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 لصحيالتامين ا طقساا
 

SPLP  A'AM لعمريةت الفئاا 

 معا 17 حتى نهاية عمرم و يو 1 لمنتفع من عمرا ريناد 231

 معا 40 عمر حتى نهايةم و عا 18 عمر لمنتفع منا ريناد 324

 معا 45 عمر حتى نهايةم و عا 41 عمر لمنتفع منا ريناد 423

 معا 50 عمر حتى نهايةم و عا 46 عمر لمنتفع منا ريناد 467

 معا 55 عمر حتى نهايةم و عا 51 عمر لمنتفع منا ريناد 627

 معا 60 عمر حتى نهايةم و عا 56 عمر لمنتفع منا ريناد 814

 معا 65 عمر حتى نهايةم و عا 61 عمر منلمنتفع ا ريناد 1155

 لتامين.ا ثائقو ارصدا خدمة لبد %5 و بعاطو %1 هعالا رالسعاا جميع لىا فيضا 
 للشركة. لعامةا وطللشر خاضعة هعالا رالسعاا 
 .طريقة دفع األقساط : ) سنوياً مقدما ( 
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SPLP  APAM  

غير محدد    
 

 فقط لمستشفىاخل دالمعالجة ا

 )حة الجرء و االقامة لالستشفاالتي تستدعي ت الحاالا (

 

SPLP  APAM  

7500  

 لمستشفىا رجخا لمعالجها

 )لحملت اجعاامر، لشعاعيةو المخبرية ت الفحوصاا ، يةدوالا ، لطبيباكشفية (

SPLP  APAM  

 لمستشفىا رجخا جللعال يلسنوا ألقصىا لحدا دغير محد

 لسنوية لكل منتفعذج النماد اعد 10
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 هلمعتمدالطبية الشبكة اخل دالتعويض للمعالجه انسبة 

 

 لتعويضانسب و لتأمين ت اجادر اولى

ين عند ريناع دقتطاايتم )باستثناء كشفية الطبيب  80%
 (رةياز كل

 لمستشفىا رجخا لتعويض للمعالجها نسبة

100%  لمستشفىاخل دالتعويض للمعالجه انسبة  

 لطبيةالشبكة اخل و / أو دا رجخا لمدفوعة مسبقا للمعالجةاتير التعويض للفوانسبة 

 

 و لمفصلا لطبيا لتقريرا اءسو لوثائقا كافة تقديم يخرتا من عمل مياأ 14 ةفتر وزتتجا ال ةفتر في ليناا متقد لتيا تلمطالباا تسوية
 رغ.فا ذجنموو غيرها او لمخبريةا او لشعاعيةا تلفحوصاا و الصليها تيرالفوا

 ( هلمعتمدا لطبيةالشبكة ر اسعااحسب و )  لمطالبةاجمالي امن  %70تغطية 

 لمستشفىا رجخا وخل ء داالطباا رإلجو 2008 ملعا نيةردالء االطباانقابة ة نى من تسعيردالالحد امن % 70 تغطية 

 لصحة.ا وزارة ىلمعالجة لدامن  %100تغطية 

 )لتأمينية السنة ل اخالة حدوا ةلمر (دة لوالوالحمل ا
 ه :نار ادالنتظاات افترول جد ورد لحمل حسب ماا فقط يغطي

 

 دهوالـــلا لىاو

 لطبيعيةدة الوالا 550

 لقيصريةدة الوالا 1000

 لهاجرالحمل ض و االجهاا 300

 لمتعلقةا البروا لمستشفىا خلدا دةلوالا قبل ما مضاعفاتهاو لحملا قبةامرو دةلوالا تنفقا ، هعالا رةلمذكوا لمبالغا تشمل

 . لحملا بتثبيت

 : ضافيةا تتغطيا

 تغطيات الحمل والوالدة

 فحص لىا باإلضافة لخلقيهت التشوهااض و االمراخالي من ن يكو ط انبشرده للوالول الم اليوامن د لجداليد المواتغطية  

 ده. لوالا يخرتا من شهر  قصاهاا ةمد في لصحيا لتامينا عقد لىا ضافتهما شريطة و دلمولوا

 1000قصى أ بحدو تأمينيا ةمغطا دةالو عن ءلناشىوا دمولو لكل لنموا لمكتمليا لطبيعيا للحمل دلجدا ليداللمو اجلخدا تغطية 

 سنويا.د لكل مولور يناد

 ده.لوالا سقف ضمن من دلجدا ليداللمو لالطفاا رطهو تغطية 

 ل.لحاما اهللمر ملكالسيوا تغطية و واءكد مسجله غير او مسجله اءسو بالحمل لمتعلقها دنلمعاا و تلفيتاميناا جميع تغطية  

http://www.euroarabins.com/


 
 

 

 

 

 تلفيتامينات والهرمونااتغطية 

 لخصوبة.وا بالعقم تتعلق لتيا اعد تلهرموناا تغطية 

 . لصحةا وزارة ىلد واءكد لمسجلةوا بالتأمين لمشمولةا لمرضيةا تللحاال تلفيتاميناا تغطية 

 لطبية.ا لشبكةا ىلد معتمد خصائيا طبيب من لموصوفةوا جعالو فحص 212 فيتامين تغطية 

 لطبية.ا لشبكةا ىلد معتمد خصائيا طبيب من لموصوفةوا جعالو فحص D فيتامين تغطية 

 ضافيةا منافعو ياامز

ول جد في وردما ة عاامع مر للحميةا ئدوالزوا تينيةولرا تلعملياوا بلجيووا تينزللوا لستئصاوا لشرجيا لشقوا صيرالنووا سيرالبوا .1
 ر .النتظاات افتر

 . رالنتظاا اتفتر ولجد في ورد ما ةعاامر مع لتجميليةا غيرو لخصوبةوا بالعقم لمتعلقةا غير ليوالدوا لفتقا .2
 . رالنتظاا اتفتر ولجد في ورد ما ةعاامر مع تجميلية غير و طبية بألسبا ألنفيةا ةلوتيرا افنحرا .3
 . رالنتظاا اتفتر ولجد في ورد ما ةعاامر مع ربالليز لحصىا تفتيتو لتنظيرا .4

 ه.لمعتمدالشبكة اخل دا خصائيأ طبيب من بتوصيةو سنويا منتفع لكل جلسه 10 قصىأ بحد لطبيعيا جلعالا منفعة تغطية .5

 . مشموله بالتامين مرضيه حالهج لمهدئه لعالايه دوالاتغطية  .6

 بالعمر . ملتقدا وطيه ولمخرالقرنيه و ا لنظرا تصحيح و رالبصاا ةبحد لمتعلقها غير لعينا ضغطو دلساا تعملياو نلعيوا اضمرا تغطية .7

 (لحقنا و%16  تلمبيعاا لضريبة لخاضعها يهدوالا ءباستثنا) ملعظاا هشاشة اضمرأ تغطية .8
 (لعامةءات االستثناا في وردماء باستثنا)لتجميليه ا غير لجلديهاض االمراتغطية  .9

 بماولمشمولة لحين ثبوتها ا لمرضيةا تللحاال مةزلالا ىالخرا لتشخيصيةا لوسائلوا لشعاعيةا رلصووا لطبيةا لتحاليلا لتأمينا يغطي .10
 لعقد.ءات استثناامع  رضاليتعا

  لحا  في( لخامستشفى/صيدلية/مختبر...) تشخيصية طبية  اءاتجرا عملو  يةدوالا  فلصر لطبيا  ذجنمو  امستخدا  على  فقةالموا .11
 ة.لمعتمدا لطبيةا لشبكةا ىلد معتمد         غير  طبيب  قبل  من      لطبيا  ذجلنموا  على  صفهمو  تم

 : لسنيةالمنفعة ا .12

 وحسب البرنامج المرفق. لطبيا بالستا مركز طريق عن      

  يدفع في المركز. ريناد 25 ضافيا بقسط و سنوياة حدة والمرو لطبي امركز جوسانتي  في tset  cuscehcت تغطية فحوصا .13

 ر.النتظاات افترول جد في وردما  ةعاامر مع ةلحميدا ورامالوا لليفيةا ورامالوا لرحما لستئصاوا لرحميةا لبطانةا تغطية .14

 

 رالنتظاات افتر

 : لحالةالشركة على افقة اموولطبي ا لتصريحا شريطةه ناول ادلجدالمنتفعين حسب الجميع ر النتظاات اتطبق فتر

 

SPLP  APAM ءالستثناا 

 لفتقا و لشرجيا لشقا و صيرالنوا و صيرالبوا .1 شهرأ 6

 لتجميليهاغير ه لوتيراف انحرب،الجيوو اللحمية ائد والزو اتين زللوا .2 شهرأ 6

 عهالتنظير بأنووا ، ارهلمرل استئصاو الحصى ا تفتيت .3 شهرأ 6

 لكتفوا لركبةا تنظير و حةاجر ،لظهرا مالوا  حةاجر .4 شهر 12

 ةلحميدا ورامالوا لليفيها ورامالا و لرحما لستئصاا و لرحميةا لبطانةا .5 شهر 12

 (ائيةمس كياا) لقيلها ، لخصيهالي دوا ، وردهالالي دوا .6 شهر 12

 لعيناضغط ع تفاد و ارلسات اعمليا .7 شهر 12

 لقصبيا لربووا لهرمونيةا تبااالضطرا ، قيةرلدا ةلغدا ت،لدهنياا ي،لسكرا و ملدا ضغط اضمرا .8 شهر 12

 وردةألوايين الشرو القلب ا اضمرا .9 شهر 12

 كل ما يتعلق بهادة ولوالو الحمل ا .10 شهر 12

 
  



 
 

 

 

 
 
 

 السنوية لصحيالتامين ا طقساا
 

SPLP  APAM لعمريةا تلفئاا 

 معا 17 حتى نهاية عمرم و يو 1 لمنتفع من عمرا ريناد 210

 معا 40 عمر حتى نهايةم و عا 18 عمر لمنتفع منا ريناد 295

 معا 45 عمر حتى نهايةم و عا 41 عمر لمنتفع منا ريناد 385

 معا 50 عمر حتى نهايةم و عا 46 عمر لمنتفع منا ريناد 425

 معا 55 عمر حتى نهايةم و عا 51 عمر لمنتفع منا ريناد 570

 معا 60 عمر حتى نهايةم و عا 56 عمر لمنتفع منا ريناد 740

 لتامين.ا ثائقو ارصدا خدمة لبد %5 و بعاطو %1 هعالا رالسعاا جميع لىا فيضا 

 للشركة. لعامةا وطللشر خاضعة هعالا رالسعاا 

 ( مقدما سنويا( : طألقساا فعد طريقة 
 

 

 ) همعتمد شبكة طبية (:  لصحيالتامين الية عمل ا
 . لشركةا ىلد هلمعتمدا لطبيةا لشبكةا ضمن بموجبها للمعالجه صحي تأمين بطاقة و ذجبنما لمتعاقدا يدوبتز لشركةا متقو 
 عألسبوا في مياأ 7 / لساعةا ارمد على لشركةا مقر ىلد جدينامتو لطبيةا تفقاالموا قسم في ءألطباا من دركا توفير 
 للعميل. لمثلىا لخدمةا لتقديم لعقدا ونبشؤ يتعلق ما كل لمتابعة ءلعمالا خدمة قسم من طتباإر ضابط توفير 
 ة.لمعتمدا لطبيةا للشبكة pcc) (elibos للمحموا لهاتفا تطبيق خدمة توفير 

 

 

 تمالحظا
  . عليها قالتفاا يتم منفعة لكل ضافيا قسط مقابل للتامين ىخرا منافع يةا ضافةا يمكن .1
 فترد حسب و ةالسرا ادفرا لجميع ميا"الزإ لتامينا نيكو لحالةا ههذ في و ، لتامينا عقد لىا سرتهأ ادفرأ ضافةإ للموظف يحق .2

 لتامينا عقد لىا ةالسرا ادفرا ضافةا زيجو ال و ىخرا تامين دبعقو لصحيا بالتامين لمشمولينا ةألسرا ادفرأ ءباستثنا لكذ و لعائلةا
 عقد من ةالسرا ادفرا ءلغاا زيجو ال كذلك لتعاقدا يخرتا بعد واجلزا حالة في زواجالا أو دلجدا ليدالموا ءباستثنا لتعاقدا يخرتا بعد

  . لموظف عملها كتر ال في حالةالتامينية السنة ا لخال لتامينا
 لصحيا بالتامين لمشمولينا لمنتفعينا دعد و الساسيا لموظفينا دعد صبخصو قبلكم من لمقدمها تبالبيانا مرتبطه رالسعاا ان .3

 لمقدمها وطلشرا و رالسعاا تعديل للشركة فيحق ضبالعر ملمقدا همدعد عن %90 عن لعقدا ارصدا عند دلعدا تدني لحا في و
 . ضلعرا في

  



 
 

 

 

 ءاتالستثناا

 تمضاعفا و/أو فكتشاا فحص و/أو معالجة يةأ عن ضتعو ال لشركةا أن حةاصر عليه لمتفقوا ملمفهوا من
 لمنافعا بند في هكرذ تمو حةاصر عليه نص ما ءباستثنا (هنااد لموضحةا تالصاباا و/أو اضالمرا عن ناتجة
 :)لمنافعول اجدو الضافيةا
 .اعمد لكذ لةومحاات أو لذاء ايذر أو االنتحاالة ومحار و النتحاا .1
 ا(.عهانوأ بجميع لقضائيةا تلحاالا( ةمشاجر أو فتنه في اكالشترا أو مجر بتكاار لةومحا أو بتكاار .2
 لالعماا ( لحربيةا شبه تلعمليااءات أو االعتدا ، الجنبيو العدل اعماأ ، ولغزا ، بلحرالناتجة عن ت الحاالاجميع  .3

 باالضافة ، بهارالا لعما،ا لعرفيةا مالحكاا ، رةلثوا ، دلتمرا ، الهليةا بلحرا ) ال أو معلنة بحر كانتأ اءسو ، لعسكريةا
 . لشغبا لعماا لىا
ت جارالدب اكول ، رلجباا تسلق ، راتلسياا قكسبا ةياضية خطيرت رلناتجة عن نشاطاالمرضية ت الحاالادث و الحوا .4

 ،لخ ا... ية.رلناا
 . لهلوسةث التي تحداد المورات و المخدل و الكحون اماادلناتجة عن ت الحاالاجميع  .5
 ، يةولنوا ادللمو تلمخلفاا لعسكريةات اللمعدت لمخلفاا ، يةرلذت المفاعالا ،  ويلكيماوي و النوو االشعاعي ث التلوا .6

  ىالخرا لطبيعيةا رالخطاا و ضيةرالا تفااالنجرا ، كينالبرا رانثو ، تلفيضاناا ، زللزالا وي،لكيماا ثلتلوا
 . بالنتساا بطلب عنها حلمصرا غير للتامين لسابقةا تلحاالا جميع .7
جميع و  (SDDA) لمناعةا نقص ضمر لكلىا غسيل و يلكلوا لفشلا ، لعضاليا لشهيها انفقدو لسمنةوا ملنهاا ضمر .8

 ، لعقليةا اضالمرا،) فلخرا(  لزهايمرا ،) لكهلا( لشيخوخها ، لعالقه بهذات الطبية ات لفحوصاو المرضية ت الحاالا
 ملنوامشاكل 

عن  ناجمة كانت اذا الا ، النفيةا هلوتيرا افنحرا و ، بها لخاصةا يةدوالا و لتجميليةا لمعالجةا و لتجميليةا حةالجرا  .9
 . لتامينا ابهذل مشمودث حا
و  ) بالحمل لمتعلقها ءباستثنا ( تلفيتامينا،ا ت،لهرموناا ، لشعرا تساقط ، لكلفا ، لشعرا تبصيال بلتهاا بلشباا حب .10

  . لشمساشعة الناتجه عن ق الحري و الجلدن التلوا ، قلبهاالصدفية ا
فحص  ، لحملانع امو ، لمنافعا ولجد في تكن لم لهاجر ماالحمل ض و االجهاا و ، دهلوالو ا ، جعاتهامرو لحمل ا .11

 عها.انوألنسائية بكافة اتهبيطة اج ولخدوالسلبي الحمل ف اكتشاا
 ، لحملانع امو لجنسيةاض االمرا ، نلختاا ، لالمصاو المطاعيم ا ، لصحيالحجر ، الطبيعيج العالا ، تلعناية بالمنتجعاا .12

 د اولمرتبطة بتشخيص محدا غيرت لفحوصاو اتيني ولرالفحص الخصوبة ت و اكل ما يتعلق بالهرموناو التصالي الطب ا
 (HCRCT) فحص hc( Cusce ،) دةمحد مرضية حالة

 او تشريع او نقانواي لقابل للتعويض بموجب ا ضلمرا اوالصابة ا ، لحكوميةت السلطاا ليةومسؤ منن تكور مواية أ .13
لسير ادث احوو  الجتماعيا نلضماا نقانو بموجب لمشمولةا لمهنةا اضمرا و لعملا تصاباا فيها بما خرا منظا اي

 لمسببة للحالة.الجهة امن قبل 
ل مشمو دثحا عن ناتجه كانت اذا الا لنظرا و للسمع هلمساعدا ةالجهزا ،لنظرا و لسمعا تصحيح جلا من تلحاالا .14

 . لتامينابمقتضى عقد 
 لحاله يستثنىا هفي هذ ولتامين ا في لمشمودث كانت ناتجه عن حااذا ال اللثه ا ، لفكينن و االسناا حةاجر .15

 نالسناار و لجسواتركيب 
 اضالمرا ، علصرا اضمرا ، لعصبيةا و لمهدئها يةدوالا و ) لنفسيةا و لعقليةا اضالمرا ( لنفسيا و لعقليا لخللا .16

 .  راديلالا للتبوا و لبوليا لسلسا تحاال للحوا و spolhe TpoohH و ثيةرالوا و لخلقيةا
 للقلب لصناعيةا تلصماماا ، لقلبا منظم : مثل هلمساعدا لطبيةا ةالجهزا و ءالعضاا عةازر و لصناعيةا افالطرا تركيب .17

 لصناعية. الركبه ا ، لالصقها تلعدساا Sielrcsbt لممتصةالقلب ا تشبكا ،
 لكبدا بلتهاا ، النسجةا فحصو ورامالا و نلسرطاا و لمناعةا اضمرا و لوبائيةا و لمعديةا ، يةرلساا اضالمرا .18

 يلرئوا باللتهاا و ، بها لمتعلقةا لحقنا جميعو ملعظاا هشاشة معالجة ، لمتوسطا البيضا لبحرا حمى ، سيولفيرا
 . لةولدا تكفلها لتيا اضالمرا و نارولكوا وسفايرو ، (ASRA) لالنمطيا
 دونلمستشفى ا رجخا بها ملقياا يمكن لتيا لطبيةا اءاتالجرا من غيرها أو تفحوصا أو لمستشفىا خلدا معالجة أي .19

 للخطر . لمؤمن لهة احيا تعريض
 . الضافيها تلتغطياا ضمن او لمنافعا ولجد ضمن دتر لم ما نالسناا منافع و لنظرا .20
 ). لخا ... لقرحها ، يلسكرا ، وردهالو ايين الشرا ، لقلبا ، لضغطا ( لمزمنةاض االمرا .21
ة حددواء وا ةكثر من عبوت، وابالصيدلياة لغير متوفرت العالجاواء، الصحة كدزارة المسجله بواغير ت لعالجااجميع  .22

 لطفيليه.و الفطرية و الحيوية دات المضاء اباستثنا
 . لكتفوا لركبةا تنظيرو حةاجرو لديسكوا فهانحروا يلفقرا دلعموا اضمرا .23
 وي.لنوا لطبوا Hset) (Soosrlbc لشاملا لحساسيها فحص ، يهولكيماا تلمعالجاا نتائج ، نايف بالجاما لمعالجها .24
 . لصحةا ووزارة نيينردألا ءالطباا نقابة في لمسجلةا غير لطبيةا تلعالجاوا اءاتالجرا جميع .25


