آلية تقديم طلب الحصول على بدل الرعاية المنزلية إلكترونيا
الغاية من الخدمة:
االستفادة من بدل الرعاية المنزلية للمؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص ،والتي استفادت من بدل األمومة
وكانت والدتها بعد تاريخ .)www.ssc.gov.jo( .2020/8/11
 يتضمن هذا الدليل خطوات تقديم طلب رعاية منزلية ،وخطوات إيقاف طلب الرعاية
أوال :خطوات تقديم طلب بدل الرعاية المنزلية:
 -1الدخول إلى موقع 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 :

 -3في حال لم يكن للمؤمن عليها حساب على موقع المؤسسة اإللكتروني عليها أوالً إنشاء حساب ،وذلك باالطالع
على دليل التسجيل وإنشاء حساب على موقع المؤسسة اإللكتروني ،أو الدخول مباشرة عبر الرابط التالي للتسجيل:

https://eservices.ssc.gov.jo/registerIndividual

 -4بعد دخول المؤمن عليها عبر الرابط أو للخدمات اإللكترونية عليها إدخال رقمها الوطني في حال كانت أردنية
أو رقمها الشخصي في حال كانت غير أردنية وكلمة السر ،ثم الضغط على زر دخول ،كما هو مبين في الصورة

أدناه:

 -5من شاشة الخدمات اإللكترونية الذهاب إلى خدمات األمومة واختيار خدمة (طلب رعاية منزلية).

 -6مراجعة البيانات الشخصية الظاهرة كما في الشاشة المبينة أدناه.

 -7الضغط على خيار التالي لالنتقال إلى تفاصيل الطلب ،وإدخال الرقم الوطني أو الشخصي للطفل وسوف
تظهر باقي البيانات آلياً بعد ذلك بما فيها جنسية الطفل وتاريخ الوالدة واسم الطفل وتاريخ شمول الطفل في
برنامج رعاية والمبلغ المستحق شهرياً وتاريخ أول صرف ،ثم عليك الضغط على زر التالي.

 -8تحديد طريقة الدفع (البنك الذي فيه حسابك) وفرع البنك والضغط على خيار التالي لالنتقال إلى شاشة إرسال
الطلب.

 -9من شاشة إرسال الطلب يترتب عليك الضغط داخل مربع اإلقرار ثم الضغط على زر إرسال الطلب.

 -10الضغط على خانة ارسال الطلب  ،وسوف يظهر لك انه تم ارسال طلبك.

هامة :يتعين على المؤمن عليها إرسال رقم اآليبان للضمان االجتماعي من خالل خدمة آيبانك وذلك
مالحظة ّ
بالتواصل هاتفياً مع البنك أو من خالل مراجعته أو من خالل بطاقة الصراف أو من ال ـ  ،ATMوبأي وقت
بإمكانك االطالع على البنوك وقنواتها المعتمدة في إرسال اآليبان من خالل الضغط هنا.

ثانيا :إيقاف طلب الرعاية:
 -1الدخول إلى موقع 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 دخول المؤمن عليها عبر الرابط أو للخدمات اإللكترونية عليها إدخال رقمها الوطني في حال كانت أردنية
أو رقمها الشخصي في حال كانت غير أردنية وكلمة السر ،ثم الضغط على زر دخول ،كما هو مبين في

الصورة أدناه:

 -4من شاشة الخدمات اإللكترونية الذهاب إلى خدمات األمومة واختيار خدمة (إيقاف طلب رعاية).

 -5سيظهر لك نموذج (إيقاف طلب رعاية) ويترتب عليك إدخال الرقم الوطني أو الشخصي للطفل والضغط
على زر استعالم ثم يظهر لك بيانات الطفل وبنفس الوقت يصلك رمز التحقق على هاتفك وعليك إدخال

رمز التحقق مكانه المخصص والضغط على زر إرسال الطلب.

هامة
مالحظات ّ
 يتعين على المؤمن عليها إرسال رقم اآليبان للضمان االجتماعي من خالل خدمة آيبانك وذلك بالتواصل هاتفياً
مع البنك أو من خالل مراجعته أو من خالل بطاقة الصراف أو من ال ـ  ،ATMوبأي وقت بإمكانك االطالع
على البنوك وقنواتها المعتمدة في إرسال اآليبان من خالل الضغط هنا.

 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 وتقديم طلب رعاية منزلية أو إيقاف طلب الرعاية.

 يصرف للمؤمن عليها بدل الرعاية لستة أشهر ،وإذا كانت الرعاية بالمنزل تصرف بقيمة ( )25دينا اًر شهرياً

للطفل الواحد شريطة أن ال يتجاوز أجر المؤمن عليها الخاضع للضمان ألف دينار عند بدء إجازة األمومة.

 المؤمن عليها التي ترغب في الحصول على بدل رعاية الطفل من خالل دار الحضانة ،يترتب عليها تزويد
صاحب الحضانة ،أو ضابط ارتباطها برقمها الوطني ،ورقم طفلها الوطني أو الشخصي في كان الطفل غير

أردني ،وذلك لغايات تقديم طلب بدل الرعاية لها من خالل دار الحضانة المعتمدة لدى مؤسسة الضمان.

 يكون صرف أشهر بدل الرعاية بسقف ( )6أشهر بعد عودة المؤمن عليها للعمل من إجازة األمومة ويوقف

الصرف في حال توقفها عن العمل على أن يكون إكمال صرف أشهر الرعاية قبل إكمال الطفل خمس سنوات
أي ( )60شه اًر من عمره.

انتهى الدليل

