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 راتب التقاعد المبكر إسم الخدمة
 .جميع المؤمن عليهم الفئة المستفيدة من الخدمة

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

 الحصول على الخدمةشروط 

بناًء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب التقاعد المبكر له إذا انتهت خدمته ألي سبب كان  .1
 .أو أي شهر يليه شريطة تقديم الطلب من الشهر التالي إلنهاء الخدمة

( اشتراكًا فعليًا للذكر و 202( للذكر واألنثى شريطة أن ال تقل االشتراكات عن ) 05إكمال سن ) .2
 ( اشتراكًا فعليًا لألنثى عند تقديم الطلب.222)

( اشتراك فعلي عند التقدم 355( للذكر واألنثى شريطة أن ال تقل االشتراكات عن )50إكمال سن ) .3
 بالطلب.

( اشتراكا فعليًا وسن 202( للذكر على أن ال تقل االشتراكات عن )00إكمال المؤمن عليه سن الـ ) .5
مولهم ش بدأ( اشتراكاً فعلياً للمؤمن عليهم الذين 222ل االشتراكات عن )( لألنثى على أن ال تق02الـ )

 1/15/2512بأحكام القانون بعد تاريخ 

 1/3/2515( اشتراكًا فعليًا قبل تاريخ 125( اشتراكًا فعليًا واألنثى )212إكمال المؤمن عليه الذكر ) .0
 ( عند تقديم الطلب.50وعلى أن يكمل كل منهما سن )

 ت التالية:الحاالتحقق  .2
 

 يجوز له التقاعد (1/3/4112قبل ) من يكمل السن المبين
 على سن

 أن ال تقل مدة
 االشتراك الالزمة عن

( اشتراكا 181(اشتراكا فعليا للذكر أو )412عام ولم يكمل ) 24
 فعليا لألنثى

اشتراكا للذكر  448 24
 اشتراكا لألنثى 194

( اشتراكا 181(اشتراكا فعليا للذكر أو )412عام ولم يكمل ) 22
اشتراكا للذكر  448 22 فعليا لألنثى

 اشتراكا لألنثى 194
( اشتراكا 181(اشتراكا فعليا للذكر أو )412عام ولم يكمل ) 23

اشتراكا للذكر  421 24 فعليا لألنثى
 اشتراكا لألنثى 412

( اشتراكا 181(اشتراكا فعليا للذكر أو )412عام ولم يكمل ) 24
اشتراكا للذكر  444 28 فعليا لألنثى

 اشتراكا لألنثى 412
 

 

 الوثائق المطلوبة

 .األردني لغير السفر جواز أو الهاشمية األردنية المملكة خارج من الصادرة الوالدة شهادة .1

التي تثبت إعالته ألي فرد من أفراد األسرة )الوالدين واألخوة حجة اإلعالة الصادرة من المحاكم المختصة  .2
 واألخوات(.

كتاب انهاء خدمات من القطاع العسكري إذا كان هناك فترة اشتراك لدى القطاع العسكري وعدم ممانعة  .3
 من تسوية حقوقه .

 ( أو قرار الحجر )إن وجد(.23سن ) النسخ األصلية من التقارير الطبية لألوالد البالغين فوق  .4
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 .IBAN استخدام خدمة ايبانك لتزويد المؤسسة برقم حساب .5

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة وأدوارها

 دائرة االحوال المدنية والجوازات، مديرية التقاعد المدني والعسكري 

 إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

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

 من قائمة الخدمات اإللكترونية . طلب راتب تقاعد مبكر من خدمات المتقاعديناختيار خدمة  .2

مراجعة البيانات الشخصية ومعلومات التواصل من خالل شاشة "" البيانات الشخصية " والتعديل عليها  .3
 .ت حسابي وادخال البيانات المطلوبةفي حال الحاجة من خالل صفحة بيانا

 تعبئة بيانات المعالين . .4

 إضافة معالين آخرين في حال وجود معالين. .5

 تظهر قائمة بالوثائق المطلوبة يتم ارفاقها من قبل المؤمن عليه. .6

 .استقبال رسالة نصية من الضمان االجتماعي بأنه تم قبول طلبك .1
 ال يوجد رسوم الخدمة

 ( أيام عمل.4) مدة إنجاز الخدمة
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