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 8108 لسنة المرن العمل تعليمات

 8107لسنة  88( من نظام العمل المرن رقم 01صادرة بموجب المادة )

 )0) المادة

 .الرسمٌة الجرٌدة فً نشرها تارٌخ من بها ٌعملو( 8102 لسنه المرن العمل تعلٌمات) التعلٌمات هذه تسمى

 )8) المادة

 تدل لم ما أدناه لها المخصصة المعانً التعلٌمات هذه فً وردت حٌثما التالٌة والعبارات للكلمات ٌكون

 :ذلك غٌر على القرٌنة

 .العمل قانون: القانون

 .العمل وزارة: الوزارة

 .العمل وزٌر: الوزٌر

 .المرن العمل نظام: النظام

 المحددة المرن العمل عقد أشكال أحد ضمن أجر لقاء العامل ٌبذله جسمانً أو فكري جهد كل: المرن العمل

 .النظام فً

 وٌطبق أجر مقابل أكثر أو شخصا   كانت صفة بأي ٌستخدم معنوي أو طبٌعً شخص كل: العمل صاحب

 . المرن العمل نظام

 العمل لصاحب تابعا وٌكون أجر لقاء عمال ٌؤدي أنثى أو كان ذكرا شخص كل: المرن العمل عقد فً العامل

 . النظام فً المحددة المرن العمل عقد أشكال أحد ضمن إمرته وتحت

 وإدارته إشرافه وتحت العمل صاحب لدى ٌعمل أن بمقتضاه العامل ٌتعهد كتابً اتفاق: المرن العمل عقد

 محدد العقد وٌكون ،أجر مقابل النظام فً المحددة المرن العمل أشكال من شكل بأي أو بعد عن أو المباشرة

 .معٌن غٌر أو معٌن لعمل أو المدة محددة غٌر أو المدة
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 ستحقاقاتاإل سائر لٌهإ مضافا   عٌنا   أو نقدا عمله مقابل المرن العمل عقد فً العامل ٌستحقه ما كل: األجر

 باستثناء دفعها على التعامل استقر وأ الداخلً النظام وأ العمل عقد وأ القانون نص ذاإ نوعها كان أٌا خرىاأل

 . االضافً العمل عن المستحقة االجور

 النموذج وفق المرن العمل نظام بمؤسسته ٌطبق الذي العمل صاحب بتعبئتها ٌلتزم التً ستمارةاإل: ستمارةاإل

 . الوزارة تعده الذي

 )1) المادة

 الداخلً النظام ٌعدل أن المرن العمل نظام وٌطبق أكثر أو عمال عشرة ٌستخدم عمل صاحب كل على

 :ٌلً ما لٌتضمن مؤسسته فً العمل لتنظٌم

 .المؤسسة فً المطبقة المرن العمل أشكال -0

 .المؤسسة فً المرن العمل علٌها ٌطبق التً العمال فئات -8

 .بالعامل الخاص المرن العمل عقد مع ٌتوافق بما األسبوعٌة الراحة أٌام -3

 .بالعامل الخاص المرن العمل عقد مع ٌتوافق بما السنوٌة جازاتاإل -4

 .المرن العمل مع تتوافق بحٌث الجزاءات الئحة تعدٌل -5

 :ٌلً ما تتضمن أن على العكس، أو مرن الى دائم من العمل عقد صفة تحوٌل جراءاتإ -6

 .العقود تحوٌل طلبات تقدٌم مواعٌد تحدٌد -

 وفقا العكس أو مرن لىإ دائم من العقد صفة بتحوٌل ٌرغب الذي العامل من خطٌة الطلب تقدٌم -

 . العمل صاحب قبل من المعتمد للنموذج

 المرن العمل عقد بداٌة تارٌخ متضمنا مرن لىإ عقده تحوٌل العامل بها ٌطلب التً الفترات أو الفترة -

 .نهاٌته وتارٌخ

 . المحددة المواعٌد خارج العقود تحوٌل لقبول ستثنائٌةاإل األسباب -

 أو العكس أو مرن لىإ دائم من عقده صفة بتغٌٌر العامل وإشعار العقد تحوٌل طلب فً البت مدة -

 .الطلب تقدٌم تارٌخ من أسبوع األقصى بحدها المدة تتجاوز ال أن على الطلب رفض

 .الغاٌة لهذه علٌه المتفق التارٌخ قبل دائم لىإ المرن العمل عقد إعادة قبول أسباب -

 .االعتراض وجهة العقد صفة تحوٌل برفض دارةاإل قرار على عتراضاإل إجراءات -

 )4) المادة

 فً المرن العمل فئة إلى عامل ألي صلًاأل العمل عقد تحوٌل طلب رفض العمل لصاحب ٌجوز ال

 :التالٌة األسباب أحد إلى قراره استند اذا الإ المؤسسة،

 .العمل صاحب على إضافٌة مالٌة تكالٌف العقد صفة تحوٌل على ترتب إذا -أ
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 .العامل وأداء العمل جودة على سلبً أثر ذلك على ترتب إذا -ب

 .المعتادة العمل ساعات وضمن العمل مكان فً الٌومً تواجده تتطلب العامل عمل طبٌعة كانت إذا -ج

 )5) المادة

 أن ٌجوز وال الفعلٌة العمل ساعة قٌمة أساس على مرن عمل عقد بموجب ٌعمل الذي العامل أجر ٌحسب. أ

 كانت حال فً المعتاد العمل عقد بموجب العامل أجر عن المرن العمل عقد بموجب العامل أجر حساب ٌقل

 .متساوٌة العمل قٌمة

 على مقسمة المرن العمل قٌمة ذات عن( صلًاأل) العامل أجر ٌعادل بما المرن العمل ساعة أجر ٌحسب -ب

 األدنى الحد عن األجر ٌقل أن ٌجوز وال ٌومٌا، عمل ساعات ثمانً على مقسمة شهرٌا عمل ٌوم 31

 .لألجور

 )6) المادة

 العمل عقد فً علٌها المتفق العمل ساعات تقلٌص على العمل وصاحب العامل بٌن ما تفاقاإل ٌجوز -أ

 .الوقت لبعض مرن عمل عقد لىإ العقد تحوٌل تم ذاإ صلًاأل

 العمل ساعات عدد أساس على (الوقت بعض) المرن العمل عقد بموجب ٌعمل الذي العامل أجر ٌحسب -ب

 .الفعلٌة

 حال إذا إال أشهر، ستة مضً بعد دائمة بصفة لعمله عادتهإ طلب المرن العمل عقد بموجب للعامل ٌحق -ج

 .التعلٌمات هذه من )4) المادة فً الواردة األسباب من أي ذلك دون

 بموجب العامل لحقوق انتقاص أي المرن العقد إلى االصلً العقد صفة تحوٌل فً ٌكون أن ٌجوز ال - د

  .العمل قٌمة تساوي حال فً الجنس أساس األجورعلى فً تمٌٌزا أو الداخلٌة األنظمة أو القانون

 )7) المادة

 مع مرة وألول مباشر بشكل التعاقد العمل لصاحب ٌجوز النظام، من( 3) المادة فً ورد ما مراعاة مع

 .بالمؤسسة المتبعة المرن العمل أشكال من شكل أي ضمن المؤسسة خارج من جدٌد عامل

 )8) المادة

 الشهر فً الوزارة إلى االستمارة بإرسال المرن العمل نظام تتبع التً المؤسسات فً العمل صاحب ٌلتزم

 .االلكترونً البرٌد بواسطة أو ورقٌا وذلك عام كل من األول

 )9) المادة
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 .التعلٌمات هذه ألحكام مخالفة أي بشأن العمل قانون فً علٌها المنصوص العقوبات تطبق

 العمل وزير

 


