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تعليمات رقم ) (٩لسنة ٢٠٠٩
تعليمات التأمين الصحي للعاملين في جامعة اليرموك
صادرة بموجب أحكام المادة ) (١١من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم )(٤٤
لسنة ٢٠٠٤
المادة )(١

تسمى ھذه التعليمات " تعليمات التأمين الصحي للعاملين في جامعة اليرموك" ويعمل بھا ابتداء من
. ٢٠١٦ / ١ / ١

المادة )(٢

يكون للكلمات والعبارات الواردة في ھذه التعليمات المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :
الجامعـــــــــة  :جامعة اليرموك
المجلــــــــس  :مجلس الجامعة
الرئيـــــــــس  :رئيس الجامعة
النظـــــــــــام  :نظام التأمين الصحي رقم  ٤٤لسنة ٢٠٠٤
اللجنـــــــــــة  :لجنة التأمين الصحي المؤلفة بموجب أحكام النظام
اللجنة الطبية  :اللجنة الطبية التي تعتمدھا الجامعة
المشتــــــــرك :كل شخص يحق له االشتراك في التأمين الصحي وفقا ً ألحكام النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.
المنتفـــــــــع :من يحق له االنتفاع من التأمين الصحي وفقا ً ألحكام النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.
المعـــــــــــال :الوالدان وزوج المشتركة.
المعالجـــــــة :الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري
والشعاعي والمعالجة الفيزيائية واالختصاصية والعمليات الجراحية والوالدة واألدوية
واإلقامة في المستشفى والعناية بالحوامل واألطفال بعد الوالدة.
نفقات المعالجة :أجور الخدمات الطبية المشار إليھا في تعريف المعالجة أعـاله ،وأجور السفر ذھابا ً
وإيابا ً خارج المملكة بالدرجة المقررة للمشترك ألغراض المعالجـة ،وعالوة السفر
وأي نفقات أخـرى يقرھــا المجلس.
المركز الصحي :مركز صحي جامعة اليرموك الشامل.

أوالً :االشتراك في التأمين الصحي
المادة )(٣

أ  -يكون االشتراك بالتأمين الصحي إلزاميا للمشترك إذا لم يكن مشموالً بتأمين صحي آخر ويجوز
للمشترك إدخال منتفعين في التأمين الصحي وفقا ً ألحكـام النظام.
ب– يجوز للمشترك في التأمين الصحي بموجب المادة ) (٤من النظام إدخال زوجته وأوالده في التأمين
الصحي.

١

المادة )(٤

أ  -يبدأ االشتراك في التأمين الصحي بالدرجة الثالثة من تاريخ مباشرة العمل إال إذا تقدم المشترك بطلب
لتعديل الدرجة خالل شھرين  ،ويتجدد االشتراك تلقائيا ً لمـن ھم على رأس العمل في الجامعة
ومنتفعيھم بالشروط نفسھا  ،ما لم يبلغ المشترك دائرة الموارد البشرية خطيا ً خالف ذلك في موعد
أقصاه  ٣١كانون األول.
ب -تقدم طلبات االشتراك بالتأمين الصحي إلى دائرة الموارد البشرية في الجامعة مبينا فيھا ً أسماء
المنتفعين ودرجات اشتراكھم.

المادة )(٥

يجوز شمول الحاالت اآلتية بالتأمين الصحي في أي وقت من السنة:
 -١التعيينات الجديدة
 -٢الزواج
 -٣المواليد الجدد
 -٤مباشرة العمل في الجامعة بعد انقضاء إجازة التفرغ العلمي أو اإلعارة أو االنتداب أو اإلجازة
بدون راتب )للمشترك والمنتفعين والمعالين( .
 -٥طالق االبنة )بعد انقضاء العدة الشرعية( ما لم تكن مؤمنة لدى جھة أخرى(

المادة )(٦

أ -يكون االشتراك في التأمين الصحي للعاملين باألجور اليومية بالدرجة الثالثة.
ب -يعالج المشترك المؤمن في الدرجة الثالثة وزوجته وأبناؤه في عيادات ومراكز ومستشفيات وزارة
الصحة.
ج -في الحاالت التي تستدعي المعالجة خارج الجھات المذكورة في )ب( فتتم المعالجة في الجھات التي
تستدعي المعالجة فيھا بتحويل من مركز صحي جامعة اليرموك الشامل إلى مستشفيات الخدمات
الطبية الملكية ،مستشفى الجامعة األردنية ،مستشفى الملك المؤسس عبد ﷲ الجامعي ،مركز صحي
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،المركز الوطني للسكري(.
د -يمكن لھذه الفئات صرف األدوية وإجراء الفحوص المخبرية واألشعة غير المتوفرة في الجھات
المذكورة في )ب( من الصيدليات المتعاقد معھا وإجراء الفحوص واألشعة في المختبرات ومراكز
األشعة المعتمدة في الشبكة الطبية.

المادة )(٧

أ -يدفع المشترك أو المنتفع بدل االشتراك السنوي الكامل بالدينار على النحو اآلتي)*(
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)*( عدلت ھذه المادة بموجب قرار مجلس العمداء في جلسته الثانية للعام الجامعي  ٢٠١٦/٢٠١٥تاريخ ٢٠١٦/١/٢١

٢

ب -يقتطع بدل االشتراك المستحق على المشترك الذي على رأس عمله والمنتفعين معه على أقساط
شھرية من راتب المشترك ،شريطة أن ال يخل ذلك بمبدأ االشتراك السنوي بحيث يستوفى بدل
االشتراك عن السنة كاملة في حال انتھاء التأمين للمشترك أو المنتفع في أي وقت.
ج -يستوفى بـدل االشتراك السنوي كامالً من المشتركين اللذيــن انتھت خدماتھم من الجامعة
ومنتفعيھم خالل شھر كانون الثاني مـن بداية كل عام وفي حال تأخر أي من المشتركين عن تسديد
االشتراك فيقبل منه تجديد طلب االشتراك في أي وقت من السنة شريطة قيامه بتسديد بدل االشتراك
السنوي كامالً وأن ال تقبل منه أية فواتير قبل تاريخ طلبه تجديد االشتراك.
د -للجامعة الحق بإعادة النظر باألسعار واألقساط واالشتراكات والنســب والشروط األخرى وتعديلھا
دون أخذ موافقة مسبقة مـن المشتركين كما ال يحق لھم االعتراض على ذلك ،وينظـر المجلس في
ھــذه التعديالت كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة )(٨

أ -تصدر الجامعة لكل مشترك ومنتفع بطاقة تأمين صحي شخصية سارية المفعول لخمس سنوات
لقاء رسم مقداره دينار واحد.
ب -إذا فقدت بطاقة التأمين الصحي أو تلفت فعلى المشترك إبالغ دائرة الموارد البشرية بذلك خطيا ً
وتصرف له بطاقة بديلة لقاء دفع دينارين في المرة األولى ومبلغ ) (٥خمسة دنانير في كل مرة
بعد ذلك.

المادة )(٩

مع مراعاة أحكام المادة ) (٩من النظام:
أ -يلغى التأمين في الحاالت اآلتية:
 -١انتھاء خدمة المشترك من الجامعة إذا لم يكن له حق االستمرار بالتأمين بموجب أحكام النظام.
 -٢وفاة المشترك أو المنتفع.
ب -يوقف تأمين المشترك أو أي من المنتفعين والمعالين معه لمدة سنة في حالة إساءة استخدام
التأمين الصحي.
ج -يلغى اشتراك أعضاء ھيئة التدريس غير األردنيين العاملين في الجامعة في التأمين الصحي عنھم
وعن عائالتھم عند انتھاء خدمتھم في الجامعة.

المادة) (١٠ال يحق االشتراك في التأمين الصحي للمنتھية خدماتھم ومنتفعيھم مرة أخرى في حال انقطاعھم عن
١
االشتراك في التأمين الصحي لمدة ) (٢سنتين كحد أعلى.
المادة) (١١ال يجوز اشتراك أبناء المشترك أو المشتركة في التأمين الصحي الذين يدرسون خارج المملكة
المادة) (١٢يسمح لوالدي المشترك وزوج المشتركة المعالجة في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة
الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك المؤسس عبدﷲ الجامعي ومستشفى الجامعة األردنية
ومركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا والمركز الوطني للسكري ومستشفيات القطاع الخاص
والعيادات والمختبرات ومراكز األشعة المتعاقد معھا في القطاع الخاص شريطة أن يدفع المشترك عنھم
بدل االشتراك السنوي المقرر في ھذه التعليمات وحسب الشروط التالية:
 -١أن يكون المشترك المعيل الوحيد لوالديه.
 -٢أن ال يعمل أي من الوالدين أو زوج المشتركة.
 -٣أن ال تتوافر لوالدي المشترك أو زوج المشتركة أي نوع من التأمينات الصحية المماثلة أو غير
 -١تم تعديل المادة ) (١٠بموجب قرار مجلس الجامعة في جلسته الخامسة للعام الجامعي  ٢٠١١/٢٠١٠بتاريخ .٢٠١١/٦/١٦

٣

منتسب ألية مؤسسة أو نقابة توفر لھم خدمات التأمين الصحي.
 -٤أن يقدم المشترك شھادة إعالة من المحكمة الشرعية تفيد بأنه معيالً لوالده /والدته /زوج
المشتركة.
 -٥خلوھم من األمراض التالية عند بدء االشتراك ألول مرة-:
أ -السرطان.
ب-الخرف.
ج-الشلل الدماغي والنصفي.
د -الفشل الكلوي.
شريطة تقديم تقرير طبي عن حالتھم الصحية يتم اعتماده من مركز صحي جامعة اليرموك الشامل.
 -٦ال يجوز إعادة االشتراك في التأمين الصحي لوالدي المشترك أو زوج المشتركة بعد إلغاء اشتراكھم
بسبب إساءة استخدام التأمين الصحي.
المادة) (١٣يتم تمييز بطاقات التأمين الصحي للمستفيدين من التأمين الصحي المنتھية خدماتھم من الجامعة عن بقية
البطاقات.

ثانيا ً  :المعالجة داخل المملكة
المادة) (١٤أ -تتحمل الجامعة النسب المئوية التالية لقاء معالجة المشترك واألبناء والزوجة:
 %١٠٠ -١من نفقات المعالجة في عيادات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة بما في ذلك المركز
الصحي في الجامعة.
 %٨٠ -٢من نفقات المعالجة في عيادات ومراكز ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومستشفى
الجامعة األردنية والمركز الوطني للسكري ،ومركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا.
 %٧٥ -٣من نفقات المعالجة في مستشفى الملك المؤسس عبدﷲ الجامعي والعيادات الخارجية
التابعة له.
 %٨٠ -٤من نفقات المعالجة في الجھات الطبية المتعاقد معھا في القطاع الخاص )المستشفيات
واألطباء والمختبرات ومراكز األشعة والصيدليات( و %٥٠في الجھات الطبية غير المتعاقد
معھا وفي الحاالت الطارئة التي تستدعي المعالجة الفورية في مستشفيات غير متعاقد معھا
تعامل ھذه المستشفيات معاملة المستشفيات والشبكة الطبية المتعاقد معھا من حيث نسبة
التغطية واألجور الطبية بموجب تقرير طبي يصادق عليه طبيب المركز وتعتمده اللجنة.
 %٨٠ – ٥من نفقات المختبرات واألشعة والمعالجة الحكمية والفيزيائية غير المتوفرة في مركز
صحي جامعة اليرموك الشامل ومركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا إذا كان بتحويل من
أي من المركزين المذكورين إلى جھات طبية متعاقد معھا ،و %٥٠من نفقات المعالجة إذا
كانت لدى جھات طبية غير متعاقد معھا أو جھات طبية متعاقد معھا بدون تحويل رسمي من
أي من المركزين.
 %٨٠ -٦من نفقات العالج المكرر لمدة ستة أشھر بموجب تقرير طبي من طبيب االختصاص
لتشخيص الحالة المرضية واعتماده من مدير مركز صحي جامعة اليرموك الشامل وموافقة
اللجنة عليه.
 %٩٠ -٧من نفقات العالج لمريض السرطان بعد تقديم تقارير طبية تعتمدھا اللجنة.
ب -تتحمل الجامعة النسب المئوية التالية لقاء معالجة الوالدين وزوج المشتركة:
 %١٠٠ -١من نفقات المعالجة في عيادات وزارة الصحة ومراكزھا ومستشفياتھا.
 -٢تم اضافة الفقرة ) (٧للمادة )/١٤أ( بقرار مجلس الجامعة في جلسته الثانية للعام ) (٢٠١٢/٢٠١١بتاريخ .٢٠١٢/١٠/٣٠

٤

٢

 %٧٠ -٢من نفقات المعالجة في عيادات ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الجامعة
األردنية ومركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية والمركز الوطني للسكري ومستشفى
الملك المؤسس عبدا الجامعي.
 %٧٠ -٣من نفقات العالج المكرر لمدة ستة أشھر بموجب تقرير طبي من طبيب االختصاص
لتشخيص الحالة المرضية باعتماد من مدير مركز صحي اليرموك الشامل وموافقة اللجنة .
 %٧٠ -٤من نفقات المعالجة في العيادات الخاصة والمستشفيات المتعاقد معھا و %٥٠من نفقات
المعالجة في الجھات الطبية غير المتعاقد معھا.
جـ  -تتحمل الجامعة  %١٠٠من نفقات غسيل الكلى )الديلزة  (Dialysisللمشترك وزوجته وأوالده
المعالين (*).
د  -تكون مدة اإلقامة في المستشفى ) (١٥خمسة عشر يوما ً لإلدخال الواحد كحد أقصى ،وفي حالة
تجاوز ھذه المدة وكانت الحالة تستدعي ذلك فيعرض الموضوع على اللجنة الطبية المعتمدة التخاذ
القرار المناسب .
ھـ  -تقسط المبالغ المترتبة على العاملين نتيجة المعالجة الطبية على أقساط شھرية بحد أقصى )(١٢
اثنا عشر شھراً وبما ال يتجاوز  %٢٥من الراتب اإلجمالي.
المادة) (١٥بالرغم مما ورد في المادة )/١٤أ( أعاله تتحمل الجامعة كامل نفقات المعالجة الناتجة عن إصابة العمل
للمشترك.
المادة)(١٦

يشترط في الحاالت الطارئة التي تستدعي المعالجة الفورية أن تكون معززة بتقرير طبي يوضح ذلك
وتصرف تكاليف المعالجة حسب النسب المقررة في ھذه التعليمات بعد اعتمادھا من مدير مركز صحي
اليرموك الشامل واللجنة وان تبلغ الجھة المعالجة الجامعة.

المادة) (١٧للمشترك أو المنتفع أن يقيم في المستشفى في درجة أعلى من الدرجة التي اشترك بھا على أن يدفع فرق
النفقات بين الدرجتين للمستشفى مباشرة.
المادة) (١٨يجوز أن يرافق المريض شخص يقيم معه في المستشفى إذا رأى الطبيب المعالج ذلك ضرورياً ،وفي ھذه الحالة
تدفع الجامعة  %٥٠من نفقات إقامة المرافق.

المادة) (١٩يجوز معالجة األشخاص المكلفين بالعمل بمكافأة مالية شھرية بدوام كامل في مركز صحي اليرموك
الشامل فقط ما لم يكن منتفعا ً بتأمين صحي آخر.
المادة) (٢٠ال يغطي التأمين نفقات معالجة المشترك أو المنتفع الناتجة عن الحوادث القضائية إذا كان ثمة جھة مسؤولة عن
دفعھا وإذا ثبت عدم وجود جھة مسؤولة عن ذلك يعرض الموضوع على اللجنة لترفع توصياتھا إلى الرئيس
للبت بھا.

المادة) (٢١أ -ال يجوز للمريض زيارة أكثر من طبيب في التخصص نفسه للحالة نفسھا في األسبوع الواحد وإذا
حدث ذلك يغطي التأمين ما ال يزيد على  %٣٥من نفقات الزيارة الثانية.
ب -إذا تمت المعالجة داخل المملكة /خارج الجھات الطبية المتعاقد معھا يتم تدقيق المطالبات على
أساس أسعار الجھات الطبية المتعاقد معھا.
ج -مع مراعاة أحكام المادة ) (١٤من ھذه التعليمات ال تتحمل الجامعة أكثر من المبالغ المبينة إزاء
الحاالت التالية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)*( عدلت ھذه المادة بموجب قرار مجلس العمداء في جلسته الثانية للعام الجامعي  ٢٠١٦/٢٠١٥تاريخ ٢٠١٦/١/٢١

٥

 -١الوالدة الطبيعية والوالدة المبكرة ) (٢٠٠مائتا دينار.
 -٢الوالدة القيصرية  (٣٥٠) :ثالثمائة وخمسون ديناراً .
 -٣كشفية طبيب االختصاص مع ثمن الدواء  (٤٠) :أربعون ديناراً .
 -٤كشفية الطبيب العام مع ثمن الدواء  (١٨) :ثمانية عشر ديناراً .
-٥

أ -خلع األسنان أو معالجة اللثة مع ثمن الدواء  (١٥) :خمسة عشر ديناراً للمرة الواحدة.
ب  -أجرة الطبيب لقلع األسنان أو معالجة اللثة  (١٠) :عشرة دنانير للمرة الواحدة.
ج  -خلع السن الجراحي مع ثمن الدواء (٣٥) :خمسة وثالثون ديناراً.

 -٦النظارات الطبية والعدسـات الالصقة لمرة واحدة كل سنتيـن ) (٣٠ثالثون ديناراً وبموجب
وصفة طبية في المرة األولى.
 -٧المعالجة في المستشفيات داخل المملكة (٦٥٠٠) :ستة آالف وخمسمائة دينـار لكل من
المشترك ومنتفعيه والمعالين وللمجلس زيادة السقف في الحاالت التي يراھا ضرورية للمشترك
وأي من المنتفعين والمعالين.
 -٨يحدد سقف ) (٢٠٠٠ألفي دينار سنويا ً للمشترك او المنتفع الذي يتلقى عالجا ً مكرراً لمدة ستة
أشھر لألمراض المزمنة والمستعصية بموجب تقارير طبية ،وللمجلس زيادة السقف للمشترك
فقط الى ) (٣٠٠٠ثالثة آالف دينار في الحاالت التي يراھا ضرورية وبتنسيب من اللجنة ،أما
العالج المكرر لمدة تقل عن ستة أشھر فيترك تقديـر ذلك الى اللجنة التخاذ القرار المناسب لكل
٣
حالة .
د -يعاد تقييم الحالة المرضية لمن يتلقى العالج المكرر بعد انتھاء الشھور الستة األولى من قبل
الطبيب األخصائي وبموجب تقرير طبي بذلك العتماده من مدير مركز صحي جامعة اليرموك الشامل
وموافقة اللجنة .ويتم إتباع نفس الخطوات السابقة في كل حالة صرف عالج مكرر يلي ذلك.

ثالثا ً  :االستثناءات
المادة) (٢٢مع مراعاة أحكام المادة ) (٥من نظام التأمين الصحي ال تتحمل الجامعة نفقات المعالجة للحاالت
التالية-:
 -١المطالبات الطبية التي تدفع من قبل المشترك ومضى على تاريخ صدورھا ستة أشھر عند تقديمھا
لدائرة الموارد البشرية سواء كانت من الجھات الطبية المعتمدة أو المشترك .
 -٢األجھزة السمعية إالّ ما يتم بقرار من لجنة التأمين الصحي وبناء على توصية من اللجنة الطبية
التي تعتمدھا الجامعة ولمرة واحدة كل خمس سنوات ،وفي ھذه الحالة تتحمل الجامعة  %٥٠من
قيمتھا وذلك للمشترك فقط.
 -٣حاالت العقم والضعف الجنسي لكال الجنسين.
 -٤المعالجة في عيادات اإلخصاب خارج الرحم.
 -٥وسائل منع الحمل ،والمستحضرات الصيدالنية والعالجات غير المسجلة لدى وزارة الصحة كدواء.
 -٦أدوية نقصان الوزن وفقدان الشھية وأدوية تساقط الشعر ومعالجة الصلع واألغذية المساعدة
والمطاعيم بكافة أنواعھا.
 -٧اإلصابات الناتجة عن تعاطي الكحول والمخدرات وإيذاء النفس المتعمد ومحاوالت االنتحار.
 -٨اإلصابات الناتجة عـن الزالزل والبراكيــن والفيضانات والكوارث الطبيعية األخرى والحروب.
٣تم تعديل المادة )/٢١ج (٨/بموجب قرار مجلس الجامعة في جلسته الرابعة للعام الجامعي  ٢٠١٣/٢٠١٢بتاريخ .٢٠١٣/٤/١٠

٦

 -٩األجھزة الطبية المساعدة.
 -١٠المشدات الطبية.
 -١١المعالجة الحكمية والمعالجة الفيزيائية والطب الصيني مـا لـم تكن في مستشفيات القوات المسلحة
والجامعات األردنيـة ومستشفيات وزارة الصحة ومراكزھا المتخصصة والمستشفيات المتعاقـد
معھا.
 -١٢المستحضرات التجميلية بكافة أنواعھا
 -١٣معالجة حب الشباب.
 -١٤الختان.
 -١٥الجوارب الطبية.
 -١٦عمليات تطويل األطراف.
 -١٧العمليات التجميلية غير العالجية.
 -١٨عمليات تصحيح النظر بالليزك
 -١٩ما تقرره لجنة التأمين الصحي من استثناءات ويصادق عليھا الرئيس.
المادة) (٢٣ال تتحمل الجامعة تكاليف نقل األعضاء من وإلى المشترك أو المنتفع أو المعال.

رابعا ً :المعالجة خارج المملكة
المادة) (٢٤يستثنى من المعالجة خارج المملكة المشتركون في الدرجة الثالثة والوالدان وزوج المشتركة واألبناء
الذين يتلقون التعليم خارج المملكة بغض النظر عن درجة تأمينھم.
المادة)(٢٥

أ -يرسل المشترك أو المنتفع للمعالجة خارج المملكة بعد التأكد من عدم توافر االمكانات داخل المملكة
بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المبني على توصية من اللجنة الطبية المختصة.
ب -تتولى اللجنة الطبية متابعة حالة المشترك أو المنتفع أثناء فترة عالجه ،وھي التي ُتقدم إليھا
التقارير الطبية لرفع التوصيات المناسبة بشأنھا إلى الرئيس.
ج  -تدفع أجور سفر المريض بالدرجة المحددة للمشترك في نظام االنتقال والسفر المعمول به في
الجامعة.
د -تدفع أجور سفر المرافق للمريض إذا قررت اللجنة ان الحالة تستدعي وجود مرافق له وتكون
درجة سفر المرافق ھي درجة سفر المريض.
ھـ -تدفع عالوات السفر للمريض المشترك وفقا ً لنص المادة )/٣أ( من نظام االنتقال والسفر عن المدة
التي يقضيھا خارج المستشفى بموجب شھادة خطية من المستشفى والطبيب المعالج استكماالً
للتشخيص والمعالجة ،أما إذا كان المريض منتفعا ً فيدفع له ما يساوي  %٥٠من عالوة السفر
المستحقة للمشترك ،على أن ال تزيد المدة التي يمكن احتسابھا لغايات صرف عالوة السفر في
كلتا الحالتين على ) (٣٠ثالثين يوما ً.
و -تصرف سلفة مالية للمريض يقررھا الرئيس تسوى بعد عودته.

المادة) (٢٦مع مراعاة أحكام المادة ) (٢٥من ھذه التعليمات يجوز معالجة المشترك أو المنتفع خارج المملكة وفقا ً
لما يلي :
أ -تغطي الجامعة  %٨٠من نفقات المعالجة خارج المملكة للمشترك/المنتفع على أن ال يزيد المبلغ الذي
يتحمله التأمين الصحي عن ) (٢٠٠٠٠عشرين ألف دينار للمشترك وعن ) (١٠٠٠٠عشرة آالف
٧

دينار للمنتفع.
ب -للمجلس في حاالت األمراض المستعصية أو الخبيثة أن يرفع السقف بما ال يزيد على) (%٥٠من
المبالغ المقررة في الفقرة )أ( من ھذه المادة.

المادة) (٢٧ال تتحمل الجامعة أي نفقات لمعالجة المشترك أو المنتفع خارج المملكة دون موافقة مسبقة من الجھات
المختصة بموجب النظام و التعليمات .
المادة) (٢٨أ  -إذا كان المشترك أو المنتفع خارج المملكة وأصيب فجأة بعارض مرضي احتاج بسببه إلى معالجة
طبية فورية عليه أن يبلغ أقرب سفارة أو قنصلية أردنية أو أن يبرق بذلك إلى الجامعة في أقرب
فرصة ممكنة على أن يعود إلى المملكة حالما تسمح حالته الصحية بالسفر وعلى المشترك أو
المنتفع في ھذه الحالة أن يحصل على تقرير طبي من المرجع الطبي الذي تولى معالجته لتقديمه
إلى اللجنة الطبية.
ب -إذا قررت اللجنة الطبية أن ما أل ّم بالمشترك أو المنتفع من مرض كان مفاجئا ً واستدعى المعالجة
الفورية ،وأن حالته لم تكن تسمح له بالسفر للعودة إلى المملكة ،فيتم عرض الموضوع على
اللجنة للتنسيب للرئيس بتحديد نسبة التغطية للمطالبة في ضوء ما ورد في المادة )/١٤أ( من ھذه
التعليمات التخاذ القرار الذي يراه مناسبا ً.
المادة) (٢٩إذا توفي المشترك او المنتفع أثناء وجوده للمعالجة في خارج المملكة ينقل جثمانه على نفقة التأمين
الصحي من البلد الذي توفي فيه إلى المملكة اذا لم ينقل الجثمان من قبل جھة رسمية.
المادة) (٣٠تساھم الجامعة في شراء بوليصة تأمين صحي للمشترك والمنتفعين إذا كان المشترك منتدبا ً أو موفداً أو
في إجازة تفرغ علمي خارج المملكة وال يتقاضى راتبا ً منتظما ً وغير مشمول بالتأمين من جھة أخرى
لقاء عمله فيھا ،بما يأتي :
  ٤٠٠دينار في العام الواحد لألعزب. ٥٠٠ -دينار في العام الواحد للمتزوج باإلضافة إلى  ٥٠ديناراً لكل طفل.

خامسا ً  :تدقيق مطالبات التأمين الصحي
المادة) (٣١تتم عملية مراجعة وتدقيق مطالبات التأمين الصحي التي ترد لدائرة الموارد البشرية وفق الترتيب
التالي
أ -تنظيم المطالبات بملفات خاصة بذلك وإدخالھا على الحاسوب بعد التأكد من صحتھا .
ب -تدقيق جميع مطالبات التأمين الصحي من قبل المدققين وفقا ً للنظام والتعليمات المعمول بھا في
الجامعة والتوقيع عليھا.
ج – ترسل مطالبات التأمين الصحي بعد إنجازھا إلى الدائرة المالية لتسديد المبالغ المستحقة بعد
اعتمادھا من مدير الموارد البشرية أو مساعده وبموجب كتب رسمية.
المادة) (٣٢يجوز للجامعة التعاقد مع شركة طبية مختصة في القطاع الخاص لتقديم االستشارات الطبية ولتدقيق
المطالبات الطبية الخاصة بالمستشفيات حسب األسعار التي تعتمدھا الجامعة.

سادسا  :أحكام عامة
المادة) (٣٣أ -يشترط قبل صرف مساھمة الجامعة في نفقات المعالجة تقديم فواتير معززة بوصفة طبية من قبل
٨

طبيب مرخص .
ب -تدفع الجامعة مساھمتھا الواردة في الفقرة )أ( من ھذه المادة بموجب فواتير صادرة عن الجھة
المؤمنة أو الجھة التي تولت المعالجة .
المادة) (٣٤للرئيس إحالة أي عامل في الجامعة تثبت إدانته بجنحة تتعلق بالتزوير او تقديم أوراق غير سليمة
تتعلق بالتأمين الصحي إلى المجالس التأديبية حسب األصول.
المادة) (٣٥يتوقف تأمين الزوجة  /الزوج حال انتھاء العالقة الزوجية بالطالق أو الخلع ،ويتوقف تأمين األبناء
والبنات الذين يعتمدون في إعالتھم على المشترك في حالة زواجھم ،وتقع المسؤولية القانونية والمالية
على المشترك في حال عدم إبالغه عن ذلك ويتحمل كامل قيمة المعالجة الخاصة بھم.
المادة)(٣٦
أ-

يتم تزويد المشتركين ومنتفعيھم بـ"نموذج معالجة " في المستشفيات المتعاقد معھا موقعا ً من
مدير دائرة الموارد البشرية أو مساعده بھدف عدم دفع بدل المعالجات مباشرة للمستشفى،
على أن يتضمن النموذج استيفاء النسبة المقررة مباشرة من المشتركين المنتھية خدماتھم
ومنتفعيھم.

ب -يستثنى من )أ( أعاله مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية ومستشفيات الجامعات األردنية ،
بحيث تتولى دائرة الموارد البشرية تحديث بيانات المشتركين والمنتفعين لدى ھذه الجھات.
ج -يجوز للجنة التأمين الصحي استثناء أي من المستشفيات التي لديھا نظام تدقيق المشتركين
والمنتفعين من الفقرة )أ( أعاله  ،بحيث يقوم المستشفى بتدقيق بطاقة المشترك أو المنتفع)*(.
المادة) (٣٧يحق للجامعة التعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية وعيادات وصيدليات ومختبرات في القطاع الخاص إذا
رأت في ذلك مصلحة لھا.
المادة) (٣٨يحق للجامعة إلغاء أو تعديل اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتعاقد معھا في القطاع الخاص
عند الضرورة.
المادة) (٣٩ال تطبق ھذه التعليمات على الموفدين الذين تنطبق عليھم األحكام المالية المتعلقة بالبعثات العلمية .
المادة) (٤٠يخصص في ميزانية الجامعة مبلغ سنوي لتغطية نفقات معالجة المشتركين والمنتفعين

المادة) (٤١الرئيس ومدير الموارد البشرية مسؤوالن عن تنفيذ ھذه التعليمات .

المادة) (٤٢تلغي ھذه التعليمات أية تعليمات أو قرارات سابقة متعلقة بالتأمين الصحي في الجامعة.

)*( تم تعديل المادة ) (٣٦بموجب قرار مجلس الجامعة في جلسته الثالثة للعام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٥
التي انعقدت بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢١

٩

