
 

 

 

 سؤال وجوابدليل 

 وضع الموظفين والعاملينبخصوص 

 في القطاعين العام والخاص 

 

 بالعطلة الرسمية خالل فترة قرار مجلس الوزراءوفق 

 الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فايروس كورونا 

 رئيس مجلس الخدمة المدنية وزير العملوالتعليمات التنفيذية ل
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مااا  ااي الااوزارات و الاادوائر و الملررااات  الرراامية التااي يجاا   ن تعماال  -1

 وتلك التي تعتبر في عطلة ررمية حر  قرار مجلس الوزراء؟
 

تعطياااال الااااوزارات  17/3/2020قاااارر مجلااااس الااااوزراء  فااااي جلراااات  المنعقااااد  بتاااااري  

والملررات الررمية لمد   رابوعين   و عليا  اعتباار ماوظفي القطااا العاام بعطلاة  ررامية 

مدفوعاة اججاار لمااد   راابوعين م تخصاام ماان رصاايد امجااازات الراانوية للمااوظفين   وعلياا  

فاي يصدر الوزير المخاتص فاي الادوائر و الملرراات و التيئاات التابعاة لا   و مان يفوضا  

قرارات تحدد الموظفين الواجا   العطلة الررميةمن قرار  الوزارات و الملررات المرتثناه

 .تواجد م على ر س عملتم
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 القطاا العام
 القطاع العام



 التيئة مرتثناه من قرار العطلة الررمية /الملررة/الدائر /اذا كانت الوزار   -2

كيف يتم تحديد الموظفين الذين    لوزارات والملررات الررمية لمد   ربوعينل

 يتطل  وجود م على ر س عملتم ؟

 

 

 و ترامية الماوظفين /بتحديد الوظائف وللوزير المختص او من يفوض       

التيئة  لغايات ارتدامة العمل و ضمان /الملررة/الدائر /للعمل في الوزار 

مان  االلتزام بالحد األدنى عدم انقطاا الخدمات امرارية و الضرورية مع 

الموظفين المتواجدين  شريطة مراعاا  ارشاادات الجتاات المعنياة المتعلقاة 

ماااع التدكياااد علاااى  ن يبقاااى جمياااع بالحاااد مااان انتشاااار فاااايروس كوروناااا   

 .الموظفين مرتعدين للعمل عند الطل  و عدم إغالق  واتفتم 
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التيئاة  ماع مراعاا  ارشاادات الجتاات المعنياة /الملررة/الدائر /العمل في مركز الوزار  -1
 .المتعلقة بالحد من انتشار فايروس كورونا 

اختيار الموظف وقت بدء الدوام الررامي وفاق ماا تحادده الادائر  شاريطة : العمل المرن  -2
 .ارتكمال  عدد اجيام والراعات المقرر  

العمل خارج مكات  الدائر  رواء من المنازل  و نحاوه بحيات ياتم : العمل عن ُبعـــــــــــد -3
ترليم المتام الوظيفياة المطلاو  تدديتتاا مان خاالل تطبيقاات التكنولوجياا الحديثاة  و تراليمتا 

 .شخصياً إلى الدائر 

 :حيت تضمت التعاميم الصادر  بخصوص العمل عن بعد  عد  معايير و  ي 

 التقياد بالحضاور إلاى مكاان عملا  إذا اقتضات  قرار الاوزيرعلى الموظف المشمول بدحكام
 .مصلحة العمل تواجده في  ي وقت

عدم قيام الموظف بالعمل لدى اي جتة اخرى خالل  وقات الدوام الررمي. 

تنفيذ  وامر الرلراء وتوجيتاتتم وفق الترلرل امداري . 

تددية الموظف للعمل بنفر  ومراعا  الررية وخصوصية الوثائق و البيانات  . 

  عدم إغالق الموظف لتاتف  لرتولة الوصول ل  عند الضرور. 

 رفع تقارير منتظمة من قبال المرالول المباشار لالماين العاام او مان يفوضا  وفاق الترلرال
امداري يبين في  مدى التزام الموظف المشمول بالعمل عن بعد بانجاز المتام الموكولاة إليا  
وفااق المواعيااد المتفااق عليتااا والخطااة التشااغيلية للوحااد  التنظيميااة والقاارارات الصااادر  عاان 

 .المرجع المختص

 

 

 

 

 

 

4 

ما  ي  شاكال الادوام الررامي التاي يمكان  ن يقرر اا الاوزير المخاتص او  -3

 ؟تحديد الموظفين الذين يتطل  وجود م على ر س عملتم من يفوض   



المشمول بقرار العطلة الررمية  و الموظف الذي يعمل عن بعد  يرتحق الموظف

 .كاملة  راتب  خالل  ذه الفتر  وحقوق  المالية  

 

  راتباا  خااالل  ااذه الفتاار  وحقوقاا  يرااتحق الموظااف الااذي بقااي علااى ر س عملاا

مان ( 28)كاملاة   إضاافة الاى بادل العمال امضاافي عماال بدحكاام المااد  المالية  

 . 2020لرنة ( 9)نظام الخدمة المدنية رقم 
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مااا  ااي حقااوق المااوظفين  خااالل  تنفيااذ قاارار مجلااس الااوزراء بخصااوص  -4

 تعطيل الوزارات والملررات الررمية لمد   ربوعين ؟



 القطاعااااااااااات غياااااااااار المشاااااااااامولة بالعطلااااااااااة الررااااااااااميةماااااااااا ي  -1

وقاارار وزياار الصاناعة والتجااار  والتمااوين  بموجا  قاارار مجلااس الاوزراء 

 ؟ 2020لرنة ( 39)رقم 

 ً(مرتشفيات  مراكز  عيادات  مرتلزمات طبية  صيدليات)القطاا الصحي كامال... 

المراكز التموينية. 

رالرل توريد الغذاء . 

الصناعات الدوائية ورالرل توريد ا. 

 المخابز 

ملررات توريد الغذاء 

مراكز التموينية والصيدليات من المومت والتجمعات التجارية. 

المياه والكترباء. 

الملررات العاملة بمجال المحروقات بما فيتا محطات المحروقات. 
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 يتبع   

 القطاع الخاص



 

 القطاعات الصناعية والتجارية 

رالرل التوريد الغذائي بما فيتا المطاحن بما فيتا المخابز  الدواجن   اللحوم  املباان   محاالت  -  
 . بيع المواد الغذائية  والخضار والفواكة والمياه

 .شركات توزيع ونقل المواد الغذائية والخضار والفواكة  -  

صااناعة امدويااة البشاارية والبيطريااة والمبياادات الحشاارية والمرااتلزمات الطبيااة ومرااتودعات  -ج 
 . امدوية

 . صناعة الورق الصحي -د 

 .  صناعة المنظفات والمعقمات  - ـ 

قطاااا التعبئااة والتغليااف والبالرااتيك واملمنيااوم الالزمااة للمااواد الغذائيااة والزراعيااة والدوائيااة  -و
 .والمنظفات

 

 قطاع المياه. 

 (.اليرموك   ميا نا   العقبة) شركات المياه  - 

 .  تشغيل وصيانة محطة الرمراء - 

 .مشروا ناقل الديري -ج

 .مشروا وادي عربة -د

 .  حصرا وبالحد امدنى الالزم مدامة العمل
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 يتبع   



 

  قطاع الطاقة 

 كافة شركات توليد وتوزيع الطاقة الكتربائية بالحد امدنى مدامة العمل - 

شركة مصفا  البترول امردنية ومراكز تعبئة الغاز البترولي وشركات ترويق المشتقات النفطية  - 

 ومحطات المحروقات 

 شركة فجر امردنية المصرية  -ج

 الشركة الفنية لخدمات التشغيل خطوط الغاز  -د

  ــ شركة صناعة الغاز الوطنية 

ريارات النقل العاملة على نقل النفط العام والمشتقات النفطية ومراكز بيع الغاز بالتجزئة بكافة  -و

 انواعتا 

  قطاع الزراعة 

ملررات ارتيراد وتصدير وبيع المواد الزراعية ومرلزمات امنتاج لثرو  الحيوانية والنباتية  –    

 وبالحد امدنى مدامة العمل 

 محطات التعبئة والتدريج والتخزين  -   

التجار والمتداولين بالمنتجات الزراعية بامرواق المركزية ومحالت التجزئة العاملة في بيع  -ج 

 المنتجات الحيوانية والنباتية 

 اصحا  المزارا والعمال الزراعين ضمن مناطق امنتاج والعمل  -د 

  ـ المركبات المحملة بالمنتجات زراعية والحيوانية ومرلزمات انتاجتا 

 .عيادات والصيدليات البيطرية  -و
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 يتبع   



 قطاع الخدمات اللوجستية 

شركات الخدمات اللوجراتية بماا فاي ذلاك وكاالء المالحاة والنقال الجاوي وشاركات التخلايص  -  

والشحن التجاري والتزويد والتوزيع والتحميل والتنزيل والتوزياع والتحميال والتنزيال وشاركات 

 .ادار  وتنظيم النقل وبالحد اظلدنى إلدامة العمل

 .اممن والحماية -  

 قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 شركات امتصامت وبحد امدنى من عدد الموظفين مدامة عملتا  -  

لضامانة اراتدامة تقاديم الخادمات ( CALL CENTER) ماوظفين مراكاز خادمات امتصاال  -  

% 100و 2020اذار  18منتم على امقل بعملتم فاي المناازل ماع نتاياة ياوم % 50على ان يقوم 

  2020اذار  22مع نتاية يوم 

ادراك  موضااوا  ابااوا    جاااو ) الشااركات التااي تعماال علاااى تجتيااز منصااة الااتعلم ان بعاااد  -ج 

 (اكاديمي

( غير المذكورين اعاله ) الزام باقي الموظفين في شركات امتصامت و تكنولوجيا المعلومات  -د  

بالعمل من المنازل وحرا    قارارات وتوجيتاات ادارتتام لتحدياد مان عليا  الحضاور الاى ادارات 

 .الشركات ومن علي  العمل من المنزل 
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 يتبع   



 

  قطاع االعالم 

 اإلخبارية اإللكترونية والمواقع إلكترونية  مواقع ذات ورقية صحف من الخاصة اإلعالم ورائل

 العاملة اججنبية اإلعالم لورائل التمثيلية والمكات  اإلذاعة  وقنوات التلفز   ومحطات المرجلة 

 في يراعى  ن على والتنقل والحركة بالعمل لتم ويرمح اإلعالمية الخدمات ومكات  اجردن  في

 ملرراتتم  عمل إلدامة الموظفين من والضروري اجدنى الحد ارتخدام الملررات  ذه عمل

 بعد عن العمل على امعتماد يتم و ن الصحة  وزار  تقر ا التي الصحية الوقاية إجراءات ومراعا 

 .العاملين الموظفين  عداد لتخفيف اإلمكان قدر

 بتزويدي والتجار  الصناعة وغرف التعطيل قرار من  عاله المرتثنا  القطاعات تقوم ان على

 كورونا فايروس انتشار من للوقاية قبلتم من المتبعة العامة الرالمة بإجراءات راعة 24 خالل

 الموظفين  رماء وكذلك القرار عليتا ينطبق التي والمنشد  المصانع بدرماء تزويدنا وكذلك المرتجد

 . ركنا م مواقع ذلك في بما بتا يعمل التي المحافظة خارج محافظة في القاطنين
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ما ي حقوق العامال فاي القطاعاات المراتثنا  مان قارار مجلاس الاوزراء  -2

 بتعطيل القطاا الخاص ؟

 ااي ذات حقااوق العاماال المعتاااد  فااي الظااروف العاديااة كااون قاارار العطلااة  

 .الررمية لم يشمل تلك القطاعات
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بالنربة للقطاعات المرتثنا  من قرار مجلس الوزراء بالعطلاة الررامية   -3

  ل يعتبر صاح  العمل ملزم بفتح المنشد ؟

نعاام  فااإن صاااح  العماال ملاازم بفااتح المنشااد  خااالل العطلااة الرراامية تنفيااذا للقاارارات  

 .الحكومية وبالحد اجدنى من العاملين
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بالنربة للقطاعات المرتثنا  من قرار مجلس الوزراء بالعطلاة الررامية   -4

  ل يعتبر العامل ملزم بالعمل خالل فتر  العطلة الررمية؟

نعاام  إن العاماال ملاازم بتدديااة العماال إذا كاناات المنشااد  مرااتثنا  حراا  القاارارات  

الحكومياة  إم إذا تقادم العامال بإجااز  وتاام الموافقاة عليتاا مان صااح  العماال  و 

 .كان في إجاز  مرضية معتمد 

13 



م يرتحق العامل بدل عمل اضافي عان العمال فاي  اذه الحالاة  إم إذا زادت  

راااعات العماال عاان الراااعات المعتاااد  فيرااتحق باادل العماال اإلضااافي حراا  

 .قانون العمل

بالنربة للقطاعات المرتثنا  من قرار مجلس الوزراء بالعطلة الررمية   -5

  ل يرتحق العامل بدل العمل اإلضافي؟
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ما ي امجراءات التي على صاح  العمل اتباعتا لتفعيل العمال المارن  -6

 في ملررت ؟ وما  ي  نواا العمل المرن؟ 

وزار  موافقة الى الحاجة ودون العمل  صاح  بموافقة امكتفاء  ي اتخاذ ا يج  التي امجراءات 

 للملررات الداخلية اجنظمة تعديل إلى الحاجة ودون حاصل تحصيل الحالة  ذه في  ي التي العمل

 رقم المرن العمل نظام محكام وفقا وذلك العمل   صحا  رلية وحر  الحالي  الوقت في المختلفة

 .الحالي العامل  جر على ذلك كل يلثر م  ن على بموجب   الصادر  والتعليمات 2017 لرنة (22)

 

 أحد األشكال التاليةالمرن يتخذ العمل: 

يكااون فياا  توزيااع راااعات العماال المحاادد  يوميااا وبشااكل يتااواءم مااع : العمىىل نىىمن سىىاعات مرنىىة

احتياجات العامل على  ن م يقل مجماوا عادد رااعات العمال التاي يعملتاا بشاكل ياومي عان رااعات 

 .العمل المعتاد  للعامل 

يكون في  توزيع راعات العمل اجربوعية على عدد  يام تقال عان : العمل نمن أسبوع العمل المكثف

 .عدد  يام العمل المعتاد  بالمنشد  على  ن م تتجاوز إحدى عشر  راعة في اليوم

تخفيض راعات العمل بعد موافقاة صااح  العمال اذا كانات طبيعاة العمال ترامح : العمل بعض الوقت

 .  بذلك

يتم في  انجاز العمل عان بعاد وذلاك بعاد موافقاة صااح  العمال ودون الحاجاة لتواجاد : العمل عن بعد

 .  العامل في مكان العمل
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يرااتطيع العاماال العماال بدحااد  شااكال العماال الماارن وبموافقااة صاااح  العماال لتدديااة  

اجعمال المطلوبة من العامال  وذلاك لتحقياق اراتمرارية وديموماة العملياة امنتاجياة  

 . وعلي  م تشترط موافقة العامل بالنربة للعمل المرن

بالنرااابة للقطاعاااات المراااتثنا  مااان قااارار مجلاااس الاااوزراء بالعطلاااة   -7

الررمية   ل يرتطيع العامال  ن يعمال بشاكل مارن؟ و ال يشاترط موافقاة 

 الطرفين على ذلك؟
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 ما ي اشكال العمل المرن واجمثلة عليتا؟ -8

 مثال المرنالعمل شكل 

يتم في  انجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة  :بعدالعمل المرن عن   

 . صاح  العمل ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل

مواقااع العماال ودون العماال ماان المناازل  و  ي مكااان مخاار لاايس ماان 

 .الحاجة للتواجد في مكان العمل

توزيع رااعات العمال المحادد   في يكون  :مرنةالعمل نمن ساعات 

يوميا وبشكل يتاواءم ماع احتياجاات العامال علاى  ن م يقال مجماوا 

عاادد راااعات العماال التااي يعملتااا بشااكل يااومي عاان راااعات العماال 

 .المعتاد  للعامل 

صاباحا  8رااعات مان الرااعة  8ملررة ما عدد راعات العمل فيتا 

 . ولغاية الراعة الرابعة مراء

ضمن الراعات المرنة يمكن البدء بالعمل من الراعة وبتطبيق العمل 

ولغاياة الرااعة  9مراء   و بشكل متقطع  ي من الرااعة  5ولغاية  9

مرااء بماا معنااه  الحفااظ  7مرااء ولغاياة  2ظترا ومان الرااعة  12

راااعات بغااض النظاار عاان راااعة الباادء فااي العماال وامنتتاااء  8علااى 

 .من 

توزياع رااعات العمال اجرابوعية  فيا يكاون  :المكثىفأسبوع العمىل 

على عدد  يام تقل عن عدد  ياام العمال المعتااد  بالمنشاد  علاى  ن م 

 .تتجاوز إحدى عشر  راعة في اليوم

 . يام خالل اجربوا الواحد 6عامل لدى ملررة ما يعمل 

 4حيت ومن خالل  ربوا العمل المكثف ريقوم العامل بالدوام مثال 

 . يام   على  ن م يزيد عن إحدى عشر  راعة في اليوم

راااعات العماال بعااد موافقااة صاااح  تخفاايض : العمىىل بعىىض الوقىىت

 .العمل اذا كانت طبيعة العمل ترمح بذلك

 . راعة  ربوعيا 48راعات في اليوم  و  8عامل لدى منشد  ما يعمل 

وبحيت ومن خالل العمل بعض الوقات  يمكان للعامال وبامتفااق ماع 

 6راااعات يوميااا الااى  8صاااح  العماال تخفاايض راااعات العماال ماان 

راااعة  48راااعات  و اقاال  و امتفاااق علااى  ن يكااون العماال  قاال ماان 

  ربوعيا
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 ل يرتطيع صاح  العمل تكليف  ي من العااملين بالعمال عان بعاد فاي  -9

 القطاعات المشمولة بقرار العطلة الررمية وغير مرتثنا  من القرار؟  

 

  نعم يراتطيع ذلاك شاريطة  ن تكاون مكاتا  ومنشاقت مواقاع عمال الملرراة مغلقاة بالكامال

 :وينطبق ذلك عادً  على

 ملررات المجتمع المدني. 

الملررات والمنظمات الدولية الخاصة. 

الملررات التي تمارس اعمال امرتشارات بكافة  نواعتا. 

 عمال الترجمة . 

عمال البرمجيات . 

 وغير ا من الملررات شريطة  ن يكون  ناك اغالق للمنشد  ومكاتبتا بالكامل وعدم اجتماا

 .العاملين عن بعد في مكان واحد

 

  وفي حال تكلياف  اذه الملرراات  ي مان العااملين لاديتم بالعمال عان بعاد م يراري علايتم

 .قرار العطلة الررمية

18 



 تعطيل في الوزراء مجلس قرار عليتا ينطبق التي للقطاعات بالنربة -10

 المنشد ؟ فتح العمل صاح  يرتطيع  ل مرتثنا   تكن ولم الخاص  القطاا

 الحالة؟  ذه في امجراء  و وما

م يرتطيع صاح  العمل فتح المنشد  ويج  علي  تطبيق قرار مجلس الوزراء  

بإغالق المنشد  وعدم ارتخدامتا طيلة مد  العطلة الررمية  حيت رتطبق عليا  

 :اجحكام المنصوص عليتا في التشريعات التالية

  2008لرنة  47قانون الصحة العامة رقم 

 1992لرنة  13قانون الدفاا المدني رقم. 

 1998لرنة  18قانون الصناعة والتجار  رقم 

 1996لرنة  8قانون العمل رقم 
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م يرتطيع صاح  العمل اجبار العامل على العمل فاي المنشاد  طيلاة فتار   

العطلااة بارااتثناء العماال عاان بعااد  وللعاماال رفااض  واماار صاااح  العماال 

واممتثااال لقاارارات الحكومااة فااي  ااذا الشاادن  وعلياا  تقااديم شااكوى لاادى 

 5802660وزار  العمل على الخط الراخن رقم 

 تعطيل في الوزراء مجلس قرار عليتا ينطبق التي للقطاعات بالنربة -11

 العامل اجبار العمل صاح  يرتطيع  ل مرتثنا   تكن ولم الخاص  القطاا

 الحالة؟  ذه مثل في فعل  العامل على وما المنشد ؟ في العمل على
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لديمومة العملية امنتاجية يجوز لصاح  العمل ذلك إذا كانت طبيعاة عمال  

الملررة يمكن معتاا تددياة العمال عان بعاد  شاريطة اغاالق كامال المنشاد  

 .ومكاتبتا

 تعطيل في الوزراء مجلس قرار عليتا ينطبق التي للقطاعات بالنربة -12

 العامل اجبار العمل صاح  يرتطيع  ل مرتثنا   تكن ولم الخاص  القطاا

  بعد؟ عن العمل على
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الحقوق  ي ذاتتا المنصوص عليتا في قاانون العمال ونظاام العمال المارن  

وكاادن العاماال يعماال فااي مكااان عملاا   شااريطة  ن تكااون الملررااة مغلقااة 

 .ومكاتبتا بالكامل

 تعطيل في الوزراء مجلس قرار عليتا ينطبق التي للقطاعات بالنربة -13

 مثل في بعد عن العامل حقوق  ي ما مرتثنا   تكن ولم الخاص  القطاا

 الحالة؟  ذه
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يجاا  علااى كاال مااواطن فااي  ااذه الظااروف امرااتثنائية التااي يماار بتااا الااوطن  ن  

يتحماال المراالولية تجاااه وطناا  باادن يقااوم بااإبالم الراالطات الرراامية المعنيااة بتااذا 

 :الخصوص على اجرقام التالية

  911: القياد  والريطر 

06/5691141: وزار  الداخلية 

06/5802666 –5802660: وزار  العمل 

06/5629030: وزار  الصناعة والتجار  والتموين 

06/5777460: المركز الوطني لألمن وإدار  اجزمات 

 القطاعات من قطاا  نالك  ن اكتشف حال في المواطن يفعل ماذا -14

 يفعل وماذا تعمل؟ وم التعطيل من الوزراء مجلس قرار في المرتثنا 

 المنشد ) ويعمل الررمية بالعطلة ملزم قطاا  نالك  ن اكتشف إذا المواطن

 ؟(مفتوحة
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مااا ي الورااائل والتاادابير التااي يجاا  علااى صاااح  العماال توفير ااا  -15

واتخاذ ا للحماياة والوقاياة الصاحية مان فياروس كوروناا؟ وماا  اي حقاوق 

 العامل وماعلي  فعل  في  ذه الحالة؟

 (.قفازات)و ( كمامات)يج  على صاح  العمل توفير معدات الوقاية الشخصية  من 

 تااوفير مااواد التعقاايم فااي  ماااكن العماال وعنااد المرافااق الصااحية  والتدكيااد علااى غراال اجياادي

 .بارتمرار

 اتخاااذ كافااة اإلجااراءات الالزمااة لمنااع تجمعااات العمااال بدعااداد كبياار  فااي فتاارات امرااتراحة

 .و ماكن تناول اجطعمة

تعقيم  رطح العمل واجدوات المرتخدمة في تددية العمل. 

 

 وفي حال االشتباه بأي حالة اصابة فيجب عل  صىاحب العمىل منىل العامىل المشىتبا باصىابتا

، (111)وزارة الصىحة اىاتف رقىم : من دخىول مكىان العمىل وابىالج الجهىات المختصىة مثىل

 (.065802660)، ووزارة العمل ااتف رقم (911)والدفاع المدني ااتف رقم 

  وفي حال عدم توفير صاحب العمل لإلجراءات التىي ذكىرت أعىاله يحىق للعامىل تقىديم شىكو

 ( 06/5802666-06/5802660)لد  وزارة العمل عل  ااتف رقم 
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من قانون العمل في ظل ( 50) ل يرتطيع صاح  العمل تطبيق الماد   -16

صدور قرار من مجلس الوزراء بتعطيل كافة القطاعات بارتثناء قطاعات 

 معينة؟

   

من قانون العمل  وإنما علي  ( 50)م يرتطيع صاح  العمل تطبيق الماد   

التقيد بقرار مجلس الوزراء واملتزام بتعطيل العمال للمد  المحدد  وتكاون 

 .مدفوعة اججر ودون المراس بحقوق  ي من العاملين لدي 
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  ل يجوز لصاح  العمل ترريح العمال خالل  ذه الظروف؟ -17

م يرااامح لصااااح  العمااال تراااريح اي عامااال مااان العااااملين لديااا  خاصاااة   

( 28)اجردنيين منتم   و فصلتم من العمل  بارتثناء ما نصت علي  الماد  

من قانون العمل  وإم  عتبار ذلاك فصاالً تعرافياً  خصوصااً و ن الحكوماة 

اتخذت اجراءات من شدنتا  ن تخفف مان مثاار الظاروف الرا ناة  و نالاك 

 .بدائل لدى صاح  العمل قبل اتخاذ مثل  ذا اإلجراء
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مان ضامن اجعماال وخادمات توصايل الطعاام  ل محاالت الحلوياات  -18

 ؟بالتعطيل بقرار مجلس الوزراءالمشمولة 

إن جمياع اجعمااال التااي ذكاارت فااي  اذا الراالال  ااي ماان اجعمااال التااي م  

 .يج  عليتا التعطيل في  ذه الفتر 
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  ذه اجعمال من المتن التي يج  عليتا التعطيل خالل  ذه الفتر 

28 

بالتعطيل من ضمن اجعمال المشمولة قص الشعر والكوافير محالت  ل  -19

 ؟بقرار مجلس الوزراء


