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 .1مقدمة:
بهدف الحد من اآلثار االقتصادية على املنشآت األردنية وحماية العمالة ،أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز
ً
ً
أمر دفاع رقم  6لتنظيم مسألة دفع الرواتب للعمال وفقا ملستجدات األزمة القائمة نتيجة فيروس كورونا .وتبين الحقا بأن أمر
الدفاع هذا ال يعطي املرونة الكافية للشركات ومؤسسات األعمال إلدارة تدفقاتها النقدية بشكل يساعدها على الحفاظ على
ً
السيولة املتوفرة ألطول فترة زمنية ممكنة ،وبالتالي فإنه أيضا يعرض العمال للخطر نتيجة تعرض املنشآت االقتصادية ملخاطر
عالية ناجمة عن مشاكل السيولة؛ يقترح منتدى االستراتيجيات األردني في هذه الورقة وبالتعاون مع مكتب سائد كراجة
ومشاركوه للمحاماة والتحكيم مجموعة من التعديالت على أمر الدفاع رقم ( )6تمكن املنشآت من الحفاظ على سيولتها
وعمالتها في آن واحد وذلك من خالل اصدار بالغ بموجب أمر الدفاع رقم ( .)6حيث أن الحماية الجوهرية لدخل العامل تتمثل
في استقراره في عمله وفي توفير البيئة االقتصادية والقانونية الالزمة الستمرار عمل املنشأة التي يعمل بها.
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 .0املقترح:
ً
أوال:
على الرغم مما ورد في أمر الدفاع رقم ( )6لسنة :0202
 .1فيما يتعلق بالعاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل ،تخضع العالقة
بينهم وبين املنشآت التي يعملون بها إلى اتفاق الطرفين على طريقة العمل ومقدار األجر املستحق وطريقة دفعه سواء
كانوا يعملون في مكان العمل بشكل كامل أو جزئي ،أو يعملون "عن بعد" بشكل كامل أو جزئي ،على أن يتم االلتاا
بالشروط التالية:
أ .أن ال يقل مقدار األجر املتفق عليه عن  ٪02من أجورهم املعتادة ،اذا كان العمل بشكل كلي ـ سواء كان في مكان
ً
العمل او عن بعد ،وأن ال يتم اللجوء لهذا الخيار إال اذا كان التخفيض شامال لرواتب اإلدارة العليا للمنشأة.
ب .أن ال يقل مقدار األجر املتفق عليه عن  ٪02من أجورهم املعتادة ،اذا كان العمل بشكل جزئي ـ سواء كان في مكان
العمل او عن بعد
ج .أن ال يقل مقدار األجر املتفق عليه باي حال من األحوال عن الحد األدنى للجور.
 .0فيما يتعلق بالعاملين في املنشآت املشار اليها في الفقرة ( )1من هذه املادة ،من غير املكلفين بعمل او غير املصرح لهم بالعمل،
يطبق عليهم ما ورد في املادة ثانيا من هذا البالغ.
ً
ثانيا:
أ .فيما يتعلق بالقطاعات او املؤسسات او املنشآت من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل،
التي لم يسمح لها بالعمل نهائيا ،و/او لم تتمكن من الحصول على املوافقات الالزمة لغايات ممارسة عملها ،و/او لم
تتمكن من الحصول على تصاريح عمل تعادل عدد العاملين فيها ،فان العاملين فيها من غير املكلفين بعمل او غير
املصرح لهم بالعمل ،تدفع لهم املؤسسة العامة للضمان االجتماعي % 02من قيمة األجر املعتاد لهؤالء العمال ،على
ً
ان ال تقل هذه النسبة عن الحد األدنى للجور ،واال يكون صاحب العمل ملزما بدفع أية أجور.
ب. .في حال تم السماح ألي من املنشآت املشار اليها في الفقرة أ بالعمل ،فإن من يتم تشغيلهم من العمال سيتوقف دفع
األجر املستحق لهم وفقا للفقرة السابقة من املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،وستتحمل املنشأة هذا األجر ،وفقا
ً
ملا ورد في املادة أوال من هذا البالغ
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ج .في حال كانت املنشآت الواردة في الفقرة (أ) من هذه املادة ،غير ملتامة بالتسجيل لدى املؤسسة العامة للضمان
ً
االجتماعي ،وحتى تكون قادرة على االستفادة من هذا البند ،فإنها تلتا بالتسجيل فورا وفقا آللية يتم تحديدها الحقا،
مع اعفائها من الغرامات.
ً
ثالثا:
أ .العاملون لدى املؤسسات او املنشآت غير القادرة على دفع األجور ،والحاصلة على قرار اللجنة املشتركة بإيقاف
العمل في هذه املؤسسة أو املنشأة ،والذين وعلى ضوء قرار اللجنة هذا تم وقف عقود عملهم ،يعتبرون متعطلين
عن العمل لغايات قانون الضمان االجتماعي ،ويستحقون رواتب تعطل وفقا ملا ورد في قانون الضمان االجتماعي
من أحكا .
ب .في حال كان العاملون املشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه املادة ال يحققون شروط استحقاق رواتب التعطل
الواردة في احكا قانون الضمان االجتماعي ،فيستفيدون من نسبة ال ـ ( )%02من إيرادات اشتراكات تأمين
األمومة السنوية التي تم تخصيصها في أمر الدفاع رقم ( )1لسنة  0202لغايات تقديم إعانات عينية ومادية لغير
املقتدرين من كبار السن واملرض ى أو عائالتهم وبالطرق واآلليات التي تحددها املؤسسة ،او من خالل دعم
ً
حكومي ،ووفقا آللية يتم تحديدها الحقا.
ً
رابعا:
ً
ً
أ .الحقا ملا ورد في البند سادسا من أمر الدفاع رقم ( )6لسنة  0202يتم منح مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي
جهة خاضعة لقانون العمل واملشمولة بقرار التعطيل ،أو التي لم يسمح لها بالعمل نهائيا ،و/او لم تتمكن من
الحصول على املوافقات الالزمة لغايات ممارسة عملها ،و/او لم تتمكن من الحصول على تصاريح عمل تعادل عدد
العاملين فيها ،وامللتامة بدفع اجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى  ، 0202/1/11وامللتامة بدفع
ً
ً
ً
اجور العمال وفقا ملا ورد في املادة أوال من هذا البالغ اعتبارا من ، 0202/4/1وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع قرضا
بقيمة املصاريف التشغيلية لهذه املؤسسات واملنشآت ملدة ال تقل عن  1اشهر وال تتجاوز  0اشهر ،وكما هي موجودة
في مياانياتها املدققة لعا  0212او .0212
ب .يتم جدولة قيمة القرض املشار اليه في الفقرة أ من هذه املادة دون ترتيب اية فوائد عليه خالل فترة السداد و/او
بفائدة ال تتجاوز  %0وبالحد األدنى من الضمانات على ان يبدأ سدادها من بداية عا .2023
ج .يتم السير بإجراءات الحصول على هذا القرض وفقا لتعليمات يصدرها البنك املركزي بهذا الخصوص ،وتعمم على
البنوك العاملة في اململكة على وجه االلزا .
ً
خامسا:
يستمر العمل بأحكا أمر الدفاع رقم ( )6لسنة  0202فيما ال يتعارض مع احكا هذا البالغ.
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