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راتب اعتالل العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم

إسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

جميع المؤمن عليهم.
عن طريق اإلتصال على الرقم .111111
 .1انتهاء خدمة المؤمن عليه.

شروط الحصول على الخدمة

 .2أن يتقدم بطلب تخصيص راتب االعتالل خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.
 .3أن ال تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن ( )06اشتراكا منها ( )22اشتراكا متصال.
 .2ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
.1

إذا كان للمؤمن عليه فترات شمممول لدا القطاا العام أو العرممفري ففي الح ال الة ط ممتر

إحضار كتاب انتهاء خدمات من أخر من أة كان م موال لديها من من آت القطاا العام

الوثائق المطلوبة

أو العرفري.

.2

البطاقة ال م ممخص م ممية للمؤمن عليه غير األردني الص م ممادرة عن داحرة األحوال المدنية والجوازات أو

.3

البطاقة ال خصية الصادرة عن مديرية األمن العام بالتعاون مع مفوضية األمم المت دة ل ؤون

.4

كتاب انهاء خدمات من القطاا العرفري إذا كان اناك فترة اشتراك لدا القطاا العرفري وعدم

.5

استخدام خدمة ايبانك لتزويد المؤسرة برقم حراب .IBAN

جواز الرفر لغير األردني غير ال اصل على بطاقة شخصية (ب يث تكون سارية المفعول).
الالجئين ( للمؤمن عليه من الجنرية الرورية المقيم داخل أراضي المملكة األردنية).

ممانعة من تروسة حقوقه.

.6

الوكالة العدلية للوكيل في حال وجود وكيل و اوية األحوال المدنية أو جواز الرفر للوكيل وإذا

.1

التقارير الطبية األصلية أو صور مصدقة عنها التي تثبت ال الة المرضية.

كانت الوكالة صادرة من خارج المملكة طجب تصدطقها من الجهات المعنية حرب األصول.

 .8ط تر إلغاء تصريح العمل لغير األردني.
.9
المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها

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

كتاب يبين مهنة المؤمن عليه األصلية لدا المن أة.

 .1مديرية التقاعد المدني والعرفري.
 .2و ازرة العمل.
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 .1اتصال المؤمن عليه على الرقم 111111

 .2الت دث مع الموظف والتقدم لمعاملة اعتالل وتزويدح بالبيانات ال خصية ( االسم  ،الرقم الوطني ،
رقم الهاتف ).

 .3يتم تزويد المؤمن عليه برقم وتس اب إلرفاق تقارير طبية تثبت ال الة المرضية.

 .4تقدطم المعاملة وانتظار رسالة نصية بموعد العرض على اللجان الطبية في المؤسرة.
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .5إصدار قرار بانطباق أو عدم انطباق مفهوم العجز على من اللجان المختصة وتبليغ المؤمن عليه
بالقرار.

 .6إصدار قرار تخصيص راتب العجز الطبيعي الكلي أو الجزحي الداحم من المؤسرة في حال ثبوت
العجز وتبليغ المؤمن عليه القرار.

 .1ت ويل راتب العجز الطبيعي الكلي أو الجزحي الداحم إلى ال راب البنكي للمؤمن عليه أو وكيله الى
رقم حراب الم .IBAN

رسوم الخدمة
مدة إنجاز الخدمة

ال يوجد
( )7اطام عمل.
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