تعليمات التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
صادرة بموجب نظام التأمين الصحي لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية رقم ( )861لسنة 3002
المادة :8
المادة :3

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية)
ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها.
يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
الجامعة:
رئيس الجامعة.
الرئيس:
نظام التأمين الصحي في الجامعة.
النظام:
صندوق التأمين الصحي في الجامعة.
الصندوق:
مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي أو أي مركز
المستشفى:
صحي تابع للجامعة/أو أي مستشفى تتعاقد معه الجامعة
لغرض التأمين الصحي.
العامل في الجامعة المشترك في التأمين الصحي وفقا ً
المشترك:
ألحكام النظام وهذه التعليمات.
من يحق له االنتفاع من التأمين الصحي وفقا ً ألحكام النظام
المنتفع:
وهذه التعليمات.
اللجنة الطبية المعتمدة لدى الجامعة.
اللجنة الطبية:
الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص
المعالجة:
السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية
واالختصاصية والعمليات الجراحية والوالدة واألدوية
واإلقامة في المستشفى.
تشمل أجور األطباء واإلقامة في المستشفى وأثمان العالجات
نفقات المعالجة:
والصور الشعاعية والعمليات الجراحية والفحوصات المخبرية
واإلجراءات الصحية في الدرجة المقررة.
المركز الصحي الشامل للجامعة أو مركز طب األسنان
المركز:
التعليمي أو العيادة العامة في الجامعة.

المادة :2
أ) يعتبر االشتراك في التأمين الصححي اختياريحا لكحل محن يعمحل فحي الجامعحة ولزوجتحه وأوالده
كمنتفعين ،وذلك بموجب دفتر العائلة.
ب) ال يجوز للمشترك أن يؤمن لدى الجامعة أحد والديحه أو كليهمحا ،المتمتحع بتحأمين صححي لحدى
جهححة أخححرى ،كمااا ي وجااوم للمشااتركة ن تااامن موجلااا لاادا الجامعااة ً ا كااا مشااتركا فااي
تأمين صحي آخر كما ي وجوم للاا ن تاامن نويد اا ً ا كاانوا مشاتركين فاي تاأمين صاحي
آخر  ،على أن يقوم المشترك أو المشتركة بتقحديم تعهحد خطحي بحذلك و للجامعحة الححق باتخحاذ
أي إجراءات قانونية بحق المشترك بما في ذلك استرداد أي مبلغ تم دفعه عن أي محن هحؤالء
المنتفعين إذا ثبت أن لديه تأمين صحي آخر.
المادة :4
أ)

يسمح بإدخال الفئات التالية بالتأمين الصحي كمشتركين ومنتفعين:
.1

1

المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة ألسحبا صححية وفقحا ً للتشحريعات المعمحول بهحا فحي
الجامعة وزوجه وأبناؤه حتى سن الثامنة عشرة وأبناؤه الطلبحة حتحى سحن ( ) 2سحنة وبناتحه
غيحر المتزوجححات شححريطة أن ال تقححل مححدة اشححتراكه فحي التححأمين الصحححي عححن خمححس سححنوات
متصلة.
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المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة بسبب إكمالحه السحن القانونيحة وزوجحه وأبنحاؤه حتحى
سن الثامنة عشرة وأبناؤه الطلبة حتى سن ( ) 2سنة وبناته غير المتزوجحات شحريطة أن ال
تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات متصلة قبل بدء االشتراك.
زوجة المشترك وأبناؤه حتى سن الثامنة عشرة وأبنحاؤه الطلبحة حتحى سحن ( ) 2سحنة وبناتحه
غير المتزوجات إذا توفي المشترك وهو على رأس عمله في الجامعة وكانحت لحه خدمحة فحي
الجامعة مدة ال تقل عن خمس سنوات وتدفع الزوجة في هذه الحالة ما يدفعه المشترك.
زوجححة المشححترك المتححوفى وهححو علححى رأس عملححه وأبنححاؤه حتححى سححن الثامنححة عشححرة وأبنححاؤه
الطلبة حتى سن ( ) 2سنة وبناته غير المتزوجات لسحنة الوفحاة والسحنة التحي تليهحا لمحن تقحل
خدمته فحي الجامعحة عحن خمحس سحنوات وكحان اشحتراكه فحي التحأمين الصححي متصحالً لكامحل
الفترة قبل بدء سنة الوفاة وتدفع الزوجة في هذه الحالة ما يدفعه المشترك.
المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة باالستقالة وزوجه وأبناؤه حتحى سحن الثامنحة عشحرة
وأبناؤه الطلبة حتحى سحن ( ) 2سحنة وبناتحه غيحر المتزوجحات شحريطة أن ال تقحل خدمتحه فحي
الجامعة عن خمس عشرة سنة وأن يكون اشتراكه فحي التحأمين الصححي متصحالً خحالل فتحرة
خدمته في الجامعة.
زوجة المشترك الذي يتوفى بعد انتهاء خدمته في الجامعحة وأبنحاؤه حتحى سحن الثامنحة عشحرة
وأبناؤه الطلبة حتى سن ( ) 2سنة وبناته غير المتزوجات شحريطة أن يكحون قحد أسحتمر فحي
دفع اشتراكاته بالتأمين الصحي قبل وفاته وفقا ً ألحكام أي من البنحود ( )1و ( ) و ( )2محن
هذه الفقرة.

ب) ال يجوز إدخحال أي محن المحذكورين فحي الفقحرة (أ) محن هحذه المحادة فحي التحأمين الصححي محرة
أخرى في حال انقطاعهم عن االشتراك في التأمين الصحي لمدة سنة حداً أعلى.
ج) يقوم المشمول بالتأمين الصحي بدفع مساهمته في تكحالي العحال ( )%10محن قيمحة العحال
أو النسححبة المعتمححدة فححي حينححه كمححا لححو كححان المححذكور علحى رأس عملححه ،مباشححرة للمستشححفى أو
المركز الصحي المحول إليه وذلك بإضافة العبارة التالية لنموذ التحويل الخاص بالمذكور:
(يغطي التأمين الصحي ( )%90من تكالي العال فقط).
ً
د) يشترط في الفئات المذكورة أعاله دفع االشتراك السحنوي مقحدما خحالل شحهري كحانون الثحاني
وشباط من كل عام.
ه) تحسب اإلجازة دون راتب وإجازة التفرغ العلمي واإلعارة التي يحصل عليهحا العحاملون فحي
الجامعة من الخدمة المتصلة المشار إليها في البنود ( )1و ( ) و ( )2من الفقرة (أ) من هذه
المادة شريطة التزامه باالشتراك في التأمين الصحي ودفعه االلتزامات المترتبحة عليحه خحالل
تلك المدة.
و) لغايات هذه المادة تؤخذ بعين االعتبار سنوات االشتراك في التحأمين الصححي التحي تمحت قبحل
سريان أحكام النظام.
المادة  :5يجوز للمستخدمين باألجور اليومية وعحائالتهم وكحذلك المعينحون بالمكافحأة االشحتراك فحي التحأمين
الصحححي بعححد م ححي ثالثححة شححهور علححى صححدور قححرار التعيححين أو التكلي ح شححريطة تقححديم طلححب
اإلشتراك خالل الشهرين التاليين وأن ال يكون لديهم تأمين صحي لدى جهة أخرى.
المادة  :6يسمح بإدخال الفئات التالية كمنتفعين في التأمين الصحي:
أ) زو أو زوجة المشترك واألوالد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة أو الذين يتلقون دراستهم
في المؤسسات التعليمية حتى إكمال الدراسة أو إكمال سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق
3
ب) البنات غير المتزوجات والمطلقات غير العامالت.
ج) ذوي االحتياجححات الخاصححة مححن األبنححاء والبنححات الححذين يعتمححدون علححى المشححترك فححي إعححالتهم
شرعاً ،وتكون استفادتهم من المعالجة في المستشفى والمركز فقط.
د) األبناء والبنات الذين يدرسون في الخار عند قدومهم إلى البالد خالل أجحازاتهم شحريطة أن
يكونوا مشتركين بالتأمين الصحي من بداية العام ويقدموا وثيقة إثبات طالب.
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يبقى المشترك مستفيدا هو وأفراد عائلته من التأمين الصحي خالل إجازة التفرغ العلمي أو
المادة :7
اإلجازة دون راتب أو االنتدا أو اإلعارة ما لم يطلب خطيا عدم الرغبة باالشتراك في
التأمين الصحي خالل شهرين من تاريخ التمتع باإلجازة وعلى أن يسدد االشتراك السنوي
دفعة واحدة مقدما بالنسبة للحاصلين على إجازة دون راتب أو إعارة أو انتدا وعلى أقساط
شهرية متساوية من راتب المشترك الحاصل على إجازة تفرغ علمي.
المادة  :1يسمح لوالدي المشترك وزو المشحتركة االشحتراك بالتحأمين الصححي شحريطة أن يحدفع المشحترك
عنهما االشتراك السنوي المقرر في هذه التعليمات وحسب الشروط التالية:
أ) أن يكون المشترك المعيل الوحيد لوالديه.
ب) أن ال يعمل الوالدان أو الزو في أي عمل يدر عليهم دخال مستمراً.
ج) أن ال يكونوا مستفيدين من أي تأمين صحي آخر.
د) أن ال يتجحاوز عمححر الوالحد أو الوالححدة أو زو المشححتركة سحن السححتين عنححد بحدء االشححتراك فححي
التححأمين ألول مححرة ،باسححتثناء التعيينححات الجديححدة فححي الجامعححة فيجححوز أن يتجححاوز سححن أي مححن
المنتفعين الستين عند تعيين ال ُمشترك في الجامعة.
ه) خلوهم من األمراض التالية عند بدء االشتراك ألول مرة:
.1
.

أمراض السرطان
أمراض الخرف
الشلل الدماغي والنصفي

.3
شريطة تقديم بيان عن حالتهم الصحية يتم اعتماده من اللجنة الطبية المعتمدة في الجامعة.
أما بالنسبة لمرض الفشل الكلوي فيتحملون ( )%20من تكالي المعالجة الفعلية.
.2
ً
و) تكون مدة اإلقامة في المستشفى ( )12خمسة عشر يوما لإلدخحال الواححد كححد أقصحى ،وفحي
حالة تجاوز هذه المحدة وكانحت الحالحة تسحتدعي ذلحك فيعحرض الموضحوع علحى اللجنحة الطبيحة
التخاذ القرار المناسب.
ز) أن ال تتححوفر لوالححدي المشححترك أو زو المشححتركة أي نححوع مححن التأمينححات الصحححية أو غيححر
منتسب ألية نقابة توفر لهم خدمة التأمين الصحي.
ح) ال يجوز إعادة االشتراك في التأمين الصحي لوالحدي المشحترك أو زو المشحتركة بعحد إلغحاء
اشتراكهم في التأمين الصحي مهما كانت األسبا .
ط) بالرغم ممحا ورد فحي الفقحرة ( ) محن المحادة ( )2والفقحرة (د) محن المحادة ( )8يجحوز لمجلحس
الجامعحة ولمحرة واححدة فقحط السحماا للعحاملين فحي الجامعحة ممحن تحم تعييحنهم قبحل صحدور هححذه
التعليمححات بانتفححاع الوالححدين وزو المشححتركة ممححن تجححاوزت أعمححارهم سححن السححتين بالتححأمين
الصحي وذلك خالل شهر واحد تبدأ مدته من تاريخ صدور الكتا بهذا الخصحوص علحى أن
2
يتم تعميم ذلك على كافة العاملين في الجامعة ممن يحق لهم االشتراك في التأمين الصحي.
2
ي) يسمح بنقل الوالدين المنتفعين من التأمين الصحي بين األشقاء في بداية كل عام.
المادة  :9يبدأ االنتفاع بالتأمين الصحي في بداية كل عام حسب الشروط التالية:
 .1االشتراك بالتأمين الصحي سنوي.
 .تقححدم طلبححات االشححتراك واالنتفححاع بالتححأمين الصحححي خححالل المححدة المحححددة فححي التعمححيم الححذي
يصححدر عححن الححرئيس سححنويا ً لهححذا الغححرض وال ينظححر بعححد ذلححك فححي أي طلححب جديححد أو إلغححاء
االشتراك أو تبديل درجة االشتراك باستثناء الحاالت التالية:
 .iالتعيينات الجديدة.
 .iiالزوا الجديد ويكون االشتراك اعتباراً من تاريخه.
 .iiiالمواليد الجدد.
 .ivالموفد الذي يعود من بعثته ويباشر عمله في الجامعة.
 .vأع ححاء هيئححة التححدريس والبححاحثين غيححر المححؤمنين الححذين يباشححرون عملهححم بعححد انق ححاء
إجازة التفرغ العلمي أو اإلجازة دون راتب أو اإلعارة أو االنتدا .
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 .viيبت رئيس الجامعة في الحاالت الخاصة بطلبات االشتراك في حال عحدم االلتحزام بالمحدة
المحددة في التعميم الذي يصدر عن الرئيس سنويا.
وفي هذه الحاالت يجوز تقديم طلب اإلشتراك أو اإلنتفاع محن التحأمين الصححي خحالل ثالثحة شحهور
من تاريخ صدور قرار التعيين أو مباشرة العمل ،أو الوالدة الجديدة أو عقد الحزوا ومحن يتجحاوز
هذه المدة ال يجوز له اإلنتفاع من التأمين إال عنحد فحتح بحا اإلشحتراك أو اإلنتفحاع محن التحأمين فحي
السنة التالية.
 .3يسححمح ألع ححاء هيئححة التححدريس غيححر األردنيححين العححاملين فححي الجامعححة إلغححاء اشححتراكهم فححي
التأمين الصحي عن عائالتهم عند مغادرتهم المملكة من تاريخ المغادرة.
يجووز فوي حواخا ةاصووة يقودرسا رجويس الجامعوة الروواء ا شوترا أو اخنتفوا مون التووأمين
الصحي ألي من المشتركين أو المنتفعين ةالل السنة بنا ًء علو طلوب المشوتر وخ يجووز
إعواد ا شووترا أو اخنتفووا فووي نفووس السوونة التوي تووم فياووا الروواء ا شووترا أو اخنتفووا موون
التأمين 6.ويطبق هذا التعديل إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة :80
.2

أ) تقدم طلبحات االشحتراك بالتحأمين الصححي إلحى وححدة شحؤون العحاملين فحي الجامعحة مبينحا فيهحا
أسماء المنتفعين ودرجة االشتراك.
ب) تنتهي فترة االنتفاع بالتأمين الصحي في نهاية شهر كانون األول من كل عام.
أسلو المعالجة:
المادة :88
أ) تححتم المعالجححة فححي المركححز الصحححي التححابع للجامعححة مححن خححالل خدماتححه حي ح يقححدم المركححز
الخدمات الطبية المتوفرة فيه بجميع عياداتحه العامحة والخحدمات المتعلقحة بالتصحوير الشحعاعي
والمختبر التشخيصي وتقديم األدوية ،أو في المستشفى بناء على تحويحل رسحمي محن المركحز
ويستثنى من التحويل الرسمي المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
ب) يتم التحويل من المركز إلى المستشفى بنموذ تحويل رسمي من الطبيب المختص.
ج) فححي حالححة عححدم تححوفر التخصححص المطلححو فححي المركححز أو المستشححفى يححتم التحويححل إلححى أي
مستشفى أخر بقرار من مدير المركز أو المستشفى بنا ًء على توصية من الطبيب األخصحائي
في المستشفى وفي الحاالت الطارئة يمكن للطبيحب بحالمركز أن يقحوم بهحذا التحويحل بالتنسحيق
مع الطبيب المختص.
د) فحححي ححححاالت الحححوالدة ،يجحححوز للسحححيدة المشحححتركة أو المنتفعحححة اختيحححار أن تحححتم الحححوالدة فحححي أي
مستشفى ،على أن ال تزيد التكالي عن التكالي المقررة في مستشفى الملك المؤسس عبدهللا
الجامعي.
ه) يتحمللل المرللترل والم ت ل ( )%80مللن ميمللص إيصللاعا المعال للص إذا تمللا ل م ترل
1
الملل المؤ س عبد هللا ال امع .
و) يتحمل المشترك والمنتفع ( )%62من قيمة إيصاالت المعالجة في أي من المستشحفيات التحي
8
لم يرد ذكرها في هذه التعليمات.
المادة  :83يستثنى من التأمين الصحي ما يلي:
أ) الجراحة التجميليحة واألطحراف الصحناعية محا لحم تظهحر الحاجحة لهحا نتيجحة ححاد وبشحرط أن
يكون ذلك أثناء فترة االشتراك في التأمين الصحي.
ب) معالجة العقم وموانع الحمل.
ج) تصحححيح البصححر بجميححع الوسححائل وأجهححزة السححمع والنظححر والعدسححات الخارجيححة بأنواعهححا
باسححتثناء النظححارات الطبيححة والعدسححات الالصححقة بحيحح تكححون وفححق المححادة ( ) 2مححن هححذه
التعليمات.
د) األجهزة والقطع الطبية المساعدة.
 6قرار مجلس الجامعة بتاريخ  01 /1/م.
 1قرار مجلس الجامعة رقم  ، 018/بتاريخ  018/2/ 1م.
 8قرار مجلس الجامعة رقم  ، 011/بتاريخ  011/2/13م.
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ه)
و)
ز)
ح)
ط)
ي)
)
ل)
المادة :82
أ)

ب)
ج)

د)

زراعة األع اء خار المملكة.
المواد التجميلية ومستح حراتها واألمصحال والشحامبو والصحابون ومحراهم الجلحد للوقايحة محن
تأثير الشمس وححب الشحبا ومعجحون األسحنان وأيحة محواد غيحر طبيحة (باسحتثناء المحواد التحي
يقرر األخصائي المشرف بأنها للعال وليست للتجميل).
المطاعيم بأنواعها إال ما يتم إقراره كسياسة وقائية من قبل الجامعة.
الزيارات الطبية المنزلية.
المعالجة الفيزيائية خار المستشفى إال بتوصية من اللجنة الطبية العليا.
المعالجة الحكمية أو التأهيل خار المستشفى.
اإلصابات والحواد واألمراض الناتجة عن تناول الكحول والمخدرات.
حاالت االنتحار واألذى المتعمد.
معالجات طب الفم واألسنان:
تتم المعالجحة فحي مركحز طحب األسحنان التعليمحي التحابع للجامعحة حيح يقحدم المركحز الخحدمات
الطبيححة السححنية العالجيححة المتححوفرة فيححه والخححدمات المتعلقححة بالتصححوير الشححعاعي للفححم والوجححه
والفكين ومختبرات األسنان وتقديم األدوية والمختبر التشخيصي ،وإذا لم يتوفر أي مما ذكحر
منها لدى مركحز طحب األسحنان التعليمحي فحيمكن الحصحول عليهحا محن المركحز الصححي التحابع
للجامعة أو المستشفى المعتمد.
إذا استدعت المعالجة اإلقامة في المستشفى فيتم احتسحا اإلقامحة حسحب الدرجحة المحؤمن بهحا
المنتفع في التأمين الصحي.
9
تستثنى الحاالت التالية من التأمين الصحي لطب الفم واألسنان وسي-:
 .1زراعة األسنان.
 .واجاة األسنان من الحشو التجميلية.
 .3الواجاة الةزفية لألسنان.
 .2التيجان والجسور .All Ceramic
 .2التقويم التجميلوي ويوتم تحديوده بخسوتةدام ( )ITONحيو يسوتىن ( )ITONدرجوة
( ) +1من التأمين.
 .6إستةدام ( )BOTOXلمعالجة الضحكة اللىوية (.)Botox for Gummy Smile
 .1ربط األسنان لتةفيف الوزن.
 .8تبييض األسنان الةارجي (.)External Bleaching
 .9إضافة ماد الـ (.)Tooth Mousse
يدفع المشترك أو المنتفع ( )%10من كلفة المعالجة أو الخحدمات المقدمحة التاليحة فحي المركحز
10
أو المستشفى :
.1
.

.3
.2

كافة المعالجات والخدمات لطب الفم واألسنان.
الحاالت الطارئة وهي:
 .iاإلفرا عن األلم الحاد في الفم واألسنان واللثة.
 .iiالعال األولي لإلصابات الحادة في الوجه واألسنان والفكين.
 .iiiإيقاف النزي الفموي الحاد.
 .ivالمعالجة األولية لاللتهابات الفموية والسنية الحادة.
مجموع األدوية المصروفة.
يتم استيفاء كلفة المعالجة على أقساط شهرية من راتب المشترك.

ه) إذا انقطححع المشححترك أو المنتفححع عححن المعالجححة أثنححاء فتححرة عالجححه فيترتححب عليححه دفححع المبححالغ
المتبقية كاملة حتى لو لم يكمل العال لدى المركز أو المستشفى.

 9قرار مجلس الجامعة رقم  ، 016/بتاريخ  016/1 /8م.
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المادة :84
أ)

يستوفى من المشترك أو المنتفع بدل االشتراك السنوي التالي كامالً:

الدرجة المشترك الزوجة
25
70
األولى
20
50
الثانية
81
26
الثالثة

لكل ولد من نويد المشتركة نو المشترك لكل من الوالدون نو موج المشتركة
860
30
800
85
75
80

ب) يقتطع بدل االشتراك السنوي على أقساط شهرية من راتب المشترك.
ج) مع مراعاة ما ورد في المادة ( )11من هذه التعليمات يدفع المشترك أو المنتفع ( )%10محن
مجمححوع نفقححات المعالجححة فححي المركححز أو المستشححفى ،والتححي تشححمل المعالجححة العاديححة وأجححور
األطباء ،واألدوية ،واألشعة ،والعمليات الجراحية ،والمختبرات ،وجميحع األجهحزة المعتمحدة،
11
واإلقامة في المستشفى.
د) ال يترتب على المتوفى رسم االشتراك واالنتفاع من تاريخ وفاته وحتى نهاية العام.
ه) مع مراعاة ما ورد في المادة (  )1من هذه التعليمات تتحمحل الجامعحة كافحة نفقحات المعالجحة
واإلقامة المنصوص عليها في الفقرة ( ) من هحذه المحادة عحن المشحترك أو المنتفحع الحذي يحتم
عالجه أو إقامته في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة.
المادة  :85يدفع المشترك عن والديه ،والمشتركة عن زوجهحا المنتفحع ( )% 2محن المجمحوع السحنوي العحام
لنفقات المعالجة ألي منهم بحي ال يزيد المجموع السنوي العام على ( )1000سبعة آالف دينار
لكل منهم .1
المادة  :86ال تدخل الحواد الق ائية في التأمين الصحي إذا وجحدت جهحة تلتحزم بحدفع تكحالي المعالجحة إال
إذا تعذر استيفاؤها وفي هذه الحالة يعرض الموضحوع علحى الحرئيس للبحت فيحه ،بنحاء علحى تقريحر
من اللجان الطبية المتخصصة.
المادة  :87تتحمل الجامعة كامل نفقات المعالجة الناتجة عن اصابة المشترك في أثنحاء قيامحه بعملحه الرسحمي
حتى ولو كان الحاد ق ائياً ،او مستثنى مما ورد في المادة (  )1من هذه التعليمات.
المادة  :81في حالة عدم توفر مكان في الدرجة المقررة للمشترك أو المنتفع فعلى المستشفى توفير سرير له
في درجة أعلى من درجته إلى أن يشغر سرير فيها يتناسب مع الدرجة المقررة ،دون أن يتحمحل
المشترك أو المنتفع تكالي فرق الدرجة األعلى ويتحمل المستشفى الفرق.
المادة  :89يتحمل المشترك او المنتفع تكالي فرق الدرجة في حالة رغبته بالحصول على درجة أعلحى محن
الدرجة المقررة له.
المادة  :30يجوز لجميع المشتركين وزوجاتهم وأبنحائهم المنتفعحين المقيمحين فحي المملكحة أن يتعحالجوا خحار
نطاق هذا التأمين ويصرف لهم في هذه الحالة ( )%32من تكحالي المعالجحة وتكحون المطالبحات
بأنواعها معززة بإيصاالت صادرة عن األطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات وغيرهحا
المرخصة ومعتمدة من المرجع الطبي المختص.
المادة :38
أ) يجوز لجميع المشتركين ،والمنتفعين المؤمنين مراجعحة مستشحفيات ومراكحز وزارة الصححة،
ومستشححفى الجامعححة األردنيححة ،وكافححة مستشححفيات الخححدمات الطبيححة الملكيححة والمركححز الححوطني
13
للسكري والغدد الصم والوراثة بموجب بطاقة التأمين الصحي دون تحويل من المركز.
ب) يجوز لجميع المشتركين والمنتفعين المؤمنين مراجعة أي مستشفى في المملكة بحدون تحويحل
رسمي في الحاالت الطارئة فقط بحي يقدم المشترك أو المنتفحع تقريحراً محن المستشحفى يبحين
أن الحالة طارئة ويتم إعتماده من اللجنة الطبية في الجامعة.

 11قرار مجلس الجامعة رقم  ، 011/بتاريخ  011/2/13م.
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 13قرار مجلس الجامعة رقم  ، 011/بتاريخ . 011/2/13
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المادة :33
أ)

يححتم شححراء األدويححة مححن خححار المركححز الصحححي أو المستشححفى داخححل المملكححة للمشححتركين
والمنتفعين إذا لم تكن متوافرة فيه حسب األسس التالية:
 .1في حالة عدم توفر الدواء باإلسم العلمي أو عدم توفر بديل مناسب معتمد يتم خحتم الوصحفة الطبيحة
بححالختم الرسححمي الححذي يحمححل عبححارة (الححدواء غيححر متححوفر ومعتمححد) وفححي هححذه الحالححة يصححرف لححه
( )%90من سعر الدواء.
 .يتحمل المشترك أو المنتفع الفحرق محا بحين سحعر الحدواء األجنبحي والحدواء األردنحي وذلحك فحي حالحة
عححدم تححوفر الححدواء باالسححم العلمححي وأصححر طبيححب االختصححاص المعححالي علححى عححدم صححرف البححديل
باإلضافة إلى ما نسبته ( )%10من سعر الدواء األردني.

ب) يتم اعتماد الوصفات غير المتوفرة والمشتراه من خار المركز أو المستشفى داخحل المملكحة
للمشتركين والمنتفعين حسب األسس التالية:
 .1ان يتم تقديم الفواتير خالل مدة أقصاها نهاية العام المالي لتلك السنة.
 .يححتم اعتمححاد الوصححفات والفححواتير المقدمححة للتححأمين الصحححي مححن الصححيدلي المسححؤول فححي المركححز
الصحي.
 .3تعتمد الوصفات الطبية الصادرة من أطباء القطاع الخاص لمشتركي الجامعة وعائالتهم المنتفعحين
وفق أسس شراء األدوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج) يححتم إجححراء الفحوصححات والمعالجححة للمشححتركين والمنتفعححين خححار المركححز داخححل المملكححة اذا
كانت هذه الفحوصات والمعالجة تجري أصالً فحي المركحز أو المستشحفى وغيحر متحوافرة فيحه
بسحححبب تعطحححل األجهحححزة أو بسحححبب عحححدم تحححوافر اإلمكانيحححات وذلحححك بتوصحححيه محححن الطبيحححب
االختصاصي المعالي وموافقة مدير المركز او المستشفى.
المادة  :32تححتم معالجححة المشححترك او المنتفححع خ حار المركححز أو المستشححفى داخححل المملكححة بقححرار مححن اللجنححة
الطبية ضمن األسس التالية:
أ) عدم وجود الطبيب أالختصاصي في المستشفى.
ب) عدم توفر اإلمكانات الفنية في المستشفى.
المادة  :34تسححاهم الجامعححة بمبلححغ ال يتجححاوز ( ) 0عشححرين دينححاراً للنظححارات الطبيححة والعدسححات الالصححقة
للمشتركين فقط ولمرة واحدة كل سحنتين وتحدفع بموجحب فحواتير ،شحريطة أن يكحون هنحاك وصحفة
طبية بذلك من أخصائي عيون.
المادة  :35الحححاالت الطارئححة التححي تسححتدعي المعالجححة الفوريححة خححار المستشححفى أو المركححز وداخححل المملكححة
وذلححك بموجححب توصححية اللجنححة الطبيححة وبقححرار مححن الححرئيس ،يتحمححل التححأمين فححي هححذه الحححاالت
( )%90ويتحمححل المححري ( )%10مححن نفقححات المعالجححة ،علححى أن يُبلححغ عححن ذلححك خححالل () 2
ساعة أو أقر يوم دوام رسمي للجامعة.
المادة :36
أ) يجوز أن يرافق المري المشترك أو المنتفع من يقيم معه فحي المستشحفى بنحا ًء علحى توصحية
الطبيب المعالي وموافقة مدير عام المستشفى وفحي هحذه الحالحة يتحمحل المرافحق ( )% 2محن
قيمة األجور المقررة للدرجة التي يقيم فيها المري .
ب) يجوز أن يرافق المري المشترك او المنتفع من يقيم معه بنحا ًء علحى طلبحه وموافقحة الطبيحب
المعالي ومدير عام المستشفى وفي هذه الحالحة يحدفع المرافحق كامحل األجحور المقحررة للدرجحة
التي يقيم بها المري .
المادة :37
ً
أ) تتم معالجة المشترك أو المنتفع المؤمن صحيا خار المملكة بقرار من الرئيس وتوصية محن
اللجنة الطبية إذا لم يتوفر العال داخل المملكة.
ب) تتولى اللجنة الطبية متابعة حالحة المشحترك أو المنتفحع فحي أثنحاء فتحرة عالجحه بحيح تقحدم لهحا
التقارير الطبية ،وذلحك لرفحع التوصحيات المناسحبة بشحأنه إلحى الحرئيس بواسحطة رئحيس اللجنحة
الطبية.
1

ج) يتحمححل المسححتفيد مححن المعالجححة خححار المملكححة ( )%10مححن تكححالي المعالجححة والفحوصححات
ويتحمححل التححأمين الصحححي ( )%90مححن هححذه النفقححات،على أن ال يزيححد مححا يتحملححه التححأمين
الصحححي فححي الحالححة المرضححية الواحححدة علححى ( )12000خمسححة عشححر الح دينححار فححي السححنة
الواحدة ،وان ال تزيد المدة التي يتحمل فيها التأمين الصحي هذه النفقات عن سنتين.
المادة  :31تشمل نفقات المعالجة خار المملكة ما يلي:
أ) أجور األطباء.
ب) نفقات اإلقامة والمعالجة.
ج) أجور العمليات الجراحية.
د) أجور الفحوصات المخبرية والشعاعية وثمن األدوية.
ه) أجححور السححفر والمياومححات للمشححترك أو المنتفححع بموجححب األحكححام المتعلقححة بشححؤون اإلنتقححال
والسفر المعمول بها في الجامعة.
و) أي نفقات أخرى يقررها الرئيس.
المادة :39
أ) تصححرف أجححور السححفر ذهابححا وإيابححا للمشححترك أو المنتفححع إذا كانححت المعالجححة خححار المملكححة
األردنية الهاشمية وبالدرجة المحددة للمشترك في نظام االنتقال والسفر النافذ في الجامعة.
ب) تدفع أجور سفر المرافق للمري إذا أوصت اللجنة الطبية أن الحالة تستدعي وجحود مرافحق
وتكون درجة سفر المرافق هي درجة سفر المري نفسه ويكون كل ذلحك بموافقحة الحرئيس،
ويدفع للمرافق ما يعادل ( )%20من مياومات المشترك.
ج) تدفع عالوة سفر كاملة عن كل ليلة يق يها المشترك المحري خحار المستشحفى وفقحا لنظحام
االنتقال والسفر النافحذ فحي الجامعحة وذلحك اسحتكماال للتشحخيص والمعالجحة بشحهادة خطيحة محن
المستشفى أو الطبيحب المعحالي فحي الخحار ولمحدة أقصحاها ( )30يومحا أمحا إذا كحان المحري
منتفعححا فتححدفع لححه عححالوة السححفر المسححتحقة للمشححترك كاملححة ولمححدة أسححبوعين ثححم ( )%20مححن
العالوة المقررة عن بقية المدة على أن ال يتجاوز كامل المدة ثالثين يوما حداً أقصى.
د) يمكححن زيححادة المححدة التححي يق ححيها المشححترك أو المنتفححع خححار المستشححفى بموافقححة الححرئيس
وبتوصية من اللجنة الطبية بناء علحى تقريحر طبحي محن الطبيحب المعحالي فحي الخحار  ،ويححدد
الرئيس في هذه الحالة النسبة التي تدفع للمري من عالوة السفر.
ه) تصرف للمشترك المري سلفة مالية يقررها الرئيس بنا ًء على تنسيب الطبيحب المعحالي فحي
الجامعة الذي يحدد قيمتها التقديرية وتسوى بعد عودته.
المادة  :20ال تتحمححل الجامعححة أيححة نفقححات إذا تمححت معالجححة المشححترك أو المنتفححع خححار المملكححة دون موافقححة
الجهات المختصة بموجب النظام وهذه التعليمات.
المادة :28
أ) إذا كححان المش حترك أو المنتفححع خححار المملكححة األردنيححة الهاشححمية واحتححا إلححى معالجححة طبيححة
طارئححة وفوريححة فعليححه فححي هححذه الحالححة أن يعلححم أقححر سححفارة أو قنصححلية أردنيححة أو أن يُعلِححم
الجامعة بذلك خطيا ً في أقر فرصة ممكنة.
ب) على المشترك أو المنتفع في هذه الحالة أن يحصل على تقرير طبي من المرجع الطبحي الحذي
تححولى معالجتححه وأن يصححدق هححذا التقريححر وفححواتير نفقححات المعالجححة مححن السححفارة أو القنصححلية
األردنية ،أو أية جهة ترعى مصالح األردنيين في مكان إقامته إن وجدت ليقحدمها إلحى اللجنحة
الطبية في الجامعة.
ج) إذا قررت اللجنة الطبية أن حالة المشترك أو المنتفع الذي إشترك بالتحأمين الصححي للمعالجحة
الخارجية كانت طارئة وأن معالجتحه كانحت ضحرورية توصحي إلحى الحرئيس بصحرف نسحبة ال
تزيححد علححى ( )%90مححن نفقححات المعالجححة ويتخححذ الححرئيس فححي هححذه الحالححة القححرار الححذي يححراه
مناسبا ً.
المادة  :23إذا توفي الموظ المشترك أو المنتفع أثناء وجحوده للمعالجحة فحي الخحار أو فحي المستشحفى ينقحل
جثمانه على حسا التأمين الصحي من المكان الذي توفي فيه إلى مكان دفنه داخل المملكة.
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المادة :22
أ)
ب)
ج)

د)
ه)

تصرف بطاقة تأمين صحي واحدة لكل مشترك يبين فيهحا اسحم المشحترك الكامحل ،و أسحماء المنتفعحين
وأعمارهم ودرجة التأمين ومكان العمل ورقم البطاقة والرقم الوطني.
يجوز إصدار بطاقة تأمين إضافية واحدة للمشترك لقاء دفع مبلغ دينارين.
تسحب البطاقة ويلغى التأمين الصحي عن المشترك أو المنتفع في الحاالت التالية:
 .1إنتهحاء خدمحة المشححترك فحي الجامعحة ألي سححبب محن األسححبا إذا لحم يكحن لححه ححق االسححتمرار
بالتأمين بموجب هذه التعليمات.
 .إساءة المشترك الستعمال البطاقة وفي هذه الحالة يجب استيفاء كامل األقساط.
إذا فقححدت بطاقححة التححأمين الصحححي أو تلفححت فعلححى المشححترك إبححالغ وحححدة شححؤون العححاملين بححذلك خطيححا
وتصرف له بطاقة بديلة لقاء دفع دينارين في المرة األولى ومبلغ ( )2خمسة دنانير في كل مرة بعحد
ذلك ،شريطة إبراز ما يثبت عدم حجزها لدى المركز أو المستشفى.
في حالة إضافة مستفيدين يتم استرداد البطاقة األولى والبطاقة اإلضافية.

المادة  :24يتم عمل استبيان عن الحالة الصحية لكل مشترك ألول مره مع إجراء فحص طبي كامل وتتحمل
الجامعة نفقات الفحص.
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نحكام عامة
المادة :25
أ) يشترط قبل صرف مساهمة الجامعة في نفقحات المعالجحة تقحديم فحواتير معحززة بوصحفة طبيحة
من قبل طبيب مرخص.
ب) تدفع الجامعة مسحاهمتها الحواردة فحي الفقحرة (أ) محن هحذه المحادة بموجحب فحواتير صحادرة عحن
الجهة المؤمنة أو الجهة التي تولت المعالجة.
المادة  :26مححححع مراعححححاة أحكححححام هححححذه التعليمححححات ال يسححححتفيد الوالححححدان وزو المشححححتركة مححححن المعالجححححة
خار مستشفيات المملكة األردنية الهاشمية.
المادة  :27ال تتحمل الجامعة نفقات معالجحة المشحترك والمنتفحع والمسحتفيد فحي ححال ثبحوت أن المحرض الحذي
يعاني منه مزمن وحصل قبل التحاقه بالعمل في الجامعحة ويتحمحل المشحترك مسحؤولية عحدم بيحان
األمراض السابقة ألي من المنتفعين أو المستفيدين من التأمين الصحي.
المادة :21
أ) تساهم الجامعة بنسبة ( )%90من نفقات المعالجة أو التأمين الصححي لع حو هيئحة التحدريس
المشححترك أو الباح ح الححذي يم ححي هححو وعائلتححه إجححازة التفححرغ العلمححي الممنوحححة لححه خححار
المملكححة إذا رغححب فححي اإلسححتمرار باإلشححتراك بالتححأمين الصحححي أثنححاء إجححازة التفححرغ العلمححي
وكذلك للموفد المشحترك وعائلتحه المنتفعحة علحى أن ال تزيحد مسحاهمة التحأمين الصححي فحي أي
حال من األحوال على:
 )600( .1ستمائة دينار في العام الواحد لألعز .
 )800( .ثمانمائححة دينححار فححي العححام الواحححد للمتححزو وزوجتححه إن كانححت مرافقححة لححه .وإذا كانححت
الزوجة غير مرافقة فتكون المساهمة ال تزيد عن ( )600ستمائة دينار.
 )100( .3مائة دينار في العام الواحد لكحل ولحد محن األوالد الحذين يرافقحون والحدهم أثنحاء إجازتحه
وبحد أقصى أربعة أوالد ويستثنى من ذلك التعوي ات السنية بجميع أنواعها.

ب) تدفع الجامعة مسحاهمتها الحواردة فحي الفقحرة (أ) محن هحذه المحادة بموجحب فحواتير صحادرة عحن
الجهة المؤمنة أو الجهة التي تولحت المعالجحة معحززة بوصحفة طبيحة محن طبيحب محرخص بعحد
إعتمادها من اللجنة الطبية في الجامعة.
المادة  :29للجامعححة الححححق بإعححادة النظحححر باألسحححعار واألقسححاط واإلشحححتراكات والنسححب والشحححروط األخحححرى
وتعديلها دون أخذ موافقة مسبقة من المشتركين كما ال يحق لهم اإلعتراض على ذلك.
المادة  :40توقع عقوبات يقررها الرئيس على كل من يقوم بالتزوير أو يقدم شهادات أو إيصاالت أو فحواتير
غير صحيحة.
المادة  :48يخصص في موازنة الجامعة مبلغ سنوي لدعم معالجة المشتركين أو المنتفعين.
المادة  :43تحال الححاالت التحي لحم يحرد عليهحا نحص فحي هحذه التعليمحات إلحى الحرئيس التخحاذ القحرار المناسحب
بشأنها.
ً
المادة  :42يعمل بهذه التعليمات إعتبارا محن تحاريخ صحدورها وتلغحى أيحة تعليمحات أو قحرارات سحابقة متعلقحة
بالتأمين الصحي للعاملين بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
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