
  تطبق هذه األسس على األطفال

األردنيين دون سن السادسة من 

العمر شريطة عدم انتفاعهم من 

 تأمين صحي آخر.

  يتم تحويلهم بموجب نموذج معد لهذه

الغاية ويٌعبأ على اربع نسخ للجهات 

التالية :النسخة األصلية للجهة 

المحول لها المريض والنسخة الثانية 

ثة للجهة المحولة والنسخة الثال

إلدارة التامين الصحي والنسخة 

الرابعة لمديرية الرقابة والتدقيق 

 الداخلي.

  يوقع ولي أمر الطفل على تعهد بعدم

شمول المريض الطفل بأي تأمين 

صحي آخر وفي حال ثبوت وجود 

مثل هذا التأمين يصبح التحويل 

 الغياً.

  إذا لم تتوافر إمكانية المعالجة

ي التخصصية أو اإلجراء التشخيص

في مستشفيات ومراكز الوزارة يتم 

تحويل هذه الفئة من قبل المستشفى 

المعني وفق أسس المقرة للمشتركين 

والمنتفعين بالتأمين الصحي المدني 

جب نموذج المعد لهذه الغاية وموب

الى مستشفيات التالية وتكون 

األولوية في التحويل حسب الترتيب 

 أدناه:

 مستشفى األمير حمزة بن الحسين. -

 مستشفيات الخدمات الطبية. -

 مركز الحسين للسرطان. -

 

  في الحاالت الطارئة يحول

ويكتفي بتوقيع  المريض

ذوي المريض على التعهد 

الموجود على نموذج 

التحويل بعدم وجود تأمين 

صحي آخر على أن يحضر 

ولي أمر الطفل مايثبت أنه 

 غير مؤمن صحياً.

  في الحاالت الغير الطارئة

المريض  يتم تسليم ذوي

نموذج التحويل قبل توقيعه 

من مدير المستشفى المعني 

ليتم ختمه بختم غير مؤمن 

عسكري من إدارة التأمين 

مستشفيات  الصحي أو من

الخدمات الطبية الملكية 

األقرب من سكنه ومن ثم 

يتم استكمال اجراءات 

 التحويل حسب األصول.

  في محافظتي العقبة

والطفيلة يحق للمريض 

مراجعة المستشفيات 

العسكرية مباشرة دون 

تحويل هذه الفئة 

للمستشفيات المتقاعد معها 

المذكورة أعاله بموجب 

النموذج الخاص ويلتزم 

ذوي الطفل بتوقيع تعهد بأن 

المريض اليحمل تأمين 

صحي آخر واذا ثبت غير 

ذلك لن تغطى تكاليف 

 المعالجة.

 كون مدة سريان التحويل ت

ثالثة اشهر من تاريخ 

صدوره باستثناء مرضى 

السرطان فيمنح التحويل 

لمدة سنة مع مراعاة أن 



اليتجاوز المريض سن 

 السادسة

  تلتزم المستشفيات الحكومية

الحكومية بتزويد ادارة 

التأمين الصحي بكشوفات 

وعلى قرص مدمج شهريا 

الت التي تم اتتضمن الح

 تحويلها.

 ا أكمل الطفل المدخل الى إذ

المستشفى السادسة من 

العمر خالل فترة اإلقامة في 

مستشفيات ومراكز وزارة 

الصحة أو المستشفى 

 المحول له يتم اإلستمرار

بتغطية نفقات معالجته لحين 

 الخروج.

  التغطى نفقات المعالجة إذا

اصيب الطفل من هذه الفئة 

بحادث قضائي به طرف 

 مباشر او مسبب.

 

 يتم تغطية اي حالة  لن

مرضية أدخلت للمستشفيات 

المتقاعد معها بأثر رجعي 

 ودون تحويل مسبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة التأمين الصحي

 

آلية تحويل األطفال دون ست سنوات 

( من نظام 27المشمولين بأحكام المادة )

(لسنة 83التأمين الصحي المدني رقم )

الى الخدمات الطبية ومستشفى  2004

مير حمزة ومركز الحسين للسرطاناأل  
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