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انتهاء خدمة املؤمن عليه أو ايقاف اقتطاع االشرتاك االختياري .

 (6) تتجاوز  ال  مدة  االعتالل خالل  راتب  بطلب تخصيص  التقدم 

االشرتاك  اقتطاع  إيقاف  أو  الخدمة،  إنتهاء  تاريخ  من  أشهر 

االختياري .

ان ال تقل اشرتاكاته الفعلية عن (60) اشرتاكاً منها (24) اشرتاكاً 

متصالً. 

(اللجنة  املؤسسة  يف  الطبي  املرجع  من  بقرار  العجز  حالة  ثبوت 

الطبية االولية ، أو اللجنة الطبية االستئنافية ) .

الدائم  الطبيعي  الكلي  العجز  اعتالل  راتب  على  الحصول  شروط 

وراتب اعتالل العجز الجزئي الطبيعي الدائم:

أتاح قانون الضامن االجتامعي واألنظمة التأمينية الصادرة مبوجبه 

للمؤمن عليه الذي يعمل يف القطاع الخاص أو املؤمن عليه الذي يعمل 

يف القطاع العام وال يتطلب إنهاء خدماته ألسباب صحية عرضه عىل 

من  لفحصه  طلبا  للمؤسسة  يقدم  أن  الحكومية،  العليا  الطبية  اللجنة 

ينطبق  إذا كان  لبيان فيام  األولية وهو عىل رأس عمله  الطبية  اللجنة 

عىل حالته مفهوم العجز الكيل الطبيعي الدائم وذلك ملرتني خالل فرتة 

شموله بأحكام القانون. 
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احتساب راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم 

(50 %) × متوسط األجر خالل ال (36) اشرتاكاً األخرية = ن1

يُزاد ن1 بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات االشرتاك إذا بلغت 
(60) اشرتاكاً فأكرث، وبنسبة  (1%) عن كل سنة من سنوات االشرتاك 

إذا بلغت (120) اشرتاكاً فأكرث = ن2

يُزاد الراتب عند تخصيصه مببلغ (40) ديناراً 

ملن  بحاجة  عليه  املؤمن  كان  إذا  منه    (%25) بنسبة   ( ن1   ) يُزاد 
يعينه عىل القيام بأعباء حياته اليومية بناًء عىل قرار من املرجع الطبي 
وفقاً  املعتمد  لألجور  األدىن  الحد  الزيادة  هذه  تتجاوز  ال  أن  رشيطة 

ألحكام قانون العمل النافذ = ن3

ن+1 ن2+40 + ن3 = راتب اعتالل العجز الطبيعي الكيل اإلجاميل

إذا بلغ متوسط أجر املؤمن عليه يف آخر ( 36 ) اشرتاكاً أكرث من 

( 1500 ) دينار يُحسب راتب اعتالل العجز الكيل الطبيعي كاآليت:

x ( 1500 ( 50% ) .1 ) = ن1.

x (30% ) ( باقي املتوسط الذي يزيد عىل 1500 دينار) = ن2.

ن+1ن2= ن3 ( الراتب الفعيل ).

2.  يُزاد ن3 بنسبة (%0.5) عن كل سنة من سنوات االشرتاك إذا 
بلغت (60) اشرتاكاً فأكرث، وبنسبة  (%1) عن كل سنة من سنوات 

االشرتاك إذا بلغت (120) اشرتاكاً فأكرث = ن4.

3.  يُزاد الراتب عند تخصيصه مببلغ (40) ديناراً. 

4.  يُزاد ( ن3 ) بنسبة (25%) منه إذا كان املؤمن عليه بحاجة ملن 
املرجع  من  قرار  عىل  بناًء  اليومية  حياته  بأعباء  القيام  عىل  يعينه 
الطبي، رشيطة أن ال تتجاوز هذه الزيادة الحد األدىن لألجور املعتمد 

وفقاً ألحكام قانون العمل النافذ = ن5.

الكيل  الطبيعي  العجز  اعتالل  راتب   = ن5   + ن40+4  ن+3 
اإلجاميل.
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( إذا استحق املؤمن عليه راتب اعتالل العجز الكيل الطبيعي الدائم 

فيعّد خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، 

وال يغرّي من ذلك عودته إىل عمل يتقاىض عنه أجراً، ولو كان هذا 

العمل مشموالً بأحكام هذا القانون).

-   بنسبة (75%) من راتب اعتالل العجز الكيل الطبيعي الدائم.

-   يُزاد الراتب بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات االشرتاك، إذا        

بلغت (60) اشرتاكاً فأكرث، وبنسبة  (1%) إذا بلغت (120) اشرتاكاً 

فأكرث.

-   يُزاد الراتب عند تخصيصه مببلغ (40) ديناراً.

العجز  اعتالل  وراتب  الطبيعي  الكيل  العجز  اعتالل  راتب  (يربط 

الجزيئ الطبيعي بالتضخم سنوياً).

( يخصص هذا الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة 

املؤمن عليه ).

احتساب راتب اعتالل العجز الجزئي الطبيعي الدائم



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


