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 الجريدة الرسمية

 (18بالغ رقم )
 2020( لسنة 6اع رقم )صادر باالستناد ألحكام أمر الدف

 

  2020( لسانة 6( من أمر الدفاا رقم )استنادا ألدكام الفقرة )أ( من البند )عاشرا  

 الب غ التالي: إصدارأقرر 

 

  

غياار  أو القطاعااات / األنشااطة االقتصااادية األكثاار هضااررا  )أوال: يسااتح  العاااملول فااي 

منصوص عليا فاي البناد المستفيدول من برنامج )استدامة( ال (المصرح لها بالعمه

والب غاات الصاادرة بمقتضااه  2020( مان سانة 24"ثالثا " من أمر الادفاا رقام )

ولغاياة شاهر  2020أجورهم الشهرية عن الفترة من شاهر كاانول األول مان سانة 

 على النحو التالي: 2021أيار من سنة 

األكثار %( من األجر الشهري في القطاعات / األنشاطة االقتصاادية 75نسبة ) -1 

 على أل هشمه هلك النسبة أجور العاملين في اإلدارة العليا.  هضررا  

%( ماان األجاار الشااهري فااي القطاعااات / األنشااطة االقتصااادية غياار 50نساابة ) -2

 المصرح لها بالعمه.

 

 

لياا فاي إهكول أجور العاملين غير المساتفيدين مان برناامج ) اساتدامة ( المشاار   ثانيا:  

وكااانول  2020هااذا الااب غ عاان شااهري كااانول األول ماان ساانة  البنااد )أوال ( ماان

 على النحو التالي: 2021الثاني من سنة 

 2020( لسانة 8( مان الاب غ رقام )( مان البناد )أوال  1هسري أدكام الفقارة ) -1

 . على أجور العاملين في القطاعات/ األنشطة االقتصادية األكثر هضررا  

 2020( لسانة 8أوال( مان الاب غ رقام )( مان البناد )2هسري أدكام الفقارة ) -2

غيار المصارح لهاا  األنشاطة االقتصااديةعلى أجور العاملين في القطاعات / 

 بالعمه. 

 

أو غير  القطاعات / األنشطة االقتصادية األكثر هضررا  )يستح  العاملول في غير    :ثالثا  

 أجورهم الشهرية كاملة. (المصرح لها بالعمه
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لااوزراء بناااء علااى هنساايب مشااترك ماان وزياار العمااه ووزياار دولااة يحاادد رئاايس ا : رابعااا  

لشااؤول االساااتثمار ووزياار الصاااناعة والتجااارة والتماااوين القطاعااات / األنشاااطة 

والقطاعااات / األنشااطة االقتصااادية غياار المصاارح لهااا  االقتصااادية األكثاار هضااررا  

 بالعمه.

 

ور العااملين المساتحقة علاى أجا 2020( لسنة 13:  ال هسري أدكام الب غ رقم )خامسا   

 .2020عن شهر كانول األول من سنة 

 

30/12/2020 

 

 ــوزراءـــــــــــــــس الـــــيرئ

 الدكتور بشر هاني الخصاونة
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 القطاعات/األنشطة االقتصادية األكثر تضررا أو غري املصرح 

 2020هلا بالعمل بسبب جائحة كورونا لشهر كانون األول من العام 
 

( لسنة 6الصادر بموجب أمر الدفاا رقم ) 2020( لسنة 18ة صادرة بموجب الب غ رقم )قائم       

 للمنشآت العاملة في القطاعات واألنشطة االقتصادية التالية: 2020

 

 أوال : القطاعات/األنشطة االقتصادية غير المصرح لها بالعمه:

 منشآت صاالت األفراح.  .1

ابح والحمامااات الشارقية والمراكااب واألكاديميااات منشاآت األنديااة الرياضااية والصاحية والمساا .2

 الرياضية.

 مراكب البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية. .3

 مراكب األلعاب الكهربائية وااللكترونية. .4

 منشآت هنظيم الحف ت والمهرجانات والمؤهمرات والمعارض. .5

 المدل الترفيهية والحدائ  العامة. .6

 منشآت دور السينما والمسارح. .7

 آت المراكب التعليمية والثقافية.منش .8

 منشآت رياض األطفال.  .9

 

 ثانيا : القطاعات/األنشطة االقتصادية األكثر هضررا :

 منشآت هأجير لوازم االفراح والمناسبات. .1

المنشااآت الساايادية المرخصااة بموجااب قااانول الساايادة واألنظمااة والتعليمااات الصااادرة  .2

شااآت الساايادية ضاامن داادود منطقااة العقبااة بموجبااا بمااا فيهااا مكاهااب الحااج والعماارة والمن

 االقتصادية الخاصة.

 المتاد  التابعة للقطاا الخاص. .3

 منشآت التو ي  المرخصة بموجب قانول العمه واألنظمة الصادرة بموجبا. .4

منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصاة بموجاب قاانول العماه واألنظماة  .5

 الصادرة بموجبا.
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لجوي والبري والبحري لألفراد بماا فيهاا شاركات النقاه الادولي المتخصاص منشآت النقه ا .6

لألفراد ومنشآت هبويد وهموين الطائرات وخادمات صايانة الطاائرات وخادمات المساافرين 

 واألسوا  الحرة وفروا أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.

 منشآت وسائط النقه العام.     .7

 لسيارات السيادية.منشآت هأجير ا .8

 أكاديميات ومراكب التدريب المهني والتقني. .9

 قطاا الصناعات الجلدية والمحيكات. .10

 قطاا صناعة منتجات البحر الميت. .11

 قطاا الصناعات الخشبية واالثاث. .12

 منشآت صناعة الخيم والمظ ت. .13

 منشآت المطابع. .14

 منشآت صناعة القرطاسية. .15

 مكاهب الخدمات الجامعية. .16

 التأشيرات.مكاهب اصدار  .17

 مكاهب وشركات التخليص باستثناء الفروا العاملة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. .18

 المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيرال والتدريب على صيانة الطائرات. .19

 المنشآت العاملة في قطاا النشر والتوزيع. .20

 منشآت المطاعم الشعبية والمقاهي الشعبية. .21

 ألسوا  الشعبية.المح ت في ا .22

 منشآت هجارة األلبسة واالدذية واالكسسوارات. .23

 منشآت الصح  الورقية والمطبوعات االلكترونية. .24

 منشآت المدار . .25

 منشآت مراكب هعليم السواقين. .26

 منشآت التجميه وهجهيب العرائس وبيع وهأجير فساهين االعرا  ولوازمها. .27

 منشآت بيع القرطاسية والمكتبات. .28

 الفوهوغرافي والتصوير واإلنتاج والتوزيع الفني. منشآت التصوير .29

 منشآت أستوديوهات اإلنتاج اإلع مي والسنيمائي. .30
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 منشآت هقديم الطعام والشراب للحف ت والمؤهمرات. .31

 منشآت بيع البهور وبطاقات االفراح. .32

 متعهدي نقه طلبة المدار . .33

 المحميات الطبيعية والمنشآت العاملة داخلها. .34

 م ت الغذائية.منشآت بيع المك .35

 منشآت هعبنة وبيع المياه. .36

 منشآت مراكب التربية الخاصة. .37

 منشآت الدعاية واالع م. .38

 
 

 د. معن مرضي القطامين                                           م. مها علي              

 

 عة والتجارة والتموينوزير العمه ووزير دولة لشؤول االستثمار                       وزير الصنا   

 

 

    يعتمد                                             

 رئيس الوزراء                                                  

 

  الدكتور بشر هاني الخصاونة                                          


