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  تأمين التعطل عن العمل إسم الخدمة

الممدوا ر الو وميممر  نصممممممممممممم ممر الزاميممر من  ير ال مماملين  ي جميع المؤمن عليهم المشممممممممممممممولين نمم ح مما  ال ممانو   الفئة المستفيدة من الخدمة
 والمؤسسات الرسمير وال امر.

 (www.ssc.gov.joالموقع اإللكتروني للمؤسسر ) الخدمة تقديم قنوات

شروط الحصول على 
 الخدمة

 ترات االنتسممممماة نصممممم ر  نما  ي ذلك   ليا   اشمممممترا ا  ( 63) عن ال انو   ن ح ا  اشمممممترا ات  عدد ي ل ال أ  .1
   ختياريرا

   ي مشمممموال   ل  اشمممترا  آخر ي و    ال مل وأ عن الت طل ت مين  ي األقل على واحد اشمممترا  ل  ي و   أ  .2
 .ال مل عن الت طل ت مين

 ( لألنثى.55( للذكر وسن )36أ  ال ي و  قد بلغ سن ) .3

  لويم ن  وعد  عمل  لدى أي منشممممممممممممم   أخرى  أ  يت د  المؤمن علي  نالطلب  ي أثناء ت طل  عن ال مل .4
 .أنهيت في  خدمات  الت د  نالطلب خالل الشهر الذي

 تر  مرات طيلر  6عدد المرات المسمممممممممتو ر لصمممممممممرع بدل الت طل عن ال مل و ي  اسمممممممممتن دأ  ال ي و  قد  .5
 شمول  ن ح ا  ال انو .

 للمؤمن علي   ير األردني. ا  ي و  حساة االدخاري يسمح نصرع بدل الت طل عن ال مل .6

 .من المؤسسر أ  ال ي و  المؤمن علي  يت اضى أي راتب ت اعد أو اعتالل .1

 .IBAN ستخدا  خدمر ايبانك لتزويد المؤسسر برقم حساةا الوثائق المطلوبة

الجهات الشريكة في تقديم 
 الخدمة وأدوارها

 ال يوجد

إجراءات /خطوات تقديم 
 الخدمة

  .دخول المؤمن علي   الى حسان  اإللكتروني عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسر .1

 االلكترونير.اختيار خدمر بدل الت طل عن ال مل من الخدمات  .2

   .ت بئر الو ول المطلوبر .3

  .الضغط على اي ونر ارسال .4
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  اذا ثبت للمؤسسر أن  عاد ل مل يت اضى عن  أجرا  أو  األردني و ير األردني ال مل للمؤمن علي يوقف صرع بدل الت طل عن

 زاول عمال  تجاريا  لوسان  الخاص.
  احضار صور  مصدقر نخاتم طبق األصل من الكاتب ال دل مبين عليها التاريخ الجديد لتاريخ التصديق لصور  الوكالر و ذلك

   الوكالر ن د ختمها نصور  طبق األصلصدور ا ستر أشهر    ثر و تكو  صور للوكاالت)ال امر و الخاصر( التي قد مر على 
 .من تاريخ ختمهانالتاريخ الجديد م تمد  لمد  ستر أشهر 

 

  .استقبال رسالر نصير من الضما  االجتماعي ن ن  تم قبول طلبك .5

 .بتوويل المبلغ الى الوساة البنكياستقبال رسالر نصير  .6

 

 ال يوجد رسوم الخدمة

 .( أيا  عمل 3) مدة إنجاز الخدمة
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