
 
 9102الجامعة لموظفين عقد التأمين الصحي 

 
 مساهمة وشروط وإجراءات األشتراك في التأمين الصحيال

 
 :نسبة مساهمة في التأمين الصحي عن كل مشترك حسب الدرجات  (0

 

 الدرجة في التأمين الصحي                النسبة من القسط السنوي  
 األولى %                                           01                       

 الثانية %                                             04                       
 الثالثة %                                             41                      

 
 :ين الصحي إجراءات وشروط األشتراك في التأم (9

وبخالف  9102يعتبر التامين الصحي ساري المفعول على الموظفين وعائالتهم الذين كانوا مؤمنين لسنة  .0
 االثنينيوم  موعد أقصاهإرسال كتاب لدائرة الخدمات الطبية والتامين الصحي في ( لمن ال يرغب ) ذلك 
01/09/9102 . 

الخاصة بالتأمين  هالعمل على تعبئة األستبان (ا من غير المؤمنين سابق)  لمن يرغب بالتأمين الصحي .9

الصحي المرفقة و إرفاق صورة حديثة لكل مؤمن وصورة عن دفتر العائلة أو صورة للهوية الشخصية 
ولن  01/09/9102الموافق  االثنين على ظهر الصورة وذلك في موعد أقصاه يوم االسملألعزب وكتابة 

 .التاريخ  يقبل أية طلبات بهذا الخصوص بعد هذا
اليحق تحت أي ظرف من الظروف التقدم بطلب إشتراك في التأمين الصحي خالل السنة التأمينية ،  .3

 .ويستثنى من ذلك التعيينات الجديدة والمواليد الجدد 
يسري مفعول التأمين الصحي للمؤمنين خالل السنة التأمينية والراغبين في التأمين الصحي إعتبارا من اليوم  .0

الشهر الذي يلي شهر المباشرة ألعضاء الهيئة التدريسية وفي اليوم األول من الشهر الذي يلي األول من 
على ان يتم تعبئة األستبانة الخاصة بالتأمين خالل شهر فقط وأشهر فترة إنتهاء التجربة للموظفين اإلداريين 

 .الصحي 
 .اليحق لزوج الموظفة األشتراك في التأمين الصحي   .4
المؤمن األنسحاب من التأمين الصحي خالل السنة التأمينية إلى في حالتي األستقالة أو  ال يحق للموظف .6

 . نهاية السنة التأمينية 
 % .50  نسبة التحمل ألدوية األمراض المزمنة  .7
     لغايات ضبط  وعدم رفع أقساط التأمين الصحي مستقبال ولمصلحة المشتركين أطراف التأمين الصحي  .2

 . سوف يتم تطبيق إجراءات خاصة بصرف النماذج الطبية للمؤمنين حسب المرفق ( عة الموظف والجام) 
المزمنة ، العمليات  لألستفادة من خدمة األمراض(  اشهر  6) تكون فترة األنتظار للمؤمنين الجدد  .2

 .المشمولة بالتأمين الصحيالجراحية ، 
الشتراك بالتأمين الصحي للمؤمنة او ثالثون يوما من تاريخ االحمل المشمول هو الذي يتكون بعد  .01

  .المنتفعات الجدد 
 .رفقات عن طريق الدواوين ملغايات التنظيم يرجى إرسال األستبانة وال .00
 .مركزكم / دائرتكم / لإلطالع على بنود وثيقة التأمين الصحي يمكن مراجعة ديوان عمادتكم .00
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 التأمين الصحي للعاملين

 

 10/01/2019_  10/10/2019من 

 :أسعار األقساط الشهرية عن كل درجة بالدينار األردني 
 موظفين وعائالتهم 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

الفئة    
 عمريةال
 
 الدرجة

 سنة 56سنة إلى  81من عمر  سنة 81من عمر يوم إلى 

 
االقتطاع 

الشهري من 
 الموظف

 
مساهمة 
 الجامعة

 
إجمالي 
القسط 
 الشهري

 
االقتطاع 
الشهري 
 للموظف

 
مساهمة 
 الجامعة

 
أجمالي القسط 

 الشهري
 

 األولى
88.51 ...5 84.11 81.51 84.11 08.11 

 الثانية
81.86 1.01 81.16 86.11 80.11 41.11 

 الثالثة
1.48 1.48 8..14 80.04 80.04 45..1 
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  2019اإلجراءات الخاصة بصرف النماذج الطبية للمؤمنين لسنة 
 
 

 .نماذج طبية لكل فرد مؤمن للسنة ( 8)يصرف  (0
ن سقف تغطية الحمل نماذج طبية لمراجعات ومتابعات أمور الحمل للمؤمنة أو المنتفعة ويعتبر م( 7)يصرف  (9

 .والوالدة 
للمراجعات الطبية لغير حاالت الحمل حسب ( الحامل ) نماذج طبية إضافية للمؤمنة أو المنتفعة ( 8)يصرف  (3

 ( .أ ) بند 
يعتبر سقف التغطية للنفقات خارج المستشفى حسب عقد التأمين هو المرجع في حال تجاوزه ، بحيث يفقد  (0

 .نموذج للعالج خارج المستشفى في مثل هذه الحالة  المؤمن حقه في الحصول على أي
بخصوص المؤمنين الذين يعانون من أمراض مزمنة يتم صرف أدوية األمراض المزمنة عن طريق نموذج  (4

 .خاص يتم دراسته حسب عقد التأمين الصحي 
التأمين الصحي في في حال أستنفاذ النماذج الطبية للمؤمن يتم دراسة الطلب المقدم من المؤمن من قبل لجنة  (6

 ( .شرط عدم تجاوز سقف التغطية للنفقات خارج المستشفى حسب عقد التأمين ) أضيق الحدود 
1 

 
 

  موظفين وعائالتهم -بوليصة تأمين صحي           
 

 جدول منافع التأمين الطبي بالدينار االردني
 
 

ثانية درجة درجة أولى الحد االقصى لكل مشترك سنويا    درجة ثالثه 
العالج داخل المستشفى: أوال  50000 40000 30000 

أجور االقامة في العناية الحثيثة/ أجور االقامة اليومية    

حسب أسعار الجهات المعتمدة للحالة المغطاة بموجب  أجور االطباء والعمليات الجراحية وعيادة الطوارئ وخدمات 
رة االسعافالمستشفى وأجور سيا هذا االشتراك  وطبقا  للمنطقة الجغرافية المسماة 

سنة 11أجور المرافق لغاية عمر    

 5000 7000 10000 الحد االقصى للحالة المرضية الواحدة

 ال شيء نسبة التحمل داخل الشبكة الطبية

 %25 نسبة التحمل خارج الشبكة الطبية

العالج خارج المستشفى: ثانيا     

ارج المستشفى لكل مشتركالحد االقصى للعالج خ  1000 750 600 

 الشيء زيارة الطبيب

 %10 االجراءات التشخيصية

 %10 األدوية الموصوفة

 %10 االشعة

 %10 المختبر



دينار سنويا   111جلسات وبحد أعلى  11العالج الطبيعي   10% 

المزمنة لألدويةنسبة التحمل   50% 

 %25 نسبة التحمل خارج الشبكة الطبية

يوم من  11منافع الحمل والوالدة وذلك للحمل المتكون بعد : لثا  ثا
:تاريخ االشتراك للمؤمنيين الجدد وتشمل   

 

 650 700 750 الوالدة الطبيعية و مراجعاتها

 700 800 900 الوالدة القيصرية و مراجعاتها

 250 300 350 االجهاض المشروع والحمل الهاجر

سب نسب التحمل الواردة في بند ثانيا  أعالهح نسب التحمل لمراجعات الحمل  

 حسب نسب التحمل الواردة في بند أوال  أعاله نسب التحمل لعمليات الوالدة

وأسعار الشبكة  8112اية معالجة خارج الشبكة الطبية المعتمدة يجري تسويتها على أساس الحد األدنى ألسعار نقابة األطباء 
والتقارير الطبية والفحوصات  األصلية الفواتيرسواء داخل أو خارج المستشفى على ان  تقدم للتامين الصحي   الطبية المعتمدة

.  أسبوعينخالل    
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 المنافع اإلضافية :
 

 
 .يتم منح االستمرارية للمشتركين والمؤمنين سابقا في بداية العقد  .8

 .لواحدهمن ضمن سقف الحاله ا(  Stent) تغطية شبكات القلب  .2

الحمل المشمول هوو الو ي يتكوون بعود ن نوون يوموا مون تواريك االشوتران بالتو مين الةوحي للمؤمنوة او النت عوات  .3

 .الجدد 
تغطيووة المواليوود الجوودد موون اليوووم ا ول للوووالدك شووريطة دن يكووون المولووود بةووحة جيوودك وي لووو موون ا موورا   .4

 .الوالدية والتشوهات ال لقية وعدم اكتمال النمو
 .التغطية دا ل و  ارج ا ردن ب سعار المملكة ا ردنية الهاشمية تكون .6

لعوو ج حالووة مرضوويه بشوورط ان ال تكووون  موةوووفةا ا كانووت و / لحوواالت الحموول  تغطيووة ال يتامينووات .5

 . الةحةلضريبة المبيعات و ان تكون مةن ه كدواء لدى وزارك   اضعة

 .تغطية الهرمونات غير المتعلقة بال ةوبة ..

 .والي غير المتعلقة بال ةوبة وغير التجميليه تغطية الد .1

 (  في حال كانت النتيجة اقل من المعدل الطبيعي  /ع ج فقط )    B12تغطية فيتامين  .9

 سنويا  هالو احد للحالةدينار  500تغطية ال داج بسقف  .01
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 األقساط السنوية :
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 األقساط شهريا :
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةالدرجة الثاني الدرجة األولى الفئات العمرية  الدرجه الثالثه 

سنة 11-يوم  1من   .7.212 ..12712 .172112 

سنة 22-سنة  11  711271 762221 7.12713 

 الدرجه الثالثه الدرجة الثانية الدرجة األولى الفئات العمرية
سنة 11-يوم  1من   172772 112661 112112 
سنة 22-سنة  11  73277. .12116 .22112 
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 : خالل سريان التامين  فترات انتظار للمنتفعين الجدداستثناءات ذات : ثانيا  

 

 فترة االنتظار االستثناء الرقم
 الركبة ، جراحة و تنظيررالظهاالنزالق الغضروفي، جراحة و االم ) 1

(الركبه الركبة  

أشهر 6  

وعمليات التنظير (القرحة) أمراض المعدة والجهاز الهضمي  8 أشهر 6   

أشهر 6 البواصير والنواصير والشق الشرجي ، الفتق 1  

أشهر 6 اللوزتين والزوائد اللحمية 4  

....(الضغط ، القلب، الشرايين ، السكري،)المزمنة  اإلمراض 5 أشهر 6   

، القيله المائيه  الخصيةدوالي االورده ، دوالي  6 أشهر 6   
 
 

ستئصال الرحم، البطانة الر  7 الليفية الحميدة األورامحمية وا  أشهر 6   

اشهر 6  المرارةتفتيت الحصى و استئصال  2  

العين ضغطوارتفاع   عمليات الساد 9 اشهر 6   
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 االستثناءات العامة                                                    

 

 
 .اء الذات المتعمدمحاولة االنتحار، إيذ .1
االعتداءات أو العمليات شبه , أعمال العدو األجنبي, الغزو, الحاالت الناتجة عن الحروبجميع  .8

األحكام , الثورة, التمرد, الحرب األهلية( األعمال العسكرية سواًء كانت الحرب معلنة أم ال), الحربية
 .باإلضافة الى أعمال الشغب, أعمال اإلرهاب, العرفية

ب أو محاولة إرتكاب جرم أو إشتراك في فتنة أو مشاجرة بشكل مباشر أو غير مباشر ، أرتكا .1
 الحاالت القضائية بجميع أنواعها

المخلفات للمعدات العسكرية والمخلفات للمواد , المفاعالت الذرية, التلوث النووي, التلوث اإلشعاعي .4
 .التلوث الكيماوي ونتائج المعالجات الكيماوية , النووية

 .واألخطار الطبيعية األخرى( الخ.....مثل الزالزل والفيضانات البراكين) لكوارث الطبيعيةا .5
ركوب المنطاد أو البالون )مثل  الرياضات الخطرةالحوادث والحاالت المرضية الناتجة عن ممارسة  .6

نارية والدراجات ال, تجارية مرخص لها طائرات أو الطائرة ما لم يكن المؤمن عليه راكباً بأجر في
 .وأية رياضة للمحترفين ( وسباق السيارات وتسلق الجبال

 (باستثناء المتعلقة بالحمل والمسجلة في وزارة الصحة )الفيتامينات وأدوية المعادن والكالسيوم  .7
التلون الجلدي، الكلف  وتساقط وزراعة  حب الشباب وكل ما هو مسجل كعالج لمداواة حب الشباب، .2

والمعالجات النجمة عن ( الخ........الثعلبة ،الصدفية ،البهاق )المزمنة  الشعر  األمراض الجلدية
 .حروق الشمس

، موانع الحمل، ما لم ترد ضمن جدول المنافع الحمل ومراجعاته، الوالدة، اإلجهاض والحمل الهاجر .9
 .فحص اكتشاف الحمل 

 .جميع الحاالت السابقة للتأمين غير المصرح عنها في طلب التأمين .11
 الوراثية  واألمراض والتشوهات الخلقية و( الخداج)الحاالت واألمراض المتعلقة باألطفال حديثي الوالدةكافة   .11

، المواليد الجدد الخلع الوركي والطهور واألمراض ذات العالقة بالنمو وفحوصات النوم،  و عدم اكتمال النمو,
 يوم 00الذين تقل اعمارهم عن 

أو أية /، إدمان أو تعاطي الكحول والمخدرات ووالعصبية النفسيةالخلل العقلي، الحاالت واألمراض  .18
والصرع ومرض  جرعات األدوية الزائدة، عالج المعاقينالمواد التي تحدث هلوسة ومواد محظورة و

 .التصلب اللويحي، السلس البولي
ريان حةةادث مشةةمول حصةةل أثنةةاء سةة اتجةةة عةةنالمعالجةةة والجراحةةة التجميليةةة بأنواعهةةا إال إذا كانةةت ن .11

 .انحراف الوتيرة األنفيةوعمليات ربط المعدة  مفعول التأمين
الفحوصةات العامةة، أيةة فحوصةةات أو معالجةة غيةر متعلقةة بةةأعراض محةددة أو مةرض معةين والعةةالج  .14

 .، والتأهيل، النقاهة(مثال المطاعيم)الوقائي
،  (مثةال مةنظم القلةةب) لةةبكلفةة تركيةب وثمةن األجهةةزة والمةواد الطبيةة المسةةاعدة ،األجهةزة المسةاندة للق .15

اآلالت وزراعة األعضاء واألعضةاء الصةناعية  و الكراسي المتحركة، المفاصل الصناعية، العكازات،
 .المساعدة على السمع، وفقدان السمع الجزئي والكلي

فحةةص وإصةةالح النظةةر، الحةةول، طةةول أو قصةةر النظةةر، االنحةةراف، اإلطةةارات وعدسةةات العيةةون،   .16
 . ومضاعفاتها( الماء األزرق)مراض القرنية والساد الحاالت المتعلقة بأ

الجسةةور والتيجةةان وكةةل مةةا يتعلةةق بهةةا إال إذا كانةةت  االسةةنان و طةةب وجراحةةة األسةةنان واللثةةة، تركيةةب .17
 ن حصل أثناء سريان وثيقة التأمي ث مشمولناتجة عن حاد
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ات، المستحضةرات والمةواد دون وصفة طبية، المةواد الغذائيةة، المقويةات والمهةدئ المصروفةالعالجات  .12
كريمةةات ومستحضةةرات التجميةةل  ،واللةةوازم غيةةر المسةةجلة رسةةمياً كةةدواء لةةدى وزارة الصةةحة األردنيةةة

 والشامبو والصابون بأنواعه، 
 راألمراض الوبائية السارية التي تسةتلزم العةزل والحجة)األمراض أو اإلصابات العامة واألوبئة العامة  .19

السةرطان، غسةيل الكلةى، الفشةل الكلةوي وفشةل )الدولةة بتكفلهةا مثةللية وأيةة أمةور تكةون مسةؤو( الطبي
اإلصةةابة أو المةةرض القابةةل للتعةةويض بموجةةب أي  و العةةالج لةةدى دور النقاهةةه او المنتجعةةات ،( الكبةةد

قةانون أو تشةريع أو أي نظةام  خةر بمةا فيهةا إصةابات العمةل وأمةراض المهنةة المشةمولة بموجةب قةانون 
 .الضمان االجتماعي

 .القابلة للتعويض من قبل الجهة المسببة للحالة بما في ذلك الدهس  وادث السيرح .81
معالجةةة الحةةاالت المستعصةةية الطويلةةة األمةةد كالفةةالج و الكسةةاح و الشةةلل الجزئةةي أو الكلةةي و العمةةى ،  .81

 .الخرف والزهايمر والرعاش
و .وبة، العجةةز الجنسةةي، حةةاالت العقةةم والخصةة(إلةةخ... السةةيالن، الزهةةري واإليةةدز)األمةةراض الجنسةةية  .88

 .اضطرابات الهرمونات و فحوصاتها
وحمةى البحةر االبةيض   التهةاب الكبةد الوبةائيومرض الحمةى الذئابيةة و هشاشة العظاممرض وفحص   .81

 .المتوسط 
 .الدوالي بانواعها، والقيلة المائية  .84
 .خدمات الكفتيريا والهاتف وكافة المستلزمات غير الطبية .85
 (التطبيب عن بعد )   Telemedicineاسخدام  .86

 
 
 

 
 

 
 


