
 

 

 

 اصدار شهادة طبية )شهادة خلو أمراض( 

 الفئة المستفيدة من الخدمة  قطاع األعمال 

 )لغير االردنين (   صورة شخصية •
 . )وزارة الصحة ( فحص طبي )إن وجد(  •
 تصريح العمل لغير األردنيين.  •

 متطلبات الحصول على الخدمة 

 .   www.amman.jo الدخول الى موقع األمانة االلكتروني  •

 اختيار الخدمات االلكترونية على الشاشة الرئيسية للموقع.  •

 اختيار خدمة شهادة خلو أمراض.  •
المرفقات   • وتحميل  الطلب  تقديم  شاشة  على  المطلوبة  البيانات  تعبئة 

 الالزمة. 
استالم الطلب، يتم تدقيق المرفقات من قبل الموظف المعني وفي حال  بعد   •

من    وجود خطأ بالمرفقات، يتم إلغاء الطلب وإعالم متلقي الخدمة بذلك 
 . خالل رسالة الكترونية  

في حال تدقيق المرفقات ووجود فحص طبي مرفق، يتم تحويل الطلب   •
لمرفق أو عدم للطبيب المختص التخاذ القرار باعتماد الفحص الطبي ا

 اعتماده. 
الدفع   • برقم  رسالة  استالم  يتم  المرفق،  الطبي  الفحص  اعتماد  حال  في 

 االلكتروني لدفع رسوم اصدار الشهادة.  
أما في حال عدم اعتماد الفحص الطبي المرفق من قبل الطبيب المختص،  •

يتم استالم رسالة برقم الدفع االلكتروني لدفع رسوم اجراء الفحص الطبي  
 ورسوم اصدار الشهادة. 

في حال عدم إرفاق فحص طبي مع صحة المرفقات األخرى، يتم استالم  •
 رسالة برقم الدفع االلكتروني لدفع الرسوم المطلوبة . 

ب • رسالة  استالم  يتم  المستحقة،  الرسوم  استالم  مراجعة بعد  ضرورة 
 الطبيب لتحويله ألجراء الفحص الطبي

قبل    يتم • السريري من  الفحص  المختص وفي حال عدم اجراء  الطبيب 
معدية  أمراض  داخلي،يتم  .  وجود  مخبري  عينة  ) اجراء فحص   وضع 

 المطلوبة وانتظار صدور النتيجة.   براز (
يتم اصدار الشهادة  في حال كانت نتيجة الفحص المخبري )سليم/ معافى(، •

 الصحية من خالل رسالة  الكترونيا  
ود مرض أو خطأ في  أما في حال كانت نتيجة الفحص المخبري ))وج •

 ، يتم ارسال رساله بضرورة مراجعة الطبيب محتويات العينة(
 نتيجة الفحص المخبرييتم مراجعة الطبيب الستكمال العالج بناًء على   •

 اجراءات الحصول على الخدمة 

 وسائل تقديم الخدمة  www.amman.jo .الموقع االلكتروني لألمانة  •

وفي حال   الدفع االلكتروني للشهادة الصحية عشرة دنانير ال غير رسوم  •
ارفاق فحص طبي من مختبرات وزارة الصحة واعتماده من قبل  

 . الطبيب المختص يعفى من العينة

 رسوم تقديم الخدمة )إن وجدت( 
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