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نظام رقم (  )39لسنة 2014
نظام معدل لنظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة
المادة (:)1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين الصحي للعاااملين ااي ةامعا منةا لساان  ،)2014ويقا م ماان النظااام

رقم ( )40لسن  2003المشار إليه فيما يلي بالنظام األصلي نظاماً واحداً ويعمل به من ةاريخ نشا ف ااي الة يااد

ال سمي .
المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات التالي حيثما وردت ي هذا النظام المعاني المخصص لها مدناف ما لاام ةاادل الق ينا
غي ذلك:

الةامع :

ةامع منة .

اللةن :

لةن التأمين الصحي ي الةامع 0

ال ئيس:

المشت ك:

لااى

رئيس الةامع .
ضا ااو الهيل ا ا التدريسا ااي مو المحاض ا ا المت ا ا

مو الموظا ا ف مو المسا ااتخدم ا ااي الةامع ا ا

المشت ك ي التأمين الصحي.
المنت ن:
المعالة :

ماان يح ا لااه ا نت اااأ ماان التااأمين الصااحي و قااا ألحكااام هااذا النظااام والتعليمااات الصااادر

بمقتضاف.

الخدم الطبي التي ةقاادم للمشاات ك والمنت اان وةشاامل ال حا

السا ي ي والمخبا ي والشااعا ي

والمعالةا ا ال يييائيا ا وا ختصاصا ااي والعمليا ااات الة احيا ا والا ااو د واألدويا ا واةقاما ا ا ااي
المستش ى.

اللةن الطبي :

اللةن الطبي التي يعتمدها ال ئيس.

المادة (:)3
يهدف التأمين الصااحي إلااى المساااهم ااي ةااو ي المعالةا للمشاات ك والمنت اان و قااا ألحكااام هااذا النظااام والتعليمااات
الصادر بمقتضاف.
المادة (:)4

م.

يكون ا شت اك ي التأمين الصحي اختياريا لةمين العاملين ي الةامع 0

ب .يةوز للمشت ك إدخال المنت عين المذكورين مدناف ي التأمين الصحي-:
 -1زوج أو زوجة المشترك.
 -2الولدان ما لم يكن أي منهما مشمولا بتأمين صحي آخر

 -3األو د الااذين لاام يكمل اوا ساان الثامن ا

ش ا مو الااذين يتلقااون د ارسااتهم ااي المنسسااات التعليمي ا حتااى إكمااال

الدراس مو إكمال سن الخامس والعش ين ميهما اسب .
 -4البنات العازبات غي العامالت.
المادة (:)5
م.

ةشمل المعالة و قا ألحكام هذا النظام ما يلي:

 -1معالة األسنان ما دا الخلن ومم اض ال م واللث والحا ت التي ةظه الحاة لها نتية حادث.
-2الة اح التةميلي واألط اف الصناعي ما لم ةظه الحاة لها نتية حادث.
 -3معالة العقم وموانن الحمل.
-4المواد التةميلي ومستحض اةها واألمصال والمطاعيم بةمين منوا ها.

ب.

لااى الا غم ممااا ورد ااي ال قا (م) ماان هااذف الماااد  ،يةااوز من ةشاامل المعالةا ميااا ماان ا سااتثناتات

المنصوص ليها يها إذا سمح بذلك قد التأمين الطبي من الةه المنمن لديها.
المادة (:)6

م.

ةشااكل ااي الةامعا  ،بقا ار ماان الا ئيس ،لةنا ةساامى) لةنا التااأمين الصااحي( ب ئاسا محااد م ضااات مةلااس
العمدات و ضوي كل من:

 .1اثنين من م ضات هيل التدريس

 .2مدي الشنون المالي ي الةامع .

 .3مدي شنون العاملين ي الةامع .
 .4طبيب معتمد.

ب .يسمي ال ئيس من بين م ضات اللةن نائبا ل ئيسها.
المادة ( :)7ةتولى اللةن المهام والصالحيات التالي :
م -اةشا اف

لااى ةطبيا

محكااام هااذا النظااام والتعليمااات الصااادر بمقتضاااف بمااا يحقا

مهااداف التااأمين

الصحي.
ب -قااد ا ة اقيااات ماان المستشااايات والم اكااي الصااحي وشا كات التااأمين ااي المملكا شا يط مصااادق
ال ئيس ليها.

ج -ةحديد اةة اتات اةداري لالشت اك ي التأمين الصحي وا نسحاب منه.
د -التوصي الى ال ئيس بتحديد لات ا شاات اك ونسااب مساااهم المشاات ك مو المنت اان معااه و قااا ألحكااام هااذا
النظام.

ه -ةدقي المطالبات المالي الخاص بالمعالة والتوصي إلى ال ئيس با تمادها وص ها حسب األصول.
و -دراس مي ممور مخ ى ةتعل بالتأمين الصحي والتنسيب إلى ال ئيس ةخاذ الق ار المناسب بشأنها.

المادة ( :)8ةةتماان اللةنا ما

لااى األقاال كاال شااه بااد و ماان رئيسااها مو نائبااه ويكااون اةتما هااا قانونيااا بحضااور مااا

يقاال اان مغلبيا م ضااائها لااى من يكااون الا ئيس مو نائبااه ماان بياانهم وةتخااذ ق اراةهااا وةوصااياةها بأكث يا مصاوات
مربع من م ضائها لى األقل.

المادة (:)9
م -يح ألي من المذكورين مدناف ا ستم ار ي اشت اكه ي التأمين الصحي ما لم يكن مشت كا مو منت عا من
مي ةأمين صحي آخ :

 .1المشت ك الذي انتهت خدمته ي الةامع ألسااباب صااحي و قااا للتشا يعات المعمااول بهااا ااي الةامعا
وزوةه ومو دف ش يط من

ةقل مد اشت اكه ي التأمين الصحي ن خمس سنوات.

 .2المشاات ك الااذي انتهتت خدمتته بساابب إكمالااه الساان القانونيا التااي ةاان

المعمااول بهااا ااي الةامعا وزوةااه ومو دف شا يط من

ليهااا األنظما والتعليمااات

ةقاال مااد اشاات اكه ااي التااأمين الصااحي اان شا

سنوات.
 .3المشت ك الذي انتهت خدمته ي الةامع وزوجه وأولده ما لم يكن انتهاء خدمته نتية إة ات ةأديبي

مو قدف للوظي

 .4ش يط من

ةقل مد اشت اكه ي التأمين الصحي يها ن خمس ش سن متصل .

ب -ةحسااب اةةاااز دون ارةااب وإةاااز الت ا

العلمااي واة ااار التااي يحصاال ليهااا العاااملون ااي الةامعا ماان

الخدما المتصاال المشااار إليهااا ااي البنااد ) ( 3ماان ال قا

التأمين الصحي ود عه ا لتيامات المت ةب

(م) ماان هااذف الماااد شا يط الت ايمااه با شاات اك ااي

ليه خالل ةلك المد .

ج-يح ألي من المذكورين مدناف من ائل المشت ك المتو ى ا ستم ار ي ا نت اأ من التأمين الصحي:
.1
.2

زوة المشت ك المتو ى ما لم ةتيوج.

مو د المشت ك المتو ى إلي حين إكمالهم سن الثامن

ش .

مبلغااا للمساااهم ااي
المادة ( :)10من م ا ا التش يعات المعمول بها ي الةامعا ةخصا الةامعا ااي موازنتهااا الساانوي
ً
ةغطي ن قات التأمين الصحي و قا ألحكام هذا النظام والتعليمات الصادر بمقتضاف.
المادة ( :)11يصدر مةلس الةامع  ،بنات لى ةنسيب ال ئيس ،التعليمات الالزم لتن يذ محكام هذا النظام بما ي
ذلك ما يلي:

م -ةحديد لات ا شت اك ونسب مساهم المشت ك والمنت ن والحد األ لى لنسب مساهم الةامع .
ب -ةحديد مسس وش وط ا شت اك ي التأمين الصحي وا نت اأ منه و قا ألحكام هذا النظام.
ج -مسس وش وط المعالة داخل المملك وخارةها.

