
  

Atrium Health 
 .مساعدة تغطئة المستشفى ومشروع المساعدة المالیة

 
 -:األھداف

تعاون مس��اعدة تغطئة المس��تش��فى ومش��روع المس��اعدة المالیة ھدف كاروالیناس ھیلت كیئر س��س��تم  
 وحاجات المجتمع. Atrium Health للرعایة الخیریة، والذي یناسب مصادرعلى توفیر المستویات المناسبة 

على مس���اعدة المرض���ى لتحص���ل التغطئة من البرامج المتنوعة، وكما  Atrium Healthوقد اعتزم 
ھو یتوفر المس���اعدة المالیة لكل من یحتاج إلى المس���تش���فى من المرض���ى الداخلیین والخارجیین أو العالج 

یتوفر الرعایة الطارئة من الناحیة الطبیة   Atrium Healthالطارئ من الناحیة الطبیة الالزمة، وال یزال 
 بغض النظر عن قدرة المریض على أداء تكلفتھ. الالزمة

 اآلتیة. Atrium Healthھذا المشروع ینطبق على خدمات المستشفى التي تم تسلیمھا على بناء تسھیالت 
 

Atrium Health Anson 
Atrium Health Behavioral Health 

Atrium Health Cabarrus 
Atrium Health Cleveland  

 Atrium Health Kings Mountain 
Atrium Health Lincoln 
Atrium Health Mercy 

Atrium Health Pineville 
Atrium Health Stanly 
Atrium Health Union 

Atrium Health University City  
Carolinas Medical Center  

Carolinas Rehabilitation 
 Levine Children’s Hospital 

 
 ف اآلتیة لتوفیر المرضى مساعدة تغطئة المالیة.خمسة أھدا Atrium Healthولدى 

 نموذجا لكل زمان. Atrium Healthجعل قیمة أساسیة للعنایة لمستشفى  •
لضمان بأن المریض یعالج جمیع الفرص المغطئة المناسبة قبل أن یحصل على مساعدة مالیة  •

 Atrium Healthمن مستشفى 
 لى دفعھ.توفیر مساعدة مالیة على أساس أن المریض یقدر ع •
یتمثل للقوانین الوالئیة أو الفدرالیة المطبقة التي تتعلق  Atrium Healthلض���مان أن مس���تش���فى  •

 مع المساعدة المالیة.
 إلنشاء اإلجراءات التي تخفض الثقل من المریض والتي تكون فعالة لإلدارة من حیث التكلفة. •

 
 -التوضیحات:

 ھذا المشروع أن نفسرھا على الطریق اآلتي.من الالزم للمصطلحات التي تم استخدامھا تحت  
,(مقیاس متدرج للعیادة)، البرنامج الذي یجیز المرض�ى المحتاجین من دولة كلینك س�الئدنك إس�كیل .1

 ماكلین برك بأن یستخدموا خدمات المریض الخارجي العیادیة.
 تأجیلھا بسالم. ( اختیاري)، یعني تلك الخدمات التي ال حاجة لھا في رأي الطبیب أو یمكن ایلكتف .2
( رعایة طارئة)، أي رعایة مباش����رة تكون في رأي الطبیب حتما الزما، لتجنب ایمرجینس����ي كیئر .3

ص���حة المریض من أن یص���یبھ الخطر الجدي، لعمل جس���مي أو یلحقھ ض���عف خطر ألي جزء أو 
 عضو من الجسد.



  

مع مس�اعدة (مجموع المس�اعدات المالیة)، أي مجموع تطور  FAS فائنانش�یل اس�س�تینس إس�كور .4
 البائع الفریق الثالث لتزوید میكانیزم اآللي الثابت والفعال لتثبیت ملف المریض الشخصي المالي.

 ال یكون مجموع الرصید. FASمجموع  •
مص������در وبلیارین  9000یعتمد على قواعد البیانات المتعددة مع أكثر من  FASمجموع  •

 من الملف لتحدید األرجحیة بأن مریضا یعیش في الفقر.
 فھرس للدخل األسري الذي كان محددا لتوجیھ الفقر اإلتحادي. FASعنصر مجموع •

والعناص�����ر األخرى تحتوي، بل لیس�����ت محدودة، على اس�����تعراض بیانات التعداد، تاریخ المعامالت  •
 . االستھالكیة، ملفات ملكیة األصول وملفات المنفعة

 . یحتوي الدخل على ما یلي ولكن ال یكون محدودا، )الدخل األسري المالي( فائنانشیل ھاوس ھولد إنكم. 5
 . الدخل السنوي األسري قبل دفع الضریبة •
 . تعویض البطالة •
 . تعویض العمال •
 . دخل األمن التكمیلي واألمن االجتماعي •
 . دفع المحاربین القدامى •
 . دخل التقاعد •
فل والمص��ادر المتفرقة نفقة اإلیجار، نفقة الزوجھ المطلقة، ودعم الط, والدخل اآلخر المناس��ب بما فیھ •

 . األخرى

یعني الخدمات الطبیة التي تم توفیرھا للمریض من أجل الفحص، والتخفیف، التص�������لیح،  -: اللوازم الطبیة. 6
وتھدد من إصابة , والشفاء أولمنع أحوال المریض من التدھور في البدایة التي تودي إلى تشویھ الجسد وعطلھ

 . الكاملتفاقم العقم أو تسبب الضعف والعجز 
 CAFAاالختیارات التي تدخل دفع الفریق الثالث في الحساب تحت استعراض  -: إختیارات التغطئة األخرى. 7

العمال، التعویض، مش��������اریع حكومیة مثل الرعایة والدعم الطبي، مش��������اریع الوكالة  -بدون أي حد -بما فیھ
یق الثالث التي تس��بب من أجل الس��یارات أو الفدرالیة والوالئیة، مس��اعدة المص��ابین وغیرھا، أو مس��ؤولیة الفر

 . الحوادث األخرى
منھجین مختلفین یعتمدان على مكان الخدمة وقت تحدید األھلیة للمس��������اعدة   Atrium Healthیتبع  -: الخطة

 المالیة للمرضى غیر المؤمن علیھم، وأقسام مكان الخدمة تنقسم إلى مجموعتین مختلفتین
جمیع خدمات المالحظات والمرض����ى الداخلیین إض����افة إلى خدمات المس����تش����فى  -: الص���نف األول .1

دوالر أمریكي، وھذا یس����تثني المختبر  10000للمرض����ى الداخلیین مع الحس����ابات تتزاید أو تس����اوي 
 المرجعي، مقیاس العیادة المنزلق وحسابات الصیدلیة للمرضى الخارجیین

 10000لخدمات الطواري مع الحس��ابات أقل من جمیع المس��تش��فیات األخرى أو ا -: الص��نف الثاني .2
دوالر أمریكي، وھذا یستثني المختبر المرجعي، مقیاس العیادة المنزلق وحسابات الصیدلیة للمرضى 

 . الخارجیین
  -: الصنف األول .1

س�������تتم مراجعتھ بواس�������طة فریق خدمات التغطیة جمیع المرض�������ى غیر المتأكد مع الص�������نف األول 
ویحتاج المرض����ى في خدمات الص����نف األول إلى تكمیل طلب مس����اعدة  ، Atrium Healthالمس����اعدة



  

ویجمع طلب . قبل أنھم یوخذون بعین اإلعتبار لمس��������اعدة مالیة (CAFA)تغطیئیة ومس��������اعدة مالیة 
CAFA  المعلومات المطلوبة لتقریر بأن المریض مؤھل لخیارات التغطئة األخرى أم ال، إذا یش�������یر
للتغطئة، فالمطلوب من المریض بأن یس�������عى إلى تلك الفرص قبل  إلى األرجحیة العلیا CAFAمنھج 

وس�یكون المندوبون حاض�رین لدعم من . المالیة Atrium Healthأنھ یعتبر من الذین یحتاجون مس�اعدة 
على المعلومات المالیة ویتعامل  Atrium Healthیعجز عن تقدیم الطلب للمساعدة، وسیحافظ مستشفى 

س�����بیل البحث عن المس�����اعدة المالیة بش�����كل رس�����مي إال بعد تكمیل عملیة مع المرض�����ى بالكرامة في 
وإذا یتع�اون . المس��������اع�دة التغطیئی�ة وبع�د أن المریض یوج�د غیر مؤھ�ل لخی�ارات التغطئ�ة األخرى

المریض بش�������كل كامل خالل البحث عن خیارات التغطئة األخرى، ولكن مثل ھذه التغطئة ترفض 
سیقرر أھلیة المریض للمساعدة  Atrium Healthفمستشفى  بصورة صحیحة أو بصورة غیر مرجحة،

المالیة والمریض الذي یفش�ل في التعاون بش�كل كامل مع ھذه العملیة، یعتبر غیر مؤھل لھذه المس�اعة 
 . المالیة

 -: معیار األھلیة للصنف األول
 -: الخدمات المؤھلة .1

 ). حسبما قرر الطبیب(جمیع الخدمات الالزمة من الناحیة الطبیة للمرضى الداخلیین  •
من الن�احی�ة الطبی�ة للمرض�������ى الخ�ارجیین مع ) حس�������بم�ا قرر الطبی�ب(جمیع الخ�دم�ات الالزم�ة  •

 . دوالر أمریكي 10000الحسابات التي ترتفع من أو تساوي 
جمیع خدمات الطوارئ الطبیة في المستشفى التي وفرت في غرفة الطوارئ مع وضع الحسابات  •

 / والر أمریكيد 10000التي ترتفع أو تساوي 
حس��بما (جمیع خدمات المس��تش��فى الالزمة غیر اختیاري من الناحیة الطبیة للمرض��ى الخارجیین  •

التي تم توفیرھا في الرد عن الظروف التي تھدد الحیاة في الغرفة العادیة مع وض��ع ) قرر الطبیب
 . دوالر أمریكي 10000الحسابات التي ترتفع أو تساوي المبلغ 

 -: الخدمات غیر مؤھلة .2
 . خدمات التجمیلي واالختیاري •
 . خدمات المختبر المرجعي •
زی�ارات المركز الطبي، وتش�������خیص المرض�������ى (خ�دم�ات الص�������ی�دلی�ة لمقی�اس مت�درج للعی�ادة  •

 . الخارجیین، وخدمات قسم الطوارئ المغطى بدفع شارك لمقیاس متدرج للعیادة
 -: المرضى المؤھلون .3

 . الفدرالي لتوجیھات الفقر 400%إلى  00%الدخل األسري بین  •
 CAFAغیر المؤھل وغیر المؤمن الختیارات التغطئة األخرى للحسابات تحت استعراض  •
 للساكنین في جنوب كاروالینا وشمال كاروالینا •
 . التعاون الكامل مع تحدید اختیارات التغطئة األخرى •

 -: المرضى غیر المؤھلین .4
 . من توجیھات الفقر الفدرالي 401%الدخل األسري یزیدعلى  •



  

 للمساعدة بواسطة برنامج مقیاس متدرج للعیادة مؤھل •
 یملك تغطئة التأمین الحالي •
 لدیھ اختیارات التغطئة األخرى للحسابات تحت االستعراض •
 ال یسكن في جنوب كاروالینا أو شمال كاروالینا •
 یفشل بشكل كامل في التعاون مع التقریر الختیارات التغطئة األخرى •

 . في الصنف األول (FA)تحدید التخفیض في المساعدة المالیة 
لتحدید أن اختیارات التغطئة األخرى متوفرة لخدمات الزمة وغیر اختیاریة  CAFAتكمیل طلب  •

 . من الناحیة الطبیة
ویتم تأھیل التخفیض في المس��اعدة المالیة على أس��اس دخل المریض المالي األس��ري الكامل الذي  •

 . تسعین یوما في وقت التقییمتم تقدیمھ قبل 
بش���كل  (FPG)س���تقرر الحاجة المالیة بموازنة الدخل األس���ري المالي مع توجیھات الفقر الفدرالي  •

 مؤثر في وقت التحدید
المرض���ى الذین یس���تطیعون أن یش���رحوا بأن دخلھم األس���ري المالي الكامل تحت مبلغ أو یس���اوي  •

 خالل فترة التأھیلھم مؤھلون للتخفیض مئة بالمئة  FPGحسب  %200
كانوا مؤھلین  (FPG) حسب تقریر 400%إلى  201%المرضى الذین دخلھم األسري المالي بین  •

 یوما 180لبعض التخفیضات خالل فترة التأھیل 
وإذا یش��یر تحقیق البائع الفریق الثالث للمرض��ى مع خدمات الص��نف األول إلى أن لدیھم مص��ادر  •

 ین االعتبار عند تحدید األھلیةمالیة كافیة فتلك المصادر تؤخذ بع
 ومدفوعات المریض التي تم استالمھا قبل أي توافق المساعدة المالیة ال تردون إلیھ •

 مقیاس المساعدة المالیة لمریض الصنف األول

 FPG 201%-300% FPG 301-400% FPG ≥401% FPG %200-0 مجموعة الدخل األقصى
 %0 %50 %75 %100 التوافق %

     المنزلیة #
1 0-$24,980 $24,981-$37,470 $37,471-$49,960 ≥$49,961 
2 0-$33,820 $33,821-$50,730 $50,731-$67,640 ≥$67,641 
3 0-$42,660 $42,661-$63,990 $63,991-$85,320 ≥$85,321 
4 0-$51,500 $51,501-$77,250 $77,251-$103,000 ≥$103,001 
5 0-$60,340 $60,341-$90,510 $90,511-$120,680 ≥$120,681 
6 0-$69,180 $69,181-$103,770 $103,771-$138,360 ≥$138,361 
7 0-$78,020 $78,021-$117,030 $117,031-$156,040 ≥$156,041 
8 0-$86,860 $86,861-$130,290 $130,291-$173,720 ≥$173,721 

  2019الفقر الفدراليمجموعة الدخل األقصى على أساس توجیھات 

 
 تحقیق المصادر األسریة المالیة والفترة األھلیة في الصنف األول



  

ومستشارو  Atrium Healthعندما أو بعدما یتم تسلیم الخدمات، ومسجلو مستشفى  (CAFA)عادة یتم طلب 
 Atriumویس���تخدم . المالیة یجرون المقابلة الش���خص���یة مع المرض���ى الذین ال یس���تطیعون الدفع للخدمات

Health  تأیید المعلومات المتوفرة من عند المریض على با، ل بیان فریق خارجي ثالث أیمن یكون مناس�������
  CAFAورقة طلب 

یوم من  90یكون الدخل المالي األس����ري الكامل على أس����اس الفترة الماض����یة قبل  -: فترة التحقیق •
التناقض بین ما قیل من عند  تاریخ الطلب وس�������یثبت اس�������تخدام البائعین للفریق الثالث وإذا یوجد

 . بائعي الفریق الثالث وبین المریض، فالمریض مسؤول لتوفیر وثائق الدخل اإلضافي
یوما من تاریخ التص������دیق بعد ما یتم  180تدوم فترة األھلیة للمس������اعدة المالیة إلى  -: فبرة األھلیة •

غیر في فترة األھلیة الذي وإذا یحدث أي ت. تص������دیقھا مرة، للخدمات الالزمة وغیر اختیاریة طبیا
س��یؤدي إلى األرجحیة العلیا بأن المریض س��یكون المؤھل الختیارات التغطئة األخرى من جدید، 

 . وھذا یحتم تتابعھ بالمریض الحتفاظ أھلیة المساعدة المالیة
المطلوب من المریض توفیر التوثیقات من المؤظفین والمؤس��س��ات المص��رفیة لتحقق  -: التوثیقات •

وخدمات كاروالینا للرعایة الص������حیة تحتفظ على البیانات المالیة وتحقیق الدخل . ض������افیاالدخل أ
وتوثیقات البائع الفریق الثالث لفترة عش����ر س����نوات أو حس����بما یطلب القانون، وفي حالة تش����ویھ 

 . المعلومات یسبب إلى رفض المساعدة المالیة
• Atrium Health مالیة التي وفرتھا ھذه الخطة عندما تمتلك الحقوق لتبطل تعدیالت المس�������اعدة ال

توجد تلك المعلومات التي وفرھا المریض خالل عملیة جمع المعلومات محرفة أو مشوھة، أو إذا 
على الدلیل بأن المریض اس���تلم التعویض للخدمات الطبیة من المص���ادر  Atrium Healthیحص���ل 

 Atrium Healthاألخرى والتي لم توضح أمام 

 -: الصنف الثاني

عملیة افتراض��یة لتحدید أھلیة المس��اعدة  Atrium Healthتس��تعمل خدمات كلروالینا للعیاجة الص��حیة 
المالیة لخدمات الص�����نف الثاني، وجمیع المرض�����ى غیر المؤمنین في خدمات الص�����نف الثالي س�����یتم 

المریض ، و(FAS)تقدیرھم بش�كل تلقائي لحس�م المس�اعدة المالیة المعلقة على عالمة المس�اعدة المالیة 
قبل بیان الفولتیر  FASویتم تعیین عالمة . للمس��������اعدة CAFAلیس مطلوبا منھ أن یكمل عملیة طلب 

على أس�����اس إحراز ھدف الحلول الحس�����ابیة االمتالكیة من خبراء الفریق  FASوس�����یتم تعیین . األولى
لحس�ابیة على نحو ، ویختبر  الحلول ا Atrium Healthالثالث وذوي التجربة التي تم اختیارھم من عند 

 . حسب الحاجةز FASدوري لكي یؤكد بأنھم الطلوبون بثبات وسیقومون عتبات 
تخفیض المس�اعدة المالیة على خدمات أھلیة ولكن ال یس�تلم الفاتورة،  100%ویس�تلم المریض المؤھل 

ي دوالرا أمریكیا للخدمات ف 70والمطلوب من كل مریض القس����م الطوارئ أن یدفع المبلغ المش����ارك 
وإذا توجد المرض�ى مع خدمات الص�نف األول غیر مؤھلین بتخفیض�ات افتراض�یة في . قس�م الطوارئ

 . المساعدة المالیة سیستلمون الفاتورة ویتم تبلیغھم سبب غیر تأھیلھم بواسطة الرسالة
 

 -: خدمات مؤھلة .1
ب التي حددھا الطبی) حس�����بما حدد الطبیب(حمیع خدمات الالزمة طبیا للمرض�����ى الخارجیین  •

 دوالر أمریكي 10000مع الحسابات أقل من 



  

جمیع خدما الطوارئ الطبیة في المستشفى المتوفرة في غرفة الطوارئ واضعا الحسابات أقل  •
 دوالر أمریكي 10000من 

 -: خدمات غیر مؤھلة .2
 خدما اختیاریة وتجمیلیة •
 خدمات المختبر المرجعي •
 خدمات الصیدلیة للمرضى الخارجیین •
بما فیھ، زیارة المركز الطبي، تش�������خیص المرض�������ال ( خدمات تأھیل مقیاس متدرج للعیادة  •

 )الخارجیین،وخدمات قسم الطوارئ المغكى بدفع مشارك لمقیاس متدرج للعیادة
 -: المریض المؤھل .3

 المقومة لتوجیھات الفقر الفدرالي FASعالمة  •
 ال یملك تغطئة التأمین الصحي الحالي •

 -: المریض غیر المؤھل .4
 یملك تغطئة التأمین الحالي •
 مؤھل الختیارات التغطئة األخرى •
 مؤھل للخدمات بواسطة برنامج مقیاس متدرج للعیادة •

 -: في الصنف األول (FA) تحدید تخفیضات المساعدة المالیة 
 Atriumلخ�دم�ات الص�������نف األول مرتكزة على عالم�ة  (FA)األھلی�ة للمس��������اع�دة الم�الی�ة  •

Health  وFAS التي یتم حصولھا من بائع الفریق الثلث قبل بیان الفاتورة األولى 
مع خدمات الص��نف  FASتخفیض��ات الذي یملك عالمة أھلیة  100%وس��یس��تلم كل المریض  •

 األول،
 وال یرد المبلغ إلى المریض الذي تم تسلیمھ قبل أي توافق المساعدة المالیة •
التي حددتھا قواعد الفواتیر للرعایة الطبیة كل لقاء الفوترة للرعایة لخدمات الص�������نف األول  •

 على اإلنفراد FAسیتم تقییمھا ألھلیة 

 -: (CAFA)تقدیم الطلب للمساعدة التغطیئیة والمالیة 
للمرض����ى الذین تمتعوا بخدمات الص����نف األولو كما مض����ى، وس����یس����عى أعض����اء  (CAFA)طلبات  

Atrium Health  بأن یجروا المقابلة مع مرضى غیر المؤمن من الصنف األول ویساعدوھم في تكمیل طلب
CAFA . وسیحددAtrium Health  األھلیة للمساعدة المالیةبعد أن تتم عملیة تكمیل المساعدة التغطیئیة، وفي

س�������اعدة تلقائیا أھلیة الم Atrium Health، فس�������یقرر CAFAتلك األحوال حیث یتعاون المریض مع طلب 
 المالیة وقت تكمیل عملیة المساعدة التغطیئیة

على إجراء المقابلة مع المریض من خدمات الص�����نف األول فیمكن  Atrium Healthوإذا ال یقدر أعض�����اء 
 Atrium Healthالمساعدة المالیة من اإلنترنت یرسلھ إلى برید / للمریض أن ینرل ورقة المساعدة التغطیئیة

 512/704-7171ا للمریض أن یس�أل ورقة الطلب بواس�طة الھاتف باالتص�ال على االلكتروني، ویمكن أیض�
وس���یتم إرس���ال الطلب إلى المریض عبر البرید االلكتروني وأیض���ا یمكن للمریض من الص���نف األول أن یقدم 

 . الطلب بنفسھ وقت أخذ الخدمة



  

للمس����اعدة التغطیئیة والمالیة، والمریض الذي یتمتع بخدمات الص����نف الثاني لیس مطلوبا منھ أن یكمل الطلب 
وس��یتم عرض أس��ماء المرض��ى على الش��اش��ة تلقائیا لخدمات الص��نف الثاني ألھلیة المس��اعدة التغطیئیة خالل 
الفوترة األخرى، والمریض الذي یوجد مؤھال س�������یتمتع بتخفیض مئة بالمئة والمریض الذي یوجد غیر مؤھل 

 . یستلم إعالنا مكتوبا عبر البرید االلكتروني
اعتبرتھا أنھا غیر مؤھلة،  FASإذا تعتقد المریضة بأنھا أجدر أن نكون مؤھلة للمساعدة المالیة رغم أن عالمة 

بواس�������طة تنزیل الطلب من اإلنترنت وترس�������لھا بالبرید االلكتروني إلى  CAFAھي تس�������تطیع أن تقدم الطلب 
Atrium Health . 512/704-7171باتصال رقم والمریضة تسأل أیضا عن ورقة الطلب بواسطة الھاتف 

 . یرسل إلیھا بواسطة البرید االلكتروني CAFAوطلب 
یحتاجون لیتابعوا خیارات  CAFAوالمرضى الذین یختارون تقدیم طلب . ویتم تسلیم الطلب الكامل بأسرھا فقط

 . التغطئة قبل أنھم یعتبرون للتخفیض فیث المساعدة المالیة
 : العنوان اآلتي یرجى إرسال جمیع أوراق الطلبات إلى

Atrium Health Business Office 
ATTN:  Coverage Assistance Services 

PO Box 32861 
Charlotte, NC 28232 

س���تتم مراجعتھ بواس���طة فریق خدمات  Atrium Healthما إن تم اس���تالم الطلب مرة، س���یتص���ل مس���تش���ار 
 التغطیة المساعدة
 -: اتصاالت الخطة

 التواصل حول الس�اسة: 
 . بطریقة آتیة CAFAبجمیع المرضى على بوفر عملیة  Atrium Healthیتصل 
ـ  •  . Atrium Healthموقع اإلنترنت خاصة ل
 على جمیع بیانات الفوترة للمستشفى •
 المعلومات التي تم نشرھا في قسم الطوارئ وقت الدخولیة •
 یجري المستشار المالي المقابلة مع المریض واألسر على الموقع •
 العمالء الحسابیة للمرضى في قسم خدمة •

 -: اإلجراءات في حالة عدم دفع األموال
أن یتخذ في حالة عدم الدفع للخدمات، كانت موضحة في الفوترة  Atrium Healthیستطیع مستشفى  

االنفرادیة وخطة المجموعات التي یمكن حص��ولھا بطلب ص��ورة مجانیة من قس��م الخدمة الحس��ابیة للمرض��ى 
 . 512/704-7171على رقم 

 -: تأكید الجودة واألحكام األخرى
ألس�������رتھ أو  CAFAممنوع بأنھم یش�������فعوا أو یجروا عملیة طلب  Atrium Healthوألعض��������اء  

ـ�����������  بیانات نھائیة دوریة  PSFألص����دقائھ، أو األقارب أو العمالء المص����احبین، وس����یدیر قس����م توكید الجودة ل
لمرض������ى الص������نف األول لتوكید بأن  (FA)للحس������ابات التي أجریت عملیتھا للتخفیض في المس������اعدة المالیة 

 التوثیقات المناسبة موجودة في الملف،
 . وقسم توكید الجودة سیختبر عملیة الصنف الثاني لتوكید أنھ یجري التعدیالت المناسبة حالیا

 3/1/2019 النسخة الموفقة 10/1/2013 :تاریخ النشأ
 3/1/2019 :اإلعادة  
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