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الشمول للعمل الحر -المرن

إسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
قنوات تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة
الجهات الشريكة في تقديم
الخدمة

المؤمن عليه غير األردني
الموقع اإللكتروني للمؤسسة (. )www.ssc.gov.jo
ان ال يكون للمؤمن عليه ذمم مدينة.
ال يوجد
و ازرة العمل
 .1دخول المؤمن عليه إلى حسابه اإللكتروني عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة

 .0اختيار خدمة طلب الشمول بالعمل الحر من خالل ايقونة الشمول الحر المتاحة ضمن الخدمات
االلكترونية

 .3تعبئة الحقول المطلوبة وتحديد شريحة الشمول ( مرفقة بالجدول اسفل البطاقة )

 .4تحديد االجر المراد االنتساب عليه على ان ال يقل عن الحد االدنى المسموح به و هو  032دينار  .و
بناءا على هذا االجر تتحدد قيمة المبلغ المطلوب تسديده حسب شريحة الشمول التي تم اختيارها

إجراءات /خطوات تقديم
الخدمة

 .5الضغط على ايقونة ارسال

 .6سيتم ظهور رسالة على الشاشة مفادها تم شمولك بالعمل الحر من بداية الشهر الذي تم تقديم الطلب
فيه.

 .1استقبال رسالة نصية من الضمان االجتماعي تم شمولك بالعمل الحر من بداية الشهر والمبلغ المطلوب
تسديده لتفعيل االشتراك

 .8استقبال رسالة نصية من الضمان االجتماعي برمز الدفع على اي فواتيركم لغايات السداد بنفس اليوم

حيث يبقى الرمز صالح لغاية يوم واحد فقط في حال عدم التمكن من السداد بنفس اليوم يجب اصدار
رقم دفع جديد من خالل الدخول الى خدمة تسديد ذمم مالية الموجودة ضمن شاشة الخدمات اإللكترونية.

 .9بعد السداد يصبح االشتراك فعال ،ويمكن مراجعة و ازرة العمل إلستكمال اجراءات اصدار تصريح العمل.
رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة

مباشرة

الموقع االلكتروني www.ssc.gov.jo :
البريد اإللكترونيwebmaster@ssc.gov.jo :

مركز االتصال الموحد 111111
www.facebook.com/jordanssc

 في حال كان المشترك لديه اشتراك سابق و فعال و عليه مبالغ غير مدفوعة لن يتم الدخول لهذه الخدمة ،وعليه الدخول
لشاشة ذمم االفراد.
 في حال مرور شهر على عدم قيام المؤمن عليه بمراجعة و ازرة العمل واستخراج تصريح عمل يتم الغاء شموله بالعمل
الحر ،ويمكن مراجعة اي فرع من فروع المؤسسة السترداد المبالغ التي قام بدفعها.

 يعتبر المؤمن عليه المشمول بالعمل الحر مشموال بكافة التأمينات (العجز والوفاة وإصابات العمل واألمومة والتعطل عن
العمل وتأمين الشيخوخة( حسب الشريحة التي يختارها من الشرائح المبينة في الجدول ادناه.

 يتوجب على المؤمن عليه السوري الجنسية دفع ما ال يقل عن مجموع مستحقات اشتراك شهرين للشمول بالعمل المرن،
فعلى سبيل المثال إذا اختار الشمول على الشريحة األولي يتوجب عليه دفع ما مجموعه ( )31.14دينار أما اذا اختار
الشمول على الشريحة الثانية توجب عليه دفع ما مجموعه ( )43.105دينار وهكذا.

 يتوجب على المؤمن عليهم غيراألردنين ومن غير الجنسية السورية دفع ما اليقل عن مجموع مستحقات اشتراكات سنة
كاملة للشمول بالعمل الحر ،فعلى سبيل المثال إذا اختار الشمول على الشريحة األولي يتوجب عليه دفع ما مجموعه
( )192.44دينار أما اذا اختار الشمول على الشريحة الثانية توجب عليه دفع ما مجموعه ( )058.152دينار وهكذا.

جدول توضيحي يمثل نسب الشمول حسب الشرائح المعتمدة في الشمول الحر /المرن ومقدار اإلشتراكات
الشهرية المستحقة لكل شريحة
التأمين
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