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 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

3/1/2021 

ل  إستدامة وحماية المعددليل توضيحي لبرنامج 
( المعدل 1ند)( المعدل ومسا2)قتصاديإوتمكين   
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   24امر الدفاع 

 

لمحافظة على استقرار العمالة األردنية في القطاع الخاص ، وتخفيف األعباء االقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص  ل

والقطاعات   بالجائحة  األكثر تضررة  والمنشآت  القطاعات  في  العاملين  ومساندة  کورونا  بجانحة  تأثرت  غير التي  والمنشآت 

  :التالي  الدفاع أمر إصدار تقرر المصرح لها بالعمل ،

  :أوال

اقتصادي وحماية    -1 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ) مساند وتمكين  التوسع في تنفيذ برامج  العمل ويتم  يستمر 

 . وأية تعديالت طرأت عليها  2020( لسنة  14و ) (  9المنصوص عليها في أوامر الدفاع ) 

صدرها رئيس الوزراء بناء على تنسيب  ( من هذا البند بموجب بالغات ي  1يتم التوسع في البرامج الواردة في الفقرة )   -2

 . مدير عام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

وفقا لآلليات والمدد التي تحددها    ۲۰۲۰السنة  (   ۱: يعاد العمل بتعليق تامين الشيخوخة الصادر بموجب أمر الدفاع رقم )  ثانيا  

 المؤسسة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بموجب تعليمات يصدرها مدير عام

  :ثالثا

برنامج للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص يسمى برنامج ” استدامة ” بالتعاون بين الحكومة والمؤسسة   أينش -1

العامة للضمان االجتماعي وتكون مساهمة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في هذا البرنامج من فوائض تأمين  

 . إصابات العمل

وشروط تتولى    -2 منه  المستفيدة  والمنشات  القطاعات  وتحدد  البرنامج  إدارة  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة 

بموجب بالغ   به  المنطقة  الشؤون  منه ومدته وسائر  الصرف  وآليات  فيها  للعاملين  المخصصة  والمبالغ  االستحقاق 

 .يصدره رئيس الوزراء

في شهر كانون   2014( لسنة    1وفقا ألحكام قانون الضمان االجتماعي رقم )  ال يجوز أن تقل األجور الخاضعة لالقتطاع  رابعا :

في المنشأة ذاتها وذلك للمؤمن عليهم    2020عن األجور الخاضعة لالقتطاع في شهر كانون الثاني لعام    2021الثاني لعام  

من أحكام أمر الدفاع هذا وأوامر الدفاع   العاملين في المنشآت المستفيدة من أمر الدفاع هذا خامسا : الرئيس الوزراء تعديل أي

 .بموجب بالغات يصدرها لهذه الغاية 2020لسنة (  18و ) (  10( و )  14و ) (  9و )  (  1ذوات األرقام ) 
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 برنامج استدامة 

 

( مليون  134دينار ، بواقع )  ( مليون200)  تبلغ كلفته  هو برنامج تشاركي ما بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي

تبدأ و  .من فائض حساب تأمين إصابات العمل  ايتم تمويله( مليون من المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي  66من الحكومة و )

لالستفادة من هذا البرنامج يجب أن يكون   .2021وحتى أيار   2020فترة االستفادة من هذا البرنامج اعتباراً من كانون األول 

واستمر بالشمول بعد  2020الضمان االجتماعي من خالل المنشأة في شهر آذار من العام الحالي احكام قانون العامل مشموالً ب

أما بالنسبة للمنشآت األكثر تضرراً بالجائحة فيجب أن يكون العامل مشموالً بالضمان  .ذلك في المنشآت غير المصرح لها بالعمل

 .2020وحتى شهر تشرين األول من العام الحالي  في شهر آذار أو أي شهر يليه

 المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة  

ً   والتي تم ايقاف نشاطها  مصرح لها بالعملالالمنشآت غير  يستفيد من هذا البرنامج كل من   بموجب قرار حكومي للوقاية   حاليا

المحددة في التعليمات التي يصدرها مدير عام المؤسسة العامة للضمان    والمنشآت االكثر تضررا  من انتشار مرض كورونا،  

وزراة  بناءاً على موافقةمن تلقاء نفسها  نشاطهاوالعاملين فيها  فيما سيتم استثناء المنشآت التي تقدمت بطلب ايقاف.  االجتماعي

قام صاحب العمل    و  او من المنشآت األكثر تضرراً   غير مصرح لها بالعمل بالوقت الراهناال اذا كانت  من اي برنامج  العمــــل  

 .   01/12/2020بتفعيل المنشأة وشمول العاملين فيها من تاريخ 
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 المنشآت غير المصرح لها بالعمل :  -أ

 االستفادة من برنامج استدامة  شروط  

 

واستمر   2020أن يكون العامل مشموالً بالضمان االجتماعي من خالل المنشأة في شهر آذار من العام الحالي   -1

 بحيث :  أة غير المصرح لها بالعملبالشمول بعد ذلك في المنش

ال يجوز للمنشأة التقدم بشمول احد العاملين لديها بأثر رجعي في حال كان المؤمن عليه ليس لديه شمول  ✓

 . 10/2020الى  3/2020 الممتدة منخالل الفترة 

ال    2020/  11/  30في حال تم تعديل أجر المؤمن عليه  باثر رجعي وتم ادخال التعديل بعد تاريخ   ✓

 الصرف بناء على اجره السابق.. يؤخذ بالتعديل لغايات الصرف ويتم

واألستفادة من البرنامج في حال كان موقوف وله شمول خالل    المؤمن عليه  يمكن للمنشأة اعادة شمول  ✓

 .  10/2020الى  3/2020الفترة بين 

 .المبالغ المستحقة تقسيطب قيامهاال يمكنها اإلستفادة من البرنامج اال عند   مدينة بحيثالمنشأة  ان ال تكون -2

شهري -3 بشكل  البرنامج  من  اإلستفادة  بطلب  التقدم  با  ،يكون  المؤسسة وذلك  موقع  على  لحسابها  لدخول 

 خدمات أوامر الدفاع وتقديم الطلب و اختيار برنامج استدامة من    WWW.SSC.GOV.JO اإللكتروني  

تخزين الطلب يتم ارسال رسالة  العند تقديم الطلب من قبل المنشأة وعند  ادخال ارقام هواتف المؤمن عليهم   -4

 . ويتم تحويل المبالغ لحسابتهم البنكية  IBAN ـللمؤمن عليهم بارسال ال 

 

    قيمة الدعم الذي يوفره برنامج استدامة  

  500دينار وبحد اعلى    220% من اجر المؤمن عليه الخاضع للضمان االجتماعي بحد ادنى    50يتحمل البرنامج  

 بحيث : دينار وال يترتب على المنشأة اي مبالغ مستحقة للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي أو للبرنامج

دينار فقط والمبلغ المتبقي   500دينار يتحمل البرنامج    500مؤمن عليه اكثر من  كان المبلغ المستحق للاذا   ✓

 تدفعه المنشأة للمؤمن عليه بحيث تصل رسالة نصية للمؤمن عليه متضمنة المبلغ .

 فيتحمل البرنامج الفرق بين المبلغ المستحق والحد االدنى.   220اذا كان المبلغ المستحق اقل من   ✓

لغاية  يتحمل   ✓ التأمينات  بكافة  العامل  المترتبة على شمول  االشتراكات  الراتب   1000البرنامج  قيمة  من 

 . الفعلي المشمول على اساسه العامل بالضمان االجتماعي

 دينار  يعمل في قطاع غير مصرح له بالعمل   1500موظف راتبه الخاضع لالقتطاع  مثال :

 دينار .  750معني سيستحق % من اجره ب  50الراتب المستحق للعامل هو 

 دينار . 750الراتب المستحق للعامل  :  

http://www.ssc.gov.jo/
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 دينار كحد اعلى .   500المبلغ الذي سيتحمله البرنامج :  

 دينار .  250بقيمة  المنشأة ستتحملهالمبلغ المتبقي للعامل من المبلغ المستحق له 

دينار ) يتحمل البرنامج القيمة المطلوبة   217.5=دينار    1000% *  21.75االشتراكات المترتبة على البرنامج هي :  

 (  217.5كاملة وهي 

  108.75=  500% *  21.75دينار  :   500االشتراكات المترتبة على المبلغ المتبقي من قيمة الراتب الفعلي وهي 

 دينار 

    ( دينار  37.5% =  7.5* 500% وهي كالتالي    7.5دينار    500)سيتحمل العامل نسبة االشتراكات الشهرية قيمة ال  

 دينار( 71.25% = 14.25*500دينار  وهي  500) ستتحمل المنشأة من نسبة االشتراكات الشهرية من قيمة ال 

 المنشآت األكثر تضررا  :  -ب

 :  شروط االستفادة من برنامج استدامة 

العام الحالي  أن يكون العامل مشموالً بالضمان في شهر آذار أو أي شهر يليه وحتى شهر تشرين األول من  -1

 بحيث :   2020

ال يجوز للمنشأة التقدم بشمول احد العاملين لديها بأثر رجعي في حال كان المؤمن عليه ليس لديه   ✓

 . 10/2020الى شهر  2020/ 3شمول خالل الفترة بين شهر 

  2020/  11/  30في حال تم تعديل أجر المؤمن عليه  باثر رجعي وتم ادخال التعديل بعد تاريخ   ✓

 .ذ بالتعديل لغايات الصرف ويتم الصرف بناء على اجره السابق.ال يؤخ

ً في حال كان المؤمن عليه موقوف ✓   10/2020الى شهر    3/2020وله شمول خالل الفترة بين شهر    ا

 .يمكن للمنشأة اعادة شموله واألستفادة من البرنامج

 .ان ال تكون المنشأة مدينة بحيث ال يمكنها اإلستفادة من البرنامج اال عند قيامها بتقسيط المبالغ المستحقة -2

بة عليها في كل مرة يتم فيها تقديم تع المبالغ المترالتقدم بطلب اإلستفادة من البرنامج بشكل شهري ودف  يكون -3

و اختيار   WWW.SSC.GOV.JO لدخول لحسابها على موقع المؤسسة اإللكتروني  وذلك با   .الطلب

 .برنامج استدامة من خدمات أوامر الدفاع وتقديم الطلب

تظهر رسالة تبين للمنشأة المبلغ    بحيثادخال ارقام هواتف المؤمن عليهم عند تقديم الطلب من قبل المنشأة   -4

يجب على المنشأة ان تقوم بدفع المبلغ عن  فيما  % من اجور المؤمن عليهم ،    37.5المترتب عليها بنسبة  

ويتم    IBAN  ـلمؤمن عليهم بارسال الطريق اي فواتيركم وبعد قيام المنشأة بدفع المبلغ يتم ارسال رسالة ل

 .تهم البنكيةاتحويل المبالغ لحساب

 تتحمل المنشأة االشتراكات المستحقة .  -5

 

http://www.ssc.gov.jo/
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 قيمة الدعم الذي يوفره برنامج استدامة    

 
% من اجر المؤمن 37.5% من أجر المؤمن عليه الخاضع للضمان األجتماعي وتتحمل المنشأة  37.5يتحمل البرنامج  

 بحيث : 500دينار وبحد اعلى  220بحد ادنى وعليه الخاضع  % من اجره الخاضع 75عليه بحيث يحصل على 

دينار فقط والمبلغ المتبقي  500البرنامج دينار يتحمل   500اذا كان المبلغ المستحق للمؤمن عليه اكثر من  ✓

 . تدفعه المنشأة للمؤمن عليه بحيث تصل رسالة نصية للمؤمن عليه متضمنة المبلغ

بما  البرنامج٪ التي يحصل عليها العامل عن الحد األدنى لالجور سيتم دفع الفرق من 75في حال قلت ال  ✓

 .دينار 220يوصله ل  

دينار وصاحب العمل   500دينار يتحمل البرنامج  1000مل اكثر من % التي تدفع للعا75ال  تاذا كان ✓

 .باقي  األجر

 (: 1)  مثال

  225% من أجره )  75دينار ويعمل في منشأة أكثر تضرراً يصرف له    300  الخاضع  مؤمن عليه راتبه الشهري

 .دينار 112.5دينار، ويتحمل البرنامج  112.5العمل دينار( يتحمل صاحب 

 . 

 ( :  2مثال )

دينار، بحيث يتحمل    220يصرف له  ويعمل في منشأة أكثر تضرراً  دينار 220 الخاضع مؤمن عليه راتبه الشهري 

 .دينار 137.5دينار، ويتحمل البرنامج المبلغ المتبقي  82.5أي    %37.5العمل صاحب 

 :   (3مثال )

الشهري يستحق    1400  الخاضع  مؤمن عليه راتبه  دينار    1050% أي  75دينار ويعمل في منشأة أكثر تضرراً 

التي زادت عن المبلغ الذي يتحمله البرنامج تتحملها   25والـ    دينار .  525دينار وصاحب العمل    500يتحمل البرنامج  

 المنشأة.

 االشتراكات الشهرية المستحقة على المنشأة 

لتأمين   ✓ او جزئي  كلي  بتعليق  تقوم  ان  للمنشاة  يمكن  المنشأة وعليه  نسبة عن  اي  بدفع  البرنامج  يتكفل  لن 

% من  1% وعلى العامل    4.25الشيخوخة اذا طلبت تعليق كلي فستصبح نسبة الدفع الشهري على المنشأة  

عليها من برنامج استدامة وهي  بتحويل النسبة المترتبة    المنشأةاجره ولن يتم تحويل اي مبلغ اال اذا قامت  

37.5 % . 

في حال طلبت المنشأة تعليق كامل لتأمين الشيخوخة يمكن للمؤمن عليه ان يشترك خالل هذه الفترة اشتراك  ✓

 .  % 16.5اختياري وسيدفع 

%  من راتب المؤمن   13.5اذا طلبت المنشأة تعليق جزئي لتأمين الشيخوخة فستدفع بهذه الحالة ما نسبته   ✓

 % .8.25وسوف يتحمل ما نسبته ولن يستطيع الموظف ان يشترك اختياري عن هذه الفترة عليه 
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 على برنامج استدامة : عامة مالحظات 

، من    للمنشأت العاملة في قطاع النقل والسياحة يجب ان تقدم على برنامج حماية قبل التقديم على برنامج استدامة ✓

 .اإللكترونيةخالل برنامج استدامة على الخدمات 

للتقديم على استدامة يجب ان تشملهم جميعهم ولكن يمكن لها ان  ✓ ال يمكن للمنشأة ان تختار جزء من العاملين 

 تختار من العاملين من ستشمله ببرنامج حماية .

 تصنيفات القطاعات على برنامج استدامة كالتالي :  ✓

 القطاعات الغير مصرح لها بالعمل .  .1

 تضررا . القطاعات االكثر  .2

عتمد لها تصنيف ) سيفتح نموذج اعتراض لهذه المنشأت تقدمه لكي يتم اضافتها على احد التصنيفات  ي   التي لمالقطاعات   .3

 . (  24السابقة لتتمكن من االستفادة من البرامج المتاحة حسب امر الدفاع 

 . يوم من الشهر التالي  15اية المدة المتاحة قانونيا للمنشأة للتقديم على برنامج استدامة من كل شهر هي لغ ✓
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 ملخص توضيحي : 
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والمتعلق باالستمرار والتوسع ببرامج المؤسسة العامة    2020لعام  24استنادا الحكام البندين اوال وخامسا من امر الدفاع رقم 

 .  17للضمان االجتماعي ) مساند وتمكين اقتصادي وحماية ( تقرر اصدار البالغ 

 برنامج حماية 

 

تبدأ فترة و  مساهمة صاحب العمل في برنامج استدامة.بموجب هذا البرنامج بتمويل  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  تقوم  

لالستفادة من هذا البرنامج يجب أن يكون  .  2021وحتى أيار    2020االستفادة من هذا البرنامج اعتباراً من كانون األول  

 .2020في شهر آذار أو أي شهر يليه وحتى شهر تشرين األول من العام الحالي  االجتماعيالعامل مشموالً بالضمان 

 المنشآت المستفيدة من برنامج حماية  

ت القطاع الخاصة العاملة في قطاعي السياحة والنقل والمشمولة بأحكام قانون الضمان  آتستفيد من هذا البرنامج اي من منش

 المشمولة بالكامل للحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او البلديات .ت آاالجتماعي بإستثناء المنش

 شروط االستفادة من برنامج حماية  

في شهر آذار أو أي شهر يليه وحتى شهر تشرين األول من العام   يجب أن يكون العامل مشموالً بالضمان االجتماعي -1

 بحيث : 2020الحالي  

ملين لديها بأثر رجعي في حال كان المؤمن عليه ليس لديه شمول ال يجوز للمنشأة التقدم بشمول احد العا ✓

 . 10/2020الى شهر   3/2020خالل الفترة بين شهر 

يمكن  2020/ 10الى شهر  3/2020في حال كان المؤمن عليه موقوفاً وله شمول خالل الفترة بين شهر  ✓

 .للمنشأة اعادة شموله واألستفادة من البرنامج

ال يؤخذ   2020/  11/  30المؤمن عليه  باثر رجعي وتم ادخال التعديل بعد تاريخ  في حال تم تعديل أجر   ✓

 بالتعديل لغايات الصرف ويتم الصرف بناء على اجره السابق.. 

 . اشهر 6طلب حماية مرة واحدة فقط عن ال  يجوز التقدم ب -2

 .بتقسيط المبالغ المستحقةان ال تكون المنشأة مدينة بحيث ال يمكنها اإلستفادة من البرنامج اال عند قيامها  -3

 . تتحمل المنشأة االشتراكات المستحقة -4

تلتزم المنشأة بتقديم الضمانات الالزمة التي تحددها مؤسسة الضمان االجتماعي لهذه الغاية وهي حالياً كمبيالة تصدر  -5

 آلياً.

االقرار والكمبيالة المتضمنة كافة يجب ادخال ارقام هواتف المؤمن عليهم عند تقديم الطلب من قبل المنشأة وطباعة   -6

فرع قرب  يجب على المنشأة تعبئة طلب حماية وتوقيعه حسب األصول ومن ثم تسليمه ال.  التفاصيل بما فيها المبلغ

ويتم تحويل    IBANعند قيام الفرع باستالم طلب حماية واجراء الالزم يتم ارسال رسالة للمؤمن عليهم بارسال ال  و

  .المبالغ لحسابتهم البنكية
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وفي حال تخلف المنشأة  ، 2021/ 12/ 31يجب ان تقوم المنشأة بعمل اتفاقية تقسيط بالمبالغ المترتبة عليها قبل تاريخ  -7

و عدم االلتزام بأي من بنودها تباشر المؤسسة بتحصيل المبالغ حسب االجراءات المنصوص عليها عن توقيع االتفاقية ا

 بقانون الضمان االجتماعي . 

 

 حماية  قيمة الدعم الذي يوفره برنامج

عليه  % من اجر المؤمن  37.5% من أجر المؤمن عليه الخاضع للضمان األجتماعي وتتحمل المنشأة  37.5يتحمل البرنامج  

 بحيث : 500دينار وبحد اعلى  220وبحد ادنى عليه الخاضع % من اجره الخاضع  75بحيث يحصل على 

دينار فقط والمبلغ المتبقي    500ج  دينار يتحمل البرنام 500اذا كان المبلغ المستحق للمؤمن عليه اكثر من   ✓

 . تدفعه المنشأة للمؤمن عليه بحيث تصل رسالة نصية للمؤمن عليه متضمنة المبلغ

بما   البرنامج٪ التي يحصل عليها العامل عن الحد األدنى لالجور سيتم دفع الفرق من  75في حال قلت ال   ✓

 .دينار 220يوصله ل  

دينار وصاحب العمل   500دينار يتحمل البرنامج    1000% التي تدفع للعامل اكثر من  75ال    تاذا كان ✓

 .باقي  األجر

% من    37.5قيمة الكمبيالية = المبالغ المصروفة لحساب حماية سابقا + المبالغ الحالية لبرنامج حماية )   ✓

 .(6مجموع اجور المؤمن عليهم *

   التقديم على برنامج حماية 

يقوم ضابط  بحيث  برنامج حماية سيظهر نموذج طلب حماية معدل  واختيار بالدخول الى الموقع االلكتروني للمؤسسة ✓

اذا كان  تاالر المنشأة  المترتبة على  القيمة  الشاشة كمبيالة تحتوي على  باط بتعبئة الطلب وبعد ذلك سيظهر له على 

 ً وعليه    24لذي سيستفيد به من برنامج حماية التابع المر الدفاع  عليه المبلغ ا  اً مضاف  مستفيد من برنامج حماية سابقا

نها تحتوي على رقم متسلسل مميز خاص بها ومراجعة الفرع لتثبيتها وتدقيقها  بايجب ان يقوم بطباع الكمبيالة علما  

 اكمالمن  تباط ضابط االريتمكن  المعني فرع  لم من قبل اامن قبل الموظف على النظام وبعد ادخال الكمبيالة على النظ

 طلب حماية وتعيين اسماء الموظفين المراد شمولهم بالبرنامج .

 حسب التعميم الصادر بذلك. للتوقيع على الكمبيالة ويعتمد الكفيل كفيل تقديم يطلب برنامج حماية من صاحب العمل  ✓

 

 مالحظات عامة على برنامج حماية : 

% ( سنويا عن المبالغ التي تحملتها المؤسسة من تاريخ الصرف حتى السداد التام  3تتحمل الحكومة فائده بنسية ) ✓

ويتم تحويلها في نهاية كل شهر للمؤسسة  على ان ال تتجاوز المدة التي ستتكفل الحكومة بدفع فائدتها عن تاريخ  
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وز هذا التاريخ وفقا السس ستحددها المؤسسة العامة  فترة التي تتجاعن الوتتحمل المنشأة فائدة    31/12/2024

 للضمان االجتماعي .

%( سنويا عن المبالغ التي تحملتها المؤسسة من تاريخ الصرف حتى السداد  1تتحمل المنشأة فائده اضافية بنسبة ) ✓

لمنشأة فائده  وفي حال عدم السداد قبل التاريخ المذكور تتحمل ا  31/12/2021التام في مدة ال تتجاوز تاريخ   

 عن الفترة التي تلي ذلك التاريخ .

، وذلك بناء  2020بشهر كانون االول بعام  14  بموجب امر الدفاع رقمالصادر العمل ببرنامج حماية  تم ايقاف ✓

 . 2020لسنة  24على امر الدفاع رقم 
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 ( المعّدل 2)برنامج تمكين اقتصادي 

 

اً. البرنامج المؤمن عليهم العاملون في المنشات غير المصرح لها بالعمل والقطاعات والمنشات االكثر تضرريستفيد من هذا  

باحكام  ( دينار وذلك عن فترات شموله  1000يجب ان ال تزيد اجور المؤمن عليه الخاضعه لالقتطاع في اخر منشأة عن )

 .  الضمان االجتماعي قانون

   2قيمة المبلغ المصروف للمؤمن عليه المستفيد من برنامج تمكين اقتصادي 

%( من مجموع اجوره الخاضعه لالقتطاع على حساب   8تصرف للمستفيد من هذا البرنامج بناءا على طلبه للسلفة نسبة ) 

( دينار  للمؤمن 500مقداره )وبحد اقصى  ويخصم من الناتج المبالغ المدينة على الموظف والمتبقي  تعويض الدفعة الواحده  

(  200)بحدها األعلى  ( والبالغة قيمتها  2يخصم منه ما صرفه المؤمن عليه من برنامج تمكين اقتصادي )عليه االردني  

   دينار .
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   ( 1)برنامج مساند 

 اشهر .  6بدل تعطل عن العمل لمدة ال تزيد  على   (1)من برنامج مساند يصرف للمستفيد من هذا 

   ( 1)شروط االستفادة من برنامج مساند 

1.  ً جوره الخاضعه لالقتطاع بما في ذلك المبالغ أ%( من مجموع  8بأكثر من ما نسبته )  ان ال يصبح رصيد المستفيد مدينا

 مستحقة للمؤسسة . التي حصل عليها وفقا الوامر الدفاع السابقة او اي مبالغ اخرى 

ولمدة     24المرتبط بأمر الدفاع    1المرتبط ألوامر الدفاع السابقة ان يستفيد من مساند    (1)  يمكن لمن استفاد من مساند .2

 .( شهور6)

 .يجب ان يكون المؤمن عليه المشمول بتأمين التعطل عن العمل والذي انتهت خدماته من المنشأة التي كان يعمل بها .3

   (1)التقديم على برنامج مساند  

موقع  في    الخدمات االلكترونية  لحسابه الشخصي على  المؤمن عليه  التقدم بطلب بدل التعطل عن العمل من خالل دخول  يتم

 . WWW.SSC.GOV.JO المؤسسة اإللكتروني 

   24المرتبط بأمر الدفاع  1القيمة المصروفة من برنامج مساند 

( دينار وحد أدنى  350%( من أجره األخير الخاضع للضمان وبحد أقصى )50يصرف للمؤمن عليه  بدل التعطل بنسبة )

 .( سابقاً 1( دينار شهرياً بصرف النظر عن حصوله على بدل تعطل عن العمل بموجب برنامج مساند )150)

 ( 1) بها خالل استفادته من برنامج مساند   مشموال  العامل   يظل مينات التي  التأ 

مشموال بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويستطيع المؤمن عليه طلب    1يبقى العامل خالل فترة استفادته من برنامج مساند  

% شهريا  1تعليق تأمين الشيخوخة ويبقى مشموال بتأمين العجز والوفاة وبهذه الحالة سيخصم من مبالغ المؤمن عليه نسبة  

% تأمين العجز 1لى الخدمات االلكترونية لتحديد هل يرغب بالشمول بنسبة ، ويوجد خيار للمؤمن عليه ع  صرفمن كل 

 . % بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة17.5والوفاة أو بنسبة 

 

 

 

 

 خدمة ايبانك 

http://www.ssc.gov.jo/
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للمؤسسة من خالل القنوات   (IBAN) طلب إلرسال رقم الحساب البنكيب  التقدملمؤمن عليه  ل  من خالل هذه الخدمة يمكن

التطبيق االلكتروني للبنك، مركز خدمة    وفّرتها البنوك المعتمدة لهذه الخدمه وتشمل: مراكز الخدمة الهاتفية للعمالء،التي  

   .العمالء )كاونتر البنك(، خدمات االنترنت البنكي، خدمات الصراف اآللي

 البنوك المعتمدة لهذه الخدمه  

ال العربي،  البنك  والتمويل،  للتجارة  اإلسكان  العربي بنك  االستثمار  بنك  األردن،  بنك  القاهرة عمان،  بنك  اإلسالمي،  بنك 

البنك   الدولي،  اإلسالمي  العربي  البنك  االتحاد،  بنك   ، المصرفية  العربية  المؤسسة  بنك  االردني،  األهلي  البنك  األردني، 

 .األردني الكويتي، وبنك صفوة اإلسالمي

   

 


