دليل الخدمات االلكترونية لالشتراك االختياري لألردنيين

الهدف من هذه الخدمة
االستفادة من كافة الخدمات اإللكترونية التي توفرها المؤسسة للمؤمن عليه األردني بخصوص خدمات االشتراك

االختياري.

 خدمات االشتراك االختياري لألفراد:
أوالً :خطوات االستعالم عن رقم الضمان (اضغط هنا).
ثانياً :خطوات تقديم طلب انتساب اختياري (اضغط هنا).
ثالثاً :خطوات طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية لراتب االشتراك االختياري الخاضع للضمان االجتماعي (اضغط

هنا)

رابعاً :خطوات طلب ايقاف االشتراك االختياري (اضغط هنا).
خامساً :خطوات تقديم طلب استمرار الشمول االختياري لمن انقطع لفترة ال تزيد عن ( )24شه اًر( .اضغط هنا).
سادساً :استعالم حول خدمات تسديد اشتراكات اختياري وكشف حساب والدفعات (اضغط هنا).

أوالً :االستعالم عن رقم الضمان:
 الدخول الى موقع المؤسسة االلكتروني www.ssc.gov.jo من قائمة الخدمات اإللكترونية اختيار خدمة االستعالم عن رقم الضمان (هذه الخدمة هي إحدى الخدماتالتي تستطيع إستخدامها دون الحاجة للتسجيل على موقع الضمان) ،كما بإمكانك االستعالم عن رقم الضمان

مباشرة من خالل الرابط التاليhttps://eservices.ssc.gov.jo/individuals/SearchBySecNo :
وإن آلية إستخدامها كالتالي:

 ستظهر لك الشاشة التالية ،قم بتعبئة المعلومات المطلوبة محدداً بداي ّة الجنسية وقم بالضغط على زر إرسالرمز التحقق.

مبين في الصورة أدناه:
مالحظة :رقم هوية األحوال متوفر خلف الهوية الشخصية كما هو ّ

 سيتم إرسال رسالة نصية لهاتفك المحمول إن كنت تحمل رقم أردني ،وتتضمن هذه الرسالة رقم تحقق إلدخالهفي الخانة المطلوبة وسيقوم النظام بإظهار رقم التأمين الخاص بك ،كما أيضا يتم ارسال رسالة نصية لبريدك
اإللكتروني تتضمن رقم تحقق قم بإدخاله في الخانة المطلوبة وسيقوم النظام بإظهار رقم التأمين الخاص بك.

ثانياً :طلب اشتراك اختياري ( للمنتسبين ألول مرة والمشمولين سابقا)
 -1الدخول إلى موقع المؤسسة اإللكتروني

www.ssc.gov.jo

 -2الدخول إلى الخدمات اإللكترونية على موقع المؤسسة اإللكتروني.

 -3إدخال الرقم الوطني وكلمة السر ،وفي حال لم يكن لديك حساب على موقع المؤسسة اإللكتروني عليك
الضغط على زر تسجيل األفراد.

 -4من شاشة الخدمات اإللكترونية الدخول إلى خدمات المتسبين اختيارياً.

 -5اختيار خدمة طلب انتساب من خدمات المنتسبين اختيارياً.

مالحظة :خدمات المنتسبين اختيارياً تتضمن الخدمات التالية( :البيانات األساسية ،طلب انتساب ،طلب تعديل نسبة
الزيادة السنوية ،طلب إيقاف ،كشف حساب ،الدفعات ،طلب استمرار الشمول االختياري ،تسديد اشتراكات اختياري).

 -6بعد اختيار خدمة طلب انتساب يظهر لك الطلب وفيه كافة البيانات المتعلقة بالمؤمن عليه ،ويتعين عليك
تحديد الراتب الخاضع للضمان االجتماعي وفق الخيارات المتاحة وهي خضوع حسب آخر أجر أو زيادة بدل
سنوات انقطاع وتحديدها او تخفيض األجر بما ال يزيد عن (.)%20

 في حال كان اشتراكك ألول مرة في الضمان االجتماعي عليك اتباع كافة الخطوات أعاله ويجب أن تحدد

األجر الذي ترغب االشتراك على أساسه ما بين الحد األدنى ألجر الخضوع والحد األعلى ألجر الخضوع

الذي يظهر أمامك على الطلب عند الدخول لخدمة طلب انتساب.

 -7االطالع على الشروط واالحكام ثم الموافقة والضغط على زر موافق ،كما هو مبين في الصورة ادناه

 -8بعد الضغط على زر موافق سوف يتم شمولك مباشرًة بالضمان االجتماعي اختيارياً من بداية الشهر الذي تقدم
فيه طلب االنتساب ،وسوف تظهر لك الصورة أدناه:

ثالثاً :خطوات طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية لراتب االشتراك االختياري الخاضع للضمان االجتماعي خالل

حيث تمكنك هذه الخدمة من تقديم طلب لتعديل نسبة الزيادة السنوية
الفترة (( 1/1ولغاية  )2/15من كل عام)ُ ،
الحالية على راتبك الخاضع للضمان االجتماعي.

للقيام بعملية تعديل نسبة الزيادة السنوية لراتب االشتراك االختياري عليك القيام بما يلي:
 -1الدخول إلى الخدمات اإللكترونية على موقع المؤسسة اإللكتروني والدخول لحسابك الشخصي كما هو مبين
في البند ثانياً من هذا الدليل واتباع الخطوات األربعة األولى .

 -2من خدمات المنتسبين اختيارياً اختيار خدمة طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية.

حدد نسبة الزيادة السنوية المطلوبة من القائمة المنسدلة مع مراعاة ما يلي:
ّ -3
فعال
* يجب أن يكون لديك إشتراك إختياري ّ

* يجب أن تكون نسبة الزيادة السنوية المطلوبة ال تساوي نسبة الزيادة السنوية الحالية.

* قم بالضغط على زر ( إرسال).

رابعاً :تقديم طلب ايقاف االشتراك االختياري
الفعال من خالل موقع المؤسسة اإللكتروني.
تمكنك هذه الخدمة من تقديم طلب إيقاف اشتراكك اإلختياري ّ
للقيام بعملية إيقاف االشتراك االختياري عليك القيام بما يلي:
 -1الدخول إلى الخدمات اإللكترونية على موقع المؤسسة اإللكتروني والدخول لحسابك الشخصي كما هو مبين
في البند ثانياً من هذا الدليل واتباع الخطوات األربعة األولى.

 -2من خدمات المنتسبين اختيارياً اختيار خدمة طلب إيقاف.

 -3من خدمات المنتسبين اختيارياً اختيار خدمة طلب إيقاف ،وسوف يظهر لك نموذج طلب إيقاف وفيه كامل
البيانات ،ويتعين عليك إدخال تاريخ اإليقاف وإرسال الطلب ،كما يظهر في الصورة أدناه.

خامساً :خطوات تقديم طلب استمرار الشمول االختياري لمن انقطع لفترة ال تزيد عن ( )24شه اًر
 -1الدخول إلى الخدمات اإللكترونية على موقع المؤسسة اإللكتروني والدخول لحسابك الشخصي كما هو مبين
في البند ثانياً من هذا الدليل واتباع الخطوات األربعة األولى.

 -2من خدمات المنتسبين اختيارياً اختر خدمة طلب استمرار الشمول االختياري وحدد الفترة التي ترغب شمولها
وهي ال يزيد عن ( )24شه اًر من تاريخ انقطاعك وقم بإرسال الطلب.

سادساً :استعالم حول خدمات تسديد اشتراكات اختياري وكشف حساب والدفعات

 -1الدخول إلى الخدمات اإللكترونية على موقع المؤسسة اإللكتروني والدخول لحسابك الشخصي كما هو مبين
في البند ثانياً من هذا الدليل واتباع الخطوات األربعة األولى.

 -2اختيار الخدمة التي ترغب من الخدمات التالية (خدمات تسديد اشتراكات اختياري وكشف حساب والدفعات)،
وكما هي مبينة في الصورة التالية:

انتهى الدليل

