
   

 

 نموذج التقرير الشهري لمراجعة نتائج األداء المؤسسي إلدارة التامين الصحي

  0202. /...1شهر .....

 مديرية الشؤون الفنية   المديرية / الوحدة : 
 تاريخ القياس قيمة المؤشر القسم / الشعبة  مؤشر األداء

  عدد التحويالت الطبية للخدمات الطبية الملكية شهريا
 
 

 الحاالت الطارئة

......  

  ...... عدد التحويالت الطبية لمركز الحسين للسرطان شهريا

  182 عدد التحويالت الطبية للقطاع الخاص شهريا

  67 شهريا خارج الوزارة عدد حاالت الخداج المحولة

  67 عدد الحاالت الطارئة الحاصلة على موافقة شهريا

  02 المرفوضة شهرياعدد الحاالت الطارئة 

  76 عدد كتب بيان الرأي الصادرة شهريا 

  ........ عدد الحاالت المحولة لمستشفى الملك المؤسس

  ........ عدد الحاالت المحولة لمستشفى الجامعة االردنية

  ........ عدد الحاالت المحولة للمركز الوطني للسكري

شهريا لغير عدد كتب اعفاءات الرئاسة الصادرة 
 المؤمنين / االردنيين

 
 شعبة القلم

94  

عدد كتب اعفاءات الرئاسة الصادرة شهريا لغير 
 المؤمنين / غير االردنيين

....  

  3  عدد لجان التصلب اللويحي المنعقدة شهريا 

عدد مرضى التصلب اللويحي الحاصلين على موافقة 
 شهريالصرف ادوية االنترفيرون 

 93  

عدد مرضى التصلب اللويحي الحاصلين على موافقة 

 شهريا   natalizumabلصرف دواء 

 9  

عدد مرضى التصلب اللويحي الحاصلين على موافقة 
 شهريا  fingolimodلصرف دواء 

 94  

  9  عدد لجان هرمون النمو المنعقدة شهريا 

 GHعدد المرضى الحاصلين على موافقات لصرف 

 شهريا
 46  

لكافة دوية غير المقررة المنعقدة شهريا لجان األعدد 
 اإلختصاصات

 8  

عدد مرضى السرطان الحاصلين على موافقات خالل 
 الشهر لصرف االدوية غير المقررة 

 67  

  9  عدد لجان األجهزة التنفسية المنعقدة شهريا

عدد المرضى الحاصلين على موافقة لصرف أجهزة 
 شهرياالعطاءات(مقررة )متوفرة في تنفسية 

 101  

عدد المرضى الحاصلين على موافقة لصرف أجهزة 
 تنفسية غير المقررة )خارج العطاءات(شهريا

  صفر 

على موافقة لصرف الحاصلين عدد المرضى الجدد 
 أدوية غير مقررة شهريا

 96  

  عدد مرضى الكلى الجدد شهريا 
 

 الكلى
 

69  



 
 

 076  عدد مرضى الكلى اللذين تم عرضهم على اللجنة شهريا 

عدد مرضى الكلى المحولين للغسيل في مستشفيات 
 القطاع الخاص 

 36 

عدد مرضى الكلى المحولين للغسيل في الوحدات 
 المستأجرة 

 39 

عدد مرضى الكلى المحولين للغسيل في المستشفيات 
 الحكومية شهريا 

 6 

المحولين الى المستشفيات الجامعية عدد المرضى 
 والخدمات

 3 

 120  عدد إعفاءات إجراء تغطية جلسات الكلى

 16  عدد كتب إعفاء اجراء الجلسة الرابعة 

عدد اإلعفاءات  إلجراء فحوصات التطابق وزراعة 
 الكلى

 
 
 

9  

عدد كتب إعادة إعفاء المرضى بعد فشل الزراعة &بعد 
 السفر وغيرها

90 

 08 متابعة الزراعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  0202..... /1شهر ....               الصحينموذج التقرير الشهري لمراجعة نتائج األداء المؤسسي إلدارة التامين 

 مديرية الشؤون المالية  المديرية / الوحدة : 
 تاريخ القياس قيمة المؤشر القسم / الشعبة  مؤشر األداء

 قيمة اإليرادات التي تم تحصيلها خالل الشهر
 اإليرادات

 
011038232222 02/0/0202 

 02/0/0202 22222222 الحسابات قيمة المبالغ التي تم سدادها للمستشفيات الجامعية خالل الشهر

قيمة المبالغ التي تم سدادها للمستشفيات الخاصة حتى نهاية 
 الشهر

 النفقات

 
1473172222 02/0/0202 

 قيمة المبالغ التي سدادها للخدمات الطبية الملكية خالل الشهر
 الحسابات

 
2222222 02/0/0202 

 02/0/0202 222222 الحسابات قيمة المبالغ التي سدادها لمركز الحسين للسرطان

 02/0/0202 704662222 الحسابات قيمة المبالغ التي سدادها للحاالت الطارئة خالل الشهر

 02/0/0202 166160492222 الحسابات الرصيد البنكي المتوفر حتى نهاية الشهر

 02/0/0202 1822222 الحسابات المبلغ المصروف ألعمال الصيانة

 02/0/0202 122222222 الحسابات المبلغ المتبقي من مخصص التدريب

قيمة المطالبات مستشفى الجامعة األردنية حتى نهاية الشهر 
 )تأمين (

 10/0214مطالبة 02/0/0202 36644882222 النفقات

قيمة المطالبات مستشفى الجامعة األردنية حتى نهاية الشهر 
 )نفقات عامة (

 النفقات
 1/0202لم تصل مطالبة  02/0/0202 22222

قيمة المطالبات مستشفى الملك المؤسس حتى نهاية الشهر 
 )تأمين (

 06181942222 النفقات
07316932222 

 0214/ 10+11مطالبة  02/0/0202

قيمة المطالبات مستشفى الملك المؤسس حتى نهاية الشهر 
 )نفقات عامة(

 1810866222 النفقات
14110992222 

 10/0214+11مطالبة  02/0/0202

قيمة المطالبات الخدمات الطبية الملكية حتى نهاية الشهر  
 )تأمين (

 06134342222 النفقات
92789062222 

 10/0214+11مطالبة  02/0/0202

قيمة المطالبات الخدمات الطبية الملكية حتى نهاية الشهر 
 )نفقات عامة (

 10/0214مطالبة  02/0/0202 13261832222 النفقات

إجمالي قيمة مطالبات مركز الحسين للسرطان حتى نهاية 
 الشهر )تأمين (

 النفقات
 10/0214مطالبة  02/0/0202 48966062222

إجمالي قيمة مطالبات مركز الحسين للسرطان حتى نهاية 
 الشهر )نفقات عامة (

تم تحويل المطالبات على التامين  النفقات
 02/0/0202 الصحي ال توجد مطالبات

 قيمة مطالبات م األمير حمزة حتى نهاية الشهر )تأمين (
 النفقات

10848492222 
لم تصل  11/0214+12مطالبة 02/0/0202
10/0214 

 قيمة مطالبات م األمير حمزة حتى نهاية الشهر )نفقات(
 4611112222 النفقات

12132432222 
لم تصل  11/0214+12مطالبة 02/0/0202
10/0214 

 02/0/0202 190066612222 الحسابات المبلغ المصروف من بند المكافآت حتى نهاية الشهر

 02/0/0202 دينار0769 الحسابات قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية

 02/0/0202 2222222222 الحسابات كمية استهالك الكهرباء شهريا كما ورد في الفاتورة

 02/0/0202 دينار 0436 الحسابات قيمة فاتورة المياه الشهرية

 02/0/0202 2222 الحسابات كمية استهالك المياه شهريا كما ورد في الفاتورة

 02/0/0202 دينار 19826 الحسابات قيمة فاتورة المحروقات الشهرية

 02/0/0202 22222 الحسابات كمية استهالك المحروقات شهريا كما ورد في الفاتورة

 02/0/0202 222222 الحسابات المبلغ الشهري المستخدم من قبل لجنة المشتريات خالل الشهر

 02/0/0202 9942222 الحسابات عدد وصوالت القبض في مديرية المشتركين خالل شهريا

 02/0/0202 0702222 الحسابات عدد مستندات الصرف التي أعدت حتى نهاية الشهر

 02/0/0202 073212222 الحسابات قيمة إرسالية الصندوق الشهرية

 نسبة االلتزام بالموازنة شهريا

 
 02/0/0202 %42361 الحسابات



 

 

 

 إلدارة التامين الصحينموذج التقرير الشهري لمراجعة نتائج األداء المؤسسي 

 

  0202... /1شهر .......

 

 وحدة الديوان   المديرية / الوحدة : 
 تاريخ القياس قيمة المؤشر القسم / الشعبة  مؤشر األداء

  عدد معامالت الوارد خالل الشهر
 الديوان

838  
 

31/1/0202 
 860 عدد معامالت الصادر خالل الشهر

كتب شكر خالل عدد الموظفين الحاصلين على 
 الشهر

 4 شؤون الموظفين

 9 عدد البرامج التدريبية المنعقدة في هذا الشهر

 7 عدد المتدربين خالل هذا الشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نموذج التقرير الشهري لمراجعة نتائج األداء المؤسسي إلدارة التامين الصحي

  0202... /1شهر .......

 مديرية المشتركين + مديرية الحاسوب   المديرية / الوحدة : 
 تاريخ القياس قيمة المؤشر القسم / الشعبة  مؤشر األداء

عدد البطاقات التي تم اصدارها ألول مرة خالل 
 الشهر 

 
 
 
 
 
 

 البرمجة

00716  

  97494 عدد البطاقات التي تم تجديدها خالل الشهر 

  0629766 اجمالي عدد المؤمنين حتى نهاية الشهر 

عدد بطاقات األسر الفقيرة التي تم اصدارها خالل 
 الشهر ألول مرة

11212  

التي تم اصدارها خالل  32عدد بطاقات المادة 
 الشهر)اختياري الدفع عدا كبار السن(ألول مرة

360  

عاما التي تم اصدارها خالل  72عدد بطاقات فوق 
 الشهر ألول مرة

1388  

الحوامل التي تم اصدارها خالل عدد بطاقات 
 الشهر ألول مرة

602  

التي تم اصدارها خالل  31عدد بطاقات المادة 
 الشهر ألول مرة

6  

  316661 عدد زوار الموقع االلكتروني حتى نهاية الشهر

للخوادم الرئيسية   Backupعدد مرات عمل 

 خالل الشهر

 
 البرمجة والصيانة

00  

المحفوظة على الخوادم حتى نهاية حجم البيانات 
 الشهر

 جيجا بيت بيانات رئيسية 176
 جيجابيت ملفات مشاركة 188

 

عدد مرات الصيانة على األجهزة والخوادم التي 
 تمت خالل الشهر

  0 انةيالص

العدد التراكمي للموظفين والمتقاعدين من كافة 
الفئات ومنتفعيهم الحاصلين على بطاقات تأمين 

 صحي حتى نهاية الشهر 

 
 
 
 
 
 

 البرمجة

1076204  

العدد التراكمي للحاصلين على تأمين صحي 
,حوامل,متبرع 31,مادة32اختياري)مادة 

عاما حتى  72دم,متبرع أعضاء,...(عدا فوق 
 نهاية الشهر

66986  

عام  72العدد  التراكمي لكبار السن فوق 
الحاصلين على بطاقات تأمين صحي حتى نهاية 

 الشهر

47202  

العدد التراكمي للحاصلين على تأمين فئة األمان 
الصحي اإلجتماعي)أسر فقيرة,معونة 
 وطنية,شبكة األمان( حتى نهاية الشهر

1221734  

اقات الشفاء العدد  التراكمي للحاصلين على بط
 لمرض السرطان حتى نهاية الشهر

639  

  %86 الصيانة نسبة أجهزة الحاسوب بالنسبة لعدد الموظفين

 



 

 

 

 

 نموذج التقرير الشهري لمراجعة نتائج األداء المؤسسي إلدارة التامين الصحي

 

  0202.. /1شهر ........

 

 مديرية المتابعة    المديرية / الوحدة : 
 تاريخ القياس قيمة المؤشر القسم / الشعبة  األداءمؤشر 

عدد الوصفات الواردة خالل الشهر والمصروفة 
 على حساب التأمين الصحي 

 176  

عدد الصيدليات الخاصة التي وردت منها وصفات 
 خالل الشهر  

 6  

  8  عدد لجان التحقيق المشكلة خالل الشهر 

المشكلة خالل عدد لجان  التدقيق لغايات االتالف 
 الشهر

 93  

عدد المراكز والمستشفيات التي تم التدقيق فيها 
 لغايات االتالف خالل الشهر 

 ......  

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات كما وردت من المصدر

 

 تطوير األداء المؤسسيقسم 


