آلية التسجيل وإنشاء حساب على موقع المؤسسة االلكتروني لألفراد

www.ssc.gov.jo
أوالً :الغاية من التسجيل :
االستفادة من كافة الخدمات اإللكترونية المتاحة على موقع المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.

ثانياً :خطوات التسجيل على الموقع اإللكتروني:

 -1الدخول لموقع المؤسسة االلكتروني (.)www.ssc.gov.jo

 -2في حال كان لك تسجيل سابق على الموقع عليك الدخول إلى الخدمات اإللكترونية كما هو مبين في الصورة

أدناه ،أو الدخول مباشرًة عبر الرابط التاليhttps://eservices.ssc.gov.jo/external/login :

 -3بعد دخولك عبر الرابط عليك ادخال الرقم الوطني لألردني أو الرقم الشخصي لغير األردني وكلمة السر،
ثم الضغط على زر دخول ،كما هو مبين في الصورة أدناه:

 -4في حال لم يكن للمؤمن عليه أو متلقي الخدمة تسجيل سابق على الموقع عليه من الشاشة الرئيسة لموقع
المؤسسة اإللكتروني الدخول إلى الخدمات اإللكترونية ،كما هو مبين في الصورة ادناه:

 -5ثم من الشاشة الظاهرة على المؤمن عليه أو متلقي الخدمة الضغط على خيار تسجيل األفراد كما هو مبين
الصورة ادناه:

 -6بعد ذلك تعبئة البيانات المطلوبة بشكل كامل مع مراعاة إدخالها بدقة عالية ،كما هو مبين في التفاصيل
التالية والصورة ادناه:

 يجب عند إدخال البيانات أعاله إدخالها بدقة عالية مع مراعاة ان الحقول الحمراء اجبارية وباقي
الحقول اختيارية ،وكما يلي:

 إدخال الرقم الوطني كما هو في بطاقة األحوال المدنية (البطاقة الشخصية).
 إدخال رقم البطاقة الشخصية المتوفر خلف الهوية الشخصية لألردني .

 إدخال رقم وطني ألحد األقارب وتحديد صلة القرابة في الخانة التي تليها.

 تحديد رمز الهاتف الدولي وإدخال رقم الهاتف الخاص بك بدون صفر في بدايته.

 تحديد بلد االقامة والمستوى االكاديمي ،وإدخال البريد اإللكتروني ثم إعادة كتابته في الخانة التي

حدد البنك الذي فيه حسابك البنكي.
تليها ،و ّ
 إدخال كلمة سر تتكون من ارقام وحروف ورموز ال تقل عن  8خانات ،مثال على ذلك
( ،)asdf*1234وتأكيد كلمة السر نفسها في الخانة التي تليها.

 اختيار طريقة التفعيل لحسابك اما عن طريق رقم الهاتف او عن طريق البريد االلكتروني.

 ادخل رمز الشاشة الظاهر في الصورة بالمربع المخصص له كما هو أحرف كبيرة وصغيرة.

 الضغط على زر ارسال.

 تظهر لك شاشة تتضمن رمز التحقق إلدخال الرقم الذي وصل لهاتفك والذي يتكون من ( )4ارقام
فعال على الموقع).
ثم اضغط موافق( .يصبح حسابك ّ

 -7تستطيع بعد إتمام عملية التسجيل الدخول على حسابك الشخصي على الموقع اإللكتروني للمؤسسة من
خانة الدخول إلى الخدمات اإللكترونية بأعلى الموقع بالضغط عليها وإدخال رقمك الوطني في حال كنت
أردني والرقم الشخصي لغير األردني في خانة رمز الدخول وكلمة السر التي قمت بتحديدها خالل عملية

التسجيل.

مالحظة :يمكنك الدخول على تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية وهو باسم (الضمان االجتماعي األردني)
بعد تحميله من متجر التطبيقات برمز الدخول وهو رقمك الوطني ونفس كلمة السر التي قمت بتحديدها عند

التسجيل بالموقع اإللكتروني.
 -8في حال نسيت كلمة السر عليك الضغط على خانة نسيت كلمة السر واتباع الخطوات التالية:

 -إدخل رقمك الوطني أو رقمك الشخصي في خانة رمز المستخدم واضغط على زر ارسال.

 -اختيار طريقة ارسال كلمة السر عن طريق رقم الهاتف أو البريد االلكتروني.

 -تصلك بعد ذلك رسالة  SMSعلى هاتفك الخلوي تتضمن رقم التحقق إلدخاله في خانة رمز

التحقق وعليك إدخال كلمة السر الجديدة مع مراعاة ادخال كلمة سر تتكون من ارقام وحروف ورموز
وال تقل عن  8خانات ،مثال على ذلك ( .)asdf*1234والضغط على زر ارسال.

مالحظة :في حال كان رقم الهاتف الخاص بك خاطئ أو قمت بتغييره أو كان البريد االلكتروني غير
صحيح بإمكانك من نفس الشاشة اختيار إعادة تسجيل لتحويلك لشاشة التسجيل لتحديث بياناتك.

مالحظة :بعد االنتهاء من عملية التسجيل والدخول الى الحساب تظهر لك الخدمات اإللكترونية كما هي مبينة في الصورة ادناه:

ثالثاً :االستعالم عن رقم الضمان:

 الدخول الى موقع المؤسسة االلكتروني www.ssc.gov.jo من قائمة الخدمات اإللكترونية اختيار خدمة االستعالم عن رقم الضمان (هذه الخدمة هي إحدىالخدمات التي تستطيع إستخدامها دون الحاجة للتسجيل على موقع الضمان) ،كما بإمكانك االستعالم
عن رقم الضمان مباشرة من خالل الرابط التالي:
 https://eservices.ssc.gov.jo/individuals/SearchBySecNoوإن آلية إستخدامها
كالتالي:

 ستظهر لك الشاشة التالية ،قم بتعبئة المعلومات المطلوبة محدداً بدايةّ الجنسية وقم بالضغط على زرإرسال رمز التحقق.

مبين في الصورة أدناه:
مالحظة :رقم هوية األحوال متوفر خلف الهوية الشخصية كما هو ّ

 سيتم إرسال رسالة نصية لهاتفك المحمول إن كنت تحمل رقم أردني ،وتتضمن هذه الرسالة رقم تحققإلدخاله في الخانة المطلوبة وسيقوم النظام بإظهار رقم التأمين الخاص بك ،كما أيضا يتم ارسال رسالة

نصية لبريدك اإللكتروني تتضمن رقم تحقق قم بإدخاله في الخانة المطلوبة وسيقوم النظام بإظهار رقم

التأمين الخاص بك.

انتهى الدليل

