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 الجريدة الرسمية

 ـة ـشميــة الهاــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ــورـــــــــــــــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

  3/1/2022خ ـــــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

 2022( لسنة 9نظام رقم )

 نظام معدل لنظام التلمين الصحي المدني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

( 2022لسهنة  لنظام التهلمين الصهحي المهدنينظام معدل يسمى هذا النظام ) -1المادة

المشههار إليهه  فيمهها يلههي بالنظههام  2004( لسههنة 83ويقههرأ مههع النظههام رقههم )

الصلي وما طرأ علي  من تعديل نظاما واحدا ويعمل ب  بعد سهتين يومها مهن 

 ره في الجريدة الرسمية.تاريخ نش
 

 -( من النظام الصلي على النحو التالي:5تعدل المادة ) -2المادة
 

أوال: باعتبار ما ورد فيها الفقرة )أ( منها واعتبار الفقرات من )أ( الهى )ح( 

 ( من تلك الفقرة.8( الى )1البنود من )
 

 -الانيا: باخافة الفقرة )ب( اليها بالنص التالي:

ات المشههار اليهها فههي الفقهرة )أ( مهن هههذه المهادة طلههظ يجهوز للفئه -ب

إيقهههاف بطاقهههة التهههلمين الصهههحي أو عهههدم اصهههدارها أو تجديهههدها 

لعايهات الحصههول علهى تههلمين صهحي ئخههر أو االنتفهاع مههن درةههة 

تهههلمين صهههحي أعلهههى علهههى ان يسهههتمر اقتطهههاع بهههدل االشهههترال 

 الشهرج المنصو  علي  في هذا النظام من المشترل.
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 -( من النظام االصلي على النحو التالي:7تعدل المادة ) -3المادة

 ( من الفقرة )أ( منهها 4أوال: بالعاء عبارة )وزارة العدل( الواردة في البند ) 

 واالستعاخة عنها بعبارة )المجلس القضائي(.

 -الانيا: باخافة الفقرة )د( اليها بالنص التالي:

الشترال أو االنتفهاع الهذج للمدير بناء على طلظ المشترل رد بدل ا -د

 تم استيفاؤه بشكل مخاله لهذا النظام.
 

 -( من النظام الصلي ويستعاض عن  بالنص التالي:8يلعى نص المادة ) -4المادة
 

   -8المادة
 

 -يقسم المنتفعون مع المشترل الى المجموعتين التاليتين: -أ

 المجموعة الولى -1
 

بههدل االشههترال الشهههرج االشههخا  الههذين يكههون انتفههاعهم مشههموال ب

 -للمشترل وهم:
 

 الزوةة غير العاملة وغير الحاصلة على راتظ تقاعدج .   -أ

 الزوج غير العامل وغير الحاصل على راتظ تقاعدج . -ب

الوالد العههههازبون غيههههر العههههاملين الههههذين لههههم يكملههههوا الخامسههههة  -ج

 والعشرين من العمر.

امعاقههة أو العههاةزون  الوالد العههازبون غيههر العههاملين مههن ذوج  -د

 صحيا.

البنههات العازبههات غيههر العههامثت وغيههر الحاصههثت علههى راتههظ  -هههـ

 تقاعدج ممن اكملن الخامسة والعشرين من العمر.  

الوالههدان العههاةزان صههحيا واللههذان يتههولى المشههترل إعالتهمهها    -و

شههرعا وإخوانهه  وأخواتهه  منهمهها وحتههى إكمههالهم الثامنههة عشههرة 

 .من العمر
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 الجريدة الرسمية

 لمجموعة الثانيةا -2
 

 

الشخا  المبينهون أدنهاه ممهن يرغهظ المشهترل فهي انتفهاعهم معه  

بالتلمين الصحي مقابل دفع أو اقتطاع المبل  المحدد عهن كهل مهنهم 

شهههريا الههى الصههندوا علههى أن يههتم تسههديد االشههتراكات المترتبههة 

 -عليهم من تاريخ اصدار البطاقة للمنتفع وفو أحكام هذا النظام:

انتفههاع المشههمولين بهههذا البنههد مقابههل مبلهه  مقههداره خمسههة يههتم  -أ

  -دنانير شهريا عن كل منهم:

 الوالدان. -1

 البنات العازبات العامثت او الحاصثت على راتظ تقاعدج. -2

البنات الرامل أو المطلقات غيهر العهامثت وغيهر الحاصهثت  -3

ل على راتظ تقاعدج وليس لهن أبناء أو لهن أبنهاء ذكهور تقه

 أعمارهم عن الخامسة والعشرين.

البناء الذكور العازبون غير العاملين الذين أكملهوا الخامسهة  -4

 والعشرين من العمر.

الوالد العهههازبون العهههاملون مهههن ذوج امعاقهههة أو العهههاةزون  -5

 صحيا.
 

يههتم انتفههاع المشههمولين بهههذا البنههد مقابههل مبلهه  مقههداره عشههرة  -ب

 -دنانير شهريا عن كل منهم:

 الزوةة العاملة أو الحاصلة على راتظ تقاعدج.  -1

 الزوج العامل أو الحاصل على راتظ تقاعدج. -2

االخههوات العازبههات غيههر العههامثت و غيههر الحاصههثت علههى  -3

 راتظ تقاعدج.

االخوات المطلقات أو االرامل غير العامثت وغير الحاصثت  -4

اء ذكهور تقهل على راتظ تقاعدج وليس لهن أبناء أو لهن أبنه

 أعمارهم عن الخامسة والعشرين.

االبنههاء الههذكور العههازبون العههاملون الههذين أكملههوا الخامسههة  -5 

 والعشرين من العمر .
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 امخوة والخوات إلى حين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر.  -6

االخههوة واالخههوات العههازبون مههن ذوج امعاقههة أو العههاةزين  -7

 صحيا.
   
المشمولين بهذا البند مقابل مبل  مقداره خمسة عشهر يتم انتفاع  -ج

 -دينارا شهريا عن كل منهن:

الخههههوات العازبههههات العههههامثت أو الحاصههههثت علههههى راتههههظ  -1

 تقاعدج. 
الخههوات المطلقههات أو الرامههل العههامثت أو الحاصههثت علههى  -2

راتههظ تقاعههدج ولههيس لهههن أبنههاء أو لهههن أبنههاء ذكههور تقههل 

 والعشرين.  أعمارهم عن الخامسة
  

يجوز للمشهترل إيقهاف انتفهاع أج مهن المشهمولين بلحكهام الفقهرة )أ(  -1-ب

 من هذه المادة.

( من هذه الفقرةو ال يجوز ايقاف أج 1على الرغم مما ورد في البند ) -2

خهههمن المجموعهههة الولهههى إالّ لعايهههات مهههع المشهههترل مهههن المنتفعهههين 

 االشترال أو االنتفاع  بلج تلمين صحي ئخر.

للمشترل الحو في اعادة المنتفع شريطة دفع المبهال  المحهددة أدنهاه   -3

  -عند إعادة إصدار البطاقة:

 خمسون دينارا عن المنتفع من المجموعة االولى. (50)  -أ

مبال  االشتراكات المترتبة على المنتفع من المجوعة الثانيهة  -ب

 . خمسين دينارا (50عن مدة اميقاف على أن ال تقل عن )
 

 

 يوقههههه انتفههههاع أج مههههن المشههههمولين بلحكههههام الفقههههرة )أ( مههههن هههههذه  -1 -ج

المهههادةو عنهههد الوفهههاة أو  زوال سهههبظ اسهههتحقاا االنتفهههاعو ويلتهههزم 

المشههترل بههابثغ الجهههة المعنيههة بالتههلمين الصههحي بالواقعههة وإعههادة 

بطاقة المنتفع السارية المفعول خثل مدة ال تتجاوز الثالين يومها مهن 

 الواقعة. تاريخ حصول

( من هذه الفقرةو يستوفى منه  1إذا لم يلتزم المشترل بلحكام البند ) -2

( عشههرة دنههانير عههن كههل شهههر تههم فيهه  االحتفههاظ 10مبلهه  مقههداره )

 ببطاقة المنتفع.
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صلي بالعاء عبارة )والفقرة )ب( من المهادة ( من النظام ال13تعدل المادة ) -5المادة

 (( الواردة فيها.8)

 

3/1/2022 

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

  أمين حسني عبداهلل الصفدي
 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير   
 التخطيط والتعاون الدولي 

   زة الشريدةناصر سلطان مح

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير الرتبية والتعليم
 وزير التعليم العالي والبحث العلميو 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس 

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
 

 وزير   
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير 
 املالية

 حممود حسني العسعس الدكتور حممد

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة
    

 وزير
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
 

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

  ن رياض سعيد املفلح أمي
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة
 

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 شؤون اإلعالم دولة ل

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير 
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد حممد الردايده
    

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

  وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

 وزير 
 قافةالث

  هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير  
 العمل 

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

 خريي ياسر عبداملنعم عمرو املهندس
 


