
دليل سؤال وجواب

2020لسنة 6أمر الدفاع رقم 
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وذلك2020لسنة(6)رقمالدفاعمرأبتنفيذالمرتبطةالحاالتلمختلفبالنسبةاالستفساراتعلىلالجابةالدليلهذاوجد

.الطرفينكالبمساندةالدفاعأمرمنالغايةلتحقيقالمرحلةهذهفيالعملوأصحابالعاملينوواجباتحقوقلضمان

عبركمواستفساراتأسئلتكمتلقيويسعدناهذا:

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

0800222080والسيطرةالعملياتغرفةهواتفرقامأ- , 0796580666 , 065819012

منصةعبرالتاليةالطلباتتقديمويمكنكمكما(Hemayeh.jo)

-االجرتخفيضطلب

المنشأةايقافطلب-

(6)رقمالدفاعمرألالمخالفاتعنالعاملينبالغات-

عزيزنا صاحب العمل.... العاملناعزيز

2



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 

3

ين توفير الحماية االجتماعية للعامل
لحسابهم وبالمياومة لتأمين 

احتياجاتهم االساسية وعلى ضوء
هم االمكانيات المتاحة وضمان اشتراك

بالضمان االجتماعي



ماذا بالنسبة الجورالعاملين 
؟آذارعن شهر 

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

ي المصرح لها بالعمل أو تلك الغير مصرح لها بالعمل، سواء للعاملين فالمؤسسة 

ا مكان العمل أو الذين ال يتطلب عملهم أو العاملين عن بعد، وال يستحق العامل أجر

.  اضافيا اال اذا قام بعمل اضافي

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

ي المصرح لها بالعمل أو تلك الغير مصرح لها بالعمل، سواء للعاملين فالمؤسسة 

ا مكان العمل أو الذين ال يتطلب عملهم أو العاملين عن بعد، وال يستحق العامل أجر

.  اضافيا اال اذا قام بعمل اضافي
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، وبخنالف ذلنك تطبنق العقوبنة 2020/4/9يتم منح صاحب العمل فترة أسبوع منن تناري  
(. 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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خاللهاتمالتيااليامعناالجردفعمع2020/4/9مناعتباراأسبوعخاللعملهلىإالعاملإعادةالعملصاحبعلىوجب

أوالفترةخاللالمدةمحدودعقدهانتهىالذيالعاملبإعادةملزمغيرالعملصاحبويعتبرهذاالعامل،خدماتعناالستغناء

.التجربةفترةفيخاللهاكان

ا في الفترة مالذي انهيت خدماته ما هو مصير العامل 

؟6ولغاية صدور أمر الدفاع رقم 18/3/2020بين 
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.يعتمد إذا كان عقد عمل العامل محدد المدة، فصاحب العمل في هذه الحالة غير ملزم

اذا انتهى عقد عمل العامل في 
وقبل 18/3/2020الفترة من 

، هل 6صدور أمر الدفاع رقم 
يلزم صاحب العمل بإعادة 
؟العامل بموجب أمر الدفاع
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.أما إذا كان عقد عمل العامل غير محدد المدة، فيلزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى العمل



ال، ال يلزم

اذا كان العامل في فترة التجربة 
حتى صدور أمر 18/3/2020من 

، وقام صاحب العمل 6الدفاع رقم 
بإنهاء خدمة العامل، هل يلزم 

؟صاحب العمل بإعادة العامل
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ما األحوال الحصرية التي يكون انهاء خدمات العامل بسببها  

؟6رقم قانوني وغير مخالف ألمر الدفاع

العملقانونمن(21)المادةمن(د)و(ج)والفقرتين(28)المادةمن(طح،ز،أ،)لفقراتاالحكاماوفق(حصرا)فقطذلكيمكن:

.بغيرهاالضرارأولنفسهالمنفعةجلببقصدمزورةوثائقأوشهاداتقدمأوغيرههويةأوشخصيةالعاملانتحلإذا-28/أ

.العامةواألخالقبالشرفماسهبجنحهأوبجنايةالقطعيةالدرجةاكتسبقضائيبحكمالعاملأدينإذا-28/ز

يفالعامةباألدابمخالعمالارتكبأوعقليمؤثرأومخدرةمادةمنتعاطاهبمامتأثراأوبينسكرحالةفيالعملأثناءوجدإذا-28/ح

.العملمكان

بسببهأوالعملأثناءأخرشخصأيعلىأوعاملأيأورؤسائهأحدأوالمسؤولالمديرأوالعملصاحبعلىالعاملاعتدىإذا-28/ط

.التحقيرأوبالضربوذلك

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

.مشروععذردونالعملعنبالتغيبوالمرتبطةهـالفقرة
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الجواب السؤال

المصرح لها هل يمكن للمؤسسة غير 

بالعمل بأن تعمل؟

هننذا هننو االتجنناه العننام ولكننن هننذا مننرتبط 

ع باالولويات االقتصنادية وتنوازن ذلنك من

الناحيننننة الصننننحية والوقائيننننة فنننني ظننننل 

االزمة وهذا هو األهم، وهذا كله يخضن  

لمعنننايير وضنننوابط ومراجعنننات منننن قبنننل 

لجنة اللجنة الوبائية وموافقات من قبل ال

ص المختصننة بعنند تنسننيب الننوزير المخننت

بالقطاع 
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جننر المسننتحق للعامننل الننذي مننا هننو األ
اعتبننارايننؤدي عملننه فنني موقننع العمننل

؟  1/4/2020من تاري 

جننر المسننتحق للعامننل الننذي مننا هننو األ
اعتبننارايننؤدي عملننه فنني موقننع العمننل

؟  1/4/2020من تاري 

يستحق العامل اجره المعتاد كامال-

ه صننناحب اجنننرا اضنننافيا اذا كلفنننو-
بعمل اضافيالعمل

يستحق العامل اجره المعتاد كامال-

ه صننناحب اجنننرا اضنننافيا اذا كلفنننو-
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 ؟ 

العمننل ان يتقنندم بطلننب لننوزارةلصنناحب 

لنف اجر العامل غينر المكلتخفيض العمل 

مننن قيمننة % 50بعمننل بمننا ال يقننل عننن 

االجننر المعتنناد علننى ان ال يقننل عننن الحنند 

االدنى لألجنور، وفني حنال رفنض الطلنب

مننن قبننل الننوزارة يسننتحق العامننل أجننره 

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 ؟ 

هل يجوز لصاحب العمل طلب ايقاف 
العمل بمؤسسته ؟ 

رة نعم ، يجوز بعد الحصول على موافقنة وزا
مننن خننالل التقنندم بطلننبوفننق تعليمننات العمننل 

والتنني سننتكون  Hemayeh.joعلننى منصننة 
2020/4/12متاحة اعتبارا من صباح االحد 

رة نعم ، يجوز بعد الحصول على موافقنة وزا
مننن خننالل التقنندم بطلننبوفننق تعليمننات العمننل 

والتنني سننتكون  Hemayeh.joعلننى منصننة 
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؟

أة هل فترة ايقاف المنش
مخصومة من مدة 

العقد؟

ال تخصننننم مننننن منننندة 
العقننننند وينننننتم اضنننننافة 
اشنننهر االيقننناف علنننى 

اخر مدة العقد

ال تخصننننم مننننن منننندة 
العقننننند وينننننتم اضنننننافة 
اشنننهر االيقننناف علنننى 

اخر مدة العقد

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

كورونا؟

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

كورونا؟

ال غير ملزمال 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 ؟    

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

الحكومة ؟    

يشنننننترط علنننننى عامنننننل المياومنننننة األردنننننني 
ة آلينناالشننتراك فنني الضننمان االجتمنناعي وفننق 

يتم تحديدها الحقا

يشنننننترط علنننننى عامنننننل المياومنننننة األردنننننني 
ة آلينناالشننتراك فنني الضننمان االجتمنناعي وفننق 

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

زمالئهم بالمنزل ويدعموا الشركة ؟

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

زمالئهم بالمنزل ويدعموا الشركة ؟

أن نعم يجوز ذلك بشنرط موافقنة العناملين علنى
منن األجنر % 30ال يزيد مقدار التخفنيض عنن  

.على أن يشمل أجور عاملي االدارة العليا

أن نعم يجوز ذلك بشنرط موافقنة العناملين علنى
منن األجنر % 30ال يزيد مقدار التخفنيض عنن  

.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
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ا نسبة ماهي االجراءات التي يجب القيام بها لتقدم بطلب لتخفيض م
أو ايقاف المنشأة عن العمل ؟% 50

Hemayeh.joالدخول على منصة 

hemayeh.jo

https://hemayeh.jo/
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؟  Hemayeh.joمنصةالتي تقدمها ماهي الخدمات 

hemayeh.jo

https://hemayeh.jo/
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hemayeh.jo

دمة هل تستطيع المؤسسات المستثنأة من قرار التعطيل االستفادة من خ
؟%50تخفيض االجور بنسبة 

خدمننة   نُاة مننن قننرار التعطيننل االسننتفادة مننن الثنعننم تسننتطيع المؤسسننات المسننت

مننن قيمننة االجننر المعتنناد أو % 50بصننورة جزئيننة أو كليننة  بنندفع مننا ال يقننل عننن 

ة الحد االدنى لالجور أيهما اعلى وذلك للعمال الذين الينؤدون عمنال فني المؤسسن
.سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد

https://hemayeh.jo/
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hemayeh.jo

بنسبةيهلدالعامليناجرلتخفيضبطلبتقدمالذيالعملصاحبيستطيعهل

كلبشالعملعنالمؤسسةااليقافبطلبيتقدمأناالجرمن%50عنالتقل
العكس؟أوكامل

.ذلك وانما فقط االستفادة من خدمة واحدة فقطاليستطيع 

https://hemayeh.jo/


25hemayeh.jo

ماهي البيانات التي يجب تعبئتها بطلب؟

جيله اسم صاحب العمل للمؤسسة او المنشأة  والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تس1.

ذج لدى الجهات المختصة واي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نمو
.الطلب الصادر عن وزير العمل 

كافة العمال في المؤسسة او المنشأة وارقامهم الوطنية اذا كانوا اسماء 2.
.اردنيين وارقامهم الشخصية اذا كانوا غير اردنيين 

.قيمة االجور كاملة التي يتقاضاها هؤالء العمال 3.

ن من االجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال على ان ال تقل عالنسبة 4.

.من االجر المعتاد للعامل او الحد االدنى لالجور ايهما اعلى% 50

https://hemayeh.jo/
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.لالقدرة والمالءة المالية للمؤسسة أو المنشأة لدفع االجور للعما1.

.حجم العمالة الكلية في المؤسسة أو المنشأة2.

اء نسبة العمال اللذين اليؤدون عمال في المؤسسة أو المنشأة سو3.

بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد من المجموع الكلي للعمالة في 
.المؤسسة أو المنشأة

hemayeh.jo

طلباتالفيالنظرعندعملهافياللجنةتعتمدهاالتيوالمعاييراالسسماهي

الحدأواالجرقيمةمن%50عناليقلبمالعامليناجرالتخفيضلالمقدمة
؟أعلىأيهمالالجوراالدنى

https://hemayeh.jo/
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hemayeh.jo

هل يشترط من مقدم الطلب تعبئة جميع االرقام الوطنية الخاصة بمالكي
المؤسسة جميعاً أم يكفي رقم وطني واحد؟

نعم يكفي ادخال رقم وطني لمالك واحد

https://hemayeh.jo/
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hemayeh.jo

كيف لصاحب العمل التاكد من نتيجة تقديم الطلب؟

المنصة االستعالم عن حالة الطلب بالقبول أو الرفض تتيح 

https://hemayeh.jo/
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hemayeh.jo

ا فني حنال المخالفنة  لمنشنكوى للعمنال التقندم بنأي تتيح  Hemayeh.joعبر منصة 

.والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه (  6)ورد في أمر الدفاع 

؟2020لسنة ( 6)ر قم كيف اقدم بالغ على صاحب العمل لمخالفتة امر الدفاع 

https://hemayeh.jo/
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hemayeh.jo

حنال يتم  التحقق منهنا منن قبنل مفتشني النوزارة واتخناذ االجنراءات القانونينة  فني
(.بشكل سري وغير معلن)ثبوت هذه الشكاوى 

؟من يقوم بالتحقق من الشكاوى عبر منصة حماية

https://hemayeh.jo/
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hemayeh.jo

ماذا يترتب  على قرار ايقاف المؤسسة؟

https://hemayeh.jo/
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hemayeh.jo

.ال تخصم من مدة العقد ويتم اضافة أشهر االيقاف على مدة أخر العقد

هل فترة ايقاف المنشأة مخصومة من مدة عقد العامل؟

https://hemayeh.jo/
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hemayeh.jo

باعطاء العامل اجرة خالل فترة االيقافالعمل صاحبال يلتزم 

باعطاء العامل اجرة خالل فترة االيقاف؟العمل زم صاحبتيلهل 

https://hemayeh.jo/
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حمايةمن برامج الصاحب العمل في المؤسسات المسموح لها بالعمل ال يستفيد

عمنل لهنا بالمسنموحالتعطينل وغيربقنرار المشمولة صاحب العمل في المؤسسات 
من برامج الحماية.يستفيد

هل يمكن لصاحب العمل الذي تم ايقاف مؤسستة االستفادة من برامج 
الحماية االقتصادية؟

https://hemayeh.jo/
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.) للجننةناف عملها والحصول على موافقة بعند تقنديم طلنبئتستطيع المؤسسة است
 ً (وستقوم الوزارة باتاحة  هذه الخدمة قريبا

هل تستطيع المؤسسة التي تقدمت بطلب ايقاف ان تستأنف عملها ومتى؟

https://hemayeh.jo/
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تتيح المنصة تقديم شكاوى بشكل سري وغير معلن
الً بعقود سنوية او عمال مياومنة ولنم تندفع راتنبهم عنن شنهر اذار كنامللعاملين -1

.من اذار١٨أو ممن انهيت خدماتهم قبل 

من سرح منن العمنل ولنم يعند الينه بعند صندور امنر الندفاع او النذين خفضنت أو -2
.رواتبهم دون موافقته الخطية

اي شنكوى للعامننل بخصننوص مخالفننة صنناحب العمننل الي نننص مننن نصننوص أو -3
.6قانون  العمل وامر الدفاع رقم 

hemayeh.jo

ماهي الخدمات المتعلقة بالعاملين أو االفراد على منصة حماية ؟

https://hemayeh.jo/

