دليل الحصول على (كتاب لمن يهمه األمر) لألفراد
www.ssc.gov.jo
أوالً :الغاية من الخدمة:
حصول المواطنين أو المؤمن عليهم األفراد على كتاب لمن يهمه األمر دون الحاجة لمراجعة
المؤسسة وإمكانية االطالع على الكتاب وطباعته وإصدار رمز استعالم للجهة طالبة الكتاب.
ثانيًا :خطوات الحصول على كتاب لمن يهمه األمر:
 -1الدخول إلى موقع المؤسسة االلكتروني (.)www.ssc.gov.jo
 -2الضغط على خانة التسجيل في أعلى الموقع إلنشاء حساب.

(دليل التسجيل في موقع المؤسسة اإللكتروني).

 -3في حال كان للمؤمن عليه تسجيل سابق على الموقع عليه الضغط على خانة الدخول وإدخال
الرقم الوطني لألردني أو الرقم الشخصي لغير األردني في خانة رمز الدخول وكلمة السر.
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 -4من شاشة الخدمات اإللكترونية الذهاب إلى خدمة (كتاب لمن يهمه األمر) والضغط عليها ،وذلك
كما هو ظاهر في الصورة أدناه:

 -5بعد الدخول إلى خدمة كتاب لمن يهمه األمر تظهر لك الصورة أدناه:
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 -6بعد الخطوة أعاله عليك الضغط على خيار إصدار رمز االستعالم أو إلغاء رمز االستعالم إذا
رغبت وكذلك لك خيار عرض الكتاب وطباعته ،وذلك كما هو مبين في الصورة أدناه:

 -7بعد الضغط على إصدار رمز االستعالم يظهر لك الرمز في خانة رمز االستعالم وكذلك تاريخ بداية
وانتهاء صالحية الرمز كما يصلك رمز االستعالم برسالة  smsعلى هاتفك الخلوي.
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 -8في حال قمت بعرض الكتاب لالطالع عليها أو طباعته يظهر لك بالشكل أدناه:
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 -9تزويد الجهة طالبة الكتاب برمز االستعالم لغايات الدخول على موقع المؤسسة اإللكتروني وطباعته
وذلك بالدخول إلى موقع المؤسسة االلكتروني  www.ssc.gov.joومن قائمة الخدمات اإللكترونية

الذهاب إلى خدمة كتب لمن يهمه األمر ،وذلك كما هو ظاهر في الصورة ادناه:

 -10أدخال الرقم الوطني لألردني والرقم الشخصي لغير األردني ورمز االستعالم اإللكتروني للمؤمن
عليه وإدخال الرمز المكتوب والضغط على خيار عرض الكتاب ،وذلك كما هو مبين في الصورة

أدناه:
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 -11يظهر الكتاب للجهة الطالبة له كما هو في الصورة ادناه ،كما يعتبر هذا الكشف اإللكتروني رسمي
للجهة الطالبة له في حال قامت باستخراجه من موقع المؤسسة اإللكتروني باستخدام الرقم التسلسلي.

مالحظة :يمكن الحصول على هذه الخدمة من خالل تطبيق المؤسسة على الهاتف الذكي باسم (الضمان
االجتماعي األردني.

انتهى الدليل
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