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م 2021سنة  كانون األول 27هـ. املوافق  1443سنة  مجادى األوىل 22 اإلثننيعمان :   
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  2021( لسنة 52الغ رقم )ـب
 2020 لسنة( 24) رقم الدفاع أمر من( ثامنا  ) البند ألحكامصادر باالستناد 

27/12/2021(  ***** الصادر بتاريخ 5764فهرس العدد )   
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  2021( لسنة 52الغ رقم )ـب  
 2020 لسنة( 24) رقم الدفاع أمر من( ثامنا  ) البند ألحكامصادر باالستناد 

 
  إصتتتدار ، أقتتترر2020 لستتتاة( 24) رقتتت  التتتد ا  أمتتتر متتتن( ثاماتتتا  ) الباتتتد ألحكتتتا  استتتتاا ا       

 -:التالي البالغ

المتعلقتين  2021( لستاة 45التبالغ رقت  ) يستمر العمل  ي البادين )أوال ( و)ثانيا ( من  -1:أوال  

 .2022ببرنامج استدامة حتى نهاية شهر حزيران لساة 

تتة اللكومتتة مبلتت  )1لغايتتات تاذيتتف الذقتترة )  -2  ( مليتتون  ياتتار20( متتن اتتفا الباتتد، تلصك

تل مانستبت) ) %( متن مقتدار كلت  50وتلتز  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بتلمك

 المبل .

 

وما طترأ عليت) متن تعتديل  2020( لساة 17مر العمل  ي الباد )أوال ( من البالغ رق  )ثانيا : يست

 .2022والمتعلق ببرنامج حماية حتى نهاية شهر حزيران لساة 

 

 ال يجتتوز أن تقتتل األجتتور اللاقتتعة لالقتًتتا  و قتتا  ألحكتتا  قتتانون الضتتمان االجتمتتاعي  -1ثالثتتا :

 تي شتهر  ين  تي ماآت ت القًتا  اللتا للمتؤمن علتيه  العتامل 2014( لساة 1رق  )

 .2021عن أجورا  اللاقعة لالقتًا   ي عا   2022كانون الثاني لساة 

لمدير عا  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي استثااء أي من ماآ ت القًا  اللتا    -2

 ( من افا الباد و قا  ألسس يصدراا لهفه الغاية.1أو أي عامل  يها من أحكا  الذقرة )

 

ومتا طترأ عليت) متن  2020( لستاة 15ابعا : يستمر العمل  ي الباد )ثانيا ( من أمر الد ا  رق  )ر

 .2022تعديل حتى نهاية شهر حزيران لساة 

 

تتا ور   تتي الذقتترة )  (15( متتن الباتتد )خامستتا ( متتن أمتتر التتد ا  رقتت  )4خامستتا : علتتى التترا  ممك

( 1المآتار إليت)  تي الذقترة )، للماآ ت المستتذيدة متن برنتامج استتدامة 2020لساة  

من الباد )أوال ( من افا البالغ إعا ة جدولتة المبتال  المستتلقة عليهتا لمترة ثانيتة و ق تا 

 وما طرأ علي) من تعديل. 2020( لساة 15ألحكا  أمر الد ا  رق  )

 

 (22( التتوار ة  تتي الباتتد )ثانيتتا ( متتن التتبالغ رقتت  )31/12/2021تلغتتى عبتتارة )لغايتتة  سا ستتا : 

 (.30/6/2022ويستعاض عاها بعبارة )لغاية  2021ساة ل 

 

( متن الباتد )أوال ( 1للماآ ت المستذيدة من برنامج استدامة المآار إليت)  تي الذقترة )  -1سابعا :

%( عن كل أو بعتض 50من افا البالغ تلذيض اشتراكات تأمين الآيلوخة باسبة )

 العاملين لديها.

برنامج تعا ي تلذتيض اشتتراكات تتأمين الآتيلوخة  للماآ ت التي كانت مستذيدة من  -2

 %( عن كل أو بعض العاملين لديها .25باسبة )
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( متن الباتد )ثانيتا ( متن أمتر التد ا  6( و)5لغايات افا الباد، تًبق أحكتا  الذقترتين ) -3

 .2020( لساة 14رق  )

 2022 مدة االستتذا ة متن اتفا الباتد ستتة أشتهر تبتدأ متن شتهر كتانون الثتاني لستاة -4

 . 2022وحتى نهاية شهر حزيران لساة 

 

 

 .بموجب بالاات يصدراا لهفه الغايةالبالغ لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكا  افا : ثاماا  

 

26/12/2021 

 

 

 س الـــــــــــوزراءــــــرئــيــ

 ةالدكتور بشر هاني اخلصاون
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