
دليل سؤال وجواب

2020لسنة 6أمر الدفاع رقم 

1



وذلك2020لسنة(6)رقمالدفاعمرأبتنفيذالمرتبطةالحاالتلمختلفبالنسبةاالستفساراتعلىلالجابةالدليلهذاوجد

.الطرفينكالبمساندةالدفاعأمرمنالغايةلتحقيقالمرحلةهذهفيالعملوأصحابالعاملينوواجباتحقوقلضمان

عبركمواستفساراتأسئلتكمتلقيويسعدناهذا:

(http://Faz3a.mol.gov.jo)(اولويتناحمايتكاحنا،فزعتك)االلكترونيةالمنصة-

0800222080والسيطرةالعملياتغرفةهواتفرقامأ- , 0796580666 , 065819012

منصةعبرالتاليةالطلباتتقديمويمكنكمكما(Hemayeh.jo)2020/4/12الموافقاألحديومصباحمناعتباراوذلك

االجرتخفيضطلب-

المنشأةايقافطلب-

(6)رقمالدفاعمرألالمخالفاتعنالعاملينبالغات-

عزيزنا صاحب العمل.... العاملناعزيز



الحفاظ على فرص العمل 
الحالية قدر االمكان وتجنب 

روف تسريح العاملين بسبب الظ
الحالية

ايقاف بعض الممارسات 
السلبية في بيئة العمل 

حماية القطاع الخاص قدر 
االمكان في ظل الظروف الحالية 

وتخفيف اعباءه

؟( 6)الدفاع رقم أمرأسباب اصدارما 
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ين توفير الحماية االجتماعية للعامل
لحسابهم وبالمياومة لتأمين 

احتياجاتهم االساسية وعلى ضوء
هم االمكانيات المتاحة وضمان اشتراك

بالضمان االجتماعي



ماذا بالنسبة الجورالعاملين 
؟آذارعن شهر 

المصرح لها كالمعتاد سواء للعامل في المؤسسة ( 3)على صاحب العمل دفع االجر المستحق عن شهر 

م أو بالعمل أو تلك الغير مصرح لها بالعمل، سواء للعاملين في مكان العمل أو الذين ال يتطلب عمله

.  العاملين عن بعد، وال يستحق العامل أجرا اضافيا اال اذا قام بعمل اضافي
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، وبخبالف ذلبك تطببق العقوببة 2020/4/9يتم منح صاحب العمل فترة أسببوع مبن تباري  

(. 11)من البند ( ب)الواردة بأمر الدفاع وتحديدا الفقرة 

حال لم يتم ماهي االجراءات 
دفع أجر شهر آذار حسب 

أمر الدفاع؟
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خاللهاتمالتيااليامعناالجردفعمع2020/4/9مناعتباراأسبوعخاللعملهالىالعاملإعادةالعملصاحبعلىوجب

غيرالعملصاحبويعتبرهذاالعمل،صاحبمنالمسؤولاالجراءهذااالطرافجميعوتقدرالعامل،خدماتعناالستغناء

بأمرةالواردالعقوباتتطبقذلكبخالف.التجربةفترةفيخاللهاكاناوالفترةهذهخاللعقدهانتهىاذاالعاملباعادةملزم

الدفاع

في الفترة ما الذي انهيت خدماته ما هو مصير العامل 

6صدور امر الدفاع رقم تاري و18/3/2020بين 

يتبع
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ما األحوال الحصرية التي يكون انهاء خدمات العامل بسببها  

قانوني وغير مخالف ألمر الدفاع؟

العملقانونمن(28)المادةمن(طح،ز،أ،)الفقراتوفق(حصرا)فقطذلكيمكن:

-:التاليةالحاالتمنأيفيوذلكاشعاردونالعاملفصلالعمللصاحب

.رهبغياالضرارأولنفسهالمنفعةجلببقصدمزورةوثائقأوشهاداتقدمأوغيرههويةأوشخصيةالعاملانتحلإذا-أ

.العامةواألخالقبالشرفماسهبجنحهأوبجنايةالقطعيةالدرجةاكتسبقضائيبحكمالعاملأدينإذا-ز

باألدابمخالعمالارتكبأوعقليمؤثرأومخدرةمادةمنتعاطاهبمامتأثراأوبينسكرحالةفيالعملأثناءوجدإذا-ح

.العملمكانفيالعامة

أوالعملأثناءأخرشخصأيعلىأوعاملأيأورؤسائهأحدأوالمسؤولالمديرأوالعملصاحبعلىالعاملاعتدىإذا-ط

.التحقيرأوبالضربوذلكبسببه

ماالعملوزيرعنوسيصدرالعملقانونمن(28)المادةمن(وهـ،د،ج،ب،)وبالفقرات(23)بالمادةالعملايقافتم2.

.مشروععذردونالعملعنبالتغيبوالمرتبطةهـالفقرةتطبيقينظم
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يتبع.....



الجواب السؤال

المصرح لها هل يمكن للمؤسسة غير 

بالعمل بأن تعمل؟

هببذا هببو االتجبباه العببام ولكببن هببذا مببرتبط 

ع باالولويبات االقتصبادية وتبوازن ذلبك مبب

الناحيببببة الصببببحية والوقائيببببة فببببي ظببببل 

االزمة وهذا هو األهم، وهذا كلبه يخضب  

لمعبببايير وضبببوابط ومراجعبببات مبببن قببببل 

لجنبة اللجنة الوبائية وموافقات من قبل ال

ص المختصببة بعببد تنسببيب الببوزير المخببت

بالقطاع 
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جببر المسببتحق للعامببل الببذي مببا هببو األ
اعتبببارايببؤدي عملببه فببي موقببع العمببل

؟  1/4/2020من تاري 

يستحق العامل اجره المعتاد كامال-

ه صببباحب اجبببرا اضبببافيا اذا كلفبببو-
بعمل اضافيالعمل
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ما هو االجر الذي يستحقه 
عن بعد ؟ العامل الذي يعمل 

اجره كامال ( ساعات يوميا8)كلي يتقاضى العامل الذي يعمل عن بعد وبدوام 1.

واجرا اضافيا اذا كلف بعمل اضافي+

:ما يليحسبرهاججزئيبدوام والعامل عن بعد يتقاضى 2.

ساعات العمل الفعلية و بما ال يقل عن الحد األدنى المحدد ألجر الساعة الواحدة، وفي حالأجر 

%  50من اجره المعتاد ، يتم منحه % 50كان مجموع اجر ساعات العمل الفعلية للعامل اقل من 

.  من اجره على ان ال يقل االجر بالنهاية عن الحد االدنى لالجور
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الجواب السؤال

هو اجر ، ما 2020/4/1اعتبارا من 

العامل الذي لم يكلفه صاحب العمل 

بالعمل وهو بالمنزل ؟ 

العمببل ان يتقببدم بطلببب لببوزارةلصبباحب 

لبف اجر العامبل غيبر المكلتخفيض العمل 

مببن قيمببة % 50بعمببل بمببا ال يقببل عببن 

االجببر المعتبباد علببى ان ال يقببل عببن الحببد 

االدنبى لججبور، وفببي حبال رفبض الطلببب

مببن قبببل الببوزارة يسببتحق العامببل أجببره 

االعتيادي
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وهذا يسري على العامل في المؤسسات

ير التي تعمل بصورة جزئية او تلك الغ

.  مسموح لها بالعمل 
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هل يجوز لصاحب العمل طلب ايقاف 
العمل بمؤسسته ؟ 

رة نعم ، يجوز بعد الحصول على موافقبة وزا
مببن خببالل التقببدم بطلبببوفببق تعليمببات العمببل 

والتببي سببتكون  Hemayeh.joعلببى منصببة 
2020/4/12متاحة اعتبارا من صباح االحد 



ماذا يترتب على قرار ايقاف 
المؤسسة؟

عدم السماح لصاحب العمل بمزاولة اي عمل أو أي نشاط 1.
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عدم انقطاع الصلة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل 2.

عدم الزام صاحب العمل بدفع اجور العمال3.

عدم احتساب فترة االيقاف من مدة عقد العمل 4.

العمالجور استمرار نفاذ كافة اإللتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل باستثناء أ5.

اللجنةوضع اشارة منع التصرف على االموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة بقرار من6.
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أة هل فترة ايقاف المنش
مخصومة من مدة 

العقد؟

مببببن مببببدة ال تخصببببم 
العقبببببد ويبببببتم اضبببببافة 
اشبببهر االيقببباف علبببى 

اخر مدة العقد

هل يلزم صاحب العمل 
أعطاء للعامل أجره عن 
مدة االيقاف بعد انتهاء

كورونا؟

ال غير ملزم



هل يمكن لصاحب العمل الذي 
تم ايقاف مؤسسته االستفادة

من برامج الحماية االقتصادية 
؟ 

صاحب العمل في 

المؤسسات المسموح لها 

بالعمل  ال يستفيد 
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صاحب العمل  في 

المؤسسات المشمولة بقرار

ا التعطيل وغير المسموح له

بالعمل يستفيد 
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ماذا يتوجب على عامل المياومة 
دم من القيام به ليستفيد من الدعم المق

الحكومة ؟    

يشبببببترط علبببببى عامبببببل المياومبببببة األردنبببببي 
ة آليبباالشببتراك فببي الضببمان االجتمبباعي وفببق 

يتم تحديدها الحقا
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هل يمكن لمجموعة من العاملين على رأس 
عملهم ويودون خفض رواتبهم ليدعموا أجور 

زمالئهم بالمنزل ويدعموا الشركة ؟

أن نعم يجوز ذلك بشبرط موافقبة العباملين علبى
مبن األجبر % 30ال يزيد مقدار التخفيض عبن  

.على أن يشمل أجور عاملي االدارة العليا
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أنا صاحب عمل 
لمنشأة كيف أقوم 
بتقديم الطلبات 
لوزارة العمل

أنا عامل

م كيف يمكن أن أقو
بالشكوى 

:2020/4/12والتي سوف تكون متاحة اعتبرا من صباح األحد Hemayeh.joمنصة عبر 

تخفيض االجر طلب -

ايقاف المنشأة طلب -

( 6)االبالغ عن المخالفات ألمر الدفاع رقم طلب -

0800222080والسيطرةالعملياتغرفةهواتفرقام , 0796580666 , 065819012


