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     eFAWATEERcom وخدمة  البطاقات االئتمانية خالل من الدفع إسم الخدمة
  المنشآت) أصحاب العمل( والمؤمن عليهم. الفئة المستفيدة من الخدمة

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

 شروط الحصول على الخدمة

 أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون الضمان االجتماعي. .1

 أن يكون المؤمن عليه مشمواًل الحكام القانون. .2

 البنكمن e-Banking خدمة على الحصااااااول المؤمن عليه أو المعنية المنشاااااااة على .3
   المساااااااااتخدم واسااااااااام السااااااااار كلمة على البنك من الحصاااااااااول وعليهم, به الخاص

(Password, User Name)  منه الدفع المراد البنكي بحسابه الخاص. 
  المنشاااأة من ارساااميً  المخول الشاااخ  أو العمل صااااح  على: المنشاااآت بخصاااوص  .4

عن  من خالل الموقع اإللكتروني ) خدمة االساااااااااات سااااااااااار الحصااااااااااول على رقم التحق 
المعلومات األسااساية للمنشاأة(, او رمز الدفع االلكتروني في حال تم اصادار رمز دفع 
من خالل حسااب المنشاأة على موقع المؤساساة ويتم دفعها من خالل الدفع الموحد في 

 (.eFAWATEERcomالقنوات المتاحة للدفع )
  انالضاااااااااام مينتأ رقم المطلوب:  اختيارًيا المنتساااااااااابين عليهم المؤمن  بخصااااااااااوص .5

,  او رمز الدفع االلكتروني في ن ساااااه بالمشاااااتر  الخاص الوطني الرقم و االجتماعي
حال تم اصااادار رمز دفع من خالل حسااااب المنشاااأة على موقع المؤساااساااة ويتم دفعها 

 (.eFAWATEERcomمن خالل الدفع الموحد في القنوات المتاحة للدفع )
 ال يوجد الوثائق المطلوبة

 تقديمالمؤسسات الشريكة في 
 .eFAWATEERcom , البنك المركزي, البنو  المحلية الخدمة

 إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

يتعين على طال  الخدمة الدخول لحسابه على الموقع اإللكتروني للمؤسسة العامة  .1
 للضمان االجتماعي.

اختيار خدمة تسااااااااااديد االنااااااااااتراكات ومنها تحديد طريقة الدفع باختيار خدمة الدفع  .2
 اي فواتيركم. –ال وري 

هي و  يرغ  بتسديده والطريقة التي يرغ  بالسداد من خاللها تحديد المبلغ الذيأ.  .3
 الدفع المبانر إلي فواتيركم.

ري خدمة الدفع ال و  ب. في حال الرغبة باسااااااااااااااتخدام البطاقة االتتمانية يتم اختيار    
 ومن ثم طريقة السداد وهي البطاقة اإلتمانية من خالل اي فواتيركم.

http://www.ssc.gov.jo/
http://www.ssc.gov.jo/
mailto:webmaster@ssc.gov.jo
http://www.facebook.com/jordanssc
http://www.ssc.gov.jo/


 

 111111مركز االتصال الموحد  www.ssc.gov.jo الموقع االلكتروني : 

 webmaster@ssc.gov.jo  www.facebook.com/jordanssc لبريد اإللكتروني:ا
 

 

 

 
 

 11/0201 الثالثاالصدار 
Page 2 of 2 

 لمدفوعا للشخ  الوطني والرقم التأمين رقم على حاصاًل  كان إذا الخاص حسابه من آخر نخ  أي عن الدفع نخ  أي يستطيع 
 .eFAWATEERcomمن خالل موقع  بها الخاص التحق  ورقم المنشأة تأمين رقم أو عنه

 عبر نية و نترا  المنشآت من خالل الخدمات اإللكتر االختياري أو المبالغ المستحقة الحقة لالنتساب لالست سار عن المبالغ المست
 . الموقع اإللكتروني للمؤسسة

تعبئة البيانات المطلوبة وإدخال رمز التحق  للبنك المختار الذي ساااااايصاااااال لطال   .4
 معتمد لدى البنك.ترسل على رقم هات ه ال SMSالخدمة من خالل رسالة نصية 

غ الة لطال  الخدمة ت يد بأنه تم دفع المبلبعد إتمام عملية دفع المبلغ ساااتصااال رسااا .5
الخاصاااااااة بالمبالغ  متضااااااامنة التيمة التي تم سااااااادادها كما ساااااااي هر له على الشااااااااناااااااة

 والدفعات قيمة المبالغ المتبتية بعد السداد.

 رسوم الخدمة

 عمولة حساااااا  الخدمة بحد اقصااااااى نصااااااو دينار من االفراد ودينار  اسااااااتي ا  يتم
 لصالح البنك المركزي.ونصو من المنشآت, وذلك 

 ( من قيمة المبالغ المدفوعة لصاااااالح الشاااااركات %5.2يتم اساااااتي ا  عمولة بمقدار )
 البطاقات اإلتتمانية. خدماتالتي تقدم 

 ال يوجد. قيمة االشتراك الشهري 
 مبانرة. مدة إنجاز الخدمة
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