دليل حول خدمة الشمول الحر لسائقي التاكسي على موقع المؤسسة االلكتروني
www.ssc.gov.jo
 الغاية من الخدمة:
تمكن الخدمة أصحاب وسائقي المركبات العمومية (التاكسي) من تقديم طلب االشتراك في الشمول الحر
ّ
إلكترونياً بالضمان االجتماعي من خالل موقع المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،كما يقدم الدليل خطوات
خدمة شمول السائق في العمل الحر .ويمكن الذهاب للخدمات كما يلي:
 للذهاب إلى خطوات خدمة شمول السائق في العمل الحر بعد إضافته من خالل صاحب المركبة (اضغط هنا).
 للذهاب إلى خدمة طباعة بطاقة السائق (اضغط هنا).
 للذهاب إلى خدمة تقديم طلب االستفاد من برنامج استدامة  ++للسائقين المشتركين حالياً في الشمول الحر (اضغط هنا).

 خطوات تقديم طلب الشمول الحر على الموقع اإللكتروني:
أوالً :خطوات شمول السائق في العمل الحر:
 -1الدخول لموقع المؤسسة االلكتروني (.)www.ssc.gov.jo
 -2في حال كان لك تسجيل سابق على الموقع عليك الدخول إلى الخدمات اإللكترونية كما هو مبين في الصورة
أدناه ،أو الدخول مباشرًة عبر الرابط التاليhttps://eservices.ssc.gov.jo/external/login :
 -3في حال لم يكن لديك تسجيل سابق على موقع المؤسسة اإللكتروني عليك إنشاء حساب من خالل الدخول
للرابط التاليhttps://eservices.ssc.gov.jo/registerIndividual :
 -4بعد الدخول إلى الحساب الشخصي يقوم سائق المركبة بالذهاب إلى قائمة خدمات الشمول بالعمل الحر
وذلك في حال لم يكن عامالً لدى منشأة و كما هو مبين في الصورة أدناه.

 -5ومن ثم اختيار خدمة طلب الشمول بالعمل الحر ،وكما هو مبين في الصورة أدناه.

 -6بعد الضغط على خدمة (طلب الشمول بالعمل الحر) المبينة الصورة أعاله ،تظهر لك الصورة أدناه وفيها

عليك تحديد العنوان والمهنة (سائق تكسي) وإدخال رقم المركبة وإدخال رقم تسجيل المركبة ،ومن ثم اختيار

شريحة الشمول التي يرغب االشتراك عليها ضمن الشرائح المتاحة وهي إمام شمول كامل في الشيخوخة أو

شريحة ( )%75أو شريحة ( )%50أو شريحة ( )%25أو شريحة ( )%10في الشيخوخة .كما يمكنك

أيضاً اختيار طلب الشمول في برنامج استدامة استدامة  ++من خالل الضغط داخل المربع المتوفر إلى
نصية sms
يمين الخدمة نهاية الصورة ادناه ،ومن ثم الضغط على زر إرسال .وتصلك بعد ذلك رسالة ّ
تتضمن قيمة القسط الشهري وطريقة الدفع.

هامة :في حال اختيار طلب الشمول في برنامج استدامة استدامة  ++يشترط أن يكون الشمول إما كامالً
مالحظة ّ

أو ضمن شريحة ( )%75أو (.)%50

ثانياً :خدمة طباعة بطاقة السائق (لمن يرغب بطباعة البطاقة):
 -1دخول السائق لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة اإللكتروني .www.ssc.gov.jo

 -2الذهاب إلى خدمات الشمول بالعمل الحر ومن ثم اختيار خدمة طباعة بطاقة السائق ،وكما هو مبين في
الصورة ادناه.

 -3بعد الضغط على خدمة طباعة بطاقة السائق ،تظهر البطاقة ويمكن طباعتها وكما هو مبين في الصورة
أدناه.

ثالثاً :تقديم طلب االستفاد من برنامج استدامة  ++للسائقين المشتركين حالياً في الشمول الحر.
 -1دخول السائق لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة اإللكتروني .www.ssc.gov.jo

 -2الذهاب إلى خدمات الشمول بالعمل الحر ومن ثم اختيار خدمة طلب االنتساب لبرنامج استدامة  ++الشمول
الحر ،شريطة أن يكون الشمول في الشيخوخة إما كامالً أو ضمن شريحة ( )%75أو ( .)%50وكما هو
مبين في الصورة ادناه.

 -3بعد الضغط على خدمة (طلب االنتساب لبرنامج استدامة  ++الشمول الحر) ،تظهر لك الصورة أدناه ،وعليك
الضغط على المربع المتضمن (أقر بأنني اطلعت على كافة الشروط واألحكام) ومن ثم الضغط على زر

ارسال الطلب.

انتهى الدليل

