١٩٧٨

 م٢٠١٩  ايار سنة٢٦  الموافق. هـ١٤٤٠  رمضان سنة٢١  اﻷحد: عمان
 م٢٠١٩  ايار سنة٢٦  الموافق. هـ١٤٤٠  رمضان سنة٢١  اﻷحد: عمان
 م٢٠١٩  ايار سنة٢٦  الموافق. هـ١٤٤٠  رمضان سنة٢١  اﻷحد: عمان
 م٢٠١٩  ايار سنة٢٦  الموافق. هـ١٤٤٠  رمضان سنة٢١  اﻷحد: عمان










١٩٨٠


الجريدة الرسمية
للمملكة اﻷردنية الهاشمية

 
 www.Pm.gov.jo

 
 





 





 


 





١٩٨٥
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﻗﻢ ) (١ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٢٠ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺭﻗﻢ ) (٦ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٢٠ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺳﺲ ﻭﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻋﻤﺎﳍﺎ

الم ادة )(١

:تس مى ه ذه التعليم ات "تعليم ات اس س واج راءات وش روط الحص ول عل ى
الموافق ة للقطاع ات والمؤسس ات والمنش آت لممارس ة اعماله ا " ويعم ل به ا
من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة

): (٢تقدم الطلبات المتعلقة بالسماح ﻻي قطاع اقتصادي او مؤسسة او اي جهة ترغب
بممارسة عملها الى الوزير المختص بالقطاع اﻻقتصادي .

المادة

) :(٣تقوم اللجنة المشكلة من كﻼً من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل
ووزير الصحة والوزير المختص بالنظر في اي طلبات تقدم للسماح ﻻي قطاع
اقتصادي او مؤسسة او جهة ترغب بممارسة عملها في الوقت الحالي وبعد تحديد
الوزير المختص لوجود حاجة لوجيستية او اقتصادية او صحية ملحة والنسبة
المقترحة لعدد العمالة لتشغيل المؤسسة او المنشأة وبالحد اﻻدنى وحسب تقديره .

المادة )(٤

 :تحدد وزارة العمل اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة
والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يتناسب مع القطاع اﻻقتصادي
او المؤسسة او المنشأة التي تقدمت بالطلب للجنة .

المادة

) :(٥يتم عرض الطلب المقدم مرفقا به اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل
لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا على اللجنة
الوطنية لﻼوبئة والتي بدورها ترفع توصياتها الى اللجنة بالموافقة او عدمها مع
بيان اسباب ذلك .

المادة

) :(٦تصدر اللجنة قرارها بخصوص الطلب المقدم بالموافقة او عدم الموافقة  ،على ان
يتم تضمين القرار في حال الموافقة الشروط الواردة في توصيات اللجنة الوطنية
لﻼوبئة ان وجدت والنسبة المحددة من العمالة للتشغيل وبالحد اﻻدنى .
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المادة ) : (٧تلتزم اي مؤسسة او منشأة او اي جهة حصلت على الموافقة لممارسة اعمالها
بتطبيق اجراءات العمل المعيارية والمتطلبات الواردة في دليل اجراءات عمل
لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا .

المادة ) : (٨تقوم وزارة العمل ووزارة الصحة والجهات المختصة بالتفتيش الدوري على
المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل للتاكد من تطبيق اجراءات العمل
المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار
فيروس كورونا الصادر عن وزارة العمل والوارد في المادة ) (٦اعﻼه واي شروط
او متطلبات حددتها القوانين واﻻنظمة ذات العﻼقة المعمول بها .

المادة ) :(٩تطبق اﻻحكام والعقوبات الوارة في اي امر دفاع صادر بموجب قانون الدفاع رقم ١٣
لسنة  ،١٩٩٢وذلك في حال ممارسة اي صاحب عمل لعمله دون الحصول على
الموافقة بهذا الخصوص او مخالفته ﻻجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل
لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا واي شروط او
متطلبات حددتها القوانين واﻻنظمة ذات العﻼقة المعمول بها.
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