
٢٧٩٤  

 
  ٢٠٢٠) لسنة  ١٥أمر دفاع رقم ( 

  ١٩٩٢) لسنة ١٣صادر باالستناد ألحكام قانون الدفاع رقم (
  

 ادي  استكماال افي االقتص ة التع دعم مرحل اعي ل مان االجتم ة للض ة العام ادرات المؤسس لمب
راد واستدامة القطاع الخاص آت واألف دار ،  ، وتخفيفاً لألعباء المالية المترتبة على المنش رر إص أق

 أمر الدفاع التالي: 

  

آت  أوالً :  تثناء المنش ة: يستفيد من أمر الدفاع هذا منشآت القطاع الخاص ، باس ات التالي  والقطاع
ديات، ة أو البل ات العام مية أو المؤسس ات الرس ة أو للمؤسس ة للحكوم آت المملوك  (المنش

وأي منشأة يتم استثناؤها بقرار من  ،وقطاعات البنوك، التأمين، الكهرباء، المياه، االتصاالت
  مدير عام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي) . 

  

المستحقة عليها عند  اإلضافيةبنسبة من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ  المنشأة إعفاءثانياً: يتم 
  قيامها بتقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة وفقاً لما يلي:

التي تطلب  لمنشأةالمستحقة على ا اإلضافية) من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ %٦٠( .١
اوز  ة ال تتج الل مهل دفاع وخ ر ال اذ ام د نف يط بع يط  ٣٠/٩/٢٠٢٠التقس تم تقس ى أن ي وعل

ً  )%١المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة (  . سنويا
 

التي تطلب  المستحقة على المنشأة اإلضافية%) من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ ٣٠( .٢
رين  هر تش الل ش ا   ٢٠٢٠ األولالتقسيط  خ تحقة عليه الغ المس يط المب تم تقس ى أن ي وعل

 . ) سنوياً %٢بفائدة تقسيط بنسبة (
 

التي تطلب  المستحقة على المنشأة اإلضافية%) من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ ٢٠( .٣
اني  ا   ٢٠٢٠التقسيط  خالل شهر تشرين الث تحقة عليه الغ المس يط المب تم تقس ى أن ي وعل

ً ) سنوي%٣نسبة (بفائدة تقسيط ب  . ا
 

الغ ١٠( .٤ ات والمب أخير والغرام د الت ن  فوائ افية% ) م أة اإلض ى المنش تحقة عل ي  المس الت
وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة   ٢٠٢٠ األول لعام تطلب التقسيط  خالل شهر كانون 

 . ) سنوياً %٤عليها بفائدة تقسيط بنسبة (
  

   



٢٧٩٥ 
 

 ٢٧٩٥

ددة البند ثانياً من أمر الدفاع هذا على جميع أحكام.  تطبق ١ثالثاً :  ر المس ات  المبالغ غي ن اتفاقي م
االجدولة  التي تم  وإعادةالتقسيط  رى  إبرامه الغ أخ ذا ، وأي مب دفاع ه ر ال اذ ام ل نف قب

  مترتبة على المنشأة.
  

ب ع١لغايات تطبيق الفقرة ( . ٢ بة وتناس ددة بنس ى ) من هذا البند يتم توزيع المبالغ المس ل
  . اإلضافيةأصل المبلغ والفوائد والغرامات والمبالغ 

 
ذا،   رابعا:  اذا تخلفت المنشأة عن تسديد أي قسط من أقساط االتفاقية المبرمة بموجب أمر الدفاع ه

الغ  ات والمب أخير والغرام د الت امال و فوائ ط ك أة القس ل المنش تم تحمي افيةي م  اإلض ي ت الت
ا  إلى إضافةمنها عن ذلك القسط   هاإعفاؤ ريعات المعمول به ب التش ما يترتب عليها بموج

  في المؤسسة .
 

  :خامساً: أحكام عامة
  
ه  تطبق أحكام أمر الدفاع هذا - ١ م دون وج روفة له الغ المص آت بالمب على المدينين من غير المنش

 يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تطبيقية تصدرها المؤسسة لهذه الغاية. إلجراءاتحق وفقاً  
  

وم  - ٢ ى أن تق أة عل ل المنش ن قب ب م ديم الطل اريخ تق د ت ذا يعتم دفاع ه ر ال لغايات تطبيق أحكام أم
تكمال  أةالمنش راءاتباس ديم  إج اريخ تق الي لت وم الت ن الي اً م ر يوم ة عش الل خمس يط خ التقس

 الغياً.الطلب، وبخالف ذلك يعتبر الطلب 
 

درها يتم تقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة بموجب أمر الدفا - ٣ ة تص ات تطبيقي اً لتعليم ع هذا وفق
 ) قسطاً.١٢٠ال يتجاوز عدد األقساط ( أنالمؤسسة على 

 

ه ( - ٤ ا مجموع اط) ١٠اذا تخلف المدين عن سداد م ة %٥٠أو ( أقس الغ االتفاقي وع مب ن مجم ) م
ريعات  ام التش ة أحك ى المديوني ق عل ددة وتطب ر المس الغ  غي بة للمب ة بالنس تعتبر االتفاقية الغي

 عمول بها في المؤسسة .الم
 

تحقة  اإلعفاءاتيستفيد المدين من كافة  - ٥ الغ المس ديد المب المقررة في أمر الدفاع هذا اذا قام بتس
 عليه دفعة واحدة.

  

 أوعبارة (  بإضافة ٢٠٢٠) لسنة ٩(ثالثاً) من أمر الدفاع رقم ( ) من البند١تعدل الفقرة (  سادساً: 
  تنتهي ) بعد كلمة انتهت الواردة فيها .

   



٢٧٩٦  

 
م (أ) الوارد في ٢) من برنامج تمكين اقتصادي (١يعدل البند رقم ( سابعاً:  نة ١٤مر الدفاع رق ) لس

  : ليصبح على النحو التالي ٢٠٢٠

من منشآت القطاع العام  أي"يستفيد  من هذا البرنامج  المؤمن عليهم المدنيين العاملين في          
اص   وأمانةوالبلديات  عمان الكبرى والمؤمن عليهم العاملين في أي من منشآت القطاع الخ

ال تشمل تلك التعليمات  أنالمحددة بموجب التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة على 
اء، أمين ، الكهرب وك ،الت اه، منشآت القطاع الخاص  العاملة في القطاعات التالية ( البن  المي

  ".الت ، التعليماالتصا

 ً   : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا. ثامنا

  

٩/٨/٢٠٢٠  

  

   

  ــوزراءـرئيس الــــــ

  الدكتور عمر الـرزاز
 

  

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


