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 2020نيسان /11السبت 

 تحية وبعد ،،،
 

 (.2020/ 6في ظل صدور أمر الدفاع رقم ) الشؤون المتعلقة بعقود العمل : الموضوع
 

صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم  2020/ 4/ 8، فإننا نبدي لكم أنه وبتاريخ  2020/ 3/ 30الحقًا لكتابنا تاريخ 
قتصادية السلبية يهدف إلى التقليل من اآلثار االأنه  فيه بذكر  والذي  "(  الدفاع  أمرفيما بعد بـ ")يشار إليه  ( 2020/ 6) 

أمر "فايروس كورونا ، وفيما يلي بيان أبرز ما تضمنه وباء على القطاع الخاص والعاملين فيه نتيجة تأثر المملكة ب
 : "الدفاع

 

ولغاية تاريخ   2020/ 3/ 18الخاص عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ  فيما يتعلق بأجور العاملين في القطاع     : أولا 
  . المرفق(  (1رقم )  الجدولالتوضيح المبين في لطفاا أنظر )  2020/ 3/ 31

 

التوضيح المبين )لطفاا أنظر  2020/ 4/ 1عتباراا من تاريخ افيما يتعلق بأجور العاملين في القطاع الخاص  : ثانياا 
 .المرفق(  (2الجدول رقم ) في 

 

فيما يتعلق بإجراءات إيقاف العمل في مؤسسات القطاع الخاص ووقف عقود العمل فيها بسبب عدم قدرة  ثالثاا: 
  :صاحب العمل على دفع أجور العاملين لديه

مؤسسات ومنشآت القطاع بالنسبة لدفع األجور على لصاحب العمل غير القادر أنه يجوز  "أمر الدفاع"بّين 
بطلب أن يتقدم  ،مصرح لها بالعملالو من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير أالخاص المصرح لها بالعمل 

في يقاف العمل كليًا لغايات إ ةالصناعة والتجار و العمل وزيري تشكيلها من ِقبل سيتم لجنة مشتركة إلى 
 .العمالووقف عقود العمل لجميع  ةالمؤسسة أو المنشأ

الحصول على موافقة  بعدأي إجراء بهذا الشأن إال تخاذ اعدم صاحب العمل في هذه الحالة يترتب على  
وقات أيبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته و  ، وعلى أن يرفق بالطلب كشفاً  تلك اللجنة
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لى صدور حيث سيترتب ع،  جتماعيللضمان االالعامة الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة 
 :يقاف ما يليإلبالموافقة على االلجنة قرار 

 مزاولة كلية بصورة بمنشأتهالذي وافقت اللجنة على وقف العمل  العمل لصاحبعدم الجواز   )أ
 .اإليقاف فترة خالل نشاط أي أو عمل أي

 صاحب  يلزم  وال  اإليقاف ،  فترة  خالل  والعامل  العمل  صاحب  بين  التعاقدية  نقطاع العالقةاعدم    )ب 
 .الفترة هذه خالل العامل أجر بدفع العمل

يتم ، بمعنى أن عقود العمل محددة المدة  العمل عقد مدة من العمل وقف فترة تحتسب ال  )ج 
 .لنفس فترة اإليقاف وتبعًا لمدة اإليقاف تمديدها

 اإليقاف فترة خالل قائمة العمل صاحب على المترتبة والتعاقدية المالية لتزاماتاال كافة تبقى  )د 
ولم يبين  وقابل للتفسير هذا الشرط يعتريه الكثير من الغموضبرأينا )  العاملين أجور باستثناء

 .(لتزاماتالمقصود بشكل واضح من تحديد هذه اال

 لقانون  خاضعة جهة وأي الخاص القطاع ومنشآت مؤسسات في العمل صاحب يستفيد ال  )هـ 
 تاريخ من الخاص للقطاع قتصاديةاال للحماية برامج أي من بالعمل لها المصرح من العمل

تحديد بعد ما هي هذه البرامج االقتصادية الممكن للقطاع الخاص االستفادة اليتم )لم  اإليقاف
 .منها(

 فترة خالل ةأللمنش العائدة المنقولة وغير المنقولة األموال على التصرف منع إشارة وضع يتم  )و
 .اللجنة من بقرار اإليقاف

 

يقاف العمل ووقف عقود العمل إإلى اللجنة لغايات لمؤسسة أو المنشأة التي ترغب بتقديم طلب اننصح وهنا 
مع كافة القطاعات  العالقةة يبإنجاز جميع األمور المالية والضريب (هذا الطلبمثل قبل تقديم )  تبادرأن فيها 

 األموال  على  التصرف  منع  إشارة  وضعوقف عمل الشركة كاماًل و يترتب على تقديم هذا الطلب  المختلفة كونه  
 .للمؤسسة أو المنشاة المنقولة وغير المنقولة
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من خالل الموقع اإللكتروني   هيمكن تقديمفالمذكور أعاله  اجب اتباعها لتقديم الطلب  أما بالنسبة إلى اآللية الو 
 (https://hemayeh.jo/ )  12/4/2020اعتبارًا من يوم األحد الموافق .   

 

 

)المنتسبين إلى مؤسسة أو منشأة  أي العمال فيالحكومة فيما إذا يستطيع  تتطرق لم وفي هذا الخصوص 
التقدم إلى مؤسسة الضمان االجتماعي للحصول على بدل  توقفت عن العملمؤسسة الضمان االجتماعي( 

 تأمين التوقف عن العمل . 
 

  :وإنهاء عقود عملهمفصل العاملين في منشآت القطاع الخاص بمدى قانونية فيما يتعلق : رابعاا 
 

مدى قانونية إنهاء هذه العقود وذلك وفقًا لما ر قرّ الذي و بيان آلية التعامل مع عقود العمل  "بأمر الدفاع"جاء 
 يلي:

 

 من العمل.  تهستقالاتقديم  جباره على  إلضغوط على العامل  أية  ال يجوز لصاحب العمل ممارسة   (أ
 

ضمن حالت محددة فقط وعلى العامل وفصله من العمل ) يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات  (ب
 :وذلك سبيل الحصر( 

 

 التي تنص على ما يلي: من قانون العمل /ج ، د( 21المادة ) ألحكام  وفقاً  •
 

 ينتهي عقد العمل يف أي من احلاالت التالية :"
... 

 العمل عن عجز أو مرض قعدهأ أو العامل  تويف إذا  -ج
  .الطيب املرجع عن صادر طيب بتقرير وثبت ذلك 

 يف عليه املنصوص الشيخوخة تقاعد شروط العامل  ستوىفا ذا"إ  -د
 ".ذلك غري على الطرفان تفقا إذا إال جتماعياال الضمان قانون

 ؛ وأيضاا 
 

https://hemayeh.jo/
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 :التي تنص على ما يلي ، ط( من قانون العمل ، ح أ ، ز/ 28حكام المادة ) ألوفقًا  •
 

 اشعار وذلك يف أي من احلاالت التالية :"لصاحب العمل فصل العامل دون 
 أو شهادات قدم أو غريه هوية أو شخصية العامل  نتحل ا"إذا  -أ

 ".بغريه اإلضرار أو لنفسه املنفعة جلب بقصد مزورة واثئق
... 

 أو جبناية القطعية الدرجة كتسبا  قضائي حبكم العامل أُدين إذا  -ز
 ".العامة واألخالق ابلشرف ماسة جبنحة

 من تعاطاه مبا ثرا  أمت أو بّي  سكر حالة يف العمل أثناء وجد إذا  -ح
 العامة ابآلداب خمال   عمال   رتكبا أو عقلي مؤثر أو خمدرة مادة

  .العمل" مكان يف
 أحد  أو  املسؤول  املدير  أو  العمل  صاحب  على  العامل   عتدىا  إذا  -ط

 أو العمل  أثناء آخر شخص أي على أو عامل  أي أو رؤسائه
 .التحقري أو ابلضرب وذلك بسببه

 

 يلي: ( من قانون العمل والتي تنص على ما23)  المادة بأحكام العملوقف  تم ( ج

 

"إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد   -أ
المدة فيترتب عليه إشعار الطرف اآلخر خطياا برغبته في 

سحب إنهاء العقد قبل شهر واحد على األقل ول يجوز 
  اإلشعار إل بموافقة الطرفين".

"يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة اإلشعار وتعتبر   -ب
  .مدة اإلشعار من مدة الخدمة"

"إذا كان اإلشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي   -ج
العامل من العمل خالل مدته وله أن يشغله إل في األيام 

ويستحق العامل أجره عن مدة اإلشعار السبعة األخيرة منها  
  في جميع هذه األحوال".
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نقضاء ا"إذا كان اإلشعار من طرف العامل وترك العمل قبل   -د
مدة اإلشعار فال يستحق أجراا عن فترة تركه العمل وعليه 
 تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها". 

 

عقد العمل بإنهاء  صاحبال يجوز تحت أي ظرف قيام بأنه  من جهتناذلك ، نرى  في ضوء
بما فيها بموجب قانون العمل بدفع كافة مستحقات العامل قام المدة حتى لو  محددالالعمل غير 

مما قد يرتب جزاًء على  "ألمر الدفاع"الفصل التعسفي ألن في ذلك مخالفة التعويض عن بدل 
 .كما هو مبين في )خامسًا( أدناه صاحب العمل

 

 إل أنه ؛
 

إذا كان العامل ال يزال غير محدد المدة( أو محدد المدة ) هاء عقد العمل نال نرى مانعًا من إ
 ستناداً اعمله  كفاءته بأداء  العمل عن    صاحبالعامل بعدم رضا    إشعارشريطة    فترة التجربةتحت  

 .والتي لم يتم وقف العمل بها ( من قانون العمل35ألحكام المادة ) 
 

 أعاله "ً ثالثا"، ومع األخذ بعين اإلعتبار ما ذكر بالبند  محددة المدةالعمل لعقود أما بالنسبة  
مانع قانوني من أي فإنه ال يوجد ، المعنية من خالل الطلب المقدم للجنة بالنسبة لوقف العمل 

نتهاء مدته االعقد عند  بعدم تجديدالعمل  صاحبالعامل بقرار  بإشعارالعمل  صاحبقيام 
 .الحالةلم يتعرض لهذه  "أمر الدفاع"خصوصًا وأن 

  
 أوقف قد "الدفاع أمر" من أنبالرغم نا نرى أنه فإن المدة محددة غير العمل لعقودأما بالنسبة 

من قيام العامل من تقديم االستقالة ما يمنع فال يوجد ، ( من قانون العمل 23العمل بالمادة ) 
 طالما أن هذه االستقالة لم تكن ألي سبب بنتيجة أي ضغط من صاحب العمل . بإرادته الحرة

 
 

 والتي تنص على ما العملمن قانون ( و ، هـ ،  د ،  ج ، /ب 28المادة )  أحكامب العمل وقف تم ( د
 :يلي

 "لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالت التالية :
… 

 



    

 

 

 8 من   6 صفحة 
 6الرأي القانوني المتعلق بأمر الدفاع رقم 

 2020نيسان  11

 

   3424. ب.  ص
11181 - عمان   
 األردن 
+  962( 0)  6 464 3367ت :   
+  962( 0)  6  464 7335ف :   

 law@juris.com.joبريد الكتروني : 

شارع الكلية  18  
 عمارة أسترا 
 الطابق األول

عمان جبل   
 عمان 

 األردن 

لتزامات المترتبة عليه إذا لم يقم العامل بالوفاء بال  -ب
 عقد العمل. بموجب 

رتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة اإذا   -ج
العمل الجهة أو لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب 

الجهات المختصة بالحادث خالل خمسة أيام من وقت 
 علمه بوقوعه.

إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك   -د
 شروط سالمة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.

إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماا  -ه
و أكثر من عشرة أيام متتالية متقطعة خالل السنة الواحدة أ

على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل 
على عنوانه وينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة 

 واحدة.
 إذا أفشى العامل األسرار الخاصة بالعمل".  -و

 

من قانون العمل ( 28المادة )  من)و(  ،)د(  ،)ج(  بالفقرات العملتعطيل  نبأ نرى  جهتنا من
 هناك وأن خصوصاً  السليم المنطق مع ينسجم التحت هذه الظروف  ولو أعالهالمشار إليها 

 حتى أو الشركة مقر في العمل كان سواء نشاطها وتمارس التعطيل قرار من مستثناة قطاعات
 .ُبعد عن)المرن(  العمل

 

  : "أمر الدفاع"فيما يتعلق بالعقوبات المترتبة على مخالفة   خامساا:
 

 على مخالفة مضمونه وذلك وفقًا لما يلي:  المتوجب تطبيقهاالعقوبات  "أمر الدفاع"رّتب 
 

حتى تاريخ  2020/ 3/ 18صاحب عمل قام خالل الفترة الممتدة من تاريخ  كل على  (أ
 بفصله قام أو خدماته أنهى من العمل أو ستقالةاال على لديه عامل أيجبار إب 2020/ 4/ 8

؛ أن يعمل على  "أمر الدفاع"في  المحددة والمذكورة حصراً  الحاالت غير في العمل عن
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، تم نشر  الرسمية الجريدة في "أمر الدفاع" نشر تاريخ من أسبوع خالل العمل إلى إعادتهم
 .2020نيسان  9في الجريدة الرسمية بتاريخ  "أمر الدفاع"

 

 

و أعن أي من حقوقه  زل  بالتناالعامل  فيها  وافق  أو يتفاق أو وثيقة يتنازل  ايعتبر كل تعهد أو    (ب
،  قانوناً باطلة وال يعتد بها  3/2020/ 18نتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ اللى اإتؤدي 

خالل أسبوع من  لغائهاإلجراءات الالزمة إلتخاذ ااأن يقوم بعلى صاحب العمل يتوجب و 
 ة.في الجريدة الرسمي "مر الدفاعأ"تاريخ نشر 

 

البند ثانيًا من المشار إليها ب الموافقة على الحصول إجراءات من أي يخالف من كل يعاقب  ( ج
لها بالعمل   سُيسمحمن قرار التعطيل والتي    ةالقطاعات المستثناد  يتحدالمتعلقة )ب  "أمر الدفاع"

 المخالفة  المنشأة  بإغالق(  الصناعة والتجارة مجتمعينو   العمل  ي الحصول على موافقة وزير   بعد
 .يوماً  ( ستون 60)  لمدة

 

 رئيس عن الصادرة والبالغات" الدفاع أمر" أحكام من آخر حكم أي يخالف كل من يعاقب  ( د
 دينار  آالف  ثالثة  الغرامةب  و  سنوات  ثالث  لغاية  بالحبس  بمقتضاه  المكلفين  الوزراء  أو  الوزراء
كون أن النص لم يوضح الشخص   يعتريه الكثير من الغموض وقابل للتفسير  أيضاً النص  )هذا  

وخصوصًا في  أو األشخاص الذي يتم حبسهم في حال كان رب العمل مؤسسة أو منشأة
 (.مع الغرامة مجتمعةضوء أن العقوبة هي الحبس 

حكام ألدون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقًا  ليها أعاله  إالمشار  ال تحول العقوبات   هـ(
 .العمل قانون 

 

 :رى ــــ كام أخـــ أح  سادساا: 

من القطاع الخاص أو من أي جهة و المنشآت أو المؤسسات يتم تحديد القطاعات أسوف  (أ
من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد المستثناة خرى خاضعة لقانون العمل أ

الصحة والوزير وزير  العمل و وزير  و الصناعة والتجارة والتموين    وزيرالحصول على موافقة من  
وزير الصناعة والتجارة والتموين و وزير العمل و وزير وسوف يتم تفويض  مجتمعينالمختص 

جراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم إسس و أالصحة بتحديد  
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المنشورة في و  لهذه الغاية ( 1)  قمر  التعليمات إصدار تمعلمًا بأنه ،  لهذه الغاية مجتمعين
لكننا بانتظار تحديد آلية وكيفية اإلجراءات من أجل   2020نيسان    9بتاريخ  الجريدة الرسمية  

 .تفعيل هذه التعليمات وتحديد القطاعات المستثناة
 

 

يحق لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل   (ب
االقتصادية من برامج الحماية  ستفادةالا بالعمل لها المصرح  وغيروالمشمولة بقرار التعطيل 

 .لم ُيعلن عنها بعدوالتي وفق الشروط المقررة لكل منها 
 

جور العمال كاملة ية ألصحاب العمل الملتزمين بدفع أتعمل الحكومة على منح حوافز تشجيع ( ج
الستفادتهم من برامج ضافة إلنتهاء العمل به بااتاريخ من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى 

  منها.  قتصادية وفق الشروط المقررة لكلالالحماية ا
 

 

و كلما أبمقتضاه بشكل شهري  والتعليمات الصادرة "بأمر الدفاع"عادة النظر بما ورد إ تم ي ( د
 .لهذه الغاية الوزراء رئيس قتضت المصلحة ذلك بمقتضى بالغات يصدرهاا

 

 :مالحظة
 

إن رأينا القانوني في هذا المجال قد يكون عرضًة للتغيير في ضوء أية قرارات مستقبلية تصدر عن الحكومة، وإن رأينا 
  . 2020/ 4/ 11 التاريخحسب واقع الحال وفي ضوء القرارات الصادرة حتى هذا هو هذا 

 

 مع االحترام ،،،

 المحامي  
 

 أديب حبايب                                                                        
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 (1الجدول رقم ) 

 : 31/3/2020ولغاية تاريخ  18/3/2020بأجور العاملين في القطاع الخاص عن الفترة الواقعة بين تاريخ  يتعلق  فيما
قرار  شملهاالتي  الخاص القطاع مؤسسات في بالنسبة للعاملين (1

 مجلس الوزراء بالتعطيل.
 .31/3/2020ولغاية تاريخ  18/3/2020 تاريخ بين الواقعة الفترة عن المعتادة أجورهم يستحقون 

 
من قرار  ةانالمستث الخاص مؤسسات القطاع بالنسبة للعاملين في (2

 .مجلس الوزراء بالتعطيل
 .31/3/2020ولغاية تاريخ  18/3/2020 تاريخ بين الواقعة الفترة عن المعتادة أجورهم يستحقون 

 
يقوموا بأي لم الذين العمال ية قبض األجور مع ح العمال هنا قد تساووا من نا هؤالء أن هنا المالحظ من 
 .عمل

 
 : 31/3/2020ولغاية تاريخ  18/3/2020ساعات العمل اإلضافي عن الفترة الواقعة بين تاريخ  ببدل أجورفيما يتعلق 

قرار  شملهاالتي  الخاص القطاع مؤسسات في بالنسبة للعاملين (3
 مجلس الوزراء بالتعطيل.

 . وذلك لعدم القيام بأي عمل أصالا إضافي عمل عن  أية أجور ال يستحقون 

بالتعطيل  ة انالمستث الخاص مؤسسات القطاع للعاملين فيبالنسبة  (4
 قرار مجلس الوزراء.حسب 

أو   أكثر من ساعات العمل اليوميةأي ضافي )اإلعمل قاموا بالإال إذا  إضافيعمل  أجور أية ال يستحقون 
عويض عن بدل ساعات العمل الت يستحقون بالعمل في أيام العطل األسبوعية فإنهم  قيامهمأو  (األسبوعية
 1.من قانون العمل (59) سنداا ألحكام المادة اإلضافي

 
 : من قانون العمل (59المادة ) 1
 . من أجره المعتاد %125أكثر من ساعات العمل اليومية او االسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل االضافية أجرا ال يقل عن  هيجوز تشغيل العامل بموافقت -أ

 د. من أجره المعتا %150 إذا اشتغل العامل في يوم عطلته األسبوعية أو أيام األعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا عن -ب
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( من قانون العمل والتي تتعلق 59بأحكام الفقرة )ب( من المادة ) تم وقف العمل( 6)رقم الدفاع  أمربموجب 
ولغاية تاريخ  18/3/2020تاريخ  منالمحددة  فقط الرسمية العطلةبالتعويض عن العمل اإلضافي أيام 

  .بقرار مجلس الوزراء واردهو وفقاا لما  14/4/2020
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 (2الجدول رقم ) 

  1/4/2020عتبارًا من تاريخ  ايتعلق بأجور العاملين في القطاع الخاص فيما  
 : نتهاء العمل بقانون الدفاعاولغاية تاريخ صدور أمر دفاع آخر و/أو تعليمات جديدة و/أو  

 فيما يتعلق بتخفيض األجر  فيما يتعلق بالعمل اإلضافي  فيما يتعلق باألجور طبيعة العمل 
المصرح لهم  العاملون في مقر العمل  (1

 .  بالعمل
في حال قيامهم بالعمل اإلضافي ، فإنهم  يستحقون كامل أجورهم.  

يستحقون بدل التعويض عن ساعات العمل 
( 59اإلضافي سنداا ألحكام الفقرة )أ( من المادة )

عتبار وقف من قانون العمل ، مع األخذ بعين اال
ادة فيما يتعلق العمل بالفقرة )ب( من ذات الم

 .فقط بالعطلة الرسمية

لصاحب العمل تخفيض األجر بنسبة  -
( من أجر العامل %30ال تتجاوز )

المعتاد بموافقة العامل وذلك شريطة 
أن يتم تخفيض رواتب اإلدارة العليا 

 للمنشأة.
لم يتعرض أمر الدفاع إلى نسبة  -

تخفيض رواتب اإلدارة العليا في حال 
مع الموظفين على تخفيض   االتفاقتم  

  2رواتبهم بنسب متفاوتة.
في  بشكل كليالعاملون عن ُبعد )المرن(  (2

  المصرح لها بالعمل ت آ المؤسسات والمنش
والتي شملها  وغير المصرح لها بالعمل

 . بالتعطيلقرار مجلس الوزراء 

في حال قيامهم بالعمل اإلضافي ، فإنهم  يستحقون كامل أجورهم.
يستحقون بدل التعويض عن ساعات العمل 

( 59اإلضافي سنداا ألحكام الفقرة )أ( من المادة )
وقف  االعتبارمن قانون العمل، مع األخذ بعين 

على  باالتفاقلم يمنح أمر الدفاع الحق 
 تخفيض األجر.

 
 ( من األجر المعتاد للجميع. %30في هذه الحالة ننصح تبني نسبة واحدة متساوية لجميع الموظفين واإلدارة العليا على أال تتجاوز النسبة الموحدة ) 2
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فيما يتعلق العمل بالفقرة )ب( من ذات المادة 
  3.فقط بالعطلة الرسمية

في   بشكل جزئيالعاملون عن ُبعد )المرن(   (3
المصرح لها  ت  آ كل من المؤسسات والمنش

والتي  بالعمل وغير المصرح لها بالعمل 
 شملها قرار مجلس الوزراء بالتعطيل.

 
 
 
 

بدل ساعات عملهم الفعلية عن   زادإذا   -أ
( من أجرهم المعتاد فإنهم 50%)

يستحقون أجورهم حسب ساعات 
 العمل الفعلية.

بدل ساعات عملهم الفعلية عن   قل  إذا   -ب
( من أجرهم المعتاد فإنهم 50%)

( من أجرهم المعتاد %50يستحقون )
 بحد أدنى.

يقل أجر  ال، يجب أ وفي جميع األحوال
العامل عن الحّد األدنى لألجور والبالغ 

 ( دينار.220)

في حال قيامهم بالعمل اإلضافي ، فإنهم 
يستحقون بدل التعويض عن ساعات العمل 

( 59اإلضافي سنداا ألحكام الفقرة )أ( من المادة )
وقف   االعتبارمن قانون العمل ، مع األخذ بعين  

العمل بالفقرة )ب( من ذات المادة فيما يتعلق 
 .فقط بالعطلة الرسمية

على  باالتفاقلم يمنح أمر الدفاع الحق 
 تخفيض األجر.

العاملون في المؤسسات والمنشآت غير  (4
و/أو غير المصرح لها  المكلفين بعمل

 بالعمل.

( %50)يجوز تخفيض األجر إلى نسبة 
يقل  أالمن قيمة األجر المعتاد لهم على 

يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب إلى  ال تنطبق عليهم أحكام العمل اإلضافي. 
بتخفيض لسماح له اأجل من وزير العمل 

( من األجر األصلي %50األجر إلى )
 

 ( من قانون العمل: 59المادة ) 3
 . من أجره المعتاد %125أكثر من ساعات العمل اليومية او االسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل االضافية أجرا ال يقل عن  هيجوز تشغيل العامل بموافقت -أ

 من أجره المعتاد.  %150 إذا اشتغل العامل في يوم عطلته األسبوعية أو أيام األعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا عن -ب
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ما يتقاضوه من األجر عن الحّد األدنى 
 .( دينار220لألجور والبالغ )

وذلك وفقاا للشروط الواردة بأمر الدفاع رقم 
( التي صدرت عن 2تعليمات رقم )( ولل6)

وزير العمل والتي ُنشرت في الجريدة 
والتي تحدد  9/4/2020الرسمية بتاريخ 

شروط لذلك، ولهذه الغاية تم األسس وال
( من قانون 50وقف العمل بأحكام المادة )

 . 4العمل
 

من خالل يمكن تقديم الطلب المذكور أعاله  
الموقع اإللكتروني 

(https://hemayeh.jo/)   عتباراا من يوم ا
 .12/4/2020األحد الموافق 

 

 

 
  :( من قانون العمل50المادة ) 4
لى العشرة أيام األولى من توقف العمل خالل السنة وأن  إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب ال يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل األجر الكامل عن مدة ال تزيد ع"

 ."التي تزيد على ذلك بحيث ال يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع األجر على ستين يوماا في السنة يدفع للعامل نصف أجره عن المدة

https://hemayeh.jo/

