تعليمات التأمين الصحي في جامعة مؤتة
صادرة عن مجلس الجامعة استناداً إلى نص المادة ()11
من نظام التأمين الصحي رقم ( )40لسنة 2003

المادة ( – )1تسمى هذه التعليمات " تعليمات التأأمين الصأحي فأي جامعأة مؤتأة لسأنة
 " 2004ويعمل بها اعتبا اًر من تاريخ إقرارها.

الماااادة ( )2أ – يكأأاال اراأأترال فأأي التأأأمين الصأأحي وارنسأأحا
كاناال األو من كل عام .

من أ

أ

اأأهر

 -يكاال اراترال في التأمين الصحي ا تيارياً للعاملين في الجامعة.

ج -ر ينظأر فأأي البأات اراأأترال فو إلأافة المنتدعأأين يعأا التأأاريخ الأاارد
في الدقرة(ف) من المادة ( )2ياستثناء الحارت التالية :
 .1التعيينات الجاياة .
 .2المافا الذي يعاد من يعثت وباار عمل في الجامعة .
 .3المااليا الجاد.
 .4الزواج.

 .5فعضأأاء هياأأة التأأاريس الأأذين يبااأأروال عملهأأم يعأأا العأأادة مأأن
إجأ أ أأارة التدأ أ أأرج العلمأ أ أأي فو ااجأ أ أأارة دوال ارت أ أ أ

ارنت أأاا

فو ااعأ أ أأارة فو

إ ا ل أأم يكانأ أاا م أأتركين ف أأي الت أأأمين الص أأحي أ أ

لك.

 .6الماظد أأاال ال أأذين يباا أأروال عمله أأم ف أأي الجامع أأة يع أأا انقض أأاء
ااجارة دوال رات

فو ااعارة فو ارنتاا .

د -فأأي الحأأارت المسأأتثناة ال أااردة فأأي الدق أرة (ج) مأأن هأأذه المأأادة يأأاف
الم ترل با اراترال اعتبأا اًر مأن تأاريخ ااأتراك فأي التأأمين الصأحي
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أة فاأهر مأن تأاريخ التعيأين فو العأأادة

علأى فال يأتم اراأترال أ

للعمل فو الاردة الجاياة فو الزواج.

المااادة ( )3أ -يصأأنا العأأاملاال فأي الجامعأأة ألتأ ار

التأأأمين الصأأحي إلأأى الداأأات

التالية :
 .1فاأة (ف) وت أمل فعضأأاء الهياأة التاريسأأية والمحالأرين المتدأرتين

والماظدين من الارجة الرايعة فما فاق وما يعادلها مأن المأاظدين
يالروات

المقطاعة فو العقاد.

 .2فاة ( ) وت مل يقية العاملين في الجامعة.
 يكاال با اراترال في التأمين الصحي على النحا التالي :المنتفعين اآلخرين

الفئة

المشترك

الزوجة/الزوجات

األوالد

ف

40دينار

10دنانير

10دنانير لكل منهم

20دينار

5دنانير

7دنانير لكل منهم

الوالدين/البنات العازبات

60دينار لكل منهم

الماادة ( -)4يقتطأ بأا اراأترال السأناي المسأتح علأى الم أترل والمنتدعأين علأأى
فقساط اهرية من رات

الم ترل ول فال رت

تساياه دفعة واحاة.

المادة ( -)5يسمح يإد ا الداات التالية في التأمين الصحي :

 .1روجة وفورد المبعاث فو المافا الذين يقيماال في المملكة .
 .2عضأأا هياأأة التأأاريس المجأأار إجأأارة تدأأرج علمأأي والمعأأار إلأأى
جامعة حكاميأة فو جهأة رسأمية والمنتدعأين معأ إ ا كأاال يقضأي
هذه ااجارة دا أل المملكأة ( .تأم تعأايل نأص المأادة يماجأ

قأرار

مجلس الجامعة رقم ( )2014/3-2013تاريخ )2013/11/20
 .3روجأ أأة وفورد عضأ أأا هياأ أأة التأ أأاريس المجأ أأار إجأ أأارة تدأ أأرج علمأ أأي
المقيمين دا ل المملكة.
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 .4الماظا المعار فو المنتا

فو المجأار إجأارة دوال ارتأ

إ ا كأاال

يقضي هذه ااجارة دا ل المملكة على فال يساد جميأ مأا تتحملأ
الجامعأأة عأأن السأأنة كاملأأة فأأي بأأاايتها ور يح أ ل أ اسأأترداد هأأذا
البا .
المادة ( )6أ -يصرف للم ترل والمنتدعين يطاقة للتأمين الصحي

 إ ا فق أ أأات البطاق أ أأة فو تلد أ أأإ فعل أ أأى الم أ أأترل إبأ أ أ ج دا أ أ أرة ا أ أأؤوالالعأأاملين بأأذلك طيأاً وتصأأرف لأ يطاقأأة بايلأأة لقأأاء دفعأ مبلأ حسأ
ما ها متد علي م الجهة المؤمن معها.

ج -فأأي حالأأة رتبأأة الم أأترل إل أأاء اراأأترل عليأأة تسأأليم البطاقأأات إلأأى
دا رة اؤوال العاملين وتعباة النما ج المعتما.

المااادة ( -)7إ ا اسأأتاعإ الحالأأة المرلأأية المعالجأأة لأأاا جهأأة تيأأر الجهأأة المتعاقأأا
الحالأ أأة علأ أأى لجنأ أأة

معهأ أأا لتقأ أأايم أ أأامات التأ أأأمين الصأ أأحي تعأ أأر

التأمين الصحي لتقايم التاصيات المناسأبة ي أأنها إلأى ر أيس الجامعأة
رتخا القرار المناس

.

الماااادة ( )8أ -فأأي حالأأة عأأام إمكانيأأة المعالجأأة فأأي الجهأأة المتعاقأأا معهأأا للتأأأمين

الصأ أأحي تتحمأ أأل الجامعأ أأة ندقأ أأات المعالجأ أأة فأ أأي جهأ أأة ف أ أأرا دا أ أأل
أاء عل أأى تنس أأي
المملك أأة وي أأتم ل أأك يقأ أرار م أأن ال أأر يس بن أ ً
التأمين الصحي لمن األسس التالية :
 .1عام وجاد الطبي

ار تصاصي المناس

م أأن لجن أأة

.

 .2عام تاافر اامكانات الدنيأة فو العأ ج الأ رم فأي الجهأة المتعاقأا
معها.
أاء علأأى تقريأأر ابأأي
 .3فأأي الحأأارت الطار أأة التأأي تقأأارها اللجنأأة بنأ ً
مدصل.
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 تتحمأأل الجامعأأة ندقأأات إقامأأة الم ارف أ للم أأترل فو المنتد أ الم أريدا أأل المملك أأة إ ا كان أأإ حالتأ أ الص أأحية تقتض أأي ل أأك بن أأاء علأ أأى
تاصية الطبي

المعالج وماافقة اللجنة .

المااادة ( )9ف -يسأأتديا مأأن المعالجأأة أأارج المملكأأة الم أأترل فو المنتدعأأاال الم أأار
إليهم في البنا ( )1،2من المادة ( ) /4من نظام التأمين الصحي.
 ت أأتم معالج أأة الم أأترل فو المنتدأ أ الم أأؤمن ص أأحياً أأارج المملك أأةمأأن لجنأأة التأأأمين الصأأحي بنأأاء علأأى

يق أرار مأأن الأأر يس وتنسأأي

تاصية اللجنة الطبية المعتماة .
ج -تتالى اللجنة متايعة حالة الم أترل فو المنتدأ ف نأاء ع جأ يحيأ
تقأأام لهأأا التقأأارير الطبيأأة و لأأك لرف أ التاصأأيات المناسأأبة ي أأأنها
إلى الر يس .
المادة ( – )10تتحمل الجامعة ندقات المعالجة ارج المملكة على النحا التالي :
 .1نسبة ( )90%من تكاليا المعالجة سأااء كانأإ فأي مست أدى فو
ف أأي عي أأادات ارجي أأة وتك أأاال إقامأ أ المأ أري

حس أ

ف أأي المست أأدى

درجأأة تأمين أ إر إ ا كانأأإ حالت أ الصأأحية تسأأتاعي تيأأر

ل أأك وف أأي جميأ أ الح أأارت ي أأتم ص أأرف المب أأال الت أأي س أأتتحملها
الجامع أأة يماجأ أ

فأ أااتير مص أأاقة حسأ أ

األص أأا تاافأ أ عليه أأا

لجنة التأمين الصحي .
الم أ أأترل فو المنتدأ أ أ يالارج أ أأة المح أ أأادة

 .2فج أ أأار س أ أأدر المأ أ أري

للم أ أ أأترل فأ أ أأي تعليمأ أ أأات ارنتقأ أ أأا والسأ أ أأدر المعمأ أ أأا بهأ أ أأا فأ أ أأي
اللجنأ أأة علأ أأى في

أاء علأ أأى تنسأ أأي
الجامعأ أأة وللر يس الماافقأ أأة بنأ أ ً
فجار إلافية تقتضيها حالة المري الصحية .
 .3فجأأار سأأدر الم ارف أ للم أري

إ ا كأأاال الم أري

تسأتاعي حالتأ وجأاد م ارفأ حسأ
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ص أ ير السأأن فو

مأا تاصأي يأ لجنأة التأأأمين

الصحي وتكاال درجة سدر المراف هي ندأس درجأة الم أترل فأي
التأمين سااء كاال المري

م تركاً فو منتدعاً.

 .4ع وة سدر كاملة عن كأل ليلأة يقضأيها الم أترل المأري

أارج

اهادة طية من المست دى والطبيأ

المعأالج

المست دى يماج

وتصرف هذه الع وة وف نظام ارنتقا والسدر المعما بها فأي
الجامعة .
 .5ع وة سدر كاملة عن كأل ليلأة يقضأيها الم أترل المأري
المست دى انتظا ار للسدر إياياً لماة فقصاها

 .6تأأاف لم ارفأ المأري
يمرافقأأة الم أري

أارج

ث ليالي .

عأ وة سأأدر كاملأأة عأأن كأأل ليلأأة يقضأأيها

أأارج المملكأأة وتكأأاال مسأأاوية لع أ وة الم أأترل

المنصاص عليها في نظام ارنتقا والسدر .
المادة ( )11أ -إ ا كاال الم ترل ارج المملكة واحتاج إلأى معالجأة فاريأة فعليأ فال
يعلأأم فقأأر سأأدارة فو قنصأألية فردنيأأة فو فال يعلأأم الجامعأأة بأأذلك فأأي
فقر فرصة ممكنة .
 علأأى الم أأترل فأأي ه أذه الحالأأة فال يحصأأل علأأى تقريأأر ابأأي م أأنالمرجأ الطبأأي الأأذي تأأالى معالجتأ وفال يصأأاق هأأذا التقريأأر وفأااتير
المعالجة من السدارة فو القنصلية األردنية فو فية جهة ترعى مصالح
األردنيين ليقامها إلى الجامعة .
ج -تساهم الجامعة في ندقات هذه المعالجة على النحا التالي :
 .1نسبة ( )100%إ كاال الم ترل المري

في مهمة رسمية .

 .2نسبة ( )75%إ ا كاال الم ترل في إجارة اصة .
الماااادة ( )12أ -تس أأاهم الجامع أأة بنس أأبة ( )90%م أأن ندق أأات المعالج أأة فو الت أأأمين
الصأأحي لعضأأا هيا أأة التأأاريس ال أأذي يمضأأي ه أأا و عا لت أ إج أأارة
التدرج العلمي ارج المملكة على فر تزيا مسأاهمة الجامعأة فأي في
حا من األحاا على :
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 )500( .1دينار في العام الااحا لألعز .

 )1500( .2دينار في العام الااحا للمتزوج اريطة فال يكاال تير
مأأؤمن عليأ وففأراد عا لتأ صأأحياً مأأن الجهأأة التأأي سأأاف يقضأأي
إجارة التدرج العلمي فيها وفي حالة فال يكاال مؤمناً من الجهأات
األ أأرا أأارج األردال عليأ أ تزوي أأا الجامع أأة يص أأارة ع أأن العق أأا
المبرم م تلك الجهات.
 ت أأاف الجامع أأة مس أأاهمتها الأ أااردة ف أأي الدقأ أرة (ف) م أأن ه أأذه الم أأادةيماج أ

ف أااتير صأأادرة عأأن الجهأأة المؤمن أ فو الجهأأة التأأي تالأأإ

المعالجة فو ل راء باليصة تأمين صحي وفأي هأذه الحالأة يأتم
دف قيمة الباليصة علأى إر تزيأا قيمتهأا عأن المبأال المأذكارة فأي
الدقرة (ف) من هذه المادة .
المادة ( - )13تساهم الجامعة بثمن النظأارة الطبيأة للم أترل فأي التأأمين الصأحي
أاء علأى
والذي فمضى ة سناات في الخامأة فأي الجامعأة فقأا بن ً
تاصية من الجهة الطبية المتعاقا معها وعلى النحا التالي :
 .1مبل أ أ ر يزيأ أأا علأ أأى ()30

أ أأين دينأ أأا اًر مأ أأن مأ أأن النظأ أأارة

الطبية ولمرة واحاة فقا ايلة امة الم ترل في الجامعة.

 .2مبل أ ر يزيأأا علأأى ( )15دينأأار عنأأا تبأأايل العاسأأات ولم أرة
واحاة كل سنتين .
الماااادة ( – )14تل أأي هأأذه التعليمأأات في تعليمأأات فو ق أ اررات سأأايقة متعلقأأة يالتأأأمين
الصحي للعاملين في الجامعة.
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