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إسم الخدمة

الدفع من خالل البطاقات االئتمانية وخدمة eFAWATEERcom

الفئة المستفيدة من الخدمة

المنشآت( أصحاب العمل) والمؤمن عليهم.

قنوات تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني (. )www.ssc.gov.jo

 .1أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون الضمان االجتماعي.
 .2أن يكون المؤمن عليه مشموالً الحكام القانون.

 .3على المنش ا اااة المعنية أو المؤمن عليه الحص ا ااول على خدمة e-Bankingمن البنك
الخاص به ,وعليهم الحص ا ا ا ااول من البنك على كلمة الس ا ا ا اار واس ا ا ا اام المس ا ا ا ااتخدم
) (Password, User Nameالخاص بحسابه البنكي المراد الدفع منه.

شروط الحصول على الخدمة

اميا من المنشااأة
 .4بخصااوص المنشااآت :على صاااح العمل أو الش ااخ المخول رسا ً
الحصا ا ا ا ااول على رقم التحق من خالل الموقع اإللكتروني ( خدمة االسا ا ا ا اات سا ا ا ا ااار عن
المعلومات األسااساية للمنشاأة) ,او رمز الدفع االلكتروني في حال تم اصادار رمز دفع
من خالل حسااب المنشاأة على موقع المؤساساة ويتم دفعها من خالل الدفع الموحد في
القنوات المتاحة للدفع (.)eFAWATEERcom

 .5بخصا ا ا ا ااوص المؤمن عليهم المنتسا ا ا ا اابين اختيارًيا  :المطلوب رقم تأمين الضا ا ا ا اامان
االجتماعي و الرقم الوطني الخاص بالمش ا ااتر ن س ا ااه ,او رمز الدفع االلكتروني في
حال تم اص اادار رمز دفع من خالل حس اااب المنش ااأة على موقع المؤسا اس ااة ويتم دفعها
من خالل الدفع الموحد في القنوات المتاحة للدفع (.)eFAWATEERcom
الوثائق المطلوبة
المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

ال يوجد
البنو المحلية ,البنك المركزي. eFAWATEERcom ,

 .1يتعين على طال

الخدمة الدخول لحسابه على الموقع اإللكتروني للمؤسسة العامة

للضمان االجتماعي.
 .2اختيار خدمة تس ا ا ا ااديد االن ا ا ا ااتراكات ومنها تحديد طريقة الدفع باختيار خدمة الدفع
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

ال وري – اي فواتيركم.

 .3أ .تحديد المبلغ الذي يرغ

بتسديده والطريقة التي يرغ

بالسداد من خاللها وهي

الدفع المبانر إلي فواتيركم.

ب .في حال الرغبة باسا ا ا ا ا ا ااتخدام البطاقة االتتمانية يتم اختيار خدمة الدفع ال وري

ومن ثم طريقة السداد وهي البطاقة اإلتمانية من خالل اي فواتيركم.

الموقع االلكتروني www.ssc.gov.jo :
البريد اإللكترونيwebmaster@ssc.gov.jo :
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 .4تعبئة البيانات المطلوبة وإدخال رمز التحق للبنك المختار الذي ساا اايص ا اال لطال
الخدمة من خالل رسالة نصية  SMSترسل على رقم هات ه المعتمد لدى البنك.

 .5بعد إتمام عملية دفع المبلغ س ااتص اال رسا االة لطال

الخدمة ت يد بأنه تم دفع المبلغ

متضا ا اامنة التيمة التي تم سا ا اادادها كما سا ا ااي هر له على الشا ا ااانا ا ااة الخاصا ا ااة بالمبالغ
والدفعات قيمة المبالغ المتبتية بعد السداد.
 يتم اسا ا ااتي ا عمولة حس ا ا ا

ونصو من المنشآت ,وذلك لصالح البنك المركزي.

رسوم الخدمة

 يتم اس ا ااتي ا عمولة بمقدار ( )%5.2من قيمة المبالغ المدفوعة لص ا ااالح الش ا ااركات
التي تقدم خدمات البطاقات اإلتتمانية.

قيمة االشتراك الشهري

ال يوجد.

مدة إنجاز الخدمة

مبانرة.

 يستطيع أي نخ

الخدمة بحد اقصا ا ااى نصا ا ااو دينار من االفراد ودينار

الدفع عن أي نخ

حاصال على رقم التأمين والرقم الوطني للشخ
آخر من حسابه الخاص إذا كان
ً

عنه أو رقم تأمين المنشأة ورقم التحق الخاص بها من خالل موقع .eFAWATEERcom

المدفوع

 لالست سار عن المبالغ المستحقة لالنتساب االختياري أو المبالغ المستحقة النت ار المنشآت من خالل الخدمات اإللكترونية عبر
الموقع اإللكتروني للمؤسسة .
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