االصدار السابع 1212/21
Page 1 of 2

السلف الشخصية للمتقاعدين األردنيين إلاضاةة المدد لاااا

إسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
قنوا تقدام الخدمة

استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة
المؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين لألنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل
الحد األدنى من االشتراكات الالزمة الستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

 .1إكمال سن الشيخوخة (  06للذكر و  55لألنثى ) دون استكمال الحد األدنى من االشتراكات الالزمة
الستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وهي ( )186اشتراك.

 .2أن يكون لدى المؤمن عليه فترة اشتراك فعلي ( )88اشتراك كحد أدنى.
اإلتصال بمركز االتصال الموحد ( )111111أو مراجعة أحد فروع المؤسسة.
 .1كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان مشموال لديها.

الوثائق المطلوبة
المؤسسا الشريكة ةي
تقدام الخدمة وأدوارها

إجراءا /خطوا تقدام
الخدمة

رسوم الخدمة
مدة إنجاز الخدمة

 .2البطاقة الشخصية لغير األردني الصادرة عن دائرة األحوال المدنية والجوازات أوجواز السفر
لغير األردني غير الحاصل على بطاقة شخصية ( سارية المفعول).

ال يوجد
 .1اتصال المؤمن عليه على الرقم 111111

 .2تقديم معاملة السلفة لغايات إضافة المدد لغايات استحقاق الراتب التقاعدي
 .3احتساب قيمة السلفة وتبليغ المؤمن عليه.

 .4عمل مقاصة داخلية لتسديد المبلغ المطلوب مقابل إضافة المدد فقط .
ال يوجد
( )3أيام عمل

 يبدأ اقتطاع األقساط من الشهر التالي لمنح السلفة ويقتطع من الراتب التقاعدي المخصص للمتقاعد في نهاية كل شهر.
 يجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه االدخاري المتراكم لغايات تسديد المبلغ المقابل إلضافة المدة الالزمة لغايات تمكينه من
إكمال المدة الموجبة الستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

 اذا كانت السلفة المتوقعة اقل من قيمة المبلغ المستحق الضافة المدد فيتم تسديد المبلغ نقدا .

1

الموقع االلكتروني www.ssc.gov.jo :

w

البريد اإللكترونيwebmaster@ssc.gov.jo :

1

w

مركز االتصال الموحد 111111
www.facebook.com/jordanssc

االصدار السابع 1212/21
Page 2 of 2

 تحسب نسبة الفائدة على المبالغ التي يتم إقراضها من المؤسسة لغايات إضافة المدد بنسبة ( )%8.5سنوياً متناقصة
باإلضافة إلى نسبة ( )%1سنوياً كتأمين مخاطر السلفة عن كامل مدة السلفة.
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