الخدمات اإللكترونية المتاحة للمنشآت واألفراد على موقع المؤسسة اإللكتروني
()WWW.SSC.GOV.JO
أوال ً :خدمات المنشآت اإللكترونية:
لالستفادة من خدمات المنشآت على ضابط االرتباط الدخول لحساب المنشأة على موقع المؤسسة اإللكتروني
 www.ssc.gov.joوالضغط على خانة الدخول وإدخال رقم تأمين المنشأة وكلمة السر.
خدمات المنشآت المتوفّرة على موقع المؤسسة اإللكتروني تشمل:
 -1شمول المنشآت الجديدة.
 -2كشف حساب منشأة.
 -3بيانات المنشأة.
 -4بيانات ضابط االرتباط.
 -5استعالم عن الموظفين الفعّالين.
 -6استعالم عن الرواتب غير المدخلة.
 -7تبليغ إشعار المرض المهني  /إصابة العمل.
 -8التبليغ عن إصابة العمل لغايات المعالجة الفورية.
 -9خدمة تسديد االشتراكات.
 -10خدمات أوامر الدفاع وتشمل( :طلب االستفادة من برنامج حماية معدّل ،برنامج استدامة للمنشآت األكثر تضرراً ،برنامج
استدامة للمنشآت غير المصرح لها بالعمل ،خدمة التعليق او الشمول الجزئي في تأمين الشيخوخة ،طلب االستفادة من
اإلعفاءات بموجب قانون الدفاع رقم .)15
 -11كتب لمن يهمه األمر وتتضمن:
 كتاب تجديد رخصة مهن كتاب نقل /شطب رخصة مهن كتاب ضريبة الدخل للمنشآت طلب رفع الحجز (الكلي أو الجزئي) للمنشأة طلب تقديم شكوى  /مالحظات من المنشأة كـتـاب دائــرة الـتـرخـيـص (ترخيص مركبة) كـتـاب دائــرة الـتـرخـيـص (تسجيل مركبة) كـتـاب دائــرة الـتـرخـيـص (للمدارس الخاصة) كتاب مـديـريـة الـتعـليـم الخـاص كـتـاب دائــرة الـتـرخـيـص (شـطـب مركبة) كتاب نقل ملكية مركبة -12كتاب سقط سهواً.
 -13استكمال بيانات سنوات سابقة.
 -14طلب اعتماد حضانة في برنامج رعاية ،وطلب إضافة طفل.
 -15المشمولين في برنامج رعاية عن طريق الحضانة.
 -16طلب رفع حجز.
 -17تقديم شكوى  /مالحظات.
 -18كتب ومخاطبات رسمية من المنشأة.
 -19برنامج تأمين رعاية  /مؤسسة الحسين للسرطان.

ثانيا :خدمات األفراد اإللكترونية:
لالستفادة من خدمات األفراد على متلقي الخدمة الدخول لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة اإللكتروني
 www.ssc.gov.joوالضغط على خانة الدخول وإدخال الرقم الوطني في حال كان أردني والرقم الشخصي لغير األردني
في خانة رمز المستخدم ،وإدخال كلمة السر التي قام بتعيينها عند التسجيل مسبقا ً في الموقع.
خدمات األفراد المتوفّرة على موقع المؤسسة اإللكتروني تشمل:
 -1خدمة التسجيل في موقع المؤسسة اإللكتروني.
 -2خدمة بياناتي في الضمان ،واالستعالم عن األشهر المستحقة من بدل التعطل عن العمل.
 -3خدمات المتقاعدين ،وتشمل( :طلب راتب تقاعد الشيخوخة ،طلب راتب التقاعد المبكر ،تبليغ قرار التقاعد ،طلب سلفة
المتقاعدين تحديث معلومات المعالين).
 -4خدمة احتساب الراتب التقاعدي.
 -5خدمات أوامر الدفاع وتشمل:
 برنامج تمكين اقتصادي ( )2سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة. برنامج مساند ( )1المعدّل بدل تعطل عن العمل. برنامج مساند ( )2الصرف من الرصيد االدخاري. برنامج مساند ( )3سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة. -6خدمات االمومة ،وتشمل :طلب األمومة ،طلب رعاية الطفل ،إلغاء طلب رعاية.
 -7خدمة تعويض الدفعة الواحدة ،وتشمل( :طلب تعويض الدفعة الواحدة ،استفسار إعادة تعويض الدفعة الواحدة).
 -8خدمة الكتب الرسمية (كتاب لمن يهمه االمر) ،ويتم الحصول عليه من الخدمات اإللكترونية على الشاشة الرئيسية
للموقع من خدمات األفراد شريطة ان يكون للمؤمن عليه حساب شخصي على الموقع اإللكتروني.
 -9خدمة كشف البيانات اإللكتروني (كشف االشتراكات) ويتم الحصول عليه من الخدمات اإللكترونية على الشاشة
الرئيسية للموقع من خدمات األفراد شريطة ان يكون للمؤمن عليه حساب شخصي على الموقع اإللكتروني.
 -10برنامج تأمين رعاية  /مؤسسة الحسين للسرطان.

