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مقدمة
انتهت حملة "نحو قانون عادل للعمل" من مسودتها األولى لمشروع قانون العمل،
الذي يطبق بشكل أساسي على العمالة في القطاع الخاص ،وقد قامت الحملة
بإعداد تلك المسودة -القابلة للتعديل والتحديث وفق أي متغيرات أو تطورات في

الواقع ،أو تقديم اقتراحات بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة من العمال والنقابيين-

وذلك بعد تدشين الحملة لنفسها بشكل رسمي في  60مارس .6393
وقد رأت الحملة ضرورة صياغة قانون جديد للعمل ،على أن يكون هذا القانون
قائما باألساس على حماية حقوق العمال كطرف ضعيف في عالقة العمل ،واضعة
في اعتبارها بقوة العديد من المشكالت سواء في قانون العمل الحالي رقم  96لسنة

 6330أو في المسودات المختلفة التي طرحتها و ازرة القوى العاملة لتعديل القانون.

واهتمت المسودة المطروحة من الحملة باألساس بإعادة الطابع االجتماعي لعالقة
العمل وضمان تحقيق األمان الوظيفى ،والموازنة بين العمال وأصحاب األعمال،
والنظر للعمل باعتباره حقا اجتماعيا وليس سلعة في سوق العرض والطلب ،ساعية
لتلبية مطالب العمال والشعب المصري وأهداف ثورته في العيش والحرية والعدالة
االجتماعية والكرامة اإلنسانية.
لقد قامت الطبقة العاملة المصرية ،فيما يزيد عن األربع سنوات من عمر الثورة وما
قبل اندالع ش اررتها في  67يناير  ،6399بأكبر موجة احتجاجية في تاريخها ،ردا
على االنتقاص من حقوقها .وإلن العمال ما زالوا يتعرضون في العديد من مواقع

عملهم لهجمات تنال من حقوقهم كافة؛ شرع عدد من القيادات العمالية وممثلو عدد
من االتحادات العمالية والنقابات والروابط ،عالوة على بعض المراكز والمنظمات
الحقوقية واألحزاب والقوى السياسية في العمل على تأسيس حملة (نحو قانون عادل
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للعمل) ،ووضع مسودة مشروع جديد ومتكامل لقانون العمل ،تتوافق مع معايير
العمل العادلة ،وتحقق التوازن بين أطراف العمل ،وتتعامل مع الحقوق الواردة فى
اتفاقيات العمل الدولية باعتبارها الحد األدنى الذي ال يجوز النزول عنه.
استمرره ال يكون إال بوقف
ا
إن الحق في العمل حق أصيل لإلنسان وضمان
سياسات الفصل التعسفي والتسريح الجماعي للعمال بغلق الشركات أو تصفيتها أو

خصخصتها ،ويكون بضمان إجازات وراحات عادلة ،وتوفير التأمين االجتماعي
والرعاية الصحية الشاملة ،وتحديد ساعات العمل وفق المعايير الدولية ،وضمان
وضع حد أدنى لألجر يكفل معيشة كريمة للعامل وأسرته ،على أن يتحرك الحد
األدنى سنويا مع نسبة التضخم ،والمساواة في األجر عند تساوي العمل ،وعدم
التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو السن أو الوضع االجتماعي
والعائلي أو الرأي والعقيدة السياسية ،وضمان حق تشكيل النقابات أو االشتراك فيها
وتكوين الروابط وصناديق الزمالة ،والحق في المفاوضة الجماعية ،وضمان حق
االحتجاج باإلضراب أو االعتصام أو التجمع السلمي ،والحق في بيئة عمل صحية

ومناسبة ،مع توفير وسائل وأدوات السالمة والصحة المهنية والوقاية من أمراض

المهنة ،ومنع العمل الجبري وعمالة األطفال ،ووضع شروط وظروف عمل إنسانية
الئقة للنساء ،ومراعاة الدمج واإلتاحة لذوي اإلعاقة ،وتثبيت العمالة المؤقتة ومراعاة
حقوق العمالة غير المنتظمة في الرعاية الصحية الشاملة ،وفي التأمينات

االجتماعية التى تضمن لهم معاشات عند الشيخوخة.

إن هذه الحقوق جميعها آن األوان الستحقاقها عبر وضعها في قانون يراعي
اتفاقيات العمل الدولية والمكاسب التي حصل عليها عمال العالم بأسره عبر تاريخ
حافل بالكفاح.
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أهم مالمح مسودة مشروع قانون العمل البديل الذي
أعدته حملة "نحو قانون عادل للعمل"
فض االشتباك القائم حاليا بين دور و ازرة القوى العاملة والهجرة كواضع

.0

للسياسات والق اررات التنفيذية ،وفي نفس الوقت كجهة للتفتيش على مدى

التزام أصحاب األعمال بتنفيذ قوانين العمل ولوائحه والق اررات المنفذة له

من عدمه ،وذلك بإنشاء أجهزة جديدة.
أ-


"المجلس األعلي للعمل"
والذي تتكون عضويته من ممثلين عن و ازرة القوى العاملة ،وعن منظمات
أصحاب األعمال ،وعن المنظمات النقابية العمالية ،على أن يراعى فى
تشكيله التساوى فيما بينهم.



ويقوم المجلس على التخطيط ورسم السياسات الستخدام القوى العاملة في
الداخل والخارج ،ووضع النظم والقواعد الالزمة لهذا االستخدام ،ووضع

قواعد لتسجيل طالبي العمل واإلشراف على قاعدة بيانات التشغيل ،سواء
للعمالة المنتظمة أو الموسمية.


وكذلك وضع قواعد التشغيل في الداخل والخارج ،وتمكين ذوي اإلعاقة من



كما عليه أن يصدر نماذج لعقود العمل وللوائح ،وابداء الرأي في

فرص عمل متكافئة.

مشروعات القوانين المتعلقة بعالقات العمل ،وابداء الرأي في اتفاقيات
العمل الدولية قبل التوقيع عليها.
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ب -كما تم استحداث "المفوضية العليا للعمل" وهي:


هيئة رقابية ،تتكون عضويتها من مائة عضو بحيث يمثل العمال

والفالحين بنسبة  %73من عضويتها ،و %67من ممثلى منظمات
المجتمع المدني العاملة فى مجال الحق فى العمل ،و %67من الخبراء
(القانونيين والماليين واالقتصاديين) المتخصصين فى العمل ،بحيث يمثل
ذوو اإلعاقة بنسبة ال تقل عن  %93والمرأة بنسبة ال تقل عن  %03من

إجمالي عضوية المفوضية ،وتراعى هذه النسب في تقسيم قطاعات

المفوضية وتوزيعها اإلقليمي والجغرافي على مستوى محافظات
الجمهورية.


وسيكون دور المفوضية هو الرقابة على منظومة العمل المصرية من
خالل مراقبة الق اررات الصادرة من المجلس األعلى للعمل ،ومراقبة تنفيذ
القوانين والق اررات من قبل و ازرة القوى العاملة والهجرة ،كذلك مدى تنفيذ

اتفاقيات العمل الجماعية التي يتم توقيعها.


كما تتلقي المفوضية الشكاوى من العمال سواء في الخارج أو الداخل حال
عدم تنفيذ أي من اشتراطات العمل أو شروط السالمة والصحة المهنية.

.5

إنشاء قاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت على المستوى القومي ،لكي
يستطيع كل طالب عمل تسجيل نفسه بها ،على أن يتم التشغيل سواء
بالحكومة أو القطاع الخاص من خاللها حسب أسبقية التسجيل ،ووفقا
للمؤهالت المطلوبة للعمل.


ومع ذلك ترك لصاحب العمل الحق في اختيار وتشغيل عمال

من خارج قاعدة البيانات بنسبة ال تجاوز  %93من مجموع
العاملين بالمنشأة.
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كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات آخرى خاصة بذوي اإلعاقة
واألقزام ،مع التزام الدولة والمجلس األعلى للعمل بتمكين
األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول على فرص متكافئة للعمل
تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم المهني ،مع حظر التمييز

على أساس اإلعاقة في كل المسائل المتعلقة بالعمل واألجر.


ويجب أال يقل عدد ذوي اإلعاقة العاملين بالمنشأة سواء كانت
قطاعا حكوميا أو خاصا عن  %93من إجمالي العاملين

.2
.1

بالمنشأة.

حظر العمل عن طريق متعهد أو مقاول أو شركات توريد العمالة .مع
وجود بطاقة عمل ممغنطة لكل من وصل لسن العمل بها كل بياناته.
عند توقيع أي عامل على عقد العمل يكون ذلك بمكتب العمل ،على أال
يكون العقد مخالفا للنموذج الذي يضعه المجلس األعلى للعمل ،وأال
ينتقص من حقوق العامل ،وعلى مكتب العمل أن يسلم كل طرف من

أطراف العمل نسخة منه ،وكذلك هيئة التأمينات االجتماعية والمفوضية

العليا للعمل ،وفي جميع األحوال يحق ألي من طرفي العمل طلب نسخة
طبق األصل من عقد العمل من مكتب العمل.
.2

العمل على نشر كل التقارير واإلحصائيات الخاصة بشروط وظروف

العمل بكل وسائل النشر لكي تتاح لجميع المواطنين ،مع تمكين من
يطلبها من الوصول إليها.

.9
.7

المساواة بين العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص في
اإلجازات ،والعالوات ،والحد األدني لألجور.
إلزام المجلس األعلي للعمل بتحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز
عن إيجاده ،بحيث ال تقل قيمتها عن  %73من الحد األدنى لألجور.
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وفيما يخص فاقدي العمل فسيتم توفير إعانة البطالة لهم من خالل أن
تؤول أموال الغرامات في مخالفات هذا القانون إلى المجلس األعلى للعمل
الذي ينشئ صندوقا توضع فيه هذه األموال تحت إشرافة لكي يصرف منه
.1

إعانة البطالة لهم.

حرصا من الحملة على مسألة الحوار المجتمعي ،فقد عملت على وضع

مواد قانونية تعمل على ضبط مسألة المفاوضة الجماعية ،ووضعت
عقوبات اردعة على من يعمل على تعطيل إجراءات المفاوضة الجماعية،

.1
.01
.00

وكذلك على من ال يلتزم بما تم التوصل إليه من اتفاق.

تغليظ العقوبة لتصل للحبس في حاالت إغالق المنشآت ،وكذلك في حال
عدم االلتزام بشروط السالمة والصحة المهنية.
حظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية،
مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كامال لحين حكم المحكمة.
المحافظة على حقوق النساء العامالت ،من خالل إلغاء المدة التي يحق

للعاملة فيها إجازة الوضع من تاريخ تعينها .وزيادة عدد المرات التي يحق
لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثالثة مرات توافقا مع قانون الطفل،
بحيث تكون خمسة أشهر لكل مرة بأجر كامل .وتعديل الصفة في العدد
الذي تلتزم معه المنشأة بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملين بحيث

يكون  933عامال بدال من  933عاملة في الوقت الحالي ،حتى يستطيع
العمال اقتسام مسئولية أطفالهم مع زوجاتهم العامالت.
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مواد اإلصدار
المادة األولى
يعمل بأحكام القانون المرافق ويعتبر الشريعة العامة التي تحكم عالقات العمل.
المادة الثانية
تظل األحكام الواردة بالتشريعات الخاصة واالتفاقيات الجماعية لبعض فئات العمال
سارية بشرط أن تكون فى مصلحة العمال .وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات
واالتفاقيات الجماعية الحد األدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويقع باطال كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون إذا كان ينتقص من حقوق

العمال الواردة بهذا القانون.

المادة الثالثة
كل عامل مخاطب بأحكام هذا القانون يستحق عالوة دورية سنوية ال تقل عن

( .)%5من األجر األساسي الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات االجتماعية،
وذلك حتى يصدر المجلس القومي لألجور الق اررات المنظمة لهذه العالوة.
المادة الرابعة
تظل حقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام
القوانين واللوائح والق اررات السابقة.
المادة الخامسة
تؤول إلى المجلس األعلى للعمل جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا
القانون ويقوم المجلس بإنشاء صندوق تابع له يصرف منه إعانة بطالة للمتعطلين
عن العمل.
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وعلى المجلس األعلى للعمل وضع الئحة للصندوق وموارد تمويله األخرى بحد
اقصى  13يوما من تاريخ تشكيله.
المادة السادسة
يستمر سريان الق اررات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم  96لسنة
 6330فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ،وذلك إلى أن يصدر المجلس

األعلى للعمل الق اررات المنفذة لهذا القانون في مدة ال تجاوز  13يوم من تاريخ
تشكيله.
المادة السابعة
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون
رقم  96لسنة  6330وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر
بالقانون رقم  96لسنة  6330أينما وردت في القوانين والق اررات المعمول بها من
وقت صدور هذا القانون.
المادة الثامنة
جميع األجهزه التى تنشأ بموجب هذا القانون والق اررات المنظمه لها يجب إصدارها

فى مده ال تجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ،ويستثنى من ذلك الق اررات
التى تحدد إلصدارها موعدا أخر بموجب هذا القانون.
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره ويبصم هذا
القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
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الكتاب األول :التعاريف واألحكام العامة
المادة (: )0

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات اآلتية

المعاني المبينة قرين كل منها:
أ-

العامل :كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل

ب-

صاحب العمل :كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامال

وتحت إدارته أو إشرافه.

أو أكثر لقاء أجر وملحقات األجر األخرى من مكافآت وبدالت وحوافز
وهبات ومنح وامتيازات.
ج -األجر :كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله ،ثابتا كان أو متغيرا،

نقدا أو عينا وفقا لما ينظمه القانون.
أجر على األخص ما يلي:
ويعتبر ا

 )0العمولة ،التي تدخل في إطار عالقة العمل.
 )5النسبة المئوية ،وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه
أو تحصيله طوال قيامة بالعمل المقرر له هذه النسبة.

 )2العال وات ،أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.

 )1المزايا العينية ،التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها
مقتضيات العمل.

 )2المنح ،هي ما يعطى للعامل عالوة على أجره وما يصرف له جزاء
أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو
الجماعية أو في األنظمة األساسية للعمل ،وكذلك ما جرت العادة
بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
 )9البدل ،وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أومخاطر معينة يتعرض لها
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في أداء عمله أو دوامه في العمل لفترة تتجاوز ساعات العمل المقررة
يوميا أو أسبوعيا.
 )7نصيب العامل في األرباح ،على أن يكون في كل منظومة عمل وحدة
مختصة بقياس األرباح واعالنها بشفافية وبصورة دورية .وال يجوز أن
يقل نصيب عمال المنشأه فى األرباح عن نسبة  %67من صافي
األرباح.
 )1الوهبة ،التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها
قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التييدفعها

العمالء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية.

ويصدر قرار من المجلس األعلى للعمل باالتفاق مع المنظمة النقابية
المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الو ازرة المعنية.
د -المتعطل عن العمل :هو الشخص الطبيعي القادر على العمل الراغب

فيه دون أن تتوفر له فرصة عمل سواء سبق له العمل واضطر لتركـه أو لم
يسبق له دخول سوق العمل.
ه -المجلس األعلى للعمل :هو مجلس ينشأ بقرار من رئيس مجلس

الوزراء وتكون عضويته من ممثلين عن و ازرة القوى العاملة وممثلين عن
منظمات أصحاب األعمال وممثلين عن المنظمات النقابية العمالية ويراعى

في تشكيله التساوي فيما بينهم وينتخب رئيسه من بينهم وتكون مدة

عضويته أربع سنوات قابلة للتجديد ألي من أعضائه مرة واحدة فقط.
و -المفوضية العليا للعمل :هي هيئة رقابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس

الوزراء ،وتتشكل عضويتها من مائة عضو ،يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة للعضو ،بحيث يمثل العمال بنسبة  ،%73وممثلي
منظمات المجتمع العاملة في مجال الحق في العمل بنسبة  ،%67وممثلين
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من الخبراء (القانونيين والماليين واالقتصاديين) المتخصصين في العمل
بنسبة  ،%67بحيث يمثل ذوي اإلعاقة بنسبة ال تقل عن  ،%93وتمثل
المرأة بنسبة ال تقل عن  %03من إجمالي عضوية المفوضية العليا للعمل،
على أن توزع تلك النسب على جميع القطاعات المذكورة ويراعى فيها

التوزيع الجغرافي واإلقليمي لكافة محافظات الجمهورية.

ويتفرغ عضو المفوضية العليا للعمل خالل مدة عضويته لمهام العضوية،
ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.
ويتضمن قرار إنشائها مصادر تمويلها والمكافآت وبدل تمثيل أعضائها وال

يجوز حلها قبل انتهاء مدتها ،ويتولى أول تشكيل إعداد الئحة داخلية
تتضمن تقسيم العمل والمهام وفقا لالختصاصات الواردة في هذا القانون.

ز  -ممثلو العمال هم :ممثلو المنظمات النقابية العمالية ،وكذلك العمال

الذين يتم اختيارهم لتمثيل زمالئهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم إذا كانوا
غير منضمين ألي منظمة نقابية.
ح  -العمل المؤقت :العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل

من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ،أو ينصب على عمل بذاته
وينتهي بانتهائه.
ط  -العمل العرضي :العمل الذي ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب

العمل من نشاط وال يستغرق إنجازه أكثر من شهرين.

ي  -العمل الموسمي :العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
ك  -الليل :الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
ل  -الوزير المختص :هو وزير القوى العاملة والهجرة.
م  -الوزارة المختصة :هي و ازرة القوى العاملة والهجرة.
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ن – مفردات متعلقة بذوي اإلعاقة:
 -التمكين :إزالة الحواجز وتسهيل واتاحة الفرص للشخص

ذو اإلعاقة لتطوير قدراته وامكانياته للحصول على حقوقه
والنهوض بمسئولياته ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في
شئونه واسهاماته في تنمية المجتمع.
 -اإل تاحة :التجهيزات أو اإلجراءات الالزمة للوصول إلى

بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية الفيزيقية

والمجتمعية والمعلومات وتوفير المعدات واألدوات والوسائل
المساعدة والالزمة لضمان ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة

لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي
اإلعاقة.
 -الدمج :إتاحة استخدام الشخص ذو اإلعاقة للخدمات

واألنشطة والمرافق العامة وذلك على قدم المساواة مع أقرانه
من غير ذوي اإلعاقة وتحقيق المشاركة الكاملة له في

المجتمع وفي شتي مناحي الحياة من خالل التعليم والتدابير

والبرامج والخطط والسياسات.
المادة (: )5

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة  027يوما ،والشهر

ثالثين يوما.

المادة (: )2

يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم عالقات العمل،

المادة (: )1

ال تسري أحكام هذا القانون على:

وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة ( )7من هذا القانون.

أ) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات اإلدارة المحلية
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والهيئات العامة.
ب) أبناء صاحب العمل.
باستثناء النصوص الواردة في الكتاب الخاص بالسالمة والصحة المهنية.
المادة (: )2

يقع باطال كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان

سابقا على العمل به ،إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل

الفردية أو الجماعية أو األنظمة األساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ،أو بمقتضى
العرف.
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن
عقد العمل أو عالقة العمل متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (: )9

تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى

الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية
المتدرجون وعمال تلمذة الصناعة أو المستحقون عن هؤالء ،وللمحكمة في جميع
األحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبال كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن
تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها ويعفى العامل من أية مصروفات

في حالة رفض الدعوى وفى جميع األحوال ال يجوز أن يضار الشاكي بسبب

شكواه.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات
والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقا ألحكام هذا

القانون.

07

مسودة مشروع قانون العمل البديل

المادة (: )7

تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى

امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفى
ا
أحكام هذا القانون
مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفى األجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألجر العامل حماية خاصة وله امتياز خاص على جميع الحقوق المادية والعينية
األخرى ويجب سداده بانتظام وباضطراد في مواعيده واذا ثارت منازعة قضائية
بخصوص األجر فيجب سرعه إنهاء الشق المتعلق باألجر والحكم فيه قبل أي من
األمور االخرى وللعامل الحق في إثبات حقه في األجر المتأخر أو الموقوف بكافة

طرق اإلثبات.
المادة (: )1

إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم

عن الوفاء بااللتزامات الناشئة عن هذا القانون.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن األعمال المسندة إليه كلها أو بعضها
متضامنا معه في الوفاء بجميع االلتزامات التي تفرضها أحكام هذاالقانون.
المادة (: )1

ال يمنع من الوفاء بجميع االلتزامات الناشئة طبقا ألحكام هذا

القانون ،حل المنشأة أو تصفيتها أواغالقها أو إفالسها.
وال يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أوانتقالها باإلرث أو الوصية أو الهبة أو
البيع أو التنازل أو اإليجار أو غير ذلك من التصرفات ،إنهاء عالقات العمل

الخاصة بعمال المنشأة ويكون الخلف مسئوال بالتضامن مع أصحاب األعمال
السابقين عن تنفيذ جميع االلتزامات الناشئةعن عالقات العمل المرتبطة بهذه
المنشأة.
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الكتاب الثاني :عالقات العمل الفردية
الباب األول :التشغيــل
الفصل األول :سياسات التشغيل
المادة (: )01

يختص المجلس األعلى للعمل بالتخطيط ورسم السياسية العامة

الستخدام العمالة المصرية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ووضع النظم
والقواعد واإلجراءات الالزمة لهذا االستخدام بما يضمن حماية هذه العمالة وكفالة
حقوقها .ويمارس االختصاصات األتية:
.0
.5

.2
.1

التخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج.
رسم السياسة العامة الستخدام العمالة المصرية داخل جمهورية
مصر العربية أو خارجها ووضع النظم والقواعد الالزمة لهذا
االستخدام.

رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة الموسمية والمؤقتة وغير

المنتظمة ومن في حكمهم.
إصدار قواعد وحاالت واجراءات استحقاق العمالة الموسمية والمؤقتة
وغير المنتظمة ومن في حكمهم للضمان االجتماعي والتأمين

الصحي والمعاش المناسب بعد بلوغ السن القانوني أوالتقاعد بسبب

العجز أو معاش البطالة بما يضمن لهذه الفئات وأسرهم حياة كريمة
تتناسب وسلة السلع والخدمات الضرورية.
.2

وضع قواعد واجراءات التسجيل والتشغيل وآلية الرقابة واألشراف

.9

تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة واألقزام في الحصول على فرص

على قاعدة بيانات التشغيل.
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متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي أو تأهيلهم المهني ،مع
مراعاة توفير شروط واإلتاحة لتمكنهم من أداء عملهم( .مثل مراعاة
التوزيع الجغرافي وسهولة الوصول أو توفير البدائل).
.7

وضع سياسات تضمن تخصيص وظائف وأعمال مناسبة لنوع

ودرجة اإلعاقة ولألقزام في قطاع األعمال العام والخاص خاصة
الحاصلين على شهادات التأهيل المهني.

.1

إصدار الق اررات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالتشغيل
في الخارج والشروط الواجب توافرها في الشركة ،وتنظيم إجراءات
العمل في هذا النشاط وتحديد السجالت التي يتعين إمساكها

والالزمة لمباشرة عملها وقواعد القيد والرقابة والتفتيش عليها
والشروط الواجب توافرها في اإلعالنات التي تنشر في جمهورية
مصر العربية عن فرص العمل بالخارج.
.1

إصدار نموذج استرشادي موحد للعقد المبرم بين العامل وشركات
إلحاق العمالة بالخارج.

 .01إصدار قرار يحدد فيه إجراءات اعتماد عقود العمل الفردية وطرق
احتفاظ التأمينات ومكاتب العمل بها.

 .00إصدار قرار بلوائح نموذجية لتنظيم العمل والجزاءات لكل قطاع
على حده لكي يتم االسترشاد بها.

 .05إصدار قرار بتحديد األماكن غير الصحية وتحديد ساعات العمل
القصوى بها طبقا لدرجة الح اررة أو نسبة الرطوبة ،وال يجوز أن تقل
فترة الراحة بين نوبتي عمل نفس المجموعة في هذه الصناعات عن
 92ساعة.

 .02إصدار قرار بكيفية تشغيل العاملين في أعمال التجهيز أو الحراسة
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والنظافة.
 .01إصدار قرار بتحديد األحوال واألعمال والمناسبات التي ال يجوز
فيها تشغيل النساء.

 .02إصدار قرار بتحديد نظام تشغيل األطفال والظروف والشروط
واألحوال التي يتم فيها التشغيل ،وكذلك األعمال والمهن
والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
 .09إصدار قرار بالسياسات التي تضمن تأمين أماكن العمل ،والتأكد
من إتاحة أماكن العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة كال على حسب

إعاقته ،وتوفير الحماية الكافية من مخاطر العمل.

 .07إصدار قرار بتحديد أطراف المفاوضة في كل مستوى واإلجراءات
التي تتبع بشأنها.

 .01إصدار قرار يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته

واإلجراءات التي تتبع في شأنه على المستويين القومي واإلقليمي
والمستويات األدنى.

 .01إصدار قرار بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء.

 .51إصدار قرار بأسماء الوسطاء بناء على القائمة المعدة من الو ازرة
المختصة.

 .50إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعالقات العمل.

 .55إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.

 .52دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعالقات المهنية واإلنتاجية على
المستوى القومي.

 .51اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات
أصحاب األعمال.
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 .52اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على

المستوى القومي ،وعلى األخص في األزمات االقتصادية التي

تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
 .59إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليها الو ازرة المختصة.

ار بتحديد الجهات اإلدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا
 .57يصدر قر ا
القانون فيما ال يجاوز الستين يوما من تاريخ تشكيله.

المادة (: )00

تتولى المفوضية العليا للعمل الرقابة على منظومة العمل

بالداخل والخارج واعداد تقارير بأنشطتها كل ثالثة أشهر ،كما تقوم بإعداد تقارير

عن كافة مخالفات تنفيذ أحكام هذا القانون وتصدر توصياتها للجهات المختصة
وتنشر للعامة على الموقع اإللكتروني للمفوضية العليا للعمل ،كما تقوم بنشر رد

الجهات المختصة على تلك التقارير على موقعها اإللكتروني ،ويحق ألي مواطن
الحصول على صورة رسمية من تلك التقارير ،كما تختص المفوضية العليا للعمل
مراقبة تنفيذ الق اررات الصادرة من المجلس األعلى للعمل ومراقبة تنفيذ أحكام

ونصوص هذا القانون كما تقوم باالختصاصات األتية:

 )0إعداد تقارير باإليجابيات والسلبيات بشأن الق اررات الصادرة من المجلس
األعلى للعمل واعداد مقترحات لتالفى هذه السلبيات.

 )5تختص بمراقبة تنفيذ القواعد واإلجراءات الصادرة من المجلس األعلى

للعمل بشأن قاعدة بيانات التشغيل ،واعداد تقارير تنشر للعامة

بالمخالفات واإليجابيات وعرضها على الوزير المختص لتالفي المخالفات
على أن يقوم األخير بالرد عليها خالل شهر.
 )2تتلقى الشكاوى الخاصة بتعاقدات العمالة المصرية بالخارج وعليها إعداد
تقارير وارسالها إلى الجهات المختصة.
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 )1تتلقى شكاوى الوقف عن العمل بالمخالفة للقانون واعداد تقارير بشأن تلك

الشكاوى وارسالها إلى الجهات المختصة وتلتزم تلك الجهات بالرد عليها

خالل شهر.
 )2إعداد تقارير عن عمالة األطفال وارسالها إلى المجلس األعلى للعمل
والجهات المختصة التخاذ الالزم.

 )9إعداد تقارير عن االتفاقيات الجماعية المرسلة من الجهة اإلدارية وارسالها
إلى المجلس األعلى للعمل والجهات المختصة لمراعاتها في إصدار
الق اررات.

 )7تتلقى الشكاوى المتعلقة بتنفيذ االتفاقيات الجماعية واعداد تقارير عنها
وارسالها إلى الجهات المختصة التخاذ الالزم وفقا ألحكام هذا القانون،
وتلتزم الجهات المختصة بالرد عليها خالل شهر بما تم اتخاذه.
 )1تتلقى تظلمات العمال في حاالت العجز الجزئي إذا لم يوفر صاحب
العمل بمقر المنشأة عمال يالئم الظروف التي طرأت على العامل بسبب
عجزه الجزئي خالل عمله ،في ضوء أحكام المادة  995من هذا القانون،
على أن يتم التحقق والبت من وجود عمل مناسب من عدمه خالل شهر
من تاريخ تقديم التظلم.
 )1إعداد تقارير بشأن السالمة والصحة المهنية وارسالها إلى الجهات
المختصة إلعادة النظر في الق اررات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية.

)01

إعداد تقارير بشأن شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة ،وارسالها

إلى الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

المادة (: )05

يشترط فيمن يتولى عضوية المجلس األعلى للعمل والمفوضية

العليا للعمل الشروط االتية:
 )0أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية منفردة ،ومتمتعا بحقوقه المدنية
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والسياسية.
 )5أن يكون حسن السير والسلوك وحسن السمعة وأال يكون قد صدر
ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن رد

إليه اعتباره.

 )2أال يقل سنه عن  67سنة.

 )1أن يكون حاصال على مؤهل متوسط على األقل.

 )2أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها وفقا للقانون.

وفى حالة فقد العضو شرط من الشروط السابقة أو خلو مقعد أحد األعضاء للوفاة

أو العجز الكلي أو زوال صفته يتم ترشيح بديل له بذات الصفة والتصويت على
اختياره بأغلبية أعضاء المجلس أو الهيئة التي خلى منها العضو ،ويتم العرض
على رئيس مجلس الوزراء إلصدار قرار بتعينه الستكمال دورة العضو الذي فقد أو
خلى منصبه.
المادة (: )02

يلتزم المجلس األعلى للعمل برسم سياسة ومتابعة تشغيل

العمالة الموسمية والمؤقتة وغير المنتظمة وعلى االخص عمال الزراعة والصيد
وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاوالت والحرفيين والباعة الجائلين

وخدم المنازل والعاملين بقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومن
في حكم هذه الفئات.
المادة (: )01

يصدر رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع الوزراء المعنيين

والمنظمات النقابية المعنية التي تمثل الفئات العمالية المنصوص عليها فى المادة
 90وممثلي هذه الفئات من العمال وبعد موافقة المجلس األعلى للعمل ،الق اررات
الخاصة بتحديد قواعد تشغيل هذه الفئات واشتراطات السالمة والصحة المهنية
واالنتقال واالعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية واإلدارية التي تنظم هذا
التشغيل وذلك في مدة ال تجاوز  13يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ،ويصدر
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المجلس األعلى للعمل بالتشاور مع الوزراء المعنيين والنقابات المعنية قواعد
وحاالت واجراءات استحقاق العمالة الموسمية والمؤقتة وغير المنتظمة ومن في
حكمهم للضمان االجتماعي والتأمين الصحي والمعاش المناسب بعد بلوغ السن
القانوني أو في حاالت التقاعد بسبب العجز وكذا معاش البطالة بما يضمن لهذه
الفئات وأسرهم حياة كريمة تتناسب وسلة السلع والخدمات الضرورية بما ال يقل عن

 %57من الحد األدنى لألجور ويصدر ذلك القرار في مدة التجاوز  13يوما من
تاريخ العمل بهذا القانون.
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الفصل الثاني :معلومات سوق العمل
المادة (: )02

تلتزم الجهة اإلدارية بإنشاء قاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت

على المستوى القومي لتلقى بيانات راغبي العمل يدرج بها االسم والسن والنوع
والمؤهل والخبرات السابقة والمحافظة التابع لها والمهنة أو الحرفة التي يرغب
االلتحاق بها وتدرج هذه البيانات وفقا لتسلسل رقمي بأسبقية التسجيل على المستوى

القومي وتلتزم الحكومة وأصحاب األعمال بالتشغيل وفقا لهذه القاعدة.

كما تنشأ قاعدة بيانات أخرى خاصة بذوي اإلعاقة واألقزام يوضح فيها نوع اإلعاقة
ويطبق عليها ذات أحكام الفقرة السابقة .ويكون للشخص ذي اإلعاقة المؤهل من
المصابين بسبب العمليات الحربية أو أثناء أو بسبب تأدية الخدمة العسكرية
والوطنية ومصابي الثورة التعيين في الوظائف أو األعمال وذلك وفقا لنسبة تعيينهم

المنصوص عليها في المادة  66من هذا القانون .ويكون لمن يتم تعيينه منهم الحق
في الجمع بين المرتب الذي يعين به والمعاش الذي يتقاضاه إن وجد.
وتلتزم الجهة اإلدارية بإنشاء قاعدة البيانات والعمل بها في مدة ال تتجاوز عاما من
تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (: )09

يتولى المجلس األعلى للعمل وضع قواعد واجراءات التسجيل

والتشغيل وآلية الرقابة واإلشراف على قاعدة بيانات التشغيل.
وتختص المفوضية العليا للعمل بمراقبة تنفيذ تلك القواعد واإلجراءات المنصوص
عليها في الفقرة السابقة.
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المادة (: )07

تصدر الجهة اإلدارية "بطاقة عمل ممغنطة" لكل من وصل

لسن العمل تسجل في سجالت مسلسلة األرقام وفقا ألقدمية اإلصدار تسلم إليه عند
بداية العمل ،تشتمل على البيانات التالية:
أوال :بيانات أساسية
)0
)5
)2
)1
)2

االسم
السن
النوع

المستوى التعليمي والتقدير
الحالة التأمينية

ثانيا :بيانات تكميلية:
.0
.5
.2

نوع الحرفة أو النشاط الذي يمارسه العامل
مستوى المهارة والخبرة
ترخيص بمزاولة العمل

ويتم تحديث بيانات البطاقة مع كل خبرة مضافة أو نشاط جديد للعامل ،وال يجوز
تشغيل أى عامل إال إذا كان حامال لهذه البطاقة.
المادة (: )01

مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم  01لسنة  57بشأن تأهيل

المعوقين يحب على صاحب العمل تعيين من يقع عليه االختيار من ذوي اإلعاقة

حسب قاعدة البيانات ،فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على بطاقة العمل
المشار إليها في المادة ( )95من هذا القانون ،وجب عليه قيد اسمه خالل خمسة
عشر يوما من إلحاقه بالعمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة

للوظائف واألعمال التي خلت أو أنشأت لديه ممن ترشحهم الجهة اإلدارية
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المختصة وفقا لقاعدة البيانات المشار إليها في المادة  97من هذا القانون.
المادة (: )01

استثناء من أحكام المادة  97يجوز ألصحاب األعمال اختيار

وتشغيل عمال من خارج قاعدة البيانات بنسبة ال تجاوز  %93من مجموع العاملين
بالمنشأة.
المادة (: )51

يحظر التمييز على أساس اإلعاقة فيما يختص بكل المسائل

المتعلقة بالعمل واألجر ،وتلتزم الدولة والمجلس األعلى للعمل بتمكين األشخاص
ذوي اإلعاقة واألقزام في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم
الدراسي أو تأهيلهم المهني وتعمل الدولة على فتح أسواق عمل لألشخاص ذوي

اإلعاقة وتعزز فرصهم في مباشرة العمل الحر تطبيقا لمبادئ الدمج واإلتاحة
والتنمية الشاملة .وتعمل الدولة والمجلس األعلى للعمل على الترويج لعمل
األشخاص ذوي اإلعاقة بسوق العمل المفتوح مع إتاحة أماكن التشغيل وسهولة
الوصول ،وتشجيع العمل بالقطاع الخاص والعمل الحر.
المادة (: )50

يلتزم المجلس األعلى للعمل بوضع سياسات تضمن تخصيص

وظائف وأعمال مناسبة لنوع ودرجة اإلعاقة ولألقزام في قطاع األعمال العام
والخاص لألشخاص ذوي اإلعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل المهني ،وفقا
للقواعد المنظمة والتي تناسب مؤهلهم الد ارسي ومراعاة قدراتهم.
المادة (: )55

يلتزم قطاع األعمال العام والقطاع الخاص بتوظيف األشخاص

ذوي اإلعاقة واألقزام الذين يتم ترشيحهم وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بهم من واقع
سجل قيد هؤالء األشخاص بها ،وذلك بنسبة ال تقل عن عشرة في المائة من
مجموع عدد العاملين بالمنشأة وذلك في المنشآت التي يعمل بها  73عامال فأكثر.
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الفصل الثالث :التشغيل في الداخل
المادة (: )52

يحظر ألي منشأة تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول أو

وكالة استخدام خاصة أو شركة توريد عمالة أو أي كيان أخر تحت أي مسمى.
وفى حالة إخالل أي منشأة بهذا الحظر تصبح جميع العمالة التي تم تشغيلها بهذا
الطريق في عالقة عمل غير محددة المدة مع هذه المنشأة.
وتكتسب هذه العمالة جميع الحقوق المادية والمعنوية المقررة للعمالة التي تعاقدت
مباشرة مع هذه المنشأة وتنطبق عليها ذات اللوائح والق اررات اإلدارية التي تخضع
لها.
على أن تحتسب بداية هذا التعاقد من تاريخ التحاق العامل بالعمل لحساب
المنشأة.
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الفصل الرابع :التشغيل في الخارج
المادة (: )51

مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ،يحظر

مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إال عن طريق:
أ) الو ازرة المختصة.
ب) الو ازرات والهيئات العامة.
ج) شركات القطاع العام واألعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من

تعاقدات مع الجهات األجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

د) الشركات المساهمة أو شركات التوصية باألسهم أو ذات المسئولية

المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الو ازرة المختصة.
هـ) النقابات المهنية بالنسبة ألعضائها فقط.

واستثناء من أحكام هذه المادة ال تطبق هذه القواعد على العاملين المصريين في
السفارات والقنصليات العربية واألجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو

هيئات عامة.

المادة (: )52

تتولى الو ازرة المختصة بالتعاون مع و ازرة الخارجية متابعة تنفيذ

االتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية
المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه االتفاقيات والتعاقدات.
وتتلقى المفوضية العليا للعمل الشكاوى الخاصة بالتعاقدات بالعمالة المصرية
بالخارج وتبحث مع الو ازرة المختصة سبل الحل.
المادة (: )59

تقدم الجهات المشار إليها في المادة ( )63فقرة (ج /د /هـ) من

هذا القانون إلى الو ازرة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن
توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ،كما تقدم نسخة من
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االتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل واألجر المحدد له وشروط
وظروف أدائه والتزامات العامل.
وعلى الجهات المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة ( )63تقديم ما يفيد إسناد
أعمال إليها في الخارج وشروط وظروف العمل للعاملين لديها الذين سيلحقون على

مشروعاتها بالخارج.

ويكون للو ازرة المختصة خالل عشرة أيام على األكثر من تاريخ إخطارها إبداء
الموافقة أو االعتراض على العقد في حالة عدم مناسبة األجر أو مخالفتها للنظام
العام أو اآلداب العامة.
المادة (: )57

يحظر على الجهات المشار إليها في المادة ( )63من القانون

تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،ويحق لها تقاضي
أتعابها من أصحاب األعمال وفقا لالتفاق المبرم بينهما.
المادة (: )51

مع عدم اإلخالل بالشروط التي يوجبها قانون الشركات

المساهمة والتوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ،يشترط للحصول
على الترخيص إللحاق العمالة المصرية بالخارج للشركات الوارد ذكرها في الفقرة

(د) من المادة ( )63من هذا القانون:
.0

أالّ يقل رأس مال الشركة عن خمسمائة ألف جنية وأن تكون

أغلبية المساهمين والمؤسسين وأعضاء مجلس اإلدارة من المصريين الذين

يملكون  %79على األقل من رأس مالها وأالّ يكون أحد منهم أو
المديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين اللذين سبق الحكم

عليهم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة العامة ما لم يكن
رد إليه اعتباره.
.5

أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء
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صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة
ألف جنيها لصالح الو ازرة المختصة وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال
مدة الترخيص ويتعين استكمال قيمة الخطاب بمقدار ما خصم من
غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا ألحكام هذا القانون وذلك خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب مسجل

بعلم وصول ،ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا
للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل
أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص بما ال يجاوز

خمسة آالف جنيها.

ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة في ضوء
احتياجات سوق العمل.
.2

في حالة تقاضى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج اية

مبالغ من العامل أو تم انتقاص أجر العامل عن المتفق عليه يحق له

الرجوع على خطاب الضمان المقدم من البنك ويتم إلغاء ترخيص

الشركة.
المادة (: )51

يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من

الحاالت اآلتية:
 )0فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص.

 )5حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الو ازرة على
اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

 )2إذا اختلف األجر أو طبيعة العمل أو أي شرط من شروط التعاقد
المنصوص عليه في التعاقد بين العامل وشركة إلحاق العمالة عن األجر
الذي يتقاضاه العامل خارج البالد.
32

العمال قبل االستثمار

ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة
لحكم من األحكام الواردة في الق اررات الصادرة تنفيذا ألحكام هذا الفصل.
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية
أي من الحاالت المبينة في هذه المادة وذلك لحين الفصل في مدى ثبوت تلك

الحاالت أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وال ُيخل إلغاء الترخيص في أي من الحاالت المبينة في هذه المادة بالمسئولية
الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
المادة (: )21

يصدر المجلس األعلى للعمل خالل تسعين يوما من تشكيله

الق اررات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالتشغيل في الخارج والشروط
الواجب توافرها في مقر الشركة .وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط وتحديد
السجالت التي يتعين إمساكها والالزمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة
والتفتيش عليها والشروط الواجب توافرها في اإلعالنات التي تنشر في جمهورية
مصر العربية عن فرص العمل بالخارج.
وتصدر الو ازرة المختصة التراخيص الالزمة وفقا للق اررات الصادرة من المجلس
األعلى للعمل.
وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادة ()62
من هذا القانون باعتراض الو ازرة.
كما يصدر المجلس األعلى للعمل نموذجا موحدا للعقد المبرم بين العامل وشركات
إلحاق العمالة بالخارج وال يجوز ألي من هذه الشركات إبرام أي عقد مخالف لهذا

النموذج.
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الفصل الخامس :تنظيم عمل األجانب
المادة (: )20

يخضع استخدام األجانب في جميع منشآت القطاع الخاص

ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام والهيئات العامة واإلدارة المحلية
والجهاز اإلداري للدولة لألحكام الواردة في هذا الفصل ،وذلك مع مراعاة شرط
المعاملة بالمثل.
ويحدد المجلس األعلى للعمل حاالت إعفاء األجانب من هذا الشرط.
المادة (: )25

ال يجوز لألجانب العمل داخل البالد إال بعد حصول على

ترخيص بذلك من الو ازرة المختصة.
كما ال يجوز ألصحاب األعمال تشغيل األجانب إال بعد حصول العامل على هذا
الترخيص ،ويكون تشغيلهم بالمنشأة بنسبة ال تزيد عن  %93من عمال المنشأة

وفى التخصصات النادرة ،وأن يكون مصرحا لهؤالء األجانب بدخول البالد واإلقامة
بقصد العمل وفى جميع األحوال يشترط تعيين مساعدين لهم فى هذه التخصصات
من المصريين.
ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة

بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
المادة (: )22

يحدد المجلس األعلى للعمل بقرار منه شروط الحصول على

الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها
واجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما ال يقل عن ألفين جنيها مصريا.
كما يحدد حاالت إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحاالت إعفاء األجانب من شرط
الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر
الجهة اإلدارية المختصة بذلك خالل سبعة أيام من مزاولة األجنبي للعمل ،وكذلك
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عند انتهاء خدمته لديه.
المادة (: )21

يحدد المجلس األعلى للعمل بقرار منه المهن واألعمال والحرف

النادرة المسموح لألجانب االشتغال بها.
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الباب الثاني :عقد العمل الفردي
المادة (: )22

تسري أحكام هذا الباب على عقد العمل الفردي الذي بمقتضاه

يؤدى أحد الطرفين عمال مقابل أجر يلتزم به الطرف األخر ويكون بموجبه تحت
إدارته واشرافه.
المادة (: )29

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من

خمس نسخ تعتمد جميعها من مكتب العمل التابع له مقر العمل خالل أسبوع من
تاريخ تحرير العقد على أن يقوم ذلك المكتب بتسليم صاحب العمل نسخة ويسلم
نسخة للعامل وتودع الثالثة بمكتب التأمينات االجتماعية المختص ويحتفظ مكتب
العمل بالنسخة الرابعة وترسل النسخة الخامسة إلى المفوضية العليا للعمل.
ويجب أن يتضمن العقد على األخص البيانات اآلتية:
أ-

ب-

اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل ورقم التأميني للمنشأة.
اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل

إقامته وما يلزم إلثبات شخصيته.
ج-
د-

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

األجر المتفق عليه وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية

والعينية المتفق عليها.
ويعطي صاحب العمل العامل إيصاال بما يكون قد أودعه لديه من أوراق
وشهادات.
وفي جميع األحوال يحق للعامل إثبات عالقة العمل دائما بكافة طرق االثبات.
وفى حالة عدم تحرير عقد عمل يتم اعتماد عقد عمل افتراضي على مثال العقود
النظيرة للعمال الذين يقومون بنفس المهام الوظيفية.
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على أن يصدر المجلس األعلى للعمل ق ار ار يحدد فيه إجراءات اعتماد تلك العقود
وطرق احتفاظ التأمينات ومكاتب العمل بها وتسليم طرفي التعاقد نسخ طبق األصل
من تلك العقود حال طلبها من كال الجانبين وذلك خالل  13يوما من تاريخ تشكيل
المجلس.
المادة (: )27

تحدد مدة االختبار في عقد العمل ويجب أال تزيد على ثالثة

أشهر وال يجوز تعيين العامل تحت االختبار أكثر من مرة عند صاحب عمل واحد.
وتعتبر عالقة العمل سارية ابتداء من فترة االختبار في حالة اجتيازه هذه الفترة.
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الباب الثالث :األجـــور
المادة (: )21

ينشأ مجلس قومي لألجور برئاسة وزير القوى العاملة ،ويصدر

رئيس مجلس الوزراء ق ار ار بتشكيل هذا المجلس في موعد غايته ثالثة أشهر من
تاريخ تطبيق هذا القانون يضم في عضويته الفئات اآلتية:
)0
)5

أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

أعضاء يمثلون اتحادات أصحاب األعمال ،تختارهم االتحادات

بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي.

)2

أعضاء يمثلون اتحادات العمال ،تختارهم االتحادات العمالية

بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي.

ويراعى أن يكون عدد أعضاء جميع الفئات السابقة متساويا ،على أن يتم تجديد
عضوية المجلس كل ثالث سنوات ،وال يجوز التجديد ألحد األعضاء إال مرة
واحدة.
ويلتزم المجلس بتحديد الحد األدنى لألجور الذي يجب أال يقل عن الحد الذي

تحدده التشريعات العامة للدولة ،بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة واألجور
(يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى ،والتعليم والعالج ،واالنتقاالت
والترفيه ،وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية) له وألسرته ،مراعيا لحد
الدفاع االجتماعي على أن يكون الحد األدنى لألجر التأميني هو نفسه الحد األدنى
لألجور.
سنويا بما يكفل تناسب األجور مع
كما له أن يحدد العالوات الدورية والخاصة
ّ
مستويات نسب التضخم السنوية.
ويصدر بالحد األدنى لألجور والعالوات ق ار ار من رئيس مجلس الوزراء ،على أن
يعاد النظر في الحد األدنى لألجور كل سنتين على األكثر.
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وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العالوة الدورية
المشار إليها أو الحد األدنى لألجر ،يعرض األمر على المجلس القومي لألجور
لتقرير ما يراه مالئما مع ظروفها في خالل ثالثين يوما من تاريخ عرض األمر
عليه.
ويختص المجلس كذلك بتحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل
ويحدد بقرار من وزير القوى العاملة الشروط الواجب توافرها لصرف إعانة البطالة
وقيمتها بما ال يقل عن نصف الحد األدنى لألجوربناء على ما انتهى إليه المجلس
القومي لألجور على أن يصدر قرار بذلك في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق

القانون

وفي جميع األحوال يجب أن ينعقد اجتماع دوري للمجلس القومي لألجور مرة على
األقل كل ثالثة أشهر ،وينشر محضر اجتماعه وق ارراته على موقعه اإللكتروني
ويرسل نسخه من المحاضر والق اررات إلى المفوضية العليا للعمل.
المادة (: )21

يحظر التمييز في شروط وظروف العمل واألجور بسبب

اختالف الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اإلعاقة أو الحالة
االجتماعية طالما تساوت طبيعة العمل.
المادة (: )11

يحدد األجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي

أو الئحة المنشأة فإذا لم يحدد األجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل
إن وجد ،واال قدر األجر طبقا لعرف المهنة في سوق العمل فإن لم يوجد تتولى
المحكمة العمالية تقدير األجر وفقا لمقتضيات العدالة ،وفي جميع األحوال ال يجوز
أن يقل األجر عن الحد األدنى لألجور.
المادة (: )10

تؤدى األجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة

المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه أو في حساب العامل البنكي بناء
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على موافقته وفقا لما تم االتفاق عليه في عقد العمل وفي حالة عدم وجود اتفاق في
العقد على ذلك يلتزم صاحب العمل بأداء أجر العامل شهريا.
واذا انتهت عالقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة
له فو ار إال إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على

صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة ال تجاوز سبعة أيام من
تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات ،واال اعتبرت عالقة العمل قائمة لحين
حصول العامل على أجره ،إال إذا اتفق العامل وصاحب العمل على غير ذلك.
المادة (: )15

يحظر على صاحب العمل أن ينقل عامال باألجر الشهري إلى

فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بأي شكل آخر إال بموافقة العامل عند نقله
كتابة ،واعتماد الموافقة من مكتب العمل التابع له مقر العمل من خالل الموظف
المختص بذلك.
ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها
باألجر الشهري.
المادة (: )12

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل،

وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل أو
ألية أسباب أخرى ال ترجع للعامل ،اعتبر كأنه أدى عمله فعال واستحق أجره
كامال.
المادة (: )11

ال يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو

خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من
خدمات.
المادة (: )12

ال يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من

 %93من األجر الشهري وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو
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أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ،ويسري ذلك الحكم على األجور المدفوعة
مقدما.
المادة (: )19

مع مراعاة أحكام المواد ( )55 ،52 ،57من قانون تنظيم

بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية الصادر بالقانون
رقم  9لسنة 6333م؛ ال يجوز في جميع األحوال االستقطاع أو الحجز أو التنازل
عن األجر المستحق للعامل ألداء أي دين إال في حدود  %67من هذا األجر،
ويجوز رفع نسبة الخصم إلى  %73في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ،ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه

العامل من أدوات أو مهمات ،أو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق ،أو ما وقع
على العامل من جزاءات.
وفي حالة عدم صدور حكم قضائي يشترط لصحة النزول موافقة العمل كتابيا.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة
الدخل على األجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين االجتماعي ،وما
يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في

المادة السابقة.
المادة ( : )17ال تب أر ذمة صاحب العمل من األجر إال إذا وقّع العامل بما
المعد لذلك أو في كشوف األجور أو إيصال خاص
يفيد استالم األجر في السجل ُ

معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك .ويكون
ذلك وسيلة إلثبات سداد األجر وملحقاته تقوم مقام السجل.
وفي جميع األحوال يلتزم صاحب العامل بأن يقدم للعامل متى طلب ذلك بيان
بمفردات راتبه الشامل
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المادة (: )11

مع مراعاة حكم المادة السابقة ،يسلم صاحب العمل إلى عماله

من األطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونابما ال يقل عن
الحد األدنى لألجور ،ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.
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الباب الرابع :اإلجـازات
المادة (: )11

تكون مدة اإلجازة السنوية خالل العشر سنوات األولى  69يوما

كل عام بأجر كامل واذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة
التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ثالثة أشهر في خدمة صاحب
العمل.
وتزاد إلى ثالثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب
عمل أو أكثر ،أو يكون قد وصل سنه لخمسة وأربعون عاما وتكون اإلجازة خمسة
وأربعون يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ،وال يدخل في حساب اإلجازة أيام
عطالت األعياد والمناسبات الرسمية والراحة األسبوعية.
وفي جميع األحوال تزاد مدة اإلجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في
األعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي
يصدر بتحديدها قرار من المجلس األعلى للعمل بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
المادة (: )21

يحدد العامل موعد إجازته السنوية بموجب طلب كتابي يقدمه

لصاحب العمل قبل الميعاد المحدد للقيام باإلجازة بأسبوع على األقل وال يحق
لصاحب العمل تأجيل قيام العامل باإلجازة إال في حاالت الضرورة القصوى ويكون
تحديد سبب التأجيل كتابة ويخطر به العامل ويتضمن تحديد للميعاد المناسب للقيام
باإلجازة باالتفاق مع العامل.
على أنه ال يحق لصاحب العمل االعتراض على ميعاد اإلجازة إذا كانت لتأدية

امتحانات أو كان طالب اإلجازة ممن يسري عليهم قانون الطفل.

وفي جميع األحوال يجب أن يحصل العامل على أجازه سنوية ال تقل عن عشرة
أيام على األقل ،ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد اإلجازات بالقيام بها أو
صرف األجر المقابل لها للعامل كل ثالث سنوات على األكثر بحسب حاجة العمل
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فإذا انتهت عالقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته السنوية استحق العامل
األجر المقابل لهذا الرصيد.
ويقصد باألجر المستحق عن اإلجازة األجر الشامل الذي يتقاضاه العامل مقابل ما
يؤديه من عمل.
وال يجوز تجزئة اإلجازة أو ضمها بالنسبة لألطفال.
المادة (: )20

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما

ألداء االمتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه
باإلجازة بخمسة عشر يوما على األقل.
المادة (: )25

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة اإلجازة ،أو

يسترد ما أداه من أجر عنها ،إذا ثبت اشتغاله خاللها لدى صاحب عمل آخر،
وذلك دون إخالل بالجزاء التأديبي.
المادة (: )22

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تتجاوز

سبعة أيام خالل السنة ،وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة ،على أنه في حالة إذا

ما كان العامل لم يقض في العمل ستة أشهر يكون له الحق في االنقطاع عن
العمل لسبب عارض لمدة ال تتجاوز ثالثة أيام .وال تحسب اإلجازة العارضة من
اإلجازة السنوية المقررة للعامل.
المادة (: )21

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد الدينية

والمناسبات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

على أنه في األعمال ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير
القوى العاملة لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه األيام ،ويستحق العامل في
هذه الحالة باإلضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا األجر.
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المادة (: )22

مع مراعاة ما ورد بالمادة ( )79من هذا القانون ،تحدد اتفاقات

العمل الجماعية ولوائح العمل بالمنشأة الشروط واألوضاع الخاصة باإلجازات
الدراسية مدفوعة األجر التي تمنح للعمال.
المادة (: )29

للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته الحق في إجازة مرضية

تحددها الجهة الطبية المختصة ،ويستحق العامل خاللها تعويضا عن األجر وفقا
لما يحدده قانون التأمين االجتماعي.
المادة (: )27

استثناء من حكم المادة السابقة يمنح العامل المريض بالدرن أو

بالجذام أو بمرض عقلي أو بأحد األمراض المزمنة إجازة مرضية بأجر كامل إلى

ار يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه
أن يشفى أو تستقر حالته استقر ا
عج از كامال عن مزاولة أي مهنة أو عمل ويصدر بتحديد هذه األمراض قرار من
وزير الصحة باالتفاق مع وزير القوى العاملة.
المادة ( : )21للسلطة الطبية المختصة أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين
الصحي منع العامل المريض بمرض ٍ
معد من مزاولة عمله المدة المناسبة ،وال

تحسب هذه المدة من إجازة العامل ويصرف عنها أجره كامال.
المادة (: )21

تتخذ السنة الميالدية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساسا

لحساب اإلجازات التي تمنح للعاملين.
المادة (: )91

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنتان متصلتان

الحق في إجازة بأجر لمدة شهر ألداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ،وتكون
هذه اإلجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته لدى صاحب عمل أو أكثر.
المادة (: )90

تسري أحكام هذا الباب فيما يخص "اإلجازات" على جميع عالقات

العمل "الرسمية والالرسمية" ،وفى حالة عدم وجود عقد عمل تحسب للعامل مدة خدمة

افتراضية ستة أشهر على األقل ما لم يقدم دليال على أن مدة خدمته تفوق هذه المدة

االفتراضية.
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الباب الخامس :واجبات العمال ومساءلتهم
الفصل األول :واجبات العمال
المادة (: )95
أ-

يجب على العامل:
أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة ،وذلك وفقا لما

هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية ،وأن

ينجزها في الوقت المحدد ،وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

ب-

أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات

التي تدخل في نطاق العمل المنوط به ،إذا لم يكن في هذه األوامر

والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو اآلداب العامة ولم
يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر.

ج-

أن يحافظ على مواعيد العمل ،وأن يتبع اإلجراءات المقررة في

حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.

د-

أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو

أجهزة أو مستندات ،وأن يقوم بجميع األعمال الالزمة لسالمتها ،ويلتزم
بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد ،مع مراعاة نسب االهالك.

ه-

أن يحسن معاملة عمالء صاحب العمل بما ال يخالف اآلداب

العامة.

و-

أن يحترم رؤساءه وزمالءه في العمل ،وأن يتعاون معهم بما

يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

ز-

أن يلتزم بالنظم الموضوعة للمحافظة على السالمة والصحة

المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.

ح-

أن يحافظ على أسرار العمل ،فال يفشي المعلومات المتعلقة
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بالعمل على أن يتم النص عليها تفصيليا بالالئحة الداخلية للمنشأة وكذلك
الجزاءات المترتبة على إفشائها ،وأن يحافظ على تلك األسرار والمعلومات
الواردة في الالئحة بحد أقصى لمدة خمسة سنوات بعد انتهاء عالقة
العمل.

ط-

أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته

وحالته االجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات األخرى
التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به ،وبكل تغيير
يط أر على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.

ي-

أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير

مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور
التقني في المنشأة باالشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.

ك-

أن يخضع للكشف الطبي الدوري واالبتدائي حينما تطلب منه

المنشأة وذلك على نفقتها.

المادة (: )92

يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره باألعمال

اآلتية:

أ -االحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.

ب-

العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا

ج-

ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء

العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يم ّكن الغير أو يساعده على التعرف
على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.

مدة سريان عقده ،أو االشتراك في نشاط من هذا القبيل ،سواء بصفته

شريكا أو عامال.

د-

االقتراض من عمالء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا
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مماثال للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل وال يسري هذا الحظر على
االقتراض من المصارف والبنوك.
ه-

قبول هدايا أو مكافآت أو عموالت أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية

صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته دون علم صاحب العمل.
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الفصل الثاني :التحقيق مع العمال ومساءلتهم
المادة (: )91

يجب على صاحب العمل في المنشآت التي يعمل بها خمسة

عمال فأكثر أن ُيعد الئحة لتنظيم العمل والجزاءات التأديبية بما ال يخالف أحكام
هذا القانون بعد موافقة المنظمة النقابية المختصة أو ممثلين للعمال بالمنشأة ،وعليه
أن يتقدم بها إلى مكتب العمل المختص لمراجعتها والتصديق عليها.
وعلى مكتب العمل إبداء الموافقة عليها أو رفضها خالل  03يوما من تاريخ
استالمها وفى جميع األحوال يجب عدم مخالفة أي من بنودها نصوص هذا
القانون ،ويقوم صاحب العمل بعد اعتمادها بإيداع نسخة بمكتب العمل ونسخة
للمفوضية العليا للعمل ونسخة ثالثة تعلق بمكان ظاهر للمنشأة وفروعها ومواقع
عملها.
ويحق ألي عامل بالمنشأة طلب نسخة طبق األصل من الالئحة الداخلية من
مكتب العمل وال يحق لمكتب العمل رفض تسليم العامل طلبه.
ويلتزم صاحب العمل بمراجعة الالئحة الداخلية كل خمس سنوات وفقا للمتغيرات
االقتصادية والتنظيمية وفقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
وعلى المجلس األعلى للعمل أن ُيصدر ق ار ار بلوائح نموذجية لتنظيم العمل
والجزاءات يتم االسترشاد بها لكل قطاع على حده.
المادة (: )92

يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن

يكون ذا صلة بالعمل.

وتحدد الئحة الجزاءات والمخالفات والجزاءات المقررة لها مع مراعاة المادة  22من

هذا القانون ،وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة .وال يجوز توقيع جزاء تأديبي
على العامل بعد تاريخ االنتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثالثين يوما.
49

مسودة مشروع قانون العمل البديل

المادة (: )99

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح

تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:
)0
)5
)2
)1

اللوم والتنبيه ولفت النظر.
اإلنذار.

الخصم من األجر.
تأجيل موعد استحقاق العالوة السنوية لمدة ال تجاوز ثالثة

أشهر.

)2

الحرمان من جزء من العالوة السنوية بما ال يجاوز نصفها.

)7

خفض األجر بمقدار عالوة على األكثر.

)9
)1

تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد على سنة.

الخفض إلى وظيفة في الدرجة األدنى مباشرة دون إخالل بقيمة

األجر الذي كان يتقاضاه.

)1

الفصل من الخدمة وفقا ألحكام هذا القانون.

يفوضه توقيع كافة الجزاءات التأديبية  -عدا الفصل
ويكون لصاحب العمل أو َمن ّ
من الخدمة فعليه أن يعرض األمر على المحكمة المنصوص عليها وفقا لنص
المادة ( )53ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء اإلنذار والخصم من األجر لمدة ال
تتجاوز ثالثة أيام.
المادة (: )97

ال يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن

المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر ثالثة أيام ،وال يجوز أن يقتطع من أجر العامل
وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر ثالثة أيام في الشهر الواحد.
المادة (: )91

ال يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن

المخالفة الواحدة ،كما ال يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا
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لحكم المادة ( )22من هذا القانون وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه
على أجر ثالثة أيام في الشهر الواحد.
المادة (: )91

يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة

من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها ،متى وقعت المخالفة الجديدة خالل
ستة أشهر من تاريخ إبالغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
المادة (: )71

تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء

الفترات اآلتية:

 )0ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم واإلنذار والخصم من األجر مدة ال
تتجاوز خمسة أيام.

 )5سنة في حالة الخصم من األجر مدة تزيد على خمسة أيام.
 )2سنتان في حالة تأجيل العالوة الدوريةأو الحرمان منها.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل وال يؤثر على
الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما

يتعلق به من ملف خدمة العامل.
المادة (: )70

يحظر توقيع جزاء على العامل إال بعد إبالغه كتابة بما ُنسب

إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص،
على أن يبدأ التحقيق خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة،

ويجب أن تمثل المنظمة النقابية التي يتبعها العامل بمندوب عنها لحضور التحقيق
واذا تمسك العامل بحضور محاميه يجب على صاحب العمل تمكين محامي
العامل من حضور التحقيق والقيام بواجبه فى الدفاع عن العامل ،وللعامل الحق في
طلب تأجيل التحقيق لمدة  56ساعه لالستعانة بمحامي يحضر معه التحقيق
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ويترتب على مخالفة أي من تلك اإلجراءات بطالن التحقيق وما يترتب عليه من
أثار.
وفى جميع االحوال ال يجوز أن يكون التحقيق شفاهة مع العامل في جميع
المخالفات.
وفي جميع الحاالت يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
المادة (: )75

لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يعهد بالتحقيق

إلى إدارة الشئون القانونية أو إدارة الموارد البشرية ،وفى حالة عدم وجود أي منهما
يسند التحقيق لشخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة أو أحد العاملين

بالمنشأة بشرط أالّ يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يتم
التحقيق معه.

ويجب أن تمثل المنظمة النقابية التابع لها العامل حضور التحقيق أو أن يستعين
العامل بمحام يختاره.
المادة (: )72

لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة ال تزيد

عن ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع صرف أجره الشامل ،وللعامل
التظلم من قرار الوقف أمام المفوضية العليا للعمل وعليها أن تفصل في طلب

ير
التظلم في مدة ال تجاوز ثالثة أيام من تاريخ تقديم التظلم وتصدر المفوضية تقر ا
عن مالبسات وقف العامل تستعين به المحكمة العمالية.
وال يجوز وقف العامل إذا كانت له صفه نقابيه.
وفي جميع األحوال ال يجوز فصل العامل أو إنهاء خدمته خالل فترة الوقف.
المادة (: )71

إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف

أو األمانة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه
مؤقتا عن العمل مع صرف األجر الشامل خالل مدة الوقف ،وعليه أن يعرض
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األمر على المحكمة المشار إليها في المادة ( )55من هذا القانون خالل ثالثة أيام
من تاريخ الوقف.
وعلى المحكمة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خالل سبعة أيام من تاريخ
العرض ،فإذا وافقت على قرار الوقف يصرف للعامل نصف أجره الشامل على أن
يتضمن قرارها تحديد مدة الوقف ،أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف

األجر الشامل للعامل كامال من تاريخ وقفه.
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة
وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة واال اعتبر عدم
إعادته للعمل فصال تعسفيا.

واذ ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي
أجره الشامل عن مدة الوقف ،وتعويض ال يقل عن مثلى أجره الشامل ،مع عدم
االخالل بالحقوق الجنائية والمدنية.
المادة ( : )72إذا ُنسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يجيز معاقبته
ار بالفصل وله أن يعرض أمر
بالفصل ،يحظر على صاحب العمل أن يصدر قر ا
فصل العامل على المحكمة العمالية المشكلة وفقا لنص المادة  55من هذا القانون
في مدة ال تجاوز شهر من تاريخ المخالفة
المادة (: )79

مع مراعاة أحكام المادة  53ال يجوز فصل العامل إال إذا

ارتكب خطأ جسيما عن عمد أو إهمال أو سوء نية ،ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم
الحاالت اآلتية وعلى سبيل الحصر:
)0

إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات

مزورة.
)5

ار جسيمة
إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضر ا
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لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث
خالل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
)2

إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات الالزم اتباعها

لسالمة العمال والمنشأة -بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة
في مكان ظاهر وتكون أدوات السالمة متوفرة في المنشأة -رغم التنبيه

عليه كتابة بمراعاة ذلك.
)1

إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى

ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
)2

إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر ّبين أو متأثر
)9
بما تعاطاه من مادة مخدرة وكان له يد في ذلك السكر أو الغياب عن
الوعي.
)7

إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول

أو أحد رؤسائه أثناء العمل بناء على حكم نهائي وبات.

المادة ( : )77للعامل الذي ُيفصل من العمل بغير مبرر مشروع أن يطلب
وقف تنفيذ قرار الفصل ويقدم الطلب إلى مكتب العمل التابع له مقر المنشأة التي
يعمل بها العامل في مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ إخطار صاحب العمل

للعامل بكتاب مسجل بعلم الوصول على آخر عنوان للعامل ثابت في ملف خدمته.

وعلى مكتب العمل تلقى جميع الطلبات التي تقدم إليه معفاة من الرسوم
وديا ،فـإذا لم تتم التسوية خالل
والمصاريف ويتخذ اإلجراءات الالزمة لتسوية النزاع ّ
َّن على مكتب العمل إحالة النزاع إلى قاضي
عشرة أيام تالية لتقديم الطلب تعي َ
األمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل ،أو قاضي المحكمة
الجزئية المختص بشئون العمل  -بوصفه قاضيا لألمور المستعجلة وتكون اإلحالة
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بمذكرة مشفوعة من خمس نسخ ،وتتضمن ملخصا للنزاع ،وحجج الطرفين ،ومرفق
بها محاضره التي تم تحريرها في ذلك النزاع.
وعلى قلم كتاب المحكمة -في موعد ال يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إحالة الطلب
إلى المحكمة -القيام بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد ال يتجاوز

أسبوعين من تاريخ اإلحالة ،ويخطر بها العامل وصاحب العمل.

وعلى المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة ال تجاوز أسبوعين على
األكثر من تاريخ أول جلسة ،فإذا حكم بوقف التنفيذ ألزمت المحكمة صاحب العمل
أن يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره الشامل من تاريخ فصله ويكون حكمها نهائيا

مشموال بالنفاذ المعجل.

وللمحكمة الجزئية أن تحيل القضية في غير شكاوى الفصل التعسفي في مدة ال
تجاوز شهر إلى المحكمة االبتدائية المختصة المنصوص عليها في المادة 53
وللعامل وصاحب العمل اللجوء مباشرة إلى هذه المحكمة للنظر في التعويضات
وباقي المستحقات في مدة ال تجاوز عام من تاريخ بداية النزاع.
المادة (: )71

تُش ّكل محكمة عمالية من إحدى دوائر المحكمة االبتدائية،

وتختص بالفصل في كافة المنازعات الفردية الناشئة بين العمال وأصحاب األعمال
عند تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعالقات العمل الفردية ،في حالة حدوث
منازعات على مخالفة أحكامها .وعليها أن تفصل فيما يتعلق بالمسائل الواردة في

المادة  50 ،56من قانون العمل في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ رفع
الدعوى.
وعلى المحكمة أن تفصل في طلب التعويض عن الفصل وكافة مستحقات العامل
وطلبات صاحب العملخالل مدة ال تجاوز  13يوما من تاريخ أول جلسة لنظر
النزاع وتقضى المحكمة بإعادة العامل إلى عمله إذا طلب العامل ذلك.
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ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون المرافعات
واإلثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (: )71

يتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية األحكام الواردة في

قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (: )11

إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتالف

مهمات أو آالت أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته
التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق واخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور

من أجره على أالّ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر ثالثة أيام في الشهر
الواحد.

ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام محكمة األمور المستعجلة
المشار إليها في المادة ( )55من هذا القانون ووفقا للمدد واإلجراءات الواردة بها.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره لإلتالف أو قضي له بأقل منه

وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خالل سبعة أيام من تاريخ صدور ق ارر
المحكمة.
تخل األحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون
المادة ( : )10ال ُ
المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.
المادة (: )15

على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال

في سجل خاص كتابي أو إلكترونـي ،مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار
أجره ،وأن يفرد لها حسابا خاصا ،ويكون التصرف فيها طبقا لما تقرره اللجان
النقابية داخل المنشأة.
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الباب السادس :تنظيم العمل
المادة (: )12

ال يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها

في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية ،أو أن يكلف العامل بعمل غير
متفق عليه إال إذا كان ال يختلف عنه اختالفا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق
العامل.
ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى
مع التطور التقني في المنشأة.
المادة (: )11

على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه على

األخص اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته

االجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره ،وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات
التي وقعت عليه ،وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب
ذلك.
وعليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا لما

تقرره الئحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ،وال يجوز االطالع على
هذه البيانات إال لمن رخص له قانونا بذلك.
وعليه أن يحتفظ بملف العامل لمدة ثالث سنوات على األقل تبدأ من تاريخ انتهاء
عالقة العمل.
المادة (: )12

يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه

فيها إلى مكان العمل ،كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خالل ثالثة أيام من تاريخ
انتهاء عقد العمل ألحد األسباب المبينة في القانون ،إال إذا رفض العامل كتابة
العودة خالل المدة المذكورة.
57

مسودة مشروع قانون العمل البديل

الفصل األول :ساعات العمل وفترات الراحه
المادة (: )19

ال يجوز تشغيل العامل ،تشغيال فعليا أكثر من سبع ساعات في

اليوم أو اثنتين وأربعين ساعة في األسبوع ،وال تدخل فيها الفترات المخصصة
لتناول الطعام والراحة.
المادة (: )17

واستثناء من أحكام المادة السابقة فيما ال يجوز تشغيل العامل

تشغيال فعليا أكثر من  2ساعات يوميا ،أو تسع وثالثون ساعة أسبوعيا في
الصناعات الصعبة مثل المناجم والمحاجر وصناعة الحديد والصلب والزجاج
والغزل والنسيج وصناعات األسمنت ،وفي أعمال البناء والهندسة المدنية ومن على
شاكلتهم.
ويحدد المجلس األعلى للعمل ساعات عمل أقل في األماكن غير الصحية مثل

الحررة أو نسبة الرطوبة
ا
األماكن األكثر ح اررة أو األكثر رطوبة ،وذلك طبقا لدرجة
وال يجوز أن تقل فترة الراحة بين نوبتي عمل نفس المجموعة في هذه الصناعات
عن  92ساعة.
وتحسب ساعات العمل للعاملين باألماكن المذكورة من وقت دخول العامل للمنشأة

وحتى خروجه منها.

ويعفى ذوي اإلعاقة من االلتزام بالحضور في مواعيد العمل ويسمح لهم بالتأخير
لمدة نصف ساعة والذهاب قبل انتهاء مواعيد العمل بنصف ساعة.
وتخفض ساعات العمل للعامل أو العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير

الحكومية ممن يرعى شخصا من ذوي اإلعاقة بواقع ساعة يوميا مدفوعة األجر.
المادة (: )11

يلتزم صاحب العمل بتنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل

ع امل على راحة أسبوعية ال تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل
متصلة على األكثر ،وفي جميع األحوال تكون الراحة األسبوعية مدفوعة األجر.
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على أن يعطي بقدر اإلمكان لكل المشتغلين في مؤسسة واحدة اإلجازة األسبوعية
وفترات الراحة في وقت واحد ،ومخالفة ذلك تكون بعد موافقة المجلس األعلى
للعمل.
المادة (: )11

استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ،يجوز في األماكن

البعيدة عن العمران وفي األعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل

فيها استمرار العمل تجميع الراحات األسبوعية المستحقة للعامل عن مدة ال تتجاوز
ثالثة أسابيع ،ويحدد باالتفاق ما بين منظمات العمال وأصحاب األعمال بعد موافقة
المجلس األعلى للعمل على قواعد الحصول على الراحات األسبوعية المجمعة.
ويراعى في حساب مدة الراحات األسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول

العمال إلى أقرب موقع به مواصالت ووسائل نقل.
المادة (: )11

يتم احتساب األجر عن ساعات التشغيل اإلضافية للعمال وفقا

التفاق ممثلي العمال مع أصحاب العمل بعد موافقة المجلس األعلى للعمل ،بحيث
ال يقل عن األجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه  %07عن ساعات العمل
النهارية و %53عن ساعات العمل الليلية.

فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم،
ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خالل األسبوع التالي.
المادة (: )10

يلتزم أصحاب المنشآت بوضع إعالنات في أماكن ظاهرة داخل

أقسام المنشآت بمواعيد بدء نوبات العمل وانتهائها ،وعن أيام الراحات في المنشأة،
وما إذا كانت الراحة غير جماعية تعلق أسماء المستخدمين اللذين لهم نظام خاص.
متى أعلنت ال يجوز تغييرها إال بموافقة المجلس األعلى للعمل.
يجب أن يكون لدى صاحب العمل سجال خاصا تسجل فيه كل ساعات العمل
اإلضافية لكل عامل ،واألجور المدفوعة عنها.
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الفصل الثاني :تشغيل النسـاء
المادة (: )15

مع عدم اإلخالل بأحكام المواد التالية تسري على النساء

العامالت جميع األحكام المنظمة لتشغيل العمال ،دون تمييز بينهم متى تماثلت
أوضاع عملهم.
المادة (: )12

يصدر المجلس األعلى للعمل ق ار ار بتحديد األحوال واألعمال

والمناسبات التي ال يجوز فيها تشغيل النساء وخاصة في الفترة ما بين الساعة
السابعة مساء والسابعة صباحا.
المادة (: )11

للعاملة التي تعمل في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة

مدتها خمسة أشهر بتعويض مساو لألجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع
والتي تليه ويشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول
الوضع فيه.

وال يجوز تشغيل العاملة خالل الخمسة واألربعين يوما التالية للوضع.
وال تستحق العاملة إجازة الوضع ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها.
عتبار من الشهر
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على األقل ا ا

السادس للحمل وال يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى
نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
المادة (: )12

يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء

إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة اإلجازة أو
استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خالل اإلجازة لدى صاحب عمل
آخر ،وذلك مع عدم اإلخالل بالمساءلة التأديبية.
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المادة (: )19

يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خالل األربعة والعشرين

شه ار التالية لتاريخ الوضع –فضال عن مدة الراحة المقررة– الحق في فترتين
أخريين للرضاعة ال تقل كل منهما عن نصف ساعة ،وللعاملة الحق في ضم
هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من ساعات العمل وال يترتب عليهما أي
تخفيض في األجر.
المادة (: )17

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة  5من قانون الطفل

الصادر بالقانون رقم  96لسنة  ،9112يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم

خمسين عامال فأكثر الحق في الحصول على إجازة رعاية طفل لمدة ال تتجاوز
سنتين وذلك لرعاية طفلها ،وال تستحق هذه اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة
خدمتها.
وتستحق العاملة أثناء إجازة رعاية الطفل على نسبة  %67من أجرها الشامل.
المادة (: )11

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عامالت

المادة (: )11

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامال فأكثر في مكان

فأكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

واحد أن ينشئ دا ار للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة ال تبعد عن مقر العمل
متر برعاية أطفال العاملين بالشروط واألوضاع المحددة لدور
بأكثر من  733ا
الحضانة والمنصوص عليها بقانوني الطفل وقانون الجمعيات األهلية.

كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائةعامال في منطقة واحدة أن تشترك في
تنفيذ االلتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بذات الشروط واألوضاع المقررة
وفقا للمادة السابقة.
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الفصل الثالث :تشغيل األطفال
المادة ( : )011يعتبر طفال في تطبيق أحكام هذا القانون كل َمن لم يبلغ ثماني
عشرة سنة.
المادة ( : )010يحظر تشغيل األطفال من اإلناث والذكور قبل بلوغهم خمسة

عشر سنة ،ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثالثة عشرة سنة بشرط أال

يعوقهم ذلك عن التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفال دون سن الثامنة عشر سنة بمنحه بطاقة
تثبت أنه يعم ل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة
المختص وتختم بخاتمه.
المادة ( : )015يصدر المجلس األعلى للعمل ق ار ار بتحديد نظام تشغيل األطفال

والظروف والشروط واألحوال التي يتم فيها التشغيل ،وكذلك األعمال والمهن
والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
المادة ( : )012يحظر تشغيل الطفل أكثر من خمسة ساعات يوميا ،ويجب أن

تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل في مجموعها عن
ساعة واحدة ،وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث ال يشتغل الطفل أكثر من ثالثة
ساعات متصلة .ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام
الراحة األسبوعية والعطالت الرسمية .وفي جميع األحوال يحظر تشغيل الطفل فيما
بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
المادة ( : )011على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:
(أ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على
األحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
(ب) أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة
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معتمدا من المجلس األعلى للعمل.
(ج) أن يبلغ الجهة اإلدارية المختصة والمفوضية العليا للعمل
بأسماء األطفال العاملين لديه واألعمال المكلفين بها وأسماء
األشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
المادة ( : )012ال تسري أحكام هذا الفصل على األطفال الذين يعملون لدى

أقاربهم من الدرجة األولى والذين يعولهم في أعمال الزراعة البحتة.
ومع ذلك يحظر اشتراك األطفال في عمليات رش المبيدات.
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الباب السابع :انقضاء عالقة العمل
المادة ( : )019ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على سنتين ،جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند
انقضاء مدته -وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل اإلنهاء بثالثة أشهر.
مع مراعاة أحكام المادة  999من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد

المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ،اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة.
وال يسري ذلك على عقود عمل األجانب.

المادة ( : )017إذا انتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده

باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.

ويعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة إذا استمر طرفاه في عالقة العمل بعد نهاية
مدة العقد.
فإذا زادت مدة العقد األصلية والمجددة على ثالثة سنوات ،جاز للعامل إنهاؤه وفقا
ألحكام المادة  931من هذا القانون.
المادة ( : )011إذا انتهى عقد العمل المبرم إلنجاز عمل معين واستمر طرفاه

في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.

المادة ( : )011ال يكون إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من طرف صاحب

العمل إال بحكم قضائي يثبت به إخالل العامل بالتزام جوهري وفقا ألحكام هذا
القانون.
وفى حالة إذا نهى صاحب العمل عقد العمل دون حكم قضائي اعتبر ذلك فصال
تعسفيا عن العمل ويطبق عليه أحكام الفصل التعسفي.
المادة ( : )001يحظر نهائيا إنهاء عالقة العمل ألي سبب من األسباب األتية:
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)0

اللون أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو الصحية أو اإلعاقة أو

المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
)5

انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي

في نطاق ما تحدده القوانين مع عدم اإلخالل بالضمانات المقررة

ألعضاء المنظمات النقابية.
)2

ممارسة صفة ممثل العمال أو الممارسة السابقة لهذه الصفة أو

السعي إلى تمثيل العمال.
)1

تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة

)2

توقيع الحجز على أموال صاحب العمل تنفيذا لضمان صرف

في ذلك تظلما بسبب اإلخالل بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
مستحقات العامل لدى صاحب العمل.
)9

استخدام العامل لحقه في اإلجازات.

المادة ( : )000للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته

الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو الئحة النظام
األساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العامل
أو ممن يمثله ،ويعتبر اإلنهاء في هذه الحاالت بمثابة إنهاء للعقد من جانب
صاحب العمل بغير مبرر مشروع ويطبق عليه أحكام الفصل التعسفي.
المادة ( : )005إذا أنهى أحد طرفي العقد دون مبرر مشروع كاف ،أو دون

اتباع الطريق الذي رسمه القانون التزم بأن يعوض الطرف اآلخر عن الضرر الذي
يصيبه من جراء هذا اإلنهاء.
فإذا كان اإلنهاء بدون مبرر وبدون إتباع الطريق الذي رسمه المشرع صاد ار من
جانب صاحب العمل فللعامل اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
وطلب صرف كل مستحقاته كما لو كان يؤدى عمله فعال.
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ويطبق نص المادة  960من قانون العقوبات المصري على كل من امتنع عن
تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار الفصل وعودة العامل لعمله.
وال تخل كل هذه اإلجراءات بحق العامل في التعويض عن األضرار المادية
والمعنوية التي تعرض لها من جراء امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم القضائي

أو أية استحقاقات أخرى تكون مقررة له قانونا.

المادة ( : )002ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد

القانونية المقررة .وال ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إال إذا كان قد أبرم
العتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
واذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل ألسرته ما يعادل أجره

الشامل عن شهرين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره ثالثة آالف جنيها ،كما
يصرف منحة تعادل أجره الشامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له
طبقا لقواعد التأمين االجتماعي.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل

منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

المادة ( : )001ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عج از كليا أيا

كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عج از جزئيا ال تنتهي عالقة العمل بهذا العجز إال إذا ثبت

عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به بطريقه
مالئمه لعجزه ،مع عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمين االجتماعي.
المادة ( : )002ال يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ،ما لم يكن العقد
محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ،ففي هذه الحالة ال
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ينتهي العقد إال بانقضاء مدته.
وفي جميع األحوال يجب عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمين االجتماعي فيما يتعلق
بسن استحقاق المعاش ويحق للعامل في االستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن
استكماال للمدة الموجبة الستحقاق المعاش.
المادة ( : )009يستحق العامل عن مدة عمله وأيا كان سبب انقضاء عالقة

العمل مكافأة نهاية خدمة بحد أدنى أجر شهرين من أخر أجر شامل عن كل سنة
قضاها العامل في عالقة عمل مع صاحب العمل سواء كانت مدة الخدمة متصلة
أو على مدد منفصلة وتحتسب كسور السنة سنة خدمة كاملة.
ويستحق العامل تعويض مالي ال يقل عن أربعة أشهر من األجر الشامل عن كل
سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفي يلتزم بها صاحب العمل
وللمحكمة أن تأمر بصرفها من الخزانة العامة للدولة وفي هذه الحالة ترجع الدولة
على صاحب العمل الستيفاء ما قامت بصرفه.
المادة ( : )007يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل.
المادة ( : )001للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير

محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق
المقررة لها وفقا ألحكام هذا القانون أو ألحكام قانون التأمين االجتماعي.
وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد لألسباب المبينة في الفقرة السابقة أن

تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ إبرام عقد
الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب األحوال.
المادة ( : )001لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو

مبرما إلنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية في جناية
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أو في جنحه ماسة بالشرف أو األمانة ،وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ
العقوبة.
المادة ( : )051يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء

عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ،ونوع
العمل الذي كان يؤديه ،والمزايا التي كان يحصل عليها.

وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته
وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.
ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار األجر الذي كان يتقاضاه

وسبب إنهاء عالقة العمل.

ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من
أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
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الكتاب الثالث :التوجيه والتدريب المهني
المادة ( : )050يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات اآلتية

المعاني المبينة قرين كل منها:

التوجيه المهني :مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني

األكثر مالئمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة
لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.
التدريب المهني :الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية

المعارف والمهارات والقدرات الالزمة إلعداده للعمل المناسب.

التدريب االنتاجي :هو الهدف النهائي للعملية التدريبية إلكساب المتدرب

الخبرة المطلوبة في سوق العمل من خالل توفير منتجات متميزة صالحة
للتسويق وفقا لالئحة المنظمة في هذا الشأن والتي يصدر بها قرار من

المجلس األعلى لتنمية الموارد البشرية.

التدرج المهني :الحاق المتدرج في المرحلة العمرية ( )93:90سنة لدى

أصحاب األعمال بغرض تعلم مهنة ما ،خالل فترة زمنية محدده وفقا
التفاق يبرم بين العامل أو ولي أمره وصاحب العمل لهذا الغرض ،ويحذر
إلحاقه لتعلم المهن المحظور تشغيل األطفال بها طبقا للقانون.

69

مسودة مشروع قانون العمل البديل

الباب األول :تنظيمات التدريب المهني
المادة ( : )055يشكل المجلس األعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد

اختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية ،ويتولى رسم السياسة
القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها االستخدام
األمثل بالتنسيق مع الو ازرات والجهات المختصة.
بما يحقق ما يلي:
.0

الربط بين احتياجات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية

وامكانات التعليم والتدريب ،مع تحديد موقف العرض والطلب لمختلف
قطاعات العمل العام والخاص ومستويات جدارة مهنية معترف بها.
.5

االستخدام االمثل للموارد البشرية ورفع كفاءتها االنتاجية والفنية

والتكنولوجية والمهنية واإلدارية لمواجهه متطلبات المنافسة في أسواق العمل
داخليا وخارجيا ،وبما يتمشى مع تطورات التقنية المستمرة.
.2

التنسيق بين الجهات المعنية بإعداد وتشغيل وتنمية القوى

البشرية ومتابعة وتقيم سياستها وخططها وتحقيق استجاباتها لمتطلبات
التدريب والتأهيل على كافة المستويات والمجاالت.
.1

اقرار اإلجراءات الالزمة لمتابعة مستوى التكنولوجيا الخارجية

الختيار المناسب منها لتطبيقه بما يحقق االستخدام االمثل للقوى البشرية
ورفع مستوى االنتاج الزراعي والصناعي والحرفي والتجاري والخدمي في
القطاعيين العام والخاص.
.2

وضع ومتابعة تنفيذ سياسة لبناء مستويات مهارة قومية لمختلف

المهن واألنشطة بالمشاركة مع القطاع الخاص ،مع وضع نظام العتماد
مؤهالتها المهنية وقياسها دوريا وتطويرها ومنح تراخيص لمزاولة المهن
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على أساسها.
.9

إقرار مشروعات قومية لتنمية وتطوير الموارد البشرية مع دراسة

التمويل الالزم لتنفيذها وضمان استم ارريتها من خالل بناء مؤسسي قوي.
.7

تحديد الحد األدنى لرأس مال الشركات التي تزاول عمليات

التدريب المهني وذلك حسب نوع نشاط كل منها.

المادة ( : )052تلتزم المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون بتخصيص نسبة

 %9من إجمالي االجور الشهرية للصرف منها على أعمال التدريب وفقا لما يلي:

سنويا لرفع كفاءتهم الفنية
أ) التزام المنشآت بتدريب نسبة من العاملين لديها ّ
واإلدارية في ضوء األموال المخصصة لذلك مع مراعاة إعطاء األولوية في
التدريب إلحالل العمالة المصرية بدال من العمالة األجنبية في حال
تواجدها ،وللوزير المختص أن يحدد هذه النسبة في بعض المنشآت أو
القطاعات التي يحددها بقرار منه.

ب) للوزير المختص أن يلزم المنشآت أو القطاعات -التي يحددها بقرار

منه– بقبول عدد أو نسبة محددة من طالب المراحل النهائية بالكليات
والمعاهد والمدارس الثانوية المتوسطة وفوق المتوسطة وخريجيها؛ بغية
المدد ومكافآت
التدريب واستكمال الخبرة العملية وفق الشروط واألوضاع و ُ
المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الجهة اإلدارية وادارة المنشآت
المعنية والمعاهد التعليمية .ويتم الصرف على هذه البرامج من النسبة

المخصصة لذلك من األرباح.
ج) تختص الجهة اإلدارية المختصة بالرقابة المالية على أوجه الصرف

من الحصيلة السابقة وفقا للغرض المحدد بهذا القانون.

د) تخصص صافي أرصدة صندوق التدريب المهني السابق إنشاؤه بموجب
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قانون العمل رقم ( )96لسنة  6330للصرف منها على تطوير مراكز
التدريب المهني التابعة للو ازرة وبرامج التدريب التحويلي لخريجي الجامعات
والمعاهد الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة ،إلدماجهم في سوق العمل
بالشروط واألوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
المادة ( : )051يصدر الوزير المختص الق اررات الو ازرية التي تحدد برامج

التدريب والقواعد والشروط التي تتبع في تدريب عمال المنشآت أو غيرها ،ومدته،
وعدد ساعاته ،والبرامج التدريبية النظرية والعملية ،وطريقة االختبار ،والشهادات
التي تمنح في هذا الشأن .وتحدد الق اررات المعايير والقواعد العامة التي ينبغي

اتباعها في هذا الخصوص لرفع مستوى أداء العاملين من حيث المهارة واإلنتاجية
ونظام عقود التدريب.
على أن تسري على عقود التدريب والتأهيل من غير العاملين في المنشآت القواعد
الخاصة باإلجازات السنوية والعطالت الرسمية والحد األقصى لساعات العمل
وفترات الراحة اليومية واألسبوعية وقواعد السالمة والصحة المهنية ،ويتم التأمين

عليهم من إصابات العمل.
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الباب الثاني :الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني
المادة ( : )052ال يجوز ألية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إال إذا كانت

متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية باألسهم أو الشركات ذات
المسئولية المحدودة ،ويحدد المجلس األعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه

في المادة ( )967من هذا القانون الحد األدنى لرأسمال كل من هذه الشركات
بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
)0

الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات األهلية

المنشأة وفقا للقانون رقم  33لسنة 6336م والتي تزاول عمليات التدريب
المهني وقت صدور هذا القانون.
)5

الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز اإلداري للدولة والهيئات

العامة ووحدات اإلدارة المحلية.
)2
)1

الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.

عمالها.
المنشآت التي تتولى تدريب ّ

المادة ( : )059يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص

بذلك من الو ازرة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (،0 ،6
 )3من الفقرة الثانية من المادة السابقة (.)963
ويصدر الوزير المختص ق ار ار بتحديد شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص وقيده

بالوزرة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص
ا
وي َعد
في السجل الخاصُ .
لها بمزاولة عمليات التدريب المهني.
وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون
بالحصول على الترخيص المشار إليه خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
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ويحدد وزير القوى العاملة رسم إصدار الترخيص لمدة خمس سنوات بما ال يزيد
عن خمسة آالف جنيه ،وكذلك رسم التجديد.
ويلغى الترخيص في حالة اإلخالل بأي شرط من شروطه.
المادة ( : )057تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج

التدريبية التي تضعها على األجهزة المعنية بالو ازرة المختصة العتمادها ،مراعية في
ذلك:
)0

الشروط التي يجب توافرها في المتدربين لاللتحاق بالبرامج

ومصروفات التدريب.
)5

مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجاالت

التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.
)2
)1
)2

مستويات ونوعيات المدربين.
مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد االنتهاء من البرنامج.
أية شروط أخرى تضعها الو ازرة المختصة.

ويتم اعتماد البرامج المقدمة خالل شهر اعتبا ار من االنتهاء التام من استيفاء جميع
المستندات المطلوبة ،ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج.
المادة ( : )051يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن

يرخص لهم بذلك من الو ازرة المختصة .ويصدر الوزير المختص ق ار ار بتحديد شروط

ويعد بالو ازرة المختصة سجل لقيد
وقواعد واجراءات منح الترخيص ،وحاالت إلغائهُ .
المدربين المرخص لهم ،يتم التأشير فيه بحاالت إلغاء التراخيص.
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الباب الثالث :قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف
المادة ( : )051تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تمنح

المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوى الذي
بلغه.
ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات األخرى التي تدون في هذه الشهادة،

وكذلك األحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا
المستوى ،والحرف التي تخضع لهذا القياس عدا خريجي المدارس الفنية المتوسطة
وما فوقها والمعاهد العليا والجامعات إذا كانوا يعملون في مجال تخصصهم ،وكيفية
إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجري فيه بالنسبة لكل حرفة ،والشهادات

التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا اإلجراء ،ودرجات المهارة التي تقدرها ،وجميع
البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما ال

يجاوز خمسين جنيها ،وتخصص منها  %73للقائمين على قياس مستوى المهارة
توزع بقرار من الوزير المختص ،كما يحدد الوزير المختص حاالت اإلعفاء من هذا

الرسم.

المادة ( : )021على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار

من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة ،التقدم للجهة اإلدارية المختصة
بطلب للحصول على ترخيص مزاولة حرفة (بدون مقابل) من الحرف التي يوجد لها
قياس مستوى مهارة.
ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل في إحدى الحرف المبينة بالقرار
الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة ،إال إذا كان العامل حاصال على الترخيص
المذكور.
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الـتدرج
الباب الرابع:
ّ
المادة ( : )020يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم

مهنة أو صنعة بشرط أالّ يقل سنه عن ثالثة عشر عاما .ويتبع القواعد واإلجراءات
المنظمة للتدرج المهني كاآلتي:
.0

يحرر اتفاق تدرج من  0نسخ طبقا للنموذج المعد من قبل

المجلس األعلى للعمل والمعتمد من مكتب العمل وتسلم نسخه منه إلى

المتدرج أو ولي أمره ونسخه لصاحب العمل وتحفظ نسخه بمكتب العمل
المختص.
.5

يجب أن يتضمن اتفاق التدرج المهني مدة التدريب على أال تقل

عن سنتين وال تزيد عن ثالث سنوات وتقسم هذه المدة إلى مراحل متتابعة
ال تقل عن ثالث مراحل تتفق واصول تعلم المهنة أو الصنعة ،ويتم
اختبار المتدرج في نهاية كل مرحلة لمعرفه مدى تقدمه في المهنة.

.2

يحدد اتفاق التدرج المهني أجر المتدرج بصورة تصاعدية في

كل مرحلة من مراحله على أال تقل في المرحلة األخيرة عن الحد األدنى
لألجور.

.1

إذا تبين لصاحب العمل خالل المرحلة االولى من تنفيذ االتفاق

عدم صالحية المتدرج لتعلم المهنة وجب علية اخطار مكتب العمل
المختص لذلك ،وعلى المكتب المختص إعادة توجيه العامل المتدرج إلى

المهنة التي تناسب قدراته العقلية والجسمانية.
.2

على صاحب العمل ان ينشأ ملف لكل عامل متدرج يتضمن

صوره من اتفاق التدرج المهني وصورة من شهادة الميالد ونتائج
االختبارات واالجازات التي حصل عليها المتدرج.
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.9

على مكتب العمل المختص إنشاء ملف خاص بكل متدرج

يتضمن:


بطاقة تعريف بالمتدرج (اسمه -عنوانه -المهنة-

تاريخ بدء التدريب)

.7



بطاقة التوجيه المهني للمتدرج.



اتفاق التدرج المهني.



تقارير المتابعة التي يعدها صاحب العمل ومفتشو

التدرج المهني بمكتب العمل.

على صاحب العمل الذي يقوم بتنفيذ اتفاق التدرج ما يلي:


موافاة مكتب العمل بأسماء المتدرجين وكذلك أسماء

القائمين باإلشراف على تدريبهم وساعات التدريب وفترات الراحة
بشرط أال تزيد ساعات التدريب اليومي عن  2ساعات.


عدم إلحاق المتدرجين بالتدريب قبل اتمامهم سن



عدم إجراء التدريب خالل الراحة االسبوعية أو

الثالثة عشر.

العطالت الرسمية.
.1

على صاحب العمل أن يقدم لمكتب العمل تقري ار في نهاية كل

مرحلة من مراحل تعلم المهنة يفيد اجتياز العامل المتدرج للمرحلة بنجاح،
ويجوز لصاحب العمل في حالة عدم اجتياز العامل للمرحلة الثانية أو ما

يليها بنجاح أن يمنحه فرصة أخرى إلعادة تدريبه على ذات المهنة وذلك
لمدة تتفق والمدة المحدد لهذه المرحلة في االتفاق على أن يقدم صاحب
العمل تقري ار إلى مكتب العمل المختص عدم اجتياز المتدرج لهذه

المرحلة.
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.1

يمنح المتدرج في نهاية فترة التدريب شهادة تفيد اجتيازه فترة

التدريب بنجاح مع تحديد مستوى مهارته ،على أن تعتمد الشهادة من

مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة.
المادة ( : )025يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة

أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية ،على أالّ
تقل في المرحلة األخيرة عن الحد األدنى لألجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو
الصنعة التي يتدرج فيها.
المادة ( : )022لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا تبين لديه عدم

صالحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة ،كما
يجوز للمتدرج أن ينهي االتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء االتفاق الطرف اآلخر بذلك قبل ثالثة
أيام على األقل.
المادة ( : )021تسري على المتدرجين األحكام الخاصة باإلجازات وساعات

العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.
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الكتاب الرابع :عالقات العمل الجماعية
الباب األول :المفاوضة الجماعية
المادة ( : )022المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين

المنظمات النقابية العمالية إن وجدت أو ممثلي العمال وبين أصحاب األعمال أو
منظماتهم ،من أجل:
أ) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام االستخدام.
ب) التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية االجتماعية لعمال المنشأة.
ج) تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب األعمال.
المادة ( : )029تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط

أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى اإلقليمي أو القومي.

يصدر المجلس األعلى للعمل ق ار ار بتحديد أطراف المفاوضة في كل مستوى

واإلجراءات التي تتبع بشأنه.

المادة ( : )027يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عامال فأكثر

بين ممثلين عن المنظمات العمالية أو ممثلي العمال أو كال منهما وصاحب العمل،

وفي حالة تعدد المنظمات العمالية داخل المنشأة يكون التفاوض وفقا لقاعدة التمثيل
النسبي ،فإذا لم توجد نقابة عمالية يكون التفاوض بين صاحب العمل وبين ثالثة -
على األقل– من ممثلي العمال الذين يتم اختيارهم من جانب أغلبية العمال بعد
تحقق الجهة اإلدارية من الصفة التمثيلية لهم.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة جاز للطرف األخر أن يطلب
من الجهة اإلدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بأخطار منظمة أصحاب
األعمال أو المنظمة النقابية للعمال بالمنشأة أو على المستوى الجغرافي ومعه ثالثة
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من العاملين بالمنشأة لمباشرة التفاوض وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة
مفوضة قانونا في التفاوض وفى أبرام مايسفر عنه االتفاق.
أما بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عامال يحق للعمال أن يختاروا
ممثلين عنهم للتفاوض باسمهم ويطبق عليهم االحكام الواردة في نص المادة.
المادة ( : )021يلتزم أصحاب األعمال أو منظماتهم المعنية –حسب األحوال–

والمنظمات النقابية العمالية بتقديم األوراق والمستندات والبيانات والمعلومات التي
اعى في جميع األحوال أن
تُطلب من أيا من الطرفين أثناء جلسات التفاوض ،وير َ
تكون المستندات والبيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية والزمة للسير في
المفاوضة ،كما يجوز لطرفي المفاوضة طلب هذه البيانات والمعلومات والمستندات

من منظماتهم أو من الجهات المعنية.
وفى جميع االحوال تنتهي أعمال المفاوضة الجماعية في مدة غايتها شهر من
تاريخ بدئها.
المادة ( : )021يحظر على طرفي النزاع أثناء المفاوضة أو الوساطة أو التحكيم

اتخاذ أي إجراء أو إصدار ق اررات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض.

يدون االتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة الجماعية في اتفاقية
المادة (ّ : )011
جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا
كليا أو جز ّئيا جاز
القانون .فإذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع ّ
ألي منهما طلب عرض النزاع على الوساطة.
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الباب الثاني :اتفاقية العمل الجماعية
المادة ( : )010اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل

وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية أو ممثلي
العمال أو كالهما وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب األعمال أو أكثر
من منظماتهم.
وفي حالة عدم وجود نقابة عمالية يبرم االتفاق بين ممثلي العمال وفقا لنص المادة
 933من هذا القانون وصاحب العمل.
المادة ( : )015يجب أن تكون االتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية ،وتكون

سارية ونافذة بمجرد توقيع جميع أطراف التفاوض على ما تم االتفاق عليه ،ويسلم

لكل طرف من أطراف المفاوضة نسخة طبق األصل من االتفاقية على أن يظل
أصل االتفاقية بحوزة الجهة اإلدارية ،وتلتزم الجهة اإلدارية بقيدها في سجل يعد
لذلك ونشرها بالوقائع المصرية خالل ثالثين يوما من تاريخ توقيعها من أطرافها.
المادة ( : )012يقع باطال كل حكم يرد في االتفاقية الجماعية يكون مخالفا

ألحكام القانون أو النظام العام أو اآلداب العامة .وفي حالة تعارض حكم في عقد
العمل الفردي مع حكم مقابل في االتفاقية الجماعية ،يسري الحكم الذي يحقق فائدة
أكثر للعامل دون غيره.

المادة ( : )011يكون إبرام االتفاقية الجماعية لمدة محددة ال تزيد على ثالث

سنوات أو للمدة الالزمة لتنفيذ مشروع معين ،فإذا زادت المدة في الحالة األخيرة
على ثالث سنوات تعين على طرفي االتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثالث سنوات

في ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية .ويتبع في شأن
التجديد اإلجراءات الواردة بالمادة ( )930من هذا القانون.
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المادة ( : )012يتعين على طرفي االتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية

لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثالثة أشهر ،فإذا انقضت المدة األخيرة دون االتفاق
على التجديد امتد العمل باالتفاقية مدة شهرين ويستمر التفاوض لتجديدها فإذا
انقضى شهر دون التوصل إلى اتفاق كان ألي من طرفي االتفاقية عرض األمر

على الجهة اإلدارية المختصة التخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات التحكيم وفقا
ألحكام المادة  923من هذا القانون.
المادة ( : )019يلتزم صاحب العمل بأن يضع في مكان ظاهر في محل العمل

االتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ توقيعها.

كما تلتزم جهة اإلدارة بإرسال نسخة من االتفاقية الجماعية إلى المفوضية العليا
للعمل لمراقبة تنفيذ بنودها عند وجود شكوى من عمال المنشأة أو صاحب العمل
في حالة عدم تنفيذها.
كما يحق ألي عامل بالمنشأة أن يطلب من الجهة اإلدارية صورة طبق األصل من
االتفاقية الجماعية التي تكون المنشأة طرف فيها.
المادة ( : )017على الجهة اإلدارية المختصة التأشير على هامش السجل بما

يط أر على االتفاقية الجماعية من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص التأشير
في الوقائع المصرية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله.
وذلك على نفقة الجهة اإلدارية.
المادة ( : )011للمنظمات النقابية وأصحاب األعمال ومنظماتهم من غير

طرفي االتفاقية الجماعية االنضمام إلى االتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية،
وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في االنضمام ودون الحاجة إلى موافقة
طرفي االتفاقية األصليين .ويكون االنضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى
الجهة اإلدارية المختصة.
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المادة ( : )011للمنظمة النقابية ولمنظمات أصحاب األعمال التي تكون طرفا

في االتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى
الناشئة عن اإلخالل بأحكام االتفاقية ،وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها ،كما يجوز له

رفع هذه الدعوى ابتداء مستقال عنها.

المادة ( : )021تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام االتفاقية

الجماعية لإلجراءات التي يتفق عليها الطرفان في االتفاقية.

فإذا لم ترد هذه اإلجراءات في االتفاقية ،خضعت تلك المنازعات لألحكام الخاصة

بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا
القانون.
المادة ( : )020تختص الجهة اإلدارية بشئون المفاوضات واالتفاقيات الجماعية

ومراقبة تطبيقها.

ويصدر المجلس األعلى للعمل ق ار ار يحد يه مستويات التفاوض الجماعي

وموضوعاته واإلجراءات التي تتبع في شأنه على المستويين القومي واإلقليمي
والمستويات األدنى.
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الباب الثالث :منازعات العمل الجماعية
المادة ( : )025تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو

ظروفه أو أحكام االستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب
األعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم اليقل عدده عن  %93من إجمالي عدد
العاملين بالمنشأة.
المادة ( : )022إذا نشأ نزاع مما ُنص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه
الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.

كليا أو جز ّئيا -خالل ثالثين يوما
وديا – ّ
المادة ( : )021إذا لم تتم تسوية النزاع ّ
من تاريخ بدء المفاوضة ،جاز لطرفي النزاع أو ألحدهما أو َمن يمثلهما التقدم

بطلب إلى الجهة اإلدارية المختصة التخاذ إجراءات الوساطة.

المادة ( : )022تعد في الو ازرة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من

المجلس األعلى للعمل ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من
المجلس األعلى للعمل.
يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء.
(أ) أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع.
(ب) أال يكون له مصلحة في النزاع.
(جـ) أال يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته.
ويحدد المجلس األعلى للعمل بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل
نفقات الوساطة ،والمدة التي يتعين خاللها على الوسيط إنهاء مهمته ،بحد أقصى
خمسة وأربعون يوما من تاريخ فشل المفاوضات.
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المادة ( : )029يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة

الوسطاء المنصوص عليها في المادة السابقة ،وابالغ الجهة اإلدارية المختصة به،
وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ،وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط
الذي وقع عليه االختيار.
فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار ألي من الشروط المنصوص عليها في
المادة السابقة أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين
باختيار الوسيط تولت الجهة اإلدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة
المشار إليها ،وذلك خالل الستة أيام التالية.
على أن تقوم الجهة اإلدارية إخطار الوسيط خالل يومين من تاريخ وقوع االختيار
عليه.
المادة ( : )027تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة اإلدارية المختصة له

باختياره أو تعيينه ويرفق باإلخطار األوراق الخاصة بالنزاع.

وعلى الوسيط إنجاز مهمته خالل المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة ( )973من

هذا القانون ،وله أن يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة.

المادة ( : )021للوسيط كافة الصالحيات في سبيل فحص النزاع واإللمام

بعناصره ،وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع واالطالع على ما يلزم من

مستندات ،وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي

تعينه على أداء مهمته.

المادة ( : )021على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي

النزاع ،فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك ،كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه
من توصيات لحل النزاع.
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المادة ( : )091إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط أو بعضها وجب

إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط.

ويجب أن يكون رفض الطرفين أو أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها
مسببا ،ويجوز للوسيط في هذه الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثالثة أيام للعدول عن

الرفض أو القبول ،وذلك قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلى الجهة اإلدارية المختصة.

المادة ( : )090على الوسيط أن يقدم خالل أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة

المشار إليها في المادة ( )977السابقة تقري ار للجهة اإلدارية المختصة يتضمن
ملخصا للنزاع وبيانا مسببا بالتوصيات التي انتهى إليها وما تم من قبول أو رفض

لها من الطرفين أو من أحدهما وأسباب الرفض.

المادة ( : )095إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط،

كان ألي منهما أن يتقدم إلى الجهة اإلدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات
التحكيم.
المادة ( : )092في حالة اتفاق الطرفين على التحكيم يجب أن يكون اتفاق

التحكيم موقعا منهما ،ومحددا لنقاط النزاع.

أما إذا كان طلب التحكيم مقدما من صاحب العمل فيجب أن يكون موقعا منه أو
من وكيله المفوض.
واذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس المنظمة النقابية العمالية

المعنية أو ممثلي العمال الذين تم اختيارهم من جانب العمال أو وكيلهم المفوض
قانونا.
وتتولى الجهة اإلدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم ،وذلك خالل
أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
المادة ( : )091تتكون هيئة التحكيم من:
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)0

إحدى دوائر محكمة االستئناف التي تحددها الجمعية العمومية

لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية.

)5
)2
)1

محكم عن و ازرة القوى العاملة والهجرة يندبه لذلك وزيرها.
محكم عن الو ازرة المعنية حسب األحوال يندبه لذلك وزيرها.

محكم عن المنظمات العمالية النقابية المعنية أو ممثلي العمال

ويختارمن قبلهم.

)2

محكم عن منظمات أصحاب األعمال المعنية ويختار من

قبلهم.
وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة في البند  9من هذه المادة؛ ويكون
انعقاد الهيئة صحيحا بحضور خمسة أعضاء من بينهم القضاة.

المادة ( : )092تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها

المركز الرئيسي للمنشأة.

يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع ال يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما

من تاريخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة ،ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الو ازرة

المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل سبعة أيام على األقل من تاريخها
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفى حالة عدم حضور محكم عن المنظمات العمالية أو منظمات أصحاب

األعمال المعنية أو كالهما في أول جلسة يتم تأجيلها لجلسة أخرى إلخطار الطرف
المتغيب وفقا للفقرة السابقة.
المادة ( : )099يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم

بأن يؤدي مهمته بالذمة والصدق.
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المادة ( : )097تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة ال

تجاوز شه ار من بدء نظره ،وللهيئة أن تقر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة
محال العمل واالطالع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ اإلجراءات
التي تمكنها من الفصل فيه.
المادة ( : )091تطبق هيئة التحكيم االتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة

العمل الدولية والتشريعات المصرية المعمول بها ولها ان تستند إلى العرف ومبادئ

العدالة ويصدر الحكم بأغلبية اآلراء فإذا تساوت اآلراء يرجح الجانب الذي منه
الرئيس ،ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة االستئناف بعد تذييله

بالصيغة التنفيذية.

ويكون للحكم حجية مطلقة قبل صاحب العمل وجميع العمال الذين يسري في
شأنهم ،وكذلك العمال الذين سيلحقون بالعمل مستقبال.
المادة ( : )091على هيئة التحكيم إعالن كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم

بكتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ،وذلك خالل ثالثة أيام من
تاريخ صدوره .وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة اإلدارية
المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ،ويكون لكل ذي شأن حق الحصول
على صورة من هذا الحكم.
ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض .وتتبع في اإلعالن

والطعن الشروط واألوضاع واإلجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد الواردة
في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة ( : )071تطبق على األحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة

بتصحيح األحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
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المادة ( : )070تختص هيئة التحكيم بنظر اإلشكاالت في تنفيذ األحكام

الصادرة عنها ،وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون التحكيم في قانون المرافعات
المدنية والتجارية .ويحدد وزير العدل بقرار يصدره باالتفاق مع الوزير المختص
عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم االستئناف ،وتتولى الجمعيات
العمومية لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في

تشكيل هذه الهيئات .ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات
للمحكمين عن أصحاب األعمال والمنظمات النقابية أو ممثلي العمال والو ازرة
المختصة.
المادة ( : )075تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام

التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة ( : )072اإلضراب حق مشروع للعمال ويكون إعالنه وتنظيمه من خالل

منظماتهم النقابية أو ممثلي العمال دفاعا عن مصالحهم المهنية واالقتصادية
واالجتماعية ،وذلك في الحدود وطبقا للضوابط واإلجراءات المقررة في هذا القانون.
ويجب على النقابة العمالية بالمنشأة بعد موافقة مجلس إدارتها باألغلبية المطلقة
إخطار كل من صاحب العمل والجهة اإلدارية المختصة قبل التاريخ المحدد
لإلضراب بسبعة أيام عمل على األقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويحق لـ ـ %73من عمال المنشأة على األقل عقد اجتماع واتخاذ قرار اإلضراب

بأغلبية الحاضرين.

وفي جميع األحوال يتعين أن يتضمن اإلخطار األسباب الدافعة لإلضراب ،وتاريخ
بدايته ،وتلتزم األطراف المعنية السير في التفاوض إثناء فترة اإلضراب.
المادة ( : )071يحظر على العمال اإلضراب أو إعالنه بواسطة منظماتهم

النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها.
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المادة ( : )072يكون لصاحب العمل لضرورات اقتصادية حق اإلغالق الكلي

أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها،
وذلك في األوضاع وبالشروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستثنى منشآت القطاع العام أو قطاع األعمال العام التي تم خصخصتها فال

يجوز اغالقها بأي حال من األحوال.

المادة ( : )079في تطبيق أحكام المادة السابقة يجب على صاحب العمل أن

يتقدم بطلب إغالق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا
الغرض.
ويتضمن الطلب األسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم
االستغناء عنهم.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ تقديم
الطالب إليها ،فإذا كان القرار صاد ار بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ
تنفيذه ،ويجب أن ينشر القرار في مكان ظاهر داخل المنشأة.
ولكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا القرار خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلخطار
المنصوص عليه بالمادة التالية أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض على أن يتم
الفصل في الطلب خالل ثالثين يوما.
ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما
وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما واإلجراءات التي تتبع أمامهما
واجراءات التظلم.
ويراعى أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية
داخل المنشأة وفقا لقاعدة التمثيل النسبي أو ممثلي العمال أو كال منهما ،وممثال
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عن منظمات أصحاب األعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.
المادة ( : )077يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بخطاب

مسجل بعلم الوصول بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر باإلغالق الكلي أو
الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها .ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبا ار من
التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم على حسب األحوال.

المادة ( : )071في حالة اإلغالق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها،

إذا لم تتضمن االتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية الختيار
َمن ستنتهي خدمته من العمال يحدد صاحب العمل هذه المعايير بعد موافقة
المنظمات النقابية المعنية أو ممثلي العمال أو كالهما وذلك بعد صدور القرار وقبل
التنفيذ .ويجب أن تتضمن هذه المعايير بصفة خاصة األقدمية ،واألعباء العائلية،
والسن.
وفي جميع األحوال يتعين أن تراعى تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشأة
ومصالح العمال ،مع صرف كافة حقوق العمال وفقا ألحكام هذا القانون.
المادة ( : )071يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب اإلغالق الكلي أو

الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مرحلة إضراب العمال أو
المفاوضة أو الوساطة أو التحكيم
المادة ( : )011الق اررات المتعلقة بهذا الباب أو الكتاب يلتزم المجلس األعلى

للعمل بإصدارها خالل  13يوما من تاريخ تشكيله.

المادة ( : )010يحق لكل عامل تم إنهاء خدمته أن يعيد قيد بياناته في قاعدة

البيانات المعدة لذلك وفقا لنص المادة  97من هذا القانون.
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الكتاب الخامس :السالمة والصحة المهنية وتأمين
بيئة العمل
الباب األول :التعاريف ونطاق التطبيق
المادة ( : )015يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات اآلتية

المعاني المبينة قرين كل منها:

 -0السالمة والصحة المهنية :مجال يهدف إلى حماية كافة فئات العاملين

من التأثيرات الصحية الخطرة الفورية أو المزمنة أو بعيدة المدى التي قد تنجم

عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه أو ظروف ـ ــه ،بما يضم ـ ــن
استمرار تمتع العمال بصحة بدنية وعقلية واجتماعية مالئمة.
 -5يقصد بمنشأة العمل :في تطبيق أحكام هذا الباب كل مشروع أو مرفق

يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص في أي مكان
مغلق أو مفتوح يتم فيه تنفيذ نشاط مهني بغض النظر عن طبيعة هذا النشاط
أو مدته أوعدد العاملين في ــه ،ويشمـل المفهـوم أماكـن العـمل الخاصـة
والمحصورة مثل العمل تحت الماء أو العمل على ارتفاع واألعمال البرية أو

البحرية أو النهرية أو الجوية .كما تسري أيضا على المسطحات المائية بجميع
أنواعها ووسائل النقل المختلفة ،كما تسري على أحكام هذا الباب على جميع
مواقع العمل ،والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها
 -2بيئة العمل :تعبر عن المحتوى التقني والمادي والبيئي والحيوي

واالجتماعي لجميع أماكن العمل والتي تشكل جزءا من مكونات البيئة العامة.

 -1مخاطر بيئة العمل :هي احتمالية حدوث الخطر ،سواء نتيجة ظروف أو

ممارسات العمل التي قد تشكل خطورة تصيب صحة العمال أو مكونات بيئ ــة
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العمل أو البيئة العامة نتيجة التعرض لعوامل بيئة العمل المختلفة (الفيزيائية
والكيميائية والحيوية والميكانيكية والتالؤمية/األرجونومية).
 -2تأمين (إصحاح) بيئة العمل :اإلجراءات المتخذة لتحسين بيئة العمل

وشروطه وظروفه ،أو معالجة العوامـل التقـنيــة والبيئية والشخصية المؤدية إلى
مختلف مخاطر بيئة العمل.
 -9إخصائي السالمة والصحة المهنية :هو الشخص الذي يقوم في مختلف

المنشآت بدور وقائي فيها من خالل اإلشراف على تطبيق معايير السالمة
والصحة المهنية بالمنشأة ،بتكليف من صاحب العمل أو من ينوبه في المنشأة.

 -7التالؤم (األرجونوميا) :توافق قدرات العامل وامكاناته الجسمية والذهنية

والنفسية مع بيئة العمل وشروطه وظروفه.

 -1المادة الضارة أو الخطرة :هي تلك التي لها تأثيرات صحية كالتسمم أو

المرض أو تكوين األورام السرطانية أو التفاعل مع الجلد أو األغشية المخاطية
أو الوفاة ،أو تأثيرات بيئية كالتلوث المؤدي لموت الكائنات الحية أو الستحالة
استخدام المياه ألغراض الشرب أو للنظافة ،أو تأثيرات ذاتية كالتفاعل أو

التآكل أو االشتعال أو االلتهاب أو إلصدار غازات أو أبخرة أو أدخنة ضارة.
أما النفاية (المخلف) الضارة أو الخطرة فهي التي تحتوي على مادة أو خليط
من مواد ضارة أو خطرة.
 -1إصابة العمل واألمراض المهنية واألمراض المزمنة :التعاريف الواردة لها

في قانون التأمين االجتماعي وق ارراته التنفيذية.
-01

الحادث الجسيم :هو الحادث الذي ينتج عنه وفاة أحد العاملين

أو إصابة أحد العمال بعاهة مستديمة أو خسائر مادية أكثر من مليون جنيها.
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الباب الثاني :مواقع العمل واإلنشاءات والتراخيص
المادة ( : )012يراعى عند اختيار موقع المنشأة والتصميم الهندسي والتكنولوجيا

المستخدمة لها مالئمة ذلك بما يتفق مع طبيعة النشاط المزاول وعدد المترددين

والعاملين بها بما يحقق مقتضيات السالمة والصحة المهنية ومقتضيات تأمين بيئة
العمل ،طبقا ألحكام التشريعات واالتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن باإلضافة

إلى استخدام الكود الهندسي لإلتاحة الخاص بتأمين بيئة العمل الستخدام ذوي
اإلعاقة على قدم المساواة مع غيرهم.
المادة ( : )011يصدر رئيس مجلس الوزراء في موعد غايته شهر من تاريخ

تطبيق هذا القانون ،قرار بتشكيل لجنه مركزية للسالمة والصحة المهنية برئاسة
رئيس المركز القومي للسالمة والصحة المهنية وعضوية أحد المختصين من كال

من و ازرة الصناعة ،واإلسكان ،والقوى العاملة والهجرة ،والصحة ،والموارد المائية
والري ،والكهرباء ،والداخلية ،وشئون البيئة ،وأحد أعضاء مجلس النواب ذوي الخبرة.
ويحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا.
وتختص هذه اللجنة بوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت
الصناعية التي تنشئها أو تديرها الو ازرات أوالهيئات العامة والوحدات االقتصادية
التابعة لها أو شركات قطاع األعمال أو شركات القطاع العام أو القطاع الخاص.
المادة ( : )012تشكل بكل محافظة لجنة فرعية للسالمة والصحة المهنية

برئاس ة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الو ازرات بالمحافظة المشار إليهم في
المادة السابقة واثنين من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة وعضو يتم اختياره من

قبل المجلس القومي لشئون اإلعاقة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص في موعد غايته شهر من
تاريخ تشكي ل اللجنة المركزية للسالمة والصحة المهنية المشار إليها في المادة
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السابقة ،وتختص بما يلي:
أ) منح التراخيص بالنسبة للمحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها
الو ازرات أو الهيئات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع

األعمال أو شركات القطاع العام بنفس المعايير واالشتراطات التي تضعها
اللجنة المركزية.
ب) منح التراخيص بالنسبة للمحال والمنشآت الخاضعة لقانون االستثمار أو
التي يتجاوز رأس مالها المصدر عن خمسمائةألف جنية.

ج) الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص بالنسبة للمحال والمنشآتالتي

يقل رأس مالها المصدر عن خمسمائة ألف جنيها وفقا للمعايير واالشتراطات
التي تضعها اللجنة المركزية للسالمة والصحة المهنية ،على أن يكون إصدار

التراخيص من وحدات اإلدارة المحلية المختصة ،مع عدم اإلخالل بأحكام
القوانين الصادرة في هذا الشأن.
المادة ( : )019قبل التقدم للوحدة المحلية بطلب ترخيص المنشأة يتعين على

طالب الترخيص مراجعة مكتب السالمة والصحة المهنية المختص للتأكد من
مالءمة الموقع والتصميمات الهندسية وكود اإلتاحة للنشاط المزاول وفقا لقانون
البناء الموحد ومعايير السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لكافة العاملين

بما فيهم ذوي اإلعاقة ،وكذا عند إجراء أي تعديل بها ،على أن يصدر قرار بتحديد
تلك المعايير من اللجنة المركزية للسالمة والصحة المهنية.
وتشكل لجنة محلية على مستوى المركز أو المدينة أو الحي ،وذلك من ممثلي

األجهزة القائمة على شئون اإلسكان والسالمة والصحة المهنية التابعة لو ازرة القوى
العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية ،وممثل عن المجالس
المحلية.
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ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذه
اللجنة دون غيرها بما يلي:
أ) تحديد االشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة

موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذه االشتراطات قبل إصدارها
الترخيص ،على أال يسبب إزعاج للسكان أو تلويث للبيئة المحيطة إذا

كانت مأهولة بالسكان ،وذلك وفقا للمعايير الصادرة من اللجنة المركزية

المنصوص عليها في المادة ( )933من هذا القانون.

ب) منح الموافقات واصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع

الخاص والتي يقل رأسمالها عن خمسمائة ألف جنيه وذلك بعد موافقة
اللجنة الواردة في المادة ( )937وكذلك بالنسبة للموافقة على إجراء أي
تعديل بها.
وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات
إنشائها قرار من وزير اإلسكان.
ويتعين موافقة أجهزة السالمة والصحة المهنية التابعة لو ازرة القوى العاملة
والهجرة على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار
التراخيص لها من جهات أخرى ،وذلك قبل إصدار هذه التراخيص ،وعند
إجراء أي تعديل بها.
المادة ( : )017تلتزم األجهزة المعنية بالسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة

العمل بمراجعة ومراقبة المنشآت الصناعية وغير الصناعية بشكل دوري وعلى
فترات متقاربة.
ويحق ألي عامل بالمنشأة التقدم بشكوى إلى المفوضية العليا للعمل في حالة إجراء

أي تعديل أو مخالفة الشتراطات ومعايير السالمة والصحة المهنية الموضوعة من
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قبل اللجنة المركزية المشار اليها في المادة  933من هذا القانون على أن تقوم
المفوضية العليا للعمل بدراسة الشكوى واعداد تقرير خالل أسبوع من تاريخ تقديم
الشكوى وفى حالة ثبوت المخالفة يتعين على المفوضية العليا للعمل إحالة المخالفة
إلى مكتب السالمة والصحة المهنية التابع لو ازرة القوى العاملة والهجرة لتحرير
المخالفة.
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الباب الثالث :تأمين بيئة العمل
المادة ( : )011تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير احتياطات ووسائل الوقاية من

المواد الضارة والخطرة أثناء تداولها والتعامل معها ،سواء عند استقبالها وتصنيفها
ونقلها وتخزينها أوعند وخلطها واضافتها ،أو أثناء التخلص من نفايات هذه المواد.
وذلك كله ضمن الجدود المسموح بها .وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع
المركز القومي لدراسات السالمة والصحة المهنية نموذجا لالحتياطات ووسائل

الوقاية المشار إليها يمكن للمنشأة تطبيقه.
المادة ( : )011تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ االحتياطات واالشتراطات الالزمة

لوقاية وانقاذ العمال من مخاطر العمل في األماكن المحصورة أو المغلقة أو
الضيقة .وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السالمة

والصحة المهنية نموذجا لالحتياطات واالشتراطات المشار إليها يمكن للمنشأة
تطبيقه.
المادة ( : )011تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ االحتياطات واالشتراطات الالزمة

للوقاية من مخاطر االضطرابات األرجونومية/التوائمية ،حسب طبيعة العمل الذي
يزاوله العامل بالمنشأة .وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي
لدراسات السالمة والصحة المهنية نموذجا لالحتياطات واالشتراطات المشار إليها
يمكن للمنشأة تطبيقه.
المادة ( : )010تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السالمة والصحة المهنية

وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناتجة
عما يلي:
.0
.5

الوطأة الح اررية والبرودة والرطوبة.
الضوضاء واالهت اززات.
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.2
.1
.2
.9
.7
.1

اإلضــاءة.
اإلشعاعات الضارة والخطرة.
تغيرات الضغط الجوي.
الكهرباء االستاتيكية والترددية.

مخاطر االنفجار.
سوء التهوية.

كما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء القياسات الدورية الالزمة للمخاطر الفيزيائية في
بيئة العمل الناتجة عما سبق اإلشارة إليه في هذه المادة ،وذلك تبعا لنوع النشاط
المزاول وتسجيلها ومقارنتها بصفة دورية للتأكد من أنها ضمن الحدود المسموح بها.

وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السالمة والصحة
المهنية نموذجا لالحتياطات واالشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه
المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت.
المادة ( : )015تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع االحتياطات والتدابير

الالزمة لتوفير وسائل السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من
المخاطر الهندسية والميكانيكية ،وعلى سبيل المثال ما ينتج عن:
.0

كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات العمل من أجهزة وآالت

وأدوات رفع وجر ووسائل االنتقال والتداول ونقل الحركة.

.5

كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر

االنهيار والسقوط.

.2

مخاطر الكهرباء الديناميكية.

وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السالمة والصحة
المهنية نموذجا لالحتياطات واالشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه
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المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت.
المادة ( : )012تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر

اإلصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية
متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف اإلصابة بها وعلى سبيل المثال ما

ينتج عن:

)0
)5

التعامل مع الحيوانات المصابة والنافقة ومنتجاتها ومخلفاتها.
مخالطة اآلدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل

وفحوص طبية.
)2

وحدات تداول ونقل وتخزين ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية

والبيطرية الخطرة.
)1

وحدات

استقبال

وتخزين

ومعالجة

التصرفات

السائلة

بأنواعهاالمختلفة.
وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السالمة والصحة

المهنية نموذجا لالحتياطات واالشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه
المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت.
المادة ( : )011تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر

الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية ،وتلتزم

المنشأة على سبيل المثال بما يلي:
)0

عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد

المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.

)5

عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل

منها.
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)2

توفير االحتياطات والوسائل الفنية الفعالة لوقاية العمال

والمنشأةعند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة

والتخلص من نفاياتها.
)1

االحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة

متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل

وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
)2

وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة في

العمل موضحا بها االسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة

خطورتها واحتياطات السالمة واجراءات الطوارئ المتعلقة بها ،وعلى

المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من مصنعها أو
موردها عند التوريد.
)9

تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة

والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق األمان
والوقاية من هذه المخاطر.

)7

إجراء الفحص الطبي االبتدائي على العمال عند التحاقهم بعمل

يعرضهم للمخاطر الكيميائية الكتشاف أي حالة مرضية ظاهرة أو كامنة
تؤثر على العمال بشدة عند تعرضهم للملوث الكيميائي ويحتفظ بنتيجة

الكشف الطبي بملف العامل لمقارنتها بنتائج الفحوص التالية ،على أن يتم

إجراء الفص الطبي الدوري على العمال المعرضين للمخاطر الكيميائية
الكتشاف أي مرض مهني مبك ار نتيجة التعرض لها والتأكد من استمرار
لياقة العمال الطبية لطبيعة العمل ،وتحدد دورية الكشف طبقا للمواد التي
يتعرض لها العامل وسرعة تأثيرهأعلى العامل وصحته.

)1

إجراء القياسات الدورية الالزمة للمخاطر الكيميائية في بيئة
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العمل تبعا لنوع النشاط المزاول وتسجيلها ومقارنتها بصفة دورية للتأكد من
أنها ضمن الحدود المسموح بها.
وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السالمة والصحة
المهنية نموذجا لالحتياطات واالشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه
المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت.

المادة ( : )012تلتزم المنشأة وفروعها بوضع نظام يعتمد على خطة تنفيذية

للتداول اآلمن للمخلفات الخطرة يشمل جمعها وفرزها ونقلها وتخزينها ومعالجتها
والتخلص النهائي منها.
وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السالمة والصحة
المهنية نموذجا لالحتياطات واالشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه
المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت.
المادة ( : )019تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر

السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر نتيجة عدم توافرها ،كوسائل اإلنقاذ
واإلسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل ،والتأكد من حصول العاملين

بأماكن الطهي وتداول (مناولة) وتناول األطعمة والمشروبات على الشهادات
الصحية الدالة على خلوهم من األمراض الوبائية والمعدية.
وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السالمة والصحة

المهنية نموذجا لالحتياطات واالشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه
المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآت.
المادة ( : )017تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ االحتياطات واالشتراطات الالزمة

للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بالدفاع المدني وحسب
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طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة
والمنتجة مع االلتزام بما يأتي:
)0

أن تكون كافة أجهزة وأدوات اإلطفاء المستخدمة مطابقة

للمواصفات القياسية العالمية.

 )6تطوير معدات اإلطفاء واالنقاذ والوقاية باستخدام أحدث الوسائل
وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير واإلنذار المبكرة والعزل الوقائي واإلطفاء
اآللي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا ،وضمانة حماية العاملين من ذوي
اإلعاقة في مثل تلك الظروف.
المادة ( : )011تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث

الصناعية والطبيعية المتوقعة واعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند

وقوع الكارثة ،على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة واجراء بيانات عملية عليها
للتأكد من كفاءة تدريب العمال لمواجهة متطلباتها.
وتلتزم المنشأة باالسترشاد برأي المركز القومي للسالمة والصحة المهنية وتأمين

بيئة العمل عند إعداد خطة الطوارئ.

وتلتزم المنشأة بإبالغ الجهة اإلدارية المختصة والمركز القومي للسالمة والصحة
المهنية وتأمين بيئة العمل بخطة الطوارئ وبأية تعديالت تط أر عليها ،وكذلك في
حالة تخزين مواد خطرة أو ضارة أو استخدامها.
المادة ( : )011يصدر المجلس األعلى للعمل بالتنسيق مع المركز القومي

لدراسات السالمة والصحة المهنية ق اررات ببيان حدود األمان واالشتراطات
واالحتياطات الالزمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد ،919 ،913 ،931 ،933
 913 ،910 ،916من هذا القانون كل على حده ،وذلك بعد أخذ رأي الجهات
المهنية المعنية األخرى إن وجدت .وبالتوافق مع المعايير والمؤشرات العالمية.
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الباب الرابع :الخدمات الصحية واالجتماعية
المادة ( : )511مع عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمين االجتماعي؛ تلتزم

المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي:
)0

الكشف الطبي على العامل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من

سالمته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي ُيسند إليه.
كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته
)5
الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتُجرى هذه الفحوص طبقا لألحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير

المختص باالتفاق مع وزير الصحة ق ار ار بتحديد مستويات اللياقة والسالمة الصحية

والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوصعلى أال يخل هذا القرار
بحق ذوي اإلعاقة في العمل.
المادة ( : )510تلتزم المنشأة وفروعها بما يلي:
)0

تدريب العامل على األسس السليمة ألداء مهنته.

)2

توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين والتي تتناسب مع

)5

إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته.

طبيعة العمل الذي يقومون به وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية لذلك

وتتوافق مع المعايير الدولية للحماية وتدريبه على استخدامها.
وال يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء

توفير وسائل الوقاية الشخصية الالزمة له.

المادة ( : )515يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في

حوزته منها ،وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث

العمل ،وعليه أالّ يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال
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الوسائل الموضوعة لحماية وسالمة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق
ضرر أو تلف بها.
المادة ( : )512تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
أ) التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل
وخاصة الخطرة منها الكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية

منها.
ب) قيام طبيب المنشأة -إن وجد -بفحص شكوى العامل المرضية
ومعرفة عالقتها بنوع العمل.

ج) التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي إلجراء الفحص الطبي
الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسالمتهم

بصفة مستمرة والكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها

األولى وفى الحاالت الطارئة نتيجة ظروف غير عادية تواجه العاملين،
وتحدد دورية الكشف حسب نوع المخاطر التي يتعرض لها العامل
وإلجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ،وذلك كله طبقا ألنظمة التأمين
الصحي المقررة في هذا الشأن.
المادة ( : )511تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل اإلسعافات الطبية مع

التدريب على استخدامها.

واذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها
خمسة عشر كيلو مت ار على خمسين عامال تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهال

أو أكثر ألعمال التمريض أو اإلسعاف بكل وردية عمل بها ،وأن تعهد إلى طبيب
بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ،وأن تقدم لهم األدوية الالزمة للعالج
وذلك كله بالمجان.
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واذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين وجب على
المنشأة أن تؤدي إلى إدارة الجهة المعالجة أيا كانت نفقات العالج واألدوية واإلقامة
بالكامل.
وعلى منظمات أصحاب األعمال في المناطق النائية (جمعيات المستثمرين) التي

يبلغ مجموع عدد عملها عشرة االف عامل توفير عربة عناية مركزة أو اسعاف
مجهز به طاقم طبي مدرب.
المادة ( : )512تلتزم المنشأة بمنح كافة العاملين بها وجبة غذائية تتناسب مع

طبيعة العمل ويتم االتفاق على نوعها وكمياتها بين أصحاب العمل والعمال بعد
الرجوع إلى المركز القومي للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما ال

يخالف المعايير الدولية للوجبة الغذائية ،وتلتزم المنشأة بتوعية العمال بأهمية تناول
الوجبة.
المادة ( : )519يلتزم من يستخدم عماال في أماكن ال تصل إليها وسائل

المواصالت العادية أن يوفر لهم وسائل االنتقال المناسبة.

وعلى من يستخدم عماال في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية
المناسبة والمساكن المالئمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين ،وذلك
كله على نفقة المنشأة.
ويصدر الوزير المختص باالتفاق مع الوزراء المعنيين ومع ومنظمات أصحاب

األعمال والعمال الق اررات الالزمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات

ومواصفات المساكن ،وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل
وما يؤديه صاحب العمل مقابال لها بما ال يخالف المعايير الدولية.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة األخذ بنظام توافق
عليه إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة اإلدارية
016
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المختصة ويحظر االستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي
بدل نقدي.
المادة ( : )517تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها عشرين عامال فأكثر بتقديم

الخدمات االجتماعية والثقافية الالزمة لعمالها وذلك باالشتراك مع المنظمة النقابية

أو ممثلي العمال ،دون تحميل العامل أي التزامات ويصدر الوزير المختص
بالتشاور مع المنظمات اصحاب األعمال والعمال الق اررات المشار اليها بتحديد الحد
األدنى لهذه الخدمات.
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الباب الخامس :تنظيم أجهزة السالمة والصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل بالمنشآت
المادة ( : )511تلتزم جميع المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها على 73

عامال فأكثر وفروعها بإنشاء أجهزة وظيفية للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة
العمل ،ولجان للسالمة والصحة المهنية وتتلقي تلك األجهزة التدريب في هذه

المجاالت ،وتعد برامج تدريبية مستقلة للعاملين من ذوي اإلعاقة.

كما تختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث واإلصابات
واألمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد واالحتياطات الكفيلة بمنعها ،وتكون
ق اررات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها.
ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسالمة والصحة المهنية

وتأمين بيئة العمل وأعضاء لجان السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل ،والمسئولين
عن اإلدارة واإلنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.
ويصدر المجلس األعلى للعمل ق ار ار بكيفية إنشاء األجهزة الوظيفية ولجان السالمة
والصحة المهنية وكيفية عملها ،وصالحيات ومسئولياتكل منها.
المادة ( : )511تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عامال فأكثر

وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عامال فأكثر بموافاة مديرية القوى
العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن بالمخاطر الموجودة واألمراض
واإلصابات ،وذلك خالل النصف األول من شهري يوليو ويناير على األكثر.
وتلتزم و ازرة القوي العاملة بتجميع تحليل هذه االحصائيات ،ووضع خططها لتفادي

المخاطر ،كما تلتزم بنشر االحصائيات مع الدراسات والتحليالت للعامة على
موقعها اإللكتروني.
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كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة ألحكام هذا الباب إخطار المديرية
المشار إليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خالل أربع وعشرين ساعة من
وقوعه ومن يخالف ذلك يعاقب جنائيا باعتباره متسبب في الحادث مع عدم اإلخالل
بقواعد قانون العقوبات المصري .ويلتزم المفتشون المختصون بمعاينة مكان وقوع

الحادث الجسيم خالل  33ساعة على األكثر من تاريخ االبالغ.

وفى حالة اكتشافهم ان المنشأة أو جزء منها الذي وقع به الحادث الجسيم به
مخاطر على العمال وجب عليهم اتخاذ اإلجراءات الخاصة بإغالقه لحين تأمين
بيئة العمل.
ويصدر الوزير المختص ق ار ار بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.
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الباب السادس :أجهزة البحوث والدراسات واألجهزة
االستشارية
المادة ( : )501يختص المركز القومي لدراسات السالمة والصحة المهنية،

بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجاالت السالمة والصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل ،ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع األجهزة المعنية في الو ازرة

المختصة ،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتنسق السلطة المختصة مع المركز القومي لدراسات السالمة والصحة المهنية
لتصدر نموذجا لالحتياطات واالشتراطات المشار إليهايمكن للمنشأة تطبيقها وذلك
لحماية العاملين في هذه المنشآت .ووضع احتياطات ووسائل للوقاية من المواد
الضارة والخطرة في م ،933ووضع احتياطيات إلنقاذ ووقاية العمال من مخاطر
العمل في األماكن المحصورة طبقا للمادة  ،931والوقاية من مخاطر االضطرابات

األرجونومية م .913
وكذلك االحتياطات الالزمة للحماية من المخاطر الفزيائية الهندسية والميكانيكية،
والبيولوجية ،والكيميائية ،وكيفية التداول السليم للمخلفات الخطرة ،واالحتياطات
االزمة للحماية من المخاطر السلبية .وكذلك وضع ق اررات بخصوص حدود األمان

لكل هذه المخاطر .والواردة في المواد ،917 ،913 ،910 ،916 ،919 ،913
.911 ،912
وابداء الرأي في خطط الطوارئ للمنشآت م.913
المادة ( : )500يصدر بتشكيل المجلس االستشاري األعلى للسالمة والصحة

المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ،وذلك في موعد غايته
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شهري ن من تاريخ تطبيق هذا القانون .ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة
في هذه المجاالت واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.
ويراعى في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص ،وعضوية ممثلين من
الو ازرات ذات الصلة ،وممثلي كل من منظمات أصحاب األعمال ومنظمات
العمال ،على أن يكون عدد الفئات الثالثة متساوية .كما يراعى وجود ممثلين عن

العاملين من ذوي اإلعاقة ،وعدد من ذوي الخبرة في مجال السالمة والصحة
المهنية وبيئة العمل.
ويضع المجلس الئحة بتنظيم عمله ،على أن يصدر فيه قرار من الوزير المختص

في موعد غايته شهر من تاريخ تشكيل المجلس.

المادة ( : )505تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة

استشارية للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ.

وتضم في عضويتها ممثلين للو ازرات المعنية في المحافظة ،وممثلي منظمات
أصحاب األعمال وممثلي العمال بأعداد متساوية للثالثة جهات ،ونسبة من ممثلي
العاملين من ذوي اإلعاقة في المحافظة ،وعدد من ذوي الخبرة.

وتكون اختصاصاتها وكيفية عملها كما ورد بالمادة السابقة على مستوى المحافظة.
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الباب السابع :التفتيش في مجال السالمة والصحة المهنية
المادة ( : )502مع مراعاة األحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون،

تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بما يلي:

 )0إعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء
تتوافر فيهم المؤهالت العلمية والخبرة الالزمة في مجاالت الطب

والهندسة والعلوم وغيرها ذات الصلة بمجال السالمة والصحة
المهنية.
 )5ويتولى الجهاز المشار إليه مراقبة تنفيذ أحكام السالمة والصحة

المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش على أماكن العمل في فترات

دورية مناسبة.

 )2تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء
أفراد جهاز التفتيش ،وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن
أفضل مستويات السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل.

 )1تزويد جهاز التفتيش وجهاز المراقبة المشار إليهما بأجهزة ومعدات
القياس وكافة اإلمكانيات الالزمة ألداء مهمته.

المادة ( : )501على أفراد جهاز تفتيش السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل

في سبيل أداء عملهم:

أ) إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية الالزمة على العمال بالمنشآت

للتأكد من مالئمة ظروف العمل.

ب) أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية

وانشطة العمل المختلفةوالتي قد يكون لها تأثير ضار على سالمة وصحة
العمال أو بيئة العمل ،وذلك بغرض تحليلها والتعرف على اآلثار الناتجة
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عن استخدامها وتداولها ،واخطار المنشأة بذلك التخاذ ما يلزم في هذا
الشأن.
ج) استخدام المعدات واألجهزة وآالت التصوير وغيرها لتحليل أسباب

الحوادث.

د) االطالع على نتائج التقارير الفنية واإلدارية التي ترد للمنشأة عن

أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.

و) االطالع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.
ويلتزم مدير مديرية القوى العاملة المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السالمة
والصحة المهنية وبيئة العمل األمر بإغالق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو
أكثروذلك خالل أسبوع على األكثر من عرض التقرير ،وذلك في حالة وجود خطر

داهم يهدد سالمة المنشأة أو صحة العمال أو سالمة بيئة العمل حتى تزول أسباب
الخطر ،مع عدم اإلخالل بحق العاملين في تقاضي أجورهم الشاملة ،وفى جميع
األحوال يحق للعمال المتضررين الرجوع على صاحب العمل بالتعويض
المنصوص عليه في القانون المدني.
وعلى الوحدة المحلية المختصة بناء على قرار الغلق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر

بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.

وينفذ القرار الصادر باإلغالق أو اإليقاف بالطرق اإلدارية.
وتصدر الجهة المشار إليها األمر بإلغاء اإلغالق أو اإليقاف عند زوال أسباب
الخطر.
المادة (: )512

يكون حق التفتيش بالنسبة الشتراطات السالمة والصحة المهنية

وبيئة العمل لمفتشي السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا ألحكام القوانين
والق اررات المنظمة لها.
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الكتاب السادس :تفتيش العمل والضبطية القضائية
والعقوبات
الباب األول :تفتيش العمل والضبطية القضائية
المادة ( : )509يكون المفتشين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والق اررات

الو ازرية المنفذة له من العاملين المدنيين بالدولة.

على أن تتضمن إدارات التفتيش مفتشين ومفتشات ،ويحظر التمييز فيما بينهم،
ويجوز عند الضرورة إسناد واجبات خاصة للمفتشين الرجال أو النساء.
المادة ( : )507يتم تعيين مفتشي العمل استنادا إلى مؤهالتهم التي تمكنهم من

أداء واجباتهم ،وتتناسب مع نوع التفتيش الذي يقومون به.
على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.

ينبغي أن يمر المفتشين قيد التعيين بفترة تجربة الختبار مؤهالتهم ولتدريبهم -على
نفقة الو ازرة المختصة -على واجباتهم في كليات ومعاهد متخصصة ،على أن يعد
لهم تدريبا متخصص ،فترة ال تقل عن ثالثة أشهر .وأال يتم تثبيتهم في وظيفة
مفتش إال بعد انتهاء هذه الفترة ،على أن يثبتوا أهليتهم الكاملة للقيام بواجبات
المفتش ،أو يتم نقلهم ألية وظيفة أخرى.

تلتزم الحكومة بعمل تدريبات دورية متخصصة للمفتشين لكي يظلوا في مستوى
عال من الخبرة في المجال التقني.
على أن يصدر الوزير المختص ق ار ار و ازريا بنوع التدريب المتخصص ،والجامعات

والمعاهد التي يوكل إليها تدريبهم .أو أن تنشأ الحكومة أكاديمية متخصصة في
تدريب مفتشي العمل والسالمة والصحة المهنية.
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المادة ( : )501تلتزم الحكومة بمنح المفتشين وضعا عادال لألجور يضمن لهم

عدم الخضوع ألي تأثيرات خارجية سيئة.

المادة ( : )501يقوم كل مفتش بأداء اليمينقبل مباشرة أعماله وبعد اجتياز فترة

التدريب ،أمام الوزير المختص على أن يؤدي عمله بأمانة واخالص وصدق.
ويكون له بعد ذلك صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في

دوائر اختصاصه وتكون متعلقة بأعمال وظيفته ،وتصدر لهم بطاقة تثبت ذلك.
المادة ( : )551يجب أن يكون عدد مفتشي العمل والسالمة والصحة المهنية

كافيا لضمان األداء الفعال لواجبات إدارة التفتيش ،ويحدد العدد مع مراعاة أهمية
الواجبات التي يكون على المفتش أدائها بوجه خاص ،وعدد األماكن الخاضعة

للتفتيش وطبيعتها وحجمها ،ووضعها وعدد العمال المستخدمين بها ،أو األحكام
القانونية التي يجب إنفاذها وتعقدها ،وحسب اإلمكانات المادية الموضوعة تحت
تصرف المفتش ،بحيث يتم التفتيش على جميع المنشآت سنويا على األقل.
المادة ( : )550يجب أن يكون هناك مكاتب محلية مجهزة تجهي از مناسبا

الحتياجات المفتش ويمكن لكل المعنيين الوصول إليها.

كما يجب توفير وسائل النقل الالزمة ألداء المفتشين واجباتهم عند عدم وجود
مواصالت عامة مناسبة ،وتتخذ السلطة المختصة الترتيبات الالزمة لرد ما يتحمله
المفتشون من نفقات انتقال أو نفقات عارضة قد تلزم ألداء وجباتهم.
ويصدر الوزير المختص ق ار ار بتحديد قيمة هذه النفقات العارضة كنسبة من األجر
الشامل للمفتش شهريا.
المادة ( : )555يكون للمفتش حق الدخول بحرية ودون إخطار مسبق إلى أي

موقع عمل خاضع للتفتيش في أي ساعة من ساعات الليل والنهار.

ويصدر الوزير المختص ق اررابقواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليال وفي غير
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أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.
كذلك يكون له حق بحث أو اختبار أو تحقيق ما قد يراه ضروريا للتحقق من مراعاة
أحكام هذا القانون وبوجه خاص:
)0

توجيه األسئلة إلى صاحب العمل أو العاملين في المنشأة أو

ممثلي العمال أو نقابتهم إن وجدت على انفراد أو أمام شهود عن أي
مسألة تتعلق بتطبيق هذا القانون.
)5

طلب االطالع على أي دفاتر أو سجالت أو وثائق أخري

تقضي القوانين أو اللوائح أو الق اررات الو ازرية بإمساكها ،وأخذ صور أو
مستخرجات من هذه الوثائق.
)2

طلب معلومات من أي شخص آخر يري أن شهادته ضرورية.

المادة ( : )552يلتزم المفتشين في مكاتب التفتيش المختلفة بتقديم تقارير

(شهرية -ربع سنوية -نصف سنوية) عن نتائج أنشطتهم التفتيشية إلى سلطة
التفتيش المركزية.
على أن تلتزم اإلدارات المركزية بالو ازرة المختصة أن تصدر تقري ار سنويا عن تلك
األنشطة على أن تكون هذه التقارير متاحة لمن يطلبها ،وكذلك نشرها سواء
مطبوعة أو على الموقع االلكتروني للو ازرة ،أو بأي طريقة آخرى.
كذلك تلتزم اإلدارات المركزية بالو ازرة المختصة بعمل إحصائيات وتقارير سنوية

عن أوضاع العمل في مصر في كل جوانبه ،على أن تكون هذه التقارير متاحة
لمن يطلبها ،وكذلك نشرها سواء مطبوعة أو على الموقع االلكتروني للو ازرة ،أو بأي
طريقة آخري.
المادة ( : )551يحظر على مفتشي العمل ما يلي:
)0

أن تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت
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الخاضعة لتفتيشهم.
)5

أن يقوموا بإفشاء مصدر الشكوى التي تقدم لهم بشأن أي نقص

أو خروج على األحكام القانونية ،ويحظر عليهم البوح لصاحب العمل أو

ممثله بأسباب التفتيش بناء على تقديم شكوى مع مراعاة سرية بيانات
الشاكي إن وجدت.

)2

أن يقوموا بإفشاء أي أسرار صناعية أو تجارية أو عمليات

تجهيز تكون نمت إلى علمهم في مجري أدائهم لواجباتهم ،واال تعرضوا
للعقوبة سواء كانوا في الخدمة أو خرجوا منها.

المادة ( : )552يحظر على أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم أن يعرقلوا

مهمة المفتشين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والق اررات المنفذة له ،كما
يحظر عليهم االمتناع عن تقديم المستندات والبيانات الالزمة ألداء مهمتهم.

المادة ( : )559على أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم االستجابة لطلبات

الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة  692من هذا

القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها.

المادة ( : )557يتم مراقبة جهة العمل وتمكين ذوي اإلعاقة من أداء عملهم

ير
بشكل دوري وضمانة استيفائهم ألوراق العمل وتتم الرقابة كل  2أشهر ويقدم تقر ا
سنويا عن عدد العمالة من ذوي اإلعاقة ومدى تنوع أعمالها .كذلك تلتزم اإلدارات
المركزية بالو ازرة المختصة بعمل إحصائيات وتقارير سنوية عن أوضاع العمالة من

ذوي اإلعاقة في مصر في كل جوانبه ،على أن تكون هذه التقارير متاحة لمن
يطلبها ،وكذلك نشرها سواء مطبوعة أو على الموقع االلكتروني للو ازرة ،أو بأي
طريقة آخري.
المادة ( : )551على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ

هذا القانون والق اررات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منهم.
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الباب الثاني :العقوبات
المادة ( : )551يعاقب بغرامة ال تقل عن  93.333جنيها "عشرة آالف جنيها"

إذا قام صاحب العمل بالتعيين من خارج قاعدة البيانات بما يزيد على نسبة %93
المسموح له بها وتتعدد الغرامات بعدد العمالة المعينة المخالفة
كما يعاقب بذات الغرامة كل من يمتنع عن تشغيل أي شخص من ذي اإلعاقة إذا

تم ترشيحه وفقا لقاعدة البيانات.

المادة ( : )521يعاقب بغرامة ال تقل عن  933.333جنيها "مائة ألف جنيها"

على كل منشأة أو متعهد أو مقاول أو وكالة استخدام خاصة أو شركة توريد عمالة
أو أي كيان أخر تحت أي مسمى قامت بتوريد عمالة بالمخالفة لنص المادة 60
من هذا القانون وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين تم توريدهم ،مع رد كافة األموال

التي حصلت عن طريق هذا النشاط لصندوق البطاله.
المادة ( : )520تعاقب الجهات الواردة بنص المادة  60والتي تخالف أحكام

المواد ( )03 ،61 ،63 ،65 ،62بغرامة ال تقل عن  933.333جنيها "مائة ألف

جنيها".

المادة ( : )525يعاقب صاحب العمل في حالة مخالفة أي من المواد05 ،02 ،
بالغرامة التي ال تقل عن  93.333آالف جنيها "عشرة آالف جنيها" وال تزيد عن

 73.333ألف جنيها "خمسين ألف جنيها" وتتعدد الغرامة في حالة تعدد المخالفة
وتضاعف في حالة التكرار.
المادة ( : )522يعاقب صاحب المنشأة أو من يمثله بغرامة ال تقل عن 0.333

آالف جنيها "ثالثة آالف جنيها" وال تزيد عن  93.333آالف جنيه "عشرة آالف
جنيها" إذا خالف أيا من األحكام الخاصة باألجور ،وتتعدد الغرامة بتعدد العمال
الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف في حالة العود.
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المادة ( : )521في حالة مخالفة صاحب العمل نص المادة  23من هذا القانون

يوقع عليه عقوبة الغرامة التي ال تقل عن  7.333آالف جنيها "خمسة آالف
جنيها".
المادة ( : )522يعاقب بالحبس بمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن سنة

لكل صاحب عمل قام بفصل عامل من عمله ،وتضاعف هذه العقوبة إذا تم فصل
العامل بسبب نشاطه النقابي ،أو إذا تم الفصل التعسفى خالل إجازة العامل
المرضية أو خالل إجازة الوضع أو رعاية الطفل بالنسبه للعاملة أو إذا امتنع
صاحب العمل عن تنفيذ حكم قضائي يقضى بعودة العامل إلى عمله.
المادة ( : )529يعاقب بغرامة ال تقل عن  93.333جنيها "عشرة آالف جنيها"

كل من خالف أحكام نص المادة رقم  30من هذا القانون وتتعدد تلك الغرامة بتعدد
العمال.
المادة ( : )527يعاقب بغرامة ال تقل عن  7.333جنيها "خمسة آالف جنيها"

كل من خالف أحكام نص المادة رقم  33من هذا القانون وتتعدد تلك الغرامة بتعدد

العمال.

المادة ( : )521يحظر على ممثلي السلطة المختصة بتطبيق هذا القانون

االشتغال مطلقا سواء بالتعاقد أو من الباطن لدى أيا من الشركات والهيئات التي
تخضع لرقابتهم ،وفى حال مخالفة أي من أصحاب العمل لنص تلك المادة يعاقب
بغرامةال تقل عن  93.333آالف جنيها"عشرة آالف جنيها" والتجاوز 73.333
ألف جنيها "خمسين ألف جنيها" وفى حالة العود تضاعف الغرامه مع عدم االخالل
بالعقوبات التأديبيه الوارده بقانون العاملين المدنيين بالدوله
المادة ( : )521يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد ،15 ،12 ،17

 936 ،939 ،11من هذا القانون بغرامة مالية التقل عن خمسة أالف.7
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333جنيها "خمسة آالف جنيها" وال تجاوز  73.333جنيها "خمسين ألف جنيها"
وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة.
المادة ( : )511في حالة تخلف طرف من أطراف المفاوضة بالموعد المحدد

سلفا يحق للطرف األخر التمسك بتوقيع عقوبة مالية على الطرف الغائب ال تقل

عن  9.333جنيها "ألف جنيها" وال تجاوز  7.333جنيها "خمسة آالف جنيها"،
وتتضاعف في حالة العود.
المادة ( : )510إذا تسبب أحد أطراف المفاوضة في تعطيل اإلجراءات عن

المدة المنصوص عليها في المادتين  936 ،939من هذا القانون توقع عليه غرامة

بحد أدنى  7.333جنيها "خمسة آالف جنيها" وال تجاوز  63.333جنيها "عشرون
ألف جنيها".
المادة ( : )515يعاقب أي طرف من أطراف االتفاقية الجماعية لم يلتزم بتنفيذها

أو قام باى عمل أو إجراء من شأنه تعطيل تنفيذها بالحبس مدة ال تقل عن ستة
أشهر والغرامة التي ال تقل عن  73.333جنيها "خمسون ألف جنيها".
وال يحكم بالحبس والغرامة على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب األعمال إال
إذا كان التصرف الذي ترتب عليه عدم االلت ازم أو تعطيل تنفيذ االتفاقية قد صدر
عن مجلس إدارة المنظمة أو الممثل القانوني لها.
المادة ( : )512يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وغرامة ال تقل عن

 933.333جنيها "مائة ألف جنيها" كل من تسبب وحرض في تعطيل تنفيذ أحكام
هيئة التحكيم.
المادة ( : )511يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر كل من اعتدى أو

شارك أو حرض على حق العمال في اإلضراب.
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المادة ( : )512يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين كل صاحب عمل تحايل

لغلق المنشأة ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات إذا كانت الشركة إحدى
شركات القطاع العام أو قطاع األعمال العام التي تم خصخصتها.
المادة ( : )519يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن

 933.333ألف جنيها "مائة ألف جنيها" كل من يخالف أيا من أحكام المواد
913 ،915 ،912 ،917 ،913 ،910 ،916 ،919 ،913 ،931 ،933

ويحق للمضرور تحريك الدعوى الجنائية ،وفى جميع األحوال يتم وقف ترخيص
المنشأة لحين تأمين بيئة العمل مع صرف كامل أجور العمال.
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مؤسسو حملة "نحو قانون عادل للعمل"
أوال :االتحادات العمالية

 .9اتحاد الطيران المدني
 .6اتحاد النقابات المستقلة بالدقهلية
 .0اتحاد النقابات المستقلة بالسويس
 .3اتحاد النقابات المستقلة بالشرقية

 .7االتحاد المصرى للنقابات المستقلة
 .2االتحاد المصري للعاملين بالبترول
 .5رابطة المؤتمر الدائم لعمال االسكندرية
ثانيا :النقابات العمالية

 .9اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة األمريكية
 .6النقابة العامة للسائحين
 .0النقابة المستقلة لسكك حديد مصر
 .3النقابة المستقلة لشركة أكسيد

 .7النقابة المستقلة لعمال شركة ميديكال للمستلزمات الطبية بالعاشر من
رمضان
 .2النقابة المستقلة للباعة الجائلين بالجيزة

 .5النقابة المستقلة للباعة الجائلين بالقليوبية
 .3النقابة المستقلة للضيافة الجوية المصرية
 .1النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم
 .93النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة
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 .99النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر
 .96النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة كافة لجنوب الجيزة
 .90نقابة الطيارين المدنيين المصرية
 .93نقابة العاملين باألدوار الثانوية بالسينما والمسرح

 .97نقابة العاملين بالبناء واألخشاب المستقلة بالجيزة
 .92نقابة العاملين بالبناء واألخشاب المستقلة بالشرقية
 .95نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات بالجيزة
 .93نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات بالغربية
 .91نقابة المعلمين المستقلة
 .63نقابة عمال المعمار
 .69نقابة عمال اليومية والمعمار بالقاهرة
ثالثا :أحزاب وقوى سياسية

 .9جبهة طريق الثورة "ثوار"
 .6حركة االشتراكيين الثوريين
 .0حركة شباب اليسار "اإلسكندرية"

 .3حزب التحالف الشعبى االشتراكي
 .7حزب الدستور
 .2حزب العدل
 .5حزب العمال والفالحين (تحت التأسيس)
 .3حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
 .1حزب مصر القوية

023

مسودة مشروع قانون العمل البديل

رابعا :منظمات ومراكز حقوقية

 .9الجمعية المصرية للحقوق االقتصادية واالجتماعية
 .6المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 .0المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية
 .3جمعية الشباب للسكان والتنمية
 .7مركز المناضل للقانون
 .2مؤسسة المرأة الجديدة

 .5مؤسسة قضايا المرأة المصرية
خامسا :شخصيات عامة

 .9د .أحمد ح اررة (باحث)
 .6أ /أميمة كمال (صحفية)
 .0أ /خالد علي (محام)

 .4د .دينا مكرم عبيد (باحثة)
 .5أ /سعود عمر (نقابي)
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نناضل من أجل قانون عادل للعمل:
.9

يلغي حق صاحب العمل في فصل العمال تعسفيا وانهاء

خدمتهم ،دون الرجوع إلى القضاء.
.6

يضع عقوبات رادعة –تصل للحبس -على صاحب العمل إذا

.0

يلزم صاحب العمل الجلوس للتفاوض وااللتزام بما يتم االتفاق

خالف نصوص القانون وأهدر حقوق العمال.
عليه ،وعدم إطالة أمد التفاوض.

.3

يحرم ويجرم شركات توريد العمالة ،والزام أصحاب األعمال

بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط.
.7

ال يفرق بين األجر األساسي واألجر المتغير ويتعامل مع أجر

العامل الشامل.
.2

يجعل كافة عقود العمل دائمة ويلغي العقود المؤقتة ،ويقنن

العمالة الموسمية وبالمياومة.

.5

يعطي العمال الحق في االحتجاج السلمي بكافة أشكاله من

إضراب واعتصام ..الخ.
.3

يعطي للمتعطلين كافة ومن فقد عمله إعانة بطالة ال تقل عن

 %73من الحد األدنى لألجور ،حتى يعاد تشغيلهم.
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.1

ال يميز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص

في كافة الحقوق وخاصة اإلجازات.

 .93يضع موادا خاصة بخدم المنازل واألطفال في الزراعة تراعي
حقوقهم المهدرة.
 .99يمكن ذوي اإلعاقة واألقزام من ممارسة حقهم في العمل طبقا
لمبدأ التساوي بين المواطنين.

 .96يحاسب موظفي القوى العاملة على تقاعسهم وفسادهم لصالح
أصحاب األعمال.
 .90يلغي هيمنة و ازرة القوى العاملة على العمل ،وينشئ مجلسا
أعلى للعمل يقوم بأعمالها التشريعية ورسم سياسات العمل ،ويمثل فيه
العمال وأصحاب األعمال وو ازرة القوى العاملة بالتساوي.

 .93ينشئ مفوضية عليا للعمل تكون مستقلة وق ارراتها ملزمة ،ولها
حق الرقابة والمساءلة.
 .97ينص على إنشاء قاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت على
المستوى القومي لتلقى بيانات راغبي العمل والخريجين ،وأخرى لذوي

اإلعاقة واألقزام ،وتدرج هذه البيانات وفقا لتسلسل رقمي بأسبقية
التسجيل على المستوى القومي ،وتلتزم الحكومة وأصحاب االعمال
بالتشغيل وفقا لهذه القاعدة.
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للتواصل مع حملة "نحو قانون عادل للعمل"
االسم

تليفون

محافظة

أحمد ح اررة

01110359900

القاهرة

أشرف عبد الونيس

01009033434

الفيوم

حسام الدين عبد الفتاح

01205333933

القاهرة

حمدي عز

01005200882

القاهرة

خالد طوسون

01276069734

اإلسكندرية

خليل رزق

01229294534

القاهرة

سعود عمر

01200569489

السويس

عثمان مصطفى

01117000915

القاهرة

عالء عبد التواب

01201888982

القاهرة

فاطمة رمضان

01069310113

القاهرة

محمد عابدين

01229182091

القاهرة

محمد نوبي

01144839660

األقصر

مصطفى عمران

01220278485

بورسعيد

مكاريوس أسامة

01116262064

سوهاج

هدى كامل

01221938303

القاهرة

هشام فؤاد

01223795206

القاهرة

صفحة الحملة على الفيسبوك
http://is.gd/BM6N4L
صفحة جمع التوقيعات تأييدا لمشروع مسودة الحملة
http://is.gd/7da00k
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حملة "نحو قانون عادل للعمل"
 حملة شعبية يشارك بها العديد من
االتحادات والنقابات العمالية

عالوة على عدد من األحزاب
والقوى والحركات السياسية

ومنظمات حقوقية.
 يجدد مؤسسو الحملة الدعوة لكل
مهتم ومدافع عن الحقوق العمالية للمشاركة في الحملة وتوسيعها؛

من أجل تسييد قانون عادل للعمل يراعي التوازن بين طرفي عالقة
اإلنتاج (أصحاب العمل والعمال) ويستعيد الحقوق العمالية

المسلوبة.
 دفاعا عن حقوق ومطالب العمال التي تم إهدارها أو الهجوم عليها،
ال تقبل الحملة عضوية أية قوى سياسية منظمة في أي شكل رسمي

أو غير رسمي أو حتى غير منظمة وصلت للحكم وقامت بتشكيل

حكومات منذ عهد المخلوع مبارك وحتى اآلن ،وبالنسبة للقوى التي

شاركت فقط في السلطة دون وصولها منفردة لها يحظر على

أعضائها الذين شاركوا كمسئولين بأي صفة أو منصب في تلك

الحكومات من االنضمام للحملة ،مع إمكانية قبول تمثيل آخر ألي

من أعضاء تلك القوى بالحملة عن جهته السياسية.
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