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 ٢٠١٥لسنة ) ٢(تعلیمات رقم 

 تعلیمات التأمین الصحي للعاملین في الجامعة الهاشمیة
 من نظام التأمین الصحي في الجامعة الهاشمیة) ١١(صادرة بمقتضى أحكام المادة 
 ٢٠٠٣لسنة ) ١٨٢(رقم  

 
 

الهاشمیة لسنة تعلیمات التأمین الصحي للعاملین في الجامعة " تسمى هذه التعلیمات  ):١(المادة 
 .٢٣/٣/٢٠١٥، ویعمل بها من تاریخ "٢٠١٥

 
 

یكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعلیمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما  ):٢(المادة 
 .لم تدل القرینة على غیر ذلك

 .المملكة األردنیة الهاشمیة : المملكة
 .الجامعة الهاشمیة : الجامعة
 .ةرئیس الجامع : الرئیس
لجنة التأمین الصحي المشكلة بموجب إحكام نظام التأمین  : اللجنة

 .الصحي
 .نظام التأمین الصحي في الجامعة الهاشمیة : النظام

 .اللجنة الطبیة  العلیا المعتمدة في الجامعة : اللجنة الطبیة
كل شخص مشترك في التأمین الصحي، من العاملین في  : المشترك

االشتراك بموجب أحكام نظام التأمین  الجامعة، أو من یحق له
 .الصحي

كل فرد مشمول بالتأمین الصحي، من أفراد عائلة المشترك وفق  : المنتفع
 .أحكام النظام

الخدمة الطبیة التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص  : المعالجة
السریري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفیزیائیة واالختصاصیة 

لجراحیة والوالدة الطبیعیة وغیر الطبیعیة والعنایة والعملیات ا
بالحوامل واألطفال بعد الوالدة واألدویة وأیة معالجة أخرى ینص 

 .علیها النظام بما فیها أجور األطباء واإلقامة في المستشفى



 ۲ 

 .یكون االشتراك لجمیع العاملین على أساس سنوي- أ ):٣(المادة 
كانون األول من ) ٣١(ي بدایة كل عام، وینتهي بتاریخ یبدأ االنتفاع بالتأمین الصح- ب

 .العام نفسه، للذین ال یرغبون في تجدید االشتراك
یقدم طلب االشتراك في التأمین الصحي أو تعدیله أو إلغائه خالل الفترة الواقعة ما - ج

 تشرینمن شهر  الثالثین، من كل عام حتى األولتشرین شهر من  لخامس عشرابین 
الثاني من العام ذاته، ویقتصر النظر في الطلبات المقدمة إلى التامین الصحي خارج 

 :الفترة المذكورة على الحاالت التالیة
 .التعیینات الجدیدة )١
 .الموفد الذي یعود من بعثته ویباشر عمله في الجامعة )٢
 .الزواج الجدید )٣
 .الموالید الجدد )٤
ین، الذین یباشرون عملهم، بعد انقضاء إجازة أعضاء هیئة التدریس والموظف )٥

التفرغ العلمي، أو اإلعارة، أو االنتداب أو اإلجازات دون راتب إذا كانت 
 .اشتراكاتهم قد توقفت

یعد اشتراك الحاالت السابقة نافذًا في التأمین الصحي إذا دفع المشترك بدل 
یجب أن یتم خالل اشتراكه في التأمین الصحي بدءًا من تاریخ اشتراكه الذي 

شهرین من تاریخ تحقق الحالة ، وخالفًا لذلك یدفع صاحب أي حالة من 
الحاالت السابقة نفقات معالجته كاملة ، على أن ینظر في طلب اشتراكه بعد 

 .من هذه المادة) ج(ذلك استنادًا للفقرة 
فترة المنتفع الذي أوقف انتفاعه بطلب من المشترك وبقرار من اللجنة خارج ال )٦

الواردة في هذه المادة لتغطیة نفقات عالجه من جهة غیر الجامعةـ، بعد انتهاء 
 .الغرض الذي أوقف انتفاعه بسببه

 .یحق للجنة التنسیب لرئیس الجامعة بوقف االشتراك للحاالت المبررة خالل العام  -د 
 

 

رة الصحة ومراكزها تكون معالجة والدي المشترك، وزوج المشتركة في عیادات وزا ):٤(المادة 
ومستشفیاتها فضال عن مستشفیات الجامعات األردنیة الرسمیة المتعاقد معها وتكون 

 . اإلقامة في هذه الحاالت في الدرجة الثالثة فقط 
 

من النظام، یستثنى من التأمین الصحي ما ) ٥(مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة  ):٥(المادة 
- :یلي

ستحضراتها، باستثناء ما قد تتطلبه إصابات العمل، أو الجراحة التجمیلیة، وم - أ
حوادث یتعرض لها المشتركون  على ان تحتفظ الجامعة بحقها بالمطالبة في حال 

 .وجود طرف متسبب في إصابات الحوادث
 .العالج الطبیعي والتأهیلي خارج المستشفیات المتعاقد معها - ب



 ۳ 

وقائیة من قبل  وزارة الصحة أو المطاعیم بأنواعها، إال ما یتم إقراره سیاسة  - ج
 .الجامعة

للمشتركین والمنتفعین من ) العنة(معالجة العقم واإلخصاب والعجز الجنسي  -د
 .التأمین الصحي في الجامعة

 .األطراف الصناعیة ما لم تظهر الحاجة لها نتیجة حادث، والمفاصل الصناعیة -هـ
 .أجهزة السمع بأنواعه -و
إذا كانت مسؤولیتها تقع على الغیر  ویتحمل بصور ة قانونیة الحوادث القضائیة  -ز

 .تبعًا لذلك نفقات المعالجة
 .تصحیح البصر بجمیع الوسائل -ح
معالجة األسنان ما عدا الخلع والترمیم بالحشوات الفضیة ومعالجة القنوات السنیة  -ط

 .األسنانوالعملیات الجراحیة بأنواعها ومعالجة أمراض اللثة والنسیج المحیط ب
 . عالج حب الشباب والكلف بكافة أنواعه -ي
 .الحقن المفصلیة بكافة أنواعها -ك
قبل التعیین من التغطیة ) الضغط والسكري(تستثنى األمراض المزمنة مثل  -ل

بالتأمین الصحي لها سواء كانت للمعالجة أو صرف األدویة أو الفحوصات 
 .ستشفیاتالدوریة أو العملیات الجراحیة أو دخول الم

 :یستوفى االشتراك السنوي من المشترك أو المنتفع بالكامل، على النحو التالي- أ): ٦(المادة 

بدل االشتراك السنوي  الدرجة
 بالدینار للمشترك

 بدل االشتراك السنوي 
 بالدینار للمنتفع

 ٤٠ ١١٠ الخاصة

 ٣٢ ٨٥ األولى

 ٢٤ ٦٥ الثانیة

 ١٦ ٤٥ الثالثة

مائة وستون دینارًا بدل اشتراك سنوي، لكل ) ١٦٠(المشترك مبلغ وقدره یستوفى من - ب
 .من الوالدین، أو زوج المشتركة

 .یقتطع بدل االشتراك السنوي من راتب المشترك، بأقساط شهریة- ج
تستوفى قیمة االشتراك عن زوجة المشترك إذا كانت موظفة في الجامعة ومنتفعة من  -د

 .بدل قیمة االشتراك الذي یدفعه الزوج التامین الصحي بمقدار نصف
- :تتحمل الجامعة من نفقات المعالجة للمشتركین والمنتفعین وفقًا للنسب اآلتیة- هـ

مائة بالمائة من نفقات المعالجة، التي تتم في مستشفیات وزارة الصحة %) ١٠٠( )١
 .وعیاداتها ومراكزها الصحیة



 ٤ 

المعالجة التي تتم في المراكز              خمس وثمانون بالمائة من نفقات % ) ٨٥(  )٢
 .الصحیة التابعة للجامعة أو الجامعات األردنیة الرسمیة

خمسة وثمانون بالمائة من نفقات المعالجة التي تتم في مستشفیات %) ٨٥(  )٣
الجامعات األردنیة الرسمیة ومستشفیات الخدمات الطبیة وعیاداتها ومراكزها 

 .ومستشفى األمیر حمزة
تسعین بالمائة من نفقات المعالجة في المستشفیات الخاصة المتعاقد % ) ٩٠(  )٤

 .معها مع إمكانیة تقسیط المبلغ على دفعات
ثمانون بالمائة من نفقات الحاالت الطارئة، التي تستدعي المعالجة %) ٨٠( )٥

الفوریة خارج المستشفیات، والمراكز الطبیة المعتمدة، والتي تقرر اللجنة الطبیة 
 .حاالت طارئة، ال یمكن نقلهاأنها 

خمسة وسبعون بالمائة من نفقات المعالجة للمشتركین والمنتفعین في %) ٧٥( )٦
المناطق التي ال یتوافر فیها مستشفیات خاصة معتمدة، من قبل الجامعة إذا 
تمت معالجتهم في تلك المناطق، ووفق الحد األدنى لالئحة األجور الطبیة 

 .المعتمدة
لمائة من نفقات المعالجة التي تتم لدى أطباء القطاع الخاص خمسون با%) ٥٠( )٧

في المناطق التي یتوافر فیها مستشفیات خاصة متعاقد معها ووفق الحد األدنى 
 .لالئحة األجور الطبیة المعتمدة

من هذه المادة یكون سقف ما تتحمله ) ٧-١(مع مراعاة ما ورد في الفقرات من  )٨
خمسة وعشرون ألف دینار ) ٢٥,٠٠٠(لغ الجامعة عن المؤمن المشترك مب
عشرون ألف دینار سنویًا، یجوز ) ٢٠,٠٠٠(سنویًا، وعن المؤمن المنتفع مبلغ 

في حاالت خاصة یقدرها مجلس الجامعة بناًء على تنسیب اللجنة النظر في 
  .رفع سقف ما تتحمله الجامعة سنویًا وٕاصدار القرار المناسب بهذا الشأن

من نفقات معالجة القرنیة المخروطیة على أن ال %) ٨٠( تتحمل الجامعة نسبة )٩
خمسمائة دینار عن العین الواحدة ویستثنى من ) ٥٠٠(تزید كلفة المعالجة عن 
 .ذلك ثمن العدسة لكل عین

تغطي الجامعة عالج اعتالل الشبكیة وذمة اللطخة الصفراء السكریة، وكما  )١٠
 :یلي

 :حالة إعتالل الشبكیة - أ
العالج باللیزر لثالث جلسات عالجیة بحد أقصى لكل تغطي الجامعة كلفة  -١

 .عین، وحسب النسب المقررة بالتعلیمات النافذة
ألي جلسة عالجیة إضافیة بعد الثالثة %) ٥٠(تغطي الجامعة ما نسبته  -٢

 .ولجلستین فقط



 ٥ 

) AVOSTIN(من نفقات الحقن بالــ %) ٥٠(تغطي الجامعة ما نسبته  -٣
 .أعاله) ٢،١(المرافق للحاالت الواردة في 

 
 :حالة وذمة اللطخة الصفراء السكریة - ب

تغطي الجامعة تكالیف الحقن وفق النسب المقررة بالتعلیمات النافذة وبحد  -١
دینارًا للحقنة الواحدة وبما ال یتجاوز أربع حقن سنویًا للعین ) ١٥٠(أقصى 
 .الواحدة

ن من نفقات الحقن ألربع حقن إضافیة سنویًا للعی%) ٥٠(تغطي الجامعة  -٢
 .دینارًا للحقنة الواحدة) ٧٥(الواحدة وبما ال یتجاوز 

من نفقات الحقن بعالج آخر المرافق للحاالت الواردة %) ٥٠(تغطي الجامعة  -٣
 .أعاله، بناًء على توصیة الطبیب المعالج) ٢،١(في 

في حال قرر الطبیب المعالج العالج باللیزر فتغطي الجامعة نفقات الجلسة  -٤
من نفقات الجلسة الثالثة، حسب النسب المقررة %) ٥٠(األولى والثانیة و 
 .بالتعلیمات النافذة

تغطي الجامعة وفقًا للنسب المقررة المستحضرات الطبیة الخاضعة للضریبة  )١١
الموصوفة للسیدات الحوامل أو أي مریض آخر، إذا تم اعتماده %) ١٦(بنسبة 

باره عالجًا من طبیب االختصاص في المركز الصحي التابع للجامعة باعت
 .للحالة الموصوف لها

تتحمل الجامعة نفقات العالج الطبیعي والتأهیلي داخل مركز التأهیل المجتمعي  )١٢
%) ٨٠(جلسات وتتحمل الجامعة ما نسبته ) ١٠(في الجامعة بما ال یزید عن 

 .من تكلفة باقي الجلسات%) ٥٠(جلسات و) ٥(من تكلفة أول 
لمشترك أو المنتفع من نفقات المعالجة في یجوز تقسیط النسبة المستحقة على ا )١٣

أي من المستشفیات المتعاقد معها بناًء على طلب المشترك، على أن یسدد 
مبلغ النسبة المستحقة على أقساط ال تزید عن أثنى عشر قسطًا من راتب 

 .المشترك
والمشتركة من هذه المادة، یدفع المشترك عن والدیه ) هـ(على الرغم مما ورد في الفقرة - و

عن زوجها المنتفع، من المجموع السنوي العام لنفقات المعالجة النسب التالیة ، بحیث 
 -:سبعة آالف دینار لكل منهم ) ٧٠٠٠(ال یزید المجموع السنوي العام على 

ــــف دینــــار مــــن نفقــــات  ) ١٠٠٠(ثمانیــــة عشــــر بالمئــــة عــــن أول %) ١٨( )١                          أل
ویة التـــي تـــتم فـــي مراكـــز وزارة الصـــحة ومستشـــفیاتها والمراكـــز المعالجـــة الســـن

 .الصحیة األولیة التابعة للجامعات األردنیة الرسمیة المتعاقد معها 
ألـــــف دینـــــار، مـــــن نفقـــــات ) ١٠٠٠(خمســـــة وعشـــــرون بالمائـــــة عـــــن أول %) ٢٥( )٢

المعالجـــة الســـنویة التـــي تـــتم فـــي مستشـــفیات الجامعـــات األردنیـــة الرســـمیة المتعاقـــد 
 .معها



 ٦ 

ــــون بالمائــــة عــــن ثــــاني %) ٣٥( )٣ ــــات ) ١٠٠٠(خمســــة وثالث ــــف دینــــار، مــــن نفق أل
 .المعالجة السنویة

ألفـــي دینـــار، مـــن ) ٢٠٠٠(أربعـــون بالمائـــة عـــن المبلـــغ الـــذي یزیـــد علـــى %) ٤٠( )٤
 .نفقات المعالجة السنویة

المعالجة  من هذه المادة تدفع الجامعة جمیع نفقات) هـ(على الرغم مما ورد في الفقرة - ز
الناتجة عن إصابة المشترك بحادث أثناء قیامه بعمله الرسمي، على أن یتم في 
المستشفیات المعتمدة ، ما عدا الحاالت الطارئة التي ال یمكن نقلها فیجوز أن تتم 

 .معالجتها في أقرب مستشفى أو مركز طبي
تفع، تحمل صورته الشخصیة، تصدر الجامعة بطاقة تأمین صحي لكل مشترك، أو من  -أ): ٧(المادة 

، وتاریخ میالده، ودرجة تأمینه، ورقم )لألردني(یبین فیها اسمه، ورقمه الوطني 
االشتراك، ومكان عمل المشترك في الجامعة، ورقم البطاقة وتاریخ انتهائها، ویدفع 

 .المشترك مبلغ دینار لبطاقة كل منتفع ونصف دینار لتجدید أي بطاقة
رك أو المنتفع بطاقة تأمینه الصحي أو تلفت یجو ز إصدار بطاقة إذا أضاع المشت  -ب

جدیدة في كال الحالتین ، على أن یدفع خمسة دنانیر لكل بطاقة ضائعة ، وثالثة 
 .دنانیر لكل بطاقة تالفة

- :یلغى التأمین الصحي، ویوقف حسم بدل االشتراك، في أي من الحاالت التالیة ):٨(المادة 
المشترك ألي سبب من األسباب، إذا لم یكن له حق االستمرار في إنهاء خدمة  - أ

 .التأمین الصحي
إذا ثبتت إساءة المشترك الستعمال بطاقة التأمین الصحي، أو إساءة االستفادة من  - ب

 .خدمات التأمین الصحي
 . وفاة المشترك أو المنتفع– ج
 .طالق المنتفع بناء على وثیقة طالق یقدمها المشترك- د

للمشترك أو المنتفع اإلقامة في المستشفى في درجة أعلى من الدرجة التي اشترك بها، - أ):٩( المادة
 .على أن یدفع للمستشفى مباشرة فرق أجور اإلقامة في الدرجة األعلى

في حالة عدم توافر مكان في الدرجة التي اشترك بها المشترك أو المنتفع، على - ب
أعلى، أو في درجة أدنى من درجته، إلى أن یشغر المستشفى توفیر سریر له، في درجة 

سریر في الدرجة التي اشترك بها ، وفي هذه الحالة ال یتحمل المشترك أو المنتفع فروق 
 .الدرجة األعلى

 
یجوز أن یرافق الطفل المریض المنتفع  حتى سن الثانیة عشرة من یقیم معه في - أ):١٠(المادة 

طبیب المعالج، وفي هذه الحالة تتحمل الجامعة المستشفى، بناء على توصیة من ال
 .من نفقات إقامة المرافق) ٦(من المادة ) هـ(النسب المبینة في البند 



 ۷ 

یجوز أن یرافق المریض المشترك أو المنتفع في حالة خاصة من یقیم معه في - ب
المستشفى بناء على توصیة من الطبیب المعالج وفي هذه الحالة تتحمل الجامعة نصف 

 .فقات إقامة المرافقن
  



 ۸ 

 
 المعالجة خارج المملكة

للمشترك، وزوجته ،وأبنائه، االستفادة من المعالجة خارج المملكة، وتتم المعالجة خارج - أ):١١(المادة 
المملكة للمشترك، أو المنتفع بقرار من مجلس العمداء، أو من یفوضه بناًء على تقریر 
اللجنة الطبیة العلیا وتوصیتها بعد التأكد من عدم توافر اإلمكانات العالجیة الالزمة في 

ات المملكة، ویحق للجنة إجراء الفحص الطبي الالزم أو طلب تقاریر أي من مستشفی
 . طبیة من أي جهة رسمیة تعتمدها اللجنة

تتولى اللجنة الطبیة العلیا متابعة حالة المشترك، أو المنتفع، أثناء فترة عالجه من خالل - ب
 .أنها إلى الرئیسالتقاریر الطبیة التي تقدم إلیها، وترفع اللجنة توصیاتها المناسبة في ش

 :یجب أن یتضمن قرار اللجنة الطبیة  العلیا المعلومات التالیة- ج
 .اسم المریض كامًال، و مكان عمله، وبیان حالته التأمینیة مشتركًا أو منتفعاً  )١
 .تشخیص المرض، وأسباب إحالة المریض للمعالجة الخارجیة )٢
 .رقم بطاقة التأمین، ودرجة التأمین )٣
 .لحالة المرضیة أولیة أو مراجعةا)     ٤
 .األسباب التي تتطلب وجود مرافق للمریض إن وجدت )٥

 :تتحمل الجامعة ، من تكالیف المعالجة خارج المملكة النفقات التالیة- أ):١٢(المادة 
تسعون بالمائة من تكالیف المعالجة للمشترك، أو المنتفع، أثناء إقامته %) ٩٠( )١

في المستشفى، ومراجعته العیادات الخارجیة، وتكون إقامة المریض في 
المستشفى حسب درجة تأمینه، وفي جمیع الحاالت یتم صرف المبالغ التي 

العلیا ویعتمدها تتحملها الجامعة، بموجب فواتیر توافق علیها اللجنة الطبیة 
الرئیس،على أن ال یزید المبلغ الذي تتحمله الجامعة في الحالة المرضیة الواحدة 

عشرین الف دینار في السنة الواحدة وأن ال تزید المدة )  ٢٠٠٠٠( على   
 . التي یتحمل فیها التامین الصحي هذه النفقات  عن سنتین

نظام االنتقال والسفر أجور سفر المریض، بالدرجة المحددة للمشترك في  )٢
 .المعمول به في الجامعة

أجور سفر المرافق للمریض، إذا أوصت اللجنة الطبیة بأن الحالة تستدعي  )٣
وجود مرافق له، وتكون درجة سفر المرافق هي درجة سفر المریض نفسه، 

خمسین %) ٥٠(ویكون كل ذلك بموافقة الرئیس، ویدفع للمرافق ما یعادل 
 .المشتركبالمائة من میاومات 

عالوة سفر كاملة، لكل لیلة یقضیها المشترك المریض خارج المستشفى، مدة  )٤
ثالثین یومًا حدًا أقصى بموجب شهادة خطیة من المستشفى، والطبیب المعالج، 
استكماًال للتشخیص والمعالجة، وتصرف هذه العالوات وفق نظام االنتقال 



 ۹ 

المریض منتفعًا، فیدفع له ما والسفر المعمول به في الجامعة، أما إذا كان 
 .خمسین بالمائة من عالوة السفر المستحقة للمشترك) ٥٠(یعادل 

یمكن زیادة المدة التي یقضیها المشترك، أو المنتفع خارج المستشفى، بتوصیة من - ب
اللجنة الطبیة، وبناء على تنسیب من الرئیس، وبموافقة مجلس العمداء، أو من 

ریر طبي من الطبیب المعالج في الخارج، ویحدد الرئیس في یفوضه، استنادًا إلى تق
 .هذه الحالة النسبة التي تدفع للمریض من عالوة السفر

 .تصرف سلفة مالیة للمریض یقررها الرئیس، وتتم تسویتها بعد عودته- ج
 :تشمل المعالجة خارج المملكة ما یلي- د

 .أجور األطباء )١
 .لمستشفى، أو العیادات الخارجیةنفقات اإلقامة، والمعالجة في ا )٢
 .أجور العملیات، واإلجراءات الطبیة )٣
 .أجور الفحوصات المخبریة، والشعاعیة والتشخیصیة األخرى )٤
 .ثمن األدویة )٥

یسمح للمریض المشترك، أو المنتفع بمراجعة طبیبه في الخارج، بناًء على طلب  ):١٣(المادة 
لالستشفاء منه ، بقرار من مجلس العمداء، أو من الطبیب، وللمرض الذي سافر 

یفوضه، وتوصیة من اللجنة الطبیة العلیا ، وفي هذه الحالة یتحمل التأمین الطبي 
 .تسعین بالمائة من نفقات المعالجة%) ٩٠(نسبة 

ال تتحمل الجامعة أیة نفقات إذا تمت معالجة المشترك، أو المنتفع، خارج المملكة  ):١٤(المادة 
 .موافقة مسبقة من الجهات المختصة بموجب هذه التعلیمات دون

خارج إذا كان المشترك من هذه التعلیمات، ) ١٤(مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة - أ):١٥(المادة 
، )باستثناء المشاركة في المؤتمرات(في مهمة رسمیة بموافقة رئاسة الجامعة  المملكة

یة أن یعلم الجامعة بذلك في مدة أقصاها عشرة واحتاج إلى معالجة طارئة فوریة فعل
 .أیام

على المشترك في هذه الحالة، أن یقدم تقریرًا من المرجع الطبي، الذي تولى معالجته، - ب
، لدراستها وتقدیم توصیة اللجنة الطبیة العلیا في الجامعةمشفوعًا بأجور المعالجة إلى 

 .للرئیس للموافقة علیها
طارئة، وأن معالجته كانت  لطبیة العلیا أن حالة المشترك، كانتإذا قررت اللجنة ا- ج

، ویتخذ الرئیس في هذه نفقات المعالجة، فإنها توصي إلى الرئیس بصرف ضروریة
 .الحالة القرار الذي یراه مناسباً 

تسعین بالمائة من نفقات المعالجة أو قیمة التأمین %) ٩٠(تساهم الجامعة بنسبة - أ):١٦(المادة 
ي للمشترك، وذویه من المنتفعین، إذا كان منتدبًا، أو معارًا، أو موفدًا، أو في الصح

إجازة تفرغ علمي خارج المملكة، وال یتقاضى راتبًا منتظمًا من جهة أخرى، لقاء عمله، 



 ۱۰ 

وال یتمتع بتأمین صحي آخر، على أن ال تزید مساهمة الجامعة سنویًا في أي حال من 
- :األحوال على

 .ئة دینار، في العام الواحد للعازبستما )٦٠٠( )١
 .ألف دینار، في العام الواحد للمتزوج، وزوجته إن كانت مرافقة له) ١٠٠٠( )٢
، وبحد أقصى أربعة ام الواحد لكل ولد یرافق المشتركمائة دینار، في الع )١٠٠( )٣

 .أوالد ویستثنى من ذلك، التعویضات السنیة بجمیع أنواعها
من هذه المادة، بتقریر طبي من الجهة ) أ(الواردة في الفقرة تدفع الجامعة مساهمتها - ب

المعالجة، مرفقًا به أجور المعالجة، لیتم دراستها والموافقة علیها من اللجنة، والتنسیب 
 .بها للرئیس للموافقة علیها

إذا توفي المشترك اثناء وجوده في الخارج، ینقل جثمانه على حساب التأمین   -أ:)١٧(المادة 
 .حي، من المكان الذي توفي فیه إلى مكان دفنه داخل المملكةالص

 .تدفع الجامعة، وعلى حساب التأمین الصحي، كامل أجور سفر المرافق للجثمان- ب
 

 أحكام عامة
یكون اشتراك أعضاء هیئة التدریس وموظفي الدرجة األولى أو من یساویهم في الراتب ) :    ١٨( المادة 

 .الدرجة الخاصة أو األولى فقطمن المعینین بعقود في 
التسعیرة الرسمیة الصادرة عن  الحد األدنى منإذا تمت المعالجة داخل المملكة، تعتمد  ):١٩( المادة

 .وزارة الصحة ونقابة األطباء في المملكة، لتدقیق المطالبات قبل الدفع
تتحمل الجامعة أكثر من من هذه التعلیمات، ال ) هـ/٦(مع مراعاة أحكام المادة  ):٢٠(المادة 

المبالغ المبینة أدناه للحاالت العالجیة المحددة تالیًا، إذا تمت خارج المستشفیات 
- :والمراكز الطبیة المعتمدة

 .أربعون دینارًا أجرة  فحص الطبیب االختصاصي مع ثمن الدواء- ١
 .ثالثون دینارًا أجرة  فحص الطبیب العام مع ثمن الدواء- ٢
 .ف دینار نفقات عالج في المستشفیات داخل المملكةثالثة اال- ٣

یحق للمشترك الحصول على النظارات الطبیة أو العدسات الطبیة الالصقة ولمرة  -أ):       ٢١(المادة 
خمسة وثالثین دینارًا ) ٣٥(واحدة كل سنتین، على أن ال تتحمل الجامعة أكثر من 

 .ن جهة مختصةللحالة الواحدة بناًء على تقریر فحص النظر م
یحق لزوجة المشترك المنتفعة من التأمین الصحي وأوالد المشترك وبناته المنتفعین  -ب

معه حتى سن الثامنة عشرة الحصول على النظارات الطبیة أو العدسات الطبیة 
) ٣٥(الالصقة ولمرة واحدة كل سنتین، على أن ال تتحمل الجامعة أكثر من 

الواحدة بناًء على تقریر فحص النظر من أخصائي خمسة وثالثین دینارًا للحالة 
العیون في كلیة الطب البشري في الجامعة الهاشمیة أو مستشفى األمیر حمزة أو 



 ۱۱ 

أي مستشفى جامعي تابع لجامعة أردنیة رسمیة، أو أي عیادة عیون ثابتة في 
 .مستشفى خاص معتمد لدى الجامعة الهاشمیة

 
 .في التأمین الصحي أن یستفید مما ورد في هذه التعلیمات ال یحق لمن لم یشترك ):٢٢(المادة 
یخصص مبلغ سنوي في موازنة الجامعة، لتغطیة نفقات معالجة المشتركین والمنتفعین  ):٢٣(المادة 

 .الداخلیة والخارجیة
توصي لجنة التأمین الصحي في الحاالت التي لم یرد علیها نص في هذه التعلیمات  ):٢٤(المادة 

 .تخاذ القرار المناسب بشأنهاللرئیس ال
تلغي هذه التعلیمات، أي تعلیمات، أو قرارات سابقة متعلقة بالتأمین الصحي للعاملین  ):٢٥(المادة 

 .في الجامعة
 


