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برنامج : (أمان)

يشمل التغطية (داخل وخارج المستشفى ، الحمل والوالدة )

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

سقف التغطية للحالة المرضية الواحدة في السنة
(ضمن سقف التغطية للفرد الواحد في السنة)

سقف التغطية للحالة المرضية الواحدة في السنة ألمراض شرايين القلب
والدماغ (ضمن سقف التغطية للفرد الواحد في السنة )

االجراءات المتعلقة بمرض السرطان لمرة واحدة مدى الحياة
وبنسب تحمل خارج المستشفى

سقف شبكات القلب وكافة توابعها وضمن سقف التغطية للحالة المرضية الواحدة وحسب اسعار المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البيان
سقف التغطية ( دينار اردني )

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالدرجة الخاصة

 : تغطيات التأمين داخل المستشفـى
ً
اوال

 أ - سقف التغطية داخل المستشفى ( يتضمن سقف التغطية نسبة التحمل المدفوعة مــــن قبـــل المؤمـــن حســـب
    اسعـــار الجهات الطبية المعتمدة للنقابة )

 ب - نسب التغطية التأمينية داخل المستشفـى مع مراعاة سقوف التغطية في البنـــد ( أ ) وجــدول فتــرات االنتظـــار
      للحاالت المزمنة

ج - نسبة التغطية داخل المستشفى خارج الشبكة الطبية (70%) حسب التسعيرة المعتمدة لنقابة المهندسين.

150001500012000

750075006000

10000100008000

100010001000

للمشتركين عام  2007 فما دون 

للمشتركين عام 2008 حتى عام 2011

للمشتركين عام 2012 حتى عام 2015

للمشتركين عام 2016  حتى عام 2020

للمشتركين عام 2021

للمشتركين عام 2022

البيان
نسبة التغطية ضمن الشبكة الطبية المعتمدة

لألمراض المزمنة  داخل المستشفى
نسبة التغطية داخل المستشفى ضمن الشبكة

الطبية المعتمدة باستثناء االمراض المزمنة

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالدرجة الخاصة

%85

%80

%75

%70

%65

%60

%85

%80

%75

%70

%65

%60

%80

%75

%70

%65

%60

%55

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالدرجة الخاصة

%90%90%85



ج - نسبة التغطية خارج الشبكة الطبية المعتمدة (70%) حسب التسعيرة المعتمدة لنقابة المهندسين.
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سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة للمصرحين عن األمراض المزمنة

سقف العالج الطبيعي  (شريطة أن تكون مالزمة للمرض وحسب أسعار الحد
األدنى المعتمدة وضمن الشبكة الطبية ) وضمن سقف العالج خارج المستشفى اعاله

سقف العالج الطبيعي في حاالت الشلل (شريطة أن تكون مالزمة
للمرض وحسب أسعار الحد األدنى المعتمدة وضمن الشبكة الطبية)

وضمن سقف العالج خارج المستشفى اعاله

البيان
سقف التغطية 

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالدرجة الخاصة

 : تغطيات التأمين خارج المستشفى 
ً
ثانيا

تشمل ( زيارة الطبيب واألدوية الموصوفـــة والتحليــالت المخبريـــة واألشعـــة وحـــاالت الطــوارئ وحــاالت تنظيــر الجهـاز
الهضمي ).

 ب - نسبة التغطية التأمينية خارج المستشفـى

 أ - سقف التغطية خارج المستشفى ( يتضمن سقف التغطية نسبة التحمـــل المدفوعـــة من قبـــل المؤمــــن حســـب
    اسعار الجهات الطبية المعتمدة للنقابة )

750 دينار

900 دينار

750 دينار

900 دينار

675 دينار

800 دينار

10 جلسات

20 جلسة

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

نسبة التغطية لكشفية الطبيب العام أو الخاص داخل الشبكة الطبية المعتمدة
ويستثنى االجراءات األخرى التي تتم داخل العيادة حيث تغطى حسب البند اعاله

البيان
سقف التغطية 

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالدرجة الخاصة

%100%90%85

%100



أ  - سقف التغطية ( يتضمن سقف التغطية لمراجعات الحمل وعمليـــــة الوالدة نسبــة التحمــل المدفوعـــة مــن قبـــل
    المؤمن حسب اسعار الجهات الطبية المعتمدة للنقابة )
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سقف التغطية لمراجعات الحمل وعملية الوالدة الطبيعية
سقف التغطية لمراجعات الحمل وعملية الوالدة القيصرية

سقف التغطية لمراجعات الحمل وعملية االجهاض المشروع

البيان
سقف التغطية 

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالدرجة الخاصة

: تغطيات التأمين للحمل والوالدة واالجهاض
ً
ثالثا

 : تغطيات التأمين للمواليد الجدد ( طفل الخداج )
ً
رابعا

- تغطى مراجعات الحمل بعد انقضاء فترة ( 6 ) أشهر على تاريخ  بداية االشتراك وتغطى عملية الوالدة واالجهاض
 على تاريخ بداية االشتراك شريطة ان يكون الحمل بعد تاريخ االشتراك بالتأمين.

ً
  بعد انقضاء فترة ( 11 ) شهرا

- يغطى المواليد الجدد ( طفل الخداج ) فقط في حال كانت الوالدة مشمولة بالتأمين وبعد إضافة المولــود علــى
  التأمين ودفع قسط اشتراكه و ( ال تغطى الحاالت الخلقية و/ أو الوراثية )

- يشمل سقف التغطية جميع مراجعات الحمل ومضاعفاته وفحوصاته واالدوية الموصوفة وعملية الوالدة وفحـص
  الطفل في المستشفى وذلك حسب التسعيرة المعتمدة لدى نقابة المهندسين ولمرة واحدة في السنة فقط. 

- يشمل سقف تغطية حالة اإلجهاض المشروع جميع مراجعات الحمل ومضاعفاته وفحوصاته واالدوية الموصوفــــة
 عن سقف الوالدة الطبيعية أوالقيصرية لنفس العام ولمرة واحدة فقط.

ً
  وعملية االجهاض منفصال

750 دينار
 1000 دينار
550 دينار

750 دينار
1000 دينار
550 دينار

650 دينار
900 دينار
500 دينار

سقف التغطية لحديث الوالدة ( طفل الخداج ) بعد اضافته
على التأمين ودفع قسط اشتراكه و ( ال تغطى الحاالت الخلقية و/ أو الوراثية )

البيان
سقف التغطية 

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالدرجة الخاصة

1500 دينار2000 دينار2000 دينار

سقف تغطية الطهور لحديث الوالدة بعد اضافته على التأمين
30 دينار30 دينار30 دينارودفع قسط اشتراكه ويحسب من سقف العالج خارج المستشفى 

ب  - نسبة التغطية التأمينية 

ج - نسبة التغطية خارج الشبكة الطبية المعتمدة (70%) حسب التسعيرة المعتمدة لنقابة المهندسين.

نسبة التغطية داخل الشبكة الطبية المعتمدة

البيان
سقف التغطية 

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالدرجة الخاصة

%100%90%85



 فما فوق
ً
يضاف نسبة (  20% ) من القسط اعاله للمشتركين الجدد البالغة اعمارهم ( 60 ) عاما

- االبن االول 5%     - االبن الثاني 10%     - االبن الثالث 15%     - االبن الرابع 20%     - االبن الخامس فأكثر %25

10

أقل من 17 عاما.

من 17  – أقل من  30

من 30 – أقل من  35

من 35 – أقل من  40

من 40 – أقل من  50

من 50 – أقل من  60

من 60  – أقل من  65

من 65  – أقل من  70

من 70 فما فوق

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالدرجة الخاصةالفئات العمرية

االقساط التأمينية لبرنامج ( امان )

 : خصومات العائالت 
ً
أوال

* خصم ( 5% ) من قسط التأمين في حال عدم استخدام التأمين من قبل الزميل وعائلتــــــه للمشــتركيــــن بالتأميـــن

   الصحي عامي 2019م ,2020 م.

* خصم ( 10% ) من قسط التأمين في حال عدم استخدام التأمين مــن قبــل الزميــل وعائلتــه للمشتركيــن بالتأميــن

   الصحي  من عام 2018م وحتى عام 2020م.

 : خصومات عدم استخدام التأمين الصحي
ً
ثانيا

والذي يشمل التغطية (داخــل وخـارج المستشفى ، الحمل والوالدة)

315 دينار

350 دينار

390 دينار

400 دينار

425 دينار

490 دينار

550 دينار

625 دينار

640 دينار

225 دينار

260 دينار

300 دينار

310 دينار

335 دينار

400 دينار

460 دينار

535 دينار

550 دينار

190 دينار

215 دينار

240 دينار

250 دينار

270 دينار

340 دينار

385 دينار

435 دينار

450 دينار
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برنامج : ( شفاء )

يشمل التغطية داخل المستشفى فقط لحاالت ( االدخال لإلقامة أو الوالدة في المستشفى)

سقف التغطية للفرد الواحد في السنة

سقف التغطية للحالة المرضية الواحدة في السنة ( ضمن سقف التغطية للفرد الواحد في السنة )

سقف التغطية للحالة المرضية الواحدة في السنة ألمراض شرايين
القلب والدماغ ( ضمن سقف التغطية للفرد الواحد في السنة )

االجراءات المتعلقة بمرض السرطان لمرة واحدة مدى الحياة
وبنسب تحمل خارج المستشفى   

سقف شبكات القلب وكافة توابعها وضمن سقف التغطية للحالة المرضية الواحدة وحسب اسعار المؤسسة العامة للغذاء والدواء

البيان
سقف التغطية ( دينار اردني )

الدرجة الثانيةالدرجة األولى

 : تغطيات التأمين داخل المستشفـى :
ً
اوال

 أ - سقف التغطية داخل المستشفى ( يشمل سقف التغطية نسبة التحمـــل المدفوعــة مــن قبـــل المؤمـــن حســب
    اسعار الجهات الطبية المعتمدة للنقابة ):

 ب - نسب التغطية التأمينية داخل المستشفـى  ( مع مراعاة سقوف التغطية في البند (أ) وجــدول فتـــرات االنتظـــار
       للحاالت واالمراض المزمنة):

ج - نسبة التغطية داخل المستشفى خارج الشبكة الطبية ( 70% ) حسب التسعيرة المعتمدة لنقابة المهندسين.

1500012000

75006000

100008000

10001000

للمشتركين عام  2007 فما دون 

للمشتركين عام 2008 حتى عام 2011

للمشتركين عام 2012 حتى عام 2015

للمشتركين عام 2016 وحتى عام 2020

للمشتركين عام 2021

للمشتركين عام 2022

البيان
نسبة التغطية داخل الشبكة الطبية

المعتمدة لألمراض المزمنة
نسبة التغطية داخل الشبكة الطبية المعتمدة

باستثناء االمراض المزمنة

الدرجة الثانيةالدرجة األولى

%85

%80

%75

%70

%65

%60

%80

%75

%70

%65

%60

%55

الدرجة الثانيةالدرجة األولى

%90%85



ج - نسبة التغطية داخل المستشفى خارج الشبكة الطبية ( 70% ) حسب التسعيرة المعتمدة لنقابة المهندسين.

أ - سقف التغطية ( يشمـــل سقــف التغطيـــة نسبـة التحمـــل المدفوعــة مــن قبـــل المؤمـــن حســب اسعـــار الجهــات
    الطبية المعتمدة للنقابة ):
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سقف التغطية  للوالدة الطبيعية
سقف التغطية للوالدة القيصرية

سقف االجهاض المشروع

البيان
سقف التغطية 

الدرجة الثانيةالدرجة األولى

 : تغطيات التأمين للحمل والوالدة واالجهاض
ً
ثانيا

 : سقف التغطية للمواليد الجدد
ً
ثالثا

 على تاريخ بداية االشتراك.
ً
- تغطى عملية الوالدة واالجهاض بعد انقضاء فترة ( 11 ) شهرا

- يغطى المواليد الجدد (طفل الخداج) فقط في حال كانت الوالدة مشمولة بالتأمين وبعــــد إضافـة المولــود علــى
  التأمين ودفع قسط اشتراكه و ( ال تغطى الحاالت الخلقية و/ أو الوراثية )

- يشمل سقف التغطية عملية الوالدة وفحص الطفل في المستشفى وذلك حسب التسعيرة المعتمدة لدى نقابة
  المهندسين ولمرة واحدة في السنة فقط.

 عن سقـــف الوالدة الطبيعيــة أو القيصريـــة
ً
- يشمل سقف تغطية حالة اإلجهاض المشروع عملية االجهاض منفصال

  لنفس العام ولمرة واحدة فقط

750 دينار
 1000دينار
550 دينار

650 دينار
900 دينار
500 دينار

سقف التغطية لحديث الوالدة (طفل الخداج )
بعد اضافته على التأمين ودفع قسط اشتراكه وال تغطى الحاالت الخلقية و/ أو الوراثية

البيان
سقف التغطية 

الدرجة الثانيةالدرجة األولى

1500 دينار2000 دينار

ب  - نسبة التغطية التأمينية 

نسبة التغطية داخل الشبكة الطبية المعتمدة

البيان
سقف التغطية 

الدرجة الثانيةالدرجة األولى

%90%85



 فما فوق
ً
يضاف نسبة ( 20% ) من القسط اعاله للمشتركين الجدد البالغة اعمارهم ( 60 ) عاما

- االبن االول 5%     - االبن الثاني 10%     - االبن الثالث 15%     - االبن الرابع 20%     - االبن الخامس فأكثر %25

أقل من 17 عاما.

من 17  – أقل من  30

من 30 – أقل من  35

من 35 – أقل من  40

من 40 – أقل من  50

من 50 – أقل من  60

من 60 – أقل من  65

من 65  – أقل من  70

من 70 فما فوق

الدرجة الثانيةالدرجة األولىالفئات العمرية

االقساط التأمينية لبرنامج ( شفاء )

 : خصومات العائالت 
ً
أوال

* خصم ( 5% ) من قسط التأمين في حال عدم استخدام التأمين من قبل الزميـــــل وعائلتـــه للمشتركيــــن بالتأميـــن

   الصحي عامي 2019م ,2020 م.

* خصم ( 10% ) من قسط التأمين في حال عدم استخدام التأمين مــن قبــل الزميــل وعائلتــه للمشتركيــن بالتأميــن

   الصحي  من عام 2018م وحتى عام 2020م.

 : خصومات عدم استخدام التأمين الصحي
ً
ثانيا

والذي يشمل تغطية ( اإلقامة داخــل المستشفى ، و الوالدة في المستشفى )

140 دينار

160 دينار

185 دينار

190 دينار

200 دينار

235 دينار

280 دينار

320 دينار

335 دينار

120 دينار

130 دينار

155 دينار

165 دينار

175 دينار

215 دينار

260 دينار

290 دينار

305 دينار
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التأمين الصحي لنقابة المهندسين

تم إدراج تطبيق التأمين الصحي لنقابة المهندسين 
والذي يقدم الخدمات التالية:

.
ً
1.  تجديد اإلشتراك الكترونيا

2. اإلستعالم عن سقوف التغطية العام الحالي والسابق.
3. اإلستعالم عن ذمم التأمين الصحي.

.
ً
4. عرض تعليمات التأمين الصحي إلكترونيا

.
ً
5. عرض تعليمات المنفعة السنية إلكترونيا

6. شبكة طبية واسعة ومنشرة في جميع مناطق المملكة.

كما انه يتيح للمهندس تقديم الشكاوى واإلقتراحات.



079 724 4219

لـــخدمــــات صـــــرف العــــالج المـــــــزمن
يرجى التواصل على الهاتف المباشر




