
   

 2019 برنامج التامين الصحي لعام 

 

تعلن النقابة الى االخوة الزمالء في نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين عن بدء االشتراك في 

مع الشركة األردنية الفرنسية للتأمين  تم التعاقد، حيث  2019برنامج التامين الصحي للعام 

وينتهي يوم  10/1/2019يبدأ اعتبارًا من  علمًا بأن التأمين. (2021  + 2020+ 2019لالعوام )

فعلى الراغبين باالشتراك مراجعة مركز النقابة في عمان أو أي فرع من فروع   /9/12020

 النقابة في المملكة ، لالطالع على كافة التفاصيل.

 علمًا بأن التغطيات االساسية للبرنامج كما يلي :  

 

 ( دينار 100000_ السقف السنوي لكل مشترك )1

% 100( دينار لكل حالة ونسبة التغطية 10000اخل المستشفى درجة اولى بسقف ) _ العـالج د2

 % لذوي االمراض المزمنة .90بشكل عام ، و 

_ العالج خارج المستشفى )زيارة الطبيب ، الصيدلية ، المختبر ، االشعة ... الخ( يمنح للمشترك 3

( دينار لكل مشـترك  1500وبسقف )نموذج (  20زمنه ) ويمنح اصحاب االمراض المنموذج  14

%( ونسبة التغطية لـذوي االمـراض   80، نسبة التغطية لكـل مشتـرك )مع نسبة التحمل

 % لباقي االجراءات.80% لالدوية و 65المزمنة 

 

 

 يغطي التأمين الصحي مايلي : 

 

دينار لكل حالة مرضية ونسـبة  ( 10000العالج داخل المستشفى بالدرجة االولى وبسقف )أواًل  : 

% 90% بشكل عام ، باستثناء ذوي االمراض المزمنة فان نسـبة التغطيـة   100التغطية 

حالـة جديـدة    ( يوم90تعتبر حالة االدخال للمستشفى بعد مرور )% .10ويتحملوا نسبة 

 ( دينار.100000بان الحد االقصى للعالج بالسنه )( دينار. علما 10000وتغطى بمبلغ )

 

العالج خارج المستشفى وشمل ) زيارة الطبيب ، الصيدلية ، المختبر ، االشعة( وبسـقف   ثانيًا :

% ويتحمـل  80، علمـًا بـأن التغطيـة    المشـترك   تحملدينار مع نسبة ( 1500سنوي )

% 65باستثناء ذوي االمراض المزمنة حيث تكـون التغطيـة     % بشكل عام20المشترك 

 % .35تحمل المشترك نسبة 

 



 المزمنـة لذوي االمراض  ( نموذج عالج خارج المستشفى سنويًا بحد أقصى20يمنح المشترك )* 

حتى ولو لم  بانتهائها ، حيث تنتهي التغطية ( نموذج لغيرهم 14و )  شامال الوصفات الشهريه

ايام من تاريخ زيـارة الطبيـب )اي    ثالثتنتهي خالل  صالحية النموذج ان كما، ينتهي السقف 

يجب صرف الدواء والقيام بالفحوصات المخبرية  او صور االشعة ان وجدت قبل مضي ثالث ايام  

 من تاريخ الزيارة(.

( دينـار  1000*  تشمل التغطية الحمل والوالده سواء كانت والده طبيعية او قيصرية وبسـقف ) 

الزيـارات الدوريـة   ي وليس من سقف الـوالده ) حيث تعتبر مراجعات الحمل من السقف السنو

( يوم من تاريخ االشتراك. كما 280وعلى ان تكون الوالده بعد مرور ) ( للطبيب اثناء فترة الحمل

 ( دينار.500وتغطى تكاليف االجهاض المشروع  بسقف )

ـ 10* تشمل التغطية العالج الطبيعي)بوصفة واشراف طبيب مختص( وبحد اقصـى )   ات( جلس

 ( جلسة في حال الشلل.20وبحسب اسعار الجهات الطبية المعتمده و ) اسنوي

 (دينار للحالة الواحده سنويا.500*تغطية الخداج من اليوم االول وبسقف )

سـين  *تغطية معالجة السرطان في كافة مستشفيات الشبكة الطبيـة ولـيس فـي مركـز الح    

 (دينار سنويا.1000للسرطان فقط وذلك بحد اقصى )

 التغطية خارج االردن حسب اسعار االردن وحسب شروط العقد* 

 

 عالج االسنان : ثالثًا :

_ يشتمل البرنامج على تغطية عالج االسنان داخل العيادة فقط )االجراءات التي يقوم بها        

، خلع وحشو اسنان حشوه فضـية، حشـوة تجميليـة وسـحب     الطبيب داخل عيادته 

وبسقف مفتوح غير محـدد وضـمن   ( العصب وجراحة وتراكيب سنية ، زراعه، تقويم 

 .دليل شبكة شركة أمان الدارة التامينات والنفقات الطبية و السنية فقط

 _ ال تغطى أدوية عالج اللثة واالسنان نهائيًا ويتحمل شرائها المشترك.        

 

 

 االسعار شاملة رسوم االصدار والطوابع :  رابعًا :

 ( دينار.     350  عام ____________ ) 517.يوم _  1_ من         

 ( دينار .     520   عام ______  ) 65عام وحتى  517._ أكتر من         

 1 ( دينار لذوي االمراض المزمنه  250   _ يضاف مبلغ )        

 2( دينار لذوي االمراض المزمنه   420_ يضاف مبلغ )           

 

 فقط .  القسط* لغايات تجديد االشتراك يرجى المبادرة لتسديد 



 

 * لغايات االشتراك للجدد يرجى احضار مايلي :

 _ صورة عن دفتر العائلة .1

 _ صورة شخصية صغيرة لكل مشترك .2

 .مع ضرورة ذكر االمراض المزمنه ان وجدت  _  تعبئة طلب االشتراك الخاص3

 

 

المتوافق عليها وال تغطى وال يدفع اي تعويض عن عجز او معالجة ناتجة عن االستثناءات 

 الحاالت التالية : 

 أي اصابة أو مرض ينجم بطريقة مباشرة او غير مباشرة كليًا او جزئيًا عن :   .1

التعمدي او محاولة ذلك سواء كان المؤمن االنتحار او محاولة االنتحار ، ايذاء النفس  . أ

 عليه صحيح العقل او لم يكن .

 الحرب والعمليات العسكرية او االشتراك في فتنه او اعمال الشغب واالرهاب . . ب

ن السباقات االخرى اشتراك المؤمن عليه بسباق السيارات ، الدراجات النارية او م . ت

 رة .طوالرياضات الخ

و الطائرة ما لم يكن المؤمن عليه راكب باجر في طائرات ركوب المنطاد او البالون ا . ث

 تجارية مرخص لها . 

التفاعالت الذرية او التلوث االشعاعي ، التلوث الكيماوي او الكوارث الطبيعية  . ج

واالمراض الوبائية في حال انتشارها ، انفلونزا الطيور ، والنشاطات الكيماوية  

 والبيولوجية .

 

 

 سي ، الصرع ، ادمان المخدرات . الخلل العقلي او النف .2

الجراحة التجميلية اال اذا كانت ناجمة عن حادث مشمول بهذا التامين والمستحضرات غير  .3

 كدواء لدى وزارة الصحة .المسجلة 

الفحوصات العامة ، انفلونزا الطيور ، العالج الطبيعي ) اال اذا اشير اليها بجدول المنافع  .4

نقاهة ، العناية بالمنتجعات وغيرها من اماكن الراحة ، مع التقيد بحدود المنافع( ال

 الحجر الصحي ، التطعيم والختان الشهادات الطبية والفحوص الجل التوظيف او السفر .

االصابة او المرض او العاهة ومضاعفاتها الموجودة قبل تاريخ بدء التامين )و االمراض  .5

 الخلقية والوراثية( 



، النظارات ، الفحص  المساعدة على السمع ، عدسات العيونفحص السمع وثمن االالت  .6

 النظر . حمن اجل اصال

 طب وجراحة االسنان واللثة اال اذا اشير الى ذلك في جدول المنافع . .7

االصابة التي يتقاضى المؤمن عليه تعويضًا  طبقا لقانون اصابات العمل او امراض  .8

 يكون فيها طرف ثالث يتحمل نفقات العالج .المهنة او العناية الطبية والعالجات التي 

ص ومعالجة االمراض الجنسية ، حاالت العقم ، وموانع الحمل وفحوص اكتشاف تشخي .9

 .اعالهالحمل والعقم ، السرطان ، الفشل الكلوي اال اذا اشير الى ذلك في جدول المنافع 

اشير اليها في جدول نفقات الحمل والوالدة واالجهاض واية امور متعقلة بذلك )اال اذا  .10

 المنافع مع التقيد بحدود المنافع ( .

تركيب االطراف واالعضاء الصناعية وزراعة االعضاء واية معالجة و / او اجراء من خالل  .11

 الطب االتصالي .

نفقات عالج نفص المناعة المكتسبة )االيدز( واي حالة او مرض مرتبط بااليدز او  .12

 الدم . اال اذا كان بسبب نقل HIV سبفيرو

 االمراض السابقة لبدء التامين غير المصرح عنها .  .13

مضاعفات    تغطى االمراض المزمنة المصرح بها في طلب االشتراك وما ينتج عنها من  .14

 بعد مرور سنه من تاريخ االشتراك وذلك للمشتركين الجدد 

 

 

 

 نقابة مقاولي االنشاءات االردنيين

 رئيس قسم التامين الصحي والحياه

 

 إيــــاد عـــقــل                                                                                 


