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Individual Health Takaful Contract لألفراد الصحي التكافل عقد 

Visati فـيـزتـي  

  
MEDGULF TAKAFUL B.S.C (closed) (مقفلة) ميدغلف تكافل ش.م.ب 

Company Address عنوان الشركة 

Bait Al Tijjar بيت التجار 

14 Floor, Building 519   519الطابق الرابع عشر، مبنى 

Road 1010, Block 410  410، مجمع 1010طريق 

Sanabis سـنابـس 

Postal Address عنوان البريد 

P.O. Box 31397, Manama  .المنامة31397ص.ب ، 

Kingdom of Bahrain مملـكة البحـرين 

Tel: +973 17218881  :973 17218881هاتف+ 

Fax: +973 17 442154  +973 17215444فاكس:  
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Article 1 - Preamble  المقدمة –المادة األولى 

1. This Takaful Contract is made between the Participant 
and MEDGULF TAKAFUL B.S.C (closed), hereinafter 
referred to as the “Company”.  

 ، يشار(مقفلة) وشركة ميدغلف تكافل ش.م.ب المشتركتكافل هذا بين ال. أبرم عقد 1

 إليها فيما بعد بـ "الشركة".

2. Medgulf Takaful is authorized by the Central Bank of 
Bahrain to conduct Takaful business in the Kingdom of 
Bahrain. To ensure compliance with the rules and 
principles of the Shari’a, the Company has appointed a 
"Shari’a Supervisory Board" for the vetting of all the 
Company’s operations.  The Board is comprised of 
renowned independent Shari’a scholars. 

.ميدغلف تكافل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي لمزاولة أعمال 2

ة، سالميومبادئ الشرعية اإل التكافل في مملكة البحرين. ولضمان االمتثال لقواعد

ألف عينت الشركة "هيئة الرقابة الشرعية" بغرض فحص كافة عمليات الشركة. وتت

 الهيئة من نخبة من علماء الشريعة اإلسالمية المستقلين.

3. By entering into this Contract the Participant appoints 
the Company as a Wakeel for the management of the 
common Takaful fund called the Participants Risk Fund, 
hereinafter referred to as the “PRF”, and as a Mudarib for 
the purpose of investing the Participant’s contributions in 
accordance with the Shari’a. 

ل التكاف إلدارة صندوق وكيالً الشركة  المشترك. حالما يتم قبول هذا العقد يعين 3

ً المشترك والمسمى بصندوق مخاطر المشتركين، ومضارب ستثمار إلغرض  ا

 المشتركين وفقا لمبادئ الشريعة./ المشترك اشتراكات

4. The purpose of this cover is to provide the required 
medical cover for emergency treatment that is required. 

  ن الهدف من هذه التغطية هي توفير التغطية الطبية للحاالت الطارئة.. أ4

Article 2 –Definitions  ريفالتعا –المادة الثانية 

Contract Year - A coverage term of twelve (12) consecutive 
calendar months under this Contract from the Effective Date 
or any anniversary date thereof. 

العقد  على التوالي بموجب هذا اً ) اثنا عشر شهر12عني فترة تغطية أمدها (ت - سنة العقد
 إعتباراً من تاريخ بدء سريان العقد أو موعد التجديد السنوي.

Mudarabah - An investment contract whereby an individual or 
a group of individuals appoints a second party, called 
Mudarib, to invest their assets in a Shari’a compliant manner 
for a pre-agreed share on investment income. 

ً قد إستثمار يعين فيه فرد أو مجموعة من األفراد طرع - المضاربة ، يسمى ثانياً  فا

حصل سالمية وي، لكي يستثمر أصولهم بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلالمضارب

 االستثمار. ربح على حصة متفق عليها مسبقاً من 

Mudarib Profit - A ratio of profit less direct expenses related 
to the investment payable to the Company. 

ق بح مخصوما منها النفقات المتعلقة باإلستثمار المستحنسبة من الر - ربح المضارب

 الدفع للشركة.

Qardh Al-Hasan - A loan which is returned at the end of the 
agreed period without any interest or share in the profit or loss 
of the Takaful business. 

صة حاعه في نهاية الفترة المتفق عليها دون أي فوائد أو قرض يتم إرج - القرض الحسن

 عمال التكافلية.في األرباح أو الخسائر عن األ

Wakalah - An Islamic contract where a representative, called 
Wakeel, is appointed to undertake transactions on another 
person’s behalf In exchange he/she get (fix amount or 
percentage of the paid amount). 

ابة عن ، والذي يتم تعيينه إلجراء المعامالت بالنيللوكياعقد إسالمي يمثله،  - الوكالة

 .ويحصل على مقابل (أجرة محددة أو نسبة من المال المستثمر) شخص آخر

Wakalah Fees - Amount paid to the Company to cover the 
cost of sales, distribution, collection of contributions, customer 
service and administration, as well as the cost of handling any 
claims. 

ل فوع للشركة لتغطية تكلفة المبيعات والتوزيع وتحصيالمبلغ المد - رسوم الوكالة

 .الباتاإلشتراكات وخدمة العمالء واإلدارة، باإلضافة إلى تكلفة التعامل مع أي مط

Accident - Any sudden and unforeseen event that occurs 
beyond the Participant’s control during the Contract period, 
resulting in bodily injury. This excludes accidental illness, 
surgical procedures and aggravation of a Pre-existing 
condition. 

إصابة  عنه حدث مفاجئ وغير متوقع يحدث أثناء فترة سريان العقد وينتج - حـــادث

اض ألمرجسدية ويكون سببه أو أحد أسبابه خارجاً عن إرادة المشترك، ويستثني منه ا

  قاً.العرضية واإلجراءات الجراحية وتفاقم الحالة الطبية بسبب حالة موجودة ساب

Accommodation type - Accommodation type, as identified in 
the Contract schedule, Table of benefits and Membership 
cards/ ertificate, corresponds to the Inpatient room type (suite, 
private, semi-private or shared room) to which the Participant 

نوعية غرفة اإلقامة للعالج داخل المستشفى (جناح أو غرفة خاصة أو  - نوع اإلقامة

غرفة مشتركة) كما هي موضحة في جدول العقد وجدول المنافع وبطاقة غرفة ثنائية أو 
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is entitled to. .اإلشتراك/الشهادة وتكون حسب ما هو مستحق للمشترك  

Acute phase of an illness - An event characterized by a 
single episode of fairly short duration, requiring Treatment for 
normally less than fourteen (14) days, and from which the 
patient can be expected to return to his normal or previous 
state and level of activity. 

 ال تزيد لحالة الطبية التي تحتاج عادة إلى عالج لمدةا -الحالة الحادة المتعلقة بمرض 

بل ع التي كانت عليه ق) يوماً حيث يتوقع أن تعود حالة المريض إلى الوض14(عن 

  حصولها.

Allopathic medicine - Type of medical care that uses 
substances, surgery, and Treatments specifically targeted 
against the Illness and intended to cure the Illness.  

رض مدف منه شفاء بي أو جراحي، يكون الهإجراء ط -العـــالج األلوباثي (المداوي) 

  وليس تسكين مرض طويل األجل (مرض مزمن). 

Alternative medicine - Types of medical care that are 
alternative to the conventional Allopathic medicine. 

متعارف وي) النوع من الرعاية الطبية البديلة للعالج األلوباثي (المدا –العالج البديل 
 ً    .عليه  طبيا

Annual maximum limits - Total amounts that may be 
claimed during the Contract period by any Participant. These 
limits are shown in the Table of benefits. 

ل فترة جموع المبالغ التي يمكن للمشترك المطالبة بها خالم -الحدود القصوى السنوية 

  حدود موضحة في جدول المنافع.سريان العقد. هذه ال

Underwriting information - Information provided by the 
Participant which will be the basis of Takaful coverage in 
accordance with the terms and conditions of this Contract and 
endorsements, it becomes part of this contract.  

ملية عأساسها تتم  المعلومات المقدمة من قبل المشترك والتي على -  لومات االكتتابمع

تجزأ  يال اً التغطية التكافلية حسب شروط ومواصفات العقد وملحقاته. والتي تعتبر جزء

  من عقد التكافل هذا. 

Congenital Disease - All diseases, anomalies, hereditary 
conditions including neurological disorders, chromosomal 
and/or genetic, defects and deficiencies whether present at 
birth in either in an evident manner or in a potential manner 
triggered at a later stage. 

التي راثية طبيعية والوالجميع األمراض والحاالت الشاذة أو غير  - المرض الخلقي

وراثية سواء ظهرت بوضوح  تتضمن اضطرابات عصبية أو عيوب كروموسومية و/ أو

  إمكانية حصولها في مرحلة الحقة. أو عند الوالدة

Chronic condition - An Illness that persists or would persist 
over a long period of time, which is not curable and requires 
regular Maintenance treatment. 

هي غير وجميع األمراض التي تستمر لفترة طويلة من الزمن، -  األمراض المزمنة

  قابلة للشفاء، وتتطلب عالجاً إبقائياً منتظماً 

Claim - The formal request for payment of Eligible medical 
expenses directly to the Participant (reimbursement) as per, 
the terms and conditions of this Contract and its 
endorsements. 

لب رسمي مقدم من المشترك للحصول على قيمة المصاريف الطبية ط -المطالبــــة 

  ته.ملحقاوالمستحقة مباشرة للمشترك  (اإلسترداد النقدي) حسب شروط وأحكام هذا العقد 

Claim form - A document issued by the Company which shall 
be used by the Participant to set information in respect of the 
Claim incurred.  

 ستمارة صادرة عن الشركة وتستخدم بواسطة المشترك، في حاالتإ -إستمارة مطالبـة 

  . المطالبة، وذلك باستكمال جميع البيانات المطلوبة والمتعلقة بتلك المطالبة

Co- Participation - A participation percentage borne by the 
Participants towards the cost of Eligible medical expenses 
after he has met his applicable deductible amount. The Co-
participation is specified in the Table of benefits and is 
expressed as a percentage of eligible medical expenses after 
deduction of applicable deductible amount. 

مستحقة. مشترك في المصاريف الطبية اللا المبلغ الذي يساهم فيه  - كافليةالمشاركة الت

عد بوهذه المساهمة عبارة عن نسبة مئوية من المصاريف الطبية المستحقة، تحتسب 

  استقطاع مبلغ التحمل.  إن هذه النسبة موضحة في جدول المنافع.

Consultant - A Secondary care specialist locally licensed and 
recognized by the law of the country in which Treatment is 
provided and who, in carrying out such Treatment, is 
practicing within the scope of his licensing and training. 

ن أخصائي عالج ثانوي مرخص محلياً ومعترف به حسب قانو طبيب -اإلستشاري 

ه ضمن س عملالدولة التي يتم العالج فيها، والذي يكون عند تقديمه مثل هذا العالج يمار

  نطاق ترخيصه وتدريبه.

Consultation - Any medical advice from or encounter with a 
Physician or Consultant including the issue of any 
prescriptions for investigations, medications and 
physiotherapy. 

صائح طبية أو توجيهات من طبيب أو إستشاري باإلضافة إلى ن -اإلستشـــارة 

  التوصية بالفحوصات أو األدوية أو العالج الطبيعي.
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Country of domicile - The country of which the Participant 
holds a passport. Where the Participant has more than one 
passport, the Country of domicile shall be the country which 
the Participant has declared by the Participant. 

وعندما يحمل   سفر صادر فيه. المشترك جواز البلد الذي يحمل -بلد اإلقامة الدائمة 

  .ركالمشتالمشترك أكثر من جواز، يكون بلد الجنسية هو البلد المصرح به من قبل 

Country of residence  - The territory in which the Participant 
permanently resides and from where the Contract was issued. 

  .عقد فيهالبلد الذي يقيم فيها المشترك بشكل دائم، والتي تم إصدار الا -بلد اإلقامـــة 

Cause of claim – A term that broadly describes the reason a 
Participant seeks emergency healthcare set forth in this 
Contract, that is, description of the disease or accident. 

هومصطلح يصف على نطاق واسع السبب الذي يدفع المشترك إلى و -سبب المطالبة 

لتي د) واطارئة (بموجب هذا العقالحصول على الرعاية الصحية لعالج الحاالت الطبية ال

  هي وصف لمرض أو حادث.

Cosmetic – To improve physical appearance and/or treat a 
mental condition through change in bodily form. 

ن م هو إجراء يهدف إلى تحسين المظهر الخارجي و / أو معالجة حالة ذهنية و -التجميل

  جسم او لشكل الخارجي.خالل تغيير في مظهر ال

Daycare treatment - Treatment where the Participant 
requires hospitalization in a Hospital for specialized medical 
attention and care before, during and after the Treatment, but 
not requiring an overnight stay. Such Treatments cannot be 
performed on an Outpatient basis. 

لغرض  لعالج الذي يتلقاه المشترك ويتطلب اإلدخال إلى المستشفىا -الرعاية اليومية 

 بقاءالحصول على عناية طبية متخصصة قبل وخالل وبعد العالج، ولكن ال يستوجب ال

  ة.رجيفي المستشفى أثناء الليل، وال يمكن الحصول على هذا العالج في عيادة خا

Deductible - A specific amount of Eligible medical expenses 
that must be incurred and paid for by the Participant before 
benefits are payable under this Contract. This amount is 
payable by the Participant per each outpatient Consultation, 
except for a follow-up visit within seven (7) days for the same 
Illness and at the same Physician or Consultant. If the Eligible 
medical expenses are less than the Deductible amount, then 
the Participant will be liable to pay all the expenses incurred. 
The Deductible amount is stated in the Contract schedule, 
Table of benefits and Membership cards/Certificate. 

 لمستحقة ألياالمبلغ الذي يلتزم المشترك بتحمله من المصاريف الطبية  - مبلغ التحمـل

 نفس مطالبة قبل أن تدفع الشركة تلك المطالبة. وتستثنى منه حاالت متابعة عالج

يب، ) أيام من تاريخ مراجعة الطب7( سبعة المرض التي تتم  في فترة ال تزيد عن

جعة الطبيب أو اإلستشاري، وأن تكون هذه المرا شريطة أن تتم المراجعة لدى نفس

خطوة ثانية في عالج نفس الحالة. إن المشترك  يكون مسئوالً عن سداد جميع 

جدول وعقد التكاليف، إذا كانت تكاليف العالج أقل من مبلغ التحمل المحدد في جدول ال

  المنافع وبطاقة اإلشتراك/الشهادة.

Dentist - A registered or licensed dental practitioner who is 
legally authorized to practice dentistry in the country in which 
Treatment is received. 

مارس مرخص ومسجل وتم ترخيصه قانونياً لممارسة طب األسنان م -طبيب األسنان 

  في البلد التي يتم فيها العالج.

Dependant – Spouse and children who are eligible for 
coverage according to the Eligibility conditions set forth in this 
Contract. 

لزوجة وجميع األطفال المؤهلين للحصول على التغطية حسب شروط ا - ونالمعال

  اإلستحقاق الواردة في هذا العقد.

Designated providers - Hospitals, clinics, laboratories, 
diagnostic centers and pharmacies with whom We have 
agreements to provide covered benefits, in accordance with 
the terms of the Contract, to the Participants and are included 
under the list of Designated providers attached to the Contract 
schedule. 

لمستشفيات والعيادات والمختبرات ومراكز ا -الخدمة الطبية المعتمدين مقّدمي 

اة لمغطالتشخيص والصيدليات الذين ترتبط الشركة معهم بإتفاقيات لتوفير المنافع ا

ً لشروط هذا العقد وملحقاته، والذين تحتويهم قائمة مقدميمشتركينلل دمات الخ ، تبعا

  الطبية المعتمدين المرفقة بجدول العقد.

Diagnostic procedures - Any tests for diagnosing Illness, 
including pathology, laboratory, x-ray, ECG, medical scanning 
and imaging techniques and interpretation of the results by a 
Physician or Consultant. 

رض ما، وتشمل تشخيص إلختبارات التي تجري لتشخيص ما - إجراءات التشخيص

سح األمراض المختبري وصور األشعة السينية وتخطيط القلب وتقنيات وأساليب الم

  والتصوير الطبي، إلى جانب تفسير النتائج من قبل طبيب أو أخصائي.

Due date - The date of renewal of cover as shown on the 
Contract schedule and the Membership card/ certificate, or the 
date on which any subsequent installment of Contribution falls 
due. 

اريخ تجديد العقد كما هو مبين في جدول العقد وبطاقة ت -تاريخ اإلستحقاق 

  اإلشتراك/الشهادة أو تاريخ اإلستحقاق لسداد إشتراكات العقد.

Effective date - The date, shown in the Contract schedule 
and the Membership card/ Certificate on which cover under 
this Contract commences. 

 ذي يبدألتاريخ المذكور في جدول العقد وبطاقة اإلشتراك/الشهادة والا -تاريخ السريان 
  بموجبه سريان مفعول العقد.
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Enrollment Date – The date on which the Participant is first 
included in this Contract 

  يضاف فيه المشترك. وهو التاريخ الذي -تاريخ االنتساب

Eligible medical expenses - Medical, surgical, or any other 
expenses necessarily incurred by a Participant and are in 
relation to benefits, as being eligible for coverage under this 
Contract. These could involve specified medical services’ fees 
or Reasonable and customary charges. 

ف لمصاريف الطبية أو الجراحية أو أي مصاريا -المصاريــف الطبيــة المستحقــة 

ا ب هذة حسأخرى ضرورية يتحملها المشترك ، تكون ذات صلة بالمنافع المستحقة للتغطي

  ج.للعال العقد. وقد تشمل رسوم خدمات طبية محددة أو التكاليف المعقولة واالعتيادية

Emergency - An injury or Illness which happens suddenly and 
whose acute symptoms are of such severity that the absence 
of Treatment within twenty four (24) hours is medically 
expected to result in a serious threat to the life, health, bodily 
function and/or organ of the patient. 

 إلصابة أو المرض الذي يحدث بشكل مفاجئ، والذي تكون حدتها - الحاالت الطارئة

حياة  ) ساعة يشكل خطراً جدياً على24بدرجة تجعل تأخير العالج الطبي عنه لمدة (

  وصحة وعمل جسم المريض و/أو المشترك المصاب.

Endorsement - A contractual document issued by the 
Company subsequent to this Contract, introducing alterations 
to this Contract in full conformity with its provisions. 

ً لحقم  مستند تعاقدي يصدر عن الشركة -الملحــق  ذا هللعقد، ويمثل التعديالت على  ا

  العقد وملحقاته، شرط أن يتوافق و أحكامها.

Expiry date - The date, shown in the Contract schedule and 
the Membership card/ Certificate on which cover under this 
Contract ceases. 

الذي قد وبطاقة اإلشتراك/الشهادة ول العالتاريخ المذكور في جدو -تاريخ اإلنتهاء 

  بحلوله يتوقف سريان العقد.

Elective Treatment – Planned Treatment which is medically 
necessary but not an Emergency. 

 هو العالج المخطط له وبشكل إرادي والذي يكون ضرورياً منو -العالج االختياري
  ىء. الناحية الطبية وإنما غير طار

General exclusions - Excluded Illnesses, items, Treatments, 
procedures and their related or consequential expenses, 
which are not covered under this Contract. These exclusions 
are shown in the General exclusions list. 

بها  ناه والمصاريف المرتبطةواإلجراءات المستث األمراض والعالج -إستثناءات عامة 

  .العامة أو الناتجة عنها، المذكورة في قائمة اإلستثناءات

Hospital - An establishment, which is legally licensed in the 
country of Treatment, as a medical or surgical Hospital and 
provides Allopathic medicines. 

فيه  مؤسسة مرخصة كمستشفى طبي أو جراحي في البلد الذي تعمل - مستشفـــىال
  هذه المؤسسة وتقدم بواسطته العالج األلوباثي (المداوي).

Hospital accommodation and services - All Medically 
necessary treatments and services provided by or on the 
order of a Physician or Consultant to the Participant when 
admitted as a registered Inpatient or for a Daycare Treatment 
to a Hospital. 

و أميع الخدمات والعالج الضروري المقدم من الطبيب ج -اإلقامة وخدمات المستشفى 

و أيم ق، في حال إدخاله المستشفى كمريض ممشتركاإلستشاري أو بناء على أوامرهم لل

  للرعاية اليومية.

Hazardous Activity – Any activity which exposes the 
Participant to serious Injury or Illness including but not limited 
to shooting, motor sports, water sports (e.g. diving, jet-skiing, 
power boats, water ski), horse riding activities (e.g. hunting, 
jumping, polo), climbing activities (e.g. mountaineering and 
rock-climbing), winter sports (e.g. bob-sleighing, 
snowboarding, ice-hockey, snow-skiing, ski-jumping), 
ballooning, bungee jumping, sky diving, parachuting, 
paragliding, football and all kinds of martial arts. 

هو أي نشاط يعرض المشترك إلى إصابه خطيرة أو أمراض و -النشاطات الخطرة
ت ياضامعينة بما فيها على سبيل المثال ال الحصر الرماية ورياضات السيارات والر

 على المائية (مثل الغطس، وركوب األمواج بانواعه ، والقوارب السريعة، والتزلج
اطات أو القفز أو لعبة البولو)، ونشالماء)، أو نشاطات ركوب الخيل (مثل الصيد 

 التسلق (مثل تسلق الجبال أوتسلق الصخور)، والرياضات الشتوية (مثل التزلج
لج، الث بسيارات الثلج، أو التزلج على الجليد، والهوكي على الجليد، و التزلج على

فز لقوض اوالقفز على الثلج)، المنطاد، قفز البنجي، القفز الحر، القفزبالمظالت، عر
  الحر، كرة القدم، وجميع أنواع الفنون القتالية.

Illness - Any kind of health condition not otherwise excluded 
by the Contract which is sustained by a Participant during the 
Contract period and occasions the necessity for the 
Participant to receive care and attendance from a Physician or 
Consultant. 

هذا سريان و سقم ال يكون مستثنى من العقد، ويحدث خالل فترة مرض أ -المـــرض 

العقد، ويستدعي نتيجة له ضرورة تلقي المشترك العالج من قبل الطبيب أو 

  اإلستشاري.

Inpatient treatment - Treatment where the Participant 
requires hospitalization for a minimum of one (1) night, for 

نتائجه إبقاء المشترك ويكون من مشترك العالج الذي يتلقاه ال - العالج داخل المستشفى 
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specialized medical attention and care, before, during and 
after the Treatment. Such Treatments cannot be performed on 
an Outpatient basis. 

  .في المستشفى ليلة أو أكثر. إن هذا العالج ال يمكن تلقيه في عيادة خارجية

Participant - Any Participant or his Dependants who has 
fulfilled the eligibility conditions and is named in the Contract 
schedule and Membership card/Certificate. 

ه عاليه ممن يتمتعون بشروط إستحقاق  التغطية، ويكون إسممالمشترك أو  - المشترك

  مدرج في جدول العقد وبطاقة اإلشتراك/الشهادة.

Join date - The date, shown on the Contract schedule on 
which a Participant was included under this Contract and 
becomes eligible for cover. 

 لتاريخ المذكور في جدول العقد، والذي تمت على أساسه إضافةا - تاريخ اإلنضمام 

  المشترك للعقد، وأصبح بموجب ذلك مؤهالً للحصول على التغطية التكافلية. 

Maintenance treatment - Any Treatment or procedure, the 
primary purpose of which is to offer temporary relief or control 
of Illness of symptoms rather than to cure the Illness causing 
the symptoms. 

 جراء طبي أوعالجي يكون الهدف األساسي منه تسكين مؤقت أوإ -العالج اإلبقائي 

السيطرة على أعراض المرض الطويل األجل، وليس شفاء المرض المسبب 

  لألعراض.

Medically necessary treatments - Any medical, surgical or 
other services that an Participant requires provided such 
services are: 

i. Essential and related to the Illness presented. 

ii. Rendered in accordance with generally accepted medical 
practice and professionally recognized standards. 

iii. Not Treatments that are generally considered as 
experimental or unproven. 

 الج أو جراحة أو خدمات طبية أخرى يتطلبها المشترك ع -العالج الطبي الضروري 
  بشرط:

  أن تكون أساسية ومتعلقة بمرض ما.  - أ

أن تكون حدثت نتيجة لتصرف طبي مقبول ومعترف به حسب   - ب
رف األعراف العامة، وفي إطار الممارسات الطبية المقبولة والمعت

  بها.
 التجريبية أو الغير مسجلة. أن ال يكون العالج ضمن اإلجراءات  - ج

  

Membership card/ Certificate - A personalized card/ 
certificate issued by the Company in the name of each 
Participant, identifying him as a Participant and facilitating his 
access to the benefits covered under this Contract and 
provided by designated providers. 

 كة بإسم كل مشترك،تصدرها الشر شهادة/بطاقة شخصية -بطاقة اإلشتراك/الشهادة 

ّدمي ل مقللتعريف عليه تسهيالً للحصول على المنافع المغطاة بموجب هذه العقد من قب

  الخدمة الطبية المعتمدين.

Moratorium period - The period a Participant has to wait 
before he becomes eligible for a benefit. The Moratorium 
period is measured from the Participant’s first Join date. 

يبدأ ى منفعة طبية معينة.  والحصول فيها علمشترك فترة ال يحق لل -فترة اإلنتظـار 

  حساب فترة اإلنتظار من تاريخ إنضمام المشترك .

Non-designated providers - Hospitals, clinics, laboratories, 
diagnostic centers and pharmacies with whom the Company 
have no agreement to provide covered benef i ts,  in 
accordance with the terms and conditions of this Contract, to 
the Participants and/or are not included under the list of 
designated providers in the Contract schedule. Benefits 
received at such providers will be on reimbursement basis. 

مراكز لمستشفيات والعيادات والمختبرات وا - مقّدمي الخدمة الطبية الغير معتمدين 

. الطبية خدمةالتشخيص والصيدليات الذين ال ترتبط الشركة معهم بأية إتفاقيات لتقديم ال

 من هذه الفئة من مقدمي الخدمة عن طريق التعويض غير وتتم إستفادة المشترك

  المباشر، للمنافع المستحقة.

Nursing at home - Rendering the medical services of a nurse 
in the Participant’s home in the Country of residence when 
prescribed by a Consultant and related directly to an Illness 
for which the Participant has received Inpatient treatment in 
accordance with the terms and conditions of this Contract. 
This benefit is provided in lieu of a Hospital admission where a 
skilled nurse, under the supervision of the treating Consultant, 
can provide the necessary care at home for the remaining 
length of stay of a particular admission or procedure. 

د لخدمات الطبية التي يقدمها ممرض في منزل المشترك في بلا -التمريض المنزلـي 

لتي ااإلقامة، شرط أن يصفها الطبيب، وتكون متعلقة بشكل مباشر بالحالة الصحية 

 تلقى المريض العالج عنها داخل المستشفى، حسب أحكام وشروط وإستثناءات هذا

ى، مستشفوملحقاته. إن هذه المنفعة تقدم من قبل ممرض بدالً من البقاء في الالعقد 

ما كج، وتكون تحت إشراف الطبيب المعالج وتقدم في المنزل للمدة المتبقية من العال

  وصفت من قبل اإلستشاري.

Outpatient treatment - All Medically necessary treatments 
and services that do not require hospitalization or daycare nor 
necessitate specialized medical attention. 

 ميع الخدمات والعالجات الطبية الضرورية، التي الج -خدمات العيادات الخارجية 
طبية  عايةتتطلب اإلقامة الليلية في المستشفى أو الرعاية اليومية، وال تحتاج إلى ر

  متخصصة.
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Overall limit - The maximum amount that a Participant may 
Claim during the Contract period for all the benefits covered 
under the Contract. 

المطالبة به خالل فترة سريان مشترك لأقصى حد للمنافع يمكن ل - الحد الكلي للتغطية

  العقد وذلك بحسب ما هو مذكور في العقد. 

Physician - A registered medical practitioner who is legally 
licensed to practice Allopathic medicine in the country in which 
Treatment is provided and who in carrying out such 
Treatment, is practicing within the scope of his licensing and 
training. 

ة التي يتم س للطب مرخص قانونياً ومعترف به من قبل قانون الدولممار  -الطبيـــب 

ً ضمن صالحية  ه رخيصتتقديم العالج فيها، والذي بتقديمه هذا العالج، يكون ممارسا

  وتدريبه.

Physiotherapist - A qualified, registered practitioner of 
physiotherapy. 

  ج الطبيعي.ص لمزاولة العالشخص مؤهل ومرخ - أخصائي العالج الطبيعي

Physiotherapy- The treatment or management of physical 
disability, malfunction, or pain by exercise, massage, 
hydrotherapy, etc., without the use of medicines, surgery, or 
radiation. 

 خالل من جسدي ألم أو ظيفيو أوخلل عجز إدارة أو عالج وهو - طبيعيال العالج

 أوإجراء ةاألدوي استعمال دون من الخ،.. بالماء العلمية والمعالجة والمساج التمارين

  .باألشعة للعالج التعرض أو جراحة

Utilization – The actual amount of healthcare services 
covered by the Company plus allowance for Incurred But Not 
yet Reported (IBNR) Claims. 

 لمطالباتالقيمة الفعلية للخدمة الصحية المغطاة من قبل الشركة إضافة الى ا -اإلستخدام

  المتحققة ولم يتم التبليغ عنها.

Contract - The document evidencing the terms, conditions, 
benefits and the required contribution from the Participant. 
The Contract constitutes of: 

i. Underwriting information. 
ii. The Contract schedule. 
iii. The Table of benefits and General exclusions. 
iv. The general terms and conditions. 
v. Membership cards. 
vi. Endorsements to any of the aforementioned. 
vii. Membership guide, for information and guidance. 

لمستند الصادر من قبل الشركة والمتضمن لشروط وأحكام ومنافع العقد ا - العقد
  . ويتألف العقد من:المستحق من المشتركباإلضافة إلى اإلشتراك 

  

 معلومات االكتتاب.   - أ
 جدول العقد.  - ب
 جدول المنافع واإلستثناءات العامة.  - ج
 شروط وأحكام عامة.  -د
 بطاقات اإلشتراك.  - ه
 مالحق العقد.  - و
  والمتضمن معلومات وإرشادات.كين المشتردليل   -ز

Contract period - The period of this Contract stated in the 
Contract schedule and the Membership card/ Certificate from 
the Effective date to the Expiry date. 

هادة، شتراك/الشترة التغطية المذكورة في جدول العقد و بطاقة اإلف - فترة سريان العقد

  والتي تستمر من تاريخ السريان إلى تاريخ اإلنتهاء.

Contract schedule - A list issued by the Company in which 
information on the contractual parties are specified, together 
with the specific conditions of this Contract including but not 
limited to both parties data, the Effective date, the Expiry date, 
Contract name and number, Contribution and Contribution 
payment details, benefits details (including Annual maximum 
limits and benefits annual Sub-limits, Territorial limit, 
Deductible amount and percentage of Co-participation, if 
applicable), Designated providers list, membership list 
including Participants details (name, date of birth, gender and 
Participants’ Join dates), and the Contract’s special 
conditions, if any. 

ع معلومات عن األطراف المتعاقدة م على ائمة تصدرها الشركة وتحتويق - جدول العقد

لسريان على بيانات الطرفين، وتاريخ اولكن ال تقتصر الشروط المحددة للعقد وتشتمل 

ما في فع (بوتاريخ اإلنتهاء وإسم العقد ورقمه واإلشتراك وتفاصيل سداده وتفاصيل المنا

تحمل لغ الوالمنافع والحدود الفرعية والحدود اإلقليمية ومب  ذلك الحد األقصى السنوي

ئمة دين وقالمعتماونسبة المشاركة التكافلية إذا كان مطبقاً)، وقائمة مقّدمي الخدمة الطبية 

ن)، شتركيالمشتركين وتشمل تفاصيل (اإلسم وتاريخ الميالد والجنس وتواريخ إنضمام الم

  وأي شروط خاصة بالعقد إن وجدت.

Pre-authorization - Review and approval of Treatments by 
the Company prior to or concurrent with the Treatment date to 
ensure that they are undertaken within the scope of cover of 
the Contract terms and conditions, benefits and exclusions.  

ع الزماً مراجعة العالج والموافقة عليه من قبل الشركة قبل أو متم -ة الموافقة المسبّق

وقت إجراء العالج لضمان أن العالج يجري ضمن حدود التغطية وبنود العقد 

  وشروطه ومنافعه وإستثناءاته.

Pre-existing condition - Any bodily injury or Illness or its 
Related condition that is medically existing prior to the 
enrolment date of the Participant, whether it is known or 
unknown to him, and necessitates the Participant to receive 
care and Treatment. 

 ً ما تعلقة بهإصابة جسمانية أو مرض أو الحالة المهي أية  –الحالة الموجودة سابقا

 م لمأة قبل تاريخ إنتساب المشترك سواء كان على دراية بالمرض والتي تكون موجود

  يكن يعلم والتي من أجلها يتطلب المشترك تلقى العالج والرعاية.
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Contribution - The amount the Participant pay in exchange 
for coverage. 

  .الحصول على التغطية المبلغ الذي يسدده المشترك في مقابل -اإلشتراك 

Provider - Any person (Physician or nurse) or institution 
(Hospital, clinic, medical center, pharmacy, laboratory, 
physiotherapy center or other paramedical institution) that is 
licensed to provide medical treatment. 

ً ان طبيبأي شخص (سواء ك –مقّدم الخدمة الطبية   مستشفى()، أو مؤسسة اً أو ممرض ا

ة أو عيادة أو مركز طبي أو صيدلية أو مختبر أو مركز عالج طبيعي أو أي مؤسس

  مماثلة) مرخصة لتقديم العالج الطبي.

Reasonable and customary charges - The amount the 
Company recognize for payment for a particular medical 
procedure. It is based on what is considered “reasonable” for 
that procedure in accordance with the sole opinion of the 
Company, in the country where the Treatment was provided 
or in the Country of residence, whichever is less. 

ابل ت مناسبة مقلغ الذي تراه الشركة كمدفوعاالمب -التكاليف المعقولة المعتادة 

ي رأ  إجراءات طبية معينة، وهو مبني على ما هو معقوالً لمثل هذه اإلجراءات حسب

  الشركة في البلد التي تم تقديم العالج فيه، أو بلد اإلقامة، أيهما أقل.

Related condition - Any Illness considered to be either an 
underlying cause of or directly attributable to another specific 
Illness. 

ً م -الحاالت المتعلقة بالحالة السابقة أو بحاالت أخرى  لمرض  رض يعتبر إما سببا
 آخر أو مرتبطاً مباشرةً به.

  

Sub-limits - Maximum Annual maximum limits that may be 
Claimed in respect of any one (1) benefit. If the sub-limit is 
stated to be full refund, then Our maximum liability for the 
benefit shall be the Contract’s overall limit. 

نفعة ملحد األقصى السنوي الذي يمكن المطالبة به فيما يتعلق بأي ا -الحدود الفرعية 

مبلغ ل الاألقصى للمنفعة هو إسترداد كام واحدة. وإذا ذكر في جدول المنافع أن الحد

لحد اهي  المستحق المدفوع، فيعني ذلك، أن مسؤولية الشركة القصوى تجاه هذه المنفعة

  الكلي للتغطية.

Table of benefits - A schedule issued by the Company 
showing the extent and nature of benefits, Deductible amount 
and percentages of Co-participation applicable under this 
Contract. 

 دول تصدره الشركة ويبين حدود و طبيعة المنافع و مبلغ التحملج -جدول المنافع 

  ونسبة المشاركة التكافلية المطبقة حسب هذا العقد.

Territorial limit - The geographical limits within which 
Treatment may be received and are stated in the Contract 
schedule and Table of benefits. 

والتي  لحدود الجغرافية المذكورة في جدول العقد وجدول المنافعا -الحدود اإلقليمية 

  يمكن في حدودها تلقى العالج.

Treatment - A medical or surgical procedure, the sole 
purpose of which is to cure an Illness and not to alleviate long-
term chronic condition. 

 جراء طبي أو جراحي، يكون الهدف منه عالج حالة مرضية، وليس لتسكينإ -العـــالج 

  مرض طويل األجل (مرض مزمن).

Claims administration –The Administrator interfaces with the 
Participant/Dependants through its Claims Center/ Section/ 
Department. The Administrator shall provide the Participant 
generally with the following services: 

(a) Guidance and information through telephone and/or mail 
inquiries. 

(b) Verifies eligibility. 

ة إدار/ن خالل مركز/قسمم مشتركينارة المطالبات مع التتعامل إد - إدارة المطالبات

دمات التالية بالخ ونالمشترك و/او المعال ويتعين على إدارة المطالبات بتزويد المطالبات.

  بشكل عام:

  ت الهاتف أو البريد اإللكتروني(أ) التعليمات والمعلومات عبر استعالما

 قق من أهلية الحصول على المعالجة.(ب) التح

Chiropractic -  A therapeutic system based primarily upon the 
interactions of the spine and nervous system, the method of 
treatment usually being to adjust the segments of the spinal 
column 

ً  يرتكز عالجي وهونظام -الفقري العمود بتقويم العالج  عمودال تفاعالت على أساسا

.الفقري العمود خرزات ضبط على عادة العالج طريقة وتقوم العصبي، والجهاز الفقري  

Osteopathy - A therapeutic system based upon the premise 
that manipulation of the muscles and bones to promote 
structural integrity could restore or preserve health 

 اإلستقامة لتعزيز العضالت ضبط على يقوم عالجي نظام وهو - العظام ويمتق معالجة

.جيدة الصحة على الحفاظ أجل من البنيوية  
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Article 3 - Scope of Benefits  المنافع – الثالثةالمادة 

Cover under this Contract is in respect of expenses incurred in 
respect of the following, subject to the terms and conditions, 
General exclusions, covered benefits and limitations as per 
the Table of benefits. 

عقد، ام اليغطي هذا العقد المصاريف الناتجة عن المنافع المدرجة أدناه حسب شروط وأحك

 منافع.ل الموضح في جدو واإلستثناءات العامة، والمنافع المغطاة، وحدود التغطية كما هو

3. .1  Inpatient and Daycare 1.3العالج الداخلي و الرعاية اليومية . 

1. The scope of cover for inpatient for emergency treatment 
only and daycare benefits required for this case includes the 
following: 

ومية الطارئة فقط والرعاية اليالعالج داخل المستشفى للحاالت  . 1
  المتطلبة نتيجة لذلك ويشمل اآلتي:

a. Hospital accommodation & services according to the 
accommodation type. These include: 
 Room charges 
 Consultants` & Physicians` fees 
 Surgeons` & anesthetists` fees 
 Surgery fees 
 General nursing care 
 Diagnostic procedures 
 Operating theatre charges 
 Recovery room charges 
 Intensive care unit charges 
 Drugs and medications served in the Hospital 
 Dressings 

 اإلقامة بالمستشفى والخدمات، حسب نوع اإلقامة، وتشمل:  - أ
  مصاريف الغرفة 
 أتعاب الطبيب واإلستشاري 
 راح والتخديرأتعاب الج 
 أتعاب الجراحة 
 أتعاب عناية التمريض العامة 
 مصاريف إجراءات التشخيص 
 مصاريف غرفة العمليات 
 تكاليف غرفة اإلفاقة 
 مصاريف وحدة العناية المركزة 
 تكاليف العقاقير واألدوية المقدمة داخل المستشفى 
 تكاليف التضميدات 

b. Ambulance. 
 تكاليف اإلسعاف.  - ب

Article 4 - General Exclusions  اإلستثناءات العـامة - الرابعةالمادة  

This Contract does not cover expenses arising directly or 
indirectly for any tests or Treatments for the following unless 
its Emergency treatment: 

و صات أن أي من الفحوال يغطي هذا العقد المصاريف الناشئة مباشرة أو غير مباشرة ع
  العالجات اآلتية اال اذا كان لعالج الحاالت الطارئة:

1. All conditions and treatments related, directly or indirectly, 
to Pre-existing conditions. 

 لموجودةالحاالت والعالجات المتعلقة بصورة مباشرة أوغير مباشرة للحاالت اجميع . 1
 ً  سابقا

2. All conditions and treatments related, directly or indirectly, 
to Chronic conditions 

   لمزمنة.االحاالت والعالجات المتعلقة بصورة مباشرة أوغير مباشرة لألمراض جميع   .2

3. Home visits. 3.الزيارات المنزلية .  

4. Services or Treatment in any Convalescent Care, spa, 
hydro-clinic, health resorts, massage centers, sanatorium 
or long-term care facility that is not a Hospital. 

حة أو أو مص أو منتجع أو عيادة مائية مقر للنقاهة. العالج أو الخدمات المقدمة في أي 4
يف حسب التعر مراكز تدليك أو مؤسسة رعاية طويلة األمد، والتي ال تعتبر مستشفى

  الوارد في هذه العقد.

5. Admissions for rehabilitation and isolation purposes. 5.دخول المستشفى بهدف العزل وإعادة التأهيل .  

6. Routine medical examinations or regular check-ups. 6.الفحوصات الطبية الروتينية أو الدورية .  

7. Medical certificates and examinations for residence, 
employment or travel. 

  . الشهادات الطبية وفحوصات اإلقامة أو العمل أو السفر.7

8. Provider registration fees and medical report charges 
unless requested by the Company. 

طلوبة انت مكطبية، إال إذا . رسوم التسجيل لمقدم الخدمة الطبية، وتكاليف التقارير ال8
  من قبل الشركة.

9. Vaccinations. 9.(اللقاح واألمصال) جميع التطعيمات .  

10. Circumcision. 10.عمليات الختان .  

11. Cosmetic, plastic, reconstructive or restorative 
Treatments. 

  .. العالج التجميلي أو األجهزة التصحيحية11

12. Cosmetic products such as shampoos, soaps, hair 
stimulants, hair removers, moisturizers, creams or other 

. المنتجات التجميلية مثل الشامبوهات أو الصابون أو منشطات الشعر أو مزيالت 12
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similar products. .الشعر أو المرطبات أو الكريمات، أو أي منتجات مشابهة  

13. Alternative treatments including but not limited to 
ayurvedic (such as herbal medicine), holistic medicine, 
hypnosis, yoga, acupuncture, homeopathy, chiropractic 
and other similar Treatments. 

ني، حالروا. العالج البديل ويشمل و لكن ال يقتصر على األدوية العشبية، أو العالج 13

لية أو جة المثلمعالأو العالج باإلبر الصينية، أوالعالج باليوغا أو التنويم المغناطيسي، أو ا

  تصحيح المفاصل، وأي عالج مشابه.

14. Any Illness caused by, or resulting from sexually 
transmitted Illnesses, and any treatment or test for 
acquired immune deficiency syndrome (AIDS) and any 
AIDS/HIV Related conditions. 

و . أي مرض تسبب عن طريق أو ناتج عن األمراض المنتقلة باإلتصال الجنسي، أ14

و أأي عالج أو فحص يتعلق بأعراض نقص المناعة المكتسبة (اإليدز)، أو أي حالة 

  مرض مرتبط باإليدز أو بفيروس (أتش أي في).

15. Organ transplantation and its related expenses. 15.عمليات زرع األعضاء والمصاريف المتعلقة بها .  

16. Prosthesis and medical appliances including but not 
limited to knee brace, collar brace, lumbar support, heel pads, 
arch support and hearing aids. 

 بة أوبدال واألدوات الطبية وتشمل ولكن ال تقتصر على مثبت الرك. عمليات اإلست16
زة القدم أو دعامات قوس القدم واألجه تمثبت الرقبة أو دعامات الظهر أو بطانا

  المساعدة على السمع.

17. Obesity. 17.السمنة .  

18. Psychiatric disorders. 18.اإلضطرابات النفسية .  

19. Vitamins, mineral supplements, hormones replacement 
therapy, steroids and organic preparation. 

 ويدات. الفيتامينات أو المستحضرات المعدنية أو عالج نقص الهرمونات أو االستر19
  والمواد العضوية.

20. Skin disorders like warts, skin tags, keloid, acne, and 
molluscum contagiosum. 

  معدية.ساء الاإلضطرابات الجلدية مثل الثآليل أو آثار الجروح أو حب الشباب أوالملي. 20

21. All conditions and treatments related, directly or indirectly, 
to Maternity Care.  

  .الوالدةالحاالت والعالجات المتعلقة بصورة مباشرة أوغير مباشرة بالحمل وجميع . 21

22. All conditions and treatments related, directly or indirectly, 
to Dental treatments and services. 

دمات الحاالت والعالجات المتعلقة بصورة مباشرة أوغير مباشرة بعالج وخجميع . 22
  األسنان.

23. All conditions and treatments related, directly or indirectly, 
to Optometry/optical Treatment and services. 

خدمات الحاالت والعالجات المتعلقة بصورة مباشرة أوغير مباشرة  بعالج وجميع . 23
  النظر والجراحات التصحيحية

24. Infertility, impotency, sexual dysfunction, 
contraception, sterilization or other similar conditions 

ل أو ة أو العجز الجنسي أو اإلختالل الوظيفي الجنسي أو منع الحم. قلة الخصوب24
  التعقيم أو الحاالت المشابهة.

25. Birth defects, congenital Illness, hereditary conditions, 
developmental disorders and behavioral problems 

تطورة ت المية أو االضطرابا. العيوب الخلقية أو األمراض الخلقية أو الحاالت الوراث25
  والمشاكل السلوكية.

26. All transportation costs occurring during trips specifically 
made for the purpose of obtaining Treatment 

. جميع مصاريف المواصالت التي تحدث خالل الرحالت التي تهدف إلى تلقي 26
  العالج خارج بلد اإلقامة.

27. Corrective Treatment for hearing defects 27.عالج تصحيح العيوب السمعية .  

28. Injuries arising from professional and hazardous sports 
including but not limited to scuba diving, sky diving, 
parachuting, paragliding, mountaineering and martial arts 

 الناتجة عن الرياضات اإلحترافية الخطرة وتشمل وال تقتصر على. اإلصابات 28
أو  لجبالالغطس أو العوم في الفضاء أو الهبوط المظلي أو التحليق الشراعي أو تسلق ا

  الرياضات القتالية.

29. Treatments resulting from work related Accidents and/or 
Illnesses that are eligible under any Workers Compensation 
scheme 

 ؤهلةمالتي تكون  األمراض أو و / العمل ذات الصلة حوادث الناجمة عن العالجات. 29
  تعويض العمال نظام تحت أي

30. Injury or Illness caused by, contributed to, or resulting from 
self-infliction, suicide, use of alcohol, intoxicants, 
hallucinogenic, illegal drugs or any drugs and medicines that 
are not taken in the dosage or for the purpose as prescribed 
by the Physician 

 . اإلصابة أو األمراض الناتجة عن، أو المشاركة في، أو التي حدثت كنتيجة30
 ات أوعاطي الكحول أو المسكرلإلصابات التي يحدثها الشخص لنفسه أو اإلنتحار أو ت

 بجرعات أخوذةحبوب الهلوسة أو العقاقير الغير قانونية أو أي عقاقير أو أدوية ال تكون م
  أو بغرض طبي عن طريق طبيب أو معالج.

31. Treatments resulting from participating in war (declared or 
not), acts of terrorism, riot, civil commotion, or any illegal act, 
including resultant imprisonment and any Accident or Illness 
incurred while serving as a full-time Participant of a police or 

. عالج اإلصابة نتيجة المشاركة في الحرب (معلنة أو غير معلنة) أو األعمال 31
االضطرابات المدنية، أو أي عمل غير قانوني، ويشمل ذلك فترة  اإلرهابية أو الشغب أو

السجن الناتجة عن مثل هذه األعمال أو أي إصابة أو مرض أثناء الخدمة العسكرية بدوام 



 
 

Page 12 of 22 
 

military unit .كامل كعضو في الشرطة أو الجيش  

32. Injury caused by nuclear fission, nuclear fusion or 
radioactive contamination, chemical or biological warfare 

أو  ماوية. اإلصابة الناتجة عن إنشطار نووي أو إندماج نووي أو نتيجة للحروب الكي32
  البيولوجية.

33. All Outpatient treatments 33.جميع العالجات في العيادات الخارجية .  

34. Elective Inpatient treatment  34مية األختياري. العالج الداخلي والرعاية اليو  

35. Emergency treatment abroad  35عالج الحاالت الطارئة في الخارج .  

36. Physiotherapy treatment on referral by physician and/or 
Post-operative physiotherapy 

يعي الطب . تكاليف العالج الطبيعي الموصى به من الطبيب المعالج او تكاليف العالج36
  لخروج من المستشفىبعد ا

37. Parent accompanying a participant child 37تكاليف إقامة ولي األمر المرافق للمشترك .  

38. Nursing at home 38تكاليف التمريض المنزلي .  

39. Diseases defined by the World Health Organization 
(WHO) as epidemic or pandemic. 

أو   ) على إنها وبائيةWHOحددتها منظمة الصحة العالمية ( األمراض التي. 39
  .جائحة

Article 5 – Terms and Cond`itions  الشروط واألحكام - الخامسةالمادة  

1. Contract Period 1فترة سريان العقد .  

This Contract is an annual contract. Subject to payment of 
agreed contribution. It shall commence from the Effective date 
and terminate at the Expiry date, specified in the Contract 
schedule. 

ذا هريان سمدة هذا العقد سنة واحدة، وتخضع لسداد المشترك لإلشتراك المطلوب. و يبدأ 

  د.عقالعقد من تاريخ السريان وينتهي عند تاريخ اإلنتهاء المذكوران في جدول ال

2. Eligibility Conditions   2شروط إستحقاق المنفعة التكافلية .  

The coverage under this Contract will be provided to all 
Participants who fulfill the following conditions: 

ط لشروفين لالتغطية بموجب هذا العقد مستحقة لجميع المشتركين المذكورين أدناه، المستو
  التالية:

1. Participant: 

a) The Participant who reside in Kingdom of Bahrain of 
residence or Contract issuance. 

b) Consecutive weeks, ii) reached the age of eighteen (18) but 
not more than Ninety (90) years. The Participant shall only 
continue in force by the timely payment of renewal 
Contributions until his ninetieth (90th) birthday. 

   المشترك: .1

   المشترك المقيم في مملكة البحرين / اإلقامة أ)

لية ) عاماً. ويجوز إستمرار التغطية التكاف90) إلى (18ب) تتراوح أعمارهم من (

  اط تجديد.أمينه مستمراً، مقابل سداده ألقس) عاماً، إذا كان ت90للمشترك حتى بلوغه (

2. Dependants: The Dependents of the Participant are 
eligible for coverage under this Contract, thereafter 
referred to as “Dependent/s”, provided they are: 

لتغطية لنون مستحقين المعالون التابعون للمشترك المذكورين أدناه يكو :ونالمعال. 2
فقاً و ".ون عالالم /عال هم فيما بعد بـ "المي، يشار إلبموجب هذه العقد

  للشروط التالية:

a- The legal spouse of the Participant who is under 
Ninety (90) years of age at his Join date and is 
residing with the Participant. 

ماً عا  )90( عمارهم عن أنية للمشترك الذين تقل الزوج أو الزوجة القانو  - أ

  عند تاريخ اإلنضمام ويعيشون معه.

b- The unmarried legal children, of the Participant 
provided they are aged, at their Join date fourteen 
(14) days minimum and eighteen (18) years 
maximum, are resident with the Participant and are 
dependent upon him for support. In the event of the 
age being beyond eighteen (18) years and upon 
submission of relevant proof of education, such 
children shall only be eligible if they are full-time 
students at a school, college or university and are not 
beyond twenty three (23) years of age, provided that 
they are included in the Contract and/or 

 االوالد الشرعيون للمشترك غير المتزوجين، بشرط أن يكون عمرهم عند   - ب

ع م) سنة كحد أقصى، ويقيمون 18) يوماً كحد أدنى و(14تاريخ اإلنضمام (

ات المشترك وهو يعيلهم. ويجوز إستمرارهم تحت التغطية عند تقديم مستند

م لم أنهعة وتثبت أنهم اليزالون طالباً بدوام كامل في مدرسة أو كلية أو جام

) عاماً من عمرهم، شرط أن يكونوا مشموليين بالعقد 23يتجاوزوا (

  .وملحقاته
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endorsement. 

3. General Limitations   3حدود عامة .  

1. Annual Maximum limits: Our liability is limited in amount 
to the Overall limits and Sub-limits stated on the Contract 
schedule and Table of benefits. 

ة، لتغطيتقتصر مسئولية الشركة على مبلغ الحد الكلي ل الحدود القصوى السنوية:. 1

  والحدود الفرعية، المذكورة في جدول العقد وجدول المنافع.

2. Cost of Medical Expenses: Our liability with respect to the 
cost of Eligible medical expenses hereunder claimed is limited 
to the actual cost or the Reasonable and customary charges, 
whichever is less. We shall be the sole arbiter of what 
constitutes “Reasonable and customary charges”. Participants 
in doubt shall submit to the Company a quotation for the cost 
of treatment. 

مطالب مسئولية الشركة بخصوص المصاريف الطبية المستحقة ال المصاريف الطبية:. 2

ي هالشركة قل. وأبها، تقتصر على التكاليف الفعلية أو التكاليف المعقولة والمعتادة، أيهما 

 كوندما يالطرف الوحيد الذي له حق تحديد مقدار (التكاليف المعقولة والمعتادة). وعن

 .المشترك في شك من معقولية المصاريف الطبية، فعليه التقدم بطلب تسعيرة

3. Territorial Limits: This Contract shall apply to Eligible 

medical expenses incurred within Kingdom of Bahrain. 

لعالج اا كلفهيخضع هذا العقد للمصاريف الطبية المستحقة التي يت الحدود اإلقليمية:. 3

 .مملكة البحرينفي 

4. Contract Termination   4إلغاء العقد .  

1. The Contract will automatically terminate upon non-
payment of Contribution on the Due date, although We may at 
Our discretion reinstate the Contract if the Contribution is paid 
within thirty (30) days of its Due date. 

ً بعدم سداد المشترك لإلشتراك (األقساط) في 1 اريخ ت. ينتهي سريان العقد تلقائيا

) 30الل (اإلستحقاق. وتملك الشركة الحق بإعادة سريان العقد إذا تم سداد اإلشتراك خ

  يوماً من تاريخ اإلستحقاق.

2. Either party may terminate the Contract at any time, by 
giving thirty (30) days’ notice in writing of their intention of 
terminating the Contract, subject to proportionate refund of 
Contributions for the remaining period until the Expiry date, 
less fifty percent (50%)of annual Contribution for all 
Participants who have not registered with the Company any 
Claims. No refund will be payable for Participants who have 
registered Claims. The release of the refund shall be made 
sixty (60) days after the receipt of all the Participants 
Membership Cards/Certificate. 

Subject to provide an official written proof of Visa 
Cancellation from Authority 

خر . لكل من الطرفين الحق في إلغاء العقد في أي وقت، وذلك بإعطاء أحدهما لآل2

ً مدته  ترك إستعادة يوماً، بالرغبة في إنهاء سريان العقد. ويحق للمش )30(إخطاراً خطيا

، إلنتهاءااريخ شتراك التناسبي المدفوع للفترة المتبقية من تاريخ إيقاف العقد وحتى  تاإل

ين لم الذ مشتركينمن القسط السنوي لجميع ال )%50(وذلك بعد استقطاع الشركة نسبة  

 ا بأيالذين تقدمو مشتركينيسجلوا أي مطالبة. ولن تقوم الشركة بإرجاع أي مبلغ لل

 بطاقات استالم من يوماً ) 60( ستين بعد المبلغ إرجاع ويتمد. مطالبة قبل إلغاء العق

يزا من يفيد الغاء الف رسمي مع مراعاة توفير أثبات خطياو الشهادة،  المشتركين

  السلطة

3. Participant shall return all Membership cards/Certificate 
and other materials facilitating the Treatment before the 
termination date. If the Participants do not return cards, the 
Participant will be the sole and fully liable party towards the 
Provider and/or the Company in respect of any expenses 
incurred by the Participants from the termination date of this 
Contract. 

ق وثائ . يجب على المشترك إعادة جميع بطاقات اإلشتراك/الشهادة، باإلضافة إلى أي3

ادة اإلع أو إثباتات خاصة بتسهيل العالج وذلك قبل تاريخ إيقاف العقد. وفي حالة عدم

خصوص بيكون المشترك هو المسئول الوحيد أمام مقّدمي الخدمة الطبية و/أو الشركة، 

  ، إبتداء من تاريخ إيقاف العقد.مشتركينال أي مصاريف تحدث عن طريق

4. If any of the Participant makes false or fraudulent Claims or 
acts fraudulently or in purposeful breaches of the terms and 
conditions of the Contract, then the Company have the right to 
terminate the Contract or delete the Participant, with 
immediate effect and forfeit all the benefits and Contributions 
without prejudice to the Company other rights. 

رق بغرض خ بأي مطالبة كاذبة أو إحتيالية، أو قام بتصرف إحتياليالمشترك . إذا تقدم 4

اف حاالً، وإيقمشترك قاف العقد أو شطب الشروط وأحكام العقد، فمن حق الشركة إي

  جميع المنافع، وعدم رد اإلشتراك دون المساس بالحقوق األخرى للشركة.

5. Covered benefits arising from Accident or Illness occurring 
during the Contract period shall cease immediately upon the 
termination or non-renewal of this Contract. 

 لعقد،ا. المنافع المغطاة الناجمة عن حادث أو مرض، والتي تحدث خالل فترة سريان 5

  سوف تتوقف حال إيقاف العقد أو عدم تجديدها.

5. Participants Enrollments   5تسجيل المشتركين .  
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1. Participant: Existing Participant’s coverage begins with the 
commencement of this Contract. 

  العقد. اتبدأ تغطيته عند إبتداء سريان هذ  المشترك: .1

2. Dependents: Participants’ Dependents are eligible for 
coverage on the Effective date of the Contract. The 
Participant shall enroll with the Company all the existing 
Dependants from the Effective date of the Contract, otherwise 
the Dependants not declared will not be eligible for coverage.  

على  ن. يجبيستحق المعالون التابعون للمشترك التغطية عند تاريخ السريا :ونالمعال .2

 بتغطية لشركةاان. لن تقوم المشترك إدراج جميع المعالين الحاليين إبتداء من تاريخ السري

   .غير المدرجين وقت إصدار العقدون المعال

3. Addition: You may at any time, upon completing and 
sending the Company the relevant request form along with the 
following supporting documents, add new Dependents to the 
Contract: 

إرسال وجدد، وذلك بإستكمال  عالين يمكن للمشترك في أي وقت إضافة م :ضافة اإل .3

  ية:إستمارة الطلب المناسبة إلى الشركة، باإلضافة إلى الوثائق التدعيمية اآلت

a- Certificate of marriage for spouse شهادة زواج للزوجات/األزواج.  - أ  

b- Certificate of birth for new born child يالد للمواليد الجددشهادة م  - ب  

c- Certificate of legal guardian for new child شهادة تكفل قانوني لألطفال الجدد.  - ج  

- Such new Dependents shall become eligible for coverage 
from the date of the receipt of Your addition request. 

  ة.م طلب اإلضافمؤهلين للتغطية من تاريخ إستالون يكون المعال -

- The Company must be notified of additions within (30) days 
of the Dependent becoming eligible.  After that date, the 
Company reserves the right to cover the Dependent from the 
day such notice is given. The Enrollment Date cannot be 
backdated to include any claims that have already taken 
place. 

ً  )30(في غضون بأية إضافة إخطار الشركة  توجبي - عال م من تاريخ أهلية اليوما

ر إشعاديم تق فيه تم بنفس اليوم الذيعال تغطية المشركة لل يحقبعد ذلك التاريخ،  حيث.

هدف بسابق تاريخ  أي فيأثر رجعي ب إضافة المشترك إلى التغطية  . ال يمكناإلضافة

  تغطية مطالبات قد تمت في السابق.

- Contribution relating to any approved addition prior to the 
Contract’s (10th) month shall be calculated proportionately for 
the remaining period until the Expiry date. A minimum 
contribution of twenty five percent (25%) will be charged for 
any addition from the Contract’s tenth (10th) month onwards. 

ن قسط اإلضافة المصدقة قبل إنقضاء العشرة الشهور األولي للعقد، سوف تحتسب إ -

قد حتى الع نقيمته بطريقة النسبة والتناسب من قيمة اإلشتراك السنوي للفترة المتبقية م

ألي  % من اإلشتراك السنوي كحد أدنى،25عن نسبة  لتاريخ اإلنتهاء، وبمعدل ال يق

  إضافة ابتداًء من الشهر العاشر.

4. Deletion: You may at any time, upon completing and 
sending the Company the relevant request form, delete 
Participants (Dependent) from the Contract subject to: 

ة إلى للمشترك في أي وقت، عند استكمال وإرسال إستمارة الطلب المناسب الحذف: .4
  ) من العقد حسب الشروط التالية:لونالشركة حق حذف  المشتركين(المعا

a- Submission of completed deletion request form, 
issued by the Company 

ف الصادرة من قبل الشركة مستوفية جميع تقديم إستمارة طلب الحذ  - أ
  المعلومات المطلوبة.

b- Return of Membership cards/Certificate and other 
materials facilitating Treatment prior to the deletion 
date. The deletion shall be effected from the date of 
the receipt of the request for deletion. 

بل ج قإعادة بطاقات اإلشتراك/ الشهادة وأي وثائق أو إثباتات لتسهيل العال  - ب
طلب تاريخ الحذف. ويعتبر الحذف ساري المفعول من تاريخ إستالم الشركة ل

  الحذف.

- The Contribution refund relating to any approved deletion 
shall be calculated in accordance with the following 
conditions: 

ستقوم الشركة باحتساب اإلشتراك المرجع للمشترك، المتعلق بأي حذف من العقد و -
  موافق عليه، حسب الشروط اآلتية:

a- No refund will be payable for deleted Participants who 
have registered with the Company any Claim. 
Participants/Dependants, who did not report any 
Claim prior to their deletion date, will be refunded 
proportionately for the period remaining from the 
deletion date until the Expiry date of the Contract. We 
shall pay the refund after sixty (60) days from the 
deletion date provided no Claims were reported within 
this period. 

The Contribution refund relating to any approved 

لن يتم إرجاع أي مبلغ للشخص المحذوف في حالة تسجيله ألي مطالبة.    - أ

ق لهم مطالبة قبل تاريخ الحذف، يح الذين لم يسجلوا أي ون عالمالالمشترك/

 اريختاسترداد نسبة المبلغ للفترة المتبقية، إبتداء من تاريخ الحذف حتى 

 تلك اإلنتهاء محسوباً على أساس تناسبي. وفي حالة عدم تسجيل مطالبات في

تاريخ  ) يوماً من60الفترة، سوف تقوم الشركة بإرجاع المبلغ المستحق بعد (

 اإلنتهاء.

القيمة المتبقية من مبلغ اإلشتراك المتوجب إرجاعه عند حذف تحتسب 
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deletion shall be calculated proportionately for the 
period remaining from the effective date of deletion 
until the Expiry Date.  The Company shall pay the 
refund after (60) days from the deletion date; 
however, no refund will be made for any deletion of a 
Participant/Dependants whose have registered with 
the Company any Claim. 

بطريقة نسبية بناًء على  تاريخ الحذف حتى تاريخ انتهاء  ون معالال/المشترك

ً  )60( يجب على الشركة دفع المبلغ بعد العقد. من تاريخ الحذف، ومع  يوما

  مطالبة.لن يتم إعادة أي مبلغ  للمشتركين المحذوفين الذين سجلو أي ذلك، 

b- No refund will be payable if Membership cards and 
other materials facilitating Treatment are not returned. 
The amount of refund will be reduced proportionately 
if the return of Membership cards and other materials 
facilitating Treatment are delayed. In addition, the 
Company will be the sole and fully liable party 
towards the Provider and/or the Company in respect 
of any expenses incurred by the deleted Participant 
from his deletion date, until the Membership card and 
other materials facilitating Treatment are returned. 

بطاقات  ون معالال/مشتركلن يتم إرجاع أي مبلغ في حالة عدم تسليم ال  - ب

ن ما أاإلشترك/الشهادة والوثائق األخرى المتعلقة بتسهيل عملية العالج. ك

ما بالمبلغ المرجع سوف يخفض في حالة التأخير في إرجاع تلك المستندات، 

 ن المشترك المسئول الوحيد تجاهيتناسب وفترة التأخير. هذا وسوف يكو

مقّدمي الخدمة الطبية و/أو الشركة عن أي مصاريف تحدث عن طريق 

ابتداًء من تاريخ الحذف وحتى يتم إرجاع تلك  الشخص المحذوف، وذلك

  المستندات. 

c- Covered benefits arising from Accident or Illness 
occurring during the Contract period for 
Participant/Dependents shall cease immediately upon 
his deletion from the Contract. 

المنافع المغطاة الناشئة بسبب حادث أو مرض، والتي تحدث خالل فترة   - ج

  ستتوقف حاالً عند الحذف من العقد.ون معالال/ مشتركسريان العقد لل

d- No reinstatement of coverage shall be granted for the 
deleted Dependents within the Contract year. 

  محذوف خالل سنة العقد.لمعال ال يجوز إعادة تفعيل التغطية   -د

6. Contributions   6اإلشتراك .  

1. All Contributions stated in the Contract schedule are 
payable to the Company in advance of the Due dates as 
shown in the Contract schedule. 

 ما هيكالمستحقة قبل تواريخ اإلستحقاق،  إلشتراكات. يجب أن يسدد المشترك جميع ا1

  مبينة في جدول العقد.

2. Payment of the Contribution is Participant responsibility. If 
payment is not made on or before the Due date, the Company 
has the right to withhold payment of the Participants’ Claims 
and/or access to Treatment, or terminate the Contract with 
effect from the Due date. 

ريخ . إن سداد اإلشتراك من مسئولية المشترك. إذا لم يتم السداد في أو قبل تا2

 /ركمشتلل عن دفع مبالغ المطالبات المستحقةاإلستحقاق، فإن للشركة الحق في اإلمتناع 

اريخ و/أو الحصول على العالج أو إيقاف سريان العقد، وذلك إبتداء من تون المعال

  اإلستحقاق.

3. The Participant shall not offset against Contributions due 
any amount owed by or Claimed from the Company under this 
Contract or any other agreement. 

ا، ستحقه. ال يحق للمشترك خصم  اإلشتراك المستحق عليه من مبالغ المطالبات التي ي3
غيره  اق أوأو أية مبالغ أو مطالبات أخرى يستحقها أو يطالب بها الشركة تحت هذا اإلتف

  من اإلتفاقات األخرى، إال بموافقة الشركة الكتابية المسبقة.

7. Contract Alteration   7تعديل العقد .  

1. Suggestion to alter any terms and conditions of this 
Contract other than the ones clearly defined under No. (5) of 
Article Five will be considered for incorporation only at the 
renewal of the Contract. 

تحت  موضحة من شروط وأحكام هذا العقد غير تلك المذكورة وال. أي إقتراح لتعديل أياً 1
  .) من المادة الخامسة لن تؤخذ في اإلعتبار، إال عند تجديد العقد5(بند رقم 

2. At renewal of the Contract, the Company may add or alter 
any terms and conditions of this Contract including the 
Contributions or any administration procedures, as may deem 
appropriate by the Company. 

قد، ا الع. عند تجديد العقد قد تقوم الشركة بإضافة أو تعديل أي من شروط وأحكام هذ2

لشركة راه اوقد يشمل التعديل أو اإلضافة اإلشترك أو أي من اإلجراءات اإلدارية، كما ت

  الزماً في حينه.

3. The Company reserve the right to change terms and 
conditions of, or cancel, the Contract at any time 
notwithstanding any other provision of this Contract if 
Participant or any Participant has: 

أي  د فيم هذا العق. تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء أو إجراء تغييرات في شروط وأحكا3

ما وقت بغض النظر عما هو منصوص عليه من شروط في هذا العقد إذا قام المشترك ب

  يلي:

a- Not acted in good faith or has mislead the Company 
by withholding any fact material to this Contract 

ة ئق مهمإذا تصرف بسوء نية وقام بتضليل الشركة عن طريق إخفاء أية حقا  - أ
  وأساسية وقت إصدار هذا العقد.

b- Ceased to physically reside in the Kingdom of 
Bahrain for more than Ninety (90) consecutive days 
during any Contract period 

ً خالل ف90إذا توقف عن العيش مملكة البحرين لمدة تزيد عن  (  - ب ترة ) يوما
  سريان العقد.
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c- Breached the terms and conditions of this Contract إذا قام بخرق بنود هذا العقد.  - ج  

d- Not paid the Contributions due إذا لم يسدد اإلشتراكات المستحقة  -د  

8. Medical Records 8السجالت الطبية .  

1. In compliance with applicable laws and regulations 
concerning medical records, on behalf of the Participant and 
their Dependents, the Participant authorize the Company to 
have physical access, including copies of their records which 
are maintained by the treating Provider, in respect of 
Treatments incurred under the terms of this Contract. 

شترك ن الم. تماشياً مع القوانين واألنظمة المطبقة بخصوص السجالت الطبية، ونيابة ع1

ية، ، فأن المشترك يفوض الشركة بحق الوصول إلى سجالتهم الطبونواألشخاص المعال

مة باإلضافة إلى حق الحصول على نسخ من تلك السجالت التي توجد عند مقّدم الخد

  ذي يتم حسب شروط هذا العقد.الطبية المرتبطة بالعالج ال

2. The Company agrees to maintain strict confidentiality of 
such records. 

  امة.ت. تتعهد الشركة باإلحتفاظ بهذه المعلومات وبصور السجالت الطبية في سرية 2

9. Medical Examination 9الفحص الطبي .  

The Company may, at its own expense, request a medical 
examination of any Participant whenever and as often as 
reasonably necessary.  All medical information shall be 
treated as strictly confidential. 

 ويجوز للشركة على حسابها الخاص أن تطالب بفحص طبي للمشترك عندما تدع

 .مع كافة المعلومات الطبية كافة بسرية تامةسيتم التعامل . الضرورة لذلك

11. Recovery 10اإلسترداد .  

1. In accordance with the terms of this Contract, the 
Participant is liable for all Claims paid by the Company to the 
Designated providers, for Participants under the following 
conditions: 

قبل  عة من. إن المشترك مسؤول بإعادة الدفع إلى الشركة كل تكاليف المطالبات المدفو1

  ة:لتاليابموجب هذا العقد في الحاالت  مشتركينالشركة إلى المستشفيات المدرجة عن ال

a- For excluded Treatments. إذا كان العالج غير مغطى بموجب العقد.  - أ 

b- Claims paid for Participants who are no longer eligible 
for cover. 

 غير مستحقين لتلك المطالبات. مشتركينإذا كانت المطالبات مدفوعة ل  - ب

c- Claims paid for Participants during any period when 
Contributions are in arrears. 

راك خالل أي فترة يكون فيها اإلشت مشتركينإذا كانت المطالبات مدفوعة ل  - ج
 حق غير مسدداً.المست

d- Fraudulent use of Membership cards by any of the 
Participants. 

 تقديم مطالبة إحتيالية  -د

11. Subrogation 11الحلول في الحقوق . 

The Company has full rights of subrogation and may take 
proceedings in any of the Participant’s name, at its expense, 
to recover for its benefit the amount of any payment made 
under this Contract due from any third party responsible for 
the Eligible medical expenses incurred. The Participant and its 
Dependents shall provide the Company with all possible 
assistance should the Company exercise the above right of 
subrogation; otherwise, they shall be liable for any losses 
incurred by the Company. 

ك أو للشركة حق الحلول القانوني محل المشترك، وبإمكانها رفع دعاوى بإسم المشتر

حقة ن مستهذا العقد، وتكو المعال على نفقتها، إلسترداد أي مبالغ دفعتها بموجب شروط

لمساعدة اويترتب على المشترك ومعالية أن يقدموا ما أمكنهم من  لها من أي طرف ثالث.

ي لية أالتي ينبغي على الشركة تلقيها في إطار حق الحلول، وإال سيتم تحميلهم مسؤو

  خسائر تتكبدها الشركة.

12. Currency 12العملة . 

All payments made by either party shall be made in Bahraini 
Dinars. Amounts paid or received by the Company in any 
other currency shall be converted to that currency at the 
prevailing market rate of exchange at the date such 
transaction is entered on Company books. 

 مبالغفوعة من كال الطرفين يجب أن تكون بالدينار البحريني. الجميع المبالغ المد

 دينارالمدفوعة أو المستلمة إلى/من الشركة بأي عمالت أخرى، سيتم تحويلها إلى ال

  .البحريني، حسب سعر الصرف السائد في البلد بتاريخ إدراجها في سجالت الشركة

13. Expert Opinion and Arbitration 13ر والتحكيم. رأي الخبي 
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1. Any differences in respect of medical opinion in connection 
with the results of an Accident or Illness shall be referred to 
two (2) medical experts appointed in writing by the two (2) 
parties to the dispute, one to be appointed by each party. If 
the two (2) experts are unanimous in the opinion, then it shall 
be binding on both parties. If they are not unanimous in their 
opinion, then the matter shall be referred to arbitration as 
herein below. 

ئج حادث أو مرض، سيتم . أي إختالف بين الطرفين بخصوص رأي طبي متعلق بنتا1

ا ه. و إذلثالً الرجوع فيه إلى أثنين من الخبراء الطبيين، يعين كل طرف أحدهما كتابياً مم

جماع ناك إأجمع الخبيرين على رأي موحد كان ذلك الرأي ملزماً للطرفين. وإذا لم يكن ه

  على رأي موحد يتم الرجوع إلى التحكيم، وفقاً للمادة أدناه.

2. Subject to Article 12.1, any dispute or difference between 
the parties in respect of this Contract shall be referred to a 
sole arbitrator mutually agreed, failing which, appointed by the 
Bahraini Court. The decision rendered by such arbitrator shall 
be final and binding. 

م إحالته من فأن أي خالف أو نزاع بين الطرفين بشأن العقد، يت 13.1. طبقاً للبند رقم 2

ً للطرفين. في حالة عدم اإلتفا  ق علىقبل الطرفان على محكم فرد، يكون رأيه ملزما

  المحكم، يتم اللجوء إلى محاكم مملكة البحرين للفصل في األمر.

14. Governing Law 14لمطبق. القانون ا  

This Contract shall be governed by and construed in 
accordance with the laws of the kingdom of Bahrain provided 
that does not contradict with the Shari’a principles. 

كام أحمع يخضع هذا العقد ويفسر حسب قوانين وأنظمة مملكة البحرين بما اليتعارض 

  الشريعة.

15. Enforcement 15التنفيذ .  

The Participant and the Company are the only parties to this 
Contract.  

  الشترك والشركة هما طرفا هذا العقد. 

Article 6 - Claims Administration  ة المطالباتإدار -  السادسةالمادة 

1. Notice of Claim 1إخطار بالمطالبة .  

1. Notice of any Claim must be submitted on a fully completed 
Claim form along with other supporting documents within a 
maximum of thirty (30) days from the Treatment date. 
Supporting documents shall include the following: 

انات، ة البيتقديم إستمارة المطالبة، مكتمل. يجب أن يكون اإلخطار بالمطالبة عن طريق 1
عالج. وتشمل ) يوماً من تاريخ ال30(مع المستندات الثبوتية األخرى، في فترة ال تتجاوز 

  المستندات الثبوتية اآلتي:

a- Original prescription الوصفة الطبية األصلية.  - أ 
b- Original detailed and dated receipt لتفاصيل والتاريخ.إيصال السداد األصلي مع ا  - ب 

c- Full and detailed medical and diagnostic reports التقارير الطبية والتشخيصية األصلية كاملة و مفصلة.  - ت 

d- Any other medical information that may be deemed 
necessary by the Company 

 أية معلومات طبية قد تكون ضرورية للشركة.  - ث

2. Settlement of Claims 2تسوية المطالبة .  

Reimbursement: If a Participant receives Treatment at a 
Provider other than his Designated providers, the Company 
will reimburse Participant the cost of Eligible medical 
expenses within thirty (30) working days, provided completed 
Claim form along with any other document to support the 
Claim, as specified under Article 6.1.1 are submitted to the 
Company within a period of thirty (30) days from the 
Treatment date. The amount paid will be the Reasonable and 
customary charges for the Medically necessary treatments, 
less any applicable Deductible and/or Co-participation, as 
specified in the Contract schedule, Table of benefits and 
Membership cards/Certificate. 

في  مشتركالشركة سوف تقوم بدفع المصاريف الطبية المستحقة لل السداد غير المباشر:

ق انات، ومرف) يوم عمل، بشرط أن تقدم إستمارة المطالبة مكتملة البي30ال تتجاوز (فترة 

تي يجب أن ، وال6.1.1بها جميع المستندات المؤيدة للمطالبة، كما هو موضح في بند رقم 

ً من تاريخ العالج. وتلتزم الشركة بسد30تقدم خالل فترة ال تتجاوز ( اد التكاليف ) يوما

 لمشاركةأو ا/ة للعالج الطبي الضروري، مستقطعاً منه أية مبالغ تحمل والمعقولة والمعتاد

  .هادةالتكافلية كما هو موضح في جدول العقد وجدول المنافع وبطاقات اإلشتراك/الش

3. Claim Denials 3المطالبة . رفض  

1. The Company have the right to decline or return submitted 
Claims, under the following conditions: 

من  . للشركة الحق في رفض أو إعادة أي مطالبة مقدمة إليها إذا احتوت على أمر1
  األمور التالية:
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a- Submitting incomplete Claim form إذا كانت إستمارة المطالبة ناقصة البيانات.  - أ  

b- Attaching photocopies of receipts, prescriptions, 
diagnostic services or others 

عدم إرفاق نسخ أصلية لإليصاالت أو الوصفات الطبية والخدمات   - ب
  التشخيصية أو المستندات األخرى.

c- Treating Physician’s signature and seal is not on the 
Claim form 

  عدم توقيع وختم إستمارة المطالبة من قبل الطبيب.  - ج

d- Tests, drugs and Treatments not prescribed by 
Physicians 

 إرفاق أوراق فحوصات أو وصفات ألدوية، خالفاً للموصوف من الطبيب أو  -د
  اإلستشاري.

e- Diagnosis and Treatment are not medically relevant إرفاق أوراق تشخيص أو عالج غير مناسب طبياً.  - ه  

f- Services received are within the General exclusions 
of the Contract 

  رفاق أوراق خدمات ضمن اإلستثناءات العامة للعقد.إ  - و

g- Tests, drugs and Treatments not medically necessary 
for the conditions presented 

إرفاق أوراق فحوصات أو عقاقير أوعالج غير ضروري طبياً، وفقاً   -ز
  للشروط المنصوص عليها بالعقد.

h- Expenses in excess of the Reasonable and 
customary charges 

  إرفاق أوراق مصاريف تتجاوز التكاليف المعقولة والمعتادة.  - ح

i- Claims are submitted after thirty (30) days from the 
date of Treatment 

  ) يوماً من تاريخ المعالجة.30إرسال مطالبة بعد (  -ط

j- Expenses exceeding Annual maximum limits مصاريف تتجاوز الحدود القصوى السنوية. إشتمال المطالبة على  - ي  

k- Treatments after the Contract has expired إشتمال المطالبة على عالج تم بعد تاريخ اإلنتهاء.  - ك  

l- Treatment was before the Participant’s Join date or 
before the Effective date of the Contract 

ريخ تاريخ إنضمام المشترك  أو قبل تاإشتمال المطالبة على عالج تم قبل   -ل
  السريان.

4. Appeals on Claim Denials 4المطالبة المرفوضة ف. إستئنا  

1. Settlement of eligible Claims shall be considered final 
unless objections along with supporting justifications are 
received in writing along with relevant reports and facts within 
a maximum of one (1) month from the date of receiving the 
payment. We reserve the right to deny any objections 
received after the said period. 

ميع ديم ج. تسوية المطالبات تعتبر نهائية، إال إذا اعترض عليها المشترك، وذلك بتق1

ل ئق، خالالحقاررات الداعمة لهذا اإلعتراض خطياً، باإلضافة إلى التقارير المناسبة والمب

فض.  فترة ال تتجاوز بحد أقصى شهراً واحداً، من تاريخ إستالم المدفوعات أو الر

  للشركة الحق في رفض أي إعتراضات تسلم بعد هذه المدة.

2. The Company will review the justifications received and 
payments for any approved Claims will be made within 
fourteen (14) days from the date the justifications were 
received. 

تراض . تقوم الشركة بمراجعة اإلعتراضات المستلمة ودراستها، ويتم الدفع ألي إع2

  ت.) يوما من تاريخ إستالم اإلعتراضا14موافق عليه خالل (

Article 7- General Takaful Provisions امةأحكام التكافل الع - لمادة السابعة ا 

1. Takaful provides a means of financial protection to its 
Participants by encouraging them to cooperate and help each 
other in an organized way. The Participant donates all or part 
of his/her Contributions into the PRF. 

م على شجيعه. التكافل يوفر وسيلة من وسائل الحماية المالية إلى المشتركين من خالل ت1

 التعاون ومساعدة بعضهم البعض بطريقة منظمة. ويتبرع المشترك بكل أو جزء من

 إشتراكاته إلى صندوق مخاطر المشتركين.

2. The Company shall pay out of the PRF the losses suffered 
by any of the Participants in accordance to the provisions of 
this Contract. 

طر .  تلتزم الشركة بدفع الخسائر التي تكبدها أي من المشتركين من صندوق مخا2

 المشتركين وذلك وفقا ألحكام هذا العقد.
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3. The Participant relinquishes any right to his/her donated 
Contributions for collective solidarity of the PRF. The 
Participant is considered jointly responsible with the remaining 
Participants for compensating the losses suffered by any 
Participants. The Participant’s financial position shall be 
deemed as one position in respect of each type of his/her 
takaful policies with the Company. 

ي اعي ف. يتخلى المشترك عن أي حق في إشتراكاته المتبرع بها من اجل التضامن الجم3

ية مسؤولية مشتركة مع بق الً صندوق مخاطر المشتركين. ويعتبر المشترك مسؤو

لي الما المشتركين للتعويض عن الخسائر التي يتكبدها أي من المشتركين. ويعتبرالوضع

 صدرهاتللمشترك كوضع مالي واحد فيما يتعلق بكل نوع من أنواع وثائق التكافل التي 

 الشركة.

4. The Company may provide Qardh Al-Hasan to cover losses 
in the PRF. 

 لتغطية الخسائر في صندوق مخاطر المشتركين. اً حسن اً رض. قد توفر الشركة ق4

Article 8- Participants Risk Fund Management مخاطر المشتركين إدارة صندوق - لمادة الثامنة ا 

1. The Company shall administer this Contract and shall 
manage the underwriting operation of the PRF for the benefit 
of the Participants based on Wakalah contract and shall 
charge Wakalah fees, which is calculated as percentage of 
gross Contribution. This Wakalah fees is determined and 
announced by available means after being approved by 
Shari'a Supervisory Board and issued by Board of Directors. 

ر ة إدارة هذا العقد، وتقوم بإدارة عملية االكتتاب في صندوق مخاطتتولى الشرك -1

كالة المشتركين لصالح المشتركين واألشخاص المشمولين بالتغطية على أساس عقد الو

ا يدهشتراكات يتم تحدوتفرض الشركة رسوم وكالة، تحتسب نسبة مئوية من إجمالي اإل

جلس من م واإلعالن عنها بالوسائل المتاحة بعد اعتمادها من الهيئة الشرعية واصدارها

 اإلدارة. 

2. The Company shall invest Participants’ Risk Fund in 
accordance with Shari’a for the benefit of the Participants on a 
Mudarabah basis and the Company has right on the 
investment share as determined and approved by Shari'a 
Supervisory Board and issued by Board of Directors in the 
available means. 

ة باستثمار صندوق مخاطر المشتركين وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمي تقوم الشركة -2

لى أساس المضاربة الشرعية لصالح المشتركين واألشخاص المشمولين بالتغطية ع

 وتستحق الشركة حصة المضارب من الربح المحددة والمعتمدة من الهيئة الشرعية

 والصادرة عن مجلس اإلدارة والتي يتم إعالنها حسب الوسائل المتاحة.

3. The percentages used for Wakalah fees and Mudarib profit 
share shall be set by the Company at the commencement of 
each new fiscal year and shall be included in the Contract 
Schedules after being approved by Shari’a Supervisory Board. 

لمستخدمة لرسوم الوكالة وحصة أرباح المضارب من قبل الشركة في اتحدد النسب  -3 

هيئة من ال بعد اعتمادهاوذلك  ي جداول العقدبداية كل سنة مالية جديدة ويجب أن تدرج ف

 الشرعية.

4. In case of a deficit in the PRF, the Company may grant a 
Qardh Al-Hasan from its Shareholders fund as may be 
required by the Supervisory Authorities. The Qardh Al-Hasan, 
which shall not be less than the amount of the deficit, shall be 
repaid from future surpluses of the PRF. If the deficit persists, 
the Company may, on the advice of its appointed actuary and 
in consultation with its Shari’a Supervisory Board, reassess 
the Contributions, risk factors, and/or fees specified in the 
Contract Schedules. 

صندوق مخاطر المشتركين، يمكن للشركة أن تمنح  قرضاً حسناً من  في حالة عجز -4

أقل  يكون . والقرض الحسن، الذي يجب أن التشريعيةرأسمالها وفقا لمتطلبات السلطات ال

ستمر المشتركين. وإذا من مقدار العجز يجب تسديده مستقبال من فائض صندوق مخاطر ا

 هيئة العجز، يجوز للشركة بناء على مشورة الخبير االكتواري المعين وبالتشاور مع

ة في لمحددشتراكات، وعوامل الخطر، و/أو الرسوم االرقابة الشرعية، أن تعيد تقييم اإل

 جداول العقد.

5. The Participant authorizes the Company to secure 
reinsurance/ retakaful arrangement to strengthen the solidarity 
of the PRF.  The Contributions shall be transferred to the PRF 
after deducting the contribution used to secure 
reinsurance/retakaful. 

لتضامن يز اك الشركة بإجراء ترتيبات إعادة التأمين/ إعادة التكافل لتعزيفوض المشتر -5
شتراكات المرحلة إلى صندوق اإلفي صندوق مخاطر المشتركين. ويجب ان تكون 

 شتراكات التي تستخدم إلجراء ترتيبات إعادةاإل بعد اقتطاعمخاطر المشتركين 
 التأمين/إعادة التكافل.

Article 9- Participants Risk Fund Surplus  لمشتركينق مخاطر االفائض من صندو - المادة التاسعة 

1.The Company shall value the assets, liabilities, and the 
resulting surplus of the PRF at the end of each fiscal year 
using actuarial principles.  The Company, on the advice of its 
appointed actuary and in consultation with its Shari’a 
Supervisory Board, shall determine yearly that part, if any, of 
the PRF surplus which agreed to be distributed to Eligible 
Participants under this Contract after deducting provisions and 
reserves.  

طر قوم الشركة بتقييم األصول، والخصوم، والفائض الناتج عن صندوق مخات  -1

نوياً، ركة سالمشتركين في نهاية كل سنة مالية باستخدام المبادئ االكتوارية. وتحدد الش

لجزء اعية، وبناء على مشورة الخبير االكتواري المعين وبالتشاور مع هيئة الرقابة الشر

كين يوزع على المشتر يقرر أن الفائض، ان وجد، في صندوق مخاطر المشتركين والذي

 .بعد اقتطاع المخصصات واالحتياطيات ذا العقدالمؤهلين بموجب ه

2.Declaration, determination and distribution of surplus of the 
PRF shall be governed by the Company’s Surplus Policy, as 
approved by its Shari’a Supervisory Board and Board of 
Directors and after obtaining regulatory authorities approval. 

خضع إعالن وتحديد وتوزيع الفائض في صندوق مخاطر المشتركين لسياسة ي  -2
مجلس الشركة حول الفائض، والمصادق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للشركة و

 إدارة الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
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Article 10- Jurisdiction and Limitations of 
Action 

 المسؤولية اإلختصاص وحدود - المادة العاشرة

1. This Contract, and all rights, obligations and liabilities 
arising herein, shall be construed, determined and enforced in 
accordance with the applicable laws, regulations, and 
directives of the Kingdom of Bahrain and the Shari’a. In the 
event of any changes in laws, regulations, practices or 
customs which may affect the Company’s ability to perform 
under this Contract, the Company may adjust this Contract to 
any extent required by such changes after notifying the 
Participant. 

عقد، وتخضع جميع الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات الناجمة عنه، يخضع هذا ال -1

م ن وأحكالبحريوتفسر وتنفذ وفقا للقوانين والتشريعات والتعليمات المعمول بها في مملكة ا

تشريعات، الشريعة اإلسالمية. وفي حالة حدوث أي تغييرات في القوانين، وال

ركة ن الشوالممارسات أو األعراف التي قد تؤثر على أداء الشركة بموجب هذا العقد، فأ

ً والذي تتطلبه مثل هذه ا  رات بعدلتغييقد تعدل هذا العقد لغاية الحد الذي يعتبر مناسبا

 .المشترك إخطار 

2. Any disputes arising from out of or in relation to this 
Contract shall be settled amicably between the parties.  
Failing amicable settlement, any such disputes shall be 
referred to the exclusive jurisdiction of the competent courts of 
law of the Kingdom of Bahrain. 

ن ق بهذا العقد وديا بيجب تسوية أي نزاع قد ينشأ من الخروج من أو فيما يتعلي -2 

 لحصرياالطرفين. وفي حالة فشل التسوية الودية، تحال هذه المنازعات إلى االختصاص 

 للمحاكم المختصة في مملكة البحرين.

3. No failure or delay by the Company in exercising any right, 
power or remedy under this Contract shall impair such right, 
power or remedy, or operate as a waiver thereof, nor shall any 
single or partial exercise of any right, power or remedy 
preclude any further exercise thereof or the exercise of any 
other right, power or remedy under this Contract. 

 أخير من جانب الشركة في ممارسة أي حق، سلطة أو وسيلةت ال يؤدي أي إخفاق أو - 3
و ألحق، ااسترداد حق بموجب هذا العقد للنيل من هذا الحق، السلطة أو وسيلة استرداد 
رداد ة استالتنازل عنه، وال يجوز ألي ممارسة كاملة أو جزئية ألي حق أو سلطة أو وسيل

سيلة استرداد حق بموجب هذا حق أن تحول دون ممارسة أي حق آخر أو سلطة أو و
 العقد.

4. No legal action on this Contract may be filed after one (1) 
year from the time the cause of action accrues. 

قت واذ أي إجراء قانوني فيما يخص هذا العقد بعد مرور سنة واحدة من ال يتم إتخ  -4
 حدوث السبب المؤدي لهذا اإلجراء.

Article 11- Other Conditions  الشروط األخرى - ةالحادية عشرالمادة 

1. This Contract shall be written in both the Arabic and English 
language. In the event of any discrepancies, the Arabic 
version of this Contract shall prevail. 

للغتين ين العربية واإلنجليزية وفي حال أي تعارض بين اذا العقد باللغتتم تحرير ه  -1

 يتم إعتماد النسخة العربية.

2. Reference to time and date shall be based on the 
Gregorian calendar. 

 ستند اإلشارة إلى الوقت والتاريخ إلى التقويم الميالدي.ت -2

3. In the event any provision in this Contract or portion thereof 
is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall 
remain in full force and effect. 

ان في حكم من أحكام هذا العقد أو جزء منه باطل أو ال يمكن تنفيذه، أفي حال كان  -3

 األحكام األخرى من هذا العقد تبقى نافذة وسارية بالكامل.

4. Any notice or communication to the Company shall not 
affect the Company unless it is in writing and is delivered by 
hand, registered post or facsimile transmission, evidenced 
with receipt of delivery or transmission by the registered office 
of the Company. 

مه تم تسليوال يؤثر أي إشعار أو اتصال بالشركة على الشركة إال إذا كان مكتوبا   -4

مكتب إلى ال رسالهباليد، بالبريد المسجل أو الفاكس، معززاً بما يفيد إيصاله أو تسليمه أو إ

 المسجل للشركة.

5. The Participant may not allege non-receipt of notice or 
communication unless it has duly notified the Company of its 
change of address. It shall be the sole responsibility of the 
Participant to immediately inform the Company by prior notice 
of any change in address or other details.   

 تصال بسبب تغيير العنوان إالر أو اأن يدعى عدم ورود أي إشعاللمشترك ال يجوز  -5

ر إشعا على الفور المشترك إذا تم اخطار الشركة به على النحو الواجب. ومن مسؤولية 

 الشركة بواسطة إخطار مسبق ألي تغيير في العنوان أو تفاصيله األخرى.
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4. All prices mentioned in this Agreement are exclusive of any 
applicable taxes, including but not limited to (VAT, corporate 
income tax and indirect tax) that may be imposed by any 
public or governmental authority in respect of this Agreement. 
Either Party will bear their respective tax liability, if any, 
applicable in their country”.   

In the event that a tax treaty applies between the countries of 
both Parties and it provides for tax to be withheld in Medgulf 
Takaful B.S.C (c)’s country (i.e. Bahrain) on the payment due 
to the Supplier in respect of this Agreement, Medgulf Takaful 
B.S.C (c) shall withhold or deduct such tax from the payments 
due to the Supplier provided that such tax shall be actually 
paid by Medgulf Takaful B.S.C (c) to the National Bureau for 
Gulf Taxation in the Kingdom of Bahrain. In such case, 
Medgulf Takaful B.S.C (c) will provide the Supplier with the 
official receipt, tax certificate and/or the valid proof of payment 
as per the respective local laws 

على  ي ذلك"جميع األسعار المذكورة في هذه االتفاقية ال تشمل أية ضريبة مطبقة، بما ف

ير ة الغقيمة المضافة، ضريبة دخل الشركات، والضريبسبيل المثال ال الحصر (ضريبة ال

يتحمل وقية. مباشرة) والتي قد تفرضها أية سلطة عامة أو حكومية فيما يتعلق بهذه االتفا

  كل طرف في هذه االتفاقية مسؤولية الضرائب المطبقة في بلدهما، إن وجدت.

ة في ى حظر الضريبفي حالة تطبيق معاهدة ضريبية بين دولتي الطرفين والتي تنص عل

هذه بتعلق يبلد في بلد ميدغلف تكافل ش.م.ب (مقفلة) على الدفعة المستحقة للمورد فيما 

من  االتفاقية، ستقوم ميدغلف تكافل ش.م.ب (مقفلة) بإقتطاع أو خصم هذه الضرائب

فل ف تكاالمدفوعات المستحقة للمورد بشرط أن هذه الضريبة سوف تدفع فعلياً من ميدغل

ذه ه(مقفلة) للجهاز الوطني للضرائب الخليجية في مملكة البحرين. في مثل ش.م.ب 

، أو الحالة، ستقوم ميدغلف تكافل ش.م.ب (مقفلة) بتزويد المورد باإليصال األصلي

  قاً للقوانين المحلية ذات الصلة شهادة الضريبة و/أو إثبات صالح للدفع وف

Article 12- Fraud حتيالاإل – ةالمادة الثانية عشر 

If the claim be in any respect fraudulent, or if any false 
declaration be made or used in support thereof, or if any 
fraudulent means or devices are used by the Participant, 
Dependents or any one acting to obtain any benefit under this 
Contract, the Company have the right to forfeit all the benefits. 
The Company also, have the right to recover all amounts paid 
or payable under this Contract and to file a court case against 
the fraudulent person. 

مات معلو ا تم اإلدالء بأياذا احتوت المطالبة على اي نوع من أنواع اإلحتيال، أو إذ

و أشترك المكاذبة لدعمها، أو إذا تم استخدام أية وسيلة أو وسائل احتيالية عن طريق 

العقد فإنه يحق  اأو أي شخص يسعى للحصول على أي منفعة بموجب هذ ونالمعال

 ي مبالغأرداد العقد. وكما يحق للشركة است اللشركة إلغاء جميع المنافع الناشئة بموجب هذ

 يال.دفعت أو قابلة للدفع بموجب هذا العقد ومقاضاة الشخص المتسبب بعملية اإلحت

Article 13- Complaint Procedures إجراءات الشكوى - ةالمادة الثالثة عشر 

Medgulf Takaful is concerned about the grievances of its 
customers and has a complaint handling mechanism in place 
for their quick and satisfactory resolution. If you have any 
cause for complaint, you should write directly to the “Customer 
Complaints Officer” at Medgulf Takaful, postal address or by 
email to complaints@medgulftakaful.com.bh. Should you 
remain dissatisfied, you can forward complain to the 
"Compliance Directorate" at the Central Bank of Bahrain at 
P.O. Box 27 Manama - Kingdom of Bahrain.  
 
If the Complaint related to Sharia matter, you should write 
to Sharia Supervisory Board. 

شكاوى الزبائن تهم الشركة ولذلك توجد آلية للتعامل مع الشكاوى للوصول الى 
رة حٍل سريع ومرٍض. إذا كان لديك أي سبب للشكوى، نرجو منك الكتابة مباش

إلى "مسؤول شكاوى العمالء" لشركة ميدغلف تكافل ش.م.ب (مقفلة) على 
على البريد االلكتروني عنوان البريد المسجل أو 

complaints@medgulftakaful.com.bh وفي حالة عدم الرضا من الحل .
ى عل يالمطروح، يحق لك الكتابة إلى "إدارة المتابعة" بمصرف البحرين المركز

 .كة البحرينممل -المنامة  27ص.ب. 
 
 

  إذا كانت الشكوى تتعلق بالجانب الشرعي يكتب للهيئة الشرعية بالشركة.

Article 14- VAT المضافة القيمة ضريبة - عشرة الرابعة المادة 

1. VAT” means value added tax in accordance with the 
provisions of the Value Added Tax under Decree-Law No. 
(48) for the year 2018 

 ةبضري بشأن 2018 لسنة ) 48( رقم ضريبة القيمة المضافة هي كما جاءت بقانون .1
  المضافة. القيمة

  

2. Medgulf Takaful B.S.C (c) company reserves its right to 
apply and collect VAT or any similar tax, if it is applicable 
on the Takaful Contract Contribution or any other charges 
paid / payable in relation to this Takaful Contract 
retrospectively from inception or prospectively from the 
date of implementation of the VAT law or any other similar 
laws and regulations as implemented in Kingdom of 
Bahrain. 

ة تحتفظ شركة ميدغلف تكافل ش.م.ب (مقفلة)  بحقها في فرض وجمع ضريبة القيم .2

ي أأو  ة مماثلة، إذا كانت سارية على إشتراكات عقود التكافلالمضافة أو أي ضريب

ي من رجع رسوم أخرى مدفوعة / مستحقة الدفع فيما يتعلق بعقد التكافل هذا أما بأثر

وانين قأي  بداية العقد أو مستقبالً من تاريخ تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة أو

  ولوائح أخرى مماثلة مطبقة في مملكة البحرين.
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3. The Company reserves the right to collect the differential of 
VAT or any similar tax, in the event that VAT or any similar 
tax treatment as assessed by the relevant tax authorities is 
different from that as applied and collected by the 
Company. 

بة كة بالحق في تحصيل الفارق في ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريتحتفظ الشر .3
فقًا لة ومماثلة، في حالة اختالف ضريبة القيمة المضافة أو أي معاملة ضريبية مماث

  ة.لتقييم السلطات الضريبية المعنية عن تلك المطبقة والمحصلة من قبل الشرك

4. The VAT or any similar tax shall be payable in full within 
seven calendar days from the invoice date issued by the 
Company. 

م أيا يجب دفع ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مماثلة بالكامل في غضون سبعة .4
  تقويمية من تاريخ الفاتورة الصادرة من الشركة.

5. The collected tax shall be actually paid by Medgulf Takaful 
B.S.C (c) to the National Bureau for Gulf Taxation in the 
Kingdom of Bahrain.  

ستقوم ميدغلف تكافل ش.م.ب (مقفلة) بدفع الضريبة المحصلة للجهاز الوطني  .5
  للضرائب الخليجية في مملكة البحرين. 

6. VAT charged by the Providers for all services and products 
(including but not limited to, consultations, diagnostics, 
treatments and pharmaceutical products) are to be paid by 
the Participants directly to the provider; these charges are 
Not Covered under this Contract.   

مقدم الخدمات  يجب على المشتركين دفع ضريبة القيمة المضافة التي يفرضها .6
 لحصرالصحية مقابل جميع الخدمات والمنتجات (بما في ذلك على سبيل المثال ال ا

ر االستشارات والتشخيصات والعالجات والمنتجات الصيدالنية)؛ هذه الرسوم غي
  مشمولة بموجب هذا العقد ويجب أن تدفع مباشرة من قبل المشترك.

7. Where applicable, in the event that a tax treaty applies 
between the countries of both Parties and it provides for 
tax to be withheld in Medgulf Takaful B.S.C (c)’s country 
(i.e. Bahrain) on the payment due to the Supplier in respect 
of this Contract, Medgulf Takaful B.S.C (c) shall withhold or 
deduct such tax from the payments due to the Supplier 
provided that such tax shall be actually paid by Medgulf 
Takaful B.S.C (c) to the National Bureau for Gulf Taxation 
in the Kingdom of Bahrain. In such case, Medgulf Takaful 
B.S.C (c) will provide the Supplier with the official receipt, 
tax certificate and/or the valid proof of payment as per the 
respective local laws. 

 التيحيثما ينطبق ذلك، في حالة تطبيق معاهدة ضريبية بين دولتي طرفين العقد و .7

 تنص على حظر الضريبة في بلد ميدغلف تكافل ش.م.ب (مقفلة) على الدفعة

 فلة)المستحقة للمورد فيما يتعلق بهذا العقـد، ستقوم ميدغلف تكافل ش.م.ب (مق

بإقتطاع أو خصم هذه الضرائب من المدفوعات المستحقة للمورد بشرط أن هذه 

الضريبة سوف تدفع فعلياً من ميدغلف تكافل ش.م.ب (مقفلة) للجهاز الوطني 

كافل الحالة، ستقوم ميدغلف تللضرائب الخليجية في مملكة البحرين. في مثل هذه 

 ثباتش.م.ب (مقفلة) بتزويد المورد باإليصال األصلي، أو شهادة الضريبة و/أو إ

  صالح للدفع وفقاً للقوانين المحلية ذات الصلة.

 

 


