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Pamper Yourself

جديدة....... إنطالقة 



نود ان نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا لجميع عمالءنا ا�كارم من شركات, 
المتواصل  دعمهم  على  وخاصة  حكومية  وهيئات  جامعات,  مؤسسات, 
اتاحة  خالل  من  م.ع.م.  للتأمين  العرب  الضامنون  بشركة  الكبيرة  وثقتهم 

الفرصة لها تقديم خدمات التأمين الصحي بمفهوم عصري جديد

كما نود ان نعرب عن عميق اعتزازنا بكافة الجهات الطبية الواردة في هذا 
الكتيب وال سيما الداعمة والراعية والذين هم جميعا شركاء حقيقيون في 
العرب  الضامنون  شركة  قي  الصحي  التأمين  لدائرة  الجديدة  االنطالقة 

للتأمين م.ع.م. وموضع اهتمامنا وتقديرنا المستمرين

وفقنا ا» واياكم لخدمة اردننا الغالي

عضو مجلس االدارة المدير العام
هيثم الختاتنه



الداعمون الرئيسيون


JORDAN HOSPITAL



ماهـو التأمين الصحي 
بين  تتراوح  الشركات  و/أو  ل¯فراد  الصحي  التأمين  برامج  من  العديد  هنالك  سريعة،  بإضاءة 
الوالدة،  المستشفى،  وخارج  داخل  المعالجة  الشامل،  أو  والمميز  العادي  اµستشفاء  تأمين 

ا�سنان، النظارات وأخرى كثيرة.
وعموم¼، فإن التأمين الصحي ُيعـوض عن النفقات الطبية، العالجية والجراحية التي قد تنشأ 

جراء إصابة المؤمن عليه/ المنتفع بمرض و/أو حادث مشمول بالتغطية الممنوحة لـه.
أنه  إال  الهاشمية،  ا�ردنية  المملكة  داخل   - ا�حيان  غالب  في   - الصحي  التأمين  ويسري 

باµمكان توسعة حدود المنطقة الجغرافية لتشمل خارج المملكة أيض¼.

الحاجة إلى التأمين الصحي
تنشط الحاجة إلى التأمين الصحي الخاص ويزداد الطلب عليه يوم¼ بعد يوم نتيجة الصعوبة 
الكبيرة في شمول كافة أفراد المجتمع من خالل برامج التأمين الصحي الحكومية، تزامن¼ مع 

تزايد عدد السكان وإرتفاع الكلف العالجية.
النوع  إلى هذا  الحاجة  تنامت  ا�ردني كمثيالته من ا�سواق اµقليمية والدولية،  وفي السوق 
أولويات  يتربع على قمة هرم  التأمين الصحي مطلب¼ أساسي¼ لكل فرد  التأمينات وأصبح  من 

ا�سرة ا�ردنية.

برامج التأمين الصحي 
كما أسلفنا، فإن برامج التأمين الصحي التي تقدمها شركة الضامنون العرب للتأمين م.ع.م 

صالحة ل¯فراد كما للشركات وهي:

تأمين ا±ستشفاء
أ - البرنامج العادي 

الناتجة عن المعالجة داخل المستشفى ضمن درجة اµقامة (اµنتفاع)  النفقات  يعّوض عن 
ويتم  العقد،  إبرام  عند  عليها  أُتفق  التي  والتحديدات  التغطية  وحدود  والسقوف  المختاره 

التعويض - عادًة -  في هذا البرنامج بنسبة ١٠٠٪ من النفقات القابلة للتعويض.

ب - البرنامج الممّيز
اµستشفاء  تكاليف  تجاوزت  أن  حال  في  أنه  العادي،  البرنامج  في  ذكره  ماسبق  إلى  يضاف 
السقف المحدد، فإن البرنامج المميز يعّوض عن التجاوزات بنسبة تتراوح بين ٧٠٪- ٨٠٪ حسبما 

يتم اµتفاق عليه عند إبرام العقد، وضمن حدود التغطية والتحديدات الواردة فيه.

جـ- البرنامج الشامل
يتميز هذا البرنامج إضافة لما يتمتع به حامل البرنامج المميز أنه خاٍل من أية استثناءات.

الصحية  البيانات  من  كل  سالمة  إلى  يخضع  التأمين  هذا  إلى  اµنضمام  فإن  الحال،  بطبيعة 
الواردة في طلب اµنتساب والفحص الطبي لطالب التأمين.

المقدمة



تأميـن المعالجة داخل وخارج المستشفى

تشمل  والتي  المستشفى  داخل  المعالجة  جراء  والجراحية  العالجية  النفقات  إلى  إضافة 
تغطية:

- أجور اµقامة (الغرفة والغذاء)
- أجور اµقامة بغرفة العناية الفائقة/ الحثيثة.

- خدمات المستشفى والمستلزمات الطبية.
- أجور ا�طباء المعالجين وأطباء الجراحة والتخدير.

فإن هذا التأمين يمتد ليغطي نفقات العالج خارج المستشفى بما في ذلك:
- أجور زيارة الطبيب العام وا�خصائي في العيادة و/ أو المنزل.
- أثمان ا�دوية (المزمنة و/أو العادية) المصروفة من الصيدلية.

- أجور الفحوصات المخبرية.
- أجور الصور الشعاعية.

- أجور العالج في طوارئ المستشفى.
إلى سقوف، شروط وتحديدات حسبما  التأمينات  التأمين كغيره من  النوع من  ويخضع هذا 

يتم اµتفاق عليه عند التعاقد.

مالحـق التأمين ا±ضافية
باµمكان إختيار أي من المنافع اµضافية التالية µلحاقها بالتغطية ا�ساسية:

- الـوالدة ومراجعات الحمل.
- المعالجة السنية.

- تـركيب النظارات والعدسات.

آلية التعويض في التأمين الصحي

أ - النظـام المفتوح

يتيح النظام المفتوح (غير المعتمد) للمؤمن عليه المنتفع من التأمين تلقي الخدمة العالجية 
من أية جهة طبية عاملة في المملكة. 

التقارير  تقديم  َثّم  ومن   Öنقد المعالجات  تلك  أجور  بدفع  الحالة  هذه  في  المنتفع  ويقوم 
الطبية والفواتير إلى الشركة للتعويض عنها وفق¼ لشروط وتغطيات عقد التأمين.

ب - نظام الجهات الطبية المعتمدة 

لدى  ُمعتمدة  خاصة  نماذج  استخدام  خالل  من  العالجية  الطبية  الخدمة  المنتفع  يتلقى 
للتأمين  العرب  الضامنون  شركة  لدى  المعتمدة  الطبية  الجهات  وأفضل  أكبر  من  مجموعة 
م.ع.م (مستشفيات، أطباء عامين وأخصائيين، صيدليات، مختبرات ومراكز أشعة) والتي يناهز 

عددها ١٦٠٠ جهة طبية، وذلك دون الحاجة إلى دفع تكاليف تلك المعالجات.

المقدمة



أخي المشترك الكريم

ال تتم المعالجة
بدون بطاقة التأمين الصحي
ونعتذر عن اعطاء اي موافقة

للمعالجة بدون بطاقة
التأمين الصحي



أخي المشترك الكريم

جميع الحاالت الطارئة
للمعالجة في الطوارئ
التحتاج الى موافقة من

قسم الموافقات الطبية



التالي:- النحو  يتكون نموذج المعالجة من خمسة نسخ على 

الكرام النموذج على تعليمات لتسهيل خدمة عمالءنا  كما يشمل ظهر 

الطبيــــب �ستخدام  البيضـاء:  النسخة 
الصيدليـة �ستخدام  الصفـراء:  النسخة 
المختبــــر �ستخدام  الزهـــــر:  النسخة 
ا�شعــــــة �ستخدام  ــاء:  الزرقــ النسخة 
التأمين تعاد لشركة  الخضراء:  النسخة 

نموذج معالجة



(٠٧٩/٥٢٩١٤٧٢)

بطاقة التأمين





الموافقات
على مدار الساعة (٧/٢٤)

079/5576340 - 079/5291472

079/5576340 - 079/5291472

Call Center
(24/7)

Medical Advisor

الطبي المستشار 



077/0351108

077/0351108

الطبية الشبكة  مسؤولة 

Medical Network Executive





المستشفيات





  -  -       
  –   

 :-064377000 – 064377333  
 :- 064383432  

com.maqasidhosp@info
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مـســتــشـفــــــــى ا�ردن

مسـتـشــفــى عــــمـــــان 

مستـشـفـى عـبـد الهـادي

مستشـــفــى جبل عمــان للتولـيــد

مـسـتـــشـــفــى عاقــلـــة

مركز الخالدي الطبي 

المــركـز العـربــي الطـبي

مستشفى هبه للتوليد

مستشفى ا�مل للتوليد

مستشــــفــــى الشميـســـاني

مستشــــفــــى التخـصـصــي 

مـسـتـشفــى الجـــزيــــرة 

مستشـــفــى االستــقــــالل

مـسـتـشـفـى فــلــســطــين 

مسـتـشــفــى الجــاردنــز 

المستشفى االستشاري

مسـتـشــفــى تــالع الـعـلــي

مستشــــفـــى ابـــن الهـيثـم

مستشفى الـعـيــون التخـصـصــي

مسـتـشــفـــى االســــــراء

مسـتـشـفى االســـالمي - عمان

مستشـــــفـــى لوزمــيــال

مستشــفـــى فـيـالدلــفـيـا

مـسـتـشـفـى الـبــيــادر للوالدة

الدوار الرابع

الدوار الثالث

الدوار الثالث

جبل عمـــــان

جبل عمـــــان

الدوار الثالث

الدوار الخامس

جبل الحسين

جبل الحسين

الشميسانـــــي

الشميسانـــــي

الشـمـيسـانــي

شـــــــارع االســتــقـالل

دوار الــــداخــلـيـــة

الجاردنــــز

وادي صقرة

 شارع وصفي التل

تالع العلي

تالع العلي

شارع الجامعــــة

العبدلي

جبـل الـويـبــدة

الدوار الثامن 

الدوار الثامن

الهاتف العنوان اسم المستشفى

5608080

4641261

4626163

4642362

4642441

4644281

5921199

5696103

5607155

5607431

5609609

5657581

5652600

 5607071

5777111

5001000

5339008

5205555

5511176

5300300

5101010

4624345

5854802

5853375

المستشفيات المعتمدة
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مستشفى ماركا التخصصي االسالمي 

مستشـــفـــى الــــقــــدس

المـسـتـشـفـى االيـطـالي – عمـان 

مسـتشـفـى الهــالل االحمـر االردنـي 

مستشــــفــى الحـيــاة الـعــام

مستشفى المقاصد الخيرية

مستشفى د. أحمد الحمايدة العام

مــسـتــشـفـى الحـنــان العــام 

مـسـتـشـفــى الحكمــة الحديث

مـسـتـشـفـى جـبـل الـزيـتـون

مـسـتـشـفـى قـصـر شـبـيـب

مـسـتـشـفـى الضـلـيـل الخــاص

مـسـتـشـفـى اربـد التخـصـصـي 

مستشفــى راهـبـات الـورديــــة

مستشفــى ابـن النــــفــيـس

مستشفى الملك المؤسس عبداÂ الجامعي

مستشفـــــــى الصفاء التخصصي 

مستشفـــــــى المحبـــة

المستشفــــى االيطالــــي-الكرك

شركة مستشفى الكرك التخصصي

مستشفى ا�مير زيد العسكري 

المستشفى ا±سالمي - العقبة                    

مستشفـــى العقبة الحديث                                      

مستشفى ا�مير هاشم بن عبداÂ الثاني

ماركا الشمالية

جبل الزهــــــــور

وسـط الـبـلــد

الوحدات

حي نزال

حي نزال

المقابلين

ضاحية الحاج حسن

الزرقاء

الزرقاء

الزرقاء

الــــضــلــيـــل

   اربـــــــــد

  اربـــــــــد

   اربـــــــــد

   اربـــــــــد

جرش

مادبا

الكرك

الكرك

الطفيلــة

العقبة

العقبة

العقبة

الهاتف العنوان اسم المستشفى

 4893855

4387181 

4777102

4779131 

4391111 

4377333

4785555

4750800 

053990990

053655555

053992325

053825144

027103100

027102011

027102100

027200600

026350055

053245541

032351145

032305885

032242985

032018444

032016677

032092030

المستشفيات المعتمدة



5609060 5620077 5609060 5620070
450 5608080



ا�طباء







عيادات 
 الشروق الطبية

عمر سمير الطويل 

Tel :02/7401381 - Mob.:0788892666 - Fax:: 027401381
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Tel.: 06/5665288 - Mob.: 079/5850281 - Email: dr.fadelhassan@yahoo.com


Tel.: 06/5711035 - Mob.: 079/5059760

الدكتور
نائل حكمت لبادة

اختصاصي جراحة عامة

(4
079/6648808 5880859

11937 5440070





استشاري أمراض القلب والشرايين
والقسطرة العالجية

مدرب دولي للقسطرة عن طريق شريان الرسغ

الرائد في قسطرة القلب عن طريق شريان اليد
على مستوى ا�ردن والشرق ا�وسط

الزمالة ا�وروبية في القلب 
الزمالة ا�وروبية في قسطرة القلب

الزمالة ا�مريكية في ا�مراض الداخلية

”صاحب ا�نجاز الطبي في معالجة ضغط الدم عن طريق كي الشريان الكلوي ”

E-mail: alawaisheh@yahoo.com

Fax:+962 6 463 0604
Phone:+962 6 463 0600

Mobile:+962 79 728 2423

Jabal Amman - Fourth Circle - 
First Street Khalidi on the right

complex Vitro Medica - F 2

Dr. Raed Alawaisheh Center  
MBBS . FACP . EAPCI

https://www.facebook.com/Dr.RaedAwaisheh

http://www.youtube.com/user/awisheh

Dr. Raed Al-Awaisheh Clinic

الدكتور رائد العوايشة

” البديل عن عمليات القلب المفتوح”

















عمان - الشميساني بجانب المستشفى التخصصي - شارع جابر بن حيان
s_sbeitan@yahoo.com :مجمع العرقسوسي رقم 48 الطابق ا�رضي - بريد الكتروني

خلوي : 0795561027 - هاتف : 065682526 - فاكس : 065697425

الدكتور اسماعيل حـمــــام
استشاري امراض القلب والشرايين وكهربائية القلب

وزراعة وبرمجة منظمات القلب.
زمالة اختالالت رتم القلب وزمالة امراض كهربائية القلب

جامعة والية اوهايو  / الواليات المتحدة االمريكية

1
+962 6 4612181

+962 6 796593976
ismailhamam74@gmail.com

11121 212614








Dr.Tareq A.R.AL-Tamimi
Orthopedic Specialist

105
Tel.: 06/ 5337773 - Mob.: 079/5197818 - E-mail: Tareq_ortho@yahoo.com





Tel : 5727377 -  Fax : 5726121


