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 مالحظات :

 االنتساب االختياري  إسم الخدمة +
  .األردني سواًء كان مقيمًا داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك ربات المنازل الفئة المستفيدة من الخدمة

 ( www.ssc.gov.joمن خالل الموقع اإللكتروني ) الخدمة تقديم قنوات

 شروط الحصول على الخدمة

 . أن ال يكون مشمواًل بصفة إلزامية أو من الواجب شموله بأحكام القانون بهذه الصفة .1

( 16( سنة من عمره على األقل وأن ال يكون قد أكمل سن )61أن يكون قد أكمل سن ) .2
 طلبه االنتساب ألول مرة.( لألنثى عند 55للذكر وسن )

 أن ال تكون حقوقه قد سويت باستحقاقه أيًا من المنافع التأمينية التالية: .3

 أو الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر. راتب تقاعد الشيخوخة .أ

 الطبيعي الدائم. أو الجزئي راتب اعتالل العجز الكلي .ب

 تجاوزها.صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن أو  .ج

( لألنثى  ولم يعد 55( للذكر وسن )16صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل إكمال سن ) .د
 السن القانونية. إكمالقبل  للشمول بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض

  الوثائق المطلوبة 

 ال يوجد
المؤسسات الشريكة في تقديم 

 . eFAWATEERcom،البنك المركزي، البنوك المحلية الخدمة 

 إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 دخول المؤمن عليه إلى حسابه اإللكتروني عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة .  .1

 من قائمة الخدمات اإللكترونية . ات المنتسبين اختياريا /طلب انتساباختيار خدم .2

 ادخال البيانات المطلوبة. .3

أنه ) تم شمولك من ة من الضمان االجتماعي باستقبال رسالة نصي .4
 . تاريخ....... وقسطك الشهري..........(

 

 ال يوجد رسوم الخدمة

 من قيمة األجر الخاضع لالقتطاع. %6.75 قيمة االشتراك الشهري 

 مباشرة. مدة إنجاز الخدمة
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 ( يوما األولى من الشهر التالي لتاريخ 65يجب تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر األول على األقل خالل ال )وبخالف ذلك  الشمول
 يعتبر الطلب ملغى.

 يتم اإليقاف من بداية الشهر  و بما فيها فوائد التأخير ( اشتراكاً 61يقاف االنتساب بصفة اختيارية إذا لم يتم تسديد مستحقات )يتم إ
  الذي لم يتم تسديد اشتراكات عنه.

http://www.ssc.gov.jo/
mailto:webmaster@ssc.gov.jo

