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تقديم

يعــرف نظــام العمــل املــرن علــى أنــه العمــل ضمــن جــدول زمنــي متغيــر، وهــو النقيــض لترتيبــات العمــل 

التقليديــة التــي تفــرض علــى املوظفيــن العمــل علــى مــدار يــوم عمــل قيا�ســي يمتــد بيــن ســاعات محــددة. 

وفــي إطــار ســاعات العمــل املرنــة، يختــار املوظفــون أوقــات عملهــم، شــريطة الوصــول إلــى إجمالــي عــدد 

الســاعات اليوميــة أو األســبوعية أو الشــهرية املطلوبــة التــي يتوقعهــا صاحــب العمــل، وتنفيــذ جميــع 

مهــام العمــل. وتســمح سياســة ســاعات العمــل املرنــة للموظفيــن بتحديــد الوقــت الــذي يعملــون فيــه، فــي 

حيــن تســمح سياســة أماكــن العمــل املرنــة لهــم باختيــار مــكان عملهــم حســب شــكل نظــام العمــل املــرن 

الــذي يطبقونــه.

 فــي فــي اململكــة املتحــدة فــي عــام 1971، وفــي األردن صــدر 
ً
، بــدأ العمــل بنظــام العمــل املــرن عامليــا

ً
تاريخيــا

نظــام العمــل املــرن رقــم )22( لعــام 2017 فــي الجريــدة الرســمية عــدد )5450( لســنة 2017 فــي الصفحــة 

املشــاركة  تعزيــز  هــو  النظــام  مــن  الهــدف  أن  الحكومــة  بــررت  حيــث   ،2017-3-16 بتاريــخ   )1924(

االقتصاديــة للعديــد مــن فئــات املجتمــع وعلــى رأســها املــرأة العاملــة، كذلــك يهــدف هــذا النظــام إلــى 

 علــى فــرص جديــدة ورياديــة )كمــا ورد فــي موجبــات النظــام(، وبنــاًء علــى 
ً
جعــل بيئــة العمــل أكثــر انفتاحــا

املــادة )13( مــن النظــام املذكــور، أصــدر وزيــر العمــل تعليمــات نظــام العمــل املــرن والتــي صــدرت فــي 

الجريــدة الرســمية عــدد )5509( لســنة 2018 فــي الصفحــة )1982( بتاريــخ 2018-04-01.
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خلفية المشروع 

لــم يــرق إصــدار نظــام والعمــل املــرن عليماتــه لطموحــات املعنييــن بهــذا النظــام، والــذي لــم يقــدم الكثيــر 

؛ حيــث أتــت فكــرة هــذا املشــروع لدراســة هــذا النظــام وتعليماتــه وتقديــم التوصيــات الالزمــة 
ً
عمليــا

لتعديلــه بنــاًء علــى دراســة ميدانيــة لتقييــم فهــم ومعرفــة واســتفادة الفئــة املســتهدفة منــه والخــروج 

الهــدف  وتحقــق  الطمــوح  تلبــي  تعديــالت  تتضمــن  واملختصيــن  الخبــراء  قبــل  مــن  لــه  معمقــة  بدراســة 

املرجــو مــن النظــام.

وهنــا يتقــدم مركــز قلعــة الكــرك لالستشــارات والتدريــب بالشــكر ملؤسســة فردريــش ايبيــرت - عمــان 

علــى دعمهــا لهــذا املشــروع، كذلــك يــود شــكر جميــع الخبــراء واملختصيــن الــذي قدمــوا خبراتهــم إلنجــاح 

هــذا املشــروع باإلضافــة إلــى الجهــات الحكوميــة التــي شــاركت فــي الورشــة الخاصــة بمناقشــة النظــام مــن 

قطــاع حكومــي وخــاص ومجتمــع مدنــي ومحاميــن ومختصيــن.
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مركز قلعة الكرك لالستشارات والتدريب

بنــاء  إلــى  تهــدف  عمــان،  العاصمــة  الكــرك جنــوب  فــي محافظــة   2008 عــام  نشــأت 
ُ
أ مؤسســة وطنيــة 

 واالرتقــاء بمهاراتهــم 
ً
 وقانونيــا

ً
 وسياســيا

ً
وتعزيــز قــدرات املــرأة والشــباب بمــا ُيســهم فــي تمكينهــم اقتصاديــا

وتوفيــر فــرص املشــاركة املتكافئــة الفعالــة فــي تنميــة املجتمــع ضمــن إطــار يحتــرم مبــادئ الديمقراطيــة 

وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون.

الرؤية

الوصــول إلــى مجتمــع يســوده تكافــؤ الفــرص، وتكريــس العدالــة وترســيخ نهــج التشــاركية وفــق أفضــل 

املمارســات الدوليــة، وبمــا ينســجم مــع اإلطــار القانونــي واملصلحــة الوطنيــة، وذلــك مــن خــالل أدوات 

 ملتطلبــات تطبيــق البرامــج وســبل إنجاحهــا.
ً
نوعيــة يمكــن بناؤهــا وفقــا

الرسالة

تفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي بمــا يســاهم فــي تعزيــز وإدمــاج كافــة شــرائح املجتمــع فــي عمليــة 

 فئتــي املــرأة والشــباب، وذلــك مــن خــالل العمــل علــى بنــاء قدراتهــم وتثقيفهــم 
ً
صنــع القــرار، وخصوصــا

وزيــادة وعيهــم بمفاهيــم ومتطلبــات التنميــة املجتمعيــة الشــاملة واملســتدامة.

خطة المركز المستقبلية

 
ً
يســعى املركــز لتوســيع نطــاق عملــه مــن حيــث الفئــات املســتهدفة والبرامــج املنفــذة، واالنتشــار جغرافيــا

 لتعزيــز فــرص الوصــول ملختلــف فئــات املجتمــع فــي اكتســاب 
ً
فــي جنــوب ووســط وشــمال اململكــة ســعيا

الخبــرات واملهــارات التــي يقدمهــا املركــز.

األهداف

تعزيز مبدأ ســيادة القانون واحترام حقوق اإلنســان املدنية والسياســية واالقتصادية واالجتماعية   •

والثقافيــة.
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رفع الوعي املجتمعي بمفاهيم الحاكمية الرشيدة واملواطنة الفاعلة.  •

رفــع الوعــي لــدى فئــة الشــباب حــول مفاهيــم الديمقراطيــة واملواطنــة الصالحــة بمــا يســهم فــي تعزيــز   •

مشــاركتهم الفاعلــة فــي مختلــف املجــاالت.

بنــاء وتعزيــز قــدرات املــرأة فــي املجتمعــات املحليــة وإكســابها املهــارات واملعــارف الالزمــة بمــا يســهم فــي   •

تعزيــز وصولهــا ملواقــع صنــع القــرار.

رفــع الوعــي املجتمعــي بمفاهيــم وآليــات املشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار ضمــن األطــر القانونيــة   •

النافــذة.

تعزيز مساهمة املرأة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية.  •

تحقيق التشاركية في عملية صنع القرار.  •

تعزيز دور املرأة األردنية في عملية صنع القرار.  •

زيادة التمثيل النسوي في جميع مواقع الدولة األردنية.  •

إكساب املرأة مهارات وقدرات تعمل على زيادة معرفتها ووعيها وقدراتها.  •

تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الفئات والطبقات االجتماعية.  •

تعزيز العمل بمبدأ سيادة القانون.  •

شرح مفاهيم حقوق اإلنسان وآليات العمل بها.  •

التعريف بمفاهيم النوع االجتماعي وكل ما يتعلق بدراسات املرأة.  •

التشبيك مع مؤسسات املجتمع املدني.  •

آليات العمل

تقديم االستشارات والدراسات واألبحاث.  •

عقد املؤتمرات وورش العمل املحلية والدولية.  •

تنظيم الدورات التدريبية وحمالت التوعية.  •

تنظيم مبادرات املناصرة وكسب التأييد وتقديم التوصيات وإعداد أوراق السياسات العامة.  •

عقد لقاءات مع املهتمين بأهداف املركز وصياغة التغذية الراجعة معهم للتوعية العامة.  •

تعزيز فكرة الحوار من خالل ورشات العمل.  •
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مؤسسة فريدريش إيبرت - مكتب عمان

تعتبــر مؤسســة فريدريــش إيبــرت منظمــة غيــر ربحيــة ملتزمــة بقيــم الديمقراطيــة االجتماعيــة، كمــا تعتبــر 

أقــدم مؤسســة سياســية أملانيــة حيــث تأسســت عــام 1925 كإرث سيا�ســي ألول رئيــس أملانــي منتخــب 

 )فريدريــش إيبــرت(.
ً
ديمقراطيــا

الجمعيــة  مــع  األمــد  الشــراكة طويلــة  مــن خــالل   ،1986 عــام  أبوابهــا  املؤسســة  افتتحــت  األردن  وفــي 

امللكيــة. العلميــة 

واملشــاركة  الديمقراطيــة  تعزيز/تشــجيع  إلــى  عمــان  فــي  إيبــرت  فريدريــش  مؤسســة  أنشــطة  تهــدف 

 عــن املســاهمة 
ً
السياســية، ودعــم التقــدم نحــو العدالــة االجتماعيــة ومســاواة النــوع االجتماعــي. فضــال

فــي االســتدامة البيئيــة والســالم واألمــن فــي املنطقــة. إضافــة إلــى ذلــك يدعــم مكتــب فريدريــش إيبــرت/

مؤسســة  تعمــل  كمــا  والعــراق.  األردن  فــي  العامــة  واملؤسســات  املدنــي  املجتمــع  وتقويــة  بنــاء  عمــان 

املدنــي وأطيــاف  مــع مؤسســات املجتمــع  النطــاق  مــن خــالل شــراكة واســعة  إيبرت/عمــان  فريدريــش 

العمــل،  ورش  وعقــد  املؤتمــرات،  وتنظيــم  الديمقراطــي،  للحــوار  منابــر  إلنشــاء  مختلفــة  سياســية 

الحاليــة. السياســة  أســئلة  عــن  سياســات  أوراق  وإصــدار 
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هدف المشروع

فعاليــة  قيــاس  إلــى   2017 لعــام   )22( رقــم  املــرن  العمــل  لنظــام  القانونيــة  املراجعــة  مشــروع  يهــدف 

نظــام العمــل املــرن الحالــي الصــادر بتاريــخ 16 آذار مــن عــام 2017، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ علــى 

 مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية، وإجــراء مراجعــة اإلطــار القانونــي لنظــام العمــل 
ً
الفــور اعتبــارا

 للنظــام الحالــي وتقديــم مقترحــات للتعديــل تعــد مــن قبــل 
ً
املــرن ونشــر ورقــة سياســات تتضمــن تقييمــا

مختصيــن مــن املحاميــن ومنظمــات املجتمــع املدنــي وأصحــاب العمــل ووزارة العمــل وأصحــاب العالقــة 

املعنييــن بتنفيــذ محتــوى هــذا النظــام مــن مؤسســات حكوميــة ومســتقلة.

وقــد تلقــى هــذا النظــام ردود فعــل إيجابيــة ملحوظــة مــن دوائــر الصناعــة املختلفــة وهــي خطــوة جديــرة 

بالترحيــب فــي اتجــاه تلبيــة احتياجــات القــوى العاملــة التــي تســتوعب ظــروف عائليــة مختلفــة، وال ســيما 

بوجــه عــام إمكانيــة الحــد مــن حركــة املــرور وتجنــب اإلجهــاد مــن التنقــل خــالل ســاعات الــذروة، ومــع 

ذلــك تبقــى الحاجــة إلــى مناقشــة بعــض األمــور األخــرى فيمــا يتعلــق بهــذا النظــام، بمــا فــي ذلــك ضــرورة 

تعديــل قانونــي العمــل والضمــان االجتماعــي  ملواءمتهمــا مــع أحــكام هــذا النظــام.

مراحل المشروع

تنفيــذ مســح ميدانــي لقيــاس مــدى معرفــة العامليــن وأصحــاب العمــل بنظــام العمــل املــرن، وقيــاس   .1

مــدى ر�ســى كل مــن أصحــاب العمــل والعامليــن علــى فعاليــة نظــام العمــل املــرن وتســجيل اقتراحاتهــم 

بمــا يتعلــق بالنظــام.

عقــد ورشــة عمــل متخصصــة تضــم: وزارة العمــل، محاميــن، منظمــات مجتمــع مدنــي، أصحــاب   .2

والخــروج  نظــره،  وجهــة  مــن  كل  املــرن  العمــل  نظــام  ملراجعــة  عالقــة،  ذات  ومؤسســات  عمــل، 

بالنظــام. يتعلــق  فيمــا  بتوصيــات 

إيجاد منصة إلكترونية للتفاعل لفتح باب النقاش حول نظام العمل املرن.  .3

إطالق تقرير متكامل يضم نتائج املسح امليداني ومخرجات ورشة العمل والتوصيات الناتجة عنها.  .4

تقديم التقرير والتوصيات للوزارات واملؤسسات صاحبة القرار، فيما يتعلق بتعديل النظام.  .5
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منهجية الدراسة

عمــل مشــروع مراجعــة نظــام العمــل املــرن فــي البدايــة علــى تنفيــذ دراســة ميدانيــة لقيــاس مــدى معرفــة 

العامليــن وأصحــاب العمــل بنظــام العمــل املــرن، وقيــاس مــدى ر�ســى كل مــن أصحــاب العمــل والعامليــن 

علــى فعاليــة نظــام العمــل املــرن وتســجيل اقتراحاتهــم بمــا يتعلــق بالنظــام.

وهدفــت الدراســة إلــى قيــاس مــدى اطــالع ومعرفــة الشــركات واملؤسســات الخاصــة واملوظفيــن بنظــام 

واملؤسســات،  الشــركات  مختلــف  فــي  الجديــد  النظــام  تطبيــق  مــدى  وقيــاس  الحالــي،  املــرن  العمــل 

باإلضافــة إلــى التعــرف علــى آليــات تطويــر نظــام العمــل املــرن مــن وجهــة نظــر الشــركات واملؤسســات 

الشــركات  علــى  النظــام  هــذه  مثــل  تطبيــق  تأثيــر  مــدى  قيــاس  وكذلــك  املوظفيــن،  وكذلــك  الخاصــة 

الخاصــة. واملؤسســات 

البيـــــــانات  ويحلــل  التقـــــــرير  هــذا  ويجمـــــــع 

خــالل  عليهــا  الحصــول  تــم  التــي  واملعلومـــــــات 

 ،
ً
مشـــــــاركا  28 مــع  أجريــت  التــي  املقابــالت 

يمثلـــــــون 14 مؤسســـــــة، 57% منهــم نســاء كمــا 

 بــأن جميــع املشــاركين 
ً
ُيبيــن الشــكل التالــي، علمــا

هــم مواطنــون أردنيـــــــون يديــرون أو يعملــون فــي 

خــالل  املقابــالت  وأجريــت  الخـــــــاص،  القطـــــــاع 

.2018 وأيــار  نيســان  شــهري 

تم	تقسيم	املستجيبين	إلى	مجموعتين:

إدارات الشــركات واملؤسســات الخاصــة، ممثلــة بمــدراء هــذه الشــركات أو أقســام املــوارد البشــرية   .1

فيهــا واملســؤولة عــن تطبيــق مثــل هــذا النظــام.

موظفــات وموظفــو شــركات ومؤسســات خاصــة، ممثلــة بفئــة مــن املوظفيــن التــي مــن املمكــن أن   .2

النظــام. هــذا  ينطبــق عليهــم 

57 %

إناث

43 %

ذكور
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لت نســبة املؤسســات التــي كان نطــاق عملهــا فــي العاصمــة عمــان مــا نســبته 43%، بينمــا كان باقــي 
َّ
شــك

 مــن قبــل 
ً
نطــاق عمــل املؤسســات هــو وطنــي أي مــا نســبته 53%. تــم اختيــار هــذه املؤسســات عشــوائيا

 إلــى املعلومــات املتوفــرة عنهــم، حيــث كان توزيــع طبيعــة عمــل املؤسســات 
ً
الباحثيــن امليدانييــن اســتنادا

كمــا ُيبيــن الشــكل التالــي:

لالستشــارات  الكــرك  قلعــة  مركــز  إدارة  مــع  بالشــراكة  البحــث  أدوات  بتصميــم  البحــث  فريــق  قــام 

والتدريــب، والتــي شــملت تصميــم نوعيــن مــن االســتمارات تســتهدف االســتمارة األولــى إدارات الشــركات 

واملؤسســات الخاصــة، وتســتهدف االســتمارة الثانيــة موظفــات وموظفيــن فــي هــذه الشــركات مــن املمكــن 

أن ينطبــق عليهــا هــذا النظــام.

أجريــت املقابــالت مــع املســتجيبين مــن خــالل املقابلــة الشــخصية أو مــن خــالل املقابــالت عبــر الهاتــف، 

حيــث تــراوح معــدل مــدة املقابلــة بيــن 45 دقيقــة إلــى ســاعة. حيــث شــكلت اإلنــاث فــي هــذه املقابــالت مــا 

نســبته 57% مــن مجمــوع املقابــالت كمــا ُيبيــن الشــكل التالــي:

45

1
بنوك2شركات اتصاالت 2

شركات صناعية

مجتمع مدني
شركات تقنية
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وكان نطاق عمل الشركات واملؤسسات املستهدفة في الدراسة كما ُيبين الشكل التالي:

57 %

إناث

43 %

ذكور

57 %

وطني

43 %

داخل 
العاصمة
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نتائج الدراسة

عمــل فريــق البحــث علــى تحليــل املقابــالت التــي تــم إجراؤهــا والخــروج بالنتائــج التاليــة التــي عرضــت 

بشــكلها األولــي علــى مجموعــة مــن املختصيــن فــي الجلســة التــي عقــدت بتاريــخ 13 - 14 أيــار 2018 فــي 

 بالتوصيــات التــي 
ً
 خاصــا

ً
فنــدق حريــر باالس/عمــان. وبنــاًء علــى هــذه النتائــج تضمــن هــذا التقريــر بنــدا

تــم إعدادهــا لتحســين وتطويــر النظــام الحالــي.

وبين	نتائج	تحليل	املقابالت	ما	يلي:

الخلط في فكرة العمل المرن

 لــدى أصحــاب العمــل ومســؤولي املــوارد البشــرية فــي الشــركات 
ً
بينــت نتائــج الدراســة أن هنــاك خلطــا

ضمــن  العمــل  أو  املؤسســات  مكاتــب  خــارج  بالعمــل  للموظفيــن  الســماح  بيــن  الخاصــة  واملؤسســات 

ســاعات متغيــرة وبيــن فكــرة العمــل املــرن التــي طرحهــا النظــام مــن تغييــر فــي عقــد العمــل بيــن املؤسســة 

واملوظــف لهــذه الغايــة.

والفقرة )أ( من املادة )5( من نظام العمل املرن رقم )22( لسنة 2017، نصت على أن: للفئات املنصوص 

عليها في املادة )3( من هذا النظام طلب تحويل عقد العمل إلى عقد مرن بما يتفق مع طبيعة العمل.

حيث أن هناك شركات ومؤسسات تسمح للموظفين بالعمل خارج مكاتب املؤسسة أو العمل ضمن ساعات 

متغيرة وذلك ضمن اتفاقات بين املوظفين ومسؤولي املؤسسات تتغير بشكل مستمر وهي غير دائمة.

كذلــك يعتقــد العديــد مــن أصحــاب العمــل واملوظفيــن بــأن مؤسســاتهم تطبــق للعمــل املــرن املنصــوص 

عليه في النظام رقم )22( لسنة 2017، ولكن ال يوجد أي تغيير على النظام الداخلي لهذه املؤسسات 

أو تغييــر علــى عقــود العمــل الخاصــة باملوظفيــن. علمــا بــأن املــادة )12( وفقرتهــا )أ( مــن نظــام العمــل 

فــي املؤسســات التــي تتبــع نظــام  2017، نصــت علــى أن: يلتــزم صاحــب العمــل  املــرن رقــم )22( لســنة 

العمــل املــرن بمــا يلــي:
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تعديل النظام الداخلي للمؤسسة بما يتفق وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. )أ( 

تعديــل  مــن  املؤسســات  إدارات  مســتجيبي  بعــض  قبــل  مــن   
ً
تخوفــا هنــاك  أن  الدراســة  بينــت  كمــا 

هــذا  منهــم  العديــد  بــرر  املــرن، حيــث  العمــل  نظــام  مــع  يتما�ســى  بمــا  للمؤسســات  الداخليــة  األنظمــة 

األمــر بالتعقيــدات البيروقراطيــة لهــذا املوضــوع إضافــة إلــى عــدم املعرفــة الكاملــة بإيجابيــات وســلبيات 

النظــام علــى املؤسســات. هــذا  تطبيــق 

تطبيق النظام وأهميته

جميــع املســتجيبين مــن فئــة أصحــاب العمــل يعتقــدون بــأن نظــام العمــل املــرن ينطبــق علــى نســبة مــن 

موظفــي مؤسســاتهم، وقــد عبــروا عــن ذلــك بعــد قيــام فريــق البحــث بتقديــم تفاصيــل نظــام العمــل املــرن 

للمستجيبين.

وقــد حــددت املــادة )3( واملــادة )4( مــن نظــام العمــل املــرن رقــم )22( لســنة 2017 الفئــات التــي يمكــن أن 

تخضــع لنظــام العمــل املــرن وأشــكال عقــد العمــل املــرن، ونصــت املــادة )3( علــى مــا يلــي:

تخضع ألحكام هذا النظام الفئات التالية:

العامل الذي أم�سى في الخدمة لدى صاحب العمل ثالث سنوات متصلة. )أ( 

العامــل الــذي لديــه مســؤوليات عائليــة ويشــمل املــرأة الحامــل أو العامــل الــذي يتولــى رعايــة طفــل  )ب( 

أو رعايــة فــرد مــن أفــراد العائلــة أو رعايــة كبــار الســن بســبب إعاقــة أو مــرض.

العامل املنظم بالدراسة الجامعية. )ج( 

العامل ذو اإلعاقة. )د( 

ونصت	املادة	)4(	على	ما	يلي:

يتخذ عقد العمل املرن أحد األشكال التالية:

العمــل بعــض الوقــت: يحــق للعامــل تخفيــض ســاعات العمــل بعــد موافقــة صاحــب العمــل إذا  )أ( 

بذلــك. تســمح  العمــل  طبيعــة  كانــت 
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العمــل ضمــن ســاعات مرنــة: يكــون للعامــل فيــه الحــق وبعــد موافقــة صاحــب العمــل فــي توزيــع  )ب( 

 وبشــكل يتوائــم مــع احتياجــات العامــل علــى أن ال يقــل مجمــوع 
ً
ســاعات العمــل املحــددة يوميــا

ســاعات العمــل التــي يعملهــا بشــكل يومــي عــن ســاعات العمــل املعتــادة للعامــل.

أســبوع العمــل املكثــف: ويكــون للعامــل فيــه الحــق وبعــد موافقــة صاحــب العمــل توزيــع ســاعات  )ج( 

العمــل األســبوعية علــى عــدد أيــام تقــل عــن عــدد أيــام العمــل املعتــادة باملنشــأة علــى أن ال يتجــاوز 

إحــدى عشــرة ســاعة فــي اليــوم.

الســنة املرنــة: يحــق للعامــل وبعــد االتفــاق مــع صاحــب العمــل توزيــع أيــام العمــل الســنوي علــى  )د( 

القانــون. الســنة علــى أن ال تتجــاوز أحــكام  مــن  أشــهر محــددة 

ودون  العمــل  صاحــب  موافقــة  بعــد  وذلــك  بعــد  عــن  العمــل  انجــاز  فيــه  يتــم  بعــد:  عــن  العمــل  )ه( 

العمــل. مــكان  فــي  العامــل  لتواجــد  الحاجــة 

كذلــك بينــت نتائــج الدراســة أن املســتجيبين )أصحــاب عمــل وموظفيــن( يــرون بــأن نظــام العمــل املــرن 

يخفــف األعبــاء علــى املوظفيــن ويســاعد فــي مراعــاة مســؤولياتهم خــارج املؤسســات، حيــث أن النظــام 

يطبــق بشــكل أسا�ســي حســب نــص املــادة )4( مــن النظــام علــى العامــل الــذي لديــه مســؤوليات عائليــة 

ويشــمل املــرأة الحامــل أو العامــل الــذي يتولــى رعايــة طفــل أو رعايــة فــرد مــن أفــراد العائلــة أو رعايــة كبــار 

الســن بســبب إعاقــة أو مــرض، كذلــك العامــل املنظــم بالدراســة الجامعيــة.

وقد	بينت	الدراسة	أن	املستجيبين	يعتقدون	بأهمية	نظام	العمل	املرن	حيث:

يسمح تطبيق نظام العمل املرن بزيادة كفاءة املوظفين من خالل املرونة في ساعات العمل.  •

يساعد النظام في عمل املؤسسات التي تحتاج للعمل خارج أوقات العمل املعتادة.  •

تطبيــق نظــام العمــل املــرن بشــكل أوســع ســيعمل علــى مســاعدة املؤسســات علــى النمــو مــن خــالل   •

التشــغيلية للمؤسســات. الكلــف  مــع تقليــل  أعــداد املوظفيــن  زيــادة 

ولهــذه النقــاط أهميــة كبيــرة فــي تحســين الوضــع االقتصــادي للمؤسســات واألفــراد بشــكل عــام، وهــذه 

االســتجابة تعنــي بــأن هنــاك أهميــة ملثــل هــذا النظــام فــي حــال تطبيقــه بشــكل أوســع، وهــذا يتما�ســى مــع 

الدراسات العاملية التي تمت حول هذا املوضوع، حيث بين هذه الدراسات أن من مزايا ساعات العمل 
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املرنــة أنهــا تســاعد املوظفيــن علــى تحســين التــوازن بيــن حياتهــم العمليــة والشــخصية، وســاعدت علــى 

انخفــاض معــدل التــردد علــى العمــل، وانخفــاض معــدالت املــرض. أمــا املزايــا التــي تعــود علــى املؤسســات 

فتشمل زيادة الدافع للعمل لدى املوظفين، ورفع كفاءة العمليات وفعاليتها، وانخفاض عدد األخطاء. 

 عن تمكن أصحاب العمل من جعل املوظفين يعملون ساعات عمل إضافية دون دفع أجر 
ً
هذا فضال

إضافــي علــى ذلــك، وانخفــاض عــدد املرافــق الالزمــة وتقليــل التكاليــف الرأســمالية.

سلبيات نظام العمل المرن  

بينــت نتائــج الدراســة أن هنــاك تخــوف لــدى أصحــاب العمــل ومســؤولي املؤسســات أنــه عنــد تطبيــق 

النظــام ســيرافقه تأخــر فــي إنجــاز األعمــال املطلوبــة باإلضافــة إلــى التخــوف مــن عــدم التــزام املوظفيــن 

بإنهــاء املهــام املطلوبــة منهــم فــي حــال تطبيــق نظــام العمــل املــرن، األمــر الــذي يمكــن أن يعالــج بوضــع 

آليــات متابعــة محــددة.

كذلــك أن تطبيــق نظــام العمــل املــرن يزيــد مــن األعبــاء املفروضــة علــى إدارات املؤسســات ملتابعــة عمــل 

املوظفيــن خــارج نطــاق املؤسســات.

وحيــث أنــه فــي حــال عمــل املوظفيــن واملســتخدمين فــي الشــركات واملؤسســات الخاصــة بنظــام العمــل 

املــرن بحســب أحــد األشــكال التــي نصــت عليهــا املــادة )4( مــن النظــام وهــي العمــل بعــض الوقــت، العمــل 

ضمــن ســاعات مرنــة، أســبوع العمــل املكثــف، الســنة املرنــة، العمــل عــن بعــد ســيزيد العبــئ علــى إدارات 

مــع وجــود املوظفيــن تحــت  باملقارنــة  إنجــاز األعمــال املطلوبــة وإنهائهــا  مــن  للتأكــد  املؤسســات وذلــك 

العمــل  تدنــي معرفــة أصحــاب  بســبب  مبــرر  التخــوف  وهــذا  املؤسســات،  املباشــر إلدارات  اإلشــراف 

واطالعهــم علــى مزايــا العمــل املــرن، كذلــك عــدم وجــود دراســات علميــة تبيــن أفضليــة وأهميــة عمــل 

املوظفيــن ضمــن نظــام العمــل املــرن، باإلضافــة إلــى الخــوف مــن انخفــاض الراتــب املشــمول بالضمــان 

االجتماعــي فــي حــال تطبيــق بعــض أشــكال نظــام العمــل املــرن حســب مــا ورد فــي النظــام، األمــر الــذي 

.
ً
ســيتم شــرحه الحقــا
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لماذا يجب تطبيق النظام؟

يــرى املســتجيبين مــن إدارات املؤسســات بــأن نظــام العمــل املــرن الحالــي ال يقــدم أي امتيــازات تســاعد 

علــى تطبيــق النظــام فــي مؤسســاتهم، حيــث لــم يقــدم النظــام الكثيــر مــن التغييــرات علــى أرض الواقــع، 

بيــن مســؤولي  باالتفــاق   
ً
داخليــا املــرن  العمــل  أشــكال  بعــض  بتطبيــق  تقــوم  املؤسســات  مــن  فالكثيــر 

املؤسســات وموظفيهــم حســب حاجــة العمــل دون الدخــول باإلجــراءات البيروقراطيــة لتطبيــق هــذا 

النظــام.

النظــام الحالــي لــم يقــدم أي امتيــازات تحفــز املؤسســات التــي يمكــن أن تطبقــه ولــو فــي بدايــة األمــر لحيــن 

جعــل هكــذا نظــام مطّبــق علــى مســتوى واســع لبيــان الفائــدة مــن تطبيــق مثــل هــذا النظــام، والــذي 

مــع وجــود  باملقارنــة  للمؤسســات  الرأســمالية  النفقــات  تخفيــض  علــى  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  يســاعد 

جميــع املوظفيــن فــي مــكان واحــد خــالل ســاعات محــددة.

العالقة بين المؤسسات ووزارة العمل

البيروقراطيــة  اإلجــراءات  مــن  ســيزيد  املــرن  للعمــل  الحالــي  النظــام  تطبيــق  بــأن  مســتجيبين  يعتقــد 

التــي  إلــى التغييــرات  بالنظــام. باإلضافــة  التقاريــر الخاصــة  آليــات  املفروضــة علــى املؤسســات بســبب 

يرتبــط  األمــر  للموظفيــن. وهــذا  العمــل  للمؤسســات وعقــود  الداخلــي  النظــام  تحــدث علــى  أن  يجــب 

نظــام  لتطبيــق  املؤسســات  عليهــا  ســتحصل  التــي  باالمتيــازات  تتعلــق  التــي  الســابقة  بالنقطــة  كذلــك 

املؤسســات. إدارات  عــبء  مــع  باملقارنــة  املــرن  العمــل 

حيث	نص	نظام	العمل	املرن	رقم	)22(	لسنة	2017	على	ما	يلي:

املادة )11(: تتولى اللجنة الثالثية لشؤون العمل املشكلة بموجب القانون املهام التالية:

دراسة التقارير املنصوص عليها في الفقرة )ب( من املادة )12( من هذا النظام ورفع التوصيات  )أ( 

الالزمــة بشــأنها للوزيــر.

تشكيل لجنة فنية ملتابعة توصياتها. )ب( 
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املادة )12( يلتزم صاحب العمل في املؤسسات التي تتبع نظام العمل املرن بما يلي:

تعديل النظام الداخلي للمؤسسة بما يتفق وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. )أ( 

تقديم تقارير دورية للجنة الثالثية لشؤون العمل يبين فيها ما يلي: )ب( 

تاريخ بدء العمل بنظام العمل املرن.  )1(

أشكال العمل املرن املتبع لديه.  )2(

عدد العاملين الدائمين في املنشأة.  )3(

عدد العاملين الخاضعين لنظام العمل املرن.  )4(

اإلجراءات املتبعة في تحويل عقد العمل إلى عقد عمل مرن.  )5(

التوعية بالنظام

لــم يلحــظ أي مــن املســتجيبين وجــود توعيــة كافيــة حــول نظــام العمــل املــرن مــن قبــل أي جهــة حكوميــة 

باســتثناء مــا نشــر فــي وســائل اإلعــالم حــول صــدور النظــام وتعليماتــه، حيــث ســأل بعــض املســتجيبين 

الباحثيــن أن يشــرحوا لهــم /لهــن نبــذة عــن نظــام العمــل املــرن وأشــكاله. 
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المرحلة الثانية من المشروع : عقد جلسة تشاورية مع اصحاب 

العالقة والمختصين 

مخرجات جلسة المختصين

لالستشــارات  الكــرك  قلعــة  مركــز  عقــد   ،2018 أيــار   14  -  13 الفتــرة  خــالل  عمــل  يومــي  مــدار  علــى 

 2017 لســنة   )22( رقــم  املــرن  العمــل  نظــام  ملناقشــة  الخبــراء  مــن  ملجموعــة  عمــل  جلســة  والتدريــب 

.2018 عــام  خــالل  صــدرت  التــي  وتعليماتــه 

الطراونــة  باســل  الســيد  اإلنســان  لحقــوق  الحكومــي  املنســق  رعايــة  تحــت  تــم  الــذي  اللقــاء  حضــر 

وبمشــاركة ممثليــن عــن مختلــف املؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ومؤسســات املجتمــع املدنــي 

ونقابييــن. ومحاميــن  املســتقلة  العمــال  ونقابــات  االجتماعــي  والضمــان 

وتــم خــالل الجلســة اســتعراض أبــرز النتائــج األوليــة للدراســة امليدانيــة ومناقشــة تفاصيــل مــواد نظــام 

العمــل املــرن رقــم )22( لســنة 2017 وتعليماتــه، وكانــت أبــرز نتائــج هــذه الجلســة كمــا يلــي:

ليقــوم  العمــل  لصاحــب  وحوافــز  امتيــازات  هنــاك  يكــون  أن  ضــرورة  علــى  املشــاركون/ات  يجمــع   •

املــرن(. العمــل  )نظــام  النظــام  بتطبيــق 

يســاعد تطبيــق نظــام العمــل املــرن فــي الحــد مــن مشــكلة االزدحــام املــروري وبالتالــي الضغــط الكبيــر   •

علــى شــبكة النقــل العــام أو حتــى الخــاص، ذلــك أن اختــالف ســاعات حضــور ومغــادرة العامليــن 

والعامــالت تجعــل الحمــل موزعــأ علــى ســاعات مختلفــة مــن النهــار. 

يجــب علــى جميــع املعنييــن البحــث باآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة الناتجــة عــن تطبيــق نظــام   •

العمــل املــرن، وال يمكــن الوصــول للتطبيــق املثالــي بإشــراك املــرأة إال مــن خــالل إرفــاق نشــاطات 

املــرن. العمــل  نظــام  تطبيــق  دعــم  و  االقتصــادي  النشــاط  تحفــز 

إن تطبيــق نظــام العمــل املــرن يرفــع نســبة طــالب الجامعــات الذيــن يعملــون بشــكل جزئــي أو غيــر   •

منظــم فــي ســوق العمــل ممــا يســهم فــي تخفيــف نســبة البطالــة وبالتالــي تحســين األوضــاع االقتصاديــة.
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مخرجــات  أهــم  مــن   •

الجلســة،  أثنــاء  النقاشــات 

ربــط  لخطــورة  التطــرق  هــي 

نظــام  أشــكال  بأحــد  العامــل 

مــن  بخروجــه  املــرن  العمــل 

االجتماعــي  الضمــان  مظلــة 

راتبــه  تخفيــض  أو  لفتــرات 

الخاضــع للضمــان االجتماعي 

املعضلــة  هــذه  حــل  يســتوجب  ممــا  أقــل،  وراتــب  أقصــر  مــدة  فــي  العمــل  ســاعات  اختــزال  عنــد 

هــي: أكثــر  بالتحديــد  االجتماعــي،  الضمــان  ناحيــة  مــن  املخاطــر  وهــذه  القانونيــة 

• هناك مخاطر جراء تطبيق نظام العمل املرن وذلك من خالل:

االجتماعيــة  الحمايــة  ظــروف   .1

املــرن  العمــل  فــي  )التوســع 

عــدم  خــالل  مــن  مخاطــر  لــه 

غيــر  للقطاعــات  الحمايــة 

املؤسســات  ويضعــف  املرخصــة 

حمايــة  فــي  االجتماعيــة 

العامل؛وتوضيــح ذلــك مــن خــالل 

وجــود مؤسســات وقطاعــات غيــر 

مرخصــة وإذا مــا طبقــت نظــام العمــل املــرن دون ترخيــص ذلــك يضعــف حمايــة العامــل ســواء بالعقــد 

العمــل. بطبيعــة  أو 

2. قــد تختــزل ســاعات العمــل فــي أســبوع ويخــرج مــن نظــام العمــل االجتماعــي؛ توضيــح قــد ينهــي العامــل 

ســاعات العمــل التــي يجــب تطبيقهــا فــي مــدة معينــة أقــل مــن ذلــك، وذلــك يخرجــه مــن مظلــة الضمــان 

االجتماعــي.

3. العمل في مكان غير آمن /عدم توفير بيئة عمل آمنة خالية من االصابات والحوادث.

4. إعطاء أجور متدنية واستغالل العاملين تحت الضغط.
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وضــع  ضــرورة  أو  صعوبــة   .5

لضمــان   محــدده   رقابــه  معاييــر 

علــى  بعملــه  العامــل  يقــوم  ان 

تعزيــز  مــع  ضــرورة  اكمــل وجــه  

الرقابــة الذاتيــة وشــعور االنتمــاء 

العامــل. لــدى 

• إعــادة النظــر وتعديــل املــادة رقــم )4( مــن قانــون الضمــان االجتماعــي وذلــك لضمــان إشــتراك املوظفين 

بالضمان حتى لو عمل لســاعة واحدة خالل األســبوع.

اتفــق املشــاركون علــى أن شــرط مــرور ثــالث ســنوات علــى العامــل حتــى يمكنــه طلــب التحويــل إلــى   •

هــو  املــرن  العمــل  نظــام 

الكفــاءة  يراعــي  ال  مقيــاس 

العدالــة، وخاصــة  وال يراعــي 

وأن النظــام ســمح للموظــف 

بنظــام  يعمــل  أن  الجديــد 

املــرن. العمــل 

بوجــود  املشــاركون  يعتقــد   •

حاجــة لعمــل دراســة موســعة 

مــن قبــل وزارة العمــل مــع مختلــف األطــراف لتعديــل النظــام بمــا يجعــل تطبيقــه بشــكل أوســع عــن 

االجتماعــي. الضمــان  لقانــون   
ً
وفقــا املوظفيــن  حــق  يضمــن  بمــا   

ً
وخصوصــا الحالــي،  الوضــع 

يعتقــد املشــاركون بــأن نــص النظــام املتعلــق باشــتراط موافقــة صاحــب العمــل علــى تحويــل العقــد   •

مــن ثابــت إلــى مــرن والعكــس ســتجعل العامــل هــو الطــرف األضعــف فــي هــذه املعادلــة.

هنــاك أهميــة كبيــرة للتوعيــة بالنظــام الحالــي وتعليماتــه حتــى تتعــرف املؤسســة علــى أهميــة هــذا   •

أوســع. بشــكل  تطبيقــه  وكيفيــة  النظــام 
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عمــل دراســة لتطبيــق نظــام العمــل املــرن مــع الشــركات دون اســتثناء وذلــك ملناقشــتها مــع أصحــاب   •

واملصانــع. الشــركات 

يجــب أخــذ مصالــح الطرفيــن العامــل وصاحــب العمــل فــي عيــن االعتبــار فــي حــال تمــت إعــادة النظــر   •

فــي النظــام الحالــي وتعليماتــه الن هنــاك العديــد مــن التحديــات والضغوطــات التــي تواجــه الطرفيــن.

فــي القضايــا التــي تخصــه عنــد ســن  ال بــد مــن إيجــاد عالقــة شــراكة حقيقيــة واستشــارة للعامــل   •

القوانيــن والتشــريعات وعــدم اعتبــاره متلــٍق فقــط بــل هــو صاحــب مصلحــة. وعليــه، يجــب علينــا 

موائمــة ظــروف العامــل وصاحــب العمــل والتنســيق للحصــول علــى موافقــة كل األطــراف وتوضيــح 

أن االتفــاق بيــن العامــل ورب العمــل هــو األهــم فــي نظــام العمــل املــرن لضمــان جــودة اإلنتــاج. 

ضــرورة إرســال األنظمــة ومســودات القوانيــن مثــل نظــام العمــل املــرن إلــى الشــركات قبــل إقرارهــا   •

حيــث  عليهــا؛  مالحظــات  وتقديــم  ومراجعتــه  لدراســته  الكافــي  الوقــت  وإعطائهــم  مناســب  بوقــت 

اشــتكى بعــض أعضــاء غرفــة صناعــة وتجــارة عمــان مــن أن األنظمــة ال تصلهــم فــي وقــت مناســب 

وإنمــا ترســل إليهــم ويطلــب منهــم إعطــاء الــرأي فيهــا بشــكل شــكلي فقــط. 
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مقترح تعديل نظام العمل المرن وتعليماته

نظام	رقم	)22(	لسنة	2017

نظام	العمل	املرن

صادر بمقت�سى املادة )140( من قانون العمل رقم )8( لسنة 1996.

الجدول رقم )1(: نظام العمل املرن والذي صدر بمقت�سى املادة )140( من قانون العمل رقم )8( لسنة 1996.

املبرراتمقترح	التعديلاملادة	األصلية

املادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت 
فــي هــذا النظــام املعانــي املخصصــة لهــا أدنــاه مــا لــم تــدل 

القرينــة علــى غيــر ذلــك:
القانون: قانون العمل. 

الوزير: وزير العمل. 
العمل املرن: كل جهد فكري أو جســماني يبذله العامل 
لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل املرن املحددة 

فــي هــذا النظام.
معنــوي  أو  طبيعــي  شــخص  كل  العمــل:  صاحــب 
 أو أكثــر مقابــل أجــر.

ً
يســتخدم بــأي صفــة كانــت شــخصا

 كان أو أثنى 
ً
العامل عقد العمل املرن: كل شــخص ذكرا

العمــل  لصاحــب   
ً
تابعــا ويكــون  أجــر  لقــاء   

ً
عمــال يــؤدي 

ضمــن أحــد أشــكال عقــد العمــل املــرن املحــددة فــي هــذا 
النظــام.

عقد العمل: اتفاق كتابي يتعهد العامل في عقد العمل 
املــرن بمقتضــاه أن يعمــل لــدى صاحــب العمــل وتحــت 
إشــرافه وإدارتــه مقابــل أجــر ويكــون العقــد محــدد املــدة 
 
ً
أو غيــر محــدد املــدة أو لعمــل معيــن أو غيــر معيــن وفقــا

ألشــكال العمــل املــرن املحــددة فــي هــذا النظــام.
األجر: كل ما يستحقه العامل في عقد العمل املرن لقاء 
 إليــه ســائر االســتحقاقات 

ً
 مضافــا

ً
 أو عينــا

ً
عملــه نقــدا

األخــرى أيــا كان نوعهــا إذا نــص القانــون أو عقــد العمــل 
دفعهــا  علــى  التعامــل  اســتقر  أو  الداخلــي  النظــام  أو 

باســتثناء األجــور املســتحقة عــن العمــل اإلضافــي.

كل  املــرن:  العمــل  عقــد  فــي  العامــل 
يــؤدي  أثنــى  أو  كان   

ً
ذكــرا شــخص 

 
ً
تابعــا ويكــون  أجــر  لقــاء   

ً
عمــال

لصاحــب العمــل ضمــن أحــد أشــكال 
عقــد العمــل املــرن املحــددة فــي هــذا 
املــدة  يكــون محــدد  النظــام علــى أن 

الطرفيــن. برضــا  ويجــدد 

عقــد العمــل: اتفــاق كتابــي أو شــفهي 
يتعهــد العامــل فــي عقــد العمــل املــرن 
صاحــب  لــدى  يعمــل  أن  بمقتضــاه 
وإدارتــه  إشــرافه  وتحــت  العمــل 
محــدد  العقــد  ويكــون  أجــر  مقابــل 
املــدة أو غيــر محــدد املــدة أو لعمــل 
ألشــكال   

ً
وفقــا معيــن  غيــر  أو  معيــن 

العمــل املــرن املحــددة فــي هــذا النظــام 
على أن يتعهد صاحب العمل بأن ال 
يقــوم باســتبدال العامــل بأخــر بعــد 

املــرن. العقــد  ســريان 

التعليمــات،  مــع  ليتما�ســى 
ال  وحتــى  العامــل  ولحمايــة 
األضعــف.  الحلقــة  يكــون 

إن اشــتراط أن يكــون العقــد 
العمــال  فئــة  يحــرم  كتابــي 
محتــوى  فهــم  مــن  األمييــن 
 وأن عقــد 

ً
العقــد وخصوصــا

بكافــة  لإلثبــات  قابــل  العمــل 
اإلثبــات.  طــرق 
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املادة 3: تخضع ألحكام هذا النظام الفئات التالية:
لــدى صاحــب  فــي الخدمــة  الــذي أم�ســى  أ . العامــل 

متصلــة. ســنوات  ثــالث  العمــل 
ب . العامــل الــذي لديــه مســؤوليات عائليــة ويشــمل 
املــرأة الحامــل أو العامــل الــذي يتولــى رعايــة طفــل أو 
رعايــة فــرد مــن أفــراد العائلــة أو رعايــة كبــار الســن 

بســبب إعاقــة أو مــرض.
ج. العامل املنتظم بالدراسة الجامعية.

د. العامل ذو اإلعاقة.

إلغاء مدة الثالث سنوات وجعلها 
بعد انتهاء مدة التجربة للعامل.

بالدراســة  املنتظــم  العامــل  ج. 
منهــي  تحصيــل  بــأي  أو  الجامعيــة 

تدريبــي. أو 

التعليمــات  ســمحت 
التعاقــد  العمــل  لصاحــب 
ألول  الجــدد  املوظفيــن  مــع 
املــرن.  العمــل  بنظــام  مــرة 

األشــكال  أحــد  املــرن  العمــل  عقــد  يتخــذ   :4 املــادة 

التاليــة:

تخفيــض  للعامــل  يحــق  الوقــت:  بعــض  العمــل  أ . 

ساعات العمل بعد موافقة صاحب العمل إذا كانت 

طبيعــة العمــل تســمح بذلــك. 

ب . العمــل ضمــن ســاعات مرنــة: يكــون للعامــل فيــه 

الحق وبعد موافقة صاحب العمل في توزيع ساعات 

 وبشــكل يتــواءم مــع احتياجــات 
ً
العمــل املحــددة يوميــا

العامــل علــى أن ال يقــل عــن مجمــوع عــدد الســاعات 

العمــل التــي يعملهــا بشــكل يومــي عــن ســاعات العمــل 

املعتــادة للعامــل.

ج. أســبوع العمــل املكثــف: ويكــون للعامــل فيــه الحــق 

وبعــد موافقــة صاحــب العمــل توزيــع ســاعات العمــل 

األسبوعية على عدد أيام املعتادة باملنشأة على أن ال 

تتجــاوز إحــدى عشــرة ســاعة فــي اليــوم.

مــع  االتفــاق  وبعــد  للعامــل  يحــق  املرنــة:  الســنة  د. 

صاحب العمل توزيع أيام العمل السنوي على أشهر 

محددة من السنة على أن ال تتجاوز أحكام القانون.

ه. العمــل عــن بعــد: يتــم فيــه إنجــاز العمــل عــن بعــد 

الحاجــة  ودون  العمــل  صاحــب  موافقــة  بعــد  وذلــك 

لتواجــد العامــل فــي مــكان العمــل.

يحــق  الوقــت:  بعــض  العمــل  أ . 

العمــل  للعامــل تخفيــض ســاعات 

إذا  العمــل  صاحــب  موافقــة  بعــد 

كانــت طبيعــة العمــل تســمح بذلــك. 

علــى أن ال يؤثــر ذلــك علــى الحمايــة 

االجتماعيــة للعامــل وبــأن ال يخــرج 

االجتماعــي. الضمــان  مظلــة  مــن 

مرنــة:  ســاعات  ضمــن  العمــل  ب . 

وبعــد  الحــق  فيــه  للعامــل  يكــون 

موافقــة صاحــب العمــل فــي توزيــع 

 
ً
يوميــا املحــددة  العمــل  ســاعات 

احتياجــات  مــع  يتــواءم  وبشــكل 

أن  علــى  العمــل  وطبيعــة  العامــل 

ال يقــل عــن مجمــوع عــدد ســاعات 

يومــي  بشــكل  يعملهــا  التــي  العمــل 

املعتــادة  العمــل  ســاعات  عــن 

. مــل للعا

تأميــن  يتــم  حتــى 

للعامــل  كافيــة  حمايــة 

 مــن ال يعــرف 
ً
)وخصوصــا

عقــده  تحويــل  انعــكاس 

عقــد  إلــى  ثابــت  عقــد  مــن 

خروجــه  ومخاطــر  مــرن( 

الضمــان  مظلــة  مــن 

انخفــاض  أو  االجتماعــي 

الراتــب الخاضــع للضمــان 

 . عــي الجتما ا

يجــب  املرنــة:  الســنة  د. 

املرنــة  الســنة  تعريــف 

 مــع مراعــاة أهميــة 
ً
ابتــداءا

العامــل  انقطــاع  عــدم 

بالضمــان  الشــمول  عــن 

والراتــب  االجتماعــي 

للضمــان  الخاضــع 

. عــي الجتما ا
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املادة 5:

أ. للفئــات املنصــوص عليهــا فــي املــادة )3( مــن هــذا 

النظــام طلــب تحويــل عقــد العمــل إلــى عقــد عمــل 

مــرن بمــا يتفــق مــع طبيعــة العمــل.

علــى  يفــرض  أن  العمــل  لصاحــب  يجــوز  ال  ب. 

العامــل تحويــل صفــة عقــد العمــل وتحــت طائلــة 

إبطــال أي إجــراء ممكــن أن ينقــص مــن حقــوق 

القانــون. فــي  عليهــا  املنصــوص  العامــل 

العمــل  لصاحــب  يجــوز  ال  ب. 

أن يفــرض علــى العامــل تحويــل 

ثابــت  مــن  العمــل  عقــد  صفــة 

إبطــال  طائلــة  وتحــت  مــرن  إلــى 

أي إجــراء ممكــن أن ينقــص مــن 

حقــوق العامــل املنصــوص عليهــا 

القانــون. فــي 

املــادة 6: يحــدد األجــر املســتحق للعامــل فــي عقــد 

العمــل املــرن بمــا يتناســب مــع مقــدار الوقــت أو 

العمــل املــؤدى خــالل الشــهر الواحــد علــى أن ال 

يقــل عــن الحــد االدنــى لألجــور.

املــادة 6: يحــدد األجــر املســتحق 

املــرن  العمــل  عقــد  فــي  للعامــل 

بمــا يتناســب مــع مقــدار الوقــت 

أو العمــل املــؤدى خــالل الشــهر 

عــن  يقــل  ال  أن  علــى  الواحــد 

ال  وبمــا  لألجــور،  االدنــى  الحــد 

التقاعــدي  الراتــب  علــى  يؤثــر 

االجتماعــي.  للضمــان 

 األصــل أن يقــوم العامــل 

بســاعات  عملــه  بكامــل 

مرنــة وبالتالــي فــال ينتقــص 

أجــره. مــن 

العمــل  فــي عقــد  العامــل  تحــدد أحقيــة   :7 املــادة 

املــرن لإلجــازات الســنوية واملرضيــة وأي إجــازات 

أخــرى علــى أســاس النســبة املئويــة مــن ســاعات 

التــي ينجزهــا. العمــل 

آليــة  توضــح  أن  يجــب 

. ت زا إلجــا ا

الــذي حــول عقــد عملــه  8: يجــوز للعامــل  املــادة 

إلــى  العــودة  إلــى عقــد عمــل مــرن  مــن عقــد عمــل 

يقدمــه  طلــب  علــى  بنــاء  الثابــت  العمــل  نظــام 

الطرفيــن. وبموافقــة  العمــل  لصاحــب 

الــذي  للعامــل  يجــوز   :8 املــادة 

عقــد  مــن  عملــه  عقــد  حــول 

عمــل ثابــت إلــى عقــد عمــل مــرن 

غيــر  العمــل  نظــام  إلــى  العــودة 

يقدمــه  طلــب  علــى  بنــاء   - املــرن 

وبموافقــة  العمــل  لصاحــب 

لصاحــب  يجــوز  وال  الطرفيــن. 

العمــل رفــض التحويــل مــن دون 

وقانونيــة. مبــررة  أســباب 
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املؤسســات  فــي  العمــل  يلتــزم صاحــب   :12 املــادة 

التــي تتبــع نظــام العمــل املــرن بمــا يلــي:

أ . تعديــل النظــام الداخلــي للمؤسســة بمــا يتفــق 

الصــادرة  والتعليمــات  النظــام  هــذا  وأحــكام 

. ه بمقتضــا

ب . تقديــم تقاريــر دوريــة للجنــة الثالثيــة لشــؤون 

العمــل يبيــن فيهــا مــا يلــي:

1. تاريخ بدء العمل بنظام العمل املرن.

2. أشكال العمل املرن املتبع لديه.

3. عدد العاملين الدائمين / الثابتين في املنشأة.

العمــل  لنظــام  الخاضعيــن  العامليــن  عــدد   .4

املــرن.

5. اإلجــراءات املتبعــة فــي تحويــل عقــد العمــل إلــى 

عقــد عمــل مــرن.

فــي  الثابتيــن  العامليــن  عــدد   .3

املنشــأة.
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تعليمات	العمل	املرن

صادرة بموجب املادة )13( من نظام العمل املرن رقم )22( لسنة 2017.

الجدول رقم )2(: تعليمات العمل املرن والذي صدر بموجب املادة )13( من نظام العمل املرن رقم )22( لسنة 2017.
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املادة )3(: على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال 
النظــام  يعــدل  أن  املــرن  العمــل  نظــام  أكثــر ويطبــق  أو 
الداخلــي لتنظيــم العمــل فــي مؤسســته ليتضمــن مــا يلــي:

1. أشكال العمل املرن املطبقة في املؤسسة.
فــي  املــرن  العمــل  عليهــا  يطبــق  التــي  العمــال  فئــات   .2

. ملؤسســة ا
3. أيــام الراحــة األســبوعية بمــا يتوافــق مــع عقــد العمــل 

املــرن الخــاص بالعامــل.
4. اإلجــازات الســنوية بمــا يتوافــق مــع عقــد العمــل املــرن 

الخــاص بالعامــل.
5. تعديــل الئحــة الجــزاءات بحيــث تتوافــق مــع العمــل 

املــرن.
6. إجراءات تحويل صفة عقد العمل من دائم إلى مرن 

أو العكس، على أن تتضمن ما يلي:
- تحديد مواعيد تقديم طلبات تحويل العقود.

 من العامل الذي يرغب بتحويل 
ً
- تقديم الطلب خطيا

 للنموذج 
ً
صفة العقد من دائم إلى مرن أو العكس وفقا

املعتمد من قبل صاحب العمل. 
- الفترة أو الفترات التي يطلب بها العامل تحويل عقده 
إلــى مــرن متضمنــا تاريــخ بدايــة عقــد العمــل املــرن وتاريــخ 

نهايته.
خــارج  العقــود  تحويــل  لقبــول  االســتثنائية  األســباب   -

. املحــددة  املواعيــد 
العامــل  العقــد وإشــعار  فــي طلــب تحويــل  البــت  مــدة   -
إلــى مــرن أو العكــس أو  بتغييــر صفــة عقــده مــن دائــم 
رفــض الطلــب علــى أن ال تتجــاوز املــدة بحدهــا األق�ســى 

أســبوع مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.
- أســباب قبــول إعــادة عقــد العمــل املــرن إلــى دائــم قبــل 

التاريــخ املتفــق عليــه لهــذه الغايــة.
- إجــراءات االعتــراض علــى قــرار االدارة برفــض تحويــل 

صفــة العقــد وجهــة االعتــراض.

القانــون إلغاء اشتراط عشرة عمال. كان  لــو  حتــى 

عشــرة  وجــود  اشــترط 

نظــام  لوضــع  عمــال 

أن  فيجــب  داخلــي، 

لضمــان  القانــون  يعــدل 

حقــوق العمــال وهــذه مــن 

التــي  الهامــة  التعديــالت 

يجــب إدخالهــا علــى قانــون 

. لعمــل ا

طلــب  فــي  البــت  مــدة   -

وإشــعار  العقــد  تحويــل 

صفــة  بتغييــر  العامــل 

إلــى مــرن  عقــده مــن دائــم 

رفــض  أو  العكــس  أو 

الطلــب علــى أن ال تتجــاوز 

األق�ســى  بحدهــا  املــدة 

تقديــم  تاريــخ  مــن  أســبوع 

ذكــر  مــع  الطلــب، 

القانونيــة. املبــررات 
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التوصيات

يو�ســي مركــز قلعــة الكــرك لإلستشــارات والتدريــب بنــاًء علــى البحــث امليدانــي الــذي تــم إجراؤه باإلضافة 

إلى جلســة الخبراء بتعديل نظام العمل املرن رقم )22( لســنة 2017 وتعليماته بما يلي:

ال بــد مــن شــمول نظــام العمــل املــرن علــى ميــزات وحوافــز للشــركات واملؤسســات التــي تعمــل علــى   •

تطبيقــه ولــو للفتــرة األولــى مــن تطبيــق هــذا النظــام، حتــى يتــم زيــادة عــدد املؤسســات التــي تقــوم 

. بتطبيقــه

إن تطبيــق نظــام العمــل املــرن بشــكل أوســع يفتــح املجــال لطــالب الجامعــات والنســاء للمشــاركة فــي   •

ســوق العمــل حســب ظروفهــم الدراســية او العائليــة األمــر الــذي يحفــز االقتصــاد الوطنــي ويقلــل 

مــن نســبة الفقــر والبطالــة.

ضــرورة إدراج نظــام العمــل املــرن بشــكل واضــح فــي قانــون العمــل وعــدم االكتفــاء بالتعريــف بــه   •

التطبيــق. فــي  اإللزاميــة  صفــة  إلضفــاء  وذلــك  فقــط، 

ال بــد مــن مراجعــة النصــوص القانونيــة لنظــام العمــل املــرن وتعليماتــه وذلــك لتوحيــد املصطلحــات   •

املســتخدمة فيهمــا، فعلــى ســبيل املثــال هنــاك خلــط مســتمر بيــن مصطلحــي العمــل الدائــم والعمــل 

الثابــت.

عمــل جلســات توعيــة للمؤسســات والعامليــن فيهــا للتعريــف بنظــام العمــل املــرن وميزاتــه وفوائــده   •

التركيــز علــى وســائل التواصــل االجتماعــي. بالنســبة لصاحــب العمــل مــع 

عقد حلقات نقاشية مع أصحاب العمل للتعرف على العقبات التي تمنعهم من تطبيق النظام.  •

الحصــول علــى تغذيــة راجعــة مــن الجهــات التــي طبقــت النظــام واالســتفادة مــن خبراتهــم فــي هــذا   •

املجــال.

تطبيــق النظــام بشــكل تجريبــي تحــت إشــراف وزارة العمــل علــى عــدد مــن املؤسســات وقيــاس األثــر   •

قبــل وبعــد ملعرفــة ســلبياته وايجابياتــه التــي لــن تظهــر إال باملمارســة.

بنــود نظــام  تأثيــر  العمــل ومؤسســة الضمــان االجتماعــي لدراســة  بيــن وزارة  مــا  تفعيــل التواصــل   •

واألجــر  واأليــام  الســاعات  تحســب  بحيــث  االجتماعــي  بالضمــان  العامــل  حــق  علــى  املــرن  العمــل 

بشــكل ال يؤثــر علــى حــق العامــل وانقطاعــه عــن الضمــان االجتماعــي ممــا يفقــده حقــه فــي الحمايــة 

االجتماعــي. الضمــان  قانــون  فــي  تعديــالت  يتطلــب  الــذي  األمــر  االجتماعيــة 



ال بــد مــن مراجعــة شــاملة لقوانيــن العمــل والضمــان االجتماعــي بمــا يتعلــق بتطبيــق نظــام العمــل   •

 إلدمــاج نظــام 
ً
املــرن وحــل كافــة اإلشــكاليات القانونيــة التــي تتعــارض وتطبيــق هــذا النظــام، وأيضــا

تمــس مصلحــة  التــي  القوانيــن  مــن  وغيــره  العملــه  قانــون  فــي  املختلفــة  املــواد  املــرن ضمــن  العمــل 

واملوظــف. العمــل  صاحــب 

فــي املؤسســة قبــل طلــب التحويــل  ثــالث ســنوات  إتمــام  بإلغــاء شــرط  املــرن  تعديــل نظــام العمــل   •

املوظفيــن. بيــن  العدالــة  يراعــي  ال  املقيــاس  فهــذا  املــرن،  العمــل  بنظــام  للعمــل 

وضــع نظــام إلكترونــي واضــح ومحــدد لتبســيط اإلجــراءات والعالقــة بيــن املؤسســات التــي تطبــق   •

نظــام العمــل املــرن ووزارة العمــل، وذلــك لتخفيــف اإلجــراءات البيروقراطيــة فــي مثــل هــذه الحــاالت.




