
1.  الحاالت الوراثية والخلقية والوالدية على سبيل المثال ال الحصر ( مرض التفــول ، حمــى البــــحر االبيــض المتوســـط
    الخصية الهاجرة ، ....الخ )

2. األمراض السابقة للتامين غير المصرح عنها .
3. العالجات الترفيهية : العالج أو الخدمات المقدمة في أي بيت راحـــة ، منتجــع ، عيــادة مائيــة ، مصــح أو مؤسســة
    رعاية طويلة األمد والتي ال تعتبر مستشفى ، واإلقامة في المستشفى والتي تم ترتيبها بشكل كامل أو جزئــي
    ألسباب منزلية  ، الفحوصات الطبية الروتينيــــــة ( Check up) أو الفحوصات الجسمانيــــة العامــــة أو الفحوصــات غيـر
    المتعلقة بشكوى أو أعـراض مرضيـــة محــــددة , فحـــــص النظـــر وفحــــص اآلذن الروتينــــي ، التلقيــح ضـــد األمراض

    المطاعيم ضد الحساسية ، الشهادات الطبية ، الفحوصات ألجل التوظيف أو السفر ودراسة الجينات الوراثية .
4. كافة األجهزة المساعدة : على سبيل المثال ال الحصــر (األجهـزة المساعـــدة علـــى التنفـــس ، والسمـــع  النظـــارات
    الطبية والعدسات ، األطراف الصناعية واألحذية الطبية ، الكراسي الطبية وجميــع لـــوازم ذوي االحتياجــات الخاصـــة

    والعجزة , ... الخ ) .
5. العالج التجميلي أو الجراحة التجميلية ما لم تكن للضرورة بسبب إصابة جسدية من حــادث مشمــول بالتأميــن أثنـــاء

    فترة التغطية.
6. جميع الحاالت المرتبطة بالعقم والخصوبة وجميع وسائل منع الحمل وأجهزة التحكم وتنظيم النسـل وكــل مــا لـــه
    عالقة بالتلقيح الصناعي وأطفال األنابيب وكل الوسائل والعمليات المساعدة على الحمل وكذلك جميع الوسائـل

    التشخيصية والعالجية ألمراض العقم وعالج الضعف الجنسي واعتالل الوظائف الجنسية.
7. عمليات اإلجهاض: أي عملية إجهاض تمت ألسباب اختيارية، نفسية أو اجتماعية وما يتبعها من نتائج .

8. عمليات النقل واالستبدال: األجهـــزة التصحيحيــة واألدوات الطبيـــة وجميــع عمليـــات النقـــل بمــا فيهـــا نقـــل الــــدم
    واعطائه.

9. زراعة األعضاء: الحصول علــــى العضو المــراد زراعتـــه وجميــــع التكاليــــف التي يفرضهــا الشخـــص المتبــــرع بالعضــو
    والحصول على قلب صناعي ...الخ ماعدا القلب والكلى (يتم تغطية أجــور العمليـــة فقـــط وال تغطـــى التكاليــــف

    التي يفرضها الشخص المتبرع بالقلب أو الكلى وال ثمن العضو المراد زراعته أو المتبرع به).
10. عالج وأدوية األمراض واالضطرابات النفسية، والعقلية، والعصبية ، والصرع.
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االستثناءات

يستثنى من التأمين: مراجعات الطبيب ، العالجات ، األعراض ، الحاالت الطبية ، اإلجراءات والمصروفات المرتبطة بها أو 
الناتجة عنها للحاالت التالية :



11. الحاالت المتعلقة بصعوبات التعلم والنطق والتوحد.
12. األمراض الجنسية: كل ما يتعلق باألمراض الناتجة عن االتصال الجنسي مثل (السيالن، الزهري.. الخ). 

13. اإليذاء الشخصي : العالجات الناتجة عن اإلصابات التي يحدثها الشخص لنفسه نتيجــة ســوء السلــوك الشخصـــي
     والمشاجرات ، والشغب، االنتحار ، تعاطي وإدمـــان الكحــول والمخــدرات والحــاالت المرضيــة الناتجــة عــن نشاطــات
راجـات الناريـة ، الطيــران،      خطرة والحاالت المرضية الناتجة عن الرياضات التالية على سبيل المثال ال الحصـر (ركـوب الدَ
ات صناعية ، الهبوط بالمظالت      تسلق الجبال الذي يستلزم استعمال الحبال ، الرياضات تحت الماء التي تتطلب معدَ
     سباق السيارات، كافة الرياضات الفردية، كافة الرياضات التي يمارسها المشتــرك بشكـل دائــم)  و حــوادث  الشغــب 
     واالضطرابات ، اإلصابة أثناء الخدمة بدوام كامل كعضو في الشرطة أو الجيش والمشاركة فــي الحــرب واإلصابــة
     الناتجة عن انشطار أو انصهار نووي أو تلوث إشعاعي أو نتيجة للحروب الكيماوية البيولوجية واألعمـــال اإلرهابيـــة،
     الشغب  الفوضى واالضطرابات المدنية ، أو أي تصرفات غير قانونية ويشمل ذلك فترة السجـن الناتجــة عــن مثــل

     هذه األعمال والحاالت القضائية.
14. العالج خارج األردن: كافة العالجات واألدوية واإلجراءات الطبية التي يتلقاها المشترك خــــارج األردن بمــا في ذلــك

     الحاالت الطارئة. 
15. حوادث السير والعمل.

16. الكلف و النمش - تساقط الشعر والصلع – التصبغ ( التلون الجلدي ).
17. كافة المستحضرات الطبية غير المسجلة في وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء كعــالجــــات باستثنـــاء

     االدوية التي ال يوجد لها بدائل طبية بموافقة مجلس النقابة.
18. غسيل الكلى والديلزة وأية أمراض تغطيها الدولة.

19. األمراض التي تستلزم حجر صحي .
20. تصحيح حدة اإلبصار  بكافة أشكاله والقرنية المخروطية والحول.

21. كافة فحوصات سالمة الجنين وفحوصات استكشاف الحمل وفحوصات الكشـــف عــن اسبــاب االجهــاض وفحــص
     الجنين بتقنية ثالثي االبعاد أو رباعي االبعاد .

22. الفتق بعمر  5 سنوات فما دون .
23. فحص وعالج مرض الكورونا

24.  التبول الالإرادي .
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25. كافة اإلجراءات والعمليات التي ليس لها تسعيرة لدى نقابة األطباء يتم التعامــل معهــا بموجــب ما هــو مسعـــر
       لحالة مشابهة لها أو المماثل لها  كحالة طبية.

26. أية اجراءات تتعلق بمعالجات األسنان وتشمل الكشفية ، حاالت الدخول للمستشفى ، حــاالت التخديـــر  المعالجـة
      األدوية الموصوفة ، وكافة التغطيات المتعلقة باألسنان .

27. اية اجراءات أو العمليات التي تتعلق بالسمنة مهما كانت االسباب علـى سبيـــل المثـــال ال الحـصـــر قــص المعـــدة
      شفط الدهون ، عمليات ربط المعدة الخ.....

.  (Inhalant panel , food panel ) 28. فحص الحساسية الشامل
29. اي معالجة داخل المستشفى أو فحوصات وغيرها من االجراءات التـي يمكــن عملهــا خـــارج المستشفــى بــدون

      تعريض صحة المشترك للخطر 
30. أي خدمات صحية أو عالجية ال تزال تحت التجربة أو الدراسة ولم يثبت فائدتها الطبية .
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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




