نظام رقم (  ) 281لسنة 1002

نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية
صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( )12من قانون الجامعات األردنية الرسمية
رقم ( )21لسنة 1002

المادة (:)2

يسمى هذا النظام (نظام التأأمين الصأحي فأي الجامعأة الهاشأمية لسأنة  )1002ويعمأ

المادة (:)1

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعأاني المصصصأة لهأا ادنأاه مأا لأم

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تد القرينة على غير ذلك-:
الجامعة

 :الجامعة الهاشمية.

اللجنة

 :لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

 :رئيس الجامعة.

الرئيس

المشأأترك

 :العام أ فأأي الجامعأأة المشأأترك فأأي التأأأمين الصأأحي وفقأأا ألحكأأام هأأذا

المنتف أ

 :مأأن يحأأال لأأه ا نتفأأا مأأن التأأأمين الصأأحي وفقأأا ألحكأأام هأأذا النظ أأام

المعالجأأة

 :الصدمأأة اليبيأأة التأأي تقأأدم للمشأأترك والمنتفأ وتشأأم الفحأأي الس أرير

النظام.

والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

والمصتب أأر والش أأعاعي والعملي أأات الجراحي أأة واألدوي أأة وال أأو دة والعناي أأة

بالحوام أ وباأليفأأا بعأأد الأأو دة بمأأا فيهأأا اجأأور األيبأأا وا قامأأة فأأي
المستشفى.
المادة (:)2

يه أأدل الت أأأمين الص أأحي هل أأى المس أأاهمة ف أأي ت أأوفير المعالج أأة للمش أأترك والمنتفأ أ وفق أأا
ألحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (:)2

ا -يكون ا شتراك في التأمين الصحي اصتياريا لجمي العاملين في الجامعة.

ب -يجوز للمشترك هدصا المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي-:

 )2زوج أأة او زوج أأات المش أأترك وابنائ أأه حت أأى س أأن الثامن أأة عشأ أرة واليلب أأة م أأنهم
المقيمين في المملكة حتى هكما سن الصامسة والعشرين.

 )1وال أأد المش أأترك هذا ك أأان مع أأيل لهم أأا وم أأا ل أأم يك أأن ا م أأنهم مش أأمو بت أأأمين
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صحي آصر.

 )2زوج المشتركة الذ

يعم وغير المستفيد من تأمين صحي آصر.

 )2البنات العازبات غير العاملت اللتي يعيلهن المشترك.

 )2زوجة واو د المشترك الموفد في بعثة علمية مأن المقيمأين فأي المملكأة وزوجأة
واو د المجاز هجازة تفرغ علمي او هجازة دون راتب من المقيمين في المملكة.
المادة (:)2

ا-

تشم المعالجة بمقتضى احكام هذا النظام ما يلي-:

 )2الجراحة التجميلية والمواد التجميلية ومستحضراتها.
 )1معالجة العقم وموان الحم .

 )2األيرال الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث.
 )2اجهزة السم بأنواعها.
 )2المياعيم بأنواعها.

 )6الحوادث القضائية هذا كانت مسؤوليتها تق على الغير ويتحم بصورة قانونية
تبعا لذلك نفقات المعالجة.

 )7تصحيح البصر بجمي الوسائ .

 )8معالجأأة األسأأنان مأأا عأأدا الصل أ والتأأرميم بالحش أوات الفضأأية ومعالجأأة القن أوات
السأأنية والعمليأأات الجراحيأأة بأنواعهأأا ومعالجأأة ام أراس اللثأأة والنسأأي المحأأيي

باألسنان.

ب -على الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هأذه المأادة  ,يجأوز ان تشأم المعالجأة
ايا من ا ستثنا ات المنصوي عليها فيها هذا سمح بذلك عقأد التأأمين اليبأي مأ

الجهة المؤمن لديها.
المادة (:)6

ا -تشأك فأي الجامعأة ,بقأرار مأن الأرئيس ,لجنأة تسأأمى (لجنأة التأأمين الصأحي) علأأى
النحو التالي-:

 )2ثلثة من اعضا الهيئة التدريسية.

 )1مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
 )2مدير شؤون العاملين في الجامعة.

 )2مدير المركز اليبي او يبيب العيادة في الجامعة.

ب -يسمي الرئيس رئيسا للجنة ونائبا لرئيسها.

ج -يعين الرئيس امين سر اللجنة ويحدد مسؤوليته وواجباته بقرار تعيينه.
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المادة (:)7

تتولى اللجنة المهام والصلحيات التالية-:

ا -ا شرال علأى تيبيأال احكأام هأذا النظأام والتعليمأات الصأادرة بمقتضأاه بمأا يحقأال
اهدال التأمين الصحي وتحسأين الصأدمات اليبيأة التأي تقأدمها الجامعأة للعأاملين

فيها.

ب -عقد ا تفاقيات م المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات األيبا والصأيدليات
والمصتبرات ومراكز األشعة وشركات التأمين في المملكة شريية مصأادقة الأرئيس

عليها.

ج -تحديد ا ج ار ات ا دارية للشتراك في التأمين الصحي وا نسحاب منه.

د -التوصية هلأى الأرئيس بتحديأد فئأات ا شأتراك ونسأبة مسأاهمة المشأترك او المنتفأ
معه وفقا ألحكام هذا النظام.

ه -ت أأدقيال الميالب أأات المالي أأة الصاص أأة بالمعالج أأة والتوص أأية هل أأى الأأرئيس باعتماده أأا
وصرفها حسب األصو .

درس أأة ا ام أأور اص أأرا تتعل أأال بالت أأأمين الص أأحي والتنس أأيب هل أأى الأ أرئيس تص أأاذ
و -ا
القرار المناسب بشأنها بما في ذلك الميالبات المالية الصاصة بالمعالجة.

المادة (:)8

تجتم اللجنة مرة على األق ك شأهر بأدعوة مأن رئيسأها او نائبأه عنأد غيابأه ويتكأون

النصاب القانوني جتماعاتها بحضور ما

يق عن اغلبية اعضائها علأى ان يكأون

الأ أرئيس او نائب أأه م أأن بي أأنهم وتتص أأذ ق ارراته أأا وتوص أأياتها بأكثري أأة اصأ أوات اربع أأة م أأن

اعضائها على األق .
المادة (:)9

ا -يحأأال أل مأأن المأأذكورين ادنأأاه ا سأأتمرار فأأي اشأأتراكه فأأي التأأأمين الصأأحي مأأا لأأم
يكن مشتركا او منتفعا من ا تأمين صحي آصر-:

 )2المشترك الذ تنتهي صدمته في الجامعة ألسباب صحية وفقأا للتشأريعات المعمأو
بها في الجامعة وزوجه واو ده شريية ان

تق مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن

صمس سنوات.

 )1المش أأترك ال أأذ انته أأت صدمت أأه بس أأبب هكمال أأه الس أأن القانوني أأة الت أأي ت أأني عليه أأا

األنظمأأة والتعليمأأات المعمأأو بهأأا فأأي الجامعأأة وزوجأأه واو ده ش أريية ان

تق أ مأأدة

اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات.

 )2المشترك الأذ انتهأت صدمتأه فأي الجامعأة مأا لأم يكأن ذلأك نتيجأة هجأ ار تأأديبي او
فقأأده للوظيفأأة وزوجأأه واو ده شأريية ان
صمس عشرة سنة.
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تقأ مأأدة اشأأتراكه فأأي التأأأمين الصأأحي عأأن

ب -تحسأأب ا جأأازة دون ارتأأب او هجأأازة التفأأرغ العلمأأي او ا عأأارة او ا نتأأداب التأأي

يحصأ عليهأأا العأاملون فأأي الجامعأة مأأن الصدمأة المتصأألة المشأار هليهأأا فأي البنأأد ()2

مأأن الفق أرة (ا) مأأن هأأذه المأأادة ش أريية الت ازمأأه با شأأتراك فأأي التأأأمين الصأأحي ودفعأأه
ا لتزامات المترتبة عليه صل تلك المدة.

ج -يحال أل من المذكورين ادناه من عائلأة المشأترك ,الأذ امضأى مأدة
عشر سنوات ,عند وفاته ا ستمرار في ا نتفا من التأمين الصحي-:

تقأ عأن

 )2زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج.

 )1او د المشترك المتوفى هلى حين هكمالهم سن الثامنة عشرة.
المادة (:)20

مأ أ م ارع أأاة التشأ أريعات المعم أأو به أأا ف أأي الجامع أأة تصص أأي الجامع أأة ف أأي موازنته أأا

السأأنوية مبلغأأا للمسأأاهمة فأأي تغييأأة نفقأأات التأأأمين الصأأحي وفقأأا ألحكأأام هأأذا النظأأام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (:)22

يصدر مجلس الجامعة ,بنا على تنسيب الرئيس ,التعليمات اللزمة لتنفيذ احكأام هأذا
النظام بما في ذلك ما يلي-:

ا -تحديأأد فئأأات ا شأأتراك فأأي التأأأمين الصأأحي ونسأأبة مسأأاهمة المشأأترك والمنتفأ
والحد األعلى لنسبة مساهمة الجامعة فيه.

ب -تحديد اسس وشروي ا شتراك في التأمين الصحي وا نتفا منه وفقا ألحكام
هذا النظام.

ج -اسأأس وشأأروي المعالجأأة داص أ المملكأأة وصارجهأأا بمأأا فأأي ذلأأك الموفأأدون مأأن
الجامعة والمنتفعون معهم.
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