دليل التقدم بطلب الحصول على بدل التعطل عن العمل إلكترونيا

www.ssc.gov.jo
أوالً :الغاية من الخدمة :
التقدم بطلب الحصول على بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتعطلين عن العمل ولهم فترة اشتراك ال تقل عن
 36اشتراكا وأن يكون آخر اشتراك على األقل بتأمين التعطل (أي خالل عمل المؤمن عليه في منشأة بالقطاع
الخاص).
مالحظة :التقدم بطلب بدل التعطل خالل فترة العمل بقانون الدفاع من خالل خدمات اوامر الدفاع برنامج مساند
المعدل ،وبإمكانك مراجعة دليل خدمات أوامر الدفاع لألفراد.
()1
ّ
ثانياً :خطوات تقديم طلب الحصول على بدل التعطل عن العمل:

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

 -2الدخول إلى الخدمات اإللكترونية كما هو مبين في الصورة أدناه ،او الدخول مباشرة عبر الرابط التالي:

https://eservices.ssc.gov.jo/external/login

 -3ادخال الرقم الوطني لألردني أو الرقم الشخصي لغير األردني وكلمة السر ،ثم الضغط على زر دخول ،كما هو
مبين في الصورة أدناه:

 -4من شاشة الخدمات اإللكترونية الذهاب إلى خدمة (طلب التعطل) واختيار طلب التعطل ،وذلك كما هو ظاهر في
الصورة أدناه:

 -5من الشاشة التي تظهر لك عليك مراجعة البيانات الشخصية الظاهرة كما في الشاشة المبينة أدناه.

 -6الضغط على خيار التالي لالنتقال إلى تفاصيل الطلب والضغط على زر التالي.

 -7تحديد طريقة الدفع والضغط على خيار التالي لالنتقال إلى الوثائق المطلوبة.

 -8من شاشة الوثائق يترتب عليك ارفاق الوثائق المطلوبة في حال طلبها.

 -9الضغط على خيار التالي لالنتقال إلى شاشة ارسال الطلب والضغط على مربع موافق بعد االطالع على كشف
االشتراكات التفصيلي والضغط على مربع اإلقرار.

 -10الضغط على خانة ارسال الطلب ،ثم يظهر لك أنه تم استقبال طلب بدل التعطل كما يصلك رسالة  smsعلى
هاتفك تتضمن تقديمك طلب التعطل.

مالحظات:
 -1يمكنك بأي وقت الدخول للخدمات اإللكترونية ومن خدمة طلب التعطل الدخول لخدمة إيقاف التعطل وتقديم
الطلب ،وذلك في حال رغبتك بإيقاف التعطل أو في حال التحاقك بعمل مشمول بالضمان االجتماعي.

 -2يمكنك أيضا تقديم طلب بدل التعطل عن العمل من خالل تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية وهو باسم

(الضمان االجتماعي األردني) وذلك بعد تحميله من متجر التطبيقات والدخول عليه برمز الدخول وهو الرقم

الوطني لألردني أو الرقم الشخصي لغير األردني ونفس كلمة السر التي قمت بتحديدها عند التسجيل بالموقع
اإللكتروني وتقديم الطلب من خالله.

انتهى الدليل

