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طلب شمول المنشآت

إسم الخدمة
الفئة المستفيدة من
الخدمة
قنوات تقديم الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة

جميع المنشآت التي تستخدم عامالً ومسجلة رسمياً او لديها رخصة مهن او اي ترخيص لمزاولة العمل.
مديرية التفتيش بالفرع (للمنشآت غير الخاضعة ألحكام قانون الضمان االجتماعي(.

شمول منشأة جديدة ألول مرة من خالل التقديم عن طريق الموقع اإللكتروني للمؤسسة.

 .1ان تكون المنشأة قائمة ولديها رخصة مهن او اي ترخيص لمزاولة العمل.
 .2ان تستخدم المنشأة عامالً فأكثر.

 .1السجل التجاري للمنشأة الملزمة بالحصول على هذا السجل و/أو رخصة المهن أو أي تصريح رسمي
لمزاولة العمل تقبل به المؤسسة.

الوثائق المطلوبة

المؤسسات الشريكة في

 .2كشوفات الرواتب التي تحتفظ بها المنشأة وفقاً للتشريعات النافذة وعقود العمل وفي حال عدم توافر هذه
الكشوفات أو العقود تقدم المنشأة إق ار اًر خطياً بقيمة رواتب العاملين لديها وفترات عملهم.
 .3وثائق إثبات الشخصية للعاملين لديها ،او رقم التأمين للعاملين المشمولين سابقاً الحكام قانون الضمان
االجتماعي.
 .4كتاباً خطياً بتسمية ضابط ارتباط للمنشأة وصورة عن وثيقة إثبات شخصيته.

أمانة عمان ،البلديات ،و ازرة الصناعة والتجارة ،دائرة مراقبة الشركات ،دائرة االحوال المدنية

والجوازات ،غرفة صناعة عمان.

تقديم الخدمة وأدوارها

 .1استقبال متلقي الخدمة واستكمال الوثائق المطلوبة.

 .2إجراء التفتيش على المنشأة ،او اصدار قرار الشمول والتفتيش على المنشأة الحقاً.
 .3إصدار قرار شمول للمنشأة.
 .4إبالغ متلقي الخدمة بالقرار.
إجراءات /خطوات تقديم
الخدمة

في حال التقدم لشمول منشأة جديدة من خالل الموقع االلكتروني :

 .1الذهاب الى الموقع اإللكتروني للمؤسسة www.ssc.gov.jo

 .2من الخدمات اإللكترونية اختيار خدمات المنشآت – ثم شمول منشأة جديدة.

 .3تحديد نوع الشمول (شمول كامل) و تحديد نوع المنشأة و تبعية المنشأة ( في حال كانت تتبع الصناعه و
التجارة يتم التحقق من بياناتها و استرجاعها بشكل آلي من خالل الربط مع الصناعة و التجارة ،ان كانت ال

تتبع مثال الجمعيات التعاونية يتم اختيار غير ذلك)

 .4يتم االنتقال الى تحديد اسماء اصحاب العمل او الشركاء.

 .5ثم اإلنتقال الى تحديد معلومات ضابط االرتباط ورقمه ومن ثم التخزين.

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

مركز االتصال الموحد 111111
www.facebook.com/jordanssc
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 .6يتم ارسال الطلب للفرع المعني حسب موقع المنشأة حيث يتم تدقيق الطلب و قبوله و عندها يتم ارسال

رسالة نصية تحتوي رقم المنشأة و تفيد بشمول المنشأة لدى الضمان)

رسوم الخدمة

ال يوجد.

مدة إنجاز الخدمة

( )3ايام.

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

مركز االتصال الموحد 111111
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