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يحدد األجر الذي يتم شمول صاحب العمل مبوجبه بالضامن ألول  أوًال: 
مرة وفقا ملا ييل: 

أن ال يقل هذا األجر من الحد األدىن لألجور املعتمد وفقا لقانون العمل 

النافذ ( حالياً 260 ديناراً ).
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أن ال يزيد هذا األجر عن الحد األعىل املدرج يف الجدول التايل وفقا لسن 

صاحب العمل.
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قواعد تحديد األجر الذي يتم شمول أصحاب العمل بموجبه

إلزاميا:

سن صاحب العمل

بتاريخ الشمول

الحد األعلى لألجر الشهري

الذي ستؤدى عنه

االشتركات

من ( 50 ) سنة فأعىل 

من ( 45 ) سنة إىل أقل من ( 50 ) 

من ( 35 ) سنة إىل أقل من ( 40 ) 

من ( 40 ) سنة إىل أقل من ( 45 ) 

من ( 30 ) سنة إىل أقل من ( 35 ) 

أقل من ( 30 ) سنة 

متوسط األجور مرضوبا يف ( 0.9) 

*متوسط األجور

متوسط األجور مرضوبا يف ( 1.5) 

متوسط األجور مرضوبة يف ( 2 ) 

متوسط األجور مرضوبا يف ( 2.5 

متوسط األجور مرضوبا يف ( 3 ) 

*متوسط األجور : معدل األجور الخاضعة ألحكام قانون الضامن لسنة سابقة علامً 

أن متوســـط األجور املعتمد للفرتة من 2021/5/1 اىل 2022/5/1 هو ( 565 ) 

ديناراً



األشرتاك يف التأمني عىل أساس أجره الذي كانت تؤدى عنه االشرتاكات 1. 

اإلنتساب  إيقاف  عند  أو  العمل  تركه  عند  أو  عنه  االقتطاع  إيقاف  عند 

الحد األدىن لألجور  بصفة اختيارية رشيطة أن ال يقل هذا األجر عن 

وفقا لقانون العمل النافذ.

بعد 2.  الفقرة  هذه  من   (1) البند  يف  عليه  املنصوص  أجره  أساس  عىل 

زيادته بنسبة ال تزيد عىل (5 %) سنويا عن كل سنة من السنوات التي 

انقطع فيها عن اإلشرتاك وبحد أقصاه (10) زيادات. 

تخفيض أجره الذي سيتم انتسابه بصفة اختيارية مبوجبه وملرة واحدة 3. 

فقط رشيطة أن ال يكون املؤمن عليه قد أكمل سن (55) للذكر ، وسن 

(50) لألنثى وأن ال يقل هذا األجر عن (80 %) من أجره األخري .

2

اختيار  القانون  بأحكام  وأن شمل  الذي سبق  العمل  يحق لصاحب  ثانيًا: 
األجر الذي سيشمل عىل أساسه وفقا إلحدى الطرق األتية:



هاتف : 1880 550 6 962+

www.ssc.gov.jo

فاكس : 1888 550 6 962+

هذه النشرة لغايات التوعية
ويبقى المرجع األخير هو قانون الضمان االجتماعي واألنظمة الصادرة بموجبه


