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 3002لسنة ( 861) التأمين الصحي لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية رقمصادرة بموجب نظام 
 

( التأميي  الحأ ل للعأايلي  جأل ةايعأل العلأتك والتياتلتةيأا ا    يأل تعليمات) تسمى هذه التعليمات :8المادة 
 .صدو هاويعمل بها اعتبا ا ي  تا يخ 

 .المخححل لها أ  اه يا لم تدل القريال على غير ذلكييتن لأللفاظ والعبا ات التاليل المعا ل  :3المادة 
 .ةايعل العلتك والتياتلتةيا ا    يل :الجامعة 
 . ئيس الجايعل :الرئيس 
 . ظاك التميي  الح ل جل الجايعل :النظام 
 .صادوق التميي  الح ل جل الجايعل :الصندوق 
يركز ص ل أي يستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجايعل أو  :المستشفى 

لغرض د يعه الجايعل أو أي يستشفى تتعاق/تابع للجايعل

 .التميي  الح ل
العايل جل الجايعل المشترك جل التميي  الح ل وجقاً  حياك  :المشترك 

 .الاظاك وهذه التعليمات
ال تفاع ي  التميي  الح ل وجقاً  حياك الاظاك ي  ي ق له ا :المنتفع 

 .وهذه التعليمات
 .جال الطبيل المعتمدة لدى الجايعلالل :بيةاللجنة الط 
وتشمل الف ص  التل تقدك للمشترك والماتفعالخديل الطبيل  :المعالجة 

السريري والمخبري والشعاعل والمعالجل الفيزيائيل 

واالختحاصيل والعمليات الجراحيل والتال ة وا  ويل واإلقايل 

 .جل المستشفى
ا طباء واإلقايل جل المستشفى وأثمان العالةات تشمل أةت   :نفقات المعالجة 

والحت  الشعاعيل والعمليات الجراحيل والف تصات المخبريل 

 .واإلةراءات الح يل جل الد ةل المقر ة
لجايعل أو يركز طب ا ساان لالمركز الح ل الشايل  :المركز 

 .مل أو العيا ة العايل جل الجايعلالتعلي
 :2المادة 

ليأأل يأأ  يعمأأل جأأل الجايعأأل ولزوةتأأه وأوال ه  اختيا يأأا التأأميي  الحأأ ليعتبأأر االرأأتراك جأأل  (أ 

 .كماتفعي ، وذلك بمتةب  جتر العائلل
ال يجتز للمشترك أن يؤي  لدى الجايعل أحد والديه أو كليهما، المتمتع بتميي  ص ل لأدى ةهأل  (ب 

كان مشتركاً في تأمين صحي  كما ال يجوز للمشتركة أن تؤمن زوجها لدى الجامعة إذاأخرى، 

كما ال يجوز لها أن تؤمن أوالدها إذا كانوا مشتركين في تأمين صحي آخر آخر
 

، على أن يقتك 

المشترك أو المشتركل بتقديم تعهد خطل بذلك و للجايعل ال ق باتخاذ أي إةراءات قا ت يل ب أق 

إذا ثبأ  أن لديأه  لماتفعأي ااسأتر ا  أي يبلأت تأم  جعأه عأ  أي يأ  هأؤالء  المشترك بما جل ذلأك

 .تميي  ص ل آخر
 :4المادة 

 :كمشتركي  وياتفعي  التميي  الح لبيسمح بإ خال الفئات التاليل  (أ 
المشأأترك الأأذي تاتهأأل خديتأأه جأأل الجايعأأل  سأأبال صأأ يل وجقأأاً للتشأأريعات المعمأأتل بهأأا جأأل  .1

وبااتأه غيأر  سال( 2 ) الجايعل وزوةه وأبااؤه حتى س  الثايال عشرة وأبااؤه الطلبل حتى س 

 .ع  خمس ساتات يتحلل التميي  الح لالمتزوةات رريطل أن ال تقل يدة ارتراكه جل 
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المشترك الذي تاتهل خديته جل الجايعل بسبب إكماله الس  القا ت يل وزوةأه وأباأاؤه حتأى سأ   . 

قل يأدة وبااته غير المتزوةات رريطل أن ال ت سال( 2 ) الثايال عشرة وأبااؤه الطلبل حتى س 

 .ع  عشر ساتات يتحلل قبل بدء االرتراك التميي  الح لجل  ارتراكه

غيأر وبااتأه  سأال( 2 ) زوةل المشترك وأبااؤه حتى س  الثايال عشرة وأبااؤه الطلبل حتى س  .3

إذا تتجل المشترك وهت على  أس عمله جل الجايعل وكا أ  لأه خديأل جأل الجايعأل  المتزوةات

 .يدة ال تقل ع  خمس ساتات وتدجع الزوةل جل هذه ال الل يا يدجعه المشترك

زوةل المشترك المتتجى وهت على  أس عمله وأباأاؤه حتأى سأ  الثاياأل عشأرة وأباأاؤه الطلبأل  .2

وبااته غير المتزوةات لسال التجاة والسال التأل تليهأا لمأ  تقأل خديتأه جأل  سال( 2 ) حتى س 

الجايعل ع  خمس ساتات وكان ارتراكه جل التميي  الح ل يتحالً ليايل الفترة قبل بدء سال 

 .التجاة وتدجع الزوةل جل هذه ال الل يا يدجعه المشترك

وأباأاؤه حتأى سأ  الثاياأل عشأأرة  المشأترك الأذي تاتهأل خديتأه جأل الجايعأل باالسأتقالل وزوةأه .2

وبااتأأه غيأأر المتزوةأأات رأأريطل أن ال تقأأل خديتأأه جأأل  سأأال( 2 ) وأباأأاؤه الطلبأأل حتأأى سأأ 

يتحأأالً خأأالل جتأأرة  التأأميي  الحأأ لوأن ييأأتن ارأأتراكه جأأل  سأأال ةالجايعأأل عأأ  خمأأس عشأأر

 .خديته جل الجايعل

ؤه حتأأى سأأ  الثاياأأل عشأأرة زوةأأل المشأأترك الأأذي يتأأتجى بعأأد ا تهأأاء خديتأأه جأأل الجايعأأل وأباأأا .6

 جأع قد أسأتمر جأل وبااته غير المتزوةات رريطل أن ييتن  سال( 2 ) وأبااؤه الطلبل حتى س 

يأ  هأذه ( 2) و(  ) و( 1) قبأل وجاتأه وجقأاً  حيأاك أي يأ  الباأت  التأميي  الحأ لارأتراكاته ب

 .الفقرة
يأرة أخأرى  التأميي  الحأ لي  هذه الما ة جل ( أ) ال يجتز إ خال أي ي  المذكت ي  جل الفقرة (ب 

 .لمدة سال حداً أعلى التميي  الح لجل  االرتراكع   ا قطاعهمجل حال 

يأ  قيمأل العأال  أو  (%10) بدجع يساهمته جأل تيأاليا العأال  التميي  الح لبيقتك المشمتل  (ج 

شأفى أو المركأز يبارأرة للمست ، أس عملأه ىالاسبل المعتمدة جل حياه كما لأت كأان المأذكت  علأ

يغطأل ) :الح ل الم تل إليه وذلك بإضأاجل العبأا ة التاليأل لامأتذ  الت تيأل الخأاذ بالمأذكت 

 .(ي  تياليا العال  جقط (%90) التميي  الح ل

كأأا تن الثأأا ل  يخأأالل رأأهرالسأأاتي يقأأدياً  االرأأتراكجأأل الفئأأات المأأذكت ة أعأأاله  جأأع يشأأترط  (د 

 .كل عاك ي ورباط 
ت سب اإلةأازة  ون  اتأب وإةأازة التفأرع العلمأل واإلعأا ة التأل ي حأل عليهأا العأايلتن جأل  (ه 

يأ  هأذه ( أ) يأ  الفقأرة( 2) و(  ) و( 1) جأل الباأت  إليهأاالجايعل ي  الخديل المتحلل المشا  

المترتبل عليه خالل تلأك  االلتزاياتو جعه  التميي  الح لجل  باالرتراكالما ة رريطل التزايه 

 .مدةال

التأل تمأ  قبأل  التأميي  الحأ لجأل  االرأتراكسأاتات  االعتبأا لغايات هأذه المأا ة تؤخأذ بعأي   (و 

 .سريان أحياك الاظاك

التأأميي  جأأل  االرأأتراكوكأأذلك المعياأأتن بالمياجأأمة   بأأا ةت  اليتييأأل وعأأائالتهم يلمسأأتخديل يجأأتز :5المادة 

رريطل تقأديم طلأب اإلرأتراك أو التيليا صدو  قرا  التعيي  على رهت  بعد يضل ثالثل  الح ل

 .خالل الشهري  التاليي  وأن ال ييتن لديهم تميي  ص ل لدى ةهل أخرى

 :يسمح بإ خال الفئات التاليل كماتفعي  جل التميي  الح ل :6المادة 

أو الذي  يتلقتن   استهم جل س  الثايال عشرة  المشترك وا وال  الذي  لم ييملتا لزو  أو زوة (أ 

 المؤسسات التعليميل حتى إكمال الد اسل أو إكمال س  الخايسل والعشري  أيهما أسبق
 3 .غير العايالت والمطلقات غير المتزوةاتالباات  (ب 

ي  ا بااء والباات الذي  يعتمدون على المشترك جأل إعأالتهم رأرعاً،  ذوي االحتياةات الخاصل (ج 

 .جقط وتيتن استفا تهم ي  المعالجل جل المستشفى والمركز

الأبال  خأالل أةأازاتهم رأريطل أن  إلأىا بااء والباات الذي  يد سأتن جأل الخأا   عاأد قأدويهم  (د 

 .وثيقل إثبات طالب ويقديتاي  بدايل العاك  التميي  الح لبييت تا يشتركي  
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يبقى المشترك يستفيدا هت وأجرا  عائلته ي  التميي  الح ل خالل إةازة التفرع العلمل أو  :7المادة 

اإلةازة  ون  اتب أو اال تدال أو اإلعا ة يا لم يطلب خطيا عدك الرغبل باالرتراك جل التميي  

الح ل خالل رهري  ي  تا يخ التمتع باإلةازة وعلى أن يسد  االرتراك الساتي  جعل واحدة 

يا بالاسبل لل اصلي  على إةازة  ون  اتب أو إعا ة أو ا تدال وعلى أقساط رهريل يتساويل يقد

 .ي   اتب المشترك ال اصل على إةازة تفرع علمل
رأأريطل أن يأأدجع المشأأترك  التأأميي  الحأأ لب االرأأتراكيسأأمح لتالأأدي المشأأترك وزو  المشأأتركل  :1المادة 

 :عاهما االرتراك الساتي المقر  جل هذه التعليمات وحسب الشروط التاليل

 .أن ييتن المشترك المعيل التحيد لتالديه (أ 
 .أن ال يعمل التالدان أو الزو  جل أي عمل يد  عليهم  خال يستمراً  (ب 
 .أن ال ييت تا يستفيدي  ي  أي تميي  ص ل آخر (ج 

زو  المشتركل س  الستي  عاد بدء االرتراك جل التأميي   وأالتالدة  وأأن ال يتجاوز عمر التالد  (د 

جأأل الجايعأأل جيجأأتز أن يتجأأاوز سأأ  أي يأأ  الماتفعأأي   التعيياأأات الجديأأدة، باسأأتثااء  ول يأأرة

 .شترك جل الجايعلعاد تعيي  الم   الستي 
 :يرة خلتهم ي  ا يراض التاليل عاد بدء االرتراك  ول (ه 

 أيراض السرطان .1
 أيراض الخرف . 

 الشلل الدياغل والاحفل .3
 .رريطل تقديم بيان ع  حالتهم الح يل يتم اعتما ه ي  اللجال الطبيل المعتمدة جل الجايعل

 .ي  تياليا المعالجل الفعليل%( 20) أيا بالاسبل لمرض الفشل اليلتي جيت ملتن .2
يتياً لإل خال التاحد ك د أقحى، وجل حالأل خمسل عشر ( 12) تيتن يدة اإلقايل جل المستشفى (و 

تجأأاوز هأأذه المأأدة وكا أأ  ال الأأل تسأأتدعل ذلأأك جيعأأرض المتضأأتع علأأى اللجاأأل الطبيأأل التخأأاذ 

 .القرا  المااسب
المشترك أو زو  المشتركل أي  تع ي  التميياات الحأ يل أو غيأر ياتسأب  يأن ال تتتجر لتالد (ز 

 . يل  قابل تتجر لهم خديل التميي  الح ل
لتالأأدي المشأأترك أو زو  المشأأتركل بعأأد إلغأأاء  التأأميي  الحأأ لال يجأأتز إعأأا ة االرأأتراك جأأل  (ح 

 .يهما كا   ا سبال التميي  الح لارتراكهم جل 

يجأأتز لمجلأأس ( 8)يأأ  المأأا ة (  )والفقأأرة ( 2)يأأ  المأأا ة ( ل)بأأالرغم يمأأا و   جأأل الفقأأرة  (ط 

عأأل يمأأ  تأأم تعييأأاهم قبأأل صأأدو  هأأذه الجايعأأل ولمأأرة واحأأدة جقأأط السأأما  للعأأايلي  جأأل الجاي

التعليمات با تفاع التالدي  وزو  المشتركل يم  تجاوزت أعما هم س  الستي  بالتميي  الح ل 

وذلك خالل رهر واحد تبدأ يدته ي  تا يخ صأدو  اليتأال بهأذا الخحأتذ علأى أن يأتم تعمأيم 

 2.يي  الح لذلك على كاجل العايلي  جل الجايعل يم  ي ق لهم االرتراك جل التم

 2.يسمح بنقل الوالدين المنتفعين من التأمين الصحي بين األشقاء في بداية كل عام (ي 

 :جل بدايل كل عاك حسب الشروط التاليل التميي  الح لبيبدأ اال تفاع  :9المادة 
 .ساتي التميي  الح لاالرتراك ب .1

خأالل المأدة الم أد ة جأل التعمأيم الأذي يحأد   التميي  الح لتقدك طلبات االرتراك واال تفاع ب . 

ع  الأرئيس سأاتياً لهأذا الغأرض وال ياظأر بعأد ذلأك جأل أي طلأب ةديأد أو إلغأاء االرأتراك أو 

 :ال االت التاليل باستثااءتبديل   ةل االرتراك 

i. الجديدة تالتعيياا. 

ii. الزوا  الجديد وييتن االرتراك اعتبا اً ي  تا يخه. 

iii.  المتاليد الجد. 

iv. المتجد الذي يعت  ي  بعثته ويبارر عمله جل الجايعل. 

v.  الأذي  يبارأرون عملهأم بعأد ا قضأاء إةأازة  ي امأؤيغيأر ال أعضاء هيئل التد يس والبأاحثي

 .اال تدالأو اإلعا ة أو التفرع العلمل أو اإلةازة  ون  اتب 
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vi.  االلتأزاك بالمأدة يب   ئيس الجايعأل جأل ال أاالت الخاصأل بطلبأات االرأتراك جأل حأال عأدك

 .الم د ة جل التعميم الذي يحد  ع  الرئيس ساتيا
يأ   ثالثأل رأهت خأالل يجتز تقديم طلب اإلرتراك أو اإل تفاع ي  التميي  الحأ ل وجل هذه ال االت 

ويأ  يتجأاوز هأذه تا يخ صدو  قأرا  التعيأي  أو يبارأرة العمأل، أو الأتال ة الجديأدة أو عقأد الأزوا  

اإل تفأاع يأ  التأميي  إال عاأد جأتح بأال اإلرأتراك أو اإل تفأاع يأ  التأميي  جأل السأال المدة ال يجتز له 

 .التاليل
التأميي  جأل  ارأتراكهميسمح  عضاء هيئل التد يس غير ا    يي  العايلي  جأل الجايعأل إلغأاء  .3

 .ع  عائالتهم عاد يغا  تهم الممليل ي  تا يخ المغا  ة الح ل

رئوويس الجامعووة الاوواء ا شووترات أو اةنتفوواي موون التووأمين يجوووز فووي حوواة  قاصووة يقوودر ا  .2
الصووحي ألي موون المشووتركين أو المنتفعووين قوونل السوونة بنوواءت علوو  طلووب المشووترت وة يجوووز 
إعووادا ا شووترات أو اةنتفوواي فووي نفووس السوونة التووي تووم في ووا الاوواء ا شووترات أو اةنتفوواي موون 

 6.التأمين

 .صدور هذا القرار ويطبق هذا التعديل إعتبارا من تاريخ

 :80المادة 
أسأماء  جيهأا وحدة رؤون العايلي  جل الجايعأل يبياأا إلى التميي  الح لبتقدك طلبات االرتراك  (أ 

 .االرتراكالماتفعي  و  ةل 
 .جل  هايل رهر كا تن ا ول ي  كل عاك التميي  الح لبتاتهل جترة اال تفاع  (ب 

 :أسلتل المعالجل :88المادة 
المركز الح ل التابع للجايعل يأ  خأالل خدياتأه حيأد يقأدك المركأز الخأديات تتم المعالجل جل  (أ 

الطبيأأل المتأأتجرة جيأأه بجميأأع عيا اتأأه العايأأل والخأأديات المتعلقأأل بالتحأأتير الشأأعاعل والمختبأأر 

التشخيحل وتقديم ا  ويل، أو جل المستشفى بااء على ت تيل  سمل يأ  المركأز ويسأتثاى يأ  

 .ات والمراكز الح يل التابعل لتزا ة الح لالت تيل الرسمل المستشفي

 .المستشفى بامتذ  ت تيل  سمل ي  الطبيب المختص إلىيتم الت تيل ي  المركز  (ب 
أي يستشأفى  إلأىجل حالل عدك تتجر التخحص المطلتل جل المركز أو المستشفى يأتم الت تيأل  (ج 

 خحأأائل جأأل باأأاًء علأأى تتصأأيل يأأ  الطبيأأب ا يأأدير المركأأز أو المستشأأفىأخأأر بقأأرا  يأأ  

المستشأأفى وجأأل ال أأاالت الطا ئأأل يميأأ  للطبيأأب بأأالمركز أن يقأأتك بهأأذا الت تيأأل بالتاسأأيق يأأع 

 .الطبيب المختص

جل حاالت التال ة، يجتز للسيدة المشأتركل أو الماتفعأل اختيأا  أن تأتم الأتال ة جأل أي يستشأفى،  (د 

 .لمؤسس عبدهللا الجايعلعلى أن ال تزيد التياليا ع  التياليا المقر ة جل يستشفى الملك ا

من قيمة إيصاالت المعالجة إذا تمتت يتم مشتشتفل الم تك %( 80)يتحمل المشترك والمنتفع  (ه 
 1.المؤشس عبد هللا الجامعم

يأ  المستشأفيات التأل لأم جل أي  ل إيحاالت المعالجلي  قيم %(62) المشترك والماتفعيت مل  (و 

 8.ير  ذكرها جل هذه التعليمات
 :ي  التميي  الح ل يا يلليستثاى  :83المادة 

وبشأرط أن ييأتن  يا لم تظهر ال اةل لها  تيجأل حأا  ا طراف الحااعيل والجراحل التجميليل  (أ 

 .ذلك أثااء جترة االرتراك جل التميي  الح ل
 .يعالجل العقم ويتا ع ال مل (ب 

 باسأتثااء والاظأر والعدسأات الخا ةيأل بم تاعهأاتح يح البحر بجميع التسائل وأةهزة السأمع  (ج 

 .ي  هذه التعليمات( 2 ) الاظا ات الطبيل والعدسات الالصقل ب يد تيتن وجق الما ة

 .المساعدةوالقطع الطبيل ا ةهزة  (د 

 .ز اعل ا عضاء خا   الممليل (ه 
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المتا  التجميليل ويست ضراتها وا يحال والشايبت والحابتن ويراهم الجلد للتقايأل يأ  تأمثير  (و 

المأأتا  التأأل يقأأر   باسأأتثااء) ا سأأاان وأيأأل يأأتا  غيأأر طبيأألالشأأمس وحأأب الشأأبال ويعجأأتن 

 (.للتجميل  المشرف بم ها للعال  وليس ا خحائل

 .المطاعيم بم تاعها إال يا يتم إقرا ه كسياسل وقائيل ي  قبل الجايعل (ز 

 .الزيا ات الطبيل المازليل (ح 

 .العلياالمعالجل الفيزيائيل خا   المستشفى إال بتتصيل ي  اللجال الطبيل  (ط 

 .المعالجل ال يميل أو التمهيل خا   المستشفى (ي 

 .اإلصابات وال تا   وا يراض الااتجل ع  تااول الي تل والمخد ات (ت 
 .حاالت اال ت ا  وا ذى المتعمد (ل 

 :ا ساانالفم وطب  يعالجات :82المادة 
الخأديات الطبيأل تتم المعالجل جل يركز طب ا ساان التعليمل التابع للجايعل حيد يقدك المركأز  (أ 

السأأايل العالةيأأل المتأأتجرة جيأأه والخأأديات المتعلقأأل بالتحأأتير الشأأعاعل للفأأم والتةأأه والفيأأي  

ويختبرات ا ساان وتقديم ا  ويل والمختبر التشخيحل، وإذا لأم يتأتجر أي يمأا ذكأر ياهأا لأدى 

عأأل أو يركأأز طأأب ا سأأاان التعليمأأل جأأيمي  ال حأأتل عليهأأا يأأ  المركأأز الحأأ ل التأأابع للجاي

 .المستشفى المعتمد

يتم الت تيل ي  يركز طب ا ساان التعليمل إلأى المستشأفى بامأتذ  ت تيأل  سأمل يأ  طبيأب  (ب 

 .ا ساان المختص

اإلقايأأل حسأأب الد ةأأل المأأؤي  بهأأا  احتسأأالالمعالجأأل اإلقايأأل جأأل المستشأأفى جيأأتم  اسأأتدع إذا  (ج 

 .الماتفع جل التميي  الح ل

 9-:و ي الح ل لطب الفم وا ساانميي  ال االت التاليل ي  التتستثاى  (د 

 .زراعة األسنان .1

 .واج ة األسنان من الحشوا التجميلية . 

 .الواج ة القزفية لألسنان .3
 .All Ceramicالتيجان والجسور  .2

درجووة ( ITON)حيووي يسووت ن  ( ITON)التقووويم التجميلووي ويووتم تحديووده ب سووتقدام  .2
 .من التأمين(  +1)
 (.Botox for Gummy Smile)الل وية  لمعالجة الضحكة( BOTOX)إستقدام  .6

 .ربط األسنان لتقفيف الوزن .1
 (.External Bleaching)تبييض األسنان القارجي  .8

 (.Tooth Mousse)إضافة مادا الـ  .9

التاليأل جأل المركأز أو ي  كلفل المعالجأل أو الخأديات المقديأل  %(10)يدجع المشترك أو الماتفع  (ه 

10:المستشفى 
 

 .م وا ساانت لطب الفكاجل المعالجات والخديا .1

 :ل االت الطا ئل وهلا . 

i. اإلجرا  ع  ا لم ال ا  جل الفم وا ساان واللثل. 

ii.  العال  ا ولل لإلصابات ال ا ة جل التةه وا ساان والفيي. 

iii.  إيقاف الازيا الفمتي ال ا. 

iv.  الفمتيل والسايل ال ا ة لاللتهاباتالمعالجل ا وليل. 

 .يجمتع ا  ويل المحروجل .3

 .استيفاء كلفل المعالجل على أقساط رهريل ي   اتب المشتركيتم  .2

المشترك أو الماتفع ع  المعالجل أثااء جترة عالةه جيترتأب عليأه  جأع المبأالت المتبقيأل  ا قطعإذا  (و 

 .كايلل حتى لت لم ييمل العال  لدى المركز أو المستشفى

                                                 
 .م016 / 8/1، بتاريخ 016 / قرار مجلس الجامعة رقم  9
 .012 /16/9، بتا يخ 012 /3قرا  يجلس الجايعل  قم  10



6 

 

 :84المادة 
  :الساتي التالل كايالً يستتجى ي  المشترك أو الماتفع بدل االرتراك  (أ 

 

 لكل من الوالدين أو زوج المشتركة لكل ولد من أوالد المشتركة أو المشترك الزوجة المشترك الدرجة

 860 30 25 70 األولى

 800 85 20 50 الثانية

 75 80 81 26 الثالثة

 .يقتطع بدل االرتراك الساتي على أقساط رهريل ي   اتب المشترك (ب 

يأ  %( 10) يأدجع المشأترك أو الماتفأعيأ  هأذه التعليمأات ( 11)يع يراعاة يا و   جل المأا ة  (ج 

 ،ا طباءأةت  والتل تشمل المعالجل العا يل و ،أو المستشفىيجمتع  فقات المعالجل جل المركز 

واإلقايأل جأل  ،وةميع ا ةهزة المعتمأدة ،المختبراتو ،العمليات الجراحيلو ،وا رعل ،وا  ويل

11.المستشفى
 

 .ي  تا يخ وجاته وحتى  هايل العاك واال تفاع االرتراكال يترتب على المتتجى  سم  (د 

يأأ  هأأذه التعليمأأات تت مأأل الجايعأأل كاجأأل  فقأأات المعالجأأل (  1) يأأع يراعأأاة يأأا و   جأأل المأأا ة (ه 

أو الماتفأأع الأأذي يأأتم  يأأ  هأأذه المأأا ة عأأ  المشأأترك(  ) ةالماحأأتذ عليهأأا جأأل الفقأأرواإلقايأأل 

 .عالةه أو إقايته جل يراكز ويستشفيات وزا ة الح ل
يأأ  المجمأأتع السأأاتي العأأاك  (%2 ) يأأدجع المشأأترك عأأ  والديأأه، والمشأأتركل عأأ  زوةهأأا الماتفأأع :85المادة 

 ياأا   آالف سأبعل( 1000) علأىلافقات المعالجل  ي ياهم ب يد ال يزيأد المجمأتع السأاتي العأاك 

ليل ياهم
1 . 

تيأاليا المعالجأل إال إذا  ال تدخل ال تا   القضائيل جل التميي  الح ل إذا وةأدت ةهأل تلتأزك بأدجع :86المادة 

تعذ  اسأتيفاؤها وجأل هأذه ال الأل يعأرض المتضأتع علأى الأرئيس للبأ  جيأه، باأاء علأى تقريأر يأ  

 .اللجان الطبيل المتخححل
قيايه بعمله الرسمل حتى  الااتجل ع  اصابل المشترك جل أثااءتت مل الجايعل كايل  فقات المعالجل  :87المادة 

 .ي  هذه التعليمات ( 1) الما ة ولت كان ال ا   قضائياً، او يستثاى يما و   جل
لمشترك أو الماتفع جعلى المستشفى تتجير سرير له جل ل المقر ةجل حالل عدك تتجر ييان جل الد ةل  :81المادة 

،  ون أن يت مأأل يتااسأأب يأأع الد ةأأل المقأأر ة أن يشأأغر سأأرير جيهأأا إلأأى  ةأأل أعلأأى يأأ    ةتأأه 

 .فرقالجرق الد ةل ا على ويت مل المستشفى تياليا المشترك أو الماتفع 
جأل حالأل  غبتأه بال حأتل علأى   ةأل أعلأى يأ   لجأرق الد ةأتياليا يت مل المشترك او الماتفع  :89المادة 

 .الد ةل المقر ة له
يتعالجتا خا    طاق  لجميع المشتركي  وزوةاتهم وأباائهم الماتفعي  المقيمي  جل الممليل أنيجتز  :30المادة 

ي  تيأاليا المعالجأل وتيأتن المطالبأات بم تاعهأا  %(32) تميي  ويحرف لهم جل هذه ال اللهذا ال

المرخحأل ا طباء والمستشأفيات والحأيدليات والمختبأرات وغيرهأا  يعززة بإيحاالت صا  ة ع 

 .ويعتمدة ي  المرةع الطبل المختص
 :38المادة 

، والماتفعأأي  المأأؤياي  يراةعأأل يستشأأفيات ويراكأأز وزا ة الحأأ ل ،يجأأتز لجميأأع المشأأتركي  (أ 

والمركأأز الأأتطال  وكاجأأل يستشأأفيات الخأأديات الطبيأأل الملييأألويستشأأفى الجايعأأل ا    يأأل، 

 13.ي  المركز ون ت تيل  بمتةب بطاقل التميي  الح ل للسيري والغد  الحم والت اثل
يجتز لجميأع المشأتركي  والماتفعأي  المأؤياي  يراةعأل أي يستشأفى جأل الممليأل بأدون ت تيأل  (ب 

ب يد يقدك المشترك أو الماتفأع تقريأراً يأ  المستشأفى يبأي  أن   سمل جل ال االت الطا ئل جقط

 .ال الل طا ئل ويتم إعتما ه ي  اللجال الطبيل جل الجايعل
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  :33المادة 
المستشفى  اخل الممليل للمشأتركي  والماتفعأي   وأم رراء ا  ويل ي  خا   المركز الح ل يت (أ 

 :إذا لم تي  يتتاجرة جيه حسب ا سس التاليل
عدك تتجر الأدواء باإلسأم العلمأل أو عأدك تأتجر بأديل يااسأب يعتمأد يأتم خأتم التصأفل الطبيأل  لجل حال .1

 %(90) وجأل هأذه ال الأل يحأرف لأه( يتتجر ويعتمدالدواء غير ) بالختم الرسمل الذي ي مل عبا ة
 .ي  سعر الدواء

يت مل المشترك أو الماتفع الفرق يا بي  سعر الأدواء ا ةابأل والأدواء ا    أل وذلأك جأل حالأل عأدك  . 

عدك صأرف البأديل باإلضأاجل إلأى على تتجر الدواء باالسم العلمل وأصر طبيب االختحاذ المعالج 

 .لدواء ا    لي  سعر ا%( 10) يا  سبته

يتم اعتما  التصأفات غيأر المتأتجرة والمشأتراه يأ  خأا   المركأز أو المستشأفى  اخأل الممليأل  (ب 

 :ا سس التاليلللمشتركي  والماتفعي  حسب 
 . هايل العاك المالل لتلك السالان يتم تقديم الفتاتير خالل يدة أقحاها  .1
 .ي  الحيدلل المسؤول جل المركز الح ل يتم اعتما  التصفات والفتاتير المقديل للتميي  الح ل . 

تعتمد التصفات الطبيل الحأا  ة يأ  أطبأاء القطأاع الخأاذ لمشأتركل الجايعأل وعأائالتهم الماتفعأي   .3

 .ي  هذه الما ة( أ) وجق أسس رراء ا  ويل الماحتذ عليها جل الفقرة

لممليأل اذا كا أ  يتم إةراء الف تصات والمعالجل للمشتركي  والماتفعي  خأا   المركأز  اخأل ا (ج 

هأأذه الف تصأأات والمعالجأأل تجأأري أصأأالً جأأل المركأأز أو المستشأأفى وغيأأر يتأأتاجرة جيأأه بسأأبب 

تعطل ا ةهزة أو بسبب عدك تتاجر اإلييا يات وذلك بتتصيه ي  الطبيب االختحاصل المعأالج 

 .ويتاجقل يدير المركز او المستشفى
يأ  اللجاأل الطبيأل  بقأرا لمركز أو المستشأفى  اخأل الممليأل تتم يعالجل المشترك او الماتفع خا   ا :32المادة 

 :ضم  ا سس التاليل
 .جل المستشفى أالختحاصلعدك وةت  الطبيب  (أ 
 .عدك تتجر اإلييا ات الفايل جل المستشفى (ب 

   ياأأأا اً للاظأأأا ات الطبيأأأل والعدسأأأات الالصأأأقل يعشأأأر( 0 ) تسأأأاهم الجايعأأأل بمبلأأأت ال يتجأأأاوز :34المادة 

طبيأل  لجقط ولمرة واحدة كل ساتي  وتدجع بمتةب جتاتير، رريطل أن ييتن هاأاك وصأفللمشتركي  

 .بذلك ي  أخحائل عيتن
ال االت الطا ئل التل تستدعل المعالجل الفت يل خا   المستشأفى أو المركأز و اخأل الممليأل وذلأك  :35المادة 

ويت مل %( 90) ذه ال االتبمتةب تتصيل اللجال الطبيل وبقرا  ي  الرئيس، يت مل التميي  جل ه

سأاعل أو أقأرل يأتك  واك  (2 ) ي   فقات المعالجل، على أن ي بلت ع  ذلك خالل%( 10) المريض

 .للجايعل  سمل
 :36المادة 

يجأتز أن يراجأأق المأأريض المشأترك أو الماتفأأع يأأ  يقأيم يعأأه جأأل المستشأفى باأأاًء علأأى تتصأأيل  (أ 

يأ  قيمأل %( 2 ) وجل هذه ال الل يت مل المراجقالطبيب المعالج ويتاجقل يدير عاك المستشفى 

 .ا ةت  المقر ة للد ةل التل يقيم جيها المريض
يجأتز أن يراجأأق المأريض المشأأترك او الماتفأأع يأ  يقأأيم يعأه باأأاًء علأأى طلبأه ويتاجقأأل الطبيأأب  (ب 

 المعالج ويدير عاك المستشفى وجل هذه ال الل يدجع المراجق كايل ا ةت  المقأر ة للد ةأل التأل

 .يقيم بها المريض
 :37المادة 

تتم يعالجل المشترك أو الماتفع المأؤي  صأ ياً خأا   الممليأل بقأرا  يأ  الأرئيس وتتصأيل يأ   (أ 

 .اللجال الطبيل إذا لم يتتجر العال   اخل الممليل
تتأأتلى اللجاأأل الطبيأأل يتابعأأل حالأأل المشأأترك أو الماتفأأع جأأل أثاأأاء جتأأرة عالةأأه ب يأأد تقأأدك لهأأا  (ب 

 .الرئيس بتاسطل  ئيس اللجال الطبيل إلىالتقا ير الطبيل، وذلك لرجع التتصيات المااسبل بشم ه 

ي  تياليا المعالجل والف تصات ويت مل %( 10) يت مل المستفيد ي  المعالجل خا   الممليل (ج 

جأل ال الأل  التميي  الحأ لي  هذه الافقات،على أن ال يزيد يا يت مله %( 90) التميي  الح ل
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خمسل عشر الا  ياا  جل السال التاحدة، وان ال تزيأد المأدة ( 12000) علىالمرضيل التاحدة 

 .هذه الافقات ع  ساتي  التميي  الح لالتل يت مل جيها 
 :يا يلل الممليلالمعالجل خا    فقات تشمل  :31المادة 

 .أةت  ا طباء (أ 

 . فقات اإلقايل والمعالجل (ب 

 .الجراحيلأةت  العمليات  (ج 

 .ثم  ا  ويلو أةت  الف تصات المخبريل والشعاعيل (د 

بشأأؤون اإل تقأأال أةأأت  السأأفر والمياويأأات للمشأأترك أو الماتفأأع بمتةأأب ا حيأأاك المتعلقأأل  (ه 

 .والسفر المعمتل بها جل الجايعل

 .أي  فقات أخرى يقر ها الرئيس (و 

 :39المادة 
تحأأرف أةأأت  السأأفر ذهابأأا وإيابأأا للمشأأترك أو الماتفأأع إذا كا أأ  المعالجأأل خأأا   الممليأأل  (أ 

 .اال تقال والسفر الااجذ جل الجايعل  ظاكا    يل الهارميل وبالد ةل الم د ة للمشترك جل 
وةأت  يراجأق  لأةت  سفر المراجق للمريض إذا أوص  اللجال الطبيل أن ال الل تستدعتدجع  (ب 

وتيتن   ةل سفر المراجق هل   ةل سفر المريض  فسه وييتن كل ذلأك بمتاجقأل الأرئيس، 

 .ي  يياويات المشترك%( 20) ويدجع للمراجق يا يعا ل

 لاظأاكتدجع عالوة سفر كايلل ع  كل ليلل يقضيها المشترك المأريض خأا   المستشأفى وجقأا  (ج 

اال تقال والسفر الااجأذ جأل الجايعأل وذلأك اسأتيماال للتشأخيص والمعالجأل بشأها ة خطيأل يأ  

يتيأا أيأا إذا كأان المأريض ( 30) المستشفى أو الطبيأب المعأالج جأل الخأا   ولمأدة أقحأاها

يأأ  %( 20) الوة السأأفر المسأأت قل للمشأأترك كايلأأل ولمأأدة أسأأبتعي  ثأأمياتفعأأا جتأأدجع لأأه عأأ

 .أقحى اً العالوة المقر ة ع  بقيل المدة على أن ال يتجاوز كايل المدة ثالثي  يتيا حد
يميأأ  زيأأا ة المأأدة التأأل يقضأأيها المشأأترك أو الماتفأأع خأأا   المستشأأفى بمتاجقأأل الأأرئيس  (د 

الطبيأب المعأالج جأل الخأا  ، وي أد   ر طبأل يأ وبتتصيل ي  اللجال الطبيل بااء علأى تقريأ

 .الرئيس جل هذه ال الل الاسبل التل تدجع للمريض ي  عالوة السفر

بااًء على تاسيب الطبيأب المعأالج جأل  تحرف للمشترك المريض سلفل ياليل يقر ها الرئيس (ه 

 .الجايعل الذي ي د  قيمتها التقديريل وتستى بعد عت ته
ال تت مأأل الجايعأأل أيأأل  فقأأات إذا تمأأ  يعالجأأل المشأأترك أو الماتفأأع خأأا   الممليأأل  ون يتاجقأأل  :20المادة 

 .هذه التعليماتاظاك والالجهات المختحل بمتةب 
 :28المادة 

يعالجأأل طبيأأل  إلأأىإذا كأأان المشأأترك أو الماتفأأع خأأا   الممليأأل ا    يأأل الهارأأميل واحتأأا   (أ 

ي علِأأم أن يعلأأم أقأأرل سأأفا ة أو قاحأأليل أ   يأأل أو أن جأأل هأأذه ال الأأل جت يأأل جعليأأه طا ئأأل و

 .جل أقرل جرصل يميالبذلك خطياً الجايعل 
على المشترك أو الماتفع جل هذه ال الل أن ي حل على تقرير طبل ي  المرةع الطبأل الأذي  (ب 

تأأتلى يعالجتأأه وأن يحأأدق هأأذا التقريأأر وجأأتاتير  فقأأات المعالجأأل يأأ  السأأفا ة أو القاحأأليل 

اللجاأل  جل ييان إقايته إن وةدت ليقأديها إلأى، أو أيل ةهل ترعى يحالح ا    يي  ا    يل

 .الطبيل جل الجايعل
للمعالجأل  التأميي  الحأ لالذي إرترك بإذا قر ت اللجال الطبيل أن حالل المشترك أو الماتفع  (ج 

الأرئيس بحأرف  سأبل ال  إلأىكا   طا ئل وأن يعالجتأه كا أ  ضأرو يل تتصأل الخا ةيل 

القأأرا  الأأذي يأأراه جأأل هأأذه ال الأأل يأأ   فقأأات المعالجأأل ويتخأأذ الأأرئيس %( 90) د علأأىتزيأأ

 .يااسباً 
إذا تتجل المتظا المشترك أو الماتفع أثااء وةأت ه للمعالجأل جأل الخأا   أو جأل المستشأفى ياقأل  :23 المادة

 .ييان  جاه  اخل الممليل إلىي  الميان الذي تتجل جيه  التميي  الح لةثما ه على حسال 
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 :22المادة 
تحأرف بطاقأأل تأأميي  صأ ل واحأأدة ليأأل يشأأترك يبأي  جيهأأا اسأأم المشأترك اليايأأل، و أسأأماء الماتفعأأي   (أ 

 .وأعما هم و  ةل التميي  وييان العمل و قم البطاقل والرقم التطال
 .يجتز إصدا  بطاقل تميي  إضاجيل واحدة للمشترك لقاء  جع يبلت  ياا ي  (ب 

 :جل ال االت التاليلع  المشترك أو الماتفع يلغى التميي  الح ل البطاقل وتس ب  (ج 
إ تهاء خديل المشترك جل الجايعل  ي سبب ي  ا سبال إذا لم يي  له حق االسأتمرا  بالتأميي   .1

 .بمتةب هذه التعليمات
 .إساءة المشترك الستعمال البطاقل وجل هذه ال الل يجب استيفاء كايل ا قساط . 

جقأأدت بطاقأأل التأأميي  الحأأ ل أو تلفأأ  جعلأأى المشأأترك إبأأالع وحأأدة رأأؤون العأأايلي  بأأذلك خطيأأا إذا  (د 

خمسأل   أا ير جأل كأل يأرة بعأد ( 2) وتحرف له بطاقل بديلل لقاء  جع  ياا ي  جأل المأرة ا ولأى ويبلأت

 .ذلك، رريطل إبراز يا يثب  عدك حجزها لدى المركز أو المستشفى

 .استر ا  البطاقل ا ولى والبطاقل اإلضاجيل جل حالل إضاجل يستفيدي  يتم (ه 

ليل يشأترك  ول يأره يأع إةأراء ج أص طبأل كايأل وتت مأل ع  ال الل الح يل يتم عمل استبيان  :24المادة 

 .الجايعل  فقات الف ص
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 أحكام عامة
 :25المادة 

يأ  يشترط قبل صرف يساهمل الجايعل جل  فقات المعالجل تقأديم جأتاتير يعأززة بتصأفل طبيأل  (أ 

 .قبل طبيب يرخص
ي  هذه الما ة بمتةب جأتاتير صأا  ة عأ  الجهأل ( أ) تدجع الجايعل يساهمتها التا  ة جل الفقرة (ب 

 .المؤيال أو الجهل التل تتل  المعالجل
يستشأفيات  يع يراعاة أحياك هذه التعليمات ال يستفيد التالدان وزو  المشتركل يأ  المعالجأل خأا   :26المادة 

 .ل الهارميلالممليل ا    ي
ال تت مل الجايعل  فقات يعالجل المشترك والماتفع والمستفيد جل حال ثبتت أن المرض الأذي يعأا ل  :27المادة 

ياه يزي  وححل قبل الت اقه بالعمل جل الجايعل ويت مل المشأترك يسأؤوليل عأدك بيأان ا يأراض 

 .التميي  الح لالسابقل  ي ي  الماتفعي  أو المستفيدي  ي  
  :21المادة 

لعضأأت هيئأأل التأأد يس  الحأأ ليأأ   فقأأات المعالجأأل أو التأأميي  %( 90) تسأأاهم الجايعأأل باسأأبل (أ 

المشترك أو الباحد الذي يمضل هت وعائلته إةازة التفرع العلمأل المماتحأل لأه خأا   الممليأل 

أثاأاء إةأازة التفأرع العلمأل وكأذلك للمتجأد  التميي  الحأ لاإلستمرا  باإلرتراك بجل إذا  غب 

جأل أي حأال يأ  ا حأتال  التأميي  الحأ لالمشترك وعائلته الماتفعل علأى أن ال تزيأد يسأاهمل 

 :على
 .ستمائل  ياا  جل العاك التاحد لألعزل( 600) .1
ل وإذا كا   الزوةأ. ثما مائل  ياا  جل العاك التاحد للمتزو  وزوةته إن كا   يراجقل له( 800) . 

 .ستمائل  ياا ( 600) غير يراجقل جتيتن المساهمل ال تزيد ع 
يائل  ياا  جل العاك التاحد ليل ولد ي  ا وال  الذي  يراجقتن والدهم أثاأاء إةازتأه وب أد ( 100) .3

 .أقحى أ بعل أوال  ويستثاى ي  ذلك التعتيضات السايل بجميع أ تاعها

ي  هذه الما ة بمتةب جأتاتير صأا  ة عأ  الجهأل ( أ) تدجع الجايعل يساهمتها التا  ة جل الفقرة (ب 

المؤيال أو الجهل التل تتل  المعالجل يعززة بتصفل طبيل ي  طبيب يرخص بعد إعتما ها يأ  

 .اللجال الطبيل جل الجايعل
للجايعل ال ق بإعا ة الاظر با سعا  وا قسأاط واإلرأتراكات والاسأب والشأروط ا خأرى وتعأديلها  :29المادة 

 .ذ يتاجقل يسبقل ي  المشتركي  كما ال ي ق لهم اإلعتراض على ذلك ون أخ
تتقع عقتبات يقر ها الرئيس علأى كأل يأ  يقأتك بأالتزوير أو يقأدك رأها ات أو إيحأاالت أو جأتاتير  :40المادة 

 .غير ص ي ل
 .يخحص جل يتاز ل الجايعل يبلت ساتي لدعم يعالجل المشتركي  أو الماتفعي  :48المادة 
 .الرئيس التخاذ القرا  المااسب بشم ها إلىت ال ال االت التل لم ير  عليها  ص جل هذه التعليمات  :43المادة 
تلغأأى أيأأل تعليمأأات أو قأأرا ات سأأابقل يتعلقأأل يعمأأل بهأأذه التعليمأأات إعتبأأا اً يأأ  تأأا يخ صأأدو ها و :42المادة 

 .بالتميي  الح ل للعايلي  بجايعل العلتك والتياتلتةيا ا    يل
 


