الجريدة الرسمية العدد رقم  2014/ 5287تاريخ .2014/4/1

نظام رقم (  )39لسنة 2014
نظام معدل لنظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة
المادة (:)1
يسمى هذا النظام (نظام معد ل لنظددام النددلمحي العددلي لفعددامفحي ؤددي سامعد م د لسددن  ،)2014ويقد م مددن النظددام
رقم ( )40لسن  2003المشار إليه فيما يفي بالنظام األصفي نظاماً واح اً ويعمل بدده مددي دداري نشد ر ؤددي ال يد
ال سمي .

المادة (:)2

يكون لفكفمات والعبارات النالي ححثما وردت ؤي هذا النظام المعاني المخعع لهددا مدنددار مددا لددم د ل الق يند

غح ذلك:
ال امع :

سامع م .

ال ئيس:

رئيس ال امع .

الف ن :

ل ن النلمحي العلي ؤي ال امع 0

المشن ك:

فددى

ضد ددو الهحل د د الن ريسد ددي مو الملاض د د المن د د

مو الموظ د دف مو المسد ددنخ م ؤد ددي ال امع د د

المشن ك ؤي النلمحي العلي.

مددي يل ددا ل دده اننن ددان مددي الن ددلمحي الع ددلي وؤق ددا ألحكددام ه ددذا النظ ددام والنعفيم ددات الع ددادر

المنن ن:

بمقنضار.
المعال :

الخ م الطبي النددي قد م لفمشددن ك والمنن ددن و شددمل ال لد

السد ي ي والمخبد ي والشددعا ي

والمعال د د ال حييائي د د وانخنعاصد ددي والعمفيد ددات ال احي د د والد ددوند واألدوي د د واةقام د د ؤد ددي
الف ن الطبي :

المسنش ى.

الف ن الطبي الني يعنم ها ال ئيس.

المادة (:)3
يهد

النددلمحي العددلي إلددى المسدداهم ؤددي ددوؤح المعال د لفمشددن ك والمنن ددن وؤقددا ألحكددام هددذا النظددام والنعفيمددات

العادر بمقنضار.

المادة (:)4
م.

يكون انشن اك ؤي النلمحي العلي اخنياريا ل مين العامفحي ؤي ال امع .

ب .ي وز لفمشن ك إدخال المنن عحي المذكوريي مدنار ؤي النلمحي العلي-:
 -1زوج أو زوجة المشترك.
 -2الولدان ما لم يكن أي منهما مشمولا بتأمين صحي آخر

 -3األوند الددذيي لددم يكمف دوا سددي الثامن د

ش د مو الددذيي ينفقددون د ارسددنهم ؤددي الم سسددات النعفيمي د حنددى إكمددال

ال راس مو إكمال سي الخامس والعش يي ميهما اسبا.
 -4البنات العازبات غح العامالت.
المادة (:)5
م.

ن شمل المعال

 -1معال

وؤقا ألحكام هذا النظام ما يفي:

األسنان ما

ا الخفن ومم اض ال م والفث واللانت الني ظه اللاس لها نني

 -2ال اح الن محفي واألط ا
 -3معال

العقم وموانن اللمل.

العناعي ما لم ظه اللاس لها نني

حادث.

حادث.

 -4المواد الن محفي ومسنلض ا ها واألمعال والمطاعيم ب مين منوا ها.
ب.

فددى الد غم ممددا ورد ؤددي ال قد (م) مددي هددذر المدداد  ،ي ددوز من شددمل المعال د ميددا مددي انسددنثناتات

المنعوص فحها ؤحها إذا سمح بذلك ق النلمحي الطبي من ال ه الم مي ل يها.
المادة (:)6
م.

شددكل ؤددي ال امعد  ،بقد ار مددي الد ئيس ،ل ند سددمى) ل ند النددلمحي العددلي( ب ئاسد محد م ضددات م فددس
العم ات و ضوي كل مي:
 .1اثنحي مي م ضات هحل الن ريس

 .2م ي الش ون المالي ؤي ال امع .

 .3م ي ش ون العامفحي ؤي ال امع .
 .4طبحب معنم .
ب .يسمي ال ئيس مي بحي م ضات الف ن نائبا ل ئيسها.
المادة ( :)7نولى الف ن المهام والعالحيات النالي :
م -اةشد ا

فددى طبحددا محكددام هددذا النظددام والنعفيمددات العددادر بمقنضددار بمددا يلقددا مهد ا

النددلمحي

العلي.
ب -قد ان اقيددات مددن المسنشددايات والم اكددي العددلي وشد كات النددلمحي ؤددي الممفكد شد يط معددادق
ال ئيس فحها.

ج -ل ي اةس اتات اةداري لالشن اك ؤي النلمحي العلي واننسلاب منه.
د -النوصي الى ال ئيس بنل يد ؤلددات انشددن اك ونسددب مسدداهم المشددن ك مو المنن ددن معدده وؤقددا ألحكددام هددذا
النظام.
ه-

قحا المطالبات المالي الخاص بالمعال

والنوصي إلى ال ئيس با نمادها وص ؤها حسب األصول.

و -دراس مي ممور مخ ى نعفا بالنلمحي العلي والننسحب إلى ال ئيس ن خاذ الق ار المناسب بشلنها.

الماادة (:)8

نمددن الف ند مد

فددى األقددل كددل شدده بد و مددي رئيسددها مو نائبدده ويكددون اسنما هددا قانونيددا بلضددور مددا ن

يقددل ددي مغفبيد م ضددائها فددى من يكددون الد ئيس مو نائبدده مددي بحددنهم و نخددذ ق ا ار هددا و وصدديا ها بلكث يد مصدوات
مربع مي م ضائها فى األقل.

المادة (:)9
م -يلا ألي مي المذكوريي مدنار انسنم ار ؤي اشن اكه ؤي النلمحي العلي ما لم يكي مشن كا مو منن عا مي
مي لمحي صلي آخ :

 .1المشن ك الذي انتهت خدمته ؤي ال امعد ألسددباب صددلي وؤقددا لفنشد يعات المعمددول بهددا ؤددي ال امعد
وزوسه وموندر ش يط من ن قل م اشن اكه ؤي النلمحي العلي ي خمس سنوات.
 .2المشددن ك الددذي انتهتتت خدمتتته بسددبب إكمالدده السددي القانونيد النددي ددن

فحهددا األنظمد والنعفيمددات

المعمددول بهددا ؤددي ال امعد وزوسدده وموندر شد يط من ن قددل مد اشددن اكه ؤددي النددلمحي العددلي ددي شد
سنوات.

 .3المشن ك الذي اننهت خ منه ؤي ال امع وزوجه وأولده ما لم يكن انتهاء خ منه نني

إس ات لديبي

مو ؤق ر لفوظي
 .4ش يط من ن قل م اشن اكه ؤي النلمحي العلي ؤحها ي خمس ش سن منعف .

ب -لسددب اةسدداز دون ار ددب وإسدداز الن د

العفمددي واة ددار النددي يلعددل فحهددا العددامفون ؤددي ال امعد مددي

الخ مد المنعددف المشددار إلحهددا ؤددي البند ) ( 3مددي ال قد

النلمحي العلي ودؤعه انلنيامات المن ب

(م) مددي هددذر المدداد شد يط الن ايمدده بانشددن اك ؤددي

فيه خالل فك الم .

ج-يلا ألي مي المذكوريي مدنار مي ائف المشن ك المنوؤى انسنم ار ؤي اننن ان مي النلمحي العلي:
.1

زوس المشن ك المنوؤى ما لم نيوج.

.2

موند المشن ك المنوؤى إلي ححي إكمالهم سي الثامن

ش .

المادة ( :)10من م ا ا النشد يعات المعمددول بهددا ؤددي ال امعد خعد ال امعد ؤددي موازننهددا السددنوي مبف ًغدا لفمسدداهم ؤددي
غطي ن قات النلمحي العلي وؤقا ألحكام هذا النظام والنعفيمات العادر بمقنضار.
المادة ( :)11يع ر م فس ال امع  ،بنات فى نسحب ال ئيس ،النعفيمات الالزم لنن حذ محكام هذا النظام بما ؤي
ذلك ما يفي:

م -ل ي ؤلات انشن اك ونسب مساهم المشن ك والمنن ن والل األ فى لنسب مساهم ال امع .
ب -ل ي مسس وش وط انشن اك ؤي النلمحي العلي واننن ان منه وؤقا ألحكام هذا النظام.
ج -مسس وش وط المعال

داخل الممفك وخارسها.

