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مفهوم االنتساب االختياري وأهميته :
والعجز  الشيخوخة  بتأمني  االشرتاك  األردين  للمواطن  السامح 

املنافع  من  االستفادة  من  لتمكينه  وذلك   ، شخصية  بصفة  والوفاة 

التأمينية التي يقدمها الضامن االجتامعي واملتمثلة بالحصول عىل راتب 

الشيخوخة  تقاعد  راتب  أو  الشيخوخة  تقاعد  راتب  أو  املبكر  التقاعد 

الوجويب أو راتب اعتالل العجز الكيل الطبيعي الدائم أو راتب اعتالل 

مبا   ، الطبيعية  الوفاة  تقاعد  راتب  أو  الدائم  الطبيعي  الجزيئ  العجز 

يوفر له وألرسته مظلة حامية اجتامعية مالمئة .

الفئات التي يجوز لها االنتساب اختياريًا :
أي أردين سواء كان مقيام داخل اململكة أو خارجها رشيطة إكامله 

سن السادسة عرشة ، ومل يتجاوز عمره الستني عاما للذكر وسن 

بالضامن  اشرتاکه  كان  حال  يف  لألنثى  والخمسني  الخامسة 

االجتامعي للمرة األوىل .

 .1

املؤمن عليه األردين الذي كان مشموال سابقا بالضامن االجتامعي 

وتم إيقاف االقتطاع عنه ، ويرغب بالشمول مجددا اختياريا ، وهذا 

متاح ملن  أكمل سن ( 60 ) للذكر وسن ( 55 ) لألنثى ، أو تجاوزها 

لغايات الحصول عىل الراتب التقاعدي .
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أصحاب املنشآت األردنيون الخاضعون ألحكام أي نظام تأمني إلزامي 

مبقتىض أحكام الترشيعات النافذة كاملشمولني بأنظمة التقاعد لبعض 

النقابات املهنية .

األردين الذي أكمل سن الشيخوخة ( 60 ) للذكر و ( 55 ) لألنثى وأكمل 

 (  180  ) الشيخوخة  تقاعد  راتب  الستحقاق  املطلوبة  االشرتاك  مدة 

بالتأمني  اختيارية  بصفة  بالشمول  االستمرار  ميكنه   ، فأكرث  اشرتاكا 

حتى سن ( 65 ) للذكر وسن ( 60 ) لألنثى لغايات زيادة راتب تقاعد 

الشيخوخة واستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجويب .

بدون  اإلجازة  فرتة  املدين خالل  التقاعد  لقانون  الخاضعني  املوظفني 

راتب .
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الواجب  من  أو  إلزامية  بصفة  القانون  بأحكام  املشمول  األردين 

شموله بأحكام القانون بهذه الصفة .

التأمينية  املنافع  من  أيا  باستحقاقه  حقوقه  سويت  الذي  األردين 

التالية :

 .1
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راتب التقاعد املبكر.

راتب اعتالل العجز ( الكيل أو الجزيئ ) الطبيعي

رصف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكامله سن ( 60 ) للذكر 

وسن ( 55 ) لألنثى أو تجاوزها .

يعد  ومل  الواحدة  الدفعة  تعويض  رصف  الذي  عليه  املؤمن 

للشمول بأحكام القانون بعد ذلك وأكمل السن القانوين( 60  ) 

للذكر و ( 55 ) لألنثى .

أ. 

ب. 

ج . 

د . 

الفئات التي ال يجوز لها االنتساب اختيارية



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 .
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قبل  من  أساسه  بالضامن عىل  االشرتاك  يتم  الذي  األجر  يحدد 

الشخص الذي ينتسب بصفة اختيارية ألول مرة وفقا ملا ييل :
أن ال يقل هذا األجر عن الحد األدىن لألجور املعتمد وفقا لقانون 

العمل النافذ ( 260 دينار حالياً ).

أن ال يزيد هذا األجر عن الحد األعىل املدرج يف الجدول التايل :

 .1
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وأن  الذي سبق  اختيارية  االنتساب بصفة  يحق لصاحب طلب 

القانون اختيار األجر الذي سيشمل عىل أساسه  شمل بأحكام 

رشيطة أن ال يقل عن الحد األدىن لألجور املعتمدة يف اململكة 

وفقا إلحدى الطرق اآلتية :

عىل أساس أجره الذي كانت تؤدى عنه االشرتاكات عند إيقاف 

االقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف االنتساب بصفة 

اختيارية .
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سن مقدم طلب اإلنتساب

بصفةاختياريةبتاريخ

تقديم الطلب

ثانيًا: 

أوًال: 

قواعد تحديد األجر الذي يتم الشمول بموجبه بصفة 
اختيارية:
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 عىل أساس أجره املنصوص عليه يف البند ( 1 ) من هذه الفقرة بعد 

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

التي انقطع فيها عن اإلشرتاك وبحد أقصاه ( 10 ) زيادات .

وملرة  مبوجبه  اختيارية  بصفة  انتسابه  سيتم  الذي  أجره  تخفيض 

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

80 % ) من أجره   ) 50 ) لألنثى وان ال يقل هذا األجر عن   ) وسن 

األخري .

 .3

مالحظة : 

ويف حال زيادة الحد األدىن لألجور املعتمد يف اململكة فيتم تعديل 

أجر املؤمن عليه املنتسب اختياريا الذي يقل أجره عن هذا الحد إىل 

السنة  من  الثاين  كانون  بداية شهر  من  اعتبارا  الجديد  األدىن  الحد 

التالية لقرار الزيادة إذا كان رسيان القرار خالل السنة واعتبارا من 

بداية شهر كانون الثاين من السنة ذاتها إذا كان رسيان القرار يف 

هذا الشهر.

نسبة اقتطاع االشتراكات وكيفية أدائها : 
تؤدي االشرتاكات الشهرية املقررة لالنتساب االختياري مقابل تأمني 

17.5 % ) من  الشيخوخة والعجز والوفاة من املؤمن عليه بنسبة ( 

األجر الذي اشرتك عىل أساسه .

يحق للمؤمن عليه املشرتك سابقا اختياريا وما زال مستمر بالشمول 

أن يحتفظ بنسبة الزيادة السنوية التي كان قد حددها سابقا حتى لو 

له  فيحق  اقل  النسبة  كانت  اذا  أما   ، أعاله  املذكورة  النسب  تجاوزت 

زيادتها مبا يتوافق مع ما ورد يف البند ( أ ) أعاله . 

يقدم طلب الزيادة أو اإللغاء اعتباراً من بداية شهر كانون الثاين من 

كل سنة وحتى الخامس عرش من شهر شباط، ويف حال تقديم الطلب 

خارج هذه املدة يتم إلغاء الزيادة أو إدخالها عىل أجر املؤمن عليه اعتباراً 

من شهر كانون الثاين من السنة التالية للسنة التي قدم فيها الطلب عىل 

أن يكون املؤمن عليه مشرتكاً خاللها. 
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عرش  الخمسة  خالل  الشهرية  االشرتاكات  بتأدية  عليه  املؤمن  يلتزم 

يدفع  تأخره  حال  ويف   ، لالستحقاق  التايل  الشهر  من  األوىل  يوم 

التي تأخر عن  1 % ) شهريا عن االشرتاكات  فائدة تأخري قدرها ( 

أدائها ، ويجوز له أن يسدد أية مبالغ مقدماً.

حاالت إيقاف االنتساب االختياري : 
التحاق املؤمن عليه بعمل مشمول بأحكام قانون الضامن االجتامعي .

بناء عىل طلب املؤمن عليه امللتزم بالتسديد ، حيث يتم إيقاف االقتطاع 
من بداية الشهر الذي يقدم فيه طلب اإليقاف إذا تقدم به يف اليوم 
الخامس عرش أو قبله عن الشهر وكان قد سدد اشرتاك الشهر السابق 
وبخالف ذلك يتم إيقاف االنتساب اعتبارا من بداية الشهر الذي مل يتم 

تسديد االشرتاك عنه .

فوائد  فيها  اشرتاك مبا  اثني عرش  تسديد  عليه عن  املؤمن  تخلف  إذا 

التأخري يتم إيقاف شموله اعتبارا من بداية الشهر الذي مل يتم تسديد 

االشرتاك عنه .
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إذا تخلف املؤمن عليه عن تسديد االشرتاكات املستحقة عليه مبا 

إيقاف  يتم   ، اشرتاكا  اثني عرش  التأخري مبا مجموعه  فوائد  فيها 

اشرتاكه من بداية تاريخ تخلفه عن تسديد هذه االشرتاكات .

املؤمن  تخلف  بسبب  االختياري  االشرتاك  إيقاف  تم  حال  يف 

عليه عن تسديد االشرتاكات املستحقة عليه , بأمكان املؤمن عليه 

أو ورثته املستحقني التقدم بطلب استمرارية الشمول االختياري ، 

عليه  املؤمن  قيام  دون  حالت  خاصة  ظروفا  هناك  أن  تبني  إذا 

بتسديد املبالغ املرتتبة عليه ، وبجميع األحوال يجب األحوال يجب 

أال تزيد مدة تخلفه عن التسديد عىل ( 24 ) شهرا إذا كان عىل قيد 

الحياة ، أو ( 60 ) شهرا إذا كان متويف ورشيطة قيامه أو قيام 

املستحقني عنه بتسديد كامل املبالغ والفوائد املرتتبة عليه خالل 

ثالثة أشهر من تاريخ صدور القرار .
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يعد مقدم الطلب مشموال بأحكام القانون من بداية الشهر الذي 

قدم فيه الطلب وتسديد كامل قيمة اشرتاك  الشهر األول عىل األقل 

خالل الخمسة عرش يوما األوىل من الشهر التايل لتاريخ الشمول 

وبخالف ذلك يعترب الطلب الغيا .

يعد االشرتاك االختياري اشرتاكا فعلياً

بعد  عليه  املؤمن  طلب  عىل  بناء  يرصف  املبكر  التقاعد  راتب 

فيه  قدم  الذي  الشهر  بداية  ومن   ، استحقاقه  رشوط  استكامله 

الطلب ، وليس من تاريخ استكامله هذه الرشوط ، رشيطة أن يتقدم 

بالطلب يف الشهر التايل إليقاف اشرتاكه االختياري .

طريقة تقديم طلب االنتساب االختياري :
املوقع  خالل  من  إلكرتونيا  االختياري  االنتساب  طلب  تعبئة  يتم   

اإللكرتوين للمؤسسة www.ssc.gov.jo ) وذلك بعد التسجيل باملوقع 

تم  التي  الرس  وكلمة  الوطني  الرقم  وهو  الدخول  برمز  والدخول 

تحديدها عند التسجيل واختيار خدمات االشرتاك االختياري . 



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


