دليل خدمة االحتساب االفتراضي للراتب التقاعدي
أوالً :الغاية من الخدمة:
إمكانية المؤمن عليهم األفراد من احتساب الراتب التقاعد الشيخوخة والمبكر افتراضيا دون الحاجة لم ارجعة

المؤسسة ،وذلك بالدخول للخدمات اإللكترونية على موقع المؤسسة اإللكتروني.

ثانياً :خطوات احتساب الراتب التقاعدي االفتراضي:

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

 -2الدخول إلى الخدمات اإللكترونية ،كما هو مبين في الصورة أدناه:

 -3في حال كان للمؤمن عليه تسجيل سابق على الموقع عليه إدخال الرقم الوطني لألردني أو الرقم الشخصي
لغير األردني في خانة رمز الدخول وكلمة السر ،وفي حال لم يكن له تسجيل سابق عليه الضغط على
خانة تسجيل األفراد.
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 -4من شاشة الخدمات اإللكترونية الذهاب إلى خدمات االحتساب االفتراضي واختيار خدمة احتساب الراتب
التقاعدي وذلك بالضغط عليها ،وذلك كما هو ظاهر في الصورة أدناه:

 -5بعد الدخول إلى خدمة احتساب الراتب التقاعدي تظهر لك الصورة أدناه ،اضغط على زر موافق:
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 -6بعد الخطوة أعاله تظهر لك شاشة البيانات الشخصية وفيها كافة التفاصيل من االسم وااليميل ورقم الهاتف
ويكون بإمكانك االنتقال إلى الخطوة التالية بالضغط على زر التالي ،وذلك كما هو مبين في الصورة أدناه:

 -7بعد الضغط على زر التالي تظهر لك شاشة التاريخ المتوقع للتقاعد وفيها بإمكانك تحديد موعد التقاعد
والذي سيكون متاح لك اختياره آليا بأقرب تاريخ متوقع لتقاعدك ،وأيضا عدد المعالين والعمر عند التقاعد
ونوع الراتب التقاعدي ونسبة الخصم للتقاعد المبكر وعدد االشتراكات عند التقاعد ،كما هو مبين في الصورة

أدناه ،ثم عليك الضغط على زر التالي:
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 -8باالنتقال إلى شاشة األجور يظهر لك قيمة أجورك الخاضعة للضمان االجتماعي وفقا ألجرك الحالي ،ويكون
متاح لك تعديل نسبة الزيادة االفتراضية والمتوقعة على أجرك الخاضع للضمان من خالل هذه الشاشة،

وعليك الضغط على زر احتساب ،وذلك كما هو مبين الصورة أدناه:

 -9بعد الضغط على زر احتساب يظهر لك عدد االشت اركات الكلي عند التقاعد وعدد االشتراكات المطلوبة
الستحقاق الراتب التقاعدي ،كما هو مبين في الصورة أدناه ،ثم عليك الضغط على زر التالي:
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 -10بعد الضغط على زر التالي يظهر لك الراتب التقاعدي المتوقع كما في الصورة أدناه:

مالحظة :يمكن الحصول على هذه الخدمة من خالل تطبيق المؤسسة على الهاتف الذكي باسم (الضمان

االجتماعي األردني.

انتهى الدليل
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