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 2017( لسنة 22رقم ) نظام

 المرن العمل نظام

 :(1المادة )

 .الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من بو يعمل و( 7102 لسنو المرن العمل نظام) النظام ىذا يسمى

 :(2المادة )

 القرينة تدل لم ما أدناه ليا المخصصة المعاني النظام ىذا في وردت حيثما التالية والعبارات لمكممات يكون
 :ذلك غير عمى

 .العمل قانون: القانون

 .العمل وزير: الوزير

 المحددة المرن العمل عقد أشكال أحد ضمن أجر لقاء العامل يبذلو جسماني أو فكري جيد كل: المرن العمل
 .النظام ىذا في

 .أجر مقابل أكثر أو شخصاً  كانت صفة بأي يستخدم معنوي أو طبيعي شخص كل: العمل صاحب

 لصاحب تابعا ويكون أجر لقاء عمال يؤدي أنثى أو كان ذكرا شخص كل: المرن العمل عقد في العامل
 .النظام ىذا في المحددة المرن العمل عقد أشكال أحد ضمن العمل

 العمل صاحب لدى يعمل أن بمقتضاه المرن العمل عقد في العامل يتعيد كتابي اتفاق: المرن العمل عقد
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دارتو إشرافو وتحت  معين غير أو معين لعمل أو المدة محدد غير أو المدة محدد العقد ويكون أجر مقابل وا 
  .النظام ىذا في المحددة المرن العمل ألشكال وفقا

 االستحقاقات سائر اليو مضافاً  عيناً  او نقدا عممو لقاء المرن العمل عقد في عاملال يستحقو ما كل: األجر
 دفعيا عمى التعامل استقر او الداخمي النظام او العمل عقد او القانون نص اذا نوعيا كان أيا االخرى
 .االضافي العمل عن المستحقة االجور باستثناء

 (:3المادة )

 :التالية الفئات النظام ىذا ألحكام تخضع

  .متصمة سنوات ثالث العمل صاحب لدى الخدمة في امضى الذي العامل -أ 
 رعاية أو طفل رعاية يتولى الذي العامل أو الحامل المرأة ويشمل عائمية مسؤوليات لديو الذي العامل -ب 

 .مرض أو إعاقة بسبب السن كبار رعاية أو العائمة أفراد من فرد
 .الجامعية بالدراسة المنتظم العامل -ج 
 .اإلعاقة ذو العامل -د 

 (:4المادة )

 :التالية األشكال أحد المرن العمل عقد يتخذ

 :الوقت بعض العمل -أ

 .بذلك تسمح العمل طبيعة كانت اذا العمل صاحب موافقة بعد العمل ساعات تخفيض لمعامل يحق

 :مرنة ساعات ضمن العمل -ب

 مع يتواءم وبشكل يوميا المحددة العمل ساعات توزيع في العمل صاحب موافقة وبعد الحق فيو لمعامل يكون
 العمل ساعات عن يومي بشكل يعمميا التي العمل ساعات عدد مجموع يقل ال أن عمى العامل احتياجات
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 .لمعامل المعتادة

 :المكثف العمل أسبوع -ج

 عن تقل أيام عدد عمى األسبوعية العمل ساعات توزيع العمل صاحب موافقة وبعد الحق فيو لمعامل ويكون
 .اليوم في ساعة عشرة إحدى تتجاوز ال ان عمى بالمنشأة المعتادة العمل أيام عدد

 :المرنة السنة -د

 ان عمى السنة من محددة أشير عمى السنوي العمل أيام توزيع العمل صاحب مع االتفاق وبعد لمعامل يحق
 .القانون أحكام تتجاوز ال

 :بعد عن العمل -ىـ

 .العمل مكان في العامل لتواجد الحاجة ودون العمل صاحب موافقة بعد وذلك بعد عن العمل انجاز فيو يتم

 (:5المادة )

 بما مرن عمل عقد إلى العمل عقد تحويل طمب النظام ىذا من( 3) المادة في عمييا المنصوص لمفئات -أ 
 .العمل طبيعة مع يتفق

 إجراء أي إبطال طائمة وتحت العمل عقد صفة تحويل العامل عمى يفرض أن العمل لصاحب يجوز ال -ب 
 .القانون في عمييا المنصوص العامل حقوق من ينقص أن ممكن

 (:6المادة )

 خالل المؤدى العمل أو الوقت مقدار مع يتناسب بما المرن العمل عقد في لمعامل المستحق األجر يحدد
 .لألجور األدنى الحد عن يقل ال أن عمى الواحد الشير

 (:7المادة )

 النسبة أساس عمى أخرى إجازات وأي والمرضية السنوية لالجازات المرن العمل عقد في العامل أحقية تحدد
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 .ينجزىا التي العمل ساعات من المئوية

 (:8المادة )

 بناء المرن غير العمل نظام إلى العودة مرن عمل عقد إلى عمل عقد من عممو عقد حول الذي لمعامل يجوز
 .الطرفين وبموافقة العمل لصاحب يقدمو طمب عمى

 (:9المادة )

 بيا يتمتع التي الحقوق بكافة المرن العمل عقد في العامل يتمتع النظام ىذا من( 2) المادة أحكام مراعاة مع
 .أفضل حقوق عمى نظام أو عقد أي ينص لم إذا القانون عميو نص لما ووفقا العمل عقد بموجب العامل

 (:11المادة )

 عقد الى العمل عقد صفة بتحويل الخاصة اإلجراءات لممنشأة الداخمي النظام بموجب العمل صاحب يحدد
 .مرن عمل

 (:11المادة )

 :التالية الميام القانون بموجب المشكمة العمل لشؤون الثالثية المجنة تتولى

 الالزمة التوصيات ورفع النظام ىذا من( 07) المادة من( ب) الفقرة في عمييا المنصوص التقارير دراسة -أ 
 . لموزير بشأنيا

 .توصياتيا لمتابعة فنية لجنة تشكيل -ب 

 (:12المادة )

 :يمي بما المرن العمل نظام تتبع التي المؤسسات في العمل صاحب يمتزم

  .بمقتضاه الصادرة والتعميمات النظام ىذا وأحكام يتفق بما لممؤسسة الداخمي النظام تعديل -أ 
 :يمي ما فييا يبين العمل لشؤون الثالثية لمجنة دورية تقارير تقديم -ب 
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 .المرن العمل بنظام العمل بدء تاريخ .0
 .لديو المتبع المرن العمل أشكال .7
 .المنشأة في الدائمين العاممين عدد .3
 .المرن العمل لنظام الخاضعين العاممين عدد .4
 .مرن عمل عقد الى العمل عقد تحويل في المتبعة اإلجراءات .5

 (:13المادة )

 يصدر الوزير التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا النظام.

71- 7- 7102 

 


