
enclosed Endorsement – 

CCHI Policy ) 

Vaccinations 

حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 
 شهر 24

 Covered مغطاة
Formula milk for newborns (in need) until the 
age of 24 months. 

طاة للحاالت التي تهدد الحياة فقطمغ  التشوه الخلقي  
Covered for life threatening 

cases only. 
Congenital Illness 

 Covered Intensive Care Unit Benefit مغطاة  تكاليف وحدة العناية المركزة
 Coverage Area نطاق التغطية                                                

 ية السعوديةالمملكة العرب
 تغطية مباشرة داخل الشبكة الطبية المعتمدة((

Kingdom of Saudi Arabia 
(Direct Billing Basis at PPO Network) 

 :Re-imbursement Basis أساس تعويض البدل
 Inside KSA داخل المملكة العربية السعودية

  الحاالت الطارئة
% من قيمة المطالبة 100مغطاة بنسبة 

ألسعار المعتمدة في الشبكة لنفس حسب ا
 الدرجة

100% subject to the: 
Reasonable Customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 

Emergency Treatment 

  الحاالت غير الطارئة

% من قيمة المطالبة 80مغطاة بنسبة 
 :حسب

كة لنفس الدرجةا( األسعار المعتمدة في الشب  
ب(موافقة مسبقة لحاالت التنويم الداخلي 

 فقط

80% subject to the: 
a) Reasonable customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 
b) Pre approval required for 

Inpatient only 

Non-Emergency Treatment 

بية السعوديةخارج المملكة العر  Outside KSA 
نطاق التغطية: خارج المملكة العربية السعودية في حاالت السفر للعمل أو اإلجازة في ما ال يزيد عن  

 يوم في السنة الواحدة من تاريخ الخروج من المملكة العربية السعودية   60
Coverage area: Worldwide for the purpose of business or vacation trips not more 
than 60 days in one year from the departure date from KSA 

  الحاالت الطارئة
% من قيمة المطالبة 100مغطاة بنسبة 

حسب األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس 
 الدرجة

100% subject to the: 
Reasonable Customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 

Emergency Treatment 

  الحاالت غير الطارئة
% من قيمة المطالبة 80مغطاة بنسبة 

 :حسب
 ا( األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس الدرجة

80% subject to the: 
a) Reasonable customary 

charges as per KSA price list 
Non-Emergency Treatment 



  

 
  

 

 A Class of Insurance درجة التأمين
ب(موافقة مسبقة لحاالت التنويم الداخلي 

 فقط
of the same network for the 

same class 
b) Pre approval required for 

Inpatient only 

 ديم المطالباتتق

يوم عمل من  30داخل نطاق التغطية خالل 
 تاريخ المعالجة

within area of cover 30 
business days from the claims 

date 
Submission of the claims 

يوم عمل  60خارج نطاق التغطية خالل 
 من تاريخ المعالجة

outside area of cover 60 
business days from the claims 

date 
 SR Pre-approval 1000 لاير 1000 حد الموافقة المسبقة

 

 SAGR03 Network Name الشبكة الطبية

 
 

Re-imbursement Note: Optical & Dental claims will not cover on re-imbursement Basis 
 تعويض البدل: مطالبات النظارات و األسنان لن تغطى على أساس تعويض البدل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  

 

  



  

 
  

 

 B+ Class of Insurance درجة التأمين
 Benefits and Limitations of Coverage under the Policy منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة

ذلك الحدود الدنيا الواردة في هذه  ويشمل لمنفعة األقصى لكل شخص عن سنة الوثيقةحد ا
 الوثيقة

SR. 500,000 
Maximum Annual Benefit Limit per Person include the 
minimum limits set out in this document   

   :Outpatient Treatment Expenses نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:

االقتطاع/ التحمل: النسبة التي يدفعها المستفيد )المؤمن له( عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة جميع 
قوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات عالجية وكذلك ما ي

.زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده  

Coinsurance/Deduction: the percentage paid by beneficiary (insured) 
when visiting outpatient clinic physician including all consultation, lab 
tests, x-rays, medicines and other medical necessities as well as follow-
up visits and referral for the same illness, not every procedure separately 

لاير داخل شبكة  75%( بحد أقصى 20) قيمة التحمل/ االقتطاع للعالج الخارجي
 الحد االدنى الموحدة.

(%20) maximum 75 within 
minimum unified network. 

Out-patient Deductible 

لاير للمستشفيات  300%( بحد أقصى 20)
 خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 300 for 
hospital out of the minimum 

unified network. 

لاير لباقي مقدمي  100%( بحد أقصى 20)
 الخدمة خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 100 for other 
health care providers out of 

the minimum unified network. 
 :Maximum Physician's Fees الحد األقصى ألتعاب استشارة الطبيب:

 SR.    50 General practitioner الطبيب العام
 SR.  200 Specialist (Registrar Physicians) )طبيب نائب اول(  األخصائي

 SR.  100 Specialist (Senior Registrar Physicians) األخصائي )طبيب نائب ثانى(
 SR.  300 Consultant اإلستشاري

ة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ واألعصاب وجراحة التخصصات ذات الندر
 األوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

SR.  500 

Rare medical specialties and the like, such as 
cardiology, brain and neurological surgery, vascular 
surgery, and other subspecialties as per standards of the 
Saudi Commission for Health Specialties 

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

 
 ويشترشد بهذة األسعار لتنظيم العالقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمين

The beneficiary shall be examined as per sequence of service 
provision procedures except when the service is unavailable in the 
Service Provider Center. 
These fees are to guide (not impose) the relation between HCP and 
Insurer. 

 :Hospitalization Expenses نفقات التنويم بالمستشفى
 None Coinsurance/Deduction ال يوجد  ( الدفع فى المشاركة) التحمل نسبة

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض وتشمل أجرة السرير 
وخدمات التمريض والزيارات واإلشراف الطبي وخدمات 

اإلعاشة وال يتضمن ذلك تكلفة األدوية والمستلزمات 
 طبيبالطبية التي تصرف بأمر ال

رياال  600)بحد أقصى  غرفة مشتركة
 سعودياً/يوم(

Shared Room, Maximum 
of SR 600/Day 

Limit of daily room and board for the 
patient which include charges for bed, 
nursing, medical visits and 
supervision, catering services, 
excluding cost of drugs and medical 
supplies prescribed by the physician 

 حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمرافق
 غرفة مشتركة

 رياال سعودياً/يوم( 150بحد أقصى 
Shared Room, Maximum of 

SR 150 / Day) 
Limit of daily room and board for a 
hospital sitter. 

 Maternity نفقات الحمل والوالدة

 والوالدة                               نفقات الحمل  
لاير سعودي خالل  15.000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum of SR 15,000 during 

the term of the policy. 
Pregnancy &Delivery Cost. 

لوثيقةبحد المنفعة األقصى لهذه ا نفقات مضاعفات الوالدة                                                
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Complication of  od Delivery 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة والدة األطفال المبتسرين                  
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Delivery of Premature Babies 

يوماً  30يقة األم بحد أقصى تغطية المواليد الجدد على وث
من تاريخ الوالدة حتى يتم إضافتهم في الوثيقة بأثر رجعي 

 من تاريخ الوالدة.
 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة

Maximum limit of benefit under 
this policy. 

The cost of infant on the mother 
policy and for Maximum 30 days 
from the date of birth up to the 
addition date on their dependent 
policy. 

 Dental and Gum treatment تكاليف عالج األسنان 

خلع السن الطبيعي ,الحشوة البيضاء والحشو باألملغم ,سحب 
 الغير تجميلية((العصب, عالج اللثة 

لاير سعودي   خالل  ,0002بحد أقصى 
 مدة الوثيقة

Maximum SR 2,000 
during the term of policy 

Extraction of a natural tooth 
amalgam, composite filling root canal 
treatment & gum treatment  
(non – cosmetic) 

 تنظيف االسنان
مغطاه مرة واحدة لكل شخص خالل مدة 

 الوثيقة
Covered once per person per 

year ( PPPY) 
Dental cleaning 

ف النظارات الطبيةتكالي    
 طبى من قبل طبيب مرخص( مصحوبة بتقرير(

Cost of Spectacles 
(Prescribed by registered Ophthalmologist) 

 Maximum SR 400 during the term of policy لاير سعودي خالل مدة الوثيقة  400 بحد أقصى
لاير 040 حد االطار  400 SAR Frame sublimit 
 Additional Benefits & Covers طيات اضافيةمنافع وتغ

 تكاليف  الغسيل الكلوي                             
ألف لاير سعودي خالل 100بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Cost of Renal dialysis 

 تكاليف الحاالت النفسية الحادة و الغير حادة

ألف لاير سعودي  15,000ى بحد أقص
( 5,000خالل مدة الوثيقة وتشتمل     )

( 4لاير للحاالت النفسية الغير حادة لـ )
 جلسات مع األدوية خالل مدة الوثيقة.

Maximum SR 15,000 during 
the term of the policy, and 

5,000SR for chronic 
psychological cases of which 

include four (4) sessions 

Cost of Acute & non Acute 
Psychological Disorders. 



  

 
  

 

 B+ Class of Insurance درجة التأمين
including medicines during the 

term of the policy 

لاير سعودي  000,10بحد أقصى    خالل مدة الوثيقة إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي  
Maximum of SR 10,000 during 

the term of policy 
Corpse Repatriation to Home 
Country 

  تكاليف السماعات الطبية
ألف لاير سعودي خالل  6,000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 6,000 

during the term of policy 
Cost of Hearing Aids 

   . تكاليف حاالت التلف فى صمامات القلب المكتسبة
ألف لاير سعودي  150,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 150,000 

during the term of policy 
Cost of acquired valvular heart 
disease 

    "متبرعلل تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Cost of organ harvesting procedures 
(donor). 

   . تكاليف مرض الزهايمر
ألف لاير سعودي  15,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 15,000 

during the term of policy 
Cost of Alzheimer cases. 

   . تكاليف حاالت التوحد
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Costs of Autism cases. 

تكاليف البرنامج الوطنى للفحص المبكر لحديثى الوالدة للحد 
 .من االعاقة

ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of the early screening program 
for hearing disable and the program 
of critical congenital heart disease 
for all newborn 

   . تكاليف حاالت االعاقة
ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Costs of disability cases 

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

  (BMI) 45كتلة الجسم 

ألف لاير سعودي  20,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 20,000 
during the term of policy 

Cost of covering the operation of 
obesity surgery through the 
operation of gastric Sleeve only in 
the event of BMI more than (45) 
within the limits specified in the 
policy schedule. 

   . تكاليف حاالت الختان )للذكور(
لاير سعودي خالل مدة  500بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 500 

during the term of policy 
Costs of circumcision ( for male)  . 

   . اليف حاالت تخريم األذان )لألنثى(تك
لاير سعودي خالل مدة  300بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 300 

during the term of policy 
Cost of Earing( for female). 

 العالج الطبيعى
مغطاة وفقا لوثيقة مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني المعدلة
Covered as per CCHI policy Physiotherapy 

 Covered 2nd Medical opinion مغطاة  رأي طبي ثاني للحالة

 Covered Pre-Existing  Conditions مغطاة      األمراض  السابقة للتأمين

 Covered Chronic Conditions مغطاة األمراض  المزمنة

 التطعيمات
مغطاة وفق برنامج وزارة الصحة المعلن 

عدلةفي وثيقة مجلس الضمان الصحي الم  

Covered (as per MOH 
schedule announced in the 
enclosed Endorsement – 

CCHI Policy ) 

Vaccinations 

 24حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 
 شهر

 Covered مغطاة
Formula milk for newborns (in need) 
until the age of 24 months. 

للحاالت التي تهدد الحياة فقط مغطاة  التشوه الخلقي  
Covered for life threatening 

cases only. 
Congenital Illness 

 Covered Intensive Care Unit Benefit مغطاة  تكاليف وحدة العناية المركزة
 Coverage Area نطاق التغطية                                                

 السعوديةالمملكة العربية 
 تغطية مباشرة داخل الشبكة الطبية المعتمدة((

Kingdom of Saudi Arabia 
(Direct Billing Basis at PPO Network) 

 :Re-imbursement Basis أساس تعويض البدل
 Inside KSA داخل المملكة العربية السعودية

  الحاالت الطارئة
% من قيمة المطالبة 100مغطاة بنسبة 

عار المعتمدة في الشبكة لنفس حسب األس
 الدرجة

100% subject to the: 
Reasonable Customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 

Emergency Treatment 

  الحاالت غير الطارئة
 غير مغطاه

Not Covered Non-Emergency Treatment 

السعوديةخارج المملكة العربية   Outside KSA 

 الحاالت الطارئة
 غير مغطاه

Not Covered Emergency Treatment 

  الحاالت غير الطارئة
 غير مغطاه

Not Covered Non-Emergency Treatment 

 ديم المطالباتتق
يوم عمل من  30داخل نطاق التغطية خالل 

 تاريخ المعالجة

within area of cover 30 
business days from the claims 

date 
Submission of the claims 

  
 SR Pre-approval 500 لاير 500 حد الموافقة المسبقة

 

 SAGR04 Network Name الشبكة الطبية

 



  

 
  

 

Re-imbursement Note: Optical & Dental claims will not cover on re-imbursement Basis 
 األسنان لن تغطى على أساس تعويض البدلتعويض البدل: مطالبات النظارات و 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



  

 
  

 

 B Class of Insurance درجة التأمين
 Benefits and Limitations of Coverage under the Policy منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة

 ذلك الحدود الدنيا الواردة في هذه ويشمل حد المنفعة األقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة
 الوثيقة

SR. 500,000 
Maximum Annual Benefit Limit per Person include the 
minimum limits set out in this document   

   :Outpatient Treatment Expenses نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:

ب العيادات الخارجية شاملة جميع ما االقتطاع/ التحمل: النسبة التي يدفعها المستفيد )المؤمن له( عند زيارة طبي
يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات عالجية وكذلك زيارة 

 المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.

Coinsurance/Deduction: the percentage paid by beneficiary (insured) 
when visiting outpatient clinic physician including all consultation, lab 
tests, x-rays, medicines and other medical necessities as well as follow-
up visits and referral for the same illness, not every procedure 
separately 

لاير داخل شبكة  75%( بحد أقصى 20) قيمة التحمل/ االقتطاع للعالج الخارجي
 الحد االدنى الموحدة.

(%20) maximum 75 within 
minimum unified network. 

Out-patient Deductible 

لاير للمستشفيات  300%( بحد أقصى 20)
 خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 300 for 
hospital out of the minimum 

unified network. 

لاير لباقي مقدمي  100%( بحد أقصى 20)
 الخدمة خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 100 for other 
health care providers out of 

the minimum unified network. 
 :Maximum Physician's Fees الحد األقصى ألتعاب استشارة الطبيب:

 SR.    50 General practitioner الطبيب العام
 SR.  200 Specialist (Registrar Physicians) )طبيب نائب اول(  األخصائي

 SR.  100 Specialist (Senior Registrar Physicians) األخصائي )طبيب نائب ثانى(
 SR.  300 Consultant اإلستشاري

عصاب وجراحة األوعية التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ واأل
 الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

SR.  500 

Rare medical specialties and the like, such as 
cardiology, brain and neurological surgery, vascular 
surgery, and other subspecialties as per standards of 
the Saudi Commission for Health Specialties 

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

 ويشترشد بهذة األسعار لتنظيم العالقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمين

The beneficiary shall be examined as per sequence of service 
provision procedures except when the service is unavailable in the 
Service Provider Center. 
These fees are to guide (not impose) the relation between HCP and 
Insurer. 

 :Hospitalization Expenses نفقات التنويم بالمستشفى
 None Coinsurance/Deduction ال يوجد  ( الدفع فى المشاركة) التحمل نسبة

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض وتشمل أجرة السرير 
وخدمات التمريض والزيارات واإلشراف الطبي وخدمات 

اإلعاشة وال يتضمن ذلك تكلفة األدوية والمستلزمات الطبية 
 التي تصرف بأمر الطبيب

رياال  600)بحد أقصى  غرفة مشتركة
 سعودياً/يوم(

Shared Room, Maximum 
of SR 600/Day 

Limit of daily room and board for the 
patient which include charges for 
bed, nursing, medical visits and 
supervision, catering services, 
excluding cost of drugs and medical 
supplies prescribed by the physician 

 حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمرافق
 غرفة مشتركة

 رياال سعودياً/يوم( 150بحد أقصى 
Shared Room, Maximum of 

SR 150 / Day) 
Limit of daily room and board for a 
hospital sitter. 

 Maternity نفقات الحمل والوالدة

   نفقات الحمل والوالدة                              
لاير سعودي خالل  15.000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum of SR 15,000 during 

the term of the policy. 
Pregnancy &Delivery Cost. 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة نفقات مضاعفات الوالدة                                              
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Complication of  od Delivery 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة والدة األطفال المبتسرين                  
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Delivery of Premature Babies 

يوماً من  30تغطية المواليد الجدد على وثيقة األم بحد أقصى 
لوالدة حتى يتم إضافتهم في الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ تاريخ ا
 الوالدة.

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة
Maximum limit of benefit under 

this policy. 

The cost of infant on the mother 
policy and for Maximum 30 days 
from the date of birth up to the 
addition date on their dependent 
policy. 

 Dental and Gum treatment تكاليف عالج األسنان 

خلع السن الطبيعي ,الحشوة البيضاء والحشو باألملغم ,سحب 
 الغير تجميلية((العصب, عالج اللثة 

لاير سعودي   خالل  ,0002بحد أقصى 
 مدة الوثيقة

Maximum SR 2,000 
during the term of policy 

Extraction of a natural tooth 
amalgam, composite filling root 
canal treatment & gum treatment  
(non – cosmetic) 

 تنظيف االسنان
مغطاه مرة واحدة لكل شخص خالل مدة 

 الوثيقة
Covered once per person per 

year ( PPPY) 
Dental cleaning 

   تكاليف النظارات الطبية
 ى من قبل طبيب مرخص(طب مصحوبة بتقرير(

Cost of Spectacles 
(Prescribed by registered Ophthalmologist) 

 Maximum SR 400 during the term of policy لاير سعودي خالل مدة الوثيقة  400 بحد أقصى
لاير 040 حد االطار  400 SAR Frame sublimit 

 Additional Benefits & Covers منافع وتغطيات اضافية

 تكاليف  الغسيل الكلوي                             
ألف لاير سعودي خالل 100بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Cost of Renal dialysis 

 تكاليف الحاالت النفسية الحادة و الغير حادة

ألف لاير سعودي  15,000بحد أقصى 
( 5,000يقة وتشتمل     )خالل مدة الوث

( 4لاير للحاالت النفسية الغير حادة لـ )
 جلسات مع األدوية خالل مدة الوثيقة.

Maximum SR 15,000 during 
the term of the policy, and 

5,000SR for chronic 
psychological cases of which 

Cost of Acute & non Acute 
Psychological Disorders. 



  

 
  

 

 B Class of Insurance درجة التأمين
include four (4) sessions 

including medicines during the 
term of the policy 

لاير سعودي  000,10بحد أقصى    خالل مدة الوثيقة إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي  
Maximum of SR 10,000 during 

the term of policy 
Corpse Repatriation to Home 
Country 

  طبيةتكاليف السماعات ال
ألف لاير سعودي خالل  6,000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 6,000 

during the term of policy 
Cost of Hearing Aids 

   . تكاليف حاالت التلف فى صمامات القلب المكتسبة
ألف لاير سعودي  150,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 150,000 

during the term of policy 
Cost of acquired valvular heart 
disease 

    "متبرعلل تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Cost of organ harvesting 
procedures (donor). 

   . تكاليف مرض الزهايمر
ألف لاير سعودي  15,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 15,000 

during the term of policy 
Cost of Alzheimer cases. 

   . تكاليف حاالت التوحد
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Costs of Autism cases. 

تكاليف البرنامج الوطنى للفحص المبكر لحديثى الوالدة للحد من 
 .االعاقة

ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of the early screening 
program for hearing disable and the 
program of critical congenital heart 
disease for all newborn 

   . تكاليف حاالت االعاقة
ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Costs of disability cases 

تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن 
في حال تجاوز كتلة (Sleeve) قططريق عملية تكميم المعدة ف

  (BMI) 45الجسم 

ألف لاير سعودي  20,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 20,000 
during the term of policy 

Cost of covering the operation of 
obesity surgery through the 
operation of gastric Sleeve only in 
the event of BMI more than (45) 
within the limits specified in the 
policy schedule. 

   . تكاليف حاالت الختان )للذكور(
لاير سعودي خالل مدة  500بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 500 

during the term of policy 
Costs of circumcision ( for male)  . 

   . تكاليف حاالت تخريم األذان )لألنثى(
لاير سعودي خالل مدة  300بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 300 

during the term of policy 
Cost of Earing( for female). 

 العالج الطبيعى
مغطاة وفقا لوثيقة مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني المعدلة
Covered as per CCHI policy Physiotherapy 

 Covered 2nd Medical opinion مغطاة  رأي طبي ثاني للحالة

 Covered Pre-Existing  Conditions مغطاة      األمراض  السابقة للتأمين

 Covered Chronic Conditions مغطاة األمراض  المزمنة

 التطعيمات
مغطاة وفق برنامج وزارة الصحة المعلن 
 في وثيقة مجلس الضمان الصحي المعدلة

Covered (as per MOH 
schedule announced in the 
enclosed Endorsement – 

CCHI Policy ) 

Vaccinations 

 Covered مغطاة شهر 24حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 
Formula milk for newborns (in need) 
until the age of 24 months. 

 مغطاة للحاالت التي تهدد الحياة فقط  التشوه الخلقي
Covered for life threatening 

cases only. 
Congenital Illness 

 Covered Intensive Care Unit Benefit مغطاة  تكاليف وحدة العناية المركزة
 Coverage Area نطاق التغطية                                                

 المملكة العربية السعودية
 طبية المعتمدة(تغطية مباشرة داخل الشبكة ال(

Kingdom of Saudi Arabia 
(Direct Billing Basis at PPO Network) 

 :Re-imbursement Basis أساس تعويض البدل
 Inside KSA داخل المملكة العربية السعودية

  الحاالت الطارئة
% من قيمة المطالبة 100مغطاة بنسبة 

حسب األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس 
 الدرجة

100% subject to the: 
Reasonable Customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 

Emergency Treatment 

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة
 Outside KSA خارج المملكة العربية السعودية

  

 Not Covered Emergency Treatment غير مغطاه رئةالحاالت الطا

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة

 ديم المطالباتتق
يوم عمل من  30داخل نطاق التغطية خالل 

 تاريخ المعالجة

within area of cover 30 
business days from the claims 

date 
Submission of the claims 

  
 SR Pre-approval 500 لاير 500 حد الموافقة المسبقة

 

 SAGR05 Network Name الشبكة الطبية

 



  

 
  

 

Re-imbursement Note: Optical & Dental claims will not cover on re-imbursement Basis 
 دلتعويض البدل: مطالبات النظارات و األسنان لن تغطى على أساس تعويض الب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



  

 
  

 

  



  

 
  

 

 
 C-Direct Class of Insurance درجة التأمين

 Benefits and Limitations of Coverage under the Policy منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة
ذلك الحدود الدنيا الواردة في هذه  ويشمل حد المنفعة األقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة

 ثيقةالو
SR. 500,000 

Maximum Annual Benefit Limit per Person include the 
minimum limits set out in this document   

   :Outpatient Treatment Expenses نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:

عيادات الخارجية شاملة جميع ما االقتطاع/ التحمل: النسبة التي يدفعها المستفيد )المؤمن له( عند زيارة طبيب ال
يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات عالجية وكذلك زيارة 

 المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.

Coinsurance/Deduction: the percentage paid by beneficiary (insured) 
when visiting outpatient clinic physician including all consultation, lab 
tests, x-rays, medicines and other medical necessities as well as follow-
up visits and referral for the same illness, not every procedure 
separately 

لاير داخل شبكة  75( بحد أقصى %20) قيمة التحمل/ االقتطاع للعالج الخارجي
 الحد االدنى الموحدة.

(%20) maximum 75 within 
minimum unified network. 

Out-patient Deductible 

لاير للمستشفيات  300%( بحد أقصى 20)
 خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 300 for 
hospital out of the minimum 

unified network. 

لاير لباقي مقدمي  100%( بحد أقصى 20)
 الخدمة خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 100 for other 
health care providers out of 

the minimum unified network. 
 :Maximum Physician's Fees الحد األقصى ألتعاب استشارة الطبيب:

 SR.    50 General practitioner الطبيب العام
 SR.  200 Specialist (Registrar Physicians) )طبيب نائب اول(  األخصائي

 SR.  100 Specialist (Senior Registrar Physicians) األخصائي )طبيب نائب ثانى(
 SR.  300 Consultant اإلستشاري

ب وجراحة األوعية التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ واألعصا
 الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

SR.  500 

Rare medical specialties and the like, such as 
cardiology, brain and neurological surgery, vascular 
surgery, and other subspecialties as per standards of 
the Saudi Commission for Health Specialties 

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

 ويشترشد بهذة األسعار لتنظيم العالقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمين

The beneficiary shall be examined as per sequence of service 
provision procedures except when the service is unavailable in the 
Service Provider Center. 
These fees are to guide (not impose) the relation between HCP and 
Insurer. 

 :Hospitalization Expenses نفقات التنويم بالمستشفى
 None Coinsurance/Deduction ال يوجد  ( لدفعا فى المشاركة) التحمل نسبة

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض وتشمل أجرة السرير 
وخدمات التمريض والزيارات واإلشراف الطبي وخدمات 

اإلعاشة وال يتضمن ذلك تكلفة األدوية والمستلزمات الطبية 
 التي تصرف بأمر الطبيب

رياال  600)بحد أقصى  غرفة مشتركة
 ياً/يوم(سعود

Shared Room, Maximum 
of SR 600/Day 

Limit of daily room and board for the 
patient which include charges for 
bed, nursing, medical visits and 
supervision, catering services, 
excluding cost of drugs and medical 
supplies prescribed by the physician 

 د اإلقامة واإلعاشة اليومي للمرافقح
 غرفة مشتركة

 رياال سعودياً/يوم( 150بحد أقصى 
Shared Room, Maximum of 

SR 150 / Day) 
Limit of daily room and board for a 
hospital sitter. 

 Maternity نفقات الحمل والوالدة

 نفقات الحمل والوالدة                                
لاير سعودي خالل  15.000حد أقصى ب

 مدة الوثيقة
Maximum of SR 15,000 during 

the term of the policy. 
Pregnancy &Delivery Cost. 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة نفقات مضاعفات الوالدة                                              
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Complication of  od Delivery 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة والدة األطفال المبتسرين                  
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Delivery of Premature Babies 

يوماً من  30تغطية المواليد الجدد على وثيقة األم بحد أقصى 
دة حتى يتم إضافتهم في الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ تاريخ الوال

 الوالدة.
 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة

Maximum limit of benefit under 
this policy. 

The cost of infant on the mother 
policy and for Maximum 30 days 
from the date of birth up to the 
addition date on their dependent 
policy. 

 Dental and Gum treatment تكاليف عالج األسنان 

خلع السن الطبيعي ,الحشوة البيضاء والحشو باألملغم ,سحب 
 الغير تجميلية((العصب, عالج اللثة 

لاير سعودي   خالل  ,0002بحد أقصى 
 مدة الوثيقة

Maximum SR 2,000 
during the term of policy 

Extraction of a natural tooth 
amalgam, composite filling root 
canal treatment & gum treatment  
(non – cosmetic) 

 تنظيف االسنان
مغطاه مرة واحدة لكل شخص خالل مدة 

 الوثيقة
Covered once per person per 

year ( PPPY) 
Dental cleaning 

   تكاليف النظارات الطبية
 قبل طبيب مرخص( طبى من مصحوبة بتقرير(

Cost of Spectacles 
(Prescribed by registered Ophthalmologist) 

 Maximum SR 400 during the term of policy لاير سعودي خالل مدة الوثيقة  400 بحد أقصى
لاير 040 حد االطار  400 SAR Frame sublimit 

 Additional Benefits & Covers منافع وتغطيات اضافية

 تكاليف  الغسيل الكلوي                             
ألف لاير سعودي خالل 100بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Cost of Renal dialysis 

 تكاليف الحاالت النفسية الحادة و الغير حادة
ألف لاير سعودي  15,000بحد أقصى 

( 5,000وتشتمل     )خالل مدة الوثيقة 

Maximum SR 15,000 during 
the term of the policy, and 

5,000SR for chronic 

Cost of Acute & non Acute 
Psychological Disorders. 



  

 
  

 

 C-Direct Class of Insurance درجة التأمين
( 4لاير للحاالت النفسية الغير حادة لـ )

 جلسات مع األدوية خالل مدة الوثيقة.
psychological cases of which 

include four (4) sessions 
including medicines during the 

term of the policy 

لاير سعودي  000,10بحد أقصى    خالل مدة الوثيقة إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي  
Maximum of SR 10,000 during 

the term of policy 
Corpse Repatriation to Home 
Country 

  تكاليف السماعات الطبية
ألف لاير سعودي خالل  6,000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 6,000 

during the term of policy 
Cost of Hearing Aids 

   . تكاليف حاالت التلف فى صمامات القلب المكتسبة
ألف لاير سعودي  150,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 150,000 

during the term of policy 
Cost of acquired valvular heart 
disease 

    "متبرعلل تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Cost of organ harvesting 
procedures (donor). 

   . تكاليف مرض الزهايمر
ألف لاير سعودي  15,000أقصى بحد 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 15,000 

during the term of policy 
Cost of Alzheimer cases. 

   . تكاليف حاالت التوحد
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Costs of Autism cases. 

اليف البرنامج الوطنى للفحص المبكر لحديثى الوالدة للحد من تك
 .االعاقة

ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of the early screening 
program for hearing disable and the 
program of critical congenital heart 
disease for all newborn 

   . تكاليف حاالت االعاقة
ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Costs of disability cases 

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

  (BMI) 45الجسم 

ألف لاير سعودي  20,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 20,000 
during the term of policy 

Cost of covering the operation of 
obesity surgery through the 
operation of gastric Sleeve only in 
the event of BMI more than (45) 
within the limits specified in the 
policy schedule. 

   . تكاليف حاالت الختان )للذكور(
لاير سعودي خالل مدة  500بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 500 

during the term of policy 
Costs of circumcision ( for male)  . 

   . تكاليف حاالت تخريم األذان )لألنثى(
لاير سعودي خالل مدة  300أقصى بحد 

 الوثيقة
Maximum SR 300 

during the term of policy 
Cost of Earing( for female). 

 العالج الطبيعى
مغطاة وفقا لوثيقة مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني المعدلة
Covered as per CCHI policy Physiotherapy 

 Covered 2nd Medical opinion مغطاة  رأي طبي ثاني للحالة

 Covered Pre-Existing  Conditions مغطاة      األمراض  السابقة للتأمين

 Covered Chronic Conditions مغطاة األمراض  المزمنة

 التطعيمات
مغطاة وفق برنامج وزارة الصحة المعلن 
 في وثيقة مجلس الضمان الصحي المعدلة

Covered (as per MOH 
schedule announced in the 
enclosed Endorsement – 

CCHI Policy ) 

Vaccinations 

 Covered مغطاة شهر 24حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 
Formula milk for newborns (in need) 
until the age of 24 months. 

 مغطاة للحاالت التي تهدد الحياة فقط  التشوه الخلقي
Covered for life threatening 

cases only. 
Congenital Illness 

 Covered Intensive Care Unit Benefit مغطاة  تكاليف وحدة العناية المركزة
 Coverage Area نطاق التغطية                                                

 المملكة العربية السعودية
 المعتمدة( تغطية مباشرة داخل الشبكة الطبية(

Kingdom of Saudi Arabia 
(Direct Billing Basis at PPO Network) 

 :Re-imbursement Basis أساس تعويض البدل
 Inside KSA داخل المملكة العربية السعودية

  الحاالت الطارئة
% من قيمة المطالبة 100مغطاة بنسبة 

حسب األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس 
 الدرجة

100% subject to the: 
Reasonable Customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 

Emergency Treatment 

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة
 Outside KSA خارج المملكة العربية السعودية

  

 Not Covered Emergency Treatment غير مغطاه الحاالت الطارئة

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة

 ديم المطالباتتق
يوم عمل من  30داخل نطاق التغطية خالل 

 تاريخ المعالجة

within area of cover 30 
business days from the claims 

date 
Submission of the claims 

  
 SR Pre-approval 500 لاير 500 حد الموافقة المسبقة

 

 SAGR06 Network Name الشبكة الطبية

 

 



  

 
  

 

Re-imbursement Note: Optical & Dental claims will not cover on re-imbursement Basis 
 تعويض البدل: مطالبات النظارات و األسنان لن تغطى على أساس تعويض البدل

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



  

 
  

 

 

 
 CR+ Class of Insurance درجة التأمين

 Benefits and Limitations of Coverage under the Policy منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة
ذلك الحدود الدنيا  ويشمل حد المنفعة األقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة

 الواردة في هذه الوثيقة
SR. 500,000 

Maximum Annual Benefit Limit per Person include the minimum 
limits set out in this document   

   :Outpatient Treatment Expenses نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:

االقتطاع/ التحمل: النسبة التي يدفعها المستفيد )المؤمن له( عند زيارة طبيب العيادات الخارجية 
جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي شاملة 

 مستلزمات عالجية وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.

Coinsurance/Deduction: the percentage paid by beneficiary (insured) when 
visiting outpatient clinic physician including all consultation, lab tests, x-rays, 
medicines and other medical necessities as well as follow-up visits and referral 
for the same illness, not every procedure separately 

ل شبكة لاير داخ 75%( بحد أقصى 20) قيمة التحمل/ االقتطاع للعالج الخارجي
 الحد االدنى الموحدة.

(%20) maximum 75 within 
minimum unified network. 

Out-patient Deductible 

لاير للمستشفيات  300%( بحد أقصى 20)
 خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 300 for 
hospital out of the minimum 

unified network. 

لاير لباقي مقدمي  010%( بحد أقصى 20)
 الخدمة خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 100 for other 
health care providers out of 

the minimum unified network. 
 :Maximum Physician's Fees الحد األقصى ألتعاب استشارة الطبيب:

 SR.    50 General practitioner الطبيب العام
 SR.  200 Specialist (Registrar Physicians) )طبيب نائب اول(  خصائياأل

 SR.  100 Specialist (Senior Registrar Physicians) األخصائي )طبيب نائب ثانى(
 SR.  300 Consultant اإلستشاري

التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ واألعصاب 
ية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية وجراحة األوعية الدمو
 للتخصصات الصحية

SR.  500 

Rare medical specialties and the like, such as 
cardiology, brain and neurological surgery, vascular surgery, 
and other subspecialties as per standards of the Saudi 
Commission for Health Specialties 

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

 
 ويشترشد بهذة األسعار لتنظيم العالقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمين

The beneficiary shall be examined as per sequence of service provision 
procedures except when the service is unavailable in the Service Provider 
Center. 
These fees are to guide (not impose) the relation between HCP and Insurer. 

 :Hospitalization Expenses نفقات التنويم بالمستشفى
 None Coinsurance/Deduction ال يوجد  ( الدفع فى المشاركة) التحمل نسبة

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض وتشمل 
أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات 

واإلشراف الطبي وخدمات اإلعاشة وال يتضمن 
ذلك تكلفة األدوية والمستلزمات الطبية التي 

 تصرف بأمر الطبيب

رياال  600)بحد أقصى  غرفة مشتركة
 سعودياً/يوم(

Shared Room, Maximum 
of SR 600/Day 

Limit of daily room and board for the patient 
which include charges for bed, nursing, 
medical visits and supervision, catering 
services, excluding cost of drugs and medical 
supplies prescribed by the physician 

 ومي للمرافقحد اإلقامة واإلعاشة الي
 غرفة مشتركة

 رياال سعودياً/يوم( 150بحد أقصى 
Shared Room, Maximum of 

SR 150 / Day) 
Limit of daily room and board for a hospital 
sitter. 

 Maternity نفقات الحمل والوالدة

 نفقات الحمل والوالدة                                
ودي خالل لاير سع 15.000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum of SR 15,000 during 

the term of the policy. 
Pregnancy &Delivery Cost. 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة نفقات مضاعفات الوالدة                                              
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Complication of  od Delivery 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة والدة األطفال المبتسرين                  
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Delivery of Premature Babies 

تغطية المواليد الجدد على وثيقة األم بحد أقصى 
يوماً من تاريخ الوالدة حتى يتم إضافتهم في  30

 الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الوالدة.
 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة

Maximum limit of benefit under 
this policy. 

The cost of infant on the mother policy and 
for Maximum 30 days from the date of birth 
up to the 
addition date on their dependent policy. 

 Dental and Gum treatment ف عالج األسنان تكالي

خلع السن الطبيعي ,الحشوة البيضاء والحشو 
الغير (باألملغم ,سحب العصب, عالج اللثة 

 تجميلية(

لاير سعودي   خالل  ,0002بحد أقصى 
 مدة الوثيقة

Maximum SR 2,000 
during the term of policy 

Extraction of a natural tooth amalgam, 
composite filling root canal treatment & 
gum treatment  
(non – cosmetic) 

 تنظيف االسنان
مغطاه مرة واحدة لكل شخص خالل مدة 

 الوثيقة
Covered once per person per 

year ( PPPY) 
Dental cleaning 

   تكاليف النظارات الطبية
 طبى من قبل طبيب مرخص( مصحوبة بتقرير(

Cost of Spectacles 
(Prescribed by registered Ophthalmologist) 

 Maximum SR 400 during the term of policy لاير سعودي خالل مدة الوثيقة  400 بحد أقصى
لاير 040 حد االطار  400 SAR Frame sublimit 

 Additional Benefits & Covers منافع وتغطيات اضافية

                              تكاليف  الغسيل الكلوي
ألف لاير سعودي خالل 100بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Cost of Renal dialysis 

 تكاليف الحاالت النفسية الحادة و الغير حادة

ألف لاير سعودي  15,000بحد أقصى 
( 5,000خالل مدة الوثيقة وتشتمل     )

( 4 للحاالت النفسية الغير حادة لـ )لاير
 جلسات مع األدوية خالل مدة الوثيقة.

Maximum SR 15,000 during 
the term of the policy, and 

5,000SR for chronic 
psychological cases of which 

include four (4) sessions 

Cost of Acute & non Acute Psychological 
Disorders. 



  

 
  

 

 CR+ Class of Insurance درجة التأمين
including medicines during the 

term of the policy 
خالل مدة  إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي

   الوثيقة
لاير سعودي  000,10بحد أقصى   

Maximum of SR 10,000 during 
the term of policy 

Corpse Repatriation to Home Country 

  تكاليف السماعات الطبية
 سعودي خالل ألف لاير 6,000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 6,000 

during the term of policy 
Cost of Hearing Aids 

 تكاليف حاالت التلف فى صمامات القلب المكتسبة
.   

ألف لاير سعودي  150,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 150,000 
during the term of policy 

Cost of acquired valvular heart disease 

 تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "
    "متبرعلل

ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 50,000 
during the term of policy 

Cost of organ harvesting procedures 
(donor). 

   . تكاليف مرض الزهايمر
عودي ألف لاير س 15,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 15,000 

during the term of policy 
Cost of Alzheimer cases. 

   . تكاليف حاالت التوحد
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Costs of Autism cases. 

لفحص المبكر لحديثى تكاليف البرنامج الوطنى ل
 .الوالدة للحد من االعاقة

ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of the early screening program for 
hearing disable and the program of critical 
congenital heart disease for all newborn 

   . تكاليف حاالت االعاقة
ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Costs of disability cases 

تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة 
 المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط

(Sleeve)45لة الجسم في حال تجاوز كت 
(BMI)  

ألف لاير سعودي  20,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 20,000 
during the term of policy 

Cost of covering the operation of obesity 
surgery through the operation of gastric 
Sleeve only in the event of BMI more than 
(45) within the limits specified in the policy 
schedule. 

   . تكاليف حاالت الختان )للذكور(
لاير سعودي خالل مدة  500بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 500 

during the term of policy 
Costs of circumcision ( for male)  . 

   . تكاليف حاالت تخريم األذان )لألنثى(
ل مدة لاير سعودي خال 300بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 300 

during the term of policy 
Cost of Earing( for female). 

 العالج الطبيعى
مغطاة وفقا لوثيقة مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني المعدلة
Covered as per CCHI policy Physiotherapy 

 Covered 2nd Medical opinion مغطاة  رأي طبي ثاني للحالة

 Covered Pre-Existing  Conditions مغطاة      راض  السابقة للتأميناألم

 Covered Chronic Conditions مغطاة األمراض  المزمنة

 التطعيمات
مغطاة وفق برنامج وزارة الصحة المعلن 
 في وثيقة مجلس الضمان الصحي المعدلة

Covered (as per MOH 
schedule announced in the 
enclosed Endorsement – 

CCHI Policy ) 

Vaccinations 

حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى 
 شهر 24عمر 

 Covered مغطاة
Formula milk for newborns (in need) until the 
age of 24 months. 

 مغطاة للحاالت التي تهدد الحياة فقط  التشوه الخلقي
Covered for life threatening 

cases only. 
Congenital Illness 

 Covered Intensive Care Unit Benefit مغطاة  تكاليف وحدة العناية المركزة
 Coverage Area نطاق التغطية                                                

 المملكة العربية السعودية
 تغطية مباشرة داخل الشبكة الطبية المعتمدة((

Kingdom of Saudi Arabia 
(Direct Billing Basis at PPO Network) 

 :Re-imbursement Basis أساس تعويض البدل
 Inside KSA داخل المملكة العربية السعودية

  الحاالت الطارئة
% من قيمة المطالبة 100مغطاة بنسبة 

حسب األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس 
 الدرجة

100% subject to the: 
Reasonable Customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 

Emergency Treatment 

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة
 Outside KSA خارج المملكة العربية السعودية

  

 Not Covered Emergency Treatment غير مغطاه الحاالت الطارئة

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة

 ديم المطالباتتق
يوم عمل من  30داخل نطاق التغطية خالل 

 تاريخ المعالجة

within area of cover 30 
business days from the claims 

date 
Submission of the claims 

  
 SR Pre-approval 500 لاير 500 قة المسبقةحد المواف

 

 SAGR07 Network Name الشبكة الطبية

 
Re-imbursement Note: Optical & Dental claims will not cover on re-imbursement Basis 

 تعويض البدل: مطالبات النظارات و األسنان لن تغطى على أساس تعويض البدل



  

 
  

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



  

 
  

 

 
 C-Rest Class of Insurance درجة التأمين

 Benefits and Limitations of Coverage under the Policy منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة
ذلك الحدود الدنيا  ويشمل حد المنفعة األقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة

 الواردة في هذه الوثيقة
SR. 500,000 

Maximum Annual Benefit Limit per Person include the minimum limits 
set out in this document   

   :Outpatient Treatment Expenses نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:

االقتطاع/ التحمل: النسبة التي يدفعها المستفيد )المؤمن له( عند زيارة طبيب العيادات الخارجية 
يب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي شاملة جميع ما يقوم به الطب

 مستلزمات عالجية وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.

Coinsurance/Deduction: the percentage paid by beneficiary (insured) when visiting 
outpatient clinic physician including all consultation, lab tests, x-rays, medicines and 
other medical necessities as well as follow-up visits and referral for the same illness, 
not every procedure separately 

لاير داخل شبكة  75%( بحد أقصى 20) قيمة التحمل/ االقتطاع للعالج الخارجي
لموحدة.الحد االدنى ا  

(%20) maximum 75 within 
minimum unified network. 

Out-patient Deductible 

لاير للمستشفيات  300%( بحد أقصى 20)
 خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .

(%20) maximum 300 for 
hospital out of the minimum 

unified network. 

لاير لباقي مقدمي  100%( بحد أقصى 20)
لخدمة خارج شبكة الحد االدنى الموحدة .ا  

(%20) maximum 100 for other 
health care providers out of 

the minimum unified network. 
 :Maximum Physician's Fees الحد األقصى ألتعاب استشارة الطبيب:

 SR.    50 General practitioner الطبيب العام
 SR.  200 Specialist (Registrar Physicians) ل()طبيب نائب او  األخصائي

 SR.  100 Specialist (Senior Registrar Physicians) األخصائي )طبيب نائب ثانى(
 SR.  300 Consultant اإلستشاري

التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ واألعصاب 
حسب معايير الهيئة السعودية  وجراحة األوعية الدموية والتخصصات الدقيقة

 للتخصصات الصحية
SR.  500 

Rare medical specialties and the like, such as 
cardiology, brain and neurological surgery, vascular surgery, and 
other subspecialties as per standards of the Saudi Commission for 
Health Specialties 

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

 
 ويشترشد بهذة األسعار لتنظيم العالقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمين

The beneficiary shall be examined as per sequence of service provision 
procedures except when the service is unavailable in the Service Provider Center. 
These fees are to guide (not impose) the relation between HCP and Insurer. 

 :Hospitalization Expenses نفقات التنويم بالمستشفى
 None Coinsurance/Deduction ال يوجد  ( الدفع فى المشاركة) التحمل نسبة

حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض وتشمل 
أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات 

واإلشراف الطبي وخدمات اإلعاشة وال يتضمن 
ذلك تكلفة األدوية والمستلزمات الطبية التي 

 تصرف بأمر الطبيب

رياال  600)بحد أقصى  غرفة مشتركة
 سعودياً/يوم(

Shared Room, Maximum 
of SR 600/Day 

Limit of daily room and board for the patient which 
include charges for bed, nursing, medical visits 
and supervision, catering services, excluding cost 
of drugs and medical supplies prescribed by the 
physician 

 حد اإلقامة واإلعاشة اليومي للمرافق
 ركةغرفة مشت

 رياال سعودياً/يوم( 150بحد أقصى 
Shared Room, Maximum of 

SR 150 / Day) 
Limit of daily room and board for a hospital sitter. 

 Maternity نفقات الحمل والوالدة

 نفقات الحمل والوالدة                                
لاير سعودي خالل  15.000بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum of SR 15,000 during 

the term of the policy. 
Pregnancy &Delivery Cost. 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة نفقات مضاعفات الوالدة                                              
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Complication of  od Delivery 

 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة دة األطفال المبتسرين                  وال
Maximum limit of benefit under 

this policy. 
Delivery of Premature Babies 

تغطية المواليد الجدد على وثيقة األم بحد أقصى 
يوماً من تاريخ الوالدة حتى يتم إضافتهم في  30

 تاريخ الوالدة. الوثيقة بأثر رجعي من
 بحد المنفعة األقصى لهذه الوثيقة

Maximum limit of benefit under 
this policy. 

The cost of infant on the mother policy and for 
Maximum 30 days from the date of birth up to the 
addition date on their dependent policy. 

 Dental and Gum treatment تكاليف عالج األسنان 
خلع السن الطبيعي ,الحشوة البيضاء والحشو 

الغير (باألملغم ,سحب العصب, عالج اللثة 
 تجميلية(

لاير سعودي   خالل  ,0002بحد أقصى 
 مدة الوثيقة

Maximum SR 2,000 
during the term of policy 

Extraction of a natural tooth amalgam, composite 
filling root canal treatment & gum treatment  
(non – cosmetic) 

 تنظيف االسنان
مغطاه مرة واحدة لكل شخص خالل مدة 

 الوثيقة
Covered once per person per 

year ( PPPY) 
Dental cleaning 

   تكاليف النظارات الطبية
 طبى من قبل طبيب مرخص( مصحوبة بتقرير(

Cost of Spectacles 
(Prescribed by registered Ophthalmologist) 

 Maximum SR 400 during the term of policy لاير سعودي خالل مدة الوثيقة  400 بحد أقصى
لاير 040 حد االطار  400 SAR Frame sublimit 

 Additional Benefits & Covers منافع وتغطيات اضافية

          تكاليف  الغسيل الكلوي                    
ألف لاير سعودي خالل 100بحد أقصى 

 مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Cost of Renal dialysis 

 تكاليف الحاالت النفسية الحادة و الغير حادة

ألف لاير سعودي  15,000بحد أقصى 
( 5,000خالل مدة الوثيقة وتشتمل     )

( 4غير حادة لـ )لاير للحاالت النفسية ال
 جلسات مع األدوية خالل مدة الوثيقة.

Maximum SR 15,000 during 
the term of the policy, and 

5,000SR for chronic 
psychological cases of which 

include four (4) sessions 
including medicines during the 

term of the policy 

Cost of Acute & non Acute Psychological 
Disorders. 

خالل مدة  إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي
   الوثيقة

لاير سعودي  000,10بحد أقصى   
Maximum of SR 10,000 during 

the term of policy 
Corpse Repatriation to Home Country 



  

 
  

 

 C-Rest Class of Insurance درجة التأمين

  تكاليف السماعات الطبية
ألف لاير سعودي خالل  6,000بحد أقصى 

لوثيقةمدة ا  
Maximum SR 6,000 

during the term of policy 
Cost of Hearing Aids 

 تكاليف حاالت التلف فى صمامات القلب المكتسبة
.   

ألف لاير سعودي  150,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 150,000 
during the term of policy 

Cost of acquired valvular heart disease 

 كاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "ت
    "متبرعلل

ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 50,000 
during the term of policy 

Cost of organ harvesting procedures (donor). 

   . تكاليف مرض الزهايمر
ألف لاير سعودي  15,000بحد أقصى 

ةخالل مدة الوثيق  
Maximum SR 15,000 

during the term of policy 
Cost of Alzheimer cases. 

   . تكاليف حاالت التوحد
ألف لاير سعودي  50,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 50,000 

during the term of policy 
Costs of Autism cases. 

تكاليف البرنامج الوطنى للفحص المبكر لحديثى 
 .لوالدة للحد من االعاقةا

ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 100,000 
during the term of policy 

Cost of the early screening program for hearing 
disable and the program of critical congenital 
heart disease for all newborn 

   . االعاقة تكاليف حاالت
ألف لاير سعودي  100,000بحد أقصى 

 خالل مدة الوثيقة
Maximum SR 100,000 

during the term of policy 
Costs of disability cases 

تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة 
 المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط

(Sleeve) 45في حال تجاوز كتلة الجسم 
(BMI)  

ألف لاير سعودي  20,000حد أقصى ب
 خالل مدة الوثيقة

Maximum SR 20,000 
during the term of policy 

Cost of covering the operation of obesity surgery 
through the operation of gastric Sleeve only in 
the event of BMI more than (45) within the limits 
specified in the policy schedule. 

   . تكاليف حاالت الختان )للذكور(
لاير سعودي خالل مدة  500بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 500 

during the term of policy 
Costs of circumcision ( for male)  . 

   . تكاليف حاالت تخريم األذان )لألنثى(
لاير سعودي خالل مدة  300بحد أقصى 

 الوثيقة
Maximum SR 300 

during the term of policy 
Cost of Earing( for female). 

 العالج الطبيعى
مغطاة وفقا لوثيقة مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني المعدلة
Covered as per CCHI policy Physiotherapy 

 Covered 2nd Medical opinion مغطاة  رأي طبي ثاني للحالة

 Covered Pre-Existing  Conditions مغطاة      األمراض  السابقة للتأمين

 Covered Chronic Conditions مغطاة األمراض  المزمنة

 التطعيمات
مغطاة وفق برنامج وزارة الصحة المعلن 
 في وثيقة مجلس الضمان الصحي المعدلة

Covered (as per MOH 
schedule announced in the 
enclosed Endorsement – 

CCHI Policy ) 

Vaccinations 

حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى 
 شهر 24عمر 

 Covered مغطاة
Formula milk for newborns (in need) until the age 
of 24 months. 

 مغطاة للحاالت التي تهدد الحياة فقط  التشوه الخلقي
Covered for life threatening 

cases only. 
Congenital Illness 

 Covered Intensive Care Unit Benefit مغطاة  تكاليف وحدة العناية المركزة
 Coverage Area نطاق التغطية                                                

 المملكة العربية السعودية
 تغطية مباشرة داخل الشبكة الطبية المعتمدة((

Kingdom of Saudi Arabia 
(Direct Billing Basis at PPO Network) 

 :Re-imbursement Basis أساس تعويض البدل
 Inside KSA داخل المملكة العربية السعودية

  الحاالت الطارئة
% من قيمة المطالبة 100مغطاة بنسبة 

حسب األسعار المعتمدة في الشبكة لنفس 
 الدرجة

100% subject to the: 
Reasonable Customary 

charges as per KSA price list 
of the same network for the 

same class 

Emergency Treatment 

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة
 Outside KSA خارج المملكة العربية السعودية

  

 Not Covered Emergency Treatment غير مغطاه الحاالت الطارئة

 Not Covered Non-Emergency Treatment غير مغطاه  الحاالت غير الطارئة

 ديم المطالباتتق
يوم عمل من  30داخل نطاق التغطية خالل 

 تاريخ المعالجة

within area of cover 30 
business days from the claims 

date 
Submission of the claims 

  

 SR Pre-approval 500 لاير 500 حد الموافقة المسبقة

 SAGR08 Network Name الشبكة الطبية
 

  
Re-imbursement Note: Optical & Dental claims will not cover on re-imbursement Basis 

 تعويض البدل: مطالبات النظارات و األسنان لن تغطى على أساس تعويض البدل
 

 

 



  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important Notes: هامة: مـالحظات 

 

-The proposal form provided from Al Sagr Cooperative 

Insurance Company and the Health Providers Network is 

considered a part of this contract and should be read 

along with it. 

-The Class should not be upgraded during the policy period, 

except for cases of administrative raises. Supporting 

documents should always be provided. 

-All members should be added from the inception date 

and not during the policy period except for cases of new 

marriages, new borns and new arrivals to the Kingdom. 

Supporting documents should always be provided. 

-In case of deletions, the policy holder is obligated to 

return back the cards to Al Sagr within three days from 

the deletion date. Any claims received after the deletion 

date will be under the responsibility of the policy holder. 

عتبر نموذج العرض المقدم من شركة الصقر للتأمين التعاوني وشبكة مقدي ي-

 .الخدمات الطبية جزء اليتجزء من هذا العقد وتقرأ معه

اليجوز رفع درجة االنتفاع اثناء سريان الوثيقة،ويستثنى من ذلك القرارات -

 المرتبطة بالترقية االدارية شريطة تقديم الوثائق التى تثبت ذلك.

اضافة جميع افراد العائلة من بداية سريان الوثيقة واليجوز ذلك آثناء يشترط -

سريانها باستثناء حاالت الزواج الجديدة وكذلك االستقدام الحديث ألفرادالعائلة ويجب 

 تقديم الوثائق التى تثبت ذلك.

في حالة الغاء االشخاص تلتزم الشركة المؤمن عليها بتسليم البطاقات للشركة -

ذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ االلغاء وفي حالة ورود اي معالجات بعد التأمين و

تاريخ االلغاء سيتم قيد هذه المعالجات على حساب الشركة المؤمن عليها بحيث 

 تتحمل كافة االلتزامات بعد تاريخ االلغاء ناتج عن عدم تسليم البطاقات.

  



  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important Notes: هامة: مـالحظات 

 

-The proposal form provided from Al Sagr Cooperative 

Insurance Company and the Health Providers Network is 

considered a part of this contract and should be read 

along with it. 

-The Class should not be upgraded during the policy period, 

except for cases of administrative raises. Supporting 

documents should always be provided. 

-All members should be added from the inception date 

and not during the policy period except for cases of new 

marriages, new borns and new arrivals to the Kingdom. 

Supporting documents should always be provided. 

-In case of deletions, the policy holder is obligated to 

return back the cards to Al Sagr within three days from 

the deletion date. Any claims received after the deletion 

date will be under the responsibility of the policy holder. 

يعتبر نموذج العرض المقدم من شركة الصقر للتأمين التعاوني وشبكة مقدي -

 .الخدمات الطبية جزء اليتجزء من هذا العقد وتقرأ معه

اليجوز رفع درجة االنتفاع اثناء سريان الوثيقة،ويستثنى من ذلك القرارات -

 المرتبطة بالترقية االدارية شريطة تقديم الوثائق التى تثبت ذلك.

يشترط اضافة جميع افراد العائلة من بداية سريان الوثيقة واليجوز ذلك آثناء -

سريانها باستثناء حاالت الزواج الجديدة وكذلك االستقدام الحديث ألفرادالعائلة ويجب 

 تقديم الوثائق التى تثبت ذلك.

في حالة الغاء االشخاص تلتزم الشركة المؤمن عليها بتسليم البطاقات للشركة -

تأمين وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ االلغاء وفي حالة ورود اي معالجات بعد ال

تاريخ االلغاء سيتم قيد هذه المعالجات على حساب الشركة المؤمن عليها بحيث 

 تتحمل كافة االلتزامات بعد تاريخ االلغاء ناتج عن عدم تسليم البطاقات.

  



  

 
  

 

Calculation of Premium    احتساب االشتراك 

Status VIP A+ A B+ B C CR+ C-Rest نوع التسجيل 

Network SAGR01 SAGR02 SAGR03 SAGR04 SAGR05 SAGR06 SAGR07 SAGR08 الشبكة الطبية 

Male Employee/ 

Husband & other 

below 66 
        

/ الزوج والمعالين  الموظف

الذكور تحت السادسة والستون 

 من العمر

Single Female 

Employee/ other 

females below 66 
        

الموظفة الغير متزوجة / 

المعالين اإلناث تحت السادسة 

 والستون من العمر

Married Female 

Employee 
 الموظفة المتزوجة        

Wife         الزوجة 

Children up to 35         35تحت  األطفال 

Children (above 35)         ( 35) فوق   األطفال 

Employees and Male 

dependents (Father, 

brother…) over the 

age of 66 (Subject to 

HDF) 

        

الموظف والمعالين الذكور 

ما فوق  )األب، االخ ....(

 والستون من العمرالسادسة 

 )بناء على الحالة الصحية(

Wife and Female 

dependents (Mother, 

Sister…) over the age 

of 66 (Subject to HDF) 

        

 الزوجة والمعالين اإلناث

ما فوق   )األم، األخت...(

 والستون من العمرالسادسة 

 )بناء على الحالة الصحية(

Premium 

without VAT 
SR  

اإلشتراك بدون ضريبة 

 القيمة المضافة

VAT SR   ضريبة القيمة المضافة 

 

 

It is hereby agreed and understood that both parties (Al 

Sagr Cooperative Insurance Company & the 

policyholder) have agreed to the above mentioned terms, 

conditions & benefits of the policy. 

لقد وافق كال الطرفين )شركة الصقر للتأمين التعاوني و حامل الوثيقة(   

 األحكام,الشروط والمنافع المذكورة أعاله. على

  Date : /    /2022 G  م  00/00/2022التاريخ :

Al Sagr Cooperative Insurance Company 

 شركة الصقر للتأمين التعاوني

 

 



  

 
  

 

 

 :Authorized Person Name اسم الشخص المسؤول:        

 :Authorized Person Signature التوقيع:       

 :Stamp  الختم:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    :Signatureالتوقيع:                                        :Signature            التوقيع:                           



  

 
  

 

 

 Policy Number 

 

 الوثيقة:  رقم

Policyholder Name  :اسم حامل الوثيقة 

The policyholder undertakes that the Policy Premiums will be 

paid to Al Sagr Cooperative Insurance Co(ASCIC). as per 

the schedule of payments mentioned here below: 

يتعهد حامل الوثيقة بتسديد اقساط الوثيقة الى شركة الصقر للتأمين 

 التعاوني كما هو مبين في جدول الدفعات ادناه :

 

 

 إستحقاقها تواريخ في التأمين اقساط بسداد التعهد

Premium Installment Payment Undertaking 
 

Payment Schedule يقة الدفعطر 

Mode of  Payment 

 المبلغ

Amount 

  جدول الدفعات

Total Premium: 4 دفعات اربع installments  00.00 SR مجموع االقساط 

Due Date (comply with the 

credit policy) 
 Amountالقيمة  Dateالتاريخ 

)وفقا للسياسة المالية االقساط المستحقة 

 واالئتمانية(

1st installment: Upon Approval 00.00 SR  القسط االول 

2nd installment: 60 days from Inception 00.00 SR  الثانيالقسط 

3rd installment: 120 days from Inception 00.00 SR  الثالثالقسط 

4th installment: 180 days from Inception 00.00 SR  الرابعالقسط 



  

 
  

 

  

Authorized Person Signature: …………………………….  
 

 ....................……………………: المفوضتوقيع 

Date : 00/00/1443H  

Corresponding to date : 00/00/2022 G 

 هـ00/00/1443 التاريخ : 

 م  00/00/2022الموافق: 

 

 

 

 

The policyholder will be notified of the installments at 

least one month before its respective due date.  

 

The policyholder acknowledges that in the event of 

non-payment of any installment on its respective due 

date, the policy will be cancelled, and is rendered valid 

only for the period that is covered by the portion paid.  

 

ASCIC will send a policy cancellation notice directly 

to the policyholder; or, if applicable, via the 

policyholder’s broker.  

 

In the event of a premium refund, and if applicable, 

computation will be on pro-rata basis and will be made 

in accordance to the relevant regulations as well as the 

terms & conditions of the policy. 

 

A copy of the policy cancellation notice shall be sent 

to the appropriate Regulatory Authority(ies). 

 

سيتم تذكير حامل الوثيقة باإلقساط المستحقة السداد وذلك قبل تاريخ  

 إستحقاق القسط بفترة ال تقل عن شهر . 

 

يقر حامل الوثيقة بأنه على علم بأنه في حالة عدم سداد أي قسط 

ترة التغطية للوثيقة  في تاريخ إستحقاقه سيتم إلغاء الوثيقة وأن ف

 تغطي فقط الجزء المسدد من قيمة الوثيقة.

 

 

سترسل شركة الصقر للتأمين التعاوني اشعاراً خطياً بااللغاء اما 

بشكل مباشر لحامل الوثيقة او من خالل وسيط التأمين المفوض 

 من طرفه .

 

سيتم إحتساب قيمة االقساط المرتجعة للعميل عن فترة التغطية 

لتي يغطيها الجزء المسدد من قيمة الوثيقة، أن وجدت، على للوثيقة ا

أساس نسبة وتناسب وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من الجهات 

 الرقابية وشروط وأحكام الوثيقة.

 

كما سيتم ارسال نسخة من اشعار الغاء الوثيقة الى الهيئات 

 الرقابية المعنية إلحاطتها علماً باإللغاء ومبرراته.



  

 
  

 

 

 

Section 1 – Definitions   التعريفات  –القسم االول 

   

The following terms, wherever mentioned in the policy, its 

annexes or endorsements, shall have the meanings assigned 

thereto: 

يقصد بالمصطلحات اآلتية المعاني الموضحة قرين كل منها أينما  

ً للتعريفات  وردت في هذه الوثيقة أو مالحقها أو مرفقاتها، وفقا

 -الواردة أدناه:

   

(1)  Insurance: Proof of insurance coverage under     

the policy with its schedule, annexes or 

endorsements. 

: البَـيّـنَـة الدالة على قيام التغطية التأمينية بموجب التأمين ( 1) 

 هذه الوثيقة مع جدولها ومالحقها أو مرفقاتها.

(2)  Insurance Term: The period stated in the 

policy schedule during which the insurance is 

valid. 

المدة المبّينة في جدول الوثيقة التي يبقى مدة التأمين:   (2) 

 فيها التأمين ساري المفعول.

(3)  Grace Period: The number of days during which 

the policy remains valid in case of non-payment of 

the total premium shown in the schedule. 

عدد األيام التي ستكون الوثيقة  :مدة سريان المفعول  (3) 

خاللها نافذة المفعول في حالة عدم سداد كامل اإلشتراك 

 المبيّن في جدول الوثيقه.

(4)  Inception Date: The date stated in the policy 

schedule on which insurance coverage 

commences. 

: التاريخ المبيّن في جدول الوثيقة والذي تاريخ االبتداء (4) 

 تبدء عنده التغطية التأمينية.

(5)  Effective Date: The date chosen by the 

policyholder and approved by the company to 

commence coverage of an insured individual under 

the policy or to add or remove an insured person 

from the policy. 

 

التاريخ الذي يحدده حامل الوثيقة  :تاريخ النفاذ  (5) 

وتوافق عليه الشركة لبدء تغطية الشخص بموجب هذه 

الوثيقة أو إلضافة أو حذف شخص مؤمن له في 

 الوثيقة.

(6)  Benefit: The costs of providing health services 

included in the insurance coverage within the limits 

specified in the policy schedule. 

نفقات توفير الخدمة الصحية التي تشملها  :المنفعة (6) 

التغطية التأمينية ضمن الحدود المبينة في جدول 

 الوثيقة.

(7)  Insurance Coverage: The basic health benefits 

available to the beneficiary as specified in the 

policy. 

 

 

: المنافع الصحية األساسية المتاحة التغطية التأمينية (7) 

 للمستفيد والمحددة في هذه الوثيقة.



  

 
  

 

(8)  Coverage Limits: The maximum amount of the 

company’s liability as specified in the policy 

schedule with respect to any insured person before 

applying the deductible. 

 

: الحد األقصى لمسؤولية الشركة كما حدود التغطية (8) 

هو محدد في جدول الوثيقة بالنسبة ألي شخص مؤمن 

 له وذلك قبل تطبيق نسبة التحمل.

 

     (9) Insurance Parties: Policyholders, health 

insurance companies, TPAs and health service 

providers. 

 

  

: حملة الوثائق وشركات التأمين أطراف العالقة التأمينية (9)

الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي 

(TPA.ومقدمو الخدمة ) 

 

(10)  Insurance Company: A cooperative insurance 

company licensed by SAMA to operate in the 

Kingdom and accredited by the Council to provide 

cooperative health insurance. 

: شركة التأمين التعاوني المُصرح لها شركة التأمين (10) 

بالعمل في المملكة من قبل المؤسسة والتي تم تأهيلها 

لممارسة أعمال الضمان الصحي التعاوني من قبل 

 المجلس.

 

(11) Policyholder: The natural or corporate person 

in whose name the policy is issued.  

: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي حامل الوثيقة  (11)     

 صدرت الوثيقة باسمه.

 

(12)  The Insured (Beneficiary): The natural person (or 

persons) covered by the policy. 

 

(: هو الشخص الطبيعي )أو يدالمؤمن له )المستف (12) 

األشخاص الطبيعيين( الذي تقررت التغطية لصالحه 

 بموجب الوثيقة.

(13) Worker: Every natural person employed, 

managed or supervised by an employer in return 

for consideration even if not directly supervised 

by the employer. 

 

: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل ملالعا (13) 

وتحت إدارته او إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن 

 نظارته.

(14)  Dependent: Husband, wife, sons up to the age 

of twenty five and unmarried daughters. 

 

: الزوج أو الزوجة واألوالد الذكور حتى سن المعال (14) 

 رون والبنات غير المتزوجات.الخامسة والعش

 (15) Service Provider: A health facility 

(governmental / nongovernmental) licensed to 

provide health services in the Kingdom in 

accordance with relevant laws and rules and 

accredited by the Council, such as: hospitals, 

diagnostic centers, clinics, pharmacies, 

laboratories, and physiotherapy or radiotherapy 

centers. 

 

: المرفق الصحي )الحكومي / غير مقدم الخدمة (15) 

الحكومي( المصرح له بتقديم الخدمات الصحية في 

المملكة وفقاً لألنظمة والقواعد ذات العالقة والمعتمد من 

لمثال: مستشفى، مركز تشخيص المجلس، وعلى سبيل ا

،عيادة ، صيدلية ، مختبر، مركز عالج طبيعي أو مركز 

 عالج باإلشعاع.

 



  

 
  

 

(16)  Preferred Provider Network (PPN): 

A group of healthcare service providers 

accredited by the Council and designated by 

the insurance company to provide healthcare 

to the insured and bill the insurance company 

directly whenever an insured individual 

presents a valid insurance card, provided that 

said network includes the following levels of 

healthcare services: 

First Level (Primary healthcare) 

Second Level (General hospitals) 

Third Level (Specialized or referral 

hospitals) 

Other supplementary healthcare centers (such as: 

same-day surgery centers, pharmacies, 

physiotherapy centers and optical stores) 

 

: مجموعة مقدمي الخدمة شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة (16) 

عتمدين من المجلس والمحددين من قبل شركة الصحية الم

التأمين الصحي لتقديم الخدمة للمؤمن له ويتم ذلك بالقيد 

مباشرة على حساب شركة التأمين عند إبراز المؤمن له 

بطاقة تأمين سارية المفعول على أن تتضمن هذه الشبكة 

 مستويات الخدمات الصحية التالية:

 

 

 حية األولية(.المستوى األول )الرعاية الص  -

 المستوى الثاني )المستشفيات العامة(. -

المستوى الثالث )المستشفيات التخصصية أو  -

 المرجعية(.

مراكز تقديم الخدمات الصحية األخرى المكملة )مثل:  -

مراكز جراحة اليوم الواحد، الصيدليات، مراكز العالج 

 الطبيعي، محالت النظارات(

 

(17)  Hospital: A health facility approved by the 

Council and acceptable to the policyholder and 

the company and licensed under applicable 

laws to operate as a hospital and to provide 

health services for which compensation may be 

claimed under the policy. The term “hospital” 

as used in the policy shall not include hotels, 

lodging houses, guest houses, rest houses, 

sanatoriums, convalescence homes, 

quarantine, nursing homes, mental institutions 

or any place used primarily to shelter and treat 

drug addicts or alcoholics. 

 

 

: مرفق صحي معتمد من المجلس، المستشـــفى  (17)      

ومقبول من حامل الوثيقة والشركة ومرخص له بالعمل 

ً لألنظمة المعمول بها لتقديم الخدمات الصحية  كمستشفى وفقا

التي قد يطالب بالتعويض عن تكاليفها بموجب هذه الوثيقة. إن 

منامة تعبير المستشفى في هذه الوثيقة لن يشمل الفنادق أو دور ال

ات أو  أو الضيافة أو اإلستراحات أو دور النقاهة أو المصحَّ

أماكن رعاية األشخاص الُمتحفَّظ عليهم أو مأوى كبار السن أو 

المضطربين عقلياً أو أي مكان يُستخدم أساساً إليواء ومعالجة 

 مدمني المخدرات أو الكحول.

(18)  Licensed Physician: A medical practitioner 

holding an appropriate qualification licensed to 

practice medicine by the Saudi Commission for 

Health Specialties and is accepted by the 

policyholder and the company to provide 

treatment for which compensation may be 

claimed under the policy. 

 

: ُمزاول مهنة الطب بعد حصوله على لمرخَّصالطبيب ا (18) 

المؤهل العلمي المناسب والمرخص له بمزاولة مهنة 

الطب من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

ويكون مؤهالً ومقبوالً من حامل الوثيقة والشركة لتقديم 

المعالجة التي يمكن المطالبة بالتعويض عن تكاليفها 

 ة.المادية بموجب هذه الوثيق



  

 
  

 

(19)  Illness: A sickness or disease suffered by the 

insured which necessitates medical treatment by 

a licensed physician before and during the 

insurance term. 

 

: المرض أو الداء الذي يصيب الشخص المؤمن له، العلة (19) 

ية من ويتطلب بالضرورة الحصول على معالجة طب

 طبيب مرخص قبل وخالل مدة التأمين.

(20) Accident: A sudden and unforeseen event 

occurring in the course of life during the 

insurance term. 

: الذي يحدث فجأة وليس من المتوقع في مسار الحادث (20) 

 الحياة العامة خالل مدة التأمين.

(21)  Traffic Accident: Unintentional collision of a 

private or public mechanical or electric vehicle, 

whether a car or bus, with another vehicle, 

whether stationary or moving, or with a fixed 

object such as a building, barrier, post, tree or 

the like or with a pedestrian, on any road or 

street, leading to bodily injuries ranging from 

minor to serious injuries and may lead to 

physical disability, death or partial or total loss 

of property. 

 

: هو إصطدام غير مقصود وغير مرغوب حادث السير (21)  

ة سواء فيه لعربة، أو مركبة أو ميكانيكية أو كهربائي

كانت سيارة أو حافلة، خاصة أو عامة، مع عربة أو 

مركبة أخرى، في حالة وقوف أو حركة، أو مع جسم 

ثابت كالبناء أو الحاجز أو العمود أو الشجرة أو ما شابه، 

أو مع شخص من المشاة، في أي من الطرق أو الشوارع، 

مما قد يؤدي إلى إصابات جسدية خفيفة الشدة إلى الشديدة 

طورة، وقد تصل لحد اإلعاقة الجسدية أو إلى الوفاة الخ

 أو خسائر مادية جزئية أو كلية في الممتلكات

(22)  Violent External Means: Any means resulting 

in an accident or injury to the insured.  

: أي وسائط ينتج عنها حادث الوسائط الخارجية العنيفة (22) 

 ه.أو إصابة للمؤمن ل

(23)  Personal Risks: Any activity known to involve 

the risk of exposing a person to an illness or an 

accident, or is expected to aggravate a prior 

illness or injury. 

: أي فعل يقوم به الشخص أو أي األخطار الشخصية (23) 

ها منطوية ممارسة يقوم بها الشخص متعارف على أن

على مخاطر التعرض لالصابة بمرض أو حادث، أو 

 متوقع أن تحدث مضاعفة لمرض أو إصابة سابقة.

(24) Emergency: The urgent medical treatment 

necessitated by the medical condition of the 

insured as a result of an accident or an urgent 

health condition requiring prompt medical 

intervention. 

: العالج الطبي الطارىء الذي تقتضيه الحالة الطارئة (24) 

الحالة الطبية للمستفيد إثر وقوع حدث، أو عارض أو 

 حالة صحية طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع.

(25)  Outpatient Treatment: Visits by the insured to 

outpatient clinics for diagnosis or treatment. 

 

: تردد الشخص المؤمن المعالجة في العيادات الخارجية (25) 

له على العيادات الخارجية بغرض التشخيص أو 

 المعالجة الطبية من علَّة.

(26)  Same-Day Surgery or Treatment: Surgery or 

treatment requiring pre-arrangement for 

admission to a same-day treatment center 

without necessitating an overnight stay. 

 

 

: الجراحة أو المعالجة جراحة أو معالجة اليوم الواحد (26) 

التي تتطلب بالضرورة اإلعداد المسبق للدخول في مركز 

معالجة ليوم واحد، ولكنها ال تتطلب التنويم حتى اليوم 

 التالي.



  

 
  

 

(27) Hospitalization: Registering an insured 

individual as an in-patient staying overnight in 

a hospital following a referral from a competent 

physician.  

: تسجيل الشخص المؤمن له التنويم في المستشفى (27) 

م في المستشفى حتى صباح اليوم التالي  كمريض ُمنوَّ

 الطبيب المختص.على األقل بناء على تحويل من 

 

 

(28)  Allergy: The sensitivity of a person to certain 

types of food, medicine, weather or pollen or 

any allergens of plants, insects, animals, 

minerals or other elements or materials causing 

such person to develop bodily reactions from 

direct or indirect contact with such materials 

resulting in conditions like asthma, indigestion, 

itching, hay fever, eczema or headache. 

 

: تحسس الفرد، بصفة خاصة، ألنواع معينة الحساسية (28) 

من الغذاء، الدواء، الطقس، غبار الَطلع أو أية محدثات 

، الحشرات، الحيوانات، المعادن، أخرى من النباتات

العناصر أو المواد األخرى، حيث يعاني الفرد ردود فعل 

بدنية يسببها اإلتصال المباشر أو غير المباشر بتلك 

المواد مما يتسبَّب في حاالت مثل الربو، سوء الهضم، 

ية، األكزيما، الصداع.  الحكاك، الحمى القّشِّ

(29) Congenital Deformity: The functional, 

chemical or metabolic defect usually existing 

before birth, whether hereditary or due to 

environmental factors as commonly known in 

the medical community. 

ه الَخلقي (29)  : الخلل الوظيفي أو الكيميائي أو البنائي التشوُّ

لوالدة سواء بالوراثة أو الذي يكون موجوداً عادة قبل ا

 نتيجة للعوامل البيئية حسب العرف الطبي.

(30) Pregnancy and Delivery: Any pregnancy and/or 

delivery, including natural delivery, caesarean 

section and abortion. 

 

: أي حالة حمل و/ أو والدة ويشمل ذلك الحمل والوالدة (30) 

 ة والقيصرية واإلجهاض.الوالدة الطبيعي

(31)  Acute Psychological Disorders: Intellectual, 

mode, cognitive or memory or total or partial 

mental disorder. Such disorder is deemed acute if 

it causes malfunction in any two of the following 

functions:   

1-  Sound Judgment (sound reasoning, not in terms of 

right or wrong but in terms of decision making). 

2-  Human behavior. 

3-  Sense of reality 

4-  Coping with ordinary responsibilities of life. 

Diagnosis and treatment of such cases shall be covered 

during the validity of the policy. 

: إضطراب في التفكير أو الحاالت النفسية الحادة (31) 

المزاج أو اإلدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية 

بعضها أو كلها ، ويكون هذا اإلضطراب شديداً إذا 

 سبب خلالً في أي إثنين من الوظائف التالية:

 

حسن التقدير )تقدير األمور من حيث حسنها أو سوئها  -1

 طأه وإنما بطريقة إتخاذ القرار(.ليس بصحته وخ

 السلوك اإلنساني. -2

 القدرة على تمييز الواقع. -3

 مواجهة متطلبات الحياة االعتيادية. -4

وتغطي هذة الوثيقة تشخيص وعالج هذه الحاالت خالل 

 مدة الوثيقة. 

 

(32)  Disability Cases: A term covering all forms of 

organ malfunction/dysfunction, limited activity 

and restricted participation. 

ُ يضم تحت مظلته حاالت اإلعاقة (32)  : مصطلحاً جامعا

األشكال المختلفة لإلعتالل / الخلل العضوي، ومحدودية 

 النشاط، والقيود التي تحد من المشاركة.



  

 
  

 

 

(33) Rehabilitation (Physiotherapy): A 

complementary part of comprehensive 

healthcare service and its applications for 

rehabilitating a person suffering from constant 

weakness to the highest level of performance in 

family and social life which, in turn, would 

enhance the healthcare system as measured by 

cost-benefit analysis. The policy covers 

diagnostic and treatment procedures and tests 

pertaining to rehabilitation cases during the 

validity of the policy. 

 

(: جزء مكمل للرعاية إعادة التأهيل )العالج الطبيعي (33) 

الصحية الشاملة وتطبيقاتها من أجل إعادة الشخص الذي 

ي من ضعف مستمر إلى أفضل مستوى من األداء يعان

في حياته األسرية واالجتماعية والذي بدوره سيزيد من 

فاعلية نظام الرعاية الصحية الذي يمكن أن يقاس بالتكلفة 

وتحليل المنافع، وتغطي هذة الوثيقة إجراءات 

وفحوصات التشخيص والعالج لحاالت إعادة التأهيل 

 خالل مدة سريان الوثيقة.

(34)  Premium (Subscription): The amount payable 

by the policyholder to the insurance company in 

return for the insurance coverage provided by 

the policy during the insurance term. 

(: هو المبلغ الواجب األداء لشركة القسط )االشتراك (34) 

لوثيقة مقابل التغطية التأمينية التي التأمين من قبل حامل ا

 توفرها الوثيقة خالل مدة التأمين.

(35)  Deductible (co-payment): The part paid by the 

insured upon receiving treatment services in 

outpatient clinics as provided for, if any, in the 

policy schedule, excluding emergencies and 

hospitalization cases. 

(: هو الجزء الذي يقوم نسبة التحمل )المشاركة في الدفع (35) 

المستفيد بدفعه عند تلقي الخدمة العالجية في العيادات 

الخارجية حسب ما هو منصوص عليه )إن وجد( في 

 جدول الوثيقة، عدا الحاالت الطارئة والتنويم.

(36)  Basis of Direct Billing or Company Billing: The 

nonpayment facility granted to the insured at one or 

more service providers designated by the company 

whereby all costs are directly billed to the company. 

: تسهيالت أساس التقييد المباشر أو على حساب الشركة (36) 

ن لهم لدى مقدم أو عدم الدفع الموفرة لألش خاص المؤمَّ

مي الخدمة المعَّينين من قِّبَل الشركة حيث يتم وفقاً  مقّدِّ

لذلك قيد جميع تلك المصاريف مباشرة على حساب 

 الشركة.

(37) Basis for Compensation: The procedure 

followed to compensate the policyholder for 

recoverable expenses paid and claimed by the 

insured after applying the deductible. 

 

: األسلوب المتبع لتعويض حامل أساس تعويض البدل (37) 

الوثيقة عن النفقات القابلة لالستعاضة التي يتحملها 

المؤمن له ويقدم عنها مطالبة، وذلك بعد تطبيق نسبة 

 التحمل.

 

(38) Recoverable Expenses: Actual expenses 

incurred for services, supplies and equipment 

not excluded under section three of the policy, 

attached to this Regulation, provided they are 

prescribed by a licensed physician as a result of 

an illness suffered by the insured. Said expenses 

shall be necessary, reasonable and customary in 

the relevant time and place. 

 

 

: المصاريف الفعلية الُمنفقة النفقات القابلة لالستعاضة (38) 

مقابل خدمات ومواد وأجهزة غير مستثناة بموجب القسم 

الثالث من الوثيقة المرفقة بهذه الالئحة، على أن يصفها 

المؤمن له شريطة طبيب ُمرخَّص بسبب علّة تعرض لها 

أن تكون تلك النفقات ضرورية ومعقولة ومعتادة في 

 الوقت والمكان الذي تمت فيه.

 



  

 
  

 

(39)  Claim: A request presented to the insurance company 

or representative thereof by a service provider, an 

insured person or a policyholder to recover the 

expenses of healthcare services covered by the 

policy. Claims shall be accompanied by supporting 

financial and medical documents. 

 

: طلب مقدم إلى شركة التأمين أو من يمثلها من المطالبة (39) 

مقدم خدمة أو المؤمن له أو من حامل الوثيقة، بغرض 

ت الصحية المشمولة ضمن استعاضة قيمة نفقات الخدما

تغطية الوثيقة، والمشفوع بالمستندات المالية والطبية 

 المؤيدة له.

(40)  Claim Supporting Documents: Documents 

proving the insured's age, nationality and 

identity, as well as the validity of the insurance 

coverage, circumstances of the event giving rise 

to a claim and payment of relevant costs, in 

addition to other documents such as police 

reports, invoices, receipts, prescriptions, 

physician reports, referrals and 

recommendations and any other documents that 

may be required by the company. 

 

(41) Reimbursement of Expenses Relating to 

Traffic Accidents: A medical claim resulting 

from a traffic accident to cover a person injured 

in said accident, whether such person was the 

cause of the accident or otherwise. If such 

claimed expenses are recoverable by the injured 

person (i.e. they are covered under any other 

insurance plan, scheme or the like), the 

insurance company that is first notified shall be 

liable to cover the injured person, provide him 

with medical treatment and reimburse such 

expenses, and shall subrogate the insured, 

injured person, in recourse to third parties to pay 

their proportionate share of said claim.  

 

(42) Reasonable and Customary Medical 

Expenses:   

        1- Medical expenses agreed upon by the 

insurance company and service provider which 

are in line with fees charged by the majority of 

licensed physicians or hospitals in the Kingdom 

and are common in the market. 

         2- The medical expenses which do not differ 

significantly from what a licensed physician 

considers acceptable as being usual and 

: جميع المستندات التي تثبت المستندات المؤيدة للمطالبة (40) 

وجنسيته وهويته وسريان التغطية عمر المؤمن له 

التأمينية ومالبسات وقوع الحدث الناشئة عنه تلك 

المطالبة وما يثبت سداد التكاليف. كما تشمل مستندات 

أخرى مثل تقرير الشرطة، الفواتير، اإليصاالت، 

الوصفات الطبية، تقرير الطبيب، اإلحالة والتوصيات، 

 وأية مستندات أخرى قد تطلبها الشركة.

 

 

 

 

 

 

: مطالبة طبية ناجمة تعويض النفقات في حادث السير (41)

عن حادث سير لتغطية  شخص مصاب نتيجة هذا 

الحادث و سواء كان هو الصادم أو المصدوم، وإذا كانت 

نفقات المطالبة هذه قابلة لالستعاضة للشخص المصاب 

بمعنى أنها مغطاة بموجب أي خطة أو برنامج أو تأمين 

ه ذلك، فإن على شركة التأمين التي تم آخر أو ما شاب

إبالغها أوال مسؤولية تغطية الشخص المصاب ومتابعة 

عالجه طبيا ومسؤولية تعويض تلك النفقات، وتحل محل 

 المؤمن له أي الشخص المصاب في مطالبة الغير بدفع

 حصتهم النسبية من تلك المطالبة.

 

 المصاريف الطبية المعقولة والمعتادة: (42)

المصاريف الطبية المتفق عليها بين شركة التأمين  (أ)

ومقدم الخدمة التي تتوافق مع مستوى األتعاب التي 

صين أو  يتقاضاها غالبية األطباء الُمرخَّ

المستشفيات في المملكة والمتعارف عليها في 

 السوق.

المصاريف الطبية التي ال تختلف جذرياً عما  (ب)

باعتباره عادياً يعتبره الطبيب الُمرخَّص مقبوالً 

وطبيعياً بالنسبة ألي علّة مماثلة، وتتم المطالبة 



  

 
  

 

customary for a similar illness. Such medical 

expenses may be claimed under the policy.  

 

(43) Costs of Corpse Repatriation to Home 

Country: Costs of preparation and repatriation 

of a corpse to the home country set forth in the 

employment contract. 

 

(44)  Fraud: Intentional deceit by an insurance party 

leading to obtaining benefits, funds or privileges 

which are excluded or exceed the limits for a 

person or entity.  

 

(45)  Abuse: Practices by an insurance party that may 

lead to obtaining benefits or privileges they are 

not entitled to, but without the intent of deceit, 

fraud, misrepresentation or distortion of facts in 

order to obtain such benefit. 

 

(46) Misleading: Practices by persons or entities that 

do not fall within the definition of fraud. 

 

(47)  Endorsement: A document issued by the 

company, upon a written request from the 

policyholder, on the company’s official forms 

dated and signed by an authorized employee to 

establish the validity of any amendment to the 

policy in a manner that does not affect the basic 

coverage. 

(48)  Policy Annex: An annex is attached to the policy 

containing instructions and procedures relevant 

to the application of the policy. 

بالمصاريف الطبية المتعلقة بها بموجب هذه 

 الوثيقة.

 

 مصاريف إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي: (43)

جميع مصاريف تجهيز وإعادة جثمان الشخص المؤمن 

 له إلى موطنه األصلي المذكور في عقد العمل.

 

: قيام أي طرف من أطراف العالقة التأمينية االحتيال (44)

بالخداع المتعمد الذي ينتج عنه الحصول على منافع أو 

أموال أو تقديم مزايا مستثناة أو تتجاوز الحدود 

 المسموح بها إلى الفرد أو الجهة. 

 

: قيام أي طرف من أطراف العالقة إساءة االستخدام (45)

ي إلى الحصول على منافع التأمينية بممارسات قد تؤد

أو مزايا غير مخولين للحصول عليها ولكن بدون قصد 

التدليس واالحتيال أو تعمد الكذب وتشويه الحقائق 

 بغرض الحصول على المنفعة.

 

: حدوث سلوكيات من أشخاص أو جهات، التضليل (46)

 بحيث ال تقع هذه السلوكيات تحت تعريف االحتيال. 

 

تصدره الشركة على نموذج رسمي : مستند الملحـق (47)

مؤرخ وموقع عليه من موظف مخول بذلك كدليل على 

صحة أي تعديل في الوثيقة، بحيث ال يمس التغطية 

 األساسية، بناًء على طلب خطي من حامل الوثيقة.

 

 

: تم تخصيص ملحق لهذه الوثيقة ويحتوي ملحق الوثيقة (48)

تطبيق هذه على التعليمات واإلجراءات ذات العالقة ب

 الوثيقة.

 

 

 

 

 

 



  

 
  

 

 

Section 2–Recoverable Expenses /Benefits   النفقات القابلة لالستعاضة /  -القسم الثاني

 المنافع

   

For purposes of this policy, recoverable expenses shall 

mean the actual expenses incurred for services, supplies 

and equipment, which are not excluded under Section 

three of the policy, provided they are prescribed by a 

licensed physician as a result of an illness suffered by the 

insured, Said expenses shall be necessary, reasonable and 

customary in the relevant time and place.  

ألغراض هذه الوثيقة فإن النفقات القابلة لالستعاضة سوف تعني  

المصاريف الفعلية الُمنفقة مقابل خدمات ومواد وأجهزة، غير مستثناة 

يصفها طبيب ُمرخَّص على ان ، من هذه الوثيقة بموجب القسم الثالث

بسبب علّة تعرض لها المؤمن له شريطة أن تكون تلك النفقات ضرورية 

 معتادة في الوقت والمكان الذي تمت فيه.ومعقولة و

Recoverable expenses shall include:  :وبناًء عليه سوف تشمل النفقات القابلة لالستعاضة ما يلي 

(1) Health benefits 

 

 المنافع الصحية ) 1( 

A. Expenses of medical examination, diagnosis, 

treatment and medicine as shown in the policy 

schedule. 

 

جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعالج واألدوية، وفقاً  -أ 

 لجدول الوثيقة.

B.  Expenses of hospitalization including surgeries, 

same-day surgeries or treatment and pregnancy 

and delivery. 

ك العمليات الجراحية جميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذل -ب 

 وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والحمل والوالدة.

C. Treatment of dental and gum diseases, teeth 

cleaning for one instance over the course of the 

policy, within the limits specified in the policy 

schedule. 

 

ة و تشمل تكاليف تنظيف االسنان ثمعالجة أمراض األسنان واللّ   -ج 

لمرة واحدة خالل مدة الوثيقة وفق حدود المنفعة المحددة في جدول 

 الوثيقة.

D. Preventive measures, such as vaccinations 

including seasonal vaccinations and maternity 

and child care, in accordance with instructions 

issued by the Ministry of Health, as provided for 

in Annex 1 & 2 attached to this Policy. 

 

اإلجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيمات  -د 

الموسمية، ورعاية األمومة والطفولة وذلك وفق التعليمات 

( وملحق 1الصادرة عن وزارة الصحة الواردة في الملحق رقم )

 ا بهذه الوثيقة.( المرفق2رقم )

E. Acute psychological disorders, including non-

severe cases within the limits specified in the 

policy schedule. 

 

وفق حدود المنفعة المحددة و الغير حادة الحاالت النفسية الحادة  -هـ 

 في جدول الوثيقة. 



  

 
  

 

F. Cases of contagious diseases requiring isolation 

in hospitals as specified by the Ministry of 

Health 

    

G. Alzheimer cases within the limits specified in the 

policy schedule 

 

  H. Autism cases, corresponding to the services 

provided to autistic patients (Appindix 4) within the 

limits specified in the policy schedule 

 

I. Acquired valvular heart disease within 

the limits specified in the policy schedule 

J. National Newborn Screening Program (NBS) to 

prevent disabilities, including tests set forth in Annex 

3 attached to the policy. 

 

   K. Costs of organ harvesting procedures within the 

limits specified in the policy schedule 

 

   L. Disability cases within the limits specified in the 

policy schedule 

 

M. Coverage for early screening program of hearing 

disabilities, and for critical congenital heart program 

for all newborns.  

 

N. Psoriasis Treatment 

 

O. Costs of infant formula for infants who need it 

medically until the age of 24 months per the regulations 

governing the coverage of infant formula milk in 

Appendix 5.  

 

 

الحاالت المرضيه المعديه والتي تحتاج إلى عزل بالمستشفى والتي  -و 

 تحددها وزارة الصحه.

 

 

  وفق حدود المنفعة في جدول الوثيقة. حاالت الزهايمر   -ز

 

د وذلك وفق الخدمات المقدمة لمرضى التوح حاالت التوحد   -ح

( وفق حدود المنفعة المحددة في 4الواردة في الملحق رقم )

 جدول الوثيقة

 

وفق حدود المنفعة  حاالت التلف في صمامات القلب المكتسبة   -ط

 المحددة في جدول الوثيقة.

 

البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الوالدة للحد من    -ي

( المرفق 3اإلعاقة ويشمل الفحوصات المبينة في ملحق رقم )

 بهذه الوثيقة.

 

وفق حدود  تكاليف إجراء عملية جني األعضاء من المتبرع   -ك

 المنفعة المحددة في جدول الوثيقة.

 

 وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة. حاالت االعاقة   -ل

 

تغطية برنامج الفحص المبكر لالعاقة السمعية و برنامج تشوهات    -م

 حرجة لجميع المواليد.القلب الخلقية ال

 

 تكاليف معالجة الصدفية. -ن

 

 24تكاليف حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر  -س

شهر و ذلك وفق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب األطفال 

 (.5الواردة في الملحق رقم )

 

 

 



  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Costs covering the vaccination program for 

Respiratory Syncytial Virus (RSV) for children per the 

standard vaccination schedule issued by the ministry of 

health in Appendix 6. 

 

Q. Costs of covering procedures treating extreme 

obesity by the gastric sleeve surgery only, in cases of 

BMI above 45, within the limits specified in the policy 

schedule.  

تكاليف تغطية برنامج التحصينات لفيروس االلتهاب التنفسي  -ع

( لألطفال وفق جدول تحصينات الفيروس RSVوي )المخل

التنفسي المخلوي المعتمدة الصادر عن وزارة الصحة الوارد في 

 (.6الملحق رقم )

 

تكاليف تغطية عملية جراحة معالجة السمنة المفرطةعن طريق  -ف

في حال تجاوز كتلة الجسم  (Sleeve)عملية تكميم المعدة فقط 

45(BMI) جدول الوثيقة. وفق حدود المنفعة في 

 

 

 

(2) Costs of preparation and repatriation of the 

corpse of an insured individual to the home 

country specified in the employment contract. 

مصاريف تجهيز وإعادة جثمان الشخص المؤمن له إلى موطنه األصلي  (2) 

 المذكور في عقد العمل.

 



  

 
  

 

Section 3 – Limitations and Exclusions   التحديدات واالستثناءات -القسم الثالث 

 

a. The policy shall not cover claims arising 

from:  

 

1.  Intentional self-inflicted injury. 

2.  Illness resulting from abuse of some medicines, 

stimulants or tranquilizers, or from substance 

abuse.  

3.  Cosmetic treatment or surgery unless 

necessitated by a bodily injury not excluded in 

this section. 

4.  General examinations, inoculations, drugs or 

preventive measures not required for medical 

treatment provided for in the policy (excluding 

preventive measures determined by the Ministry 

of Health, such as vaccination and maternity and 

child care.). 

5.  Treatment received by the insured free of charge. 

6.  Recreational therapy, general physical health 

programs and treatment in social welfare 

institutions. 

7.  Any illness or injury directly resulting from the 

insured's profession. 

8.  Medically recognized venereal or sexually 

transmitted diseases. 

 :هذه الوثيقة لن تغطي المطالبات التي تنشأ عما يلي ) أ ( 

 

 اإلصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً.  (1)

األمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض األدوية أو  (2)

ئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو  المنشطات أو المهّدِّ

 المخدرات أو ما شابه ذلك.

الجراحة أو المعالجة التجميلية إال إذا استدعتها إصابة جسدية  (3)

 هذا القسم. عرضية غير مستثناة في

 

 

الفحوصات الشاملة واللقاحات أو العقاقير أو الوسائل الوقائية التي  (4)

ال تتطلبها معالجة طبية منصوص عليها في هذه الوثيقة )باستثناء 

اإلجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل  التطعيمات 

 ورعاية األمومة والطفولة(.

 

 

 من له بدون مقابل.المعالجة التي يتلقاها الشخص المؤ (5)

اإلستجمام وبرامج الصحة البدنية العامة والعالج في دور الرعاية  (6)

 اإلجتماعية.

 

 أي علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له. (7)

 

 

معالجة األمراض التناسلية أو التي تنتقل باإلتصال الجنسي  (8)

 المتعارف عليها طبياً.

 

 



  

 
  

 

9.  Costs of treatment following diagnosis of HIV 

or any disease related to HIV, including AIDS 

and its derivatives, alternatives or other forms.  

10. Costs related to tooth implant, dentures, fixed or 

movable bridges or orthodontic treatment, unless 

resulting from an accident. 

11. Vision or hearing tests and visual or hearing aids. 

12. The expenses of the insured's transportation 

within and between cities of the Kingdom by 

other than licensed means of transportation. 

13. Hair loss, baldness or artificial hair. 

14. Allergy tests of any nature, unless relating to 

prescribed medicine. 

15. Equipment, means, drugs and procedures or 

hormone treatment aimed at regulating 

reproduction, contraception, fertility, infertility, 

impotence, secondary sterility, in-vitro 

fertilization or any other method of artificial 

fertilization.  

16. Any congenital weakness or deformity unless it 

is life threatening. 

17. Any costs or additional expenses incurred by the 

insured's companion during hospitalization, 

except for hospital room and board charges for 

one companion, such as a mother accompanying 

a child up to the age of twelve or if medically 

necessary as assessed by the attending physician.  

18. Treatment of acne (Adolescence pimples) 

حقة لتشخيص )فيروس نقص المناعة مصاريف عالج الفترة الال (9)

بما فيها مرض  HIVأو العلل ذات الصلة بالـ  HIVالبشرية( 

اإليدز )نقص المناعة الُمكتسبة( أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو 

 أشكالها األخرى.

جميع التكاليف المتعلقة بزرع األسنان أو تركيب األسنان  (10)

التقويم باستثناء اإلصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو 

 تلك التي نتجت عن حادث.

اختبارات وعمليات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية  (11)

 .أو السمعية المساعدة 

مصاريف انتقال الشخص المؤمن له داخل وبين مدن المملكة  (12)

 بوسائل نقل غير مرخصة.

 تساقط الشعر أو الَصلَع أو الشعر الُمستعار. (13)

سية مهما كانت طبيعتها بخالف تلك المتعلقة إختبارات الحسا (14)

 بوصف أدوية العالج.

 

األجهزة والوسائل والعقاقير واإلجراءات أو المعالجة بالهرمونات  (15)

بهدف تنظيم النسل أو منع الحمل أو حصوله أو العقم أو العجز 

الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب بواسطة األنابيب أو أية 

 الصطناعي.وسائل أخرى للتلقيح ا

 

 

حاالت الضعف أو التشوه الخلقي إال إذا كانت تشكل خطورة على  (16)

 حياة المؤمن له.

 

 

أي تكاليف أو مصاريف إضافية يتكبدها المرافق للمؤمن له أثناء  (17)

تنويمه أو إقامته بالمستشفى عدا نفقة اإلقامة واإلعاشة في 

ى سن المستشفى لمرافق واحد للمؤمن له، كمرافقة األم لطفلها حت

الثانية عشرة، أو حيثما تقتضي الضرورة الطبية ذلك حسب تقدير 

 الطبيب المعالج.

 معالجة البثور )َحّب الشباب(  (18)

 



  

 
  

 

19. Any treatment related to obesity or morbid 

obesity, excluding bariatric surgery (Sleeve) 

procedures for persons with BMI above 45, 

within the limits specified in the policy schedule. 

20. Organ or bone marrow transplant or implant of 

artificial organs to replace any organ of the body 

totally or partially.  

21. Personal Hazard mentioned in the definition 

section of the policy. 

22. Alternative medicines and Treatment.  

 

23. Artificial Body parts 

 

24. Physiological natural changes for insured 

females (Menopause) 

B. The policy shall not cover health benefits or 

corpse repatriation  to home country in claims 

resulting directly from: 

1. War, invasion, acts of foreign aggression; 

whether or not war is declared. 

2. Ionizing radiations, pollution from 

radioactivity of any nuclear fuel or waste 

resulting from the combustion of nuclear 

fuel. 

3. Radioactive, toxic, explosive or other 

hazardous properties of any nuclear plant or 

any of its nuclear components. 

أي معالجة تتعلق بالسمنة أو البدانة ما عدا تكاليف تغطية عملية  (19)

جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة 

( وفق BMI) 45الجسم  ( في حال تجاوز كتلةSleeveفقط )

 حدود المنفعة في جدول الوثيقة.

 

حاالت زرع األعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع  (20)

األعضاء االصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم 

 بشكل كلي أو جزئي.

 األخطار الشخصية الواردة في قسم التعريفات من هذه الوثيقة. (21)

 

 الطب البديل.أدوية ووسائل العالج ب (22)

 

 .األطراف الصناعية واألطراف المساعدة (23)

 

( التغيرات الطبيعية لسن اليأس للمؤمن لها ويشمل ذلك تغيرات 24)

 الطمث.

هذه الوثيقة لن تغطي المنافع الصحية وإعادة الجثمان إلى الموطن  ) ب (

 األصلي في حالة المطالبات الناشئة مباشرة عن اآلتي:

 

عمال العدوان )األجنبي( سواء أعلنت الحرب أم لم الحرب، الغزو، أ (1)

 تعلن.

 

اإلشعاعات األيونية أو التلوث بالنشاط اإلشعاعي من أي وقود نووي  (2)

 أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي.

 

الخصائص الُمشَّعة أو السامة أو المتفجرة أو أي خصائص خطرة  (3)

 باتها النووية.أخرى ألي تجمعات نووية أو ألي من مركَّ 

 

 



  

 
  

 

4. The insured’s service or participation in 

armed forces or police operations. 

5. Riots, strike, terrorism or the like. 

6. Chemical, biological or bacteriological 

incidents or reactions resulting from work 

injuries or occupational hazards. 

 

مزاولة الشخص المؤمن له أو مشاركته في خدمة القوات المسلحة  (4)

 أو الشرطة أو عملياتها.

 أعمال الَشغَب، اإلضراب، اإلرهاب أو ما يشابهها من أعمال. (5)

( الحوادث أو التفاعالت الكيماوية أو البيولوجية أو البكتريولجية، إذا 6)

ت ناتجة عن إصابات عمل أو كانت هذة الحوادث أو التفاعال

 بسبب مخاطر مهنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  

 

Section 4 – General Conditions   الشروط العامة -القسم الرابع 

 

 

  

(1) Proof of Validity 

 

 :إثبات سريان المفعول (1) 

The policy represents the basic level of insurance coverage 

granted to beneficiaries and shall not be valid unless 

confirmed by a schedule duly signed by an employee 

officially authorized by the company. Any addition to the 

policy shall not be valid unless confirmed by an 

endorsement signed by an employee officially authorized by 

the company. 

 

مثل هذه الوثيقة الحد األساسي من التغطية التأمينية المقدمة ت

لألشخاص المؤمن لهم. ولن تكون هذه الوثيقة سارية المفعول 

ل رسمياً  ما لم يُثبَت ذلك بجدول موقع عليه من موظف ُمخوَّ

من الشركة كما ولن يسري مفعول أي إضافة عليها إال إذا 

ُثبِّت ذلك بموجب ملحق ُموقَّع من مو ل رسمياً من أ ظف ُمخوَّ

 الشركة.

(2) Records and Reports  (2) السجالت والتقارير: 

The policyholder must maintain a record of all its 

employees and their dependents covered under the 

policy, comprising each person’s full name, sex, age, 

nationality, classification and other basic information 

that might affect the administration of this insurance and 

the determination of its premium rates. The company 

shall be given access to such records to verify the 

accuracy of the information provided by the 

policyholder. The company shall, when requested, 

provide the policyholder with any information 

concerning the beneficiaries. 

على حامل الوثيقة أن يحتفظ بسجل لجميع العاملين لديه  

ن لهم بموجب هذه الوثيقة، على أن يحتوي هذا  وُمعاليهم المؤمَّ

مل والجنس والعمر السجل بالنسبة لكل شخص على االسم الكا

والجنسية والتصنيف وغير ذلك من المعلومات األساسية التي 

يمكن أن يكون لها تأثير على إدارة هذا التأمين وعلى التقرير 

متى  -بشأن معدالت االشتراك. ويتوجب إتاحة الفرصة للشركة 

لالطالع على هذه السجالت والتأكد من  –ما رغبت في ذلك 

مها حامل الوثيقة، وتلتزم الشركة متى صحة المعلومات التي ق دَّ

ما طُلب منها ذلك بتزويد حامل الوثيقة بأية بيانات قد يرغب 

 االطالع عليها بالنسبة لألشخاص المؤمن لهم. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  

 

(3)  Eligibility  (3) المؤهلون للتأمين: 

a. For employees: any person satisfying the definition 

of "worker" shall be eligible for insurance in 

accordance with the policy schedule. 

 

 

بالنسبة للعاملين: إن أي شخص مستوف لتعريف العامل    ()أ

سوف يكون مؤهالً للتأمين وفقاً لما نص عليه جدول 

 الوثيقة.

 

 

. 

 

b. For dependents: any person satisfying the 

definition of "dependent" shall be eligible for insurance 

in accordance with the policy schedule 

 

If a person defined as "dependent" is also eligible for 

insurance as a worker, benefits enjoyed by said person 

as a dependent shall be discontinued according to the 

policy. If both the husband and wife are permanently 

living together and are insured as workers, their 

children shall only be eligible for insurance as 

dependents of the husband. 

 

 

 

 

)ب( بالنسبة للُمعالين: إن أي شخص مستوف لتعريف الُمعال  

جدول  سوف يكون مؤهالً للتأمين وفقاً لما نص عليه

 الوثيقة.
 

ف كُمعال هو أيضا مؤهل للتأمين  فإذا كان أي شخص ُمعرَّ

بوصفه عامالً فإن تمتعه بالتأمين بصفته ُمعاالً سوف يتوقف 

بمقتضى هذه الوثيقة، وعندما يكون كل من الزوج أو الزوجة 

مقيمين معاً إقامة دائمة ويتمتعان بالتغطية التأمينية بوصفهما 

سوف يصبحون مؤهلين فقط كُمعالين من  عاملين فإن األوالد

 قبل الزوج.

(4)  Payment of Premiums (Subscriptions): 

 

 سداد القسط )االشتراك(:  (4) 

A.  The policyholder shall pay the insurance premium 

due on each insured person as agreed upon with the 

company upon commencement of the insurance 

coverage. 

 

B.  In the event of non-payment of any portion of a 

premium, the policy shall not be valid for a period 

longer than that covered by the portion paid, and the 

company shall notify the Council accordingly. 

اك التأمين المتفق عليه مع يلتزم حامل الوثيقة بسداد إشتر (أ) 

الشركة الواجب أداؤه عن كل شخص مؤمن له، وذلك عند 

 ابتداء التغطية التأمينية. 

 

)ب( في حالة عدم سداد أي جزء من االشتراك فإن الوثيقة لن 

تبقى سارية المفعول لمدة أطول من المدة التي يغطيها 

كة الجزء المسدد من اإلشتراك، في هذه الحالة تكون الشر

 ملزمه بإبالغ المجلس بذلك.

 

 

 



  

 
  

 

 

(5) Effective Dates of Coverage 

 

 : تواريخ نفاذ التغطية (5) 

A.  For workers: 

Coverage shall become effective for an active 

employee from the inception date shown in the 

policy schedule. For any person joining work at a 

later date, the effective date of coverage shall be the 

date said person joins the policy. 

B. For dependents: 

Insurance coverage shall become effective for 

dependents from the date the worker supporting 

them becomes insured or from the date they 

become dependents. 

 بالنسبة للعاملين: )أ( 

يبدأ نفاذ التغطية بالنسبة للعامل الموجود فعلياً على رأس 

العمل اعتباراً من تاريخ االبتداء المحدد في جدول 

الوثيقة، أو من تاريخ اإلنضمام إلى الوثيقة بالنسبة للعامل 

 الذي يلتحق بالعمل في وقت الحق.

 

 بالنسبة للُمعالين:  )ب(

تغطية التأمينية بالنسبة للمعالين من التاريخ الذي يبدأ نفاذ ال

ً له أو في  نا أصبح فيه العامل والمسئول عن إعالتهم مؤمَّ

 التاريخ الذي اكتسبوا فيه ألول مرة صفة ُمعالين.

(6) Addition and Deletion of Insured Persons and 

Related Premiums 
ن لهم  و (6)  االشتراكات المتعلقة  إضافة وحذف األشخاص المؤمَّ

  :بذلك

A. The policyholder must immediately and formally 

notify the company of all the employees or 

dependents to be covered by insurance upon 

commencement of the validity of the policy. 

Said policyholder may add a beneficiary on 

proportional basis upon proof of said 

employee’s employment, or request the deletion 

of a beneficiary in the event said employee 

transfers to work for another employer. 

B.  With respect to additions not falling under Paragraph 

(a) above, new beneficiaries shall be added as of the 

issuance date of the policy and their coverage shall 

be deemed effective as of the date of addition. 

 

ً وبصفة رسمية  ()أ  على حامل الوثيقة أن يخطر فورا

الشركة عن كافة العاملين أو المعالين المراد تغطيتهم 

ويحق له إضافة  بالتأمين عند بداية سريان الوثيقة،

مؤمن له على أساس تناسبي في حال وجود ما يثبت 

انضمام العامل للعمل لدى صاحب العمل أو طلب 

 حذفه حال انتقاله إلى العمل لدى صاحب عمل آخر.

 

 

بالنسبة لإلضافات التي ال ينطبق عليها ما ورد في   ()ب

الفقرة )أ( أعاله، فإن إضافة أعداد المستجدين من 

لهم يتم من تاريخ إصدار الوثيقة وتكون  المؤمن

 تغطيته / تغطيتهم سارية من تاريخ اإلضافة.

(7) Termination of Beneficiaries' Insurance Cover: 

 

 :( انتهاء التغطية التأمينية للمؤمن لهم7) 

A. For workers: coverage of any worker under the 

policy shall be automatically terminated in the 

following cases: 

 

(1) If the policy period ends as defined in the 

policy schedule 

ً تأمين أي للعاملينبالنسبة  -أ   بموجب  عامل: ينتهي تلقائيا

 التالية: هذه الوثيقة في الحاالت

 

إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في جدول  (1)

 الوثيقه.



  

 
  

 

(2) Upon exhaustion of the maximum  benefit 

limit of provided in the policy. 

 

لمنفعة الذي تنص عليه ل االقصى حدالعند استنفاد  (2)

 الوثيقة.

B. For dependents: coverage under the policy shall be 

automatically terminated in the following cases: 

 

(1) The dependent no longer qualifies as 

"dependent" as defined in Paragraph (14) of 

Section One (Definitions) of the policy. 

(2) If the policy period ends as specified in the 

schedule 

(3) Upon exhaustion of the maximum  benefit 

limit provided for in the policy. 

 

: تنتَهى تلقائياً تغطية الُمعال بموجب هذه  الينبالنسبة للُمع -ب 

 الوثيقة في الحاالت التالية:

 
فقدان الُمعال لصفته التأمينية كُمعال وفقاَ ألحكام  (1)

من التعريفات بموجب القسم األول  14رقم  الفقرة

 من الوثيقة.

إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في  (2)

 الجدول.

المنصوص عليه لمنفعة ل االقصى حدلا استنفاذ  عند(  3)

 الوثيقة. فى

C.   Payment of recoverable expenses in respect of any 

illness that requires continued hospitalization on the 

date of termination of coverage shall continue for the 

period necessary for treatment of such illness provided 

that such period shall not exceed 365 days from  the 

date of onset of said illness and within the maximum 

amount of coverage provided for under the policy 

schedule. 

 

بالنسبة ألي  النفقات القابلة لالستعاضةيستمر أداء  -ج 

لتنويم بالمستشفى في علة جارية أدت إلى استمرار ا

تاريخ انتهاء التغطية وذلك للمدة التي تتطلبها العلة 

ً من تاريخ  365شريطة أال تتجاوز تلك المدة  يوما

ابتداء تلك العلة التي استدعت التنويم بالمستشفى وفي 

لتغطية الواردة في جدول الحد االقصى لحدود 

 الوثيقة.

D.  In case the policy is terminated for any reason, the 

policyholder must immediately return to the company all 

health insurance cards issued, relating to direct billing of 

the company by the assigned PPN network. This shall 

also apply to the termination of any insured's coverage. 

The policyholder shall be liable to reimburse the 

company for all medical costs and expenses resulting 

from his failure to comply with this condition. 

في حالة إنهاء هذه الوثيقة ألي سبب يوجب على حامل  -د  

الوثيقة أن يعيد للشركة على الفور جميع بطاقات التأمين 

ادرة المتعلقة بأساس التقييد المباشر على الصحي الص

حساب الشركة لدى شبكة مقدمي الخدمة المعيَّنين من قبل 

الشركه، وكذلك الحال بالنسبة ألي شخص مؤمن له 

تنتهي مدة تغطيته، ويكون حامل الوثيقة مسؤوالً عن 

تعويض الشركة عن كل المصاريف والنفقات الطبية 

 بذلك.الناتجة عن تقصيره في التقيد 

 

(8)  Verification of the Insured's Health Condition  (8) تحقق شركة التأمين من حالة المؤمن له: 

A.  The company may have the insured, for whom a 

claim was submitted for recoverable  expenses, 

examined by an accredited medical facility at the 

expense of the company for up to two times within a 

period not exceeding  60 business days following 

submission of  the claim. 

يحق للشركة، ويجب أن تُتاح لها الفرصة، من خالل جهة   -أ  

ن له الذي قدمت بشأنه مطالبة  طبية معتمدة، فحص المؤمَّ

ى حسابها بحد أقصى عن نفقات قابلة لالستعاضة عل

( يوم عمًل من 60مرتان، وذلك خالل مدة ال تزيد عن )

 تاريخ تسلم المطالبة.



  

 
  

 

 

B.  The policyholder or the insured shall cooperate 

with the company and allow all necessary 

measures that may be reasonably required by 

and paid for by the company for the purpose of 

supporting its liabilities, claims or 

compensations from third parties to which the 

insured or policyholder is deemed liable. The 

policyholder or the insured may not waive such 

rights without the company's explicit or implicit 

consent. 

 

على حامل الوثيقة أو المؤمن له، أن يتعاون ويسمح بالقيام   -ب 

على نفقة الشركة باألعمال الضرورية التي تطلبها الشركة 

في حدود المعقول بقصد تعزيز أية حقوق أو مطالبات أو 

تعويضات قانونية من الغير، تثبت مسئوليته عنها. وال 

الشركة  يجوز له التنازل عن الحقوق المالية إال بموافقة

 الصريحة أو الضمنية.

(9) Non-Duplication of Benefits 

 

 :عدم ازدواجية المنافع (9) 

In case of a claim for recoverable expenses due under 

the policy for an insured who is also covered for the 

same expenses under another insurance plan, scheme 

or the like, the company shall be liable for the 

coverage of such expenses and shall subrogate the 

insured in his claims against third parties for 

payment of their proportionate share of such claim. 

 

في حالة المطالبة عن نفقات قابلة لالستعاضة قابلة لألداء    

ن  له بموجب هذه الوثيقة، ويكون مغطى أيضا، بالنسبة للمؤمَّ

لتلك النفقات، بموجب أي خطة أو برنامج أو تأمين آخر أو 

ما شابه ذلك، ففي هذه الحالة تكون شركة التأمين مسؤولة 

عن تغطية تلك النفقات، وتحل محل المؤمن له في مطالبة 

 الغير بدفع حصتهم النسبية من تلك المطالبة.  

(10)  Basis of Direct Billing of the Company by the 

PPN: 

( أساس التقييد المباشر على حساب الشركة لدى شبكة مقدمي 10) 

 :الخدمة

a. The company shall issue each insured individual a 

health insurance card entitling him to receive 

healthcare from the PPN agreed upon with the 

company without being required to pay the costs of 

such services other than the deductible specified in 

the policy schedule. 

 

b. The service providers, assigned by the company, 

shall, on a monthly basis, send all invoices relating to 

medical expenses incurred in accordance with the 

policy. The company shall assess and process such 

expenses and advise the policyholder whenever 

expenses reach the maximum benefit limit.  

 

تأمين صحي لكل مؤمن له ، و  تصدر شركة التأمين بطاقة (أ) 

يحق له بموجبها تلقي الخدمة الصحية لدى شبكة مقدمي 

الخدمة المتفق عليها مع الشركه ودون أن يطلب منه تسديد 

نفقات تلك الخدمات ، فيما عدا مبلغ نسبة التحمل المبينة في 

 جدول الوثيقة.

 

يرسل مقدمو الخدمة المعيَّنين من الشركة، وعلى أساس  (ب)

جميع النفقات الطبية الُمتكبَّدة بموجب هذة الوثيقة.  شهري،

وتقوم الشركة بتقييم تلك النفقات ومعالجتها، وإشعار حامل 

 الوثيقة عند بلوغ النفقات حد المنفعة األقصى. 

 

 

 



  

 
  

 

b.In case such limit is exceeded and already incurred by 

the company, the company shall have the right to 

recover such expenses within a period not exceeding 

60 business days from the date of notification of the 

policyholder. 

 

c. In case the policyholder defaults in paying such 

expenses to the company within the specified 

period, the company may refer the matter to the 

Council for action.  

 

d.Upon coordination with the policyholder, the 

company may delete any service provider 

assigned for purposes of the policy during its 

validity and appoint substitutes of the same 

level. 

 

)ج( في حالة تجاوز ذلك الحد وتكون شركة التأمين قد تحملته 

ل مدة ال تزيد بالفعل، فيحق لها المطالبة برد تلك النفقات خال

 ( يوم عمًل من تاريخ إبالغ حامل الوثيقة بهذه النفقات.60عن )

  

 

 

)د( في حالة عدم تقيد حامل الوثيقة برد تلك المصاريف للشركة 

خالل المدة المحددة يحق للشركة رفع األمر إلى المجلس التخاذ 

 ما يلزم.

 

 

مقدمي )هـ( للشركة الحق في حذف أو استبدال أّي من / أو جميع 

الخدمة المعيَّنين ألغراض هذه الوثيقة،  خالل مدة سريانها، 

شريطة التنسيق مع حامل الوثيقة وتعيين بديٍل عنهم بنفس 

 المستوى.

(11)  Deductible (Co-payment): 

 

 نسبة التحمل )المشاركة في الدفع(:  (11) 

Without prejudice to the facility of direct billing of 

the company, the insured shall pay the deductible, 

if any, specified in the policy schedule at the 

healthcare center under the agreement between 

said healthcare service provider and the company. 

Any attempt by the insured to withhold payment 

shall be considered breach of the terms and 

conditions of the policy whose validity shall be 

suspended in respect of such insured until the 

deductible is paid. 

مع عدم اإلخالل بالتسهيالت الممنوحة بمقتضى القيد المباشر  

 على حساب الشركة، فإنه لشرط ُملزم وإجباري أن يقوم المؤمن

له بدفع مبلغ نسبة التحمل )إن وجد( المحدد في جدول الوثيقة 

حسب القيمة المدفوعة لدى مركز الخدمة وفق عقد المركز مع 

شركة التأمين، وأي محاولة من جانب الشخص المؤمن له 

لالمتناع عن الدفع سوف تعتبر إخالالً بأحكام الوثيقة وشروطها 

 ن سداد هذا المبلغ.ويبطل مفعولها بالنسبة لهذا الشخص لحي

(12) Reimbursement Basis 

 

 :( أساس تعويض البدل12) 

In cases of emergency, the insured may obtain urgent 

medical treatment in centers other than the PPN agreed 

upon with the company on reimbursement basis. In such 

case, the company shall, in accordance with the policy's 

terms, conditions, limitations and exclusions, compensate 

the policyholder within a period not exceeding 15 

business days for recoverable costs and expenses on the 

basis of prevailing prices, provided that it provides the 

company with the supporting documents it requires 

في الحاالت الطارئة يجوز للشخص المؤمن له الحصول على  

المعالجة الطبية الطارئة خارج شبكة مقدمي الخدمة المتفق 

ض البدل، وفي هذه الحالة عليها مع الشركة، على أساس تعوي

ً ألحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها  تقوم الشركة وفقا

واستثناءاتها، بتعويض حامل الوثيقة خالل مدة ال تزيد عن 

( يوم عمل عن النفقات القابلة لالستعاضة حسب األسعار 15)

( 30السائدة، شريطة تزويد الشركة خالل مدة ال تزيد عن )



  

 
  

 

within 30 business days as of the date of incurring such 

expenses. . 

 

بد تلك النفقات، بالمستندات المؤيدة التي يوم عمل من تاريخ تك

 تطلبها الشركة. 

(13) Cancellation 

 

 :( اإللغاء13) 

The policyholder may cancel the policy at any time by 

serving a notice to the company at least 30 business 

days prior to the date required for cancellation. In such 

case, the policyholder and the company shall 

undertake the following: 

 

A.  The company shall notify (pursuant to a notice) the 

General Secretariat and PPN as soon as it receives 

the relevant notice from the policyholder 

(employer/insured) regarding cancellation of the 

policy. 

 

B. The employer shall purchase another insurance 

policy from a qualified company or include the 

beneficiaries in another insurance coverage 

scheme approved by the Council. The new 

coverage shall commence as of the day 

following the date of cancellation of the 

previous policy, in case of transfer of 

employment. 

C. The employer shall provide the insurance 

company with proof of the beneficiaries’ 

departure from the Kingdom if one or more 

workers are to be deleted from the policy. 

 

In such case, the company shall be liable to 

reimburse the policyholder, within 60 business 

days from the date of cancellation, for the 

remaining part of the premium for each insured 

individual whose claims did not exceed 75% of 

the annual premium. The recoverable amount 

shall be calculated on proportional basis: (Refund 

= annual premium ÷ 365.25 days X number of 

remaining days). 

In case the policyholder defaults in paying the 

expenses that have exceeded the maximum 

benefit limit within the period specified in 

يجوز لحامل الوثيقة إلغاء الوثيقة في أي وقت، بموجب إشعار  

( يوم عمل على األقل من 30رسمي يرسل لشركة التأمين قبل )

تاريخ اإللغاء المطلوب، ويلتزم كل من حامل الوثيقة وشركة 

 الة بما هو آت: التأمين في هذه الح

 

تقوم شركة التأمين بإبالغ )بموجب إشعار رسمي(  -أ 

األمانة العامة وشبكة مقدمي الخدمة فور تلقيها إشعار 

حامل الوثيقة )صاحب العمل / المؤمن له( بإلغاء 

 الوثيقة. 

 

 

 

يقوم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين أخرى مع شركة  -ب

طية الصحية بموجب مؤهلة، أو شمول المؤمن لهم بالتغ

برنامج تغطية تأمينية آخر مقبول من المجلس بحيث تبدأ 

التغطية الجديدة من تاريخ اليوم التالي إللغاء الوثيقة السابقة 

 وذلك في حالة نقل عقد العمل.

 

يقوم صاحب العمل بتقديم ما يثبت مغادرة المؤمن لهم    -ج

طب عامل أو المملكة لشركة التأمين إذا كان المطلوب هو ش

 أكثر من الوثيقة.

 

وفي هذه الحالة تكون الشركة ملزمة خالل مدة ال تزيد عن 

( يوًم عمل من تاريخ اإللغاء بأن تعيد لحامل الوثيقة 60)

الجزء المتبقي من االشتراك عن كل شخص مؤمن له لم 

% من قيمة االشتراك السنوي بحيث يتم 75تتجاوز مطالباته 

من االشتراك على أساس تناسبي:  احتساب الجزء المعاد

عدد × يوماً  365,25÷ ) الجزء المعاد = االشتراك السنوي 

 األيام المتبقية( 

 

وفي حالة امتناع حامل الوثيقة عن رد النفقات التي جاوزت حد 

( من 10المنفعة األقصى خالل المدة المحددة في الشرط رقم )

لوب التقييد المباشر الشروط العامة للوثيقة والمترتبة نتيجة أس

على حساب الشركة، يحق للشركة االمتناع عن رد االشتراكات 



  

 
  

 

Condition 10 of the General Conditions of the 

policy and resulting from direct billing of the 

company, the company shall have the right to 

withhold refund of recoverable premiums, if 

any, and use such amounts to compensate for 

the expenses paid to service providers which 

should have been paid to the company by the 

policyholder. 

القابلة لإلعادة )إن وجدت( واستخدامها للتعويض عن النفقات 

مي الخدمه والتي كان يتوجب على حامل الوثيقة  المدفوعة لمقّدِّ

 أداؤها للشركة.

(14) Approvals 

 

 :( الموافقات14) 

The company shall respond to approval 

requests from service providers to provide 

health service to beneficiaries within a period 

not exceeding 60 minutes. 

يتم الرد على طلب الموافقات من قبل شركة التأمين إلى مقدمي  

الخدمة على تقديم الخدمة الصحية للمستفيدين خالل مدة ال 

 ى ستين دقيقة من وقت طلب الموافقة. تزيد عل

(15) Gender 

 

 :( صيغة الجنــــس15) 

For purposes of the policy, words denoting the 

masculine gender shall be deemed to include 

the feminine gender as well. 

ألغراض هذه الوثيقة فإن الكلمات المستعملة بصيغة المذكر  

 درجة كذلك على اإلناث.تُعتبر من

(16) Notices 

 

 :( اإلشعارات16) 

a.  All notices or correspondences between the 

insurance parties shall be formal. 

 

b.   The company shall notify the policyholder of the 

dates of renewal or expiry of the policy 30 

business days prior to say dates. 

 

c.    The insured (policyholder) shall notify the 

company of any changes to contact details 

thereof or those of his affiliates. 

 

يجب أن تكون جميع اإلشعارات أو المخاطبات بين أطراف     -أ 

 العالقة التأمينية، بصفة رسمية.

 

ن إشعار حامل الوثيقة بتاريخ يجب على شركة التأمي  -ب

يوم عمل من بلوغ  30تجديد أو انتهاء وثيقة التأمين قبل 

 هذا التاريخ.

 

  المؤمن له )حامل الوثيقة( ُملَزم بإشعار شركة التأمين عند     -ج

 تغير أي من بيانات االتصال الخاصة به والتابعين له.

(17) Compliance with Policy Provisions 

 

 :التقيد بأحكام الوثيقة (17) 

As a precondition to any liability of the company, 

the policyholder and beneficiaries shall strictly 

comply with and execute all requirements, 

conditions, obligations and commitments stated in 

the policy. 

حقق أي التزام على الشركة أن يكون إنه لمن الشروط السابقة لت 

ن لهم قد نفًّذوا وتقيًّدوا تماماً  حامل الوثيقة واألشخاص المؤمَّ

بجميع االشتراطات والشروط والواجبات وااللتزامات الواردة 

 في هذه الوثيقة



  

 
  

 

 

 

 

 

(18)  Penalties 

 

 الجزاءات: ( 18) 

Any disagreement or dispute arising out of or 

relating to the policy shall be settled in accordance 

with Section 14 of the Law. 

أي خالف أو نزاع ينشأ أو يتعلق بهذه الوثيقة يتم الفصل فيه  

 ( من النظام.14بموجب أحكام النظام وذلك وفقا للمادة )

 

 

 

 

  

 

 

 

The policyholder and the company have read and agreed 

to the provisions of the policy and its schedule. 
لقد قرأ حامل الوثيقة وشركة التأمين أحكام هذه الوثيقة مع جدولها  

 .عليهماووافقا 

   

   

   

Policyholder signature  

……………………………. 

Date : 00/00/1443H 

Corresponding to date : 00/00/2022 G 

 الوثيقة:توقيع حامل  

……………………..           ....................... 

 هـ00/00/1443التاريخ :

  م 00/00/2022الموافق: 

 

Insurance Company signature 

…............................ 

Date : 00/00/1443H 

Corresponding to date : 00/00/2022 G 

 توقيع شركة التأمين: 

....................................................... 

 هـ00/00/1443التاريخ :

 م 00/00/2022الموافق: 



  

 
  

 

 (1ملحق الوثيقة رقم )

 

 االجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة

Preventive Procedures Approved by the Ministry of Health 

1. Basic vaccines for children, including: 

 

a. tuberculosis and hepatitis B upon delivery 

b. quintuple vaccine ( bacterial triple, hepatitis B, polio 

vaccine) 

c. quadruple vaccine  

d. polio vaccine  

e. virulent vaccine; 

f. bacterial vaccine triple 

Administered as per the Vaccine Schedule attached 

combined with any other vaccines recommended in 

future as per Epidemic and Pathological Analysis 

Results. 

2. Nationwide or limited vaccination campaigns (polio, 

measles, meningitis or any other vaccines 

recommended by the Ministry).  

3. Alimentary monitoring and growth follow-up in children 

up to 5 years of age. 

 

4. Treating some contagious or endemic diseases within 

the usual preventive procedures.  

 

5. Pregnancy follow-up and vaccines against tetanus for 

pregnant women and women of childbearing age.  

 

6. Birth insurance in remote places or in places with no 

hospitals.  

 :التطعيمات االساسية لالطفال والتي تشمل -1 

 لقاحات الدرن وااللتهاب الكبدي )ب( عند الوالدة ( أ

اللقاح الخماسي )الثالثي البكتيري، االلتهاب الكبدي )ب(  ( ب

 والمستدمية النزلية(

 اللقاح الرباعي )الثالثي البكتيري والمستدمية النزلية( ( ج

 

 لقاح شلل االطفال  ( د

 الثي الفيروسي اللقاح الث ( ه

 لقاح الثالثي البكتيري ال ( و

وتعطى وفق جدول التطعيمات المرفق، باالضافة الى اي لقاحات اخرى يتم 

 ادخالها مستقبال وفقا لنتائج التحاليل الوبائية لالمراض 

 

حمالت التطعيم الوطنية الشاملة او المحدودة )شلل االطفال والحصبة،  -2

 اخرى تقررها الوزارة(  الحمى الشوكية او اي تطعيمات

 

 الترصد التغذوي ومتابعة نمو االطفال حتى عمر خمس سنوات  -3

 

عالج بعض حاالت االمراض المعدية والمتوطنة ضمن االجراءات الوقائية  -4

 المتخذة 

 

 متابعة االم الحامل والتطعيم ضد الكزاز للحوامل والنساء في سن االنجاب  -5

 

 ماكن البعيدة او التي ال توجد بها مستشفياتتأمين الوالدات في اال -6

 

Al Sagr Cooperative Insurance Company  وني اشركة الصقر للتأمين التع 

Date : 00/00/1443H  

Corresponding to date : 00/00/2022 G 

 هـ00/00/1443التاريخ : 

 م 00/00/2023الموافق: 



  

 
  

 

(2ملحق الوثيقة رقم )  

  

 National Vacation Schedule to be implemented from 1/1/2013 

 م1/1/2013جدول التطعيمات الوطني للعمل به ابتداء من

Age Vaccine العمر التطعيم 

           

               Birth 

 BCG 

 HepB 

 درن 

 )التهاب كبدي )ب 

 

  عند الوالدة

 

 

          2 Months 

 

 IPV 

 DTaP. 

 Hepatits B 

 Hib 

 Penumococcal Conjugate 

(PCV) 

 Rota 

 شلل اطفال معطل 

 الثالثي البكتيري 

 )التهاب كبدي )ب 

 المستدمية النزلية 

  البكتيريا العقدية الرئوية 

 لقاح الروتا 

         

 

 شهرين          

 

      

           4 Months 

 IPV 

 DTaP. 

 Hepatits B 

 Hib 

 Penumococcal Conjugate 

(PCV) 

 Rota 

 شلل اطفال معطل 

  الثالثي البكتيري 

 )التهاب كبدي )ب 

 المستدمية النزلية 

 البكتيريا العقدية الرئوية 

 لقاح الروتا 

             

 

   شهور  4        

 

 

            6 Months 

 OPV  

 IPV 

 DTaP  

 Hepatits B 

 Hib 

 Penumococcal Conjugate 

(PCV) 

 شلل اطفال معطل 

 الثالثي البكتيري  

 )التهاب كبدي )ب 

 المستدمية النزلية 

 البكتيريا العقدية الرئوية 

 شلل األطفال الفموي 

        

 

 شهور  6       

 

 

            9 Months 

 Measles (mono) 

 Meningococcal conjugate 

quadrivalent (MCV4) 

 حصبة المفرد 

  الحمى الشوكية الرباعي
 المقترن

             

   رشهو 9        

 

 

           12 Months 

 OPV  

 MMR 

 Penumococcal Conjugate 

(PCV) 

 Meningococcal conjugate 

quadrivalent (MCV4) 

  الثالثي الفيروسي 

  الحمى الشوكية الرباعي
 المقترن

  البكتيريا العقدية الرئوية 

 شلل األطفال الفموي 

                  

   شهر  12        

 

 

            18 Months 

 OPV 

 DTaP 

 Hib 

 MMR 

 Varicella 

 Hepatitis (A) 

 شلل األطفال الفموي 

 الثالثي البكتيري 

 المستدمية النزلية 

 )التهاب الكبد )أ 

 الثالثي الفيروسي 

 الجديري المائي 

 

 

   شهر  18        

           24 Months  Hepatitis (A)  )شهر  24 التهاب الكبد )أ   

 



  

 
  

 

 

(3ملحق الوثيقة رقم )  

Schedule of the Saudi Newborn Screening Program (NBS) 

مبكر لحديثي الوالدة للحد من اإلعاقةجدول فحوصات البرنامج الوطني للفحص ال  

ة عشر المطلوب الكشف عليها ببرنامج الفحص المبكر لحديثي الوالدة لمنع االعاقةبعاألمراض الس  

Seventeen diseases detected by early screening program for newborns to prevent 

disability 

 

School entry 

 

 

 OPV 

 DTap (Td) 

 MMR 

 Varicella 

 

 شلل األطفال الفموي 

  الثالثي البكتيري) الثنائي
 البكتيري(

 الثالثي الفيروسي 

 الجديري المائي 

 

 

دخول الصف االول 

 االبتدائي

 1     (Congenital Hypothyroidism- CH قصوز الغدة الدرقية )

  (Congenital Adrenal Hyperplasia-CAH) استنساخ فرط   

 الكظرية الغدة خاليا

2 

 (Pheny Iketonuri – PKUبيلة الفينايلكيتون )           

 

3 

 4 (Maple Syrup Urine Disease-MSUD)  قبيبالق البول داء

 5 (Propionic Acidemia-PPAحموضة البربيونك )

 6 (Methylmalonic Acidemia- MMA)ة الدم ميثايلمالونيك حموض

 Deficiency-3MCC 3-Methylcrotonly – CoAنقص انزيم ميثايل كو إي كار بوكسيليز الثالثي )

Carboxylase ) 

7 

 8 (Biotinidase Deficiencyنقص إنزيم بيوتينيديز )

 9 (Glutaric Acidemia type-1- GAحموضة جلوتارك النوع األول )

 10 (Isovaleric Acidemia)حموضة آيزو فالرك 

 11 (HMG-Co Lyase Deficiency – HMG( كو أي الييز )HMG)نقص أنزيم 

 12 (Beta-Ketothiolase Deficiendcy – BKDمرض نقص أنزيم بيتا كيتوثايوليز )

 13 (Arginosuccinase Acidemia-ASA)حموضة أرجنينوسكسنك 

 14 (Citrullinemiaسترولينيميا )

 15 (Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiencyنقص إنزيم إم كاد )   



  

 
  

 

 

 

 POLICY Appendix no.(4) ملحق الوثيقة )4(

 الخدمات المقدمة لمرض التوحد

 

Schedule of services to Autistic patients 

 

 Diagnosis of Autism Spectrum Disorder تشخيص اضطراب طيف التوحد. .1

اإلجراءات التشخيصية الطبية )رنين مغناطيسي، تحاليل  .2

 جينات و أمراض استقالبية و خالفه(.

Medical Diagnostic procedures (Magnetic 

resonance, analysis of genetic and metabolic 

disease etc.) 

، IQالتقيم النفسي و اختبارات القياس النفسي ) الذكاء  .3

ايدوس  GARSو غارز  CARSمقياس التوحد كارز 

ADOS  مقاييس الكيف البيتي ،VINLAND.) 

Psychological evaluation and measurement tests 

(IQ, Autism, CARS, GARS, ADOS and 

VINLAND). 

التأهيل الطبي ) عالج تخاطب، و عالج وظيفي، و عالج  .4

 تعديل سلوك(.

Medical Rehabilitation (speech therapy, cognitice 

treatment, behavior modification treatment). 

د سنوات بح 6برنامج التدخل المبكر ) لألطفال أقل من  .5

 ساعات باليوم ثالث مرات أسبوعياً لمدة سنتين(. 3أدنى 

Early intervention program (Patients must be 

below 6 years of age, 3 hours per day, thrice 

weekly for 2 years). 

 Medical and psychological counseling اإلستشارات الطبية و النفسية. .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 (Very long- Chsin ScylCoS dehydrogenase deficiency – VLCADنقص إنزيم في إل كاد )

 17 (Galactosemaia – GALT)سكر اللبن في الدم 



  

 
  

 

 

 

                                              Policy Appendix No. (5)(5لوثيقة رقم )ملحق ا

 

ضوابط اإلحتياج لصرف حليب األطفال للرضغ المحتاجين إليه 

 شهر 24طبياً حتى عمر 

Rules pertaining to coverage of formula milk 

expenses for infants (24 months or below) in need 

 

( و تاريخ 333إستناداً على قرار مجلس الوزراء رقم )

هـ المتضمن قيام المجلس الصحي السعودي  09/08/1437

بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني إلعداد ضوابط 

منظمة لصرف حليب األطفال للرضع المحتاجيين إليه طبياً إلى 

 ( شهر المشملوين بالتأمين.24عمر )

 

د الضوابط المنظمة و بالتنسيق مع المجلس عليه فقد تم إعدا

الصحي لتغطية تكاليف حليب األطفال المؤمن لهم المحتاجين إليه 

( شهراً طالما أنها وصفت من خالل الطبيب 24طبياً إلى عمر )

 المعالج على أن تغطي الحاالت التالية:

 

 

 أمراض التمثيل الغذائي. .1

ثي أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحدي .2

 الوالدة للحد من اإلعاقة

 حساسية الحليب و السكر. .3

 وجود مشاكل في اإلمتصاص. .4

الطفل الخديج و ناقص النمو أو ناقص الوزن الشديد  .5

للعمر الحملي بحيث يحتاج سعرات حرارية أو 

 معززات نمو إضافية لحليب األم.

 

 األمراض اإلستقالبية .6

Based on the council of Ministries Resolution 

NO.333 dated 09/08/1437, which mandates that the 

Saudi Health Council Coordinate with the Council of 

Cooperative Health Insurance to prepare regulations 

governing the dispensing of medically necessary 

infant formula for insured infants up to 24 months 

old.  

Based on the above resolution, the governing 

regulations were prepared in coordination with the 

Health Council to cover costs of medically necessary 

infant formula for infants up to 24 months if 

prescribed by the physician to treat any of the 

following cases:  

 

1. Metabolic diseases  

2. Disease identified in the National Early 

Screening program for newborns (Appendix 

3) 

3. Sensitivity to milk or sugar 

4. Problems with absorption  

5. Premature infant with below average growth 

or severe low weight, who require extra 

calories or growth boosters in addition to 

breast milk. 

6. Metabolic disorders  

 

 

 

 



  

 
  

 

 

 

 (6ملحق الوثيقة رقم )

 ( الصادرة عن وزارة الصحةRSVجدول تحصينات الفيروس التنفسي المخلوي المعتمدة )

 

 

 األطفال الذين يححتاجون مصل

 الفيروس التنفسي المخولي

Babies Eligible For RSV 

Prophylaxis 

العمر عند 

منتصف شهر 

 أكتوبر

Age at 

Middle of 

October 

 الجرعة المطلوبة

Dose Needed 

 (29الطفل المولود أقل من ) 

 أسبوع حملي

Baby born <29  weeks 

gesttional age 

 أقل من سنة

1>Years of 

age 

 

 

 

جرعة المصل 

المضاد لمرض 

الفيروس التنفسي 

المخولي تغطى 

يوماً لمدة  28كل 

أشهر من  5

منتثصف شهر 

أكتوبر إلى 

منتصف شهر 

 مارس

Dose of RSV 

Prophylaxis 

evey 28 Days 

For 5 Months 

Starting 

Middle of 

October of 

March 

الطفل الخديج الذي يعاني من  

 مرض الرئة المزمن

Preterm infants with 

BPD 

 أقل من سنة

1>Years of 

age 

الطفل الذي يعاني من اعتالل  

الرئتين أو الجهاز العصبي وال 

يستطيع التخالص من البلغم أو 

 المناعة الشديديعاني نقص 

Children with 

pulmonary 

Abnormality or 

neuromuscu-lar disease 

that impairs the upper 

airways and infants 

who are severely 

immunocompromised 

 

 

 

 

 

 أقل من سنتين

2>Years of 

age 

الطفل الذي يعاني من أمراض  

 القلب الخلقية

Infants with certain 

haemodynamically 

significant heart 

diseases 

 أقل من سنة

1>Years of 

age 

الجرعات 

 المطلوبة

Doses 

 التاريخ

Date 

األسم و 

 التوقيع

Name & 

Signature 

 الختم

Stamp 

تاريخ 

الزيارة 

 التالية

Date of 

next Visit 

 

 الجرعة األولى

First Dose 

    

 

 الجرعة الثانية

Second Dose 

    

 

 الجرعة الثالثة

Third Dose 

    

 

 

 الجرعة الرابعة

Fourth Dose 

    

 

 

 

 الجرعة الخامسة

Fifth Dose 

    



  

 
  

 

 


