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٢٠٢٠ ( لسنة١) أمر دفاع رقم
صادر ﲟقتضى أحكام قانون
١٩٩٢ ( لسنة١٣) الدفاع رقم
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أمر دفاع رقم ) (١لسنة ٢٠٢٠صادر ﲟقتضى أحكام قانون
الدفاع رقم ) (١٣لسنة ١٩٩٢

 استنادا  -ﻷحكام المادتين ) (٣و ) (١٠من قانون الدفاع رقم ) (١٣لﺴنﺔ  -١٩٩٢أقرر إصدار أمر
الدفاع التالي-:
أوﻻً :يوقف العمل بأحكام قانون الضمان اﻻجتماعي رقم ) (١لﺴنﺔ  ٢٠١٤وتعديﻼته واﻷنظمﺔ
والتعليمات التي تطبقها المؤسﺴﺔ العامﺔ للضمان اﻻجتماعي فيما يتعلق بما يلي-:
 -١البند ) (٢من الفقرة ) أ( من المادة ) (٣فيما يتعلق بالعمال الخاضعين ﻷحكام قانون العمل في
منشآت القطاع الخاص.
 -٢أحكام الفقرة )ب( من المادة ).(١٩
 -٣أحكام الفقرات )أ( و)ب( و)ج( من المادة ).(٢٢
 -٤أحكام المادة ) (٨٦فيما يتعلق بفوائد التأخير والغرامات.
 -٥احكام الفقرة )أ( من المادة ) (٩٤والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسﺴﺔ العامﺔ
للضمان اﻻجتماعي رقم ) (١٤لﺴنﺔ  ٢٠١٥وتعديﻼته.

ويعمل بأمر الدفاع التالي بديﻼ عنها-:
 -١يعلق تطبيق تأمين الشيخوخﺔ المنصوص عليه في البند ) (٢من الفقرة )أ( من المادة ) (٣من
قانون الضمان اﻻجتماعي المشار إليه خﻼل الفترة لﻸشهر آذار ونيﺴان وأيار لعام ٢٠٢٠على جميع
العمال الخاضعين ﻷحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص ،ويﺴتثنى العاملون لدى منشآت
القطاع العام وأمانﺔ عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكﺔ للحكومﺔ أو للمؤسﺴـــــــــات
العامﺔ الرسميﺔ أو المؤسﺴات العامﺔ ،على أن يﺴتمر تطبيق تأميــن العجــــــز الطبيعي وتأمين
الوفاة الطبيعيﺔ والتأمينات الواردة في البنود ) (٤،٣،١من الفقرة ذاتها ،على أن تلتزم المنشأة بأداء
 %١من أجور العاملين الخاضعﺔ لﻼقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعيﺔ إضافﺔ
الى اﻻلتزام بتأديﺔ اﻻشتراكات المترتبﺔ على التأمينات اﻷخرى وفقا ً ﻷحكام القانون ،وفي حال عدم
إمكانيﺔ تﺴديد المبالغ المﺴتحقﺔ على المنشآت عن تلﻚ الفترة يتم تقﺴيط هذه المبالغ دون ترتيب
فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تﺴديدها في مدة أقصاها .٢٠٢٣/١٢/٣١
 -٢على الرغم مما ورد في البند ) (١أعﻼه وفي حال رغبت المنشأة اﻻستمرار بتطبيق تأمين
الشيخوخﺔ على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع اﻻشتراكات المﺴتحقﺔ عن تلﻚ الفترة
من اﻷشهر آذار ونيﺴان وأيار لعام  ،٢٠٢٠يتم تقﺴيطها دون ترتيب فوائد ،وبحيث يتم سدادها في
مدة أقصاها .٢٠٢٣/١٢/٣١
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 -٣يجوز لفئات العمال المعلق تطبيق تأمين الشيخوخﺔ عليهم في البند ) (١أعﻼه اﻻنتﺴاب بصفﺔ
اختياريﺔ لتأمين الشيخوخﺔ على أن يؤدوا للمؤسﺴﺔ مانﺴبته  %١٦,٥من أجورهم الخاضعﺔ
لﻼقتطاع في المنشأة.
 -٤عدم ترتيب فوائد تأخير وأيﺔ غرامات على المبالغ المﺴتحقﺔ للمؤسﺴﺔ العامﺔ للضمان
اﻻجتماعي خﻼل تلﻚ الفترة عن التأخر بدفع اﻻشتراكات في مواعيدها وعن التأخر في تﺴليم النماذج
المطلوبﺔ للمؤسﺴﺔ وعن التأخر بإبﻼغ المؤسﺴﺔ عن أي تغيير يطرأ على استحقاق المنافع التأمينيﺔ
أو الحقوق التقاعديﺔ .
 -٥إيقاف العمل بأحكام الفقرة )أ( من المادة ) (٩٤من قانون الضمان اﻻجتماعي رقم ) (١لﺴنﺔ
 ٢٠١٤وتعديﻼته وتأجيل إجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من نظام الشمول
بتأمينات المؤسﺴﺔ رقم ) (١٤لﺴنﺔ  ٢٠١٥وتعديﻼته.
 -٦تخصيص نﺴبﺔ ﻻ تتجاوز ) (%٥٠من إيرادات اشتراكات تأمين اﻷمومﺔ الﺴنويﺔ لتقديم إعانات
عينيﺔ وماديﺔ لغير المقتدرين من كبــار الﺴــن والمرضـــــــــــى أو عائﻼتهم بالطرق واﻵليات التي
تحددها المؤسﺴﺔ .

٢٠٢٠/٣/١٩
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