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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – AR – Welkom in België 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 

onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
 

 

ي  
 
الصحية ف بالتسجيل مع صندوق  الرعاية  بلجيكا ملزم  ي 

 
يقيم و/أو يعمل ف أوروبا. أي شخص  ي 

 
األفضل ف بلجيكا هي من بي   

دخول   أو  الحوادث  أو  المرض  مخاطر  ضد  ا 
ً
مؤمن ستصبح   ، االجتماعي الضمان  اكات  اشتر دفع  مقابل  ي 

 
ف  . الصحي التأمي   
... إلخ.   المستشف 

 
CM  :ي بلجيكا ولها دور مزدوج

 
 هي أكتر صناديق التأمي   الصحي ف

م  •  بسداد جزء من تكاليف الرعاية الصحية الخاص بك.   CMتلتر 

 إذا لم تتمكن من العمل بسبب مرض أو حادث.  •
ً
 بديال

ً
 وكذلك توفر دخال

 مجموعة من الخدمات والمزايا اإلضافية.   CMوعالوة عىل ذلك، تقدم لك 

 

 

بإمكان الصيادلة والمستشفيات وبعض مقدمي الرعاية الصحية الحصول على بيانات التأمين الصحي الخاص بك على االنترنت  

(، ولهذا السبب، سيطلبون منك بطاقة هويتك  eIDبطاقة الهوية اإللكترونية )وذلك باستخدام رقمك الوطني. هذا الرقم موجود على 

 اإللكترونية.  

 -+ISIبطاقة
بطاقة ونية، ستحصل عىل  الكتر بطاقة  الحصول عىل  متطلبات  ي 

من غت  مستوف  ي    -+ISIإذا كنت 
الوطن  الرقم  عليها  الموجود 

ونية )  12لألطفال تحت سن    -+ISIالخاص بك. يتم إصدار بطاقة ( ولكن  eIDعاًما واألشخاص الذين ليس بحوزتهم هوية إلكتر
ي المناطق الحدودية وعائالتهم(. 

ي بلجيكا )عىل سبيل المثال: العمال ف 
 لديهم تأمي   ف 

 
 الملصقات الصفراء 

. لذلك سيتعي   عليك وضع ملصق عىل كل مستند ترسله إىل  CMالمعلومات المطلوبة من قبل    تحتوي الملصقات عىل جميع

CM. 

 

 

. عليك   ي
هل أنت مريض؟ قم أوال بزيارة طبيب األرسة. يمكنه/ا أن ينصحك، أو يعالجك وإذا لزم األمر يحيلك إىل طبيب أخصائ 

يمكنك   ثالث.  من طرف  ترتيب دفع  هناك  يكن  لم  ما  المقدمة،  المساعدة  اثبات حول  الطبيب وتحصل عىل  إىل  دفع رسوم 
ي من التأمي   

الصحي الخاص بك )عىل ان ال تتجاوز سنتي   من تاري    خ تقديم الخدمة(.    بعدها طلب الحصول عىل تعويض جزئ 
ي ظرف مختوم إىل تأمي    

يد باللغة  CMألصق الملصق األصفر عىل الشهادة وأرسله ف  . يمكنك العثور عىل قائمة بكافة أظرف التر

ي حسابك. إذا قدم الطبيب شهادة الرعاية الصحية لصندوق  وبعد ذلك يتم ايداع ال. www.cm.beالهولندية عىل 
د ف  مبلغ المستر

ونًيا ) ء، وسيتم السداد تلقائًيا. eAttestالتأمي   الصحي إلكتر ي
 (، فلن تحتاج إىل القيام بأي ش 

 

الرعاية الصحية في بلجيكا هي من بين األفضل في أوروبا. أي شخص يقيم و/أو 

 يعمل في بلجيكا ملزم باالشتراك في صندوق التأمين الصحي.

 رعاية صحية عالية الجودة 
 

 ؟CMما هي المستندات التي أحصل عليها عن طريق 
 

 ماذا لو كنت بحاجة إلى طبيب؟
 

 ( CMأهال بكم في صندوق التأمين الصحي المسيحي )

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/
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 ماذا لو عجزت عن العمل بسبب مرض أو حادث؟ 

ي هذه الحالة، أبلغ صاحب العمل عىل الفور وقدم له/لها بشهادة  
 
ساعة. يمكنك القيام بذلك    48خالل  CMطبية. كذلك أختر ف

: "إشعار عدم القدرة عىل العمل".   عن طريق استخدام النموذج الرسمي

 

 

األدوية   لبعض  الصحي  التأمي    من  مساهمة  وهناك  أدوية.  ي 
األخصائ  أو  العام  الطبيب  لك  يصف  أن  الممكن  العالجية،  من 

ي  
المتبفر المبلغ  الصيدىلي   

يتلفر حيث  الصيدلية.  ي 
 
ف الفعلية  مشاركتك  فقط  تدفع  ألنك  ذلك  تالحظ  ال  قد  ال.  اآلخر  والبعض 

( ونية  اإللكتر الهوية  بطاقة  تقديم  عليك  يتعي    السبب  لهذا   . التأمي   صندوق  من  ة  بطاقة  eIDمبارس  أو   )ISI+-    .الصيدلية ي 
 
ف

دة من طبيبك المعالج. أطلب مزيد من المعلومات حو   ل قيمة المبالغ المستر

 
المعلومات   المعالج  طبيبك  سيعطيك   . الصحي التأمي    لصندوق  االستشاري  الطبيب  من  إضافًيا  ا 

ً
إذن األدوية  بعض  تتطلب 
ي هذا الخصوص. 

 
 الالزمة ف

 

 

إىل   للدخول  حاجة  وهناك  استطاعته،  من  أكتر  المساعدة  تقديم  ي 
األخصائ  أو  العائلة  طبيب  يستطيع  ال  الحاالت،  بعض  ي 

 
ف

ي هذه الحالة، من المهم جدا ان تكون كل امورك عىل ما يرام مع التأمي   الصحي الخاص بك. 
 
. ف  المستشف 

 
ي يمكنك االطالع عىل مزيد من المعلومات حول االستشفاء ودخو 

وئ   ل المستشف  بلغتك األم عىل الموقع اإللكتر

www.cm.be/international.  
 

 

ي مجموعة واسعة من الخدمات والمزايا. كذلك  CM، عليك دفع مساهمة  CMكعضو مؤمن عليه لدى  
. فهذا يعطيك الحق ف 

دة تصل إىل   يورو لعالج تقويم األسنان   1,050تحصل عىل سبيل المثال عىل هدايا جميلة بمناسبة ميالد كل طفل، ومبالغ مستر
النفسي  وللدعم  بالعيون  العناية  عند  دة  ومبالغ مستر إضافية  ومزايا  االصطناعية،  كيبات  االلعاب  والتر تمارس  اذا كنت  وايضا   .

.   CMالرياضة، فان   يقدم لك يد العون الماىلي

 
ي  
ون  ي نقدمها من خالل الموقع اإللكتر

يمكنك العثور عىل مزيد من المعلومات حول الخدمات والمزايا التر

www.cm.be/voordelen . 

 ماذا لو كنت بحاجة إلى دواء؟
 

 ماذا لو استدعت حالتي العالج في المستشفى؟
 

 ؟CMما المزايا اإلضافية التي أحصل عليها مع 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/international

