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 تقدمي

ومشول  ةبتوسعة مظل ات املتعاقبةاألردين، ونظراً الهتمام احلكوم انطالقاً من أمهية مشولّية التأمني الصحي للمواطن
على صحة األفراد وحصوهلم على الرعاية الصحية الكاملة، وحتسني  رصاحلو  لتأمني الصحيمجيع املواطنني اب

عداد هذا إ، حيث مت اجملتمع فئاتوملختلف  عملية وصوهلم وحصوهلم على اخلدمة الصحية يف مجيع احناء اململكة
اعطاء  إىلويهدف هذا البحث بشكل رئيسي  ،2015البحث بناءًا على نتائج التعداد العام للسكان واملساكن 

نواع التأمني الصحي ا، و به صورة واضحة عن وضع التأمني الصحي يف األردن من حيث نسب التغطية والشمول
كذلك ألفراد املؤمنني وي ر املؤمنني صحياً، و اب املتعلقة صائ بعض اخلمعرفة  إىلضافة إاملؤمنني صحيًا  لألفراد
 درها.برز مصاأنسب االزدواجية ابلتأمني الصحي و  على التعرف

ننتهز هذه املناسبة لنتقدم ابلشكر اجلزيل على  اون مع اجمللس الصحي العايل، وإذمت إعداد هذا البحث ابلتع 
ة مبظلة التأمني تعاوهنم ومشاركتهم يف اجناح هذا اجلهد الوطين، واملساعدة يف االطالع على أهم السياسات املتعلق

 امسي السياسات وكافة الباحثني ومستخدمي البياانت.القرار ور  يلصحي يف األردن، الذي خيدم صانعا
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 الملخص التنفيذي

وألجل ذلك  يعترب االهتمام ابلقطاع الصحي من أولوايت اخلدمات التنموية وبناء القدرات البشرية يف األردن، 
للسؤال املباشر عن حالة التأمني  2015فقد خص  جزء من استمارة التعداد العام للسكان واملساكن عام 

فيما يلي أهم ليه األفراد الصحي من حيث الشمولية يف مظلة التأمني الصحي ونوع التأمني الصحي احلاصلني ع
 النتائج:

 لإلانث (  %58.2للذكور مقابل  %53حي )من سكان اململكة مشمولني ابلتأمني الص %56 حوايل
 ي ر مشمولني ابلتأمني الصحي.  %(44)مقابل حوايل 

  للذكور( %68لإلانث مقابل  %70 من السكان األردنيني مؤمنني صحيا )حوايل %69حوايل 
 86.6%  للسكان األردنيني يف احلضر. %66.3من السكان األردنيني يف الريف مؤمنني صحياً مقابل 
  تالها حمافظيت معان  %86يالبية سكان حمافظيت عجلون والطفيلة مؤمنني صحيا بنسبة بلغت حوايل

 . %80وجرش بنسبة بلغت حوايل 
 .)مجيع األطفال دون السادسة مؤمنني صحياً من قبل وزارة الصحة )التأمني الصحي املدين 
  من  %14حوايل ما نسبته اشكلو  %25.3حوايل ربع السكان ي ر األردنيني مؤمنني صحيًا بنسبة بلغت

 اجملموع الكلي للمؤمنني.
  لديهم مصدر واحد للتأمني الصحي (98.8) صحياً  املؤمنني السكان العظمى منالغالبية. 
  من أعباء التأمني الصحي وشارك القطاع اخلاص بنسبة  %71يطى القطاع احلكومي بشكل عام حوايل

 على التوايل.% 10 و %4.2الغوث والقطاعات االخرى فقد شاركت بنسبة  لةاما وكا 14%
  42أتمني وزارة الصحة هو التأمني األكثر انتشاراً بني أفراد اجملتمع األردين بنسبة بلغت حوايل%. 
  الغالبية العظمى من سكان حمافظة عجلون مؤمنني صحيًا لدى اخلدمات الطبية امللكية بنسبة بلغت

 %.70حوايل 

  من السكان ي ر األردنيني مؤمنني ضمن فئة الرتتيبات اخلاصة اليت تعىن ابلالجئني السوريني  %38حوايل
 من حيث أتمينهم صحيا ضمن ترتيبات خاصة بني املفوضّية السامية لشؤون الالجئني ووزارة الداخلية.

  من األردنيني لديهم أكثر من جهة للتأمني الصحي. %1.3حوايل 
 90 %  ّنني صحيا أبكثر من جهة كانوا مؤمنني لدى جهة حكومية واحدة على األقل.من املؤم 
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 بنسبة بلغت  (34-15) أمني الصحي ضمن الفئة العمريةحبسب الفئات العمرية كانت أدىن نسبة للت
 .%60حوايل 

  اخنفاض نسب املؤّمنني صحيًا واملنتمني ألسر يرأسها فرد يعمل بعمل مؤقت أو  إىلأشارت البياانت
حوايل الثلث للفئة  إىلرابهبا عمل دائم، حيث وصلت نسبتهم مقارنة أبفراد األسر اليت لدى أ مومسي

 األوىل مقابل الثانية.
  سنة فأكثر هم من أكثر  13إن األفراد من محلة املؤهالت العلمية بكالوريوس فأعلى الذين أعمارهم

 .(%86 -% 72)الفئات املشمولة ابلتأمني الصحي حيث تراوحت نسبة مشولّيتهم ابلتأمني الصحي 
  (66 )ثلثي املتزوجني حالياً مشمولني ابلتأمني الصحي، بنسبة بلغت حوايل%. 
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 ول : املقدمةالفصل األ
:خلفية عامة 1.1  

لتسهيل  كافة الشرائح يف اجملتمعن يشمل  أ جيب يف كافة اجملتمعات، إذ أساسياً  متطلبا   الصحي التأمني يعد 
 ي ر أو العالية الصحية الرعاية تكاليف حلمايتهم من حصوهلم على الرعاية الصحية املناسبة ويف الوقت املناسب

وبناء القدرات  هتمام ابلقطاع الصحي من أولوايت اخلدمات التنمويةال. ويعترب اعند حدوث املرض املتوقعة
ملن ال  نيةاجملا لصحيةا ال الصحي بشأن تقدمي الرعايةاجمليف  املبادرة امللكية إىلدر االشارة وجت ،يف األردن البشرية

 التأمنيضمن  طفال دون السادسةل مشول مجيع األخاصة الفقراء ومت ترمجتها فعليا من خاليستطيع حتمل أعباءها 
ولقد سعت احلكومات  مبالغ رمزية.اجملاين ومشول كبار السن بتأمني جماين اختياري مقابل الصحي الشامل 

 .الصحي لتشمل كافة األردنيني التأمنيتوسيع مظلة  إىلاملتعاقبة 

رتفاع املتزايد اإلمهها تزايد الطلب على اخلدمات الصحية و أويعاين القطاع الصحي احلكومي من بعض املشاكل 
دن ألر يف االجئ يعيشون  (1305350) إىلردن اليت وصلت األ إىللكلف اخلدمات الصحية واهلجرات القسرية 

حبسب نتائج  خرىع املسلح يف سوراي وبعض الدول األنتيجة الصرا  2011للمملكة بعد عام  قدموامبا فيهم الذين 
 .2015التعداد العام للسكان واملساكن 

شخاص الذين ال حيملون أي أتمني صحي وحيملون رقم وطين ن األأ ةالبياانت الصادرة عن وزارة الصح شارتأو 
  مدفوعة تبلغ قيمتها حسب الفئات العمرية االتية رسوم مقابل مبالغ اختياريعلى أتمني صحي احلصول جيوز هلم 
 :كالتايل
 6  سنوايً  ديناراً  50سنة مقابل  19قل من أ –سنوات. 
 19 سنوايً  ديناراً  75 سنة 45قل من أ – سنة. 
 45 سنوايً  ديناراً  115سنة  60قل من سنة _ أ. 

 اً دينار  78قيمته  ما تتحمل الدولةحيث  ،ديناراً سنواي 150 هاشرتاكفتبلغ قيمة ا ،ثركسنة فأ 60 أما الفئة العمرية
فيات من اخلدمات الصحية يف املستش ستفادةاالث حيق هلم حبي ،اً دينار  72البالغ و بينما يتحمل الفرد اجلزء املتبقي 

ختصاص اإلو أالطبية يف حال عدم توفر اخلدمة  اخلدمات إىل، والتحويل الصحة لوزارةواملراكز احلكومية التابعة 
 675ن وزارة الصحة تقدم خدماهتا الصحية من خالل . ويذكر أ  يف املستشفيات واملراكز الطبيةو التشخيأ
يت تشكل ما الو  اً سرير  (5105)بسعة  فىمستش 31 إىليف مجيع مناطق اململكة ابإلضافة منتشرة  اً صحي اً مركز 
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 12أبن لدى اخلدمات الطبية امللكية  علماً سرة املستشفيات يف اململكة من إمجايل أ (%38.3)نسبته حوايل 

 سرة املستشفيات يف اململكة.من إمجايل أ (%18.2)ر وتشكل ما نسبته حوايل سري( 2269) مستشفى بسعة
 
 : البحث أمهية 2.1 

 صحياً  املؤّمنني ي رو  املؤّمننيمعلومات دقيقة وحديثة ومفصلة عن وفر بياانت و ي كونه تكمن أمهية هذا البحث يف
 .املتواجدين يف اململكة ألي سبب ردنينيي ر األ و للسكانسواء من املواطنني األردنيني أ

 لتأمنيوي ر املغطاة اب احتياجاً  فئات األكثرعلى الفجوات احملتملة للكما يساعد هذا البحث يف تسليط الضوء 
 .االجتماعيةو  االقتصاديةو ربط اخلصائ  الدميويرافية الصحي وكذلك يف 

 التأمنيواصالح نظام  املؤّمننيمشول ي ر  متخذي القرار يفسيساعد صناع السياسة و ن هذا البحث وابلتايل فإ
جتماعية ومن التعرض للمخاطر املالية احلماية االليوفر املزيد من  يةكثر عدالة و مشولالصحي يف األردن ليصبح أ

 عند حدوث املرض.

 :أهداف البحث 3.1

الصحي  التأمني وضع دقيقة وحديثة حولو  شاملة إحصائية معلومات على توف ر اهلدف الرئيسي هلذا البحث يركز
من  الصحي من حيث الشمول وعدم التغطية لتأمنيوالفجوات واخلصائ  املتعلقة اب مظلته من حيث ،األردنيف 

 مبا يلي: هذه الورقةأهداف خالل رسم سياسات وطنية يف هذا اجملال حيث ميكن أن تتلخ  
 ردنينيلألردنيني وي ر األالصحي  التأمنيومشول  مدى تغطية. 
  املختلفة. التأمنيمعدالت اإلزدواجية بني جهات 
 يف  صحياً  املؤّمننيوي ر  املؤّمننيفراد لأل واالقتصادية واالجتماعيةرف على اخلصائ  الدميويرافية التع

 األردن.
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 : البحثمنهجية  4.1
بني خمتلف فئات السكان مبا يف ذلك  وإجراء املقارانت التحليلي إتباع املنهج الوصفي سيتم يف هذا البحث

كان واملساكن وفرها الت عداد العام للسك من خالل حتليل البياانت اليت وذلالتوزيع اجلغرايف حسب احملافظات، 
عكس خمتلف القضااي املتعلقة عداد جداول ذات مواصفات خاصة تإ. كما مت الصحي التأمنيحول  2015
فئات باينات يف براز التدارية إلالتوزيعات اجلغرافية واإلو أسر و األالصحي سواء على مستوى األفراد أ لتأمنياب

 .اجملتمع املختلفة
 لتعاريفا 5.1

 الصحي : التأمني -
 :رزهاهناك عدة تعاريف للتأمني الصحي من أب

 بني طرفني يتحمل فيه الطرف األول النفقـــات املرتتبـــة على اخلدمات العالجية الصحي عبــــارة عن اتفاق التأمني
 . أو على هيئة أقساط حمدد، يتم دفعه مجلة واحدة املقدمة للطرف الثاين ) فرداً كان أو مجاعة ( مقابل مبلغ

ختفيــف  إىلاملتوقع الذي قد يواجهـه الفـــرد، مما يؤدي  الصحي أساسًا على مفهوم توزيع اخلطـــر التأمنيويقوم 
جتماعي إام نظـــ املرتتبة عند معالــجة احلاالت املرضية اليت يتعرض هلا املؤمـــن عليهم، وهو بذلك األعباء والتكاليف

تنظم  التأمنيفـــرده، وشركات أحدهم مب يقوم على التعاون والتكافل بني األفراد لتحمل ما يعجز عن حتمله
 م.معلو  ستفادة من توزيع اخلطر لقاء أجراإل

الصحي على أنه النظام الذي يعىن مبخاطر الظروف الصحية لدى الفرد أي ضد اخلسارة  التأمنييعرف كما 
وذلك من خالل التعويض عن التكاليف الطبية املتمثلة بتكاليف الفح  والتشخي   ،الناجتة عن األمراض

األعباء ختفيف  إىلوتعويضه بدل انقطاعه عن العمل لفرتة من الزمن أو عجزه الدائم مما يؤدي  ،والعالج
 .املؤّمننيوالتكاليف املرتتبة عن معاجلة احلاالت املرضية اليت يتعرض هلا األفراد 
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 :اإلعفاءات الطبية  -
ات زمنية قص رة وال يعترب اعفاء طيب لفرت يستطيع احلصول على  دين حيمل الرقم الوطين وي ر مؤمن صحياً أر ي أن إ

التابعة للديوان امللكي اليت تقوم بتغطية نفقات  املؤّمننيمن وحدة شؤون املرضى ي ر  ينًا صحياً عفاء أتمهذا اإل
  .لدى مجيع القطاعات الطبية العاملة ابململكة هعالج
 : ترتيبات خاصة  -
وتشمل كل من  أطلق عليها ترتيبات خاصة حالة خاصة للتأمني الصحيحسب ترتيبات خاصة: هناك  التأمني

حيمل اجلنسية السورية وكان سبب قدومه لألردن النزاع املسلح يف بلده، ويف هذه احلالة تكون معاجلتهم عن طريق 
لتسديد التكاليف العالجية للجهات اليت قامت مبثل هذه املعاجلات  ( UNHCR) لالجئني  الساميةاملفوضية 

 وفق ترتيبات خاصة مع وزارة الداخلية.
 الصحي التأمني ازدواجية -

 ،القطاعني اخلاص والعاميف كال  أو أكثر مينني صحيني يف نفس الوقتمل أتن يكون املواطن حيأ ما يتعارف عليه
والكوادر  ةصحي من حيث كمية الدواء املستهلكال التأمنيعلى صندوق  ةاثر كب ر أحبد ذاهتا هلا  ةوهي مشكل
 .الصحي الشامل التأمنيعن طريق  لةهناء هذه املشكإعلى  ةوقد عملت وزارة الصح ةالطبية العامل

  مصادر البياانت 6.1
توف ر املعلومة الدقيقة ملتخذي القرار ورامسي السياسات والباحثني  إىل العامة ابستمرار اإلحصاءاتدائرة تسعى 

 والدارسني وشركاء التنمية يف القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين ويف خمتلف اجملاالت.
حصاءت العامة على من القضااي اليت حرصت دائرة اإل هي يالصح التأمنيأن قضااي  إىل كما جتدر االشارة

 .يف تنمية وبناء القدرات البشرية الصحي التأمنيمهية على أ ادات السابقة حرصاً يف مجيع التعدتغطيتها 
حصائية إالصحي لتوف ر بياانت  التأمنيموضوع  2015التعداد العام للسكان واملساكن  ستمارةاوقد تضمنت 

الصحي كون التعداد شاماًل لكل أسر اململكة مما يتيح الفرصة لتوف ر بياانت عن   التأمنيمشولية ومفصلة حول 
بعض اجلداول التفصيلية للنتائج ذات العالقة هبذا املوضوع واليت  ورقةال هضمن هذتت. األسركافة أفراد هذه 

مجيع  ورقةال هأن تفيد املعلومات الواردة يف هذالصحي، آملني  التأمنيتشمل بياانت حول مدى انتشار مظلة 
 .هبذا القطاعاملهتمني 

مني إذا كان لدى الفرد أتا السؤال املباشر لألفراد عم 2015 تضمنت استمارة التعداد العام للسكان واملساكن
إذا كان الفرد يتمتع أبكثر من مصدر مكانية الكشف عما إ إىل ابإلضافة صحي وما هي اجلهة اليت تقوم بتأمينه
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بط هذه ور  صحياً  املؤّمننيعداد ونسب أ استخراجعلى هذا السؤال من  حبيث نتمكن بناءاً  مني الصحيللتأ
مني اعد يف رسم السياسات ابلنسبة للتأستخراج املؤشرات اليت تسالنسب ببعض اخلصائ  العامة لألفراد وإ

 .الصحي
 :يتالصحي مفصلة كاآل التأمنيد كانت أنواع قو 

 وزارة الصحة. -
 اخلدمات الطبية امللكية. -
 املستشفيات اجلامعية. -
 وكالة الغوث. -
 .الرتتيبات اخلاصة -
 القطاع اخلاص. -
 . األردنخارج  -

 املصدر حسب الصحي التأمني مصادر تعدد حاالت إببراز تسمح خاصة رموز خالل من التصنيف مت وقد
 .وخصائصهم مصدر من كثرأ لديهم الذين السكان ابراز ألجل

 تنظيم البحث 7.1
خلفية عامة عن  واليت اشتملت علىول املقدمة فصول تناول الفصل األ احتوت هذه الورقة التحليلية على اربعة

كما مت ،  املّتبعة يف التحليل املنهجية إىلابإلضافة  ،اوأهدافه أمهية هذه الورقةردن وعن الصحي يف األ التأمني
 .ر البياانت املستخدمة يف التحليليضاح مصادوإ املصطلحات الواردة يف هذه الورقة، همالتعريف أب

احلديث  إىلالصحي واملشاكل املتعلقة فيه ابإلضافة  التأمنيالتعريف بعناصر  على الفصل الثاين فقد اشتمل أّما
ل مجيع والرتتيبات اخلاصة بشمو  ردنينياأل ردنيني وي رلصحي للسكان كافة ولألا التأمنياملفصل عن تغطية 

كما سلط  الصحي يف األردن، التأمنيعباء اليت حتملت أوعن اجلهات  الصحي لتأمنياالطفال دون السادسة اب
 .الصحي لتأمنيعلى ي ر املشمولني اب صل الضوءهذا الف
مني فراد الذين لديهم أكثر من أتونسبة األ الصحي التأمني على التعريف ابزدواجية اشتمل الفصل الثالثوقد 

 .صحي واجلهات املؤمنة
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واحلالة  ثل العمرم املؤّمننيوي ر  املؤّمننيفراد الصحي لأل لتأمنيلرابع بعض اخلصائ  املرتبطة ابتناول الفصل اكما 
 سرة وجنسه واحلالة التعليمية والزواجية.العملية لرب األ
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 الصحي لتأمنيل الثاين : الشمول والتغطية ابالفص
 يف األردن الصحي التأمني وسياسات عناصر 1.2

واخلدمات الطبية امللكية  ، واليت قد تكون حكومية مثل وزارة الصحةالتأمنيمؤسسة  والطرف األول وه
مم املتحدة لتشغيل األدولية مثل وكالة  الصحي الرحبية، أو التأمنيأو خاصة مثل شركات  واملستشفيات اجلامعية

 .""األونروا الفلسطينيني ملنطقة الشرق األدىن ياثة الالجئنيوإ
، أو يكون معه عائلته. كما قد التأمنياملنتفع، وقد يكون الفرد بشخصه عندما يشرتك يف  الطرف الثاين وهو

الصحي  لتأمنين موظفني القطاع العام يكون اشرتاكهم ابويذكر أ ،يكون العقد ضمن شركة أو مؤسسة أكرب
وضح مقدار االقتطاع املايل للتأمني تو الصحي  التأمنينظمة بشكل الزامي على أسس منصوص عليها يف أ

بنسبة معينة من تكاليف اإلجراء الطيب عند  تطاعاً مل اقوأسسه، والذي قد يكون شهراي اثبتا، كما قد يش
 حدوثه، وتشمل األمراض املشمولة ابلعالج واإلجراءات املغطاة.

مقدم الرعاية الصحية، والذي قد يكون املؤسسات احلكومية التابعة للحكومة كمراكز ومستشفيات وزارة الصحة. 
 ويعتمد ذلك على العقد املوقع بني الطرفني.وقد تكون مؤسسات صحية خاصة كاملستشفيات اخلاصة. 

  الصحي التأمنيمصادر متويل 
 (Premiums) شرتاكاكرسوم  من الراتب الشهري قتطاعاال حيث يتم، املؤمن عليهالفرد  -

 .(Co-Payments) املسامهات عند تلقي اخلدمةكبعض الرسوم و  ما يتم دفعه إىلابإلضافة 

، وعادة يكون من أموال الضرائب، كما قد تغطي  التأمنياحلكومة، إذ تغطي هي تكاليف  -
 .الصحي كالفقراء التأمنيكامال تكاليف األفراد الذين ال ميلكون دفع حتملهم الشخصي من 

املؤسسات اخلاصة، إذ قد تدفع هي جزءا من تكاليف أتمني موظفيها الصحي، فيما يدفعون  -
 .هم املتبقي

تكاليف عالج ( اإلياثة وتشغيل الالجئني )األونرو  األمم املتحدةاملنظمات الدولية، فمثال تدفع  -
 .لسطينينيالالجئني الف

 .ؤسسات، وقد تكون مادية أو عينيةاهلبات واملنح اليت قد تكون من األفراد أو امل -
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 الصحي لتأمنياملشاكل املتعلقة اب 2.2

 تتخل  أبرزها يف اآليت:يعاين التأمني الصحي يف األردن من عدة مشاكل وصعوابت 
  الصحي  التأمنيتعريض هذه الفئة احملرومة من  إىل يؤدي اجملتمع فرادلكافة أالصحي  التأمنيعدم مشول

ملخاطر العوز واملرض بسبب قيامها بتحمل تكاليف عالجها، كما يزيد من خماطر تطور املرض لديها 
 ورمباتفاقم املرض  إىلبسبب عدم قدرهتا على دفع تكاليف العالج مما قد حيرمها من العالج وقد يؤدي 

 .الوفاة إىليؤدي ذلك 
  رتفاع تكاليف املعاجلة وعدم إالصحي احلكومية أو اخلاصة بسبب  التأمنيعلى صناديق  عباءاألزايدة

 .وجود متويل كاف
 قتطاعات املالية من دخوهلم للتأمني الصحيالية على األفراد نتيجة زايدة اإلزايدة الضغوط امل. 
  الصحي، وقد يرتبط ذلك ابلفساد، ويفاقمه  التأمنيسوء توزيع وإدارة موارد  إىلنق  الشفافية قد يؤدي

 .فتقاد التشريعات املناسبةإال وآليات للمساءلة القانونية، و عدم وجود نظام رقابة فعّ 
  مثل تزوير الفوات ر والعالجات أو عالج املؤّمننياألفراد  الصحي من قبلمني للتأ االستخدامسوء ،

. ويتطلب التأمنيالصحي، مما يلقي محال إضافيا على صندوق  التأمنيشخ  ي ر مؤمن على بطاقة 
 .منع ذلك وجود نظام رقابة وتدقيق مالئم

  تدفق الالجئني مما يزيد الضغط على املوارد الصحية  إىل اليت تؤدي رةالنزاعات املسلحة يف املناطق اجملاو
 النظافة يف جتمعات الالجئني  ركما أن تفشي األمراض واألوبئة نتيجة ظروف نق  معاي  ،االردنيف 

 .مزيد من الضغط املادي ونق  املوارد الالزمة للتعامل مع الوضع إىلواملخيمات يؤدي 
 املرتبطة هبذه الفئة العمرية األمراض املزمنةوتزايد حاالت  كبار السن فئة يف حجم ونسبة املستمر رتفاعاال 

تكاليف رعاية كبار السن واألمراض  يرافق ذلك من زايدةوما يف اجملتمع نتيجة ارتفاع معدل أعمار الناس 
أيضا يزيد ، وهذا والشرايني القلب أمراضو اليت يعانون منها مثل داء السكري وأمراض اجلهاز التنفسي 

 .مراضل هذه األكاليف املرتفعة لرعاية مثبسبب الت يالصح التأمنيمن الضغط على 
 

 

 



 

9 
 

  مني الصحيوالشمولية للتأ التغطية 3.2

 الصحي لكافة السكان لتأمنياب ةالتغطي 
الصحي، يف حني  لتأمنيمن سكان اململكة مشمولني اب %(56) حوايل أن 1 رقم اجلدولالنتائج الواردة يف تظهر 

 ىاحملافظات على املستو . وتتباين هذه النسب بني (%69)حـوايل األردنينيأن هذه النسبة تقرتب من الثلثني بني 
الطفيلة وعجلون سجلت حمافظات  وعلى مستوى األردنيني أيضا، مجايلولألردنيني، فعلى املستوى اإل مجايلاإل

 افظيت العاصمة والزرقاءحمل، يف حني سجلت أدىن النسب %(80حيث زادت عن ) النسب األعلى ومعان والكرك
يتبني أن هناك ست حمافظات زادت نسبة فاألردنيني على مستوى  أّما( على التوايل. %51)( و%41) حوايل
وهي حمافظات عجلون، الطفيلة، الكرك، جرش، معان، املفرق حيث تراوحت هذه %( 80)فيها عن  املؤّمنني

مصدره اخلدمات الطبية أو وزارة  التأمنيأن هذا  إىل يف ذلك (، وقد يعود السبب%92-%84النسبة ما بني )
يقعون حتت مظلة أتمني القطاع العام مبا فيها الصحي  لتأمنياملشمولني ابالصحة، حيث أن الغالبية العظمى من 

 .ايضاً ية يف حني سجلت أدىن النسب يف حمافظيت العاصمة والزرقاء األردنالقوات املسلحة 
 2015حسب احملافظة،  صحي: نسبة السكان الذين لديهم أتمني 1 جدول

 احملافظة أردنيون امجايل
 العاصمة 55.2 41.2
 البلقاء 76.2 64.8
 الزرقاء 60.6 50.7
 دابأم 78.4 68.4
 اربد 80.0 66.2
 املفرق 84.3 73.2
 جرش 86.9 79.9
 عجلون 91.9 85.7
 الكرك 90.0 81.8
 الطفيلة 90.6 86.1
 معان 86.2 80.1
 العقبة 77.5 62.9
 اإلمجايل 68.7 55.5
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 2015 ،حسب احملافظة صحيا   املؤم ننيالنسبة املئوية لكافة السكان : 1 شكل

 

 
على مستوى اململكة ويف احملافظات، حيث أشارت  اإلانثالصحي بني الذكور و  لتأمنيوتتباين نسبة التغطية اب

أعلى منها لدى الذكور على مستوى اململكة ويف كافة احملافظات. وكان  اإلانثأن نسبة التغطية لدى  إىلالنتائج 
(، ويف املقابل كانت الفجوة يف %8( مث الكرك )%9، ويف البلقاء )%(11يف حمافظة العقبة ) كثر وضوحاً أالفرق 

 .(2 الشكلو 2اجلدول  )،(%3ودها يف حمافظيت جرش واملفرق )أضيق حد
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 2015السكان الذين لديهم أتمني صحي حسب اجلنس واحملافظة،  املئوية لكافة نسبةال: 2ل جدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.2015 ،سحسب اجلن صحيا   املؤم ننيلسكان لكافة ا النسبة املئوية: 2 شكل
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 احملافظة ذكور اانث
 العاصمة 39.0 43.8
 البلقاء 60.5 69.6
 الزرقاء 48.8 52.8
 مأداب 65.2 72.0
 اربد 64.5 68.1
 املفرق 71.7 74.8
 جرش 78.5 81.5
 عجلون 83.6 87.9
 الكرك 78.1 85.9
 الطفيلة 82.8 89.7
 معان 77.1 83.3
 العقبة 58.0 69.1
 اإلمجايل 53.0 58.2
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 الصحي لألردنيني لتأمنيالتغطية اب 
التباينات بني  إىلوابلنظر  (%68.7) صحياً  املؤّمننيردنيني األش ر يف السابق فقد بلغت نسبة السكان كما أ

السكان حيث أن فجوة النوع اإلجتماعي متيل لصاحل  إمجايليالحظ أمناطًا مشاهبة للتباينات بني األردنيني 
 .(3الشكل و  3 اجلدول رقم).%3ولكن حجم هذه الفجوة ال يتجاوز  اإلانث

 2015، : نسبة السكان األردنيني الذين لديهم أتمني صحي حسب اجلنس واحملافظة3 دولج
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احملافظة ذكور اانث
 العاصمة 54.5 55.9
 البلقاء 75.2 77.2
 الزرقاء 59.7 61.5
 مأداب 77.2 79.7
 اربد 78.5 81.5
 املفرق 83.6 85.0
 جرش 86.1 87.8
 عجلون 90.5 93.4
 الكرك 88.8 91.2
 الطفيلة 89.0 92.3
 معان 84.7 87.8
 العقبة 76.4 78.7
 اإلمجايل 67.8 69.7
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 2015 ،حسب اجلنس صحيا   املؤم ننيردنيني لسكان األ: النسبة املئوية ل3شكل 

 

 

 

يالحظ أبن سكان الريف هم فإنه  ،حسب مكان اقامتهمصحيًا  املؤّمننياألردنيني  السكان إىلابلنظر 
 مقابل ،نني صحياً منهم مؤمّ  (% 87) ن حوايلصحي حيث أال التأمنييف حصوهلم على  األكثر نصيباً 

 .(4) الشكل .لسكان احلضر (% 66) حوايل

 

 2015 ،حسب احلضر والريف صحيا   املؤم نني ردنينيالسكان األ : نسبة4 شكل
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  دون السادسة ألطفاللالرتتيبات اخلاصة  4.2
أن   إىلفقد اشارت النتائج  وزارة الصحةمن قبل  مؤمنني صحياً  من العمر ردنيني دون السادسةطفال األمجيع األ

نتيجة لتوجيهات  الصحي املدين، لتأمنيمشمولون ابعمارهم دون السادسة كافة األطفال األردنيني الذين أ
 أن عدد األطفال يف هذه الفئة إىل اإلشارةوجتدر . احلكومة األردنية بشمول مجيع األطفال يف هذه الفئة العمرية

 .2015حسب نتائج التعداد العام للسكان واملساكن،  طفالً  312000 بلغ

 الصحي للسكان غري األردنيني التأمني 5.2
الصحي  لتأمنيمشمولني اباألردنيني أن حوايل ربع السكان ي ر  إىل (4) رقم اجلدولتش ر البياانت الواردة يف 

( بني الذكور، كما يالحظ %23.2( مقابل )%28.1) اإلانثبلغت نسبة يف حني  ،(%25.3وبنسبة مقدارها )
( وقد يعود السبب يف %63.4) تباين هذه النسب بني احملافظات حيث بلغت أعلى النسب يف حمافظة جرش

تلتها حمافظة املفرق  .حيث أن وكالة الغوث تغطي أتمني أفراده صحياً  يف هذه احملافظة ةوجود خميم يز  إىلذلك 
ارتفاع على  مجايل، ويرافق هذا االرتفاع على مستوى اإللالجئني السورينيوجود خميم الزعرتي سبب ب (58.9%)

فقد تراوحت ما األردنيني من ي ر  املؤّمننيأدىن النسب للسكان  أّمايف هاتني احملافظتني،  اإلانثمستوى الذكور و 
حيث  اإلانثالبلقاء، وينطبق األمر كذلك على كل من الذكور و و ( يف حمافظيت العاصمة %16.8-%16.4بني )

 .خرىبني حمافظة وأ اإلانثتتذبذب هذه النسب على مستوى كل من الذكور و 
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 2015الذين لديهم أتمني صحي حسب اجلنس واحملافظة، األردنيني : نسبة السكان غري 4جدول 
 مجايلاإل إانث ذكور احملافظة
 16.4 18.1 15.2 العاصمة

 16.8 23.0 13.7 البلقاء

 30.4 33.0 28.4 الزرقاء

 20.4 25.1 17.5 ماداب

 26.2 27.2 25.3 اربد

 58.9 61.3 56.6 املفرق

 63.4 65.5 61.5 جرش

 34.7 38.3 31.8 عجلون

 31.4 41.7 25.6 الكرك

 20.3 26.3 17.8 الطفيلة

 30.1 34.2 27.8 معان

 24.6 29.5 22.4 العقبة

 25.3 28.1 23.2 مجايلاإل

 
 ردنيني.من جمموع الذين لديهم أتمني صحي هم من ي ر األ (% 14 ) حوايلأّن  (5)ويبني الشكل رقم 

 2015 ،حسب اجلنسيةصحيا   املؤمننيلسكان لكافة ا: التوزيع النسيب 5شكل 

 
 
 

86.2 

13.8 

 أردنيون

 ي ر أردنيني



 

16 
 

 :يالصح التأمنيات جه  6.2
، مع عدم وجود اختالف جوهري لديهم مصدر واحد للتأمني الصحي (%98.8) املؤمننيالعظمى من الغالبية 

 هلذه النسبة بني األردنيني.
شفيات ردنية واملستلصحة واخلدمات الطبية امللكية األا الصحي احلكومي كل من وزارة التأمنيتشمل مظلة 

من خزينة الدولة وبذلك فإن القطاع العام يتحمل العبء األكرب يف تغطية  ساساً اجلامعية حيث يتم متويلها أ
مني صحي الذين لديهم أت املؤّمننيمن إمجايل  (%71) الصحي حيث بلغت نسبة التغطية حوايل لتأمنياملواطنني اب

 مصدر واحد.من 
تغطي الثلث  إن وزارة الصحةالصحي ف التأمنيات مكوانت القطاع احلكومي يف دق يف مسامهوابلنظر بشكل أ

الصحي وجتدر اإلشاره أبنه مت إعادة حساب نسبة  التأمنيمن إمجايل تكاليف  (%36)تقريبا بنسبة مقدارها 
 . سنوات 6عمارهم عن مشاركة وزارة الصحة بعد اضافة مجيع األطفال يف اململكة الذين تقل أ

القطاع اخلاص  يغطيبينما  ،الصحي التأمنيعباء من أ (%3.33) هتنسب ما امللكية الطبيةاخلدمات  كما تتحمل
تغطي خرى القطاعات األ أّما (% 4.3) تهنسبتغطي ما وكالة الغوث  أبن علماً  ،ةاملتبقي من األعباء (% 14)حوايل 
 .(% 10) حوايل ما نسبته
 كما يش ر  انثمتقاربة بني الذكور واإلن النسب أالصحي حسب اجلنس يالحظ  التأمنينسبة  إىلوابلنظر 
 (.5)اجلدول
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 .2015 ،واجلنس الصحي التأمنيمني صحي واحد حسب جهة أتالذين لديهم لسكان : التوزيع النسيب ل5 جدول

 
 التأمنيجهات 

 أردنيون سكان
 مجايلإ إانث ذكور مجايلإ إانث ذكور

 41.8 43.0 40.6 36.0 37.3 34.8 *وزارة الصحة

 38.6 38.2 39.1 33.3 33.1 33.4 ةامللكي ةاخلدمات الطبي

 2.2 2.2 2.2 2.5 2.3 2.7 املستشفيات اجلامعية

 2.2 2.2 2.2 4.3 4.1 4.4 وكالة الغوث

 12.3 11.6 13.0 14.1 13.3 15.0 اتمني خاص

 0.0 0.0 0.0 5.3 5.4 5.1 **ةترتيبات خاص

 2.5 2.6 2.4 3.7 3.9 3.6 خرىأ

 0.4 0.2 0.5 0.8 0.6 1.1 خارج االردن

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجملموع

 4544771 2262609 2282162 5270810 2606357 2664453 للمؤمنني الكلي دعدال

نسبة الذين لديهم أتمني صحي واحد من 
 98.7 98.6 98.7 98.8 98.7 98.9 *** اجملموع الكلي للمؤمنني

 68.7 69.7 67.8 55.5 58.2 53 من جمموع السكان الكلي املؤم ننينسبة 

حلق يف سنوات لديهم ا 6عمارهم عن أيف اململكة الذين تقل  األطفال األردنيني ان : مجيعنني جمامؤمّ  5-0 أعمارهم ضمن الفئة العمرية الذينردنيني طفال األاأل*
 طفال. 312000مني ويبلغ عددهم حوايل ي أتأن مل يكن لديهم إاجملانية و  ةاحلصول على اخلدمات الصحي

السورية وكان  ةوتشمل كل من حيمل اجلنسي ت خاصةأطلق عليها ترتيبا التأمنينواع أمن  حالة خاصةحسب ترتيبات خاصة: هناك  التأمني: ترتيبات خاصة  **
لتسديد التكاليف العالجية  ( UNHCR) ، ويف هذه احلالة تكون معاجلتهم عن طريق املفوضية اخلاصة لالجئني هومه لألردن النزاع املسلح يف بلدسبب قد

 .اليت قامت مبثل هذه املعاجلات وفق ترتيبات خاصة مع وزارة الداخليةللجهات 

 .مني الصحيشمل الذين لديهم أكثر من جهة للتأالت  ***
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  الصحي لألردنيني التأمنيجهات 
 التأمنيمؤمنني يف صندوق أفراد أردنيني  10من بني كل  4أن  (6)يتبني من البياانت الواردة يف اجلدول رقم 

القطاع اخلاص ما نسبته  يؤمن(. و %38.6) اخلدمات الطبية امللكية وتغطي ،املدين التابع لوزارة الصحةلصحي ا
( من جمموع األفراد %2.2) تغطيأن وكالة الغوث  إىل( من جمموع السكان األردنيني. وكما تش ر النتائج 12%)

ركز على خدمات الرعاية ردن تالغوث يف األت اليت تقدمها وكالة أبن اخلدما ، علماً صحياً  املؤّمننياألردنيني 
 .(6الشكل ) وتقدم لالجئني الفلسطينيني،الصحية األولية 

 2015 الصحي واجلنس، التأمنيحسب جهة  الذين لديهم أتمني صحي واحد: التوزيع النسيب للسكان األردنيني 6جدول 

 التأمنيجهات 
 أردنيون

 امجايل إانث ذكور
 41.8 43.0 40.6 وزارة الصحة

 38.6 38.2 39.1 ةامللكي ةاخلدمات الطبي

 2.2 2.2 2.2 املستشفيات اجلامعية

 2.2 2.2 2.2 وكالة الغوث

 12.3 11.6 13.0 مني خاصأت

 2.5 2.6 2.4 خرىأ

 0.4 0.2 0.5 خارج االردن

 100.0 100.0 100.0 مجايلاإل

 

 2015، الصحي التأمنيحسب جهة  أتمني صحي واحدالذين لديهم التوزيع النسيب للسكان األردنيني : 6شكل 
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فيما بلغت ، السكان االردنينيمن  %(50)النصف تقريبا  تغطي حوايل الصحة وزارة أن (7)اجلدول رقم  ويوضح
 (.7)الشكل ، يف املستشفيات اجلامعية (%2.7) حوايل و %( 47) نسبة التغطية يف اخلدمات الطبية امللكية حوايل 

 التأمني جهة حسب احلكومي القطاع يف الذين لديهم أتمني صحي واحد ردنينياأل للسكان النسيب التوزيع:7جدول 
 .2015 ،واجلنس

 مجايلإ انثإ ذكور التأمني جهة
 50.6 51.6 49.6 وزارة الصحة

 46.7 45.8 47.7 اخلدمات الطبية

 2.7 2.6 2.7 املستشفيات اجلامعية

 100.0 100.0 100.0 اجملموع

 
 التأمني جهة حسب احلكومي القطاع يف الذين لديهم أتمني صحي واحد ردنينياأل للسكان النسيب التوزيع :7شكل 

 .2015 ،واجلنس

 

من ويتبني  ،التأمنيجهة و احملافظات  واحداً حسب صحياً ذين لديهم أتميناً ال ردنينيتوزيع األ (8)يبني اجلدول رقم 
للقطاع  حملافظات كانتالصحي يف مجيع ا التأمنيأن النسبة األكرب يف تغطية  قاً كيد على ما ذكر ساباجلدول التأ

نسب  حيث تباينتواملستشفيات اجلامعية ردنية لصحة واخلدمات الطبية امللكية األا احلكومي املتمثل يف وزارة
 لطبية امللكية يف مجيع احملافظات كاآليت:الصحة واخلدمات ا التغطية بني وزارة

تالها  (% 47.4)حمافظة العاصمة بنسبة بلغت  مني الصحي يفللتأكرب وزارة الصحة النسبة األ شكل أتمني 
وسع األ االنتشاربينما كان  .على التوايل (%46.4و% 46.8)بنسب متقاربة بلغت حمافظيت الزرقاء والبلقاء 

50.6 
46.7 

2.7 

 وزارة الصحة

 اخلدمات الطبية

 املستشفيات اجلامعية
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 واملفرق (%60.9) بنسبة جرشحمافظة تالها  (%70.2) للخدمات الطبية امللكية يف حمافظة عجلون بنسبة بلغت
  (%57.9) بنسبة

كوهنا منطقة   (%28.7)قبة حيث جتاوزت نسبته الربع يف حمافظة الع ت أعلى قيمة لهالقطاع اخلاص فقد بلغ أّما
 .( %22.1) نسبةاقتصادية تالها حمافظة العاصمة ب

 .2015 ،واحملافظة الصحي التأمنيحسب جهة  واحد مني صحياألردنيني الذين لديهم أتنسبة  :8جدول 

وزارة  احملافظات
 الصحة

اخلدمات 
الطبية 
 امللكية

املستشفيات 
 اجلامعية

خارج  أتمني خاص وكالة الغوث
 األردن

 اجملموع خرىأ

 31.0 1.6 0.7 22.1 2.1 2.8 23.3 47.4 العاصمة

 6.7 0.2 2.6 10.8 5.2 2.9 31.8 46.4 البلقاء

 12.3 1.8 0.2 12.8 5.0 1.3 32.1 46.8 الزرقاء

 2.7 2.0 0.1 6.9 0.2 1.0 45.6 44.2 مأداب

 23.2 3.8 0.3 4.5 2.0 3.2 49.4 36.7 إربد

 5.8 2.4 0.1 3.3 0.2 1.2 57.9 35.0 املفرق

 3.2 2.1 0.1 3.1 2.5 1.2 60.9 30.1 جرش

 3.2 2.1 0.1 2.0 0.1 1.0 70.2 24.6 عجلون

 5.4 3.3 0.1 8.3 0.1 0.8 50.1 37.4 الكرك

 1.8 2.0 0.1 12.9 0.0 1.3 47.3 36.5 الطفيلة

 2.4 3.9 0.1 8.8 0.1 1.0 41.6 44.5 معان

 2.3 4.5 0.1 28.7 0.2 0.6 21.5 44.4 العقبة

 100.0 2.5 0.4 12.2 2.2 2.2 38.6 41.8 اجملموع
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  ردنينيالصحي لغري األ التأمنيجهات 
تيبات اخلاصة وقد يعزى ذلك الرت ضمن فئة  ردنينيلغ ر األ مني الصحياألكرب للتأ نتشاراإل (9)يتبني من اجلدول 

هذه اجلهة حيث ضمنت هذه اجلهة برتتيبات خاصة بني املفوضية السامية لشؤون  إىلنتماء فئة الالجئني إ إىل
 التأمنيلرعاية الصحية حيث بلغت نسبة وا التأمنيمن السكان يف  مشول هذه الفئة الداخلية ووزارةالالجئني 

 .لصاحل اإلانث (%5)حوايل تباينت هذه النسبة بني الذكور واالانث بفارق(%38)حوايل  ضمن هذه اجلهة
بينما  %( 25.6)بنسبة مني صحي مؤمنني لدى القطاع اخلاص ردنيني الذين لديهم أتمن ي ر األ حوايل الربع

 .(%17) يطت وكالة الغوث ما نسبته
 

 ،واجلنس الصحي التأمني حسب جهة الذين لديهم أتمني صحي واحد :نسبة السكان غري األردنيني9دول ج
2015. 

 جهة التأمني ذكور إانث إمجايل
 املستشفيات اجلامعية 5.4 3.0 4.3
 وكالة الغوث 17.3 16.7 17.0
 أتمني خاص 26.9 24.3 25.7
 ترتيبات خاصة 35.4 40.9 38.0
 خارج األردن 4.4 3.3 3.9
 أخرى 10.6 11.8 11.2
 اجملموع 100.0 100.0 100.0
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من جهة  ردنينيأللغ ر ا مني الصحيللتأ النسبة األعلى ان (10)يتبني من اجلدول أما حبسب احملافظات ف
تالها حمافظيت املفرق واربد بنسبة  %76كانت يف حمافظة عجلون حيث بلغت حوايل  الرتتيبات اخلاصة
 .على التوايل %60و% 61بلغت حوايل 

 .2015 ،واحملافظة الصحي التأمنيحسب جهة واحد غري األردنيني الذين لديهم أتمني صحي  السكان نسبة :10جدول 

 احملافظة
املستشفيات 

 أتمني خاص وكالة الغوث اجلامعية
ترتيبات 

 خاصة
خارج 
 اجملموع أخرى األردن

 31.9 17.5 6.8 15.4 41.4 11.8 7 العاصمة

 2.2 23.8 3.5 27.7 21.8 21.3 1.9 البلقاء

 18.1 9.4 1.4 45.8 9.8 33 0.6 الزرقاء

 0.9 18.6 7.3 45.5 21.4 6.1 1.1 مأداب

 16.4 8.5 3.3 60.1 11.5 5.9 10.6 اربد

 19 2.3 2.6 60.9 32.1 1.8 0.3 املفرق

 6 3.6 0.4 4.8 4.1 86.9 0.2 جرش

 0.9 10.2 3.6 75.9 9.7 0.5 0.1 عجلون

 1.9 20.3 5.5 44.7 26.7 1.8 1 الكرك

 0.2 31.5 5.4 17.6 43.6 1.3 0.7 الطفيلة

 0.7 14.6 4.4 57.2 18.5 4.9 0.4 معان

 1.8 28.5 2.8 5.6 55.6 7 0.4 العقبة

 100 11.2 3.9 38 25.7 17 4.3 اجملموع
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  الصحي لتأمنياب املشمولنيغري  7.2
ن الصحي يف حني أ لتأمنيي ر مشمولني اب اململكة مجايل سكانمن إ (%44.5) نأ (11) رقم اجلدول يظهر

لذكور االسكان واألردنيني تتباين هذه النسب إلمجايل و  ،ردنينيلأل %(31.2)حوايل الثلث  إىلالنسبة تنخفض 
وعلى مستوى  (%5) امجايل السكان وبفارق اإلانث على مستوىواإلانث حيث كانت نسبة الذكور أعلى من 

 .(%2) ردنيني بفارقاأل

فارق واضح احلضر والريف ب مستوىمجايل السكان على الصحي إل لتأمنيتتباين نسب ي ر املشمولني ابكما 
 (%47) بلغت العدد يف الريف إذ كثر من ضعفالصحي يف احلضر أ لتأمنيحيث أن نسبة ي ر املشمولني اب

الصحي للحضر والريف  التأمنيبلغت نسبة ي ر املشمولني يف  ردنيني فقداأل بني أّما. للريف (%20.7)للحضر
 على التوايل. (%13.4و% 33.7) حوايل

 .2015 ،حسب احلضر والريف واجلنس الصحي لتأمنيابغري املشمولني نسبة السكان : 11 جدول

 إمجايل أردين  
 إمجايل رو ذك إانث إمجايل رو ذك إانث

 44.5 46.9 41.7 31.2 32.2 30.3 اململكة

 47 49.4 44.4 33.7 34.7 32.7 حضر

 20.7 23.7 17.5 13.4 14.2 12.5 ريف
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 الصحي التأمنييف  الفصل الثالث : اإلزدواجية
 الصحي التأمني ةزدواجيإتعريف  1.3 
القطاعني يف نفس الوقت يف كال كثر أو أمينني صحيني يكون املواطن حيمل أت أن الصحي التأمني ازدواجية تعين

تكاليف زايدة الالصحي من حيث  التأمني صناديقعلى  ةاثر كب ر آحبد ذاهتا هلا  ةوهي مشكل،اخلاص والعام 
على سبيل املثال  ةوالكوادر الطبية العامل ةكمية الدواء املستهلكاخلدمات الصحية و وزايدة استخدام املرافق و 

 الصحي الشامل. التأمنياحلوسبة و عن طريق  ةعلى اهناء هذه املشكل ةزارة الصحو  مع احلكومة وتعمل
 الصحي الشامل: التأمني
 تخفيف الضغط اهلائل يف أعداد املراجعني لدى مستشفيات القطاع العام نتيجة العدد اهلائل ب يهتم

ابخلدمات الصحية املقدمة  االرتقاء إىلكانية، مما يؤدي تلقائيًا صحيًا والزايدة الس املؤّمننيللمرضى 
 .للمواطنني لدى املؤسسات الصحية يف القطاعني العام واخلاص

 من األعداد الكب رة من أطباء القطاع اخلاص والكوادر الطبية واخلربات املتوفرة لديهم من دون  االستفادة
أن القطاع العام يعاين من النق  الشديد يف  الصحة خباصةتعيني هذه الكفاءات لدى وزارة  إىلاحلاجة 

التقاعد أو حصوهلم أعداد األطباء نتيجة حتول هذه الكفاءات للعمل يف القطاع اخلاص سواء بسبب 
 .خارج الوطن إىلوإهناء التدريب املطلوب ومنهم من يغادر  االختصاصعلى شهادات 

  .ختفيف أعباء االنتقال وبعد املسافة واملواعيد اآلجلة للعمليات اجلراحية واملراجعات 
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  مصدرالصحي من أكثر من  لتأمنيالتغطية اب 2.3
 (.12،13) جدول رقم .نياملؤمنمجايل من إ (%1.3)من جهة حوايل أبكثر صحيا بلغت نسبة األردنيني املؤمنني

 .2015 ،واجلنس التأمنيكثر من أتمني صحي حسب جهة أم الذين لديه السكان نسبة :12 جدول

 مجايلإ إانث ذكور التأمنيجهات 
 0.312 0.382 0.241 +وزارة الصحة امللكية اخلدمات الطبية

 0.158 0.168 0.149 + وزارة الصحةاملستشفيات اجلامعية 

 0.191 0.195 0.187 وكالة الغوث + وزارة الصحة

 0.169 0.174 0.164 وزارة الصحة مني خاص +أت

 0.028 0.022 0.034 + وزارة الصحةأخرى 

 0.016 0.014 0.019 ردن + وزارة الصحةخارج األ

 0.111 0.117 0.105 املستشفيات اجلامعبة + اخلدمات الطبية امللكية

 0.048 0.05 0.045 الطبية امللكيةت اخلدماوكالة الغوث + 

 0.097 0.098 0.096 الطبية امللكيةمني خاص + اخلدمات أت

 0.012 0.01 0.014 أخرى +اخلدمات الطبية امللكية

 0.016 0.014 0.018 امللكية طبيةالخارج األردن + اخلدمات 

 0.011 0.011 0.01 وكالة الغوث + املستشفيات اجلامعية

 0.045 0.043 0.047 املستشفيات اجلامعية أتمني خاص +

 0.004 0.003 0.005 املستشفيات اجلامعيةخرى + أ

 0.002 0.001 0.003 املستشفيات اجلامعية ردن+خارج األ

 0.039 0.035 0.042 مني خاص + وكالة الغوثأت

 0.007 0.007 0.006 + وكالة الغوثأخرى 

 0.001 0.001 0.001 ردن + وكالة الغوثخارج األ

 0.017 0.014 0.019 مني خاصأخرى + أت

 0.012 0.01 0.014 مني خاصأتخارج األردن + 

 0.003 0.003 0.004 أخرىخارج األردن + 

 1.299 1.372 1.224 اجملموع
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 .2015 ،واجلنس التأمني جهةحسب  مني الصحي: نسبة السكان األردنيني الذين لديهم أكثر من مصدر للتأ13 جدول

 جهة التأمني ذكور ثإان إمجايل
 أكثر من أتمني يف القطاع احلكومي 0.5 0.67 0.58
 أتمني يف القطاع احلكومي+ جهة خارج القطاع احلكومي 0.64 0.64 0.64
 أكثر من أتمني يف القطاعات ي ر احلكومية 0.08 0.07 0.09

 اجملموع 1.22 1.38 1.31
 

 .2015 ،التأمني جهةحسب  مني الصحي: نسبة السكان األردنيني الذين لديهم أكثر من مصدر للتأ8شكل 
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أبكثر من جهة أن القطاع احلكومي من أبرز اجلهات املؤمنة  املؤّمننييتبني من التوزيع النسيب لألفراد األردنيني 
مؤمنني لدى جهة حكومية واحدة على  كانواممن يتمتعون أبكثر من جهة أتمينية   %(90)أكثر من  أنحيث 

 .(9) الشكل  ،(14)على خزينة الدولة .اجلدول عباء األقل مما يزيد من األ

مني الصحي حسب املصدر التوزيع النسيب للسكان األردنيني الذين لديهم أكثر من مصدر للتأ :14جدول 
 .2015 ،واجلنس

 جهة التأمني ذكور اانث إمجايل

 أكثر من أتمني يف القطاع احلكومي 41.0 48.6 44.3

 احلكومي+ جهة خارج القطاع احلكومي أتمني يف القطاع 52.5 46.4 48.9

 أكثر من أتمني يف القطاعات ي ر احلكومية 6.6 5.1 6.9

 اجملموع 100.0 100.0 100.0
 

 .2015 ،مني الصحي حسب املصدر: التوزيع النسيب للسكان األردنيني الذين لديهم أكثر من مصدر للتأ9شكل 
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 الصحي لتأمني:اخلصائص املرتبطة ابلفصل الرابع ا
  اجلنسو الصحي حسب الفئات العمرية  التأمني 1.4

الصحي حيث بلغت نسبة  لتأمنيمشمولني ابما دون السادسة  أن مجيع األطفال يف الفئة العمرية 15 يبني اجلدول
طفال يف هذه خطط لشمول مجيع األوهذا يؤكد ما تتبعه الدولة من سياسات و  %100الصحي  لتأمنيمشوليتهم اب
العمرية ضمن الفئة  الصحي لباقي الفئات لتأمني. بلغت أعلى نسبة للتغطية ابالصحي لتأمنيالعمرية اب الفئة
 بلغت بنسبة (64-55)للفئة العمرية  التأمنيتالها نسبة  (%73)كثر حيث بلغت النسبة حوايل فأسنة  65العمرية 

يف أقصى الفجوات حيث كانت  (%5 ) الصحي لباقي الفئات بفارق مل يتعدى التأمنيتباينت نسب  (70.2% )
بنسبة بلغت سنة  (34-25)سنة و (24-15)دىن نسبة للتأمني الصحي ضمن فئة الشباب يف الفئتني العمريتني أ

 بنسبة بلغت حوايل ث هلاتني الفئتني ي ر مؤمنني صحياً للفئتني مقابل حوايل أكثر من الثل (%60)حوايل 
 .(10).الشكل (40%)
 

 .2015 ،حسب الفئات العمرية صحيا   املؤم ننيوغري  املؤم نني األردنينيسبة السكان ن: 15  جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غري مؤمن مؤمن الفئة العمرية
0-5 100 0 

6-14 64.5 35.5 

15-24 59.7 40.3 

25-34 60.4 39.6 

35-44 64.6 35.4 

45-54 67.1 32.8 

55-64 70.2 29.8 

65+ 73.3 26.7 
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 .2015 ،حسب الفئات العمرية صحيا   املؤم ننيوغري  املؤم نني نيردنينسبة السكان األ :10 شكل
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 سب حالة النشاط االقتصادي لرب األسرةالصحي ح التأمني 2.4
سب نوع العمل لرب األسرة وجنسه، تبنّي أن حوايل مخسي األفراد ح صحياً  املؤّمنني فراد األردنينيوعند توزيع األ

فراد حظ تقارب هذه النسبة مع أولئك األأسر يرأسها فرد يعمل بعمل دائم، ومن املال إىلصحيًا ينتمون  املؤّمنني
ن أرابب أ إىلعمل، وقد يعود السبب يف ذلك  سها فرد ليس لديه عمل وال يبحث عنأسر يرأ إىلالذين ينتمون 
نسب  اخنفاض إىل ر العمل. كما تدل البياانت متقاعدين أو لديهم دخل وإيراد من مصادر ي ّماإاألسر فيها 
حوايل الثلث.  إىلصحياً واملنتمني ألسر يرأسها فرد يعمل بعمل مؤقت أو مومسي، حيث وصلت نسبتهم  املؤّمنني

ني حيث كانت فرصة الفرد الذي وجود تباينات يف نسب املؤّمن إىل سرة، فتش ر النتائجوحبسب جنس رب األ
، مع من األسر اليت يرأسها ذكور (%1) كرب حبوايلبعمل دائم أو عمل مؤقت أوتعمل ثى نترأسها أ مي ألسرةينت

و ليس لديه عمل وال ه عمل ويبحث عن عمل أديا ذكر وليس لاألسر اليت يرأسه النسب قلياًل لصاحل ارتفاع
 (11 )الشكل ،(16)اجلدول  يبحث عن عمل .

 ،واجلنس سرةاألمني صحي حسب حالة النشاط االقتصادي لرب نسبة األفراد األردنيني الذين لديهم أت :16جدول 
2015. 

جنس رب 
 عمل دائم األسرة

عمل 
غري \مومسي\)مؤقت

 منتظم(

ليس لديه عمل 
 ويبحث عن عمل

ليس لديه عمل ال 
 يبحث عن عمل

 43.5 39.2 29.9 41.9 ذكر

 36 34.5 31.5 43.3 أنثى

 39.7 36.9 30.7 42.6 امجايل

 
 .2015 ،سرة واجلنسلرب األ االقتصاديحالة النشاط  مني صحي حسباألفراد األردنيني الذين لديهم أتنسبة  :11 شكل
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رقم دول اجل كما يف  نسهسب حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة وجحصحيًا  املؤمننيتفاصيل  إىلوابلنظر 
 سها ذكرلألفراد الذين ينتمون ألسر يرأ الصحي هي التأمني للحصول على األكرب أن الفرصة يالحظ (17)

ليس لديه عمل وال و  سها ذكرلألفراد الذين ينتمون ألسر يرأبعمل دائم حيث جتاوزت النصف مقابل الربع  ويعمل
 وحوايلو مومسي أبعمل مؤقت  يعملو  تمون ألسر يرأسها ذكرلألفراد الذين ين (%11)حوايل يبحث عن عمل و 

سها رأابلنسبه لألسر اليت ت أّماعمل ويبحث عن عمل ليس لديه و سها ذكر لألفراد الذين ينتمون ألسر يرأ (5%)
ن عمل ليس لديها عمل وال تبحث عو ثى رأسها أنلألفراد الذين ينتمون ألسر تاألكرب ت الفرصة نثى فقد كانأ

أن  إىلالنسبة  ارتفاعوقد يعود السبب يف  (%84)بلغت حوايل  بنسبة اربعة امخاس حيث جتاوزت هذه النسبة
احلصول على التأمني هذه الفئة حتصل على التأمني الصحي من عدة مصادر مثل التقاعد لرب األسرة األنثى أو 

نسبة كما بلغت  أو من أي جهة أتمينية ي ر العمل  ة العاملني أو من األزواج املتوفنيمن أي فرد من أفراد األسر 
فراد الذين لأل (%2)مقابل  (%11)بعمل دائم حوايل وتعمل ثى رأسها أنني الذين ينتمون ألسر تاملؤمن فراداأل

ليس و نثى أسها ألألفراد الذين ينتمون ألسر تر  (% 3)و مومسي. بعمل مؤقت أوتعمل ثى نأسها ينتمون ألسر ترأ
 .لديها عمل وتبحث عن عمل

 
 .2015 ،وجنسه قتصادي لرب األسرةاط االحسب حالة النش صحيا   املؤمنني األردنيني فرادالتوزيع النسيب لأل :17 جدول

جنس رب 
 األسرة

 عمل دائم
عمل 

غري \مومسي\)مؤقت
 منتظم(

ليس لديه عمل 
 ويبحث عن عمل

ليس لديه عمل وال 
 يبحث عن عمل

 26.1 5.1 10.6 58.1 ذكر

 84.2 3.1 1.9 10.8 أنثى
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النسبة  أن يتبني حيث حسب جنس رب األسرةصحيًا  التوزيع النسيب لألفراد ي ر املؤمنني (18)اجلدول  يظهرو 
 يعمل يرأسها ذكر ت لدى األفراد الذين ينتمون ألسرةيرأسها ذكر كان ي ر املؤمنني الذين ينتمون ألسرة األكرب من
وليس لديه سها ذكر لألفراد الذين ينتمون ألسرة يرأ مقابل الربع تقريباً  (% 49 )حوايل  بة بلغتبنسبعمل دائم 

و مومسي لديه عمل مؤقت أو لألفراد الذين ينتمون ألسرة يرأسها ذكر  (%21)حوايل عمل وال يبحث عن عمل و 
سر نسبه لألابل أّمار وليس لديه عمل ويبحث عن عمل . سها ذكلألفراد الذين ينتمون ألسر يرأ (%7)حوايل و 
 االقتصاديني لألفراد الذين ينتمون هلذه األسر حبسب حالة النشاط فقد تباينت نسب ي ر املؤمننثى يت ترأسها أال

 :كااليت
ثى وليس لديها عمل وال تبحث عن عمل بنسبة رأسها أنني يف األسر اليت تغت أعلى نسبة لألفراد ي ر املؤمنبل

لديها عمل دائم و نثى رأسها أسر تالذين ينتمون أل املؤّمننيفراد ي ر لأل (% 4و% 3و% 6)مقابل  (%87)بلعت 
 بحث عن عمل على التوايل.و ليس لديها عمل و تعمل مؤقت أو مومسي أ وأ
 

 .2015 ،وجنسه لرب األسرة االقتصاديحسب حالة النشاط  املؤم ننيغري  األردنيني التوزيع النسيب لألفراد :18جدول 

جنس رب 
 عمل دائم سرةاأل

عمل 
غري \مومسي\)مؤقت

 منتظم(

ليس لديه عمل 
ويبحث عن 

 عمل

ليس لديه عمل 
ال يبحث عن و 

 عمل
 اجملموع

 ذكر
48.6 21.4 6.9 23.2 100.0 

 انثى
6.0 2.6 3.9 87.4 100.0 
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 لألفرادالصحي حسب احلالة التعليمية  التأمني 3.4
  حسب احلالة التعليمية املؤم ننياألردنيني 
 13عمارهم أ ممناملؤهالت العلمية بكالوريوس فأعلى  الذين حيملونفراد األن أ (19)يف اجلدول  النتائجاظهرت 

 -% 72) الصحي لتأمنيم ابمشوهلتراوحت نسبة الصحي حيث  لتأمنياملشمولة ابكثر الفئات سنة فأكثر هم من أ

حيث ميكن القول .( 15)شكل  ،(%66)منهم حوايل صحياً  املؤّمننيميني حيث بلغت نسبة فئة األ تالها .(85.9
لى ترتفع نسبة مشولية الفرد عاملستوى التعليمي من املستوى األساسي فأ ارتفعكلما فإنه  ميني ابستثناء فئة األأنه 
الصحي  لتأمنياملشموالت ابانث يالحظ أن اإل ،جنس هؤالء األفراد إىلوابلنظر . (14) شكل  ،الصحي لتأمنياب
كانت لدى والدبلوم العايل والدكتوراه  ابستثناء املرحلة الثانوية  كور يف خمتلف املستوايت التعليميةالذ  كثر منأ

 .(12)الشكل  .علىأ الذكور
 ،واجلنس م أتمني صحي حسب احلالة التعليميةالذين لديه سنة فأكثر 13الذين أعمارهم  ردنيني: نسبة األ19ل جدو 

2015. 
 إمجايل إانث ذكور ة التعليميةلاحلا

 66.3 70.1 59.0 أمي

 57.9 59.0 56.8 ملم )يقرأ ويكتب(

 59.4 61.7 57.2 إبتدائي

 58.4 58.8 58.0 إعدادي

 54.1 56.4 52.6 أساسي

 48.9 54.5 47.7 تلمذة مهنية

 61.0 59.4 62.4 اثنوي

 65.9 67.0 64.2 دبلوم متوسط

 72.0 74.7 69.3 بكالوريوس

 84.9 84.8 84.9 دبلوم عايل

 80.1 80.8 79.7 ماجست ر

 85.9 85.8 85.9 دكتوراه
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 ،مني صحي حسب احلالة التعليمية واجلنسسنة فأكثر الذين لديهم أت 13عمارهم نسبة األردنيني الذين أ :12 شكل 
2015. 

 
 

 .2015 ،التعليميةلة مني صحي حسب احلاسنة فأكثر الذين لديهم أت 13عمارهم :نسبة األردنيني الذين أ13شكل 

 
  
ةالتعليمي ةلحسب احلا املؤم ننيغري  األردنيني 

األكرب لغ ر ن النسبة أ (20رقم )اجلدول  احلالة التعليمية كما يف حسب صحياً  املؤّمننيابلنسبة لغ ر أشارت النتائج 
 صحياً  املؤّمننيعلى نسبة لغ ر . حيث كانت أالتعليمية اثنوي فأقلفراد الذين مستوايهتم هم األ صحياً  املؤّمنني

تالها األفراد  ستوى التعليمي التلمذة املهنية فحوايل النصف يف هذه الفئة هم ي ر مؤمنني صحياً لدى األفراد يف امل
تنخفض مع ارتفاع  املؤّمننين نسبة ي ر .ويالحظ أ(%46)ساسي بنسبة بلغت حوايل يف املستوى التعليمي األ

تباينت نسب وقد  .املستوى التعليميترتفع ابرتفاع  املؤّمننين نسبة أ املستوى التعليمي وهذا يؤكد ما ذكر سابقاً 
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قل وريوس فأقل حيث كان نصيب الذكور أليف املستوايت التعليمية بكاانث ر واإلبني الذكو صحيًا  املؤّمننيي ر 
الصحي  التأمنيفرصة حصول األنثى على  إىلالصحي وقد يعود السبب  التأمنيى من اإلانث يف احلصول عل
 .خرآمعيل ي و أابالنتفاع من رب األسرة أ

 (%1) واألدىن (%10 ) قصىبفارق بلغ احلد األعلى منها لإلانث الذكور أ املؤّمننيد كانت نسب ي ر قو  

. عن الذكور (%3) املؤمنات هي األعلى بفارقانث ي ر تعليمي الثانوي فقد كانت نسبة اإلابستثناء املستوى ال
ستثناء املستوى التعليمي املاجست ر فقد كانت من بكالوريوس فقد تساوت النسب اب علىأ املستوايت التعليمية أّما

 .(14)الشكل  ،(20)اجلدول  ،(%1) على منها لإلانث بفارقأ املؤّمننينسبة الذكور ي ر 
 ،واجلنس مني صحي حسب احلالة التعليميةلديهم أت ليس كثر الذينسنة فأ 13عمارهم نسبة األردنيني الذين أ:20جدول

2015. 

 مجايلإ إانث رو ذك احلالة التعليمية
 33.7 29.9 41.0 أمي

 42.1 41.0 43.2 ملم )يقرأ ويكتب(

 40.6 38.3 42.8 إبتدائي

 41.6 41.2 42.0 إعدادي

 45.9 43.6 47.4 أساسي

 51.1 45.5 52.3 تلمذة مهنية

 39.0 40.6 37.6 اثنوي

 34.1 33.0 35.8 دبلوم متوسط

 28.0 25.3 30.7 بكالوريوس

 15.1 15.2 15.1 دبلوم عايل

 19.9 19.2 20.3 ماجست ر

 14.1 14.2 14.1 دكتوراه
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 .2015 ،التعليميةلة مني صحي حسب احلالديهم أت ليس كثر الذيننة فأس 13عمارهم نسبة األردنيني الذين أ :14 شكل

 
 

  جيةاالصحي حسب احلالة الزو  التأمني 4.4
 حسب احلالة الزواجية املؤم نني 
وهي  (%66) بنسبة بلغت حوايل ،الصحي لتأمنيلني ابن ثلثي املتزوجني حاليا مشمو أ ( 21)رقم  اجلدول يظهر

فئة العزاب  أّما %(63.6)بنسبة  صحي تالها فئة من سبق هلم الزواجال لتأمنيالنسبة األعلى من حيث الشمول اب
 .(% 60 ) الصحي حيث بلغت التأمنيفقد كانت أدىن نسبة يف الشمول يف 

جتماعي يف فئة املتزوجني فكانت فجوة النوع اإل ،يف خمتلف الفئاتانث هذه النسب بني الذكور واإل وتتباين
د كانت هذه الفجوه متيل يف الفئتني العزاب ومن سبق هلم الزواج فق أّما. (% 1.2) بفارقمتيل لصاحل الذكور  حالياً 

 .(15،16)ل اشكاأل .(% 7 ) انث بفارق واضح بلغلصاحل اإل

 ،مني صحي حسب احلالة الزواجية واجلنسسنة فأكثر الذين لديهم أت 13عمارهم : نسبة األردنيني الذين أ21 جدول
2015. 

 إمجايل إانث رو ذك احلالة الزواجية
 60.2 64.1 57.2 أعزب / عزابء

 66.2 65.6 66.8 متزوج / متزوجة

 63.6 64.8 57.0 سبق له الزواج
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 .2015 ،مني صحي حسب احلالة الزواجيةسنة فأكثر الذين لديهم أت 13عمارهم ردنيني الذين أنسبة األ :15 شكل

 
 

 .2015 ،مني صحي حسب احلالة الزواجية واجلنسسنة فأكثر الذين لديهم أت 13عمارهم نسبة األردنيني الذين أ:16 شكل
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  حسب احلالة الزواجيةصحيا   املؤم ننيغري األردنيني 
ليس لديهم العزاب  من فئةفأكثر سنة  13عمارهم ردنيني الذين أمن األ (%39.3) نأ 22  ر النتائج يف اجلدولتش
 فضت النسبةخنبينما ا (%39.1) لفئة من سبق هلم الزواج بنسبة قريبة بلغتشابه احلال تكما ت  صحياً  أتميناً 

انث فكانت هي بني الذكور واإل املؤّمنني. وحبسب اجلنس فقد تفاوتت نسب ي ر لفئة املتزوجني حالياً  (33.8%)
فكان الفارق  فئة املتزوجني حالياً  أّما (%7)بفارق حوايلالعزاب ومن سبق هلم الزواج  على لدى الذكور يف فئيتاأل
 (17)الشكل .(%1) بنسبةعلى لدى اإلانث أ

 ،مني صحي حسب احلالة الزواجية واجلنسلديهم أت ليس كثر الذينسنة فأ 13عمارهم نسبة األردنيني الذين أ: 22جدول 
2015. 

 إمجايل إانث رو ذك احلالة الزواجية
 39.3 35.9 42.8 أعزب/ عزابء

 33.8 34.4 33.2 متزوجةمتزوج/ 

 39.1 35.2 43.0 سبق له الزواج

 
 ،نسمني صحي حسب احلالة الزواجية واجللديهم أت ليس كثر الذينسنة فأ 13عمارهم نسبة األردنيني الذين أ :17شكل 

2015. 

 
 

 

 

42.8 

33.2 

43.0 

35.9 34.4 35.2 

0

10

20

30

40

50

60

 سبق له الزواج متزوجة/ متزوج عزابء/ أعزب

 ذكر

 انثى


