
 شروط اإلشتراك

 إحضار دفتر العائلة 

 صورة شخصية لكل شخص 

  أن يكون أردني الجنسية )يحمل

 الرقم الوطني(

  دفع الرسوم المقررة حسب

 العمر

  تأمين العائلة إلزامي باستثناء

 الفئات التالية:

األطفال دون ست سنوات )مؤمن -

داخل المستشفيات الحكومية وحسب 

ئاسة رقم اآللية المشار إليها بكتاب الر

 (23/1/2018تاريخ  10/11/2/4064

 البنات واألوالد فوق سن الثامنة عشرة-

 الفرد الحاصل على تأمين صحي آخر-

 ستين سنة فما فوق-

 

يحدد مقدار اإلشتراك السنوي في 

صندوق التأمين الصحي حسب 

 التصنيفات العمرية التالية:

 

 اإلشتراك السنوي الفئة العمرية

سنوات إلى  6من 

 سنة 19قل من أ

دينار + دينار  50

 رسوم بطاقة

سنة إلى  19من 

 سنة 45أقل من 

دينار + دينار  75

 رسوم بطاقة

سنة إلى  45من 

 سنة 60أقل من 

دينار +دينار  115

 رسوم بطاقة

صفر +دينار  سنة فأكثر 60

 رسوم بطاقة

 

 طبيعة المعالجة:

  تكون داخل المستشفيات

الحكومية والمراكز الصحية 

في حالة عدم توفر العالج في و

المستشفيات الحكومية يتم 

التحويل إلى الخدمات الطبية 

الملكية عن طريق المستشفيات 

 الحكومية

  يتم مراجعة المستشفى الحكومي

 بتحويل من المركز الصحي

  يتم التحويل إلى مستشفى األمير

حمزة من خالل المستشفيات 

الحكومية أو المركز الصحي 

ان أما الشامل في عم

المحافظات يتم التحويل من 

 المستشفيات الحكومية

  في حال مراجعة أقسام

اإلسعاف والطواريء وفي 

مستشفيات الحكومية يتم 

 ة مجانا.المعالج

  في حال مراجعة طواريء

مستشفى اأمير حمزة واعتماد 



الحالة طارئة تتم تغطية 

 المعالجة لحين الخروج

  بخصوص المرضى فوق ستين

عام وفي حال عدم توفر األسرة 

أو عدم امكانية المعالجة الطبية 

يتم تحويل المريض للمستشفيات 

الجامعية ومركز الحسين 

للسرطان حسب األسس 

والتعليمات الصادرة بهذا 

 الخصوص

  أما مرضى السرطان المحولين

سابقا قبل الحصول على بطاقة 

 التأمين الصحي والحاصلين

على إعفاءات طبية أو المحولين 

من وزارة الصحة أو التأمين 

الصحي المدني )مؤمنين وغير 

مؤمنين(لدى مركز الحسين 

للسرطان أو في الخدمات الطبية 

الملكية أو المستشفيات الجامعية 

 –أو مستشفيات وزارة الصحة 

من  –مستشفى األمير حمزة 

حساب التأمين الصحي المدني 

 عالجة.لحين انتهاء الم

 :مالحظة 

في حال انتهاء بطاقة التأمين الصحي 

يتم الدفع من تاريخ اإلنتهاء باستثناء 

 ستين سنة فما فوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة التأمين الصحي

 

شمول األفراد من المواطنين بالتأمين 

(30ي المدني )المادة الصح  

 

قسم العالقات العامة وخدمة  إعداد

 الجمهور

لعزةرئيسة القسم : رجاء ا  

 و

: ناهده اللبدياالجتماعيةالباحثة   

 (5527024)الخط الساخن: 

 



 

 

  

 


