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سحب رصيد حساب التعطل االدخاري لغايات التعليم

إسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

المؤمن عليه االردني.
موقع المؤسسة اإللكتروني () www.ssc.gov.jo

 .1أن يكون سب ببب

رصب بباد حسب بباال التي

سبب

االد ار لتيليم االبناء في مرحلتي

التيليم اليالي (ال تق مدته عن س ب ب ب ببنة د ارس ب ب ب ببية اشاديمية كاملة يد ب ب ب ب ب ادة الثانوية
الي ببام ببة او م ببا يي ببادل ببا) و الم ني (تب ب ااب ب المت ببدروان لول ببا

او م ن لم تل

المسببتوياف في مرحلة ما يد الثانوية اليامة االفببافة الح ال صببول علح ال ب اداف
الم نية الميترف ب ا ).

 .2ان ال يق رصب ب ب ب ب بباد حسب ب ب ب ب بباال التي

شروط الحصول على الخدمة

التقدم ال ل

.

 .0لغاياف الس ب

االد ار للمؤمن عليه عن ( )033دينار عند

من الرصبباد االد ار لمرة ا رى ي ببترا ان تكون موموا ا ببتراشاته

الالحقة للس ب ب ب ب

( )033دينار.
 .1شتاال اثباف طال

السب ب ب بباب ال تق عن ( )03ا ب ب ب ببت ار وموموا رصب ب ب ببادع ال يق عن

الكتروني ص ب ب ب ب ببادر عن الوامياف االردنية بدون تم او وصبب ب ب ب ب

مالي صببادر عن ة ة التيليم بتاريب بداية اللصب الد ارسببي عند تقديم طل

الصبرف

او الل اللصب الد ارسببي و ال تيتمد الوصبوالف الصببادرة عن رسببوم فصببول د ارسببية

سا قة.

 .2شتاال اثباف طال

من ارج االردن اللغة اليروية او اللغة االنولازية م توم

اتم

ة ة التيليم فقط.
 .0في حببال عببدم وةود تم لو ببة التيليم ال ببارةيببة يكتلح صب ب ب ب ب ب ببورة عن تم د ول

الوثائق المطلوبة

ال ا ل

لبلد ة ة التيليم علح ةواز السلر .

 .4شتاال اثباف طال

لغاياف تيليم االبناء لما يد الثانوية اليامة (ناةح) لمدة ال تق

عن سنة دراسية أشاديمية او لل صول علح

ادة م نية او تيليم م ني يد الثانوية

اليامة (ناةح او راس ) .

 .5ان ال يكون قد مضببح  03يوماً علح تاريب اصببدار كت
تقديم ال ل .
الجهات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها

االثباف لغاياف التيليم عند

ال يوةد

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

مركز االتصال الموحد 111111
www.facebook.com/jordanssc
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 .1د ول المؤمن عليه إلح ال ساال اإللكتروني عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة

 .2ا تيار دمة صرف الرصاد االد ار من ال دماف االلكترونية .
 .0تيبئة ال قول الم لووة و ارفاق الوثا .

إجراءات /خطوات تقديم

 .4الضغط علح ايقونة ارسال.

الخدمة

 .5استقبال رسالة نصية من الضمان اإلةتماعي نه تم قبول ال ل
 .3است دام دمة آيبانك لتزويد المؤسسة برقم ال ساال البنكي

 .1استقبال رسالة نصية بت وي المبلغ إلح ال ساال البنكي
رسوم الخدمة
مدة إنجاز الخدمة

 ال تيتمد كت

ال يوةد
( )3أيام عم .

او وصوالف تيليم االبناء في التيليم االلزامي ال فترة ما قب ال صول علح الثانوية اليامة.
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