دليل خدمات أوامر الدفاع للمؤمن عليهم األفراد
برنامج مساند ( )1و ( )2و ( )3وبرنامج تمكين اقتصادي ()2

www.ssc.gov.jo
أوالً :الغاية من الخدمة:
استفادت المؤمن عليهم األفراد من برامج خدمات أوامر الدفاع والمبينة تفاصيلها أدناه:
البرنامج

المبالغ المستحقة

مالحظات

الشروط

 يصرف للمؤمن عليه ( )%50من

 إذا أصبح رصيد المؤمن
عليه في صندوق التعطل

برنامج مساند



ان يكون المؤمن عليه متعطالً عن العمل.

المعدل
()1
ّ



انتهاء خدمة المؤمن عليه من آخر منشأة كان يعمل فيها

أجره األخير بدل تعطل ولمدة ()6

بالقطاع الخاص بعد تاريخ .2011/9/1

أشهر شريطة ان ال يتجاوز رصيد

(الرصيد االدخاري) مدين

أن ال تقل عدد اشتراكاتالمؤمن عليه بالضمان من خالل

المدين ( )%8من مجموع رواتبه أو

بنسبة ( )%8من مجموع

عمله بمنشأة عن ) (36اشتراكاً ،وأن ال يكون قد استفادة

اجوره الخاضعة للضمان ،وبما ال يقل

أجوره الخاضعة للضمان

عن ( )150دينار وال يزيد على

االجتماعي

يوقف

أن ال يكون تجاوز رصيد المؤمن عليه مدينا للمؤسسة

( )350دينار لكل دفعة باستثناء من

الصرف.

باكثر من  %8من مجموع الرواتب التي اشترك عليها
بالضمان.

له  240اشتراكاً فأكثر فيصرف له

( )%75من أجره األخير عند تعطله

عليه بعمل أثناء فترة

ان يكون آخر اشتراك للمؤمن عليه في منشأة بالقطاع

وبدون سقف.

صرف التعطل عن العمل

(بدل تعطل عن
العمل)



من سقف بدل التعطل عن العمل وفقا لمساند  1معدل.





الخاص.

 في حال التحاق المؤمن

عليه

إبالغ

المؤسسة

بإيقاف بدل التعطل عن
العمل إلكترونياً.
برنامج مساند



ان ال يقل الرصيد االدخاري عن ( )90دينار.

يصرف للمؤمن عليه ( )%60من

()2



ان ال يكون المؤمن عليه سبق وصرف من هذا الرصيد.

رصيده االدخاري بحد أعلى ()450

قل المبلغ عن ()150
إذا ّ
دينار يصرف دفعة لمرة

(صرف من



أن ال يكون المؤمن عليه قد استفاد من أي برنامج آخر من

دينار.

واحدة ،وإذا كان المبلغ

الرصيد

برامج مساند.

االدخاري)
برنامج مساند
()3
(سلفة على

( )150دينار فأكثر ُيصرف



على ثالثة دفعات.

أن يكون له فترة اشتراك بالضمان االجتماعي ال تقل عن

يصرف للمؤمن عليه ( )%5من مجموع

( )12اشتراكاً سواء كانت فترة شمول اختياري أو إلزامي من

أجوره الخاضعة للضمان بحد أعلى

قل المبلغ عن ()150
إذا ّ
دينار يصرف دفعة لمرة

( )450دينار وبحد أدنى ( )50دينار.

واحدة ،وإذا كان المبلغ

خالل منشأة ،على أن يكون المشترك اختيارياً مسدد المبالغ

حساب تعويض

المترتبة عليه بدل اشتراكات عن هذه الفترة على األقل وذلك

الدفعة الواحدة)

قبل .2020/3/1

( )150دينار فأكثر ُيصرف
على ثالثة دفعات.
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أن ال يزيد آخر أجر مشمول عليه بالضمان عن ) (1000
دينا ار سواء كان شموله اختيارياً أو الزامياً عن طريق منشأة.



أن تكون خدمته قد أنهيت من آخر منشأة كان يعمل فيها
في القطاع الخاص أو العام.



أن ال يكون قد استفاد من أي برنامج من برامج امر الدفاع
الخاصة ببدل التعطل عن العمل ،أو الصرف من الرصيد
االدخاري او سلفة وفقا لبرنامج تمكين اقتصادي 2



فعال يشترط أن يكون مسدد
أما المشترك اختيارياً واشتراكه ّ

بدل اشتراكات عن  12شهر على االقل قبل 1/3/2020

و أن ال يكون استفاد سابقاً من سلفة من تعويضات الدفعة

الواحدة ،ومهما كان راتبه المشمول عليه ،ويصرف له في
هذه الحالة  %8من مجموع الرواتب التي اشترك عليها
بالضمان أو التي سدد عنها االشت ارك االختياري ( قبل

 ،)1/3/2020بسقف  1200دينار وتسدد على  3أشهر
بسقف  400دينار كل شهر.
ان ال يزيد األجر األخير الخاضع للضمان عن ()700

 يصرف للمؤمن عليه في القطاع

برنامج تمكين
اقتصادي ()2

دينار للعاملين في القطاع العام ،اما العاملين في القطاع

العام ( )%5من مجموع أجوره

القطاعات الخاصة( :البنوك،

المعدل
ّ

الخاص ان ال يزيد االجر األخير الخاضع للضمان عن

الخاضعة للضمان بحد أعلى

التأمين ،الكهرباء ،المياه،

( )1500دينار.

( )200دينار.

التعليم ،االتصاالت).





فعال.
ان يكون العامل مشموالً بالضمان واشتراكه ّ

يستثنى من هذا البرنامج

 يصرف للمؤمن عليه في القطاع



ان ال يكون سبق واستفاد من برنامج مساند ()3



أما العامل في قطاع خاص أكثر تضر اًر فيشترط أن يكون

الخاص ( )%8من مجموع أجوره

عامالً في احدى القطاعات المعتمدة لالستفادة من برنامج

استدامة كونها لم يكن مصرح لها بالعمل أو أكثر تضر اًر،
وأن يكون العامل مشموالً بالضمان االجتماعي في المنشأة

في أي شهر من أشهر اذار ولغاية تشرين اول 2020
فعال حالياً ،وأن ال يزيد أجر العامل عند تقديم
واشتراكه ّ
الطلب عن ) (1000دينار ،وأن ال يكون العامل قد سبق

الخاضعة للضمان بحد أعلى
( )350دينار لألردني و ()200
دينار لغير األردني ،أما العامل
األردني في القطاعات األكثر
تضر اًر فتصرف له السلفة بسقف

( )500دينار.

واستفاد من برنامج مساند ) (3بموجب أمر الدفاع رقم(9).
سلفة تمكين
للمتقاعدين



مهما كان نوع الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه المتقاعد

 يصرف سلفة من الضمان بنسبة

 تقديم طلب سلفة تمكين

من الضمان اذا كان اردني او من ابناء قطاع غزة وأبناء

( )%120من صافي راتب التقاعد

للمتقاعدين من خالل

االردنيات المقيمين في االردن وما بزيد راتبه التقاعدية

للمتقاعد وبما ال يزيد عن ()200

حساب المتقاعد

عن ( )700دينار ومسجل على المنصة الخاصة بتلقي

دينار ،ويتم سدادها على ) ( 18

الشخصي على الموقع

لقاح كورونا.

شهر اعتبا ار من الشهر التالي

اإللكتروني للمؤسسة ،أو

لتاريخ صرفها بدون ما يترتب عليه

من خالل االتصال على

أي فوائد.

2

الرقم  117117على
مدار  24ساعة

ثانياً :خطوات تقديم طلب االستفادة من أحد خدمات أوامر الدفاع:

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

 -2الدخول إلى الخدمات اإللكترونية كما هو مبين في الصورة أدناه ،او الدخول مباشرًة 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:
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 -4من شاشة الخدمات اإللكترونية الذهاب إلى خدمة (خدمات أوامر الدفاع).

 -5بعد الدخول لخدمات أوامر الدفاع يكون بإمكانك اختيار البرنامج الذي ترغب االستفادة منه كما في
هو ظاهر في الصورة المبينة أدناه وتقديم الطلب.
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 -6بعد الخطوة أعاله واختيار الخدمة التي ترغب التقدم لالستفادة منها (وعلى سبيل المثال تقديم طلب
سلفة وفقاً لبرنامج تمكين اقتصادي  ) 2عليك مراجعة البيانات الشخصية الظاهرة كما في الشاشة
المبينة أدناه وهذا ينطبق على غالبية المعامالت كإجراء تقديم للطلب.

 -7الضغط على خيار التالي لالنتقال إلى تفاصيل الطلب والضغط على خيار التالي.

 -8تحديد طريقة الدفع والبنك والضغط على خيار التالي لالنتقال إلى ارسال الطلب.

5

 -9الضغط على خيار التالي لالنتقال إلى شاشة ارسال الطلب واالطالع على الكشف التفصيلي والضغط
في إقرار اطالعك على الشروط واألحكام ثم الضغط على خانة ارسال.

انتهى الدليل
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