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 التبليغ عن المرض المهني    إسم الخدمة 

 الفئة المستفيدة من الخدمة
أو المؤمن عليه الذي لم يمض  المشمولين بأحكام القانون بصفة إلزامية جميع المؤمن عليهم

 .سنتين على انتهاء خدمته اإللزامية
 (www.ssc.gov.joالموقع اإللكتروني للمؤسسة ) الخدمة تقديم قنوات

( الملحق بقانون الضمان 1إصابة المؤمن عليه بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم ) شروط الحصول على الخدمة
 بسبب عمله أو مهنته.وتعديالته  4112( لسنة 1االجتماعي رقم )

 الوثائق المطلوبة 

 تزويد المؤسسة بالنسخ األصلية من الوثائق التالية أواًل بأول: .1
 النسخ األصلية مما يلي: .أ

 .المرضية بالحالة ةالمتعلقالتقارير الطبية  .1
 الوصفات الطبية وصور األشعة أو التقارير المتعلقة بها. .4
 مطالبات نفقات العالج المتعلقة باإلصابة بما فيها أتعابو  نتائج التحاليل المخبرية .3

األطباء وفواتير الصيدليات والمختبرات واألشعة وفواتير المستشفيات ومرفقاتها 
 مفصلة.

 أي وثائق أو بيانات أخرى تطلبها المؤسسة أو أي نماذج تعتمدها مكتملة من البيانات. .ب
 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

 خطوات تقديم الخدمة إجراءات /

 التقديم من قبل المؤمن عليه:
 .دخول المؤمن عليه  إلى حسابه اإللكتروني عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة .1
 خدمة تبليغ شكوى المرض/ اصابة العمل من خدمة تأمين إصابة العمل. اختيار .4
 اختيار نوع الخدمة الفرعية مرض مهني وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق. .3
 استكمال إجراءات التحقق من الحالة. .2
 .اً مهني اً صدور قرار باعتبار الحالة مرض .5
 بالقرار.الكترونيًا تبليغ المؤمن عليه  .6

 التقديم من قبل ضابط االرتباط:
 الدخول إلى الخدمات اإللكترونية من خالل حساب المنشأة .1
 اختيار خدمة تبليغ شكوى المرض/ اصابة العمل من خدمة تأمين إصابة العمل. .4
 اختيار نوع الخدمة الفرعية مرض مهني وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق. .3
 الحالة.استكمال إجراءات التحقق من  .2
 صدور قرار باعتبار الحالة مرضًا مهنيًا. .5
 تبليغ المؤمن عليه وضابط االرتباط الكترونيًا بالقرار .6

 
 :ذوي المؤمن عليه أو المؤمن عليه غير المشمول التقديم من قبل 

 www.ssc.gov.joموقع المؤسسة اإللكتروني الدخول إلى  .1
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 .ائمة الخدمات اإللكترونية إصابة عمل من ذوي المصاب من قاختيار خدمة تبليغ  .4
 تعبئة بيانات مقدم الشكوى. .3
 تعبئة البيانات الخاصة بالمؤمن عليه. .2
 اختيار نوع الخدمة الفرعية مرض مهني وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق. .5
 استكمال إجراءات التحقق من الحالة. .6
 صدور قرار باعتبار الحالة مرضًا مهنيًا. .1
 الكترونيًا بالقرارتبليغ المؤمن عليه  .8

 

 .ال يوجد رسوم الخدمة

 ( ايام عمل.3) مدة إنجاز الخدمة
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