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سلفة تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة للمتقاعدين

إسم الخدمة

تقدم المؤسسة لمتقاعديها األردنيين وحملة الوثائق األردنية من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة سلفاً مالية بهدف تطوير المشاريع

الغاية من الخدمة

التنموية الصغيرة القائمة ،وذلك بقيمة ال تتجاوز ( )01أضعاف الراتب التقاعدي المحول للبنك وبسقف ( )01111دينار ولمدة تقسيط

الفئة المستفيدة من

أصحاب الرواتب التقاعدية واألنصبة من الجنسية األردنية وحملة الوثائق األردنية من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة (منشآت األفراد

الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

ال تتجاوز ( )01شه اًر كحد أقصى لتسديد السلفة وأن ال يتجاوز سن المتقاعد أو األرملة عند استكمال التسديد عن ( )01سنة.
والتضامن والتوصية البسيطة والعاملين لحسايهم الخاص)

الخدمات االلكترونية على موقع المؤسسة اإللكتروني www.ssc.gov.jo
 .1لصاحب الراتب التقاعدي المبكر أن يكون راتب التقاعد المبكر فعاالً أو أن تتوفر شروط استمرار صرف جزء منه في حال

شروط الحصول على
الخدمة

عودته لعمل مشمول.

 .2لصاحب راتب االعتالل الطبيعي أو اإلصابي أن يكون المرجع الطبي قرر عدم الحاجة إلعادة الفحص.

 .3أن ال يقل صافي راتب المتقاعد أو النصيب لألرملة عن ( )%33من إجمالي الراتب أو النصيب بعد خصم كافة االلتزامات
واقتطاع قسط السلفة .

 .1كشف شهري بالتزامات صاحب راتب التقاعد األردني أو األرملة من البنك المحول له الراتب في حال حصول المتقاعد او األرملة
على الراتب قبل . 2312/8/11

 .2كشف بااللتزامات الشهرية للمتقاعد من حملة الوثائق األردنية من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية او األرملة من البنك المحول
الوثائق المطلوبة

له الراتب في حال حصول المتقاعد او األرملة على الراتب قبل . 2323/33/31

 .3تقديم كمبيالة قبل صرف السلفة بكامل قيمة االقساط موقعة حسب االصول وذلك لمنح السلفة لالرملة.

 .4إحضار سجل تجاري حديث للمنشأة (لم يمضي على إصداره أكثر من شهر) ورخصة مهن سارية المفعول للمنشآت الملزمة
بالحصول على هذه الوثائق أو أي ترخيص لممارسة المهنة ساري المفعول للمنشآت غير الملزمة بتسجيل المنشأة.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة وأدوارها

ال يوجد
 .0دخول المؤمن عليه إلى حسابه اإللكتروني عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة.
 .2اختيار خدمات المتقاعدين من الخدمات االلكترونية .

اجراءات /خطوات تقديم
الخدمة

 .3اختيار خدمة سلف المتقاعدين.
 .4تعبئة الحقول المطلوبة.

 .5الضغط على ايقونة ارسال.

 .0استقبال رسالة نصية من الضمان االجتماعي بأنه تم قبول طلبك.
 .0استقبال رسالة نصية بتحويل المبلغ إلى الحساب البنكي.
رسوم الخدمة
مدة إنجاز الخدمة

ال يوجد

( )5أيام عمل

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

مركز االتصال الموحد 111111
www.facebook.com/jordanssc
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 يبدأ اقتطاع األقساط من الشهر التالي لمنح السلفة ويقتطع من الراتب التقاعدي المخصص للمتقاعد أو النصيب المستحق لألرملة في نهاية كل
شهر.

 في حال وفاة المتقاعد أو األرملة قبل استالم السلفة فتعتبر السلفة الغية.

 تحسب نسبة العائد على المبالغ التي يتم إقراضها من المؤسسة لتمويل السلف لغايات تطوير المشاريع الصغيرة القائمة بنسبة ( )%3سنوي ًا متناقصة
باإلضافة إلى نسبة ( )%1سنوياً كتأمين مخاطر السلفة عن كامل مدة السلفة.

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

مركز االتصال الموحد 111111
www.facebook.com/jordanssc

