
 

 
 
 
 
 
 
  
  

Circular تعميم 

 

إشارة اىل التعميم الصادر عن األمانة العامة لمجلس الضمان 

ي رقم 
 م20/01/2021و تاري    خ  1154الصحي التعاون 

والمتضمن تمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب 

امتدادا ، و  م2021عام الرب  ع االول من نهاية اإلتصاىلي إىل 

ي تبذلها 
العربية المملكة  حكومة للجهود المستمرة الت 

وس كورونا الجديد السعودية  ي مواجهة تداعيات فير
ف 

(COVID-19 .) 

 

شعر عليه فإن االمانة العامة للمجلس 
ُ
كات  ت الصحي  التأمير  شر

المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بتمديد 

مبادرة تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب االتصاىلي 

 الموضحة ات ليوفق اآل م2021 عام حت  نهاية
 
 مسبقا

 م. 02/04/2020وتاري    خ  1402بالتعميم رقم  

 

كات المؤهلة  تود األمانة العامة للمجلس التأكيد كما     عىل الشر

ورة تفعيل ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين  بض 

استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عمالئها 

المشار  للمبادرةبتمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي الموحدة 

 اليها أعاله. 

 

 

In reference to Circular No. (1154) issued by the 

General Secretariat of the Council of Cooperative 

Health Insurance (CCHI) on 20/01/2021, which 

includes extension of the health insurance policy 

coverage to telemedicine service until the end of 

the first quarter of 2021 , and in continuation of the 

ongoing efforts made by the government of the 

Kingdom of Saudi Arabia to address the 

ramifications of Coronavirus (COVID-19). 

 

Therefore, the General Secretariat of CCHI informs 

qualified health insurance companies and 

accredited healthcare service providers to extend 

the initiative of the health insurance policy 

coverage to telemedicine service until the end of 

the year 2021 according to the previously set out 

mechanisms in Circular No. (1402) on 02/04/2020. 

 

  The General Secretariat of CCHI wishes also to 

emphasize that qualified health insurance 

companies and healthcare service providers must 

activate the use of their official communication 

channels to inform their customers of such 

extension of the standard health insurance policy 

coverage as part of the above-mentioned initiative. 
 

 Ref. :1495الرقم/ 
 مDate : 16/03/2021التاري    خ/ 

كات المؤهلة و مقدمي  خدمات لكافة الشر
المعتمدين الرعاية الصحية   

To All Qualified Health Insurance Companies 
and Accredited Healthcare Service Providers 

 
تمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي  : الموضوع
خدمة الطب اإلتصاىلي لالموحدة   

Subject: Extension of the Standard Health 
Insurance Policy Coverage to Telemedicine 
Service 

 


