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The Cooperative Healthcare Insurance Agreement
اتفاقية تأمين الرعاية الصحي التعاوني
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Unique services:
Healthcare Providers Network

:الخدمات المميزة
:شبكة مقدمي الرعاية الصحية

ATMC provides through its partnership with TCS a current

توفر الشركة من خالل شراكتها مع شركة الرعاية الشاملة السعودية

network of over 2500 In addition to an International

 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية باإلضافة2500 شبكة تظم أكثر من

Healthcare Provider Network contracted on direct billing

 دولة152 إلى شبكة دولية على أساس الفوترة المباشرة في أكثر من

basis in over 158 countries all over the globe.

Delegate Offices

.في جميع أنحاء العالم

:مكاتب استقبال لدى المستشفيات

Delegate Offices are available to render necessary support to

 مكتب استقبال لدى معظم25 توفر الشركة للمؤمنين أكثر من

the members of your Group, through facilitating Admission

المستشفيات الكبرى حيث يتواجد فيها ممثلين لتقديم الدعم من خالل

procedures, Reception of Members, Coordinating access to

 تنسيق الحصول على، استقبال األعضاء،تسهيل إجراءات القبول

services, On-spot issues and complaints resolution.

Customer Services & Support

. وحل فوري للقضايا والشكاوى،الخدمات

:وحدة خدمة العمالء

Members of your group will have access to the Call Centre

توفر الشركة لجميع المشتركين وحدة خدمة عمالء من خالل االتصال

Help desk and Complaint desk by calling unified number on

.على الرقم الموحد الموجود على الجزء الخلفي من بطاقة التأمين

back side of insurance card. The Call Centre agents will assist

ّ
عمالء مركز االتصال جاهزين للرد على جميع االستفسارات و استعالمات

in any kind of inquiries and raise opcomplaints through the

 الخ) ورفع الشكاوى، التخصصات، الخدمات، الشبكة، المنافع،(الموافقات

CRM complaint desk (An SMS will be received once a

 (سيتم تلقي رسالة قصيرة عند فتح الشكوىCRM من خالل نظام ال

Complaint is open and once it is closed).

Insured members Portal & Mobile Application

.)وعند إغالقها

بوابة األعضاء المؤمنين وتطبيق الهواتف الذكية

Members of your group will be eligible to a free access to

توفر الشركة لجميع المشتركين تطبيقات عبر البوابة اإللكترونية

website ww.tcs-ksa.net & Mobile Application that hold the

 أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية مما يمكنهم منwww.tcs-ksa.net

following unique features.
▪

Providers Database search option (by service, by doctors’
specialty, by region)

▪

Cross Border Network Search (for entitled members)

▪

Review Coverage Description and Benefits

▪

Access to Remaining Financial Limits

▪

Access to the Insured members guide

▪

Chronic Medication Program

▪

Other General Features

Policyholders Tools Portal
Policyholder will will be eligible to monitor policy’s
performance and print various reports.

:االطالع على
قاعدة بيانات خاصة بمقدمي الخدمة الصحية والبحث عن مقدم
ّ
خدمة صحية معين بحسب المناطق أو الخدمة الطبية أو طبيب
ّ
 وكيفية الوصول إلى مقدم الخدمة من،معين حسب التخصص

▪

Maps/Google Maps خالل الخرائط الذكية
حدود التغطية

▪

جدول المنافع

▪

ّ
الحد االئتماني المتبقي الخاص بكل مؤمن

▪

برنامج االدوية للحاالت الصحية المزمنة

▪

 ومعلومات ونصائح طبية،باإلضافة إلى آخر األخبار والخدمات

•

بوابة حاملي الوثيقة
يسمح هذا التطبيق للشركات المؤمنة من متابعة أداء الوثيقة وإصدار
. التقارير مختلفة
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Benefits Schedule:
VIP

:جدول المنافع
A

B

C

D

R

-

Maximum Coverage Amount Per Person Per Year
SAR 500,000

SAR 500,000

حد التغطية األقصى للشخص في السنة

SAR 500,000

SAR 500,000

SAR 500,000

SAR 500,000

Authorized Service Providers Network

VIP

A

SAR 500,000

KSA السعودية

SAR 500,000

شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة

B

C

D

R

-

Territorial scope of cover
KSA السعودية

-

نطاق التغطية الجغرافية

KSA السعودية

KSA السعودية

KSA السعودية

KSA السعودية

Coverage of outpatient clinics

KSA السعودية

KSA السعودية

غطاء العيادات الخارجية

Deductible/Coinsurance within the standard minimum network

نسبة التحمل داخل شبكة الحد األدنى الموحدة

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

75

75

75

75

75

75

75

75

Deductible for hospitals outside the standard minimum network

نسبة التحمل للمستشفيات خارج شبكة الحد األدنى الموحدة

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

300

300

300

300

300

300

300

300

Deductible for other service providers outside the standard

نسبة التحمل لباقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد األدنى الموحدة

minimum network
20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

20% up to SAR

100

100

100

100

100

100

100

100

Approval On External Clinics' Services
SAR 500

SAR 500

الموافقة على خدمات العيادات الخارجية
SAR 500

SAR 500

SAR 500

SAR 500

Coverage of Inpatient clinics and one day cases

SAR 500

غطاء العيادات الداخلية وحاالت اليوم الواحد

Room type
Shared مشتركة

مستوى اإلقامة
Shared مشتركة

Shared مشتركة

Shared مشتركة

Shared مشتركة

Shared مشتركة

Deductible/Coinsurance In Inpatient clinics
NIL | ال يوجد

NIL | ال يوجد

NIL | ال يوجد

SAR 600

SAR 600

NIL | ال يوجد

SAR 600

NIL | ال يوجد

NIL | ال يوجد

SAR 150

SAR 150

SAR 600

SAR 600

SAR 150

SAR 150

SAR 150

NIL | ال يوجد

SAR 600

SAR 600

SAR 150

SAR 150

مصاريف الحمل والوالدة

Pregnancy, Normal Delivery
SAR 15,000

NIL | ال يوجد

حد اإلقامة و اإلعاشة اليومي للمرافق

Expenses of Pregnancy & Delivery

SAR 15,000

Shared مشتركة

َ َ
حد اإلقامة و اإلعاشة اليومي للمريض في المراكز الطبية المعتمدة

Daily Room and Board Limit for Patient companion
SAR 150

Shared مشتركة

نسبة التحمل في العيادات الداخلية

Daily room & board limit for patient at appointed medical Clinics
SAR 600

SAR 500

متابعة الحمل و الوالدة الطبيعية
SAR 15,000

SAR 15,000

Pregnancy/delivery complications, Cesarean, and Legal Abortion

SAR 15,000

SAR 15,000

SAR 15,000

SAR 15,000

مضاعفات الحمل و الوالدة والقيصرية و اإلجهاض الشرعي
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| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Costs of coverage of newborns on the mother policy Up to 30

 يوم من30 تكاليف تغطية المواليد الجدد على وثيقة األم وبحد أقصى

days from the date of birth until they are added on the policy

تاريخ الوالدة حتى يتم إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ

retroactively from the date of birth.

.الوالدة

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

Covered

Covered

Covered

Covered

coverage infants who need to milk medically until the age of 24

ً
 شهر24 تغطية حليب األطفال للرضع المحتاجين إليه طبيا حتى عمر

months
| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

Covered

Covered

Covered

Covered

) تكاليف تغطية برنامج التحصينات لفيروس االلتهاب التنفسي المخلوي
 ( لألطفالRSV
| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Pre-term baby treatment

عالج األطفال الخدج

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

National Program for Early Diagnosis in Newborns
SAR 100,000

SAR 100,000

SAR 100,000

تكاليف البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الوالدة
SAR 100,000

SAR 100,000

SAR 100,000

SAR 100,000

SAR 100,000

ً
تطعيم األطفال وفقا لجدول وزارة الصحة

Infant vaccines according to the Ministry of Health schedule
| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

| مغطى

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Covered

Newborn Circumcision (males)
SAR 500

SAR 500

)تكاليف ختان حديثي الوالدة (ذكور
SAR 500

SAR 500

SAR 500

SAR 500

Ears' piercing (Females)
SAR 300

SAR 300

SAR 500

)تكاليف تخريم األذن (إناث
SAR 300

SAR 300

SAR 300

SAR 300

SAR 300

Dental care coverage
SAR 2,000

تغطية عالج األسنان
SAR 2,000

SAR 2,000

SAR 2,000

SAR 2,000

Prescription glasses coverage
SAR 400

SAR 400

SAR 6,000

Kidney Dialysis benefit

SAR 2,000

SAR 2,000

تغطية النظارات الطبية
SAR 400

SAR 400

SAR 400

SAR 400

Hearing aid coverage
SAR 6,000

SAR 300

منافع وتغطيات اضافية

Additional Benefits & Covers

SAR 2,000

SAR 500

SAR 400

SAR 400

تغطية السماعات الطبية
SAR 6,000

SAR 6,000

SAR 6,000

SAR 6,000

SAR 6,000

SAR 6,000

تكاليف الغسيل الكلوي
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SAR 100,000

SAR 100,000

SAR 100,000

SAR 100,000

SAR 100,000

Acute cases of psychiatric treatment
SAR 15,000

SAR 15,000

SAR 100,000

SAR 100,000

SAR 100,000

تغطية نفقات عالج الحاالت النفسية الحادة
SAR 15,000

SAR 15,000

SAR 15,000

Non-acute cases of psychiatric treatment with medicines

SAR 15,000

SAR 15,000

SAR 15,000

تغطية نفقات عالج الحاالت النفسية الغير حادة مع األدوية

SAR 5,000

SAR 5,000

SAR 5,000

SAR 5,000

SAR 5,000

SAR 5,000

SAR 5,000

SAR 5,000

4 Sessions

4 Sessions

4 Sessions

4 Sessions

4 Sessions

4 Sessions

4 Sessions

4 Sessions

Expenses of Autism disease
SAR 50,000

SAR 50,000

تكاليف حاالت التوحد
SAR 50,000

SAR 50,000

SAR 50,000

SAR 50,000

Expenses of zahimer disease
SAR 15,000

SAR 15,000

SAR 50,000

تكاليف مرضى الزهايمر
SAR 15,000

SAR 15,000

SAR 15,000

SAR 15,000

SAR 15,000

Obstruction conditions
SAR 100,000

SAR 100,000

SAR 50,000

SAR 15,000

تكاليف حاالت اإلعاقة
SAR 100,000

SAR 100,000

SAR 100,000

Operation on an Organ Donor (for the donor)
SAR 50,000

SAR 50,000

SAR 50,000

SAR 100,000

SAR 100,000

SAR 100,000

"تكاليف إجراء عملية التبرع باألعضاء "للمتبرع
SAR 50,000

SAR 50,000

Costs of obesity/overweight surgeries by sleeve gastrectomy if
body mass exceeds (BMI) 45.

SAR 50,000

SAR 50,000

SAR 50,000

تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن
 ( في حال تجاوزSleeve ) طريق عملية تكميم المعدة فقط
) BMI ( 45 كتلة الجسم

SAR 20,000

SAR 20,000

SAR 20,000

SAR 20,000

SAR 20,000

Acquired Damage in Heart Valves
SAR 150,000

SAR 150,000

SAR 11,000

SAR 20,000

SAR 20,000

تكاليف حاالت التلف في صمامات القلب المكتسبة
SAR 150,000

SAR 150,000

SAR 150,000

Repatriation of remains to homeland
SAR 11,000

SAR 20,000

SAR 11,000

SAR 150,000

SAR 150,000

SAR 150,000

إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي
SAR 11,000

SAR 11,000

SAR 11,000

SAR 11,000

SAR 11,000
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Definitions
1.

التعريفات

Company: Tokyo Marine Saudi Arabia and / or other

أو شركات تأمين أخرى/ اإلنماء طوكيو مارين السعودية و:الشركة

insurance companies as indicated in the table regarding

َّ ُ
حسبما هو مبين بالجدول بشأن حصصهم المحددة وهي التي تدير

their specific shares which manage the insurance

.عمليات التأمين

operations.
2.

Compensation: The amount paid to the policyholder in the

 هو المبلغ المدفوع لحامل الوثيقة في حال ثبوت الضرر:التعويض

event of proven damage according to the conditions set out

 وتدفعه الشركة من حساب،وفق الشروط المبينة في الوثيقة
ً
.عمليات التأمين بصفتها مديرا لعمليات التأمين

in the document, and paid by the company from the
insurance operations account as the manager of insurance

.1

.2

operations.
3.

Liability of the Company: In no event shall the liability of

 لن تتجاوز مسئولية الشركة بأي حال من األحوال:مسئولية الشركة

the Company in respect of insurance subject to this

فيما يتعلق بالتأمين موضوع هذه الوثيقة مبلغ التأمين أو حد

document

insurance,

التعويض أو أي مبالغ أخرى ترد الجدول في أي فترة واحدة من

indemnification limit or any other amounts. The Schedule

فترات التأمين أو أي مبلغ أو مبالغ أخرى يمكن استبدالها بمقتضى

exceed

the

amount

of

shall be included in any one period of insurance or any

.3

.أي ملحق موقع من أو نيابة عن الشركة

amount or other amounts which may be replaced by any
Or on behalf of the Company.
4.

Claims - Company's Rights: The Company reserves the right

 يحق للشركة قبل تعويض حامل: حقوق الشركة- المطالبات

to defend itself on behalf of the policyholder or to settle

 أن تتولى الدفاع بنفسها باسم حامل الوثيقة أو،الوثيقة أو بعده

any claim or to take any action to recover or to secure

 أو أن تتخذ أي إجراءات السترداد أو،أن تقوم بتسوية أي مطالبة

compensation from any third party in respect of any claim

لضمان التعويض من أي طرف ثالث فيما يتعلق بأي مطالبة

covered by This policy has full discretion to proceed with

5.

any such action.

تشملها التغطية بموجب هذه الوثيقة ولها كامل حرية التصرف
ُ
.بمباشرة أي إجراءات مما ذكر

Disclaimer: The Company shall be free of liability for that

 تكون الشركة خالية المسئولية عن تلك:إخالء مسئولية الشركة

claim or series of claims arising from a single accident, the

المطالبة أو سلسلة المطالبات الناشئة عن حادث واحد مبلغ

amount of the specified compensation or the amount of

التعويض المحدد أو مبلغ التأمين بعد خصم أي مبالغ تكون قد

the insurance after deducting any amounts previously paid

تسوية

or any lesser amount in which the claim / claims can be
settled, excluding the amount of any costs and expenses
Incurred before the payment date.
6.

Dispute Resolution: This policy or any dispute or dispute
arising out of or relating to it shall be referred to the laws
and regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia in
a manner not inconsistent with the provisions of the
Islamic Shariah and shall be competent to adjudicate the
competent judicial authorities in the Kingdom of Saudi
Arabia.

به

يمكن

أقل

مبلغ

أي

أو

سابقا

.4

.5

دفعتها

 باستثناء مبلغ أي تكاليف ومصروفات متكبدة،المطالبات/المطالبة
.قبل تاريخ السداد
يجب إحالة هذه الوثيقة أو أي خالف أو نزاع ينجم: فض النزاعات
ّ
عنها أو يتعلق بها لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة
ّ
ّ
ّ
،العربية السعودية بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
ّ
وتختص بالفصل فيه الجهات القضائية المختصة في المملكة
.العربية السعودية

.6
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Jurisdiction and applicable law:
Any dispute arising out of this document shall be subject to
the laws and regulations in force in the Kingdom of Saudi
Arabia in a manner not inconsistent with the provisions of
the Islamic Shariah. The dispute shall be settled by the
competent judicial authorities in the Kingdom of Saudi

:االختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق
ّ
ّ
يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة لألنظمة واللوائح المعمول
ّ
ّ
ّ
بها في المملكة العربية السعودية بما ال يتعارض مع أحكام
ّ
 وتختص بالفصل فيه الجهات القضائية المختصة،الشريعة اإلسالمية

.7

.في المملكة العربية السعودية

Arabia.

General Conditions:
8.

Proof of Validity: This policy represents the basic level of

 تمثل هذه الوثیقة الحد األساسي من:إثبات سریان المفعول

insurance cover granted to beneficiaries and shall not be

 ولن تكون هذه.التغطیة التأمینیة المقدمة لألشخاص المؤمن لهم

valid unless confirmed by a schedule duly signed by an
employee officially authorized by the Company. Likewise,
any addition to this policy shall not be valid unless
confirmed an endorsement duly signed by an employee
officially authorized by the Company.
9.

:الشروط العامة

الوثیقة ساریة المفعول ما لم یثبت ذلك بجدول موقع علیه من
موظف مخول رسمیا من الشركة كما ولن یسري مفعول أي إضافة
علیها إال إذا أثبت ذلك بملحق موقع من موظف مخول رسمیا من
.الشركة

Records and Reports: The policyholder must maintain a

 على حامل الوثیقة أن یحتفظ بسجل لجمیع:السجالت والتقاریر

record of all of its employees and their dependents covered

 على، العاملین لدیه ومعالیهم المؤمن لهم بموجب هذه الوثیقة

under this policy comprising for each person his full name,
sex, age, nationality, classification and other basic
information that might affect the administration of this

والجنس والعمر والجنسیة والتصنیف وغیر ذلك من المعلومات
األساسیة التي یمكن أن یكون لها تأثیر على إدارة هذا التأمین

Company shall give the right and opportunity, whenever it

 ویتوجب إتاحة الفرصة.وعلى التقریر بشأن معدالت االشتراك

so requires, to examine those records and verify the

للشركة متى ما رغبت في ذلك لإلطالع على هذه السجالت والتأكد

accuracy of the information provided by the policyholder.

، من صحة المعلومات التي قدمها حامل الوثیقة وتلتزم الشركة

the policyholder with any information concerning the
beneficiaries that he might wish to examine.
10. Eligibility:
a.

For employees: any person satisfying the definition of
"employee" shall be qualified for insurance in
accordance with the policy schedule.

b.

For dependents: any person satisfying the definition of
"dependent" shall be eligible for insurance in

.9

أن یحتوي ه ذا السجل بالنسبة لكل شخص على االسم الكامل

insurance and the determination of its premium rates. The

The Company undertakes, whenever requested, to supply

.8

 بتزوید حامل الوثیقة بأیة بیانات قد یرغب، متى ما طلب منها ذلك
.االطالع علیها بالنسبة لألشخاصالمؤمن لهم
: المؤهلون للتأمین.10
 إن أي شخص مستوف لتعریف العامل:  بالنسبة للعاملین-أ
.سوف یكون مؤهال للتأمین وفقا لما نص علیه جدول الوثیقة
 بالنسبة للمعالین إن أي شخص مستوف لتعریف المعال سوف-ب
.یكون مؤهال للتأمین وفقا لما نص علیه جدول الوثیقة

accordance with the policy schedule provided that

فإذا كان أي شخص معرف كمعال هو أیضا مؤهل للتأمین بوصفه عامال

such person is a dependent of an eligible employee.

.فإن تمتعه بالتأمین بصفته معاال سوف یتوقف بمقتضى هذه الوثیقة

If a person defined as "dependent" is also eligible for insurance
as an employee, his benefits as "dependent" shall be
discontinued according to this policy. If both the wife and

وعندما یكون كل من الزوج أو الزوجة مقیمین معا إقامة دائمة
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husband are living permanently together and are insured as

ویتمتعان بالتغطیة التأمینیة بوصفهما عاملین فإن األوالد سوف

employees, their children shall only be eligible for insurance as

.یصبحون مؤهلین فقط كمعالین من قبل الزوج

dependents of the husband.
11. Payment of premiums:
a.

The policyholder shall pay the insurance premium due
on each insured person upon commencement of the
insurance coverage or as otherwise agreed upon with
the Company.

b.

premium, the policy will not be valid for a period longer

تبقى ساریة المفعول لمدة أطول من المدة التي یغطیها

than that covered by the portion paid, and the

 في هذه الحالة تكون الشركة، الجزء المسدد من االشتراك

Company shall be compelled to notify the Cooperative

.ملزمة بإبالغ مجلس الضمان الصحي التعاوني بذلك

For employees: Cover shall become effective for an
employee actively at work from the inception date
shown in the policy schedule. For any person joining
work at a later date, the effective date of cover shall be
the date he started work for the policyholder or the

b.

. وذلك عند ابتداء التغطیة التأمینیة، كل شخص مؤمن له

 في حالة عدم سداد أي جزء من االشتراك فإن الوثیقة لن-ب

12. Effective Date of Coverage:

.  تواریخ نفاذ التغطیة. .12
 یبدأ نفاذ التغطیة بالنسبة للعامل الموجود: بالنسبة للعاملین-أ
فعلیا على رأس العمل اعتبارا من تاریخ االبتداء المحدد في
 أو من تاریخ االنضمام إلى الوثیقة بالنسبة،جدول الوثیقة
.للعامل الذي یلتحق بالعمل في وقت الحق

date of his arrival to the Kingdom.

 یبدأ نفاذ التغطیة التأمینیة بالنسبة: بالنسبة للمعالین-ب

For dependents: Insurance cover shall become

للمعالین من التاریخ الذي أصبح فیه العامل والمسئول عن

effective for dependents from the date the employee

إعالتهم مؤمنا له أو في التاریخ الذي اكتسبوا فیه ألول مرة

supporting them becomes insured or from the date
they first become dependents.
13. Addition and Deletion of Beneficiaries and Relating

.صفة معالین
 إضافة وحذف األشخاص المؤمن لهم و االشتراكات المتعلقة بذلك.13

Premiums:
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

b.

:
 على حامل الوثیقة أن یخطر فورا وبصفة رسمیة الشركة عن-أ
كل الموظفین أو المعالین المراد تغطیتهم بالتأمین عند بدایة

validity of the policy. Said policyholder may add a

 ویحق له إضافة مؤمن له على أساس، سریان الوثیقة

beneficiary on proportional basis upon proof of said

تناسبي في حال وجود ما یثبت انضمام العامل للعمل لدى

employee’s employment, or request the deletion of a

صاحب العمل أو طلب حذفه حال انتقاله إلى العمل لدى صاحب

beneficiary in the event said employee transfers to

.عمل آخر

work for another employer.
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..
14. 7. Termination of Beneficiaries' Insurance Cover:

.11

 یلتزم حامل الوثیقة بسداد اشتراك التأمین الواجب أداؤه عن-أ

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

Health Insurance Council accordingly.
a.

:سداد االشتراك

)  بالنسبة لإلضافات التي الینطبق علیها ماورد في الفقرة ( أ-ب
 فإن إضافة أعداد المستجدین من المؤمن لهم یتم من،أعاله
تغطیتهم ساریة من تاریخ/ تاریخ إصدار الوثیقة وتكون تغطیته
.اإلضافة
:  انتهاء التغطیة التأمینیة للمؤمن لهم.14
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For employees: coverage under this policy shall be
automatically terminated in the following cases:
1. If the policy period ends as defined in the policy
schedule.
2. Upon exhaustion of the maximum limit of benefits
provided for in the policy.

d.

For dependents: coverage under this policy shall be
automatically terminated in the following cases:
1. The dependent no longer qualifies as " dependent"
as defined in Section – 1, Definitions, Paragraph 11 (b)
of this Policy.
2. If the policy period ends as specified in the schedule.
3. Upon exhaustion of the maximum limit of benefits
provided for in the policy.

e.

in

progress

that

leads

to

continued

hospitalization on the date of termination of coverage
shall continue for as long as required for such illness,

f.

. عند استنفاد حد المنفعة القصوى الذي تنص علیه الوثیقة.2
 تنتهي تلقائیا تغطیة المعال بموجب هذه:  بالنسبة للمعالین-ب
:الوثیقة في الحاالت التالیة
 فقدان المعال لصفته التأمینیة كمعال وفقا ألحكام الفقرة.1
. من التعریفات بموجب القسم األول من الوثیقة١٤ رقم
. إذا انتهت مدة الوثیقة كما هي محددة في الجدول.2
 لدى استنفاذ حد المنفعة القصوى المنصوص علیه بموجب.3
.هذه الوثیقة

أدت إلى استمرار التنویم بالمستشفى في تاریخ انتهاء
التغطیة وذلك للمدة التي تتطلبها العلة شریطة أال تتجاوز
 یوما من تاریخ ابتداء تلك العلة التي استدعت365 تلك المدة
التنویم بالمستشفى وفي حدود الحد األقصى مبالغ التغطیة

illness that led hospitalization and within the limits of

.الواردة في جدول الوثیقة

cover indicated in the policy schedule.

 في حالة إنهاء هذه الوثیقة ألي سبب یوجب على حامل-د

In case this policy is terminated for any reason, the

الوثیقة أن یعید للشركة على الفور جمیع بطاقات التأمین

all health insurance cards issued, relating to direct
billing of the company by assigned healthcare

الصحي الصادرة المتعلقة بأساس التقیید المباشر على حساب
الشركة لدى شبكة مقدمي الخدمة المعینین من قبل

providers' network. This also applies to the termination

 وكذلك الحال بالنسبة ألي شخصمؤمن له تنتهي مدة،الشركة

of any beneficiary's cover. The policyholder shall be

 ویكون حامل الوثیقة مسؤوال عن تعویض الشركة عن،تغطیته

liable to reimburse the Company for all medical costs

كل المصاریف والنفقات الطبیة الناتجة عن تقصیره في التقید

and expenses resulting from his failure to comply with
this rule.
15. Verification of the Insured's Health Condition
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

b.

. إذا انتهت مدة الوثیقة كما هي محددة في جدول الوثیقة.1

but not beyond 365 days from the date of onset of said

policyholder must immediately return to the Company

a.

:الوثیقة في الحاالت التالیة

 یستمر أداء النفقات القابلة لالستعاضة بالنسبة ألي علة جاریة-ج

Payment of recoverable expenses in respect of any
illness

 ینتهي تلقائیا تأمین أي عامل بموجب هذه:  بالنسبة للعاملین-أ

.بذلك
: تحقق شركة التأمین من حالة المؤمن له.15
 من خالل جهة طبیة،  ویجب أن تتاح لها الفرصة، یحق للشركة-أ
 فحص الشخص المؤمن له الذي قدمت بشأنه، معتمدة
مطالبة عن نفقات قابلة لالستعاضة على حسابها بحد أقصى

exceeding 60 business days following submission of

. وذلك خالل ستین یوما من تاریخ تسلم المطالبة، قدره مرتان

the claim.

 على حامل الوثیقة أو الشخص المؤمن له أن یتعاون و یسمح-ب

The policyholder or the insured shall cooperate with

بالقیام على نفقة الشركة باألعمال الضروریة التي تطلبها

the company and allow all necessary measures that

الشركة في حدود المعقول بقصد تعزیز أیة حقوق أو
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may be reasonably required by and paid for by the

مطالبات أو تعویضات قانونیة من الغیر تثبته مسئولیته عنها

company for the purpose of supporting its liabilities,

و ال یجوز التنازل عن الحقوق إال بموافقة الشركة الصریحة أو

claims or compensations from third parties to which
the insured or policyholder is deemed liable. The

.الضمنیة

policyholder or the insured may not waive such rights
without the company's explicit or implicit consent.
16. Non-Duplication of Benefits:
In case of a claim for recoverable expenses due under this
policy for a beneficiary also covered for the same expenses
under another insurance, plan, program or the like, the
Company shall then be responsible to pay such costs and

: عدم ازدواجیة المنافع.16
في حالة المطالبة عن نفقات قابلة لالستعاضة قابلة لألداء للمؤمن
 بالنسبة لتلك،  ویكون مغطى أیضا، له بموجب هذه الوثیقة
، بموجب أي خطة أو برنامج أو تأمین آخر أو ما شابه ذلك، النفقات

become subrogated in the rights of the beneficiary to claim

ففي هذه الحالة تكون شركة التأمین مسؤولة عن تغطیة تلك

from others their proportionate share of such claim.

 وتحل محل المؤمن له في مطالبة الغیر بدفع حصتهم، النفقات
.النسبیة من تلك المطالبة

17. Basis of Direct Billing of the Company by the PPN:
c.

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

d.

له بموجبها تلقي الخدمة الصحیة لدى شبكة مقدمي الخدمة

policy schedule.

 فیما عدا مبلغ نسبة التحمل المبینة في جدول، تلك الخدمات

The service providers, assigned by the company, shall,

.الوثیقة
َ
 وعلى أساس،  یرسل مقدمو الخدمة المعینین من الشركة-ب
َ ُ
. جمیع النفقات الطبیة المتكبدة بموجب هذة الوثیقة، شهري

policy. The company shall assess and process such
expenses and advise the policyholder whenever
expenses reach the maximum benefit limit.

 وإشعار، وتقوم الشركة بتقییم تلك النفقات ومعالجتها
.حامل الوثیقة عند بلوغ النفقات حد المنفعة االقصى

In case such limit is exceeded and already incurred by

 في حالة تجاوز ذلك الحد وتكون شركة التأمین قد تحملته-ج

the company, the company shall have the right to

 فیحق لها المطالبة برد تلك النفقات خالل مدة ال تزید،بالفعل

recover such expenses within a period not exceeding
60 business days from the date of notification of the
policyholder.

g.

 و یحق، تصدر شركة التأمین بطاقة تأمین صحي لكل مؤمن له-أ

المتفق علیها مع الشركة ودون أن یطلب منه تسدید نفقات

medical expenses incurred in accordance with the

f.

:الخدمة المعینین

such services other than the deductible specified in the

on a monthly basis, send all invoices relating to

e.

 أساس التقیید المباشر على حساب الشركة لدى شبكة مقدمي.17

. ) یوم عمل من تاریخ إبالغ حامل الوثیقة بهذة النفقات٦٠ (عن
 في حالة عدم تقید حامل الوثیقة برد تلك المصاریف للشركة-د

In case the policyholder defaults in paying such

خالل المدة المحددة یحق للشركة رفع األمر إلى المجلس

expenses to the company within the specified period,

.التخاذ ما یلزم

the company may refer the matter to the Council for

أو جمیع مقدمي/  للشركة الحق في حذف أو استبدال أي من-ه

action..

َ
، خالل مدة سریانها،الخدمة المعینین ألغراض هذه الوثیقة

Upon coordination with the policyholder, the company
may delete any service provider assigned for purposes

شریطة التنسیق مع حامل الوثیقة وتعیین بدیل عنهم بنفس
.المستوى
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of the policy during its validity and appoint substitutes
of the same level..
18. Coinsurance / Deductible:
Without prejudice to the facility of direct billing of the
Company, a compulsory and binding condition that the
beneficiary pay the coinsurance / deductible, if any, at the
healthcare center, and any attempt by the beneficiary

.) نسبة التحمل (المشاركة في الدفع.18
مع عدم اإلخالل بالتسهیالت الممنوحة بمقتضى القید المباشر
 فإنه لشرط ملزم وإجباري أن یقوم الشخص، على حساب الشركة
ُّ
التحمل (إن وجد المحدد في جدول/المؤمن له بدفع مبلغ(االقتطاع

withhold payment shall be considered breach of the terms

الوثیقة حسب القیمة المدفوعة لدى مركز الخدمة وفق عقد

and conditions of this policy whose validity shall be

 وأي محاولة من جانب الشخص المؤمن، المركز مع شركة التأمین
ً
له لالمتناع عن الدفع سوف تعتبر إخالال بأحكام الوثیقة وشروطها

suspended in respect of such beneficiary until the
deductible is paid.

.ویبطل مفعولها بالنسبة لهذا الشخص لحین سداد هذا المبلغ

19. Reimbursement Basis
In case of emergency, a beneficiary may obtain urgent
medical treatment in centers other than those assigned by
the Company on reimbursement basis. In such case, the
Company shall compensate the policyholder, in accordance

. أساس تعویض البدل.19
في الحاالت الطارئة یجوز للشخص المؤمن له الحصول على
المعالجة الطبیة الطارئة خارج شبكة مقدمي الخدمة المتفق علیها
 وفي هذه الحالة تقوم، على أساس تعویض البدل، مع الشركة

with the policy's terms, conditions, limitations and

،الشركة وفقا ألحكام الوثیقة وشروطها وتحدیداتها واستثناءاتها

exclusions, for recoverable costs and expenses on the basis

) یوم عمل عن١٥( بتعویض حامل الوثیقة خالل مدة ال تزید عن

of prevailing prices, provided that it provides the Company

 شریطة تزوید،النفقات القابلة لالستعاضة حسب األسعار السائدة

with the supporting documents it requires, within 30 days

،) یوم من تاریخ تكبد تلك النفقات30(الشركة خالل مدة ال تزید عن

from incurring such costs.

.بالمستندات المؤیدة التي تطلبها الشركة

20. Cancellation
The policyholder may cancel this policy at any time by
serving a written notice to the Company at least 30 days
prior to the date required for cancellation. In such case, the
policyholder must provide the Company with proof of:
a.

b.

 بموجب إشعار، في أي وقت، یجوز لحامل الوثیقة إلغاء الوثیقة
 یوم عمل على األقل من تاریخ اإللغاء30 رسمي یرسل للشركة قبل
 ویلتزم كل من حامل الوثیقة وشركة التأمین في هذه،المطلوب

The Company shall notify (by a formal notice) CCHI and

:الحالة بما هو آت

Service Providers immediately upon receipt of the

 تقوم شركة التامین بإبالغ (بموجب إشعار رسمي) األمانة-أ

notice cancellation from the policyholder.

حامل

Purchase of another insurance policy from a qualified
company, or inclusion of the beneficiary under another
health coverage acceptable to the Council whereby the
new coverage commences from the day following the

c.

.اإللغاء. .20

إشعار

تلقیها

فور

الخدمة

مقدمي

وشبكة

. المؤمن له ) بإلغاء الوثیقة/ الوثیقة(صاحب العمل
 یقوم صاحب العمل بإبرام وثیقة تأمین أخرى مع شركة-ب
 أو شمول المؤمن لهم بالتغطیة الصحیة بموجب، مؤهلة

cancellation of the former policy in cases of transfer of

برنامج تغطیة تأمینیا آخر مقبول من المجلس بحیث تبدأ

sponsorship.

التغطیة الجدیدة من تاریخ الیوم التالي إللغاء الوثیقة

b. The beneficiary's leaving the Kingdom on a final-exit
visa.

.السابقة وذلك في حالة نقل عقد العمل

12 | 15

ATMC | Medical Policy

In such case, the Company shall be liable to refund to the

 یقوم صاحب العمل بتقدیم ما یثبت مغادرة المؤمن لهم-ج

policyholder, within 60 days from the cancellation date, the

المملكة لشركة التأمین إذا كان المطلوب هو شطب عامل أو

remaining part of the premium for each insured person
whose claims did not exceed 75% of the annual premium.
The refundable amount shall be calculated on proportional

.أكثر من الوثیقة
) ٦٠ (وفي ه ذه الحالة تكون الشركة ملزمة خالل مدة ال تزید عن

basis: (Refund = annual premium ÷ 365.25 days X number

یوم عمل من تاریخ اإللغاء بأن تعید لحامل الوثیقة الجزء المتبقي

of the remaining days)

 من٪ ٧٥ من االشتراك عن كل شخص مؤمن له لم تتجاوز مطالباته

In case the policyholder stops paying the costs exceeding

قیمة االشتراك السنوي بحیث یتم احتساب الجزء المعاد من

the maximum limit of benefit within the period specified

 (الجزء المعاد = االشتراك السنوي:االشتراك على أساس تناسبي

in Article (10) of the General Conditions of the policy and
due as a result of the arrangement for direct billing of the

) یوما * عدد األیام المتبقیة٣٦٥٫٢٥ ÷

Company, the Company shall have the right to withhold

وفي حالة امتناع حامل الوثیقة عن رد النفقات التي جاوزت حد

refund of premiums, if any, and use such amounts to

 ) من١٠ ( المنفعة األقصى خالل المدة المحددة في الشرط رقم

compensate for the expenses paid to the service providers

الشروط العامة للوثیقة والمترتبة نتیجة أسلوب التقیید المباشر

which should have been paid to the Company by the

 یحق للشركة االمتناع عن رد االشتراكات القابلة،على حساب الشركة

policyholder.

 (إن وجدت) واستخدامها للتعویض عن النفقات المدفوعة،لإلعادة
.لمقدمي الخدمة والتي یتوجب على حامل الوثیقة أداؤها للشركة

21. Approvals
The Company's reply to approval requests from service
providers to provide health service to beneficiaries shall be
within a period not exceeding sixty minutes from the time
of receipt of such request.
22. Gender
For purposes of this policy, words using the masculine
gender are deemed to include the feminine gender.
23. Notices
a.

All notices and other correspondences to the Company
with related parties shall be formal.

b.

The Company oblige to notify the policyholder about
renewal date or expiry date 30 days prior to the expiry
date of this policy .

c.

The Policyholder oblige to notify the Company about
any change of his contact details.

24. Compliance with Policy Provisions:
As a condition preceding any liability of the company, the
policyholder and beneficiaries should strictly comply with
and execute all requirements, conditions, obligations and
commitments stated in this policy.

. الموافقات.21
یتم الرد على طلب الموافقات من قبل شركة التأمین إلى مقدمي
الخدمة على تقدیم الخدمة الصحیة للمستفیدین خالل مدة ال تزید
.على ستین دقیقة من وقت طلب الموافقة
. صیغة الجنس.22
ألغراض هذه الوثیقة فإن الكلمات المستعملة بصیغة المذكر تعتبر
.مندرجة كذلك على اإلناث
. اإلشعارات.23
 یجب أن تكون جمیع اإلشعارات أو المخاطبات بین أطراف-أ
. بصفة رسمیة،العالقة التأمینیة
 یجب على شركة التأمین إشعار حامل الوثیقة بتاریخ تجدید أو-ب
. یوم عمل من بلوغ هذا التاریخ٣٠ انتهاء وثیقة التأمین قبل
َ ُ
 المؤمن له(حامل الوثیقة) ملزم بإشعار شركة التأمین عند-ج
.تغیر أي من بیانات االتصال الخاصة به والتابعین له
. التقید بأحكام الوثیقة.24
إنه لمن الشروط السابقة لتحقق أي التزام على الشركة أن یكون
حامل الوثیقة واألشخاص المؤمن لهم قد نفذوا وتقیدوا تماما
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بجمیع االشتراطات والشروط والواجبات وااللتزامات الواردة في
.هذه الوثیقة

25. Settlement of Disputes:
Any disagreement or dispute arising out of or relating to
this policy shall be settled in accordance with Article (14) of
the Cooperative Health Insurance Law.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS
A.

This Policy does not cover claims arising from the following:
1.

Intentional self-inflicted injury.

2.

Sicknesses resulting from abuse of some medicines,
stimulants or tranquilizers, or from use of alcohol,
narcotics and the like.

3.

Cosmetic treatment or surgery unless necessitated by
a bodily injury not excluded in this section.

4.

. الجزاءات.25
أي خالف أو نزاع ینشأ أو یتعلق بهذه الوثیقة يتم الفصل فیه
) من النظام مجلس١٤( بموجب أحكام النظام وذلك وفقا للمادة
.الضمان الصحي

التحديدات واالستثناءات
: هذه الوثيقة لن تغطي المطالبات التي تنشأ عما يلي-أ
ً
. اإلصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمدا.1
األمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض األدوية أو
ِّ
المنشطات أو المهدئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو

.2

.المخدرات أو ما شابه ذلك
الجراحة أو المعالجة التجميلية إال إذا استدعتها إصابة جسدية

.3

.عرضية غير مستثناة في هذا القسم

General checkups, inoculations, drugs or preventive

الفحوصات الشاملة واللقاحات أو العقاقير أو الوسائل

measures not required for medical treatment covered

الوقائية التي ال تتطلبها معالجة طبية منصوص عليها في

under this policy (excluding preventive measures

هذه الوثيقة (باستثناء اإلجراءات الوقائية التي تحددها وزارة

determined by the Ministry of Health, such as

.)الصحة مثل التطعيمات ورعاية األمومة والطفولة

.4

vaccination, maternity and child care.).
5.

Treatment received by a beneficiary free of charge.

6.

Rest cures, general health cures and treatment in social
welfare institutions.

7.

Any illness or injury resulting directly from the
beneficiary's profession.

8.
9.

.المعالجة التي يتلقاها الشخص المؤمن له بدون مقابل

.5

االستجمام وبرامج الصحة البدنية العامة والعالج في دور

.6

.الرعاية االجتماعية
أي علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن

.7

.له
.8

diseases.

معالجة األمراض التناسلية أو التي تنتقل باالتصال الجنسي
ً
.المتعارف عليها طبيا

Costs of treatment following diagnosis of HIV or any

مصاريف عالج الفترة الالحقة لتشخيص (فيروس نقص المناعة

.9

disease related to HIV, including AIDS and its

 بما فيها مرض اإليدزHIV  أو العلل ذات الصلة بالـHIV )البشرية
ُ
(نقص المناعة المكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو

Medically recognized venereal or sexually transmitted

derivatives, alternatives or other forms.

.أشكالها األخرى

10. All costs related to tooth implant, dentures, fixed or
movable bridges or orthodontic treatment, unless
resulting from violent external means.
11. Vision or hearing correction tests and visual or hearing
aids, unless requested by a licensed physician.

 جميع التكاليف المتعلقة بزرع األسنان أو تركيب األسنان.10
االصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم باستثناء
.تلك التي تسببت عن وسائط خارجية عنيفة
اختبارات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية أو السمعية
.المساعدة ما لم تكن مطلوبة بأمر الطبيب المرخص

.11
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 .12مصاريف انتقال الشخص المؤمن له داخل وبين مدن المملكة
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12. The beneficiary's transportation expenses within and

بوسائل نقل "غير" سيارات اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل

between cities in the Kingdom by other than

األحمر السعودي وسيارات اإلسعاف المرخص لها.

ambulances of the Saudi Red Crescent or licensed
ambulances.

َ َ
ُ
 .13تساقط الشعر أو الصلع أو الشعر المستعار.
 .14اختبارات الحساسية مهما كانت طبيعتها بخالف تلك المتعلقة

13. Hair loss, baldness or artificial hair.
14. Allergy tests of any nature, unless relating to

باألدوية أو التشخيص أو العالج.
 .15األجهزة والوسائل والعقاقير واإلجراءات أو المعالجة

medicines, diagnosis or treatment.
15. Equipment, means, drugs and procedures, or hormone

بالهرمونات بهدف تنظيم النسل أو منع الحمل أو حصوله أو

reproduction,

العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب

impotence,

بواسطة األنابيب أو أية وسائل أخرى للتلقيح االصطناعي.

secondary sterility, in-vitro fertilization or any other

regulating
infertility,

at

aimed

fertility,

treatment

contraception,

method of artificial fertilization.
 .16حاالت الضعف أو التشوه الخلقي إال إذا كانت تشكل خطورة
على حياة المؤمن له
 .17أي تكاليف أو مصاريف إضافية يتكبدها المرافق للمؤمن له

16. Any congenital weakness or deformity unless it is life
threatening.
17. Any costs or additional expenses incurred by the

أثناء تنويمه أو إقامته بالمستشفى عدا نفقة اإلقامة

beneficiary's companion during a hospital stay, except

واإلعاشة في المستشفى لمرافق واحد للمؤمن له ،كمرافقة

for hospital room and board charges for one

األم لطفلها حتى سن الثانية عشرة ،أو حيثما تقتضي الضرورة

companion such as a mother companying her child

الطبية ذلك حسب تقدير الطبيب المعالج.
َ ّ
 .18معالجة البثور (حب الشباب)
 .19أي معالجة تتعلق بالسمنة أو البدانة ما عدا تكاليف تغطية

aged up to twelve years or whenever medically
necessary as assessed by the attending physician.
18. Treatment of acne
19. .

عملية جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عملية
تكميم المعدة فقط )  ( Sleeveفي حال تجاوز كتلة الجسم 45
(  ( BMIوفق حدود المنفعة في جدول الوثيقة.
 .20حاالت زرع األعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع األعضاء
االصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم.
 .21األخطار الشخصية الواردة في قسم التعريفات من هذه
الوثيقة.
 .22أدوية ووسائل العالج بالطب البديل.
 .23األطراف الصناعية واألطراف المساعدة
 .24التغيرات الطبيعية لسن اليأس للمؤمن عليها ويشمل ذلك
تغيرات الطمث.
ب -هذه الوثيقة لن تغطي المنافع الصحية وإعادة الجثمان إلى
الموطن األصلي في حالة المطالبات الناشئة مباشرة عن األتي:
.1

20. Organ or marrow transplant, or implant of artificial
organs to replace any organ of the body.
21. Personal risks set forth in Section – 1 (Definitions) of
this Policy.
22. Alternative medicine procedures and medications.
23. Artificial and ancillary limps.
24. Natural changes related to menopause, including
menstrual disorders.
This policy shall not cover medical benefits or corpse
repatriation to home country in claims resulting directly from:

الحرب ،الغزو ،أعمال العدو األجنبي ،أعمال العدوان (سواء

War, invasion, acts of foreign enemy, acts of

أعلنت الحرب أم لم تعلن) ،الحرب األهلية.

aggression (whether or not war is declared) or civil war.

1.

B.
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Ionizing radiations, pollution from radioactive activity

اإلشعاعات األيونية أو التلوث بالنشاط اإلشعاعي من أي وقود

of any nuclear fuel or waist resulting from the

.نووي أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي

combustion of nuclear fuel.
3.

Radioactive, toxic, explosive or other hazardous
properties of any nuclear plant or any of its nuclear

.2

َّ ُ
الخصائص المشعة أو السامة أو المتفجرة أو أي خصائص خطرة
َّ
.أخرى ألي تجمعات نووية أو ألي من مركباتها النووية

.3

مزاولة الشخص المؤمن له أو مشاركته في خدمة القوات

.4

.المسلحة أو الشرطة أو عملياتها
َ َ
. اإلرهاب أو ما يشابهها من أعمال، اإلضراب،أعمال الشغب

.5

components.
4.

Beneficiary's service or participation in armed forces or
police activities.

5.

Riots, strike, terrorism or the like.

6.

Incidents, chemical, biological or bacteriological

أو

reactions, if such incidents or interactions are resulted

 إذا كانت هذه الحوادث أو التفاعالت ناتجة عن،البكتريولوجية

of work injuries or occupational hazards.

البيولوجية

أو

الكيماوية

التفاعالت

أو

الحوادث

.اصابات عمل أو بسبب مخاطر مهنية

.6

