ٌونٌو 2015

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة والثالثون

المذكرة الثانٌة والثالثون
قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003

اعداد
محمد حامد الصٌاد
مستشار التؤمٌن االجتماعً
وكٌل أول وزارة التؤمٌنات (سابقا)
رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً
للعاملٌن بالحكومة (سابقا)

محمد حامد الصٌاد
w: www.elsayyad.net

قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003
63/ 1

ٌونٌو 2015

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة والثالثون

الفهرس
صفحة
004
006
008
009

الموضوع
مقدمة
الكتاب األول  :التعارٌؾ واألحكام العامة
الباب األول  :التعارٌؾ
الباب الثانً  :أحكام عامة
الكتاب الثانً  :عالقات العمل الفردٌة
الباب األول  :التشؽٌل
الفصل األول  :تنظٌم تشؽٌل المصرٌٌن فً الداخل والخارج
الفصل الثانً  :تنظٌم عمل األجانب
الباب الثانً  :عقد العمل الفردي
الباب الثالث  :األجــور
البـاب الـرابع  :االجازات
الباب الخامس  :واجبات العمال ومساءلتهم
الفصل األول  :واجبات العمال
الفصل الثانً  :التحقٌق مع العمال ومساءلتهم
الباب السادس  :تنظٌم العمل
الفصل األول  :ساعات العمل وفترات الراحة
الفصل الثانً  :تشؽٌل النساء
الفصل الثالث  :تشؽٌل األطفال
الباب السابع  :انقضاء عالقة العمل

011
011
011
015
016
017
019
021
021
023
027
028
030
032
033

الكتاب الثالث  :التوجٌه والتدرٌب المهنً
الباب االول  :تنظٌمات التدرٌب المهنً
الباب الثانً  :الترخٌص بمزاولة عملٌات التدرٌب المهنً
الباب الثالث  :مزاولة عملٌات التدرٌب المهنً
الباب الرابع  :قٌاس مستوي المهارة وتراخٌص مزاولة الحرؾ
الباب الخامس  :التدرج

037
037
038
039
040
041

الكتاب الرابع  :عالقة العمل الجماعٌة
الباب األول  :التشاور والتعاون
الباب الثانً  :المفاوضات الجماعٌه
الباب الثالث  :اتفاقٌات العمل الجماعٌه
الباب الرابع  :منازعات العمل الجماعً

042
042
043
044
047

الكتاب الخامس  :السالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمل
الباب األول  :التعارٌؾ ونطاق التطبٌق
الباب الثانً  :مواقع العمل واإلنشاء والتراخٌص

049
049
050
محمد حامد الصٌاد
w: www.elsayyad.net

قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003
63/ 2

ٌونٌو 2015

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة والثالثون

الموضوع
الباب الثالث  :تؤمٌن بٌئة العمل
الباب الرابع  :الخدمات االجتماعٌة والصحٌة
الباب الخامس  :التفتٌش فً مجال السالمة والصحة
الباب السادس  :تنظٌم أجهزة السالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمل
بالمنشآت
الباب السابع  :أجهزة البحث والدراسات واألجهزة االستشارٌة
الكتاب السادس  :تفتٌش العمل والضبطٌة القضائٌة والعقوبات
الباب األول  :تفتٌش العمل والضبطٌة القضائٌة
الباب الثانً  :العقوبات

قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003

056
057
057
058

محمد حامد الصٌاد
w: www.elsayyad.net
63/ 3

صفحة
051
052
054
055

ٌونٌو 2015

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة والثالثون

مقدمة
نتناول فً هذه المذكرة أحكام قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم  12لسنة  ، 2003نظرا
للعالقة الوثٌقة بٌنه وبٌن قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  ، 1975حٌث
تحدد المادة  2من قانون التؤمٌن االجتماعً المشار الٌه نطاق سرٌانه  ،ومن بٌن الفئات المحددة
فً المادة المشار الٌها العاملون الخاضعون ألحكام قانون العمل الموحد سالؾ الذكر  ،ممن تتوافر
فٌهم شروط معٌنة .
هذا فضال عن ان كل من القانونٌن ٌحٌل فً بعض مواده الً ما ٌتضمنه القانون اآلخر – علً
سبٌل المثال ولٌس الحصر :
تتضمن المادة ( )79من قانون التامٌن االجتماعً :تستحق المإمن علٌها فى حالة الحمل والوضع تعوٌضا ً عن األجر ٌعادل  %75من األجر
المشار إلٌه فى الفقرة األولى من المادة (  )78تإدٌه الجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر
وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص علٌها بقانون العمل أوبؤنظمة العاملٌن المدنٌٌن
بالدولة أو بالقطاع العام بحسب األحوال بشرط أال تقل مدة إشتراكها فى التؤمٌن عن عشرة
أشهر.
 -تتضن المادة  54من قانون العمل :

للعامل الذي ٌثبت مرضه الحق فً إجازة مرضٌة تحددها الجهة الطبٌة المختصة ،
وٌستحق العامل خاللها تعوٌضا ً عن األجر وفقا ً لما ٌحدده قانون التؤمٌن اإلجتماعً.
لذا فقد رأٌت أنه من المناسب والمفٌد استعراض أحكام قانون العمل لهذه العالقة الوثٌقة بٌنه وبٌن
قانون التامٌن االجتماعً .
كما انه من المناسب ان نشٌر فً هذه المقدمة الً النقاط اآلتٌة :
 تعتبر المزاٌا الواردة بقانون العمل الحد األدنى لحقوق العاملٌن  ،التً ٌحق لهم التفاوض علًأساسه .
 ٌستحق العاملون الذٌن تسري فً شؤنهم أحكام قانون عالوة سنوٌة دورٌة فً تارٌخ استحقاقهاال تقل عن (  )%7من األجر األساسً الذي تحسب علً أساسه اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة
 ،وذلك حتى ٌصدر المجلس القومً لألجور القرارات المنظمة لهذه العالوة .
 ال تخل أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم  12لسنة  2003بحقوق العمال السابق لهمالحصول علٌها من أجور ومزاٌا مستمدة من أحكام القوانٌن واللوائح والنظم واالتفاقٌات
والقرارات الداخلٌة السابقة علً العمل بؤحكامه.
 صدر القانون بتارٌخ  2003 / 4 / 7ونشر فً الجرٌدة الرسمٌة فً ذات التارٌخ وحٌث ٌعملبه بعد تسعٌن ٌوما ً من الٌوم التالً لتارٌخ نشره  ،لذلك ٌعمل به من . 2003 / 7 / 7
ونتناول فً هذه المذكرة هذا الموضوع بمراعاة :
 الترتٌب الذي تضمنه قانون العمل المشار الٌه .والتمٌن االجتماعً .
 استعراض المواد التً ٌهتم بها المختصٌن فً مجال العمل أ االشارة الً القرارات الوزارٌة الصادرة بشان بعض أحكامه .– شرح النصوص القانونٌة اذا ما تطلب األمر ذلك .
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وقد استعنت فً اعداد هذه المذكرة ب :
 الموسوعة العمالٌة ( قانون العمل رقم  12لسنة  ) 2003للمستشار العمالً وخبٌرتشرٌع العمل فً منظمة العمل الدولٌة عبد الحمٌد قطب بالل – . 2009
 المناقشات باللجنة التشرٌعٌة بوزارة القوي العاملة والهجرة من خالل عضوٌتً لها منذفبراٌر . 2014
 -المداخالت المتعلقة بقانون العمل بالمنتدٌات بالموقع www.elsayyad.net

و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل
محمد حامد الصٌاد
مستشار التؤمٌن االجتماعً
وكٌل أول وزارة التؤمٌنات (سابقا)
رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً
للعاملٌن بالحكومة (سابقا)
W : www.elsayyad.net
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الكتاب األول
التعارٌف واألحكام العامة
الباب األول
التعارٌف
مادة ٌ -: 1قصد فً تطبٌق أحكام هذا القانون بالمصطلحات االتٌة المعانً المبٌنة قرٌن كل
منها:
(ا)العامل:
كل شخص طبٌعً ٌعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

وٌتطلب األمر لتحقٌق صفة العامل شرطٌن :
 شرط التبعٌة :أداء العمل لحساب شخص آخر تحت ادارته واشرافه دون النظر الًالمسمً عامال – مستخدما – موظفا
 -شرط األجر  :نقدا – عٌنا

(ب) صاحب العمل:
كل شخص طبٌعً أو اعتباري ٌستخدم عامالً أو أكثر لقاء أجر.
(ج)األجر :
كل ما ٌحصل علٌه العامل لقاء عمله  ،ثابتا ً كان أو متؽٌراً ،نقداً أو عٌنٌا ً.
وٌعتبر أجراً علً األخص ما ٌلً:
-1العمولة :
التً تدخل فً إطار عالقة العمل .

وهً ال تعدو أن تكون مكافؤة قصد منها اٌجاد حافز انتاج للعامل الٌستحقها اال اذا تحقق
سببها .
-2النسبة المئوٌة :
وهً ما قد ٌدفع للعامل مقابل ما ٌقوم بإنتاجه أو بٌعه أو تحصٌله طوال قٌامه بالعمل
المقرر له هذه النسبة .

وهً تدفع مقابل زٌادة المبٌعات وهً ال تعدو أن تكون مكافؤة قصد منها اٌجاد حافز انتاج
للعامل الٌستحقها اال اذا تحقق سببها وهو قٌامه بالبٌع أو التوزٌع الفعلً .

-3العالوات :
أٌا ً كان سبب استحقاقها أو نوعها .

الدورٌة السنوٌة – ؼالء المعٌشة – األعباء العائلٌة .

-4المزاٌا العٌنٌة :
التً ٌلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضٌات العمل.

التً ٌستحقها العامل لقاء طاقة ٌبذلها أو مخاطر ٌتعرض لها أثناء عمله – دون تلك التً
تعطً له عوضا له عن نفقات ٌتكبدها فً سبٌل تنفٌذه لعمله .
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-5المنح :
وهً ما ٌعطً للعامل عالوة علً أجره وما ٌصرؾ له جزاء أمانته أو كفاءته متً كانت
هذه المنح مقررة فً عقود العمل الفردٌة أو الجماعٌة أو فً األنظمة األساسٌة للعمل
وكذلك ما جرت العادة بمنحه متً توافرت لها صفات العمومٌة والدوام والثبات .

وٌشترط العتبارها جزء من األجر :
 أن ٌرد نص صرٌح فً العقد بمنحها . اذا نصت علٌها الئحة المنشؤة أو اتفاق العمل الجماعً . اذا جرت العادة بمنحها بشرط صرفها لجمٌع عمال المنشؤة وأن ٌتكرر صرفهاخالل  3الً  5سنوات .

-6البدل :
هو ما ٌعطً للعامل لقاء ظروؾ أو مخاطر معٌنة ٌتعرض لها فً أداء عمله

دون البدل الذي ٌتقاضاه مقابل نفقات ٌتكبدها فً سبٌل تنفٌذ عمله .

-7نصٌب العامل فً األرباح

ال تستحق اال اذا تحقق سببها وهو تحقٌق األرباح بالمنشؤة .
-8الوهبة :
التً ٌحصل علٌها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحدٌدها ،وتعتبر
فً حكم الوهبة النسبة المئوٌة التً ٌدفعها العمالء مقابل الخدمة فً المنشآت السٌاحٌة .
وٌصدر قرار من الوزٌر المختص باالتفاق المختص باالتفاق مع المنظمة النقابٌة المعنٌة
بكٌفٌة توزٌعها علً العاملٌن وذلك بالتشاور مع الوزٌر المعنً(.)1
(د)العمل المإقت:
العمل الذي ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضً طبٌعة إنجازه مدة
محددة  ،أو ٌنصب علً عمل بذاته وٌنتهً بانتهائه .

بصرؾ النظر عن المدة التً ٌستؽرقها وٌدخل فً طبٌعة نشاط المنشؤة .

(هـ) العمل العرضً :
العمل الذي ال ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط وال ٌستؽرق إنجازه أكثر
من ستة أشهر .

وٌشترط لذلك ثالثة شروط :
 أال ٌكون للعمل بالنسبة لصاحب العمل صفة الدوام كتكلٌؾ عامل أ دوات صحٌة باصالحدورات المٌاه .
 أال ٌكون العمل داخال فً طبٌعة نشاط المنشؤة . -أال ٌستؽرق العمل أكثر من ستة شهور .

( ) 1قرار وزٌر القوي العاملة والهجرة رقم 125لسنة 2003
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(و)العمل الموسمً :
العمل الذي ٌتم فً مواسم دورٌة متعارؾ علٌها .

مثل  :موسم حلج القطن – موسم جمع البرتقال .

(ز)اللٌل:
الفترة ما بٌن ؼروب الشمس وشروقها .
(ح)الوزٌر المختص:
الوزٌر المختص بالقوي العاملة .
(ط)الوزارة المختصة:
الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.
مادة  - 2فً تطبٌق أحكام هذا القانون تعتبر السنة ٌ 365وما ً  ،والشهر ثالثٌن ٌوما ً إال اذا تم
االتفاق علً خالؾ ذلك.
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الباب الثانً
أحكام عامة
مادة ٌ :3عتبر هذا القانون  ،القانون العام الذي ٌحكم عالقات العمل  ،وذلك مع مراعاة اتفاقٌات
العمل الجماعٌة وأحكام المادة (  )5من هذا القانون.

وذلك فٌما لم ٌرد به نص فً القوانٌن األخري كقانون القطاع العام – قطاع األعمال العام –
المناجم والمحاجر – العاملٌن فً الصحافة – العاملٌن فً المدارس الخاصة – ...الخ .
مالحظة  :قانون العمل استثنً العاملٌن بالحكومة .
مادة  :4ال تسري أحكام هذا القانون علً :
(ا) العاملٌن بؤجهزة الدولة بما فً ذلك وحدات اإلدارة المحلٌة والهٌئات العامة .
(ب)عمال الخدمة المنزلٌة ومن فً حكمهم.

من ٌعمل فً المساكن الخاصة لمساعدة أصحابها فً األعمال الٌدوٌة كالطاهً والسفرجً ،
دون من ٌإدون أعمال ذهنٌة لخدمة صاحب العمل حتً ولو كانت تتم فً المسكن الخاص
لصاحب العمل كالسكرتٌرة .

(ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعولهم فعالً.

وٌشترط لذلك :
 االعالة الفعلٌة  ،وال ٌشترط لالعالة المسكن المستقل أو المشترك بل االنفاق الفعلً الشباعحاجات المعول من مؤكل وملبس ومشرب وخالفه .
 أن ٌكون صاحب العمل شخصا طبٌعٌا ولٌس اعتبارٌا . -االستثناء مإقت بفترة االعالة .

وذلك ما لم ٌرد نص علً خالف ذلك.
مادة ٌ :5قع باطالً كل شرط أو اتفاق ٌخالؾ أحكام هذا القانون ولو كان سابقا ً علً العمل به ،اذا
كان ٌتضمن انتقاصا ً من حقوق العامل المقررة فٌه.
وٌستمر العمل بؤٌة مزاٌا أو شروط تكون مقررة أو تقرر فً عقود العمل الفردٌة أو الجماعٌة أو
األنظمة األساسٌة أو ؼٌرها من لوائح المنشؤة  ،أو بمقتضى العرؾ .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا ً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خالل
مدة سرٌانه او خالل ثالثة أشهر من تارٌخ انتهائه متً كانت تخالؾ أحكام هذا القانون.
مادة  : 6تعفً من الرسوم القضائٌة فً جمٌع مراحل التقاضً الدعاوي الناشئة عن المنازعات
المتعلقة بؤحكام هذا القانون التً ٌرفعها العاملون والصبٌة المتدرجون وعمال التلمذة الصناعٌة أو
المستحقون عن هإالء  ،وللمحكمة فً جمٌع األحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبال كفالة
ولها فً حالة رفض الدعوي ان تحكم علً رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفً الفئات المشار الٌها فً الفقرة السابقة من رسم الدمغة علً كل الشهادات والصور التً
تعطً لهم والشكاوي والطلبات التً تقدم منهم تطبٌقا ً ألحكام هذا القانون.
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مادة  : 7تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقٌن عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتٌاز
علً جمٌع أموال المدٌن من منقول وعقار ،وتستوفً مٌاشرة بعد المصروفات القضائٌة والمبالػ
المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك ٌستوفً االجر قبل ؼٌره من الحقوق المشار إلٌها فً الفقرة السابقة .

ما عدا األجور كبدل اآلجازة ومنحة الوفاة ونفقات تجهٌزونقل الجثة والمكافؤة تستوفً مٌاشرة بعد
المصروفات القضائٌة والمبالػ المستحقة للخزانة العامة.

مادة  :8إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولٌن بالتضامن فٌما بٌنهم عن الوفاء بجمٌع االلتزامات
التً تفرضها أحكام هذا القانون .
وٌكون من تنازل له صاحب العمل عن األعمال المسندة إلٌه كلها أو بعضها متضامنا ً معه فً
الوفاء بجمٌع االلتزامات التً تفرضها احكام هذا القانون
مادة  : 9ال ٌمنع من الوفاء بجمٌع االلتزامات الناشئة طبقا ً للقانون  ،حل المنشؤة أو تصفٌتها او
اؼالقها او افالسها .
وال ٌترتب علً ادماج المنشؤة فً غٌرها او انتقالها باالرث أو الوصٌة أو الهبة أو البٌع –ولو
كان بالمزاد العلنً -أو النزول أو االٌجار أو غٌر ذلك من التصرفات ،إنهاء عقود استخدام عمال
المنشؤة وٌكون الخلؾ مسئوالً بالتضامن مع أصحاب األعمال السابقٌن عن تنفٌذ جمٌع االلتزامات
الناشئة عن هذة العقود .
مادة ٌ : 10صدر الوزٌر المختص قراراً بتحدٌد الجهات اإلدارٌة المختصة بتطبٌق أحكام هذا
القانون (.)1

( )1قرار وزٌر القوي العاملة والهجرة رقم 116لسنة  2003بتحدٌد الجهات االدارٌة المختصة بتطبٌق احكام قانون العمل رقم 12لسنة
. 2003
قرار وزٌر القوي العاملة والهجرة رقم 220لسنة  2005بشان تعدٌل القرار الوزاري رقم 116لسنة  2003بتحدٌد الجهات االدارٌة
المختصة بتطبٌق احكام قانون العمل رقم  12لسنة 2003
قرار وزٌر القوي العاملة والهجرة رقم 179لسنة  2007بشان تعدٌل القرار الوزاري رقم 116لسنة  2003بتحدٌد الجهات االدارٌة
المختصة بتطبٌق احكام قانون العمل رقم  12لسنة 2003
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الكتاب الثانً
عالقات العمل الفردٌة
الباب األول
التشغٌل
مادة  :11تنشؤ لجنة علٌا لتخطٌط واستخدام القوي العاملة (...................)1
الفصل األول
تنظٌم تشغٌل المصرٌٌن فً الداخل والخارج
مادة  : 12مع عدم االخالل بؤحكام القانون رقم  39لسنة  1975بشؤن تؤهٌل المعوقٌن (،)2
علً كل قادر علً العمل وراغب فٌه ان ٌتقدم بطلب لقٌد اسمه بالجهة االدارٌة المختصة التً
ٌقع فً دائرتها محل اقامته مع بٌان سنه ومهنته ومإهالته وخبراته السابقة وعلً هذه الجهة قٌد
تلك الطلبات بؤرقام مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القٌد دون مقابل
وتحدد البٌانات التً ٌجب ان تتضمنها الشهادة المشار الٌها فً الفقرة السابقة بقرار من الوزٌر
المختص(.)3
مادة  :13اذا كان الراغب فً العمل ٌمارس حرفه من الحرف التً ٌصدر بها قرار من الوزٌر
المختص المشار الٌها فً المادة ( )4( )139من هذا القانون وجب علٌه ان ٌرفق بطلب القٌد شهادة
تحدد مستوي مهارته وترخٌص مزاولة الحرفة وطبقا ً للمادة (  )140من هذا القانون  ،وتثبت
درجة مهارته فً شهادة القٌد.
وال ٌجوز تشغٌل أي عامل إال اذا كان حاصال علً هذه الشهادة .
مادة  -: 14مع عدم االخالل بؤحكام القانون رقم  39لسنة  1975بشؤن تؤهٌل المعوقٌن ،
لصاحب العمل الحق فً تعٌٌن من ٌقع علٌه اختٌاره  ،فإذا لم ٌكن المرشح من بٌن الحاصلٌن
علً شهادة القٌد المشار الٌها فً المادة ( )12من هذا القانون  ،وجب علٌه قٌد اسمه خالل خمسة
عشر ٌوما ً من الحاقه بالعمل.
بالنسبة للوظائؾ
وٌجوز لصاحب العمل ان ٌستوفً احتٌاجاته الوظٌفٌة والمهنٌة والحرفٌة
واالعمال التً خلت أو أنشئت لدٌه ممن ترشحهم الجهة االدارٌة المختصة التً ٌقع فً دائرتها
محل عمله من المسجلٌن لدٌها مراعٌة أسبقٌة القٌد.
مادة ٌ : 15لتزم صاحب العمل فً المنشؤة القائمة وقت تطبٌق أحكام هذا القانون  ،وتلك التً
تنشؤ مستقبالً بؤن ٌرسل إلً الجهة اإلدارٌة المختصة التً ٌقع فً دائرتها محل العمل خالل
خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ العمل بهذا القانون او من تارٌخ بدء العمل بالمنشؤة – علً حسب
_________________________________________________
( ) 1قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 1184لسنة  2003بتشكٌل لجنة علٌا لتخطٌط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج .
( )2تم تعدٌله بالقانون رقم  49لسنة  1982بتعدٌل بعض أحكام القانون رقم  39لسنة  1975بشؤن تؤهٌل المعوقٌن .
( )3قرار وزٌر القوي العاملة والهجرة رقم 117لسنة  2003بشؤن البٌانات التً التً تتضمنها شهادة قٌد العمل .
( )4قرار وزٌر القوي العاملة والهجرة رقم 196لسنة  2003بن القواعد واالجراءات المنظمة لقٌاس مستوي المهارة .
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األحوال-بٌانا ً مفصالً بعدد العمال طبقا ً لمإهالتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسٌاتهم ونوعهم
األجور التً ٌتقاضونها .
وعلٌه خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ شغل الوظٌفة التً خلت لدٌه ان ٌعٌد الً الجهة االدارٌة
شهادة قٌد العامل الصادرة منها بعد استٌفاء البٌانات المدونة بها وعلٌه تدوٌن رقم شهادة القٌد
وتارٌخها امام اسم العامل فً سجل قٌد العمال بالمنشؤة .
وعلً صاحب العمل فى المنشآت المشار الٌها فً الفقرة االولً ان ٌرسل الً ذات الجهة خالل
شهر ٌناٌر من كل عام البٌانات اآلتٌة:
(أ)ما طرأ من تعدٌالت علً البٌانات الواردة فً الفقرة السابقة .
(ب)عدد الوظائؾ الشاؼرة بسبب االحالل والتوسعات الجدٌدة .
(ج)بٌان بتقدٌر االحتٌاجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعلٌمٌة والمهنٌة خالل العام التالً.
مادة  : 16لصاحب العمل اإلعالن عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل اإلعالم وان ٌعهد الً
احد المكاتب اإلستشارٌة بدراسة الطلبات التً تقدم الٌه وإبداء الرأي أو التوصٌة او المساعدة
بشؤن اختٌار افضل المرشحٌن لهذه الوظائؾ.
وال ٌجوز له تشغٌل عمال عن طرٌق متعهد او مقاول تورٌد عمال .
وٌجوز للوزٌر المختص بقرار منه الترخٌص للجمعٌات والمإسسات والمنظمات النقابٌة بالنسبة
العضائها بانشاء مكاتب لتشؽٌل المتعطلٌن  ,وفً هذه الحالة ٌتعٌن علً هذه الجهات مراعاة
االحكام الواردة فً هذا الفصل والقرار المشار إلٌه.
مادة  -:17مع عدم اإلخالل باالتفاقٌات الدولٌة المتعلقة بالتشغٌل  ،تكون مزاولة عملٌات الحاق
المصرٌٌن بالعمل فً الداخل والخارج عن طرٌق :
(أ) الوزارة المختصة .
(ب) الوزارات والهٌئات العامة .
(ج) االتحاد العام لنقابات مصر.
(د) شركات القطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص المصرٌة تبرمه من تعاقدات مع
الجهات االجنبٌة فً حدود أعمالها وطبٌعة نشاطها .
(هـ) شركات المساهمة أو شركات التوصٌة باالسم أو ذات المسئولٌة المحدودة  ،بعد الحصول
علً ترخٌص بذلك من الوزارة المختصة.
(و) النقابات المهنٌة بالنسبة العضائها فقط.
مادة  : 18للمنظمات الدولٌة . ....
مادة  : 19تتولً الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجٌة ......
مادة  :20تقدم الجهات المشار إلٌها فً المادتٌن  18 ، 17من هذا القانون ........
مادة ٌ :21حظر علً الجهات المشار الٌها فً المادة (  )17من هذا القانون تقاضً أي مقابل
من العامل نظٌر الحاقه بالعمل  ،ومع ذلك ٌجوز تقاضً مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من احكام الفقرة السابقة ٌجوز للشركات المشار إلٌها فً البند (هـ) من المادة ( )17
من هذا القانون تقاضً مبلػ ال ٌجاوز (  )%2من أجر العامل الذي ٌتم الحاقه بالعمل وذلك عن
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السنة االولً فقط كمصروفات ادراٌة  ،وٌحظر تقاضً اٌة مبالػ اخري من العامل تحت أي
مسمً .
مادة  -:22مع عدم اإلخالل بالشروط التً ٌوجبها قانون شركات المساهمة والتوصٌة باالسهم
والشركات ذات المسئولٌة المحدودة ٌ،شترط للحصول علً الترخٌص المنصوص علٌه فً الفقرة
(هـ)من المادة ( )17من هذا القانون ما ٌؤتً :
أن ٌكون المإسسون واعضاء مجلس اإلدارة والمدٌرون المختصون بعملٌات التشؽٌل من
المصرٌٌن ولم ٌسبق الحكم علً أي منهم بعقوبة جناٌة ،أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة
أو اآلداب العامة ما لم ٌكن قد رد الٌه اعتباره .
اال ٌقل رأس مال الشركة عن مائة الؾ جنٌه وأن ٌكون مملوكا ً بؤكمله للمصرٌٌن .
وبالنسبة للشركات التً تزاول عملٌات تشؽٌل المصرٌٌن خارج جمهورٌة مصر العربٌة ..
مادة ٌ-: 23لؽً الترخٌص بقرار من الوزٌر المختص .....................
مادة ٌ : 24صدر الوزٌر المختص القرارات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا الفصل ( ، )1وعلً األخص
القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل فً مجال التشؽٌل ،والشروط الواجب
توافرها فً مقر الشركة وتنظٌم إجراءات العمل فً هذا النشاط ،وتحدٌد السجالت التً ٌتعٌن
إمساكها والالزمة لمباشرة عملها وقواعد القٌد فٌها والرقابة والتفتٌش علٌها  ،والشروط الواجب
توافرها فً اإلعالنات التً تنشر فً جمهورٌة مصر العربٌة عن فرص العمل  ،وكذلك تحدٌد
اسلوب ووسٌلة إخطار الجهات المنصوص علٌها فً المادتٌن  18، 17من هذا القانون باعتراض
الوزاره وذلك كله خالل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ العمل بهذا القانون.
مادة ٌ :25ستثنً من تطبٌق أحكام هذا الفصل ما ٌؤتً :
(أ) األعمال العرضٌة .

وهً األعمال التً التدخل أساسا فً طبٌعة النشاط الذي ٌمارسه صاحب العمل والٌكون له
صفة الدوام بالنسبة لصاحب العمل .

(ب) الوظائؾ الرئٌسٌة التً ٌعتبر شاؼلوها وكالء مفوضٌن عن أصحاب األعمال .

مثل مدٌر المنشؤة ورئٌس مجلس ادارةها والوكٌل المفوض عن صاحب العمل  ،والذي
ٌعتبر عدة المدٌر المسئول .

وللوزٌر المختص ان ٌصدر قراراً بسرٌان أحكام هذا الفصل علً كل أو بعض األعمال
والوظائؾ والفئات المشار الٌها فً البندٌن السابقٌن .
____________________________________________

( )1قرار وزارة العمل والهجرة رقم 135لسنة  2005باصدار الالئحة المنظمة لمزاولٌة عملٌات الحاق المصرٌٌن بالعمل فً الداخل والخارج
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وعلً
مادة  :26تتولً الوزارة المختصة رسم سٌاسة ومتابعة تشغٌل العمالة غٌر المنتظمة
األخص عمال الزراعة الموسمٌٌن وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاوالت .
وٌصدر للوزٌر المختص بالتشاور مع الوزراء المعنٌٌن واالتحاد العام لنقابات عمال مصر
القرارت الخاصة بتحدٌد القواعد المنظمة لتشؽٌل هذه الفئات ( ،)1واشتراطات السالمة والصحة
واالنتقال واإلعاشة الواجب اتخاذها بشؤنهم  ،واللوائح المالٌة واإلدارٌة التً تنظم هذا التشؽٌل(.)1
(. - )1قرار وزارة العمل والهجرة رقم 213لسنة  2003باصدار الالئحة المنظمة لتشؽٌل العمالة ؼٌر المنتظمة
-

قرار وزارة العمل والهجرة رقم 168لسنة  2007باصدار الالئحة المالٌة واالدارٌة لوحدات تشؽٌل ورعاٌة العمالة ؼٌر المنتظمة  -عمال
المقاوالت والزراعة الموسمٌٌن والمإقتٌن

-

قرار وزارة العمل والهجرة رقم 251لسنة  2007بشؤن تشكٌل اللجان المحلٌة لتشؽٌل ورعاٌة العمالة ؼٌر المنتظمة -عمال المقاوالت
وعمال الزراعة الموسمٌٌن وعمال المناجم والمحاجر

-

قرار وزارة العمل والهجرة رقم 253لسنة  2007باصدار الالئحة المالٌة واالدارٌة لوحدات تشؽٌل ورعاٌة العمالة البحرٌة واشتراطات
السالمة والصحة المهنٌة واالنتقال واالعاشة

-

قرار وزارة العمل والهجرة رقم 186لسنة  2015بشان اصدار الالئحة المالٌة واالدارٌة لوحدات تشؽٌل ورعاٌة العمالة ؼٌر المنتظمة (
عمال الزراعة الموسمٌٌن وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاوالت )
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الفصل الثانً
تنظٌم عمل األجانب
مادة ٌ : 27خضع استخدام األجانب فً جمٌع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام
وقطاع األعمال العام والهٌئات العامة واالدارة المحلٌة والجهاز اإلداري للدولة لألحكام الواردة فً
هذا الفصل  ،وذلك مع مراعاة شروط المعاملة ٌالمثل .
() 1
وٌحدد الوزٌر المختص حاالت اعفاء األجانب من هذا الشرط .
مادة  :28ال ٌجوز لألجانب ان ٌزاولوا عمالً إال بعد الحصول علً ترخٌص
المختصة  ،وأن ٌكون مصرحا ً لهم بدخول البالد واالقامة بقصد العمل .

بذلك من الوزارة

مادة ٌ : 29حدد الوزٌر المختص بقرار منه شروط الحصول علً الترخٌص بالعمل ( )2المشار
إلٌه فً المادة السابقة واجراءاته والبٌانات التً ٌتضمنها وإجراءات تجدٌده والرسم الذي ٌحصل
عنه بما ال ٌقل عن الؾ جنٌه مصري.
وٌلتزم كل من ٌستخدم أجنبٌا ً أعفً من شرط الحصول علً الترخٌص بؤن ٌخطر الجهة االدارٌة
المختصة بذلك االستخدام خالل سبعة اٌام من مزاولة االجنبً للعمل  ،وكذلك عند انتهاء خدمته
لدٌه .
مادة ٌ : 30حدد الوزٌر المختص بقرار منه ( )1المهن واألعمال والحرؾ التً ٌحظر علً
االجانب األشتؽال بها  ،كما ٌحدد النسبة القصوي الستخدامهم فً المنشآت والجهات المبٌنة فً
المادة ( )27من هذا القانون.

( - )1قرار وزارة العمل والهجرة رقم  136لسنة  2003فً شؤن شروط واجراءات الترخٌض بالعمل لألجانب .
 قرار وزارة العمل والهجرة رقم  049لسنة  2008بشؤن شروط واجراءات الترخٌض بالعمل لألجانب . قرار وزارة العمل والهجرة رقم 292لسنة  2010بتعدٌل القرار رقم  136لسنة  2003فً شؤن شروط واجراءات الترخٌض بالعمللألجانب .
 قرار وزارة العمل والهجرة رقم 039لسنة  2011بتعدٌل القرار الوزاري رقم 292لسنة  2010بشان شروط واجراءات الترخٌضبالعمل لألجانب .
 قرار وزارة العمل والهجرة رقم 090لسنة  2011بتعدٌل القرار الوزاري رقم 292لسنة  2010الصادر بتعدٌل القرار الوزاري رقم 136لسنة  2003فً شؤن شروط واجراءات الترخٌض بالعمل لألجانب.
 قرار وزارة العمل والهجرة رقم 126لسنة  2013بتعدٌل القرار الوزاري رقم 292لسنة  2010الصادر بتعدٌل القرار الوزاري رقم 136لسنة  2003فً شؤن شروط واجراءات الترخٌض بالعمل لألجانب.
 قرار االدارة المركزٌة للتشؽٌل ومعلومات سوق العمل رقم 700لسنة  2006بشؤن القواعد واالجراءات التنفٌذٌة للترخٌص بالعمللالجانب .
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الباب الثانً
عقد العمل الفردي
مادة  :31تسري أحكام هذا الباب علً العقد الذي ٌتعهد بمقتضاه عامل بؤن ٌعمل لدي صاحب
العمل وتحت ادارته او اشرافه لقاء أجر .

وتتحدد أركان العقد فً اآلتً :
 – 1عالقة عمل بٌن عامل وصاحب عمل .
 – 2العامل تابعا لصاحب العمل فً أداء عمله ( شرط التبعٌة ) .
 – 3التبعٌة مقابل أجر ٌتقاضاه العمل من صاحب العمل .

مادة ٌ : 32لتزم صاحب العمل بتحرٌر عقد العمل كتابة باللؽة العربٌة من ثالث نسخ ٌ ،حتفظ
صاحب العمل بواحدة وٌسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التؤمٌنات االجتماعٌة المختص .
وٌجب ان ٌتضمن العقد علً األخص البٌانات التالٌة:
(أ) اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
(ب) اسم العامل ومإهله ومهنته او حرفته ورقمه التؤمٌنً ومحل اقامته وما ٌلزم الثبات
شخصٌته.
(ج) طبٌعة ونوع العمل محل التعاقد .
(د) االجر المتفق علٌه وطرٌقة موعد ادائه وكذلك سائر المزاٌا النقدٌة والعٌنٌة المتفق علٌها  ،وإذا
لم ٌوجد عقد مكتوب للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق االثبات .
وٌعطً صاحب العمل العامل اٌصاالً بما ٌكون قد أودعه لدٌه من اوراق وشهادات .
مادة  : 33تحدد مدة االختبار فً عقد العمل  ،وال ٌجوز تعٌٌن العامل تحت االختبار لمدة تزٌد
علً ثالثة اشهر او تعٌٌنه تحت االختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .

محمد حامد الصٌاد
w: www.elsayyad.net

قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003
63/ 16

ٌونٌو 2015

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة والثالثون

الباب الثالث
األجــور
مادة ٌ : 34نشؤ مجلس قومً لألجور برئاسة وزٌر التخطٌط ٌختص بوضع الحد األنً لألجور
علً المستوي القومً بمراعاة نفقات المعٌشة  ،وباٌجاد الوسائل والتدابٌر التً تكفل تحقٌق
التوازن بٌن األجور واألسعار .
كما ٌختص المجلس بوضع الحد األدنً للعالوات السنوٌة الدورٌة بما ال ٌقل عن (  )%7من
األجر األساسً الذي تحسب علً أساسه اشتراكات التؤمٌنات اإلجتماعٌة .
وفً حالة تعرض المنشؤة لظروف اقتصادٌة ٌتعذر معها صرف العالوة الدورٌة المشار الٌها ،
ٌعرض األمر علً المجلس القومً لألجور لتقرٌر ما ٌراه مالئما ً مع ظروفها فً خالل ثالثٌن
ٌوما ُ من تارٌخ عرض األمر علٌه .
وٌصدر رئٌس مجلس الوزراء خالل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكٌل هذا
المجلس ( )1وٌضم ................
مادة ٌ :35حظر التمٌٌز فً االجور بسبب اختالؾ الجنس أو األصل أو اللؽة أو الدٌن أو العقٌدة .
مادة ٌ: 36حدد األجر وفقا ً لعقد العمل او اتفاقٌة العمل الجماعً او الئحة المنشؤة  ،فإذا لم ٌحدد
األجر بؤي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد  ،وإال قدر األجر طبقا ً لعرؾ المهنة
فً الجهة التً ٌإدي فٌها العمل  ،فإن لم ٌوجد عرؾ تولت المحكمة العمالٌة المنصوص علٌها
فً المادة ( )71من هذا القانون تقدٌر األجر وفقا ً لمقتضٌات العدالة  ،وذلك كله مع مراعاة حكم
المادتٌن ( ) 35، 34من هذا القانون .
مادة  :37إذا تم االتفاق علً تحدٌد األجر باإلنتاج أو العمولة وجب اال ٌقل ما ٌحصل علٌه
العامل عن الحد األدنى لألجور.
مادة  :38تإدي األجور وغٌرها من المبالػ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا ً فً أحد اٌام
العمل وفً مكانه  ،مع مراعاة األحكام التالٌة:
(أ) العمال المعٌنون بؤجر شهري تإدي أجورهم مرة علً االقل فً الشهر.
(ب) اذا كان األجر باإلنتاج واستلزم العمل مدة تزٌد علً اسبوعٌن وجب ان ٌحصل العامل كل
أسبوع علً دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه من العمل وان ٌإدي له باقً األجر خالل
األسبوع التالً لتسلٌم ما كلؾ به .
(ج) فً ؼٌر ما ذكر فً البندٌن السابقٌن تإدي للعمال اجورهم مرة كل أسبوع علً األكثر ما لم
ٌتفق علً ؼٌر ذلك .
ً
(د) إذا انتهت عالقة العمل ٌإدي صاحب العمل للعامل أجره وجمٌع المبالػ المستحقة له فورا إال
إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فٌجب فً هذه الحالة علً صاحب العمل أداء
أجر العامل وجمٌع مستحقاته فً مدة ال تجاوز سبعة أٌام من تارٌخ مطالبة العامل بهذه
المستحقات.
( )1قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 983لسنة  2003بانشاء مجلس قومً للألجور .
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مادة ٌ : 39كون حساب متوسط األجر الٌومً لعمال اإلنتاج أو العمال الذٌن ٌتقاضون أجوراً
ثابتة مضافا ً إلٌها عمولة أو نسبة مئوٌة علً أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أٌام العمل
الفعلٌة فً السنة االخٌرة أو عن المدة التً اشتؽلها ان قلت عن ذلك مقسوما ُ علً عدد اٌام العمل
الفعلٌة عن ذات الفترة.

وٌراعً فً تحدٌد المتوسط قسمة اجمالً ما تقاضاه العامل علً أٌام العمل الفعلٌة بعد استبعاد أٌام
األجازات والعطالت الرسمٌة وإجازات األعٌاد  ،ثم ٌقسم حاصل ما تناوله العامل فً األٌام
المتبقٌة علً األٌام الفعلٌة .

مادة ٌ :40حظر علً صاحب العمل ان ٌنقل عام ً
الٌومٌة او
ال باالجر الشهري الً فئة عمال
العمال المعٌنٌن باالجر األسبوعً أو بالساعة أو باالنتاج اال بموافقة العامل عند نقله كتابة ،
وٌكون للعامل فً هذه الحالة جمٌع الحقوق التً اكتسبها فً المدة التً قضاها باألجر الشهري.
مادة  : 41اذا حضر العامل إلً مقر عمله فً الوقت المحدد للعمل  ،وكان مستعداً لمباشرة عمله
وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلً صاحب العمل  ،اعتبر كؤنه ادي عمله فعالً واستحق أجره
كامالً .
أما إذا حضر وحالت بٌنه وبٌن مباشرة عمله أسباب قهرٌة خارجة عن إرادة صاحب العمل
استحق نصؾ أجره .
مادة  :42ال ٌجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أؼذٌة أو سلع أو خدمات من محال معٌنة أو
مما ٌنتجه صاحب العمل من سلع أو ٌقدمه من خدمات .
مادة  : 43ال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌقتطع من أجر العامل أكثر من ( )%10وفاء لما ٌكون قد
أقرضه من مال اثناء سرٌان العقد أو ان ٌتقاضً اٌة فائدة عن هذه القروض  ،وٌسري ذلك الحكم
علً األجور المدفوعة مقدما ً.
مادة :44مع مراعاة أحكام المواد ( ) 77 ، 76 ، 75من قانون تنظٌم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضً فً مسائل األحوال الشخصٌة الصادر بالقانون رقم  1لسنة  ، 2000ال ٌجوز فً جمٌع
األحوال االستقطاع او الحجز أو النزول عن األجر المستحق للعامل ألداء أي دٌن اال فً حدود
( )%25من هذا األجر  ،وٌجوز رفع نسبة الخصم الً ( )%50فً حالة دٌن النفقة.
وعند التزاحم ٌقدم دٌن النفقة  ،ثم ما ٌكون مطلوبا ً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من
أدوات أو مهمات  ،او استرداد لما صرؾ الٌه بؽٌر وجه حق  ،أو ما وقع علً العامل من
جزاءات
وٌشترط لصحة النزول عن األجر فً حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة
مكتوبة من العامل
وتحسب النسبة المشار إلٌها فً الفقرة األولً من هذه المادة بعد استقطاع ضرٌبة الدخل علً
األجر ،وقٌمة المبالػ المستحقة وفقا لقوانٌن التؤمٌن اإلجتماعً  ،وما ٌكون صاحب العمل قد
اقرضه للعامل فً حدود النسبة المنصوص علٌها فً المادة السابقة .

المواد المشار الًها تنص علً :
المادة : 75
قررت لبنك ناصر استٌفاء ما قام بؤدائه من نفقات بسبب امتناع المحكوم علٌه بؤدائها .
المادة : 76
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حددت الحد األقصً لما ٌجوز الحجزعلٌه من المرتبات أو األجور وما فً حكمها وفاء لدٌن نفقة :
 % 25للزوجة أو المطلقة .
 % 40حالة وجود أكثر من زوجة .
 % 25للوالدٌن أو أٌهما .
 % 35للولدٌن أو أقل .
 % 40للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنٌن والوالدٌن أو أٌهما .
 %50للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدٌن والوالدٌن أو أٌهما .
المادة : 77
فً حالة التزاحم بٌن الدٌون تكون األولوٌة لدٌن نفقة الزوجة أو المطلقة  ،فنفقة األوالد  ،فنفقة
الوالدٌن  ،فنفقة األقارب  ،ثم الدٌون األخري .
مادة  :45ال تبرأ ذمة صاحب العمل من األجر إال إذا وقع العامل بما ٌفٌد استالم األجر فً السجل
المعد لذلك وفً كشوؾ األجور  ،على أن تشمل بٌانات هذه المستندات مفردات األجر .
مادة  : 46مع مراعاة حكم المادة السابقة ٌ ،سلم صاحب العمل الً عماله من األطفال اجورهم
او مكافآتهم او ؼٌر ذلك مما ٌستحقونه قانونا ً  ،وٌكون هذا التسلٌم مبرئا ً لذمته .
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البـاب الـرابع
االجازات
مادة  : 47تكون مدة اإلجازة السنوٌة ٌ 21وما بؤجر كامل لمن أمضى فً الخدمة سنة كاملة ،
تزاد إلى ثالثٌن ٌوما متى أمضى العامل فً الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر  ،كما
تكون اإلجازة لمدة ثالثٌن ٌوما فً السن لمن تجاوز سن الخمسٌن  ،وال ٌدخل فً حساب اإلجازة
أٌام عطالت األعٌاد والمناسبات الرسمٌة والراحة األسبوعٌة .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التً قضاها فً العمل بشرط أن
ٌكون قد أمضى ستة أشهر فً خدمة صاحب العمل .
وفً جمٌع األحوال تزاد مدة اإلجازة السنوٌة سبعة أٌام للعمال الذٌن ٌعملون فً األعمال الصعبة
أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فً المناطق النائٌة والتً ٌصدر بتحدٌدها قرار من الوزٌر
المختص( )1بعد أخذ رأى الجهات المعنٌة.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانٌة من المادة (  )48من هذا القانون  ،ال ٌجوز للعامل النزول عن
إجازته.

ٌمكن اثبات مدة خدمة العامل عند صاحب عمل أو أكثر من خالل شهادة من مكتب التؤمٌنات
االجتماعٌة المختص  ،تتضمن مدة خدمة العامل السابقة  ،كما ٌمكن فً حالة عدم التؤمٌن اعتماد
صاحب العمل مدة الخدمة السابقة كسنوات خبرة للعامل .

مادة ٌ :48حدد صاحب العمل مواعٌد اإلجازة السنوٌة حسب مقتضٌات العمل وظروفه  ،وال
ٌجوز قطعها إال ألسباب قوٌة تقتضٌها مصلحة العمل .
وٌلتزم العامل بالقٌام باإلجازة فً التارٌخ وللمدة التً حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل
كتابة بالقٌام باإلجازة سقط حقه فً اقتضاء مقابلها .
ً
وفً جمٌع األحوال ٌجب أن ٌحصل العامل علً إجازة سنوٌة مدتها خمسة عشر ٌوما  ،منها ستة
أٌام متصلة علً األقل ،وٌلتزم صاحب العمل بتسوٌة رصٌد اإلجازات او األجر المقابل له كل
ثالث سنوات علً األكثر فإذا انتهت عالقة العمل قبل استنفاد العامل رصٌد إجازته السنوٌة
استحق األجر المقابل لهذا الرصٌد.
وال ٌجوز تجزئة اإلجازة أو ضمها او تؤجٌلها بالنسبة لألطفال.

فترة الثالث سنوات تبدأ من تارٌخ التعٌٌن .
مادة  :49للعامل الحق فً تحدٌد موعد إجازته السنوٌة اذا كان متقدمؤ ألداء االمتحان فً إحدي
المراحل التعلٌمٌة بشرط أن ٌخطر صاحب العمل قبل قٌامه باإلجازه بخمسة عشر ٌوما ً علً
األقل.
مادة : 50لصاحب العمل ان ٌحرم العامل من أجره مدة اإلجازه  ،أو ٌسترد ما أداه من أجر عنها ،
إذا ثبت اشتؽاله خاللها لدي صاحب عمل آخر  ،وذلك دون إخالل بالجزاء التؤدٌبً .
_______________________________________________
( - )1قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  200لسنة  2003فً شؤن تحدٌد المناطق البعٌدة عن العمران واشتراطات ومواصفات مساكن
العمال وعٌٌن أصناؾ الطعام التً تقدم منها لكل عامل .
 قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  077لسنة  2007بشؤن تحدٌد األعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التى ٌستحق العاملونبها زٌادة االجازة االعتٌادٌة بمقدار سبعة أٌام .
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مادة  : 51للعامل ان ٌنقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تتجاوز ستة أٌام خالل السنة وبحد
أقصً ٌومان فً المرة الواحدة  ،وتحسب اإلجازة العارضة من اإلجازة السنوٌة المقررة للعامل.
مادة  : 52للعامل الحق فً إجازة بؤجر كامل فً األعٌاد التً ٌصدر بتحدٌدها قرار من الوزٌر
المختص ( )1بحد أقصً ثالثة عشر ٌوما ً فً السنة .
ولصاحب العمل تشغٌل العامل فً هذه األٌام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،وٌستحق العامل فً
هذه الحالة باالضافة إلً اجره عن هذا الٌوم مثلً هذا األجر.
مادة  : 53للعامل الذي أمضً فً خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فً إجازة
بؤجر كامل لمدة شهر ألداء فرٌضة الحج أو زٌارة بٌت المقدس  ،وتكون هذه اإلجازة مرة واحدة
طوال مدة خدمته .
مادة  : 54للعامل الذي ٌثبت مرضه  1الحق فً إجازة مرضٌة تحددها الجهة الطبٌة المختصة ،
وٌستحق العامل خاللها تعوٌضا ً عن األجر وفقا ً لما ٌحدده قانون التؤمٌنات اإلجتماعً .
وٌكون للعامل الذي ٌثبت مرضه فً المنشآت الصناعٌة التً تسري فً شؤنها أحكام المادتٌن 1
 8،من القانون رقم  21لسنة  1958فً شؤن تنظٌم الصناعة وتشجٌعها ( ، )2الحق فً إجازة
مرضٌة كل ثالث سنوات تقضً فً الخدمة علً أساس شهر بؤجر كامل ثم ثمانٌة أشهر بؤجر
ٌعادل (  )%75من أجره ثم ثالثة أشهر بدون أجر  ،وذلك إذا قررت الجهة الطبٌة المختصة
احتمال شفاإه .
وللعامل أن ٌستفٌد من متجمد إجازاته السنوٌة إلً جانب ما ٌستحقه من إجازة مرضٌة  ،كما له
أن ٌطلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة إلً إجازة سنوٌة إذا كان له رصٌد ) من اإلجازات السنوٌة "
مادة  50من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  137لسنة ٌ ) " 1981سمح بذلك .

ٌستفاد من الفقرة األخٌرة من هذه المادة :
 – 1الٌجوز حرمان العامل المرخص له بؤجازة مرضٌة من أجازته السنوٌة  ،حٌث لكل منهما
أساسها ودواعٌها .
ٌ – 2جوز للعامل خصم أجازته المرضٌة من أجازته السنوٌة لٌستفٌد باألجر الكامل بدال من نسبة
منه بشرط أن ٌكون له رصٌد ٌسمح بذلك .
مادة : 55مع مراعاة ما ورد بالمادة  49من هذا القانون  ،تحدد إتفاقات العمل الجماعٌة أو لوائح
العمل بالمنشؤة الشروط واألوضاع الخاصة باالجازات الدراسٌة مدفوعة األجر التً تمنح للعامل .
( - )1قرار وزٌر القوي العاملة بشؤن تحدٌد أٌام األعٌاد التً تعتبر أجازة بؤجر كامل
-

قرار وزارة القوي العاملة والهجرة بشؤن تحدٌد أٌام االعٌاد التى تعتبر اجازة بؤجر كامل للعمال

( )2المنشئات الصناعٌة التً تتجاوز المصارٌؾ الحكمٌة النشائها 5000جنٌه وتمارس نشاطها فً صناعة الؽزل والنسٌج – الكٌماوٌة -
الزٌوت – األدوٌة – البللور – المطاط  .... -من اأنشطة المحددة بالجداول المرفقة بقراري وزٌر الصناعة رقمً 140و 141
لسنة 1958
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الباب الخامس
واجبات العمال ومساءلتهم
الفصل األول
واجبات العمال
مادة ٌ: 56جب علً العامل:
(ا) ان ٌإدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانه  ،وذلك وفقا ً لما هو محدد بالقانون ولوائح
العمل وعقود العمل الفردٌة والجماعٌة  ،وأن ٌنجزها فً الوقت المحدد  ،وأن ٌبذل فٌها عناٌة
الشخص المعتاد.
(ب) أن ٌنفذ أوامر وتعلٌمات صاحب العمل الخاصة بتنفٌذ الواجبات التً تدخل فً نطاق العمل
المنوط به اذا لم ٌكن فً األوامر والتعلٌمات ما ٌخالؾ العقد أو القانون أو اللوائح أو اآلداب
العامة ولم ٌكن فً تنفٌذها ما ٌعرضه للخطر.
(ج)أن ٌحافظ علً مواعٌد العمل  ،وأن ٌتبع اإلجراءات المقررة فً حالة التؽٌب عن العمل أو
مخالفة مواعٌده.
(د)أن ٌحافظ علً ما ٌسلمه إلٌه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أٌة أشٌاء
أخري  ،وأن ٌقوم بجمٌع األعمال الالزمة لسالمتها  ،وٌلتزم بؤن ٌبذل فً ذلك عناٌة الشخص
المعتاد.
(هـ) أن ٌحسن معاملة عمالء صاحب العمل.
(و)أن ٌحترم رإساءه وزمالءه فً العمل  ،وان ٌتعاون معهم بما ٌحقق مصلحة المنشؤة التً ٌعمل
بها .
(ز)أن ٌحافظ علً كرامة العمل  ،وأن ٌسلك المسلك الالئق به .
(ح)أن ٌراعً النظم الموضوعة للمحافظة علً سالمة المنشؤة وأمنها .
(ط)أن ٌحافظ علً أسرار العمل  ،فال ٌفشً المعلومات المتعلقة بالعمل متً كانت سرٌة بطبٌعتها
أو وفقا ً للتعلٌمات الكتابٌة الصادرة من صاحب العمل .
(ي) أن ٌخطر جهة العمل بالبٌانات الصحٌحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته االجتماعٌة وموقفه من
أداء الخدمة العسكرٌة والبٌانات األخري التً تتطلب القوانٌن والنظم ادراجها فً السجل
الخاص به  ،وبكل تؽٌٌر ٌطرأ علً بٌان من البٌانات السابقة فً المواعٌد المحددة لذلك .
(ك)أن ٌتبع النظم التً ٌضعها صاحب العمل لتنمٌة وتطوٌر مهاراته وخبراته مهنٌا ً وثقافٌا ً أو
لتؤهٌله للقٌام بعمل ٌتفق مع التطور التقنً فً المنشؤة باالشتراك مع المنظمات النقابٌة
المختصة .
مادة ٌ :57حظر علً العامل أن ٌقوم بنفسه أو بواسطة غٌره باالعمال اآلتٌة :
(أ)اإلحتفاظ لنفسه أو لؽٌره بؤصل أٌة ورقة أو مستند خاص بالعمل.
(ب) العمل للؽٌر سواء بؤجر أو بدون أجر إذا كان فً قٌامه بهذا العمل ما ٌخل بحسن أدائه لعمله
أو ال ٌتفق مع كرامة العمل أو ٌمكن الؽٌر أو ٌساعده علً التعرؾ علً أسرار المنشؤة أو
منافسة صاحب العمل.
(ج) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي ٌمارسه صاحب العمل أثناء مدة سرٌان عقده  ،أو االشتراك
فً نشاط من هذا القبٌل  ،سواء بصفته شرٌكا ً أو عامالً .
(د)االقتراض من عمالء صاحب العمل أو ممن ٌمارسون نشاطا ً مماثالً للنشاط الذي ٌمارسه
صاحب العمل وال ٌسري هذا الحظر علً اإلقتراض من المصارؾ.
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w: www.elsayyad.net

قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003
63/ 22

ٌونٌو 2015

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة والثالثون

(هـ) قبول هداٌا أو مكافآت أو عموالت أو مبالػ أو أشٌاء أخري بؤٌة صفة كانت بمناسبة قٌامه
بواجباته بؽٌر رضاء صاحب العمل.
(و)جمع نقود أو تبرعات أو توزٌع منشورات أو جمع توقٌعات أو تنظٌم اجتماعات داخل مكان
العمل بدون موافقة صاحب العمل ،مع مراعاة ما تقضً به أحكام القوانٌن المنظمة للنقابات
العمالٌة .
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الفصل الثانً
التحقٌق مع العمال ومساءلتهم
مادة  :58علً صاحب العمل أن ٌضع الئحة تنظٌم العمل والجزاءات التؤدٌبٌة موضحا ً بها قواعد
تنظٌم العمل والجزاءات التؤدٌبٌة مصدقا ً علٌها من الجهة اإلدارٌة المختصة  ،وعلً هذه الجهة
أخذ رأي المنظمة النقابٌة التً ٌتبعها عمال المنشؤة قبل التصدٌق علً الالئحة  ،فإذا لم تقم الجهة
اإلدارٌة بالتصدٌق أو اإلعتراض علً الالئحة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌمها اعتبرت نافذة ،
وللوزٌر المختص أن ٌصدر بقرار منه أنظمة نموذجٌة للوائح والجزاءات لكً ٌسترشد بها
اصحاب األعمال .
وعلً صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فؤكثر أن ٌضع هذه الالئحة فً مكان ظاهر .
مادة ٌ :59شترط فً الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تؤدٌبٌا ً أن ٌكون ذا صلة بالعمل .
وتحدد الئحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها هو المنصوص علٌه فً المادة ( )60
من هذا القانون  ،وبما ٌحقق تناسب الجزاء مع المخالفة
وال ٌجوز توقٌع جزاء تؤدٌبً علً العامل بعد تارٌخ اإلنتهاء من التحقٌق فً المخالفة بؤكثر من
ثالثٌن ٌوما ً .
مادة : 60الجزاءات التؤدٌبٌة التً ٌجوز توقٌعها علً العامل وفقا ً للوائح تنظٌم العمل والجزاءات
التؤدٌبٌة فً كل منشؤة هً :
-1اإلنذار .
-2الخصم من األجر .
-3تؤجٌل موعد إستحقاق العالوة السنوٌة لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر .
-4الحرمان من جزء من العالوة السنوٌة بما ال ٌجاوز نصفها .
-5تؤجٌل الترقٌة عند إستحقاقها لمدة ال تزٌد علً سنة .
-6خفض األجر بمقدار عالوة علً األكثر .
-7الخفض إلً وظٌفة الدرجة األدنً مباشرة دون إخالل بقٌمة االجر الذي كان ٌتقاضاه .
-8الفصل من الخدمة وفقا ً ألحكام هذا القانون .
مادة  :61ال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما
ٌزٌد على أجر خمسة أٌام  ،وال ٌجوز أن ٌقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التً ٌوقعها أكثر
من أجر خمسة أٌام فً الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من األجر اعتبر أن المقصود بذلك هو األجر األساسً إلٌومً
للعامل
 ،كما ال
مادة  :62ال ٌجوز لصاحب العمل توقٌع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة
ٌجوز له الجمع بٌن اقتطاع جزء من أجر العامل تطبٌقا ً لحكم المادة (  )61من هذا القانون وبٌن
أي جزاء مالً إذا زاد ما ٌجب إقتطاعه علً أجر خمسة أٌام فً الشهر الواحد.
مادة ٌ :63جوز تشدٌد الجزاء إذا عاد العامل إلً إرتكاب مخالفة جدٌدة من نوع المخالفة التً
سبق مجازاة العامل عنها  ،متً وقعت المخالفة الجدٌدة خالل ستة أشهر من تارٌخ إبالغ صاحب
العمل بتوقٌع الجزاء السابق .
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مادة ٌ :64حظر توقٌع جزاء علً العامل إال بعد إبالغه كتابة بما نسب إلٌه وسماع أقواله
وتحقٌق دفاعه وإثبات ذلك فً محضر ٌودع فً ملفه الخاص  ،علً أن ٌبدأ التحقٌق خالل سبعة
أٌام علً األكثر من تارٌخ اكتشاؾ المخالفة وللمنظمة النقابٌة التً ٌتبعها العامل ان تندب ممثالً
عنها لحضور التحقٌق.
وٌجوز فً المخالفات التً ٌعاقب علٌها باإلنذار أو الخصم من األجر الذي ال ٌزٌد مقداره عن
أجر ٌوم واحد أن ٌكون التحقٌق شفاهه  ,علً أن ٌثبت مضمونه فً القرار الذي ٌقضً بتوقٌع
الجزاء.
وفً جمٌع الحاالت ٌشترط أن ٌكون القرار الصادر بتوقٌع الجزاء مسببا ً.
مادة : 65لصاحب العمل ان ٌحقق مع العامل بنفسه  ،او ان ٌعهد بالتحقٌق إلً إدارة الشئون
القانونٌه او أي شخص اخر من ذوي الخبرة فً موضوع المخالفة او احد العاملٌن بالمنشؤة بشرط
اال ٌقل المستوي الوظٌفً للمحقق عن مستوي العامل الذي ٌحقق معه .
مادة : 66لصاحب العمل أن ٌوقف العامل عن عمله مإقتا لمدة ال تزٌد عن ستٌن ٌوما مع صرؾ
اجره كامال إذا اقتضت مصلحة التحقٌق ذلك او طلب من المحكمة العمالٌة المشار إلٌها فً المادة
( )71من هذا القانون فصله من الخدمة .
مادة  :67إذا اتهم العامل بارتكاب جناٌة او بارتكاب جنحة مخلة بالشرؾ او االمانه او االداب
العامة او اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مإقتا  ،وعلٌه ان
ٌعرض االمر علً المحكمة العمالٌة المشار إلٌها فً المادة (  )71من هذا القانون خالل ثالثة اٌام
من تارٌخ الوقؾ .
وعلً المحكمة العمالٌة ان تبت فً الحالة المعروضة علٌها خالل سبعة اٌام من تارٌخ العرض ،
فإذا وافقت علً الوقؾ ٌصرؾ للعامل نصؾ اجره ،اما فً حالة عدم الموافقه علً الوقؾ
ٌصرؾ اجر العامل كامال من تارٌخ وقفه .
فإذا رات السلطه المختصة عدم تقدٌم العامل للمحاكمة الجنائٌة او قدم للمحاكمة وقضً ببراءته
وجب اعادته للعمل مع تسوٌة مستحقاته كاملة واال اعتبر عدم اعادته فصال تعسفٌا .
وإذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبٌر صاحب العمل او من ٌمثله وجب اداء باقً اجره عن مدة
الوقؾ.
مادة ٌ :68كون االختصاص بتوقٌع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالٌة المشار إلٌها فً
المادة ( )71من هذا القانون  .وٌكون توقٌع باقً الجزاءات التؤدٌبٌه لصاحب العمل او من ٌفوضه
لذلك .
وٌكون لمدٌر المنشؤة توقٌع جزاء االنذار والخصم من االجر لمد ال تجاوز ثالثة اٌام .
مادة  :69ال ٌجوز فصل العامل إال إذا ارتكب خطؤ جسٌما  ،وٌعتبر من قبٌل الخطؤ الجسٌم
الحاالت االتٌة :
 - 1إذا ثبت انتحال العامل لشخصٌة ؼٌر صحٌحة او قدم مستندات مزورة.
 - 2إذا ثبت ارتكاب العامل لخطؤ نشؤت عنه اضرار جسٌمه لصاحب العمل بشرط ان ٌبلػ
صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل اربع وعشرٌن ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 - 3إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعلٌمات الألزم اتباعها لسالمة العمال والمنشؤة –بشرط ان
تكون هذة التعلٌمات مكتوبة ومعلنة فً مكان ظاهر – رؼم التنبٌه علٌه كتابة بمراعاة ذلك.
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 - 4إذا تؽٌب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرٌن ٌوما متقطعة خالل السنة الواحدة او
اكثر من عشرة اٌام متتالٌة  ،علً ان ٌسبق الفصل إنذار كتابً بخطاب موصً علٌه بعلم
الوصول من صاحب العمل للعامل بعد ؼٌلبه عشرة اٌام فً الحالة االولً  ،وبعد ؼٌابه
خمسة اٌام فً الحالة الثانٌة .
 - 5إذا ثبت ان العامل افشً اسرار المنشؤة التً ٌعمل بها ادت إلً احداث اضرار جسٌمة
بالمنشؤة .
 - 6إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فً ذات نشاطه .
 - 7إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل فً حاالت سكر بٌن او متؤثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
 - 8إذا ثبت اعتداء العامل علً صاحب العمل او المدٌر العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسٌم
علً احد رإسائه اثناء العمل او بسببه.
 - 9إذا لم ٌراع العامل الضوابط الواردة فً المواد من (  )192إلً ( )194من الكتاب الرابع من
هذا القانون .
مادة  : 70إذا نشؤ نزاع فردي بٌن صاحب العمل والعامل فً شؤن تطبٌق احكام هذا القانون أو
أي من القوانٌن أو اللوائح المنظمة لعالقات العمل الفردٌة فألي منهما ان ٌطلب من لجنة – تشكل
من  :ممثل للجهة اإلدارٌة المختصة (مقررا)  ،ممثل للمنظمة النقابٌة  ،وممثل لمنظمة أصحاب
األعمال  -خالل عشرة اٌام من تارٌخ النزاع تسوٌته ودٌا  ،فإذا لم تتم التسوٌة خالل واحد
وعشرٌن ٌوما  -من تارٌخ تقدٌم الطلب – جازألي منهما أن ٌطلب من الجهة االدارٌة المختصة
احالة النزاع الً المحكمة العمالٌة المنصوص علٌها فً المادة (  )71من هذا القانون أو أن ٌلجؤ
الٌها فً موعد اقصاه خمسة واربعٌن ٌوما َ من تارٌخ اننهاء المدة المحددة للتسوٌة سواء كان قد
تقدم للجنة بطلب التسوٌة أو لم ٌتقدم به وإال سقط حقه فً عرض االمر علً المحكمة .
مادة  : 71تشكل المحكمة العمالٌة من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة االبتدائٌة
وتختص دون غٌرها بالفصل فً كافة المنازعات الفردٌة المشار الٌها فً المادة (  )70من هذا
القانون .
وتخطر المحكمة ممثال عن المنظمة النقابٌة المعنٌة  ،وممثال من منظمة أصحاب األعمال لسماع
رأٌهما فً النزاع فً أول جلسة  ،فاذا تخلؾ أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة فً نظر
الدعوي .
وعلً المحكمة العمالٌة ان تفصل  -علً وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه -
فً طلب صاحب العمل بفصل العامل خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ اول جلسة  ،فإذا رفضت
الطلب  ،قضت باستمرار العامل فً عمله وبالزام صاحب العمل بؤن ٌإدي الٌه مالم ٌصرؾ من
مستحقاته .
فً عمله اعتبر ذلك فصال تعسفٌا
فإذا لم ٌقم صاحب العمل بتنفٌذ الحكم باستمرار العامل
ٌستوجب التعوٌض طبقا للمادة ( )122من هذا القانون .
وتقضً المحكمةالعمالٌة – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعوٌض مإقت للعامل ٌعادل
أجره الشامل لمدة اثنً عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة  ،فان كانت أقل من ذلك كان
التعوٌض المإقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك  .وعلً العامل اعالن
صاحب العمل بطلباته النهائٌة خالل ثالثٌن ٌوما من الٌوم التالً لصدور الحكم بالتعوٌض المإقت
اذا لم ٌكن قد سبق له ابداإها .
وتقضً المحكمة العمالٌة للعامل بمبلػ التعوٌض النهائً وفً باقً طلباته بعد أن تخصم المبالػ
التً ٌكون العامل قد استوفاها تنفٌذا للحكم الصادر بالتعوٌض المإقت  .فإذا كان طلب فصل
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العامل بسبب نشاطه النقابً قضت المحكمة العمالٌة باستمرار العامل فً عمله إذا طلب ذلك ما لم
ٌثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم ٌكن بسبب هذا النشاط .
وٌتبع فٌما لم ٌرد بشؤنه نص خاص فً هذا القانون احكام قانونً المرافعات واالثبات فً المواد
المدنٌة والتجارٌة.
مادة ٌ : 72تبع فً الطعن علً أحكام المحاكم العمالٌة
المدنٌة والتجارٌة .

األحكام الواردة فً قانون المرافعات

مادة  :73إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فً فقد او اتالؾ مهمات او االت او خامات
او منتجات ٌملكها صاحب العمل او كانت فً عهدته التزام بؤداء قٌمة ما فقد او اتلؾ .
ولصاحب العمل بعد اجراء التحقٌق واخطار العامل ان ٌبدا باقتطاع المبلػ المذكور من اجره علً
اال ٌزٌد ما ٌقتطع لهذا الؽرض علً اجر خمسة اٌام فً الشهر الواحد.
وٌجوز للعامل ان ٌتظلم من تقدٌر صاحب العمل أمام المحكمة العمالٌة المشار إلٌها فً المادة
( )71من هذا القانون وفقا للمدد واالجراءات الواردة بها .
فإذا لم ٌقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره لالتالؾ او قضً له باقل منه وجب علٌه رد
مااقتطع دون وجه حق خالل سبعة اٌام من تارٌخ صدور قرار المحكمة العمالٌة .
وال ٌجوز لصاحب العمل ان ٌستوفً مستحقاته بطرٌق االقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلػ
مجموعها أجر شهرٌن .
مادة : 74ال تخل االحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالٌة العضاء
مجالس إدارة المنظمات النقابٌة .
مادة  :75علً صاحب العمل قٌد الجزاءات المالٌة التً توقع علً العمال فً سجل خاص  ،مع
بٌان سبب توقٌعها واسم العامل ومفدار اجره  ،وان ٌفرد لها حسابا َ خاصا  ،وٌكون التصرؾ فبها
طبقا َ لما ٌقرره الوزٌر المختص باالتفاق مع االتحاد العام لنقابات عمال مصر(.)1

( )1

 قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  123لسنة  2003بشأن انتصزف في حصيهة أمىال انجشاءات انمبنية انمىقعة عهي انعمبل . -قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  372لسنة  2013بشأن انتصزف في حصيهة أمىال انجشاءات انمبنية انمىقعة عهي انعمبل .
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الباب السادس
تنظٌم العمل
مادة :76ال ٌجوز لصاحب العمل ان ٌخرج علً الشروط المتفق علٌها فً عقد العمل الفردي او
اتفاقٌة العمل الجماعٌة،او ان ٌكلؾ العامل بعمل ؼٌر متفق علٌه إال إذا دعت الضرورة إلً ذلك
منعا لوقوع حادث او الصالح ما نشؤ عنه او فً حالة القوة القاهرة ،علً ان ٌكون ذلك بصفة
مإقته ،وله ان ٌكلؾ العامل بعمل ؼٌر المتفق علٌه إذا كان ال ٌختلؾ عنه اختالفا جوهرٌا بشرط
عدم المساس بحقوق العامل .
ومع ذلك ٌجوز لصاحب العمل تدرٌب العامل وتؤهٌله للقٌام بعمل مختلؾ ٌتماشً مع التطور
التقنً فً المنشؤة .
مادة :77علً صاحب العمل ان ٌنشئ ملفا لكل عامل ٌذكر فٌه علً االخص ،اسمه ومهنته
ودرجة مهارته عندالتحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته االجتماعٌة وتارٌخ بداٌة خدمته واجره ،
وبٌان ما ٌدخل علٌه من تطورات والجزاءات التً وقعت علٌه  ،وبٌان ما حصل علٌه من إجازات
وتلرٌخ نهاٌة خدمته واسباب ذلك .
وعلٌه ان ٌودع فً الملف محاضر التحقٌق وتقارٌر رإسائه عن عمله وفقا لما تقرره الئحة
المنشؤة واٌة اوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وال ٌجوز االطالع علً هذه البٌانات إال لمن
رخص له قانونا بذلك .
وعلٌه ان ٌحتفظ بملف العامل لمدة سنة علً االقل تبدا من تارٌخ انتهاء عالقة العمل .
مادة ٌ :78لتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التً تم التعاقد معه فٌها إلً مكان العمل ،
كما ٌلتزم بإعادته إلً تلك الجهة خالل ثالثة اٌام من تارٌخ انتهاء عقد العمل الحد االسباب المبٌنة
فً القانون  ،إال إذا رفض العامل كتابة العوده خالل المدة المذكورة .
فإذا لم ٌقم صاحب العمل بذلك وجب علً الجهة اإلدارٌة المختصة إذا تقدم إلٌها العامل فً نهاٌة
المدة المذكورة اعادته إلً الجهة التً تم التعاقد معه فٌها علً نفقتها ،ولهذة الجهة استرداد ما
انفقته بطرٌق الحجز اإلداري .
مادة :79إذا عهد صاحب العمل إلً صاحب عمل اخر بتؤدٌة عمل من اعماله او جزء منها وذلك
فً منطقة عمل واحدة وجب علً هذا االخٌر ان ٌسوي بٌن عماله وعمال صاحب العمل االصلً
فً جمٌع الحقوق وٌكون االخٌر متضامنا َ معه فً ذلك.
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الفصل األول
ساعات العمل وفترات الراحة
مادة  :80مع عدم االخالل باحكام القانون رقم 133لسنة  1961فً شؤن تنظٌم العمل فً
المنشؤت الصناعٌة  ،ال ٌجوز تشغٌل العامل تشغٌال فعلٌا َ اكثر من ثمانً ساعات فً الٌوم او
ثمانً واربعٌن ساعة فً االسبوع ،وال تدخل فٌها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
وٌجوز بقرار من الوزٌر المختص تخفٌض الحد االقصً لساعات العمل لبعض فئات العمال او
فً بعض الصناعات او االعمال التً ٌحددها .
مادة ٌ :81جب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل فً مجموعها
عن ساعة ،وان ٌراعً فً تحدٌد هذة الفترة اال ٌعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصلة .
وللوزٌر المختص( )1ان ٌحدد بقرار منه الحاالت او االعمال التً ٌتحتم – السباب فنٌه او لظروؾ
التشؽٌل – استمرار العمل فٌها دون فترة راحة كما ٌحدد االعمال الصعبة او المرهقة التً ٌمنح
العامل فٌها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلٌة .
مادة ٌ :82جب تنظٌم ساعات العمل وفترات الراح ة بحٌث ال تتجاوز الفترة بٌن بداٌة ساعات
العمل ونهاٌتها اكثر من عشر ساعات فً الٌوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد
إذا كان العامل اثناءها فً مكان العمل.
والتً ٌحددها الوزٌر
وٌستثنً من هذا الحكم العمال المشتغلون فً اعمال متقطعه بطبٌعتها
المختص بقرار منه ( )2بحٌث ال تزٌد مدة تواجدهم علً اثنتً عشرة ساعة فً الٌوم الواحد .
ال تقل عن
مادةٌ :83جب تنظٌم العمل بالمنشؤة بحٌث ٌحصل كل عامل علً راحة اسبوعٌة
اربع وعشرٌن ساعة كاملة بعد ستة اٌام عمل متصله علً االكثر  ،وفً جمٌع االحوال تكون
الراحة األسبوعٌة مدفوعة االجر.
مادة  :84استثناء من الحكم الوارد فً المادة السابقة ٌجوز فً االماكن البعٌدة عن العمران
وفً االعمال التً تتطلبها طبٌعة العمل او ظروف التشغٌل فٌها استمرار العمل تجمٌع الراحات
االسبوعٌه المستحقه للعامل عن مدة ال تتجاوز ثمانٌة اسابٌع وتحدد الئحة تنظٌم العمل والجزاءات
قواعد الحصول علً الراحات االسبوعٌة المجمعة وتضع المنشآت التً ٌقل عدد عمالها عن
عشرة  ،قواعد تنظٌم الراحات االسبوعٌة المجمعة بها وفقا َ للقرارات التً تصدرها المنشؤة .
وٌراعً فً حساب مدة الراحات االسبوعٌة المجمعة ان تبدا من ساعة وصول العمال إلً أقرب
موقع به مواصالت وتنتهً ساعة العودة إلٌه.
( )1

قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  122لسنة  2003بتحدٌد الحاالت واألعمال التً ٌتحتم استمرار العمل فٌها دون فترة راحة
واألعمال الشاقة والمرهقة التً ٌمنح العاملون فٌها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلٌة .

( )2قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  115لسنة  2003بتحدٌد األعمال المتقطعة بطبٌعتها التً ٌجوز تواجد العامل فً مكان العمل أكثر
من عشر ساعات فً الٌوم الواحد بحٌث ال تزٌد عن اثنتً عشرة ساعة فً الٌوم الواحد
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مادة  : 85لصاحب العمل عدم التقٌد باالحكام الواردة بالمواد ( ) 84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 80
من هذا القانون إذا كان التشغٌل بقصد مواجهة ضرورات عمل غٌر عادٌة او ظروف استثنائٌة
وٌشترط فً هذه الحاالت ابالغ الجهة االدارٌة المختصة بمبررات التشؽٌل االضافً والمدة
الالزمة التمام العمل والحصول علً موافقة كتابٌة منها .
وفً هذه الحاله ٌستحق العامل باالضافة الً اجره االصلً اجرا عن ساعات التشؽٌل االضافً ة
حسبما ٌتم االتفاق علٌه فً عقد العمل الفردي او الجماعً بحٌث ال ٌقل عن االجر الذي ٌستحقه
اللٌلً.
ة
العامل مضافا إلٌه ( )%35عن ساعات العمل النهارٌة ،و ( )%70عن ساعات العمل
مثل أجره تعوٌضا ً عن هذا الٌوم  ،وٌمنحه
فإذا وقع التشغٌل فً ٌوم الراحة استحق العامل
صاحب العمل ٌوما ً آخر عوضا ً عنه خالل األسبوع التالً.
وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز أن تزٌد ساعات العمل علً عشر ساعات فً الٌوم الواحد .

اذا كان العامل ٌستحق جنٌها فً الساعة ٌ ،ستحق أجرا اضافٌا  1.35جنٌه اذا كان العمل ٌإدي
نهارا و  1.7جنٌه اذا كان العمل ٌإدي لٌال .
مادة  : 86علً صاحب العمل أن ٌضع علً األبواب ارئٌسٌة التً ٌستعملها العمال فً الدخول ،
وكذلك فً مكان ظاهر بالمنشؤة جدوالً ببٌان ٌوم الراحة األسبوعٌة وساعات العمل وفترات الراحة
المقررة لكل عامل  ،وما ٌطرأ علً هذا الجدول من تعدٌل.
مادة  :87ال تسري أحكام المواد ( )84 ، 82 ، 81 ، 80من هذا القانون علً :
 - 1الوكال المفوضٌن عن صاحب العمل .
 - 2العمالء المشتؽلٌن باألعمال التجهٌزٌة والتكمٌلٌة التً ٌتعٌن انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
 - 3العمال المخصصٌن للحراسة والنظافة .
وتحدد االعمال المشار الٌها فً البندٌن (  )3 ، 2الحد األقصً لساعات العمل الفعلٌة واألضافٌة
فٌها بقرار من الوزٌر المختص ( )1وٌستحق العمال الوارد ذكرهم فً هذٌن البندٌن أجراً إضافٌا ً
طبقا ً لنص المادة ( )85من هذا القانون .
__________________________________________________
( ) 1قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  113لسنة  2003بتحدٌد األعمال التجهٌزٌة والتكمٌلٌة التً ٌتعٌن انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل
وأعمال الحراسة والنظافة .
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الفصل الثانً
تشغٌل النساء
مادة  :88مع عدم اإلخالل بؤحكام المواد التالٌة تسري علً النساء العامالت جمٌع األحكام
المنظمة لتشؽٌل العمال  ،دون تمٌٌز بٌنهم متً تماثلت أوضاع عملهم .
مادة ٌ : 89صدر الوزٌر المختص قراراً بتحدٌد األحوال واألعمال والمناسبات التً ال ٌجوز فٌها
تشؽٌل النساء فً الفترة ما بٌن الساعة السابعة مساءاً والسابعة صباحا (. )1
مادة ٌ :90صدر الوزٌر المختص قراراً بتحدٌد األعمال الضارة بالنساء صحٌا ً أو أخالقٌا ً وكلك
األعمال التً ال ٌجوز تشؽٌل النساء فٌها (. )2
مادة  :91للعاملة التً أمضت عشرة أشهر فً خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق فً إجازة
مدتها تسعون ٌوما ً بتعوٌض مساو لألجر الشامل تشمل المدة التً تسبق الوضع والتً تلٌه ٌ.شرط
أن تقدم شهادة طبٌة مبٌنا ً بها التارٌخ الذي ٌرجع حصول الوضع فٌه .
وال ٌجوز تشغٌل العاملة خالل الخمسة واألربعٌن ٌوما ً التالٌة للوضع .
وال تستحق إجازة الوضع ألكثر من مرتٌن طوال مدة خدمة العاملة .
انقبوىن  12نسىة 1996

أثناء إجازة الوضع المبٌنة

مادة ٌ : 92حظر علً صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها
بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعوٌض عن أجرها عن مدة اإلجازة أو استرداد ما تم أداإه إلٌها
منه إذا ثبت اشتؽالها خالل اإلجازة لدي صاحب عمل آخر وذلك مع عدم اإلخالل بالمسائلة
التؤدٌبٌة .

مادة ٌ :93كون للعاملة التً ترضع طفلها فً خالل األربعة والعشرٌن شهراً التالٌة لتارٌخ
الوضع –فضالً عن مدة الراحة المقررة-الحق فً فترتٌن أخرٌٌن للرضاعة ال تقل كل منهما عن
نصؾ ساعة  ،وللعاملة الحق فً ضم هاتٌن الفترتٌن .
وتحسب هاتٌن الفترتٌن اإلضافٌتان من ساعات العمل وال ٌترتب علٌهما أي تخفٌض فً األجر.
_________________________________________
( ) 1قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  183لسنة  2003بشان تنظٌم تشؽٌل النساء لٌال

.

( ) 2قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  155لسنة  2003فً شان تحدٌد األعمال التً ال ٌجوز تشؽٌل النساء فٌها .
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مادة : 94مع مراعاة حكم الفقرة الثانٌة من المادة (  )72من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم
 12لسنة ٌ ، )1(1996كون للعاملة فً المنشؤة التً تستخدم خمسٌن عامالً فؤكثر الحق فً
الحصول علً إجازة بدون أجر لمدة ال تتجاوز سنتٌن وذلك لرعاٌة طفلها  ،وال تستحق هذه
اإلجازة ألكثر من مرتٌن طوال مدة خدمتها.
مادة ٌ :95جب علً صاحب العمل فً حالة تشغٌله
العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشؽٌل النساء.

خمس عامالت فؤكثر أن ٌعلق فً أمكنة

أي المواد من  88الً . 93

مادة : 96علً صاحب العمل الذي ٌستخدم مائة عاملة فؤكثر فً مكان واحد أن ٌنشئ داراً
للحضانة أو ٌعهد إلً دار للحضانة برعاٌة أطفال العامالت بالشروط واألوضاع التً تحدد بقرار
من الوزٌر المختص.
أن تشترك فً تنفٌذ
كما تلتزم المنشآت التً تستخدم أقل من مائة عاملة فً منطقة واحدة
االلتزام المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة بالشروط واألوضاع التً تحدد بقرار من الوزٌر
المختص.
مادة ٌ :97ستثنً من تطبٌق أحكام هذا الفصل العامالت فً الزراعة البحتة.

المقصود بؤعمال الزراعة البحتة التً تتصل مباشرة بالزراعة كتمه ٌد األرض ومقاومة اآلفات أو
جنً المحصول أو ما ٌشابه ذلك فً الحقول والبساتٌن  ،أما األعمال التً تتصل بالزراعة
كاألعمال االدارٌة أو الصناعٌة الملحقة بالزراعة فال تخضع لهذا االستثناء .
( -) 1تنص المادة  72من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12لسنة  1996علً أنه :
للعاملة فً الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام الحصول علً إجازة بدون أجر لمدة سنتٌن لرعاٌة طفلها  ،وتستحق ثالث مرات طوال مدة
خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التؤمٌن المستحقة علٌها وعلً العاملة وفق أحكام هذا القانون
 ،أو أن تمنح العاملة تعوٌضا عن أجرها ٌساوي % 25من المرتب الذي كانت تستحقه فً تارٌخ بدء فترة اإلجازة وذلك وفقا الختٌارها .
وفً القطاع الخاص ٌكون للعاملة فً المنشؤة التً تستخدم خمسٌن عامال فؤكثر الحق فً الحصول علً إجازة بدون أجر لمدة التجاوز سنتٌن ،
وذلك لرعاٌة طفلها  ،وال تستحق هذه اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها .
 فتوي وزارة القوي العاملة بشؤن أجازة رعاٌة الطفل بالقطاع الخاص . -فتوي الجمعٌة العمومٌة بمجلس الدولة بشؤن أجازة رعاٌة الطفل بالقطاع الخاص .
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الفصل الثالث
تشغٌل األطفال
مادة ٌ: 98عتبر طفالً – فً تطبٌق أحكام القانون-كل من بلػ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام
التعلٌم األساسً ولم يبلػ ثمانً عشرة سنه كاملة .
وٌلتزم كل صاحب عمل ٌستخدم طفالً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه ٌعمل لدٌه
وتلصق علٌها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .
مادة ٌ :99حظر تشغٌل األطفال من اإلناث والذكور قبل بلوؼهم سن إتمام التعلٌم األساسً  ،أو
أربع عشرة سنة أٌهما أكبر ،ومع ذلك ٌجوز تدرٌبهم متً بلؽت سنهم اثنتً عشرة سنة .
مادة ٌ:100صدر الوزٌر المختص قراراً بتحدٌد نظام تشغٌل األطفال ( )1والظروؾ والشروط
واألحوال التً ٌتم فٌها التشؽٌل ،وكذلك األعمال والمهن والصناعات التً ٌحظر تشؽٌلهم وفقا ً
لمراحل السن المختلفة .
مادة ٌ:101حظر تشغٌل الطفل أكثر من ست ساعات ٌومٌا ً  ،وٌجب أن تتخلل ساعات العمل فترة
أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل فً مجموعها عن ساعة واحدة  ،وتحدد هذه الفترة أو
الفترات بحٌث ال ٌشتؽل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،وٌحظر تشؽٌل الطفل ساعات عمل
إضافٌة أو تشؽٌله فً أٌام الراحة األسبوعٌة والعطالت الرسمٌة .
ً
وفً جمٌع األحوال ٌحظر تشغٌل الطفل فٌما بٌن الساعة السابعة مسا ًء والسابعة صباحا .
مادة :102علً صاحب العمل الذي ٌقوم بتشغٌل طفل أو أكثر :
(أ)أن ٌعلق فً مكان ظاهر فً محل العمل نسخة تحتوي علً األحكام التً ٌتضمنها هذا الفصل.
(ب)أن ٌحرر كشفا ً موضحا ً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة اإلدارٌة
المختصة.
(ج)أن ٌبلػ الجهة اإلدارٌة المختصة بؤسماء األطفال العملٌن لدٌه واألعمال المكلفٌن بها وأسماء
األشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
مادة  :103ال تسري أحكام هذا الفصل علً األطفال الذٌن ٌعملون فً أعمال الزراعة البحتة.

المقصود بؤعمال الزراعة البحتة التً تتصل مباشرة بالزراعة كتمهو مقاومة اآلفات أو جنً
المحصول أو ما ٌشابه ذلك فً الحقول والبساتٌن  ،أما األعمال التً تتصل بالزراعة كاألعمال
االدارٌة أو الصناعٌة الملحقة بالزراعة فال تخضع لهذا االستثناء .
____________________________________
( ) 1قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  183لسنة  2003بشؤن تحدٌد نظام تشؽٌل األطفال والظروؾ والشروط واألحوال التً ٌتم فٌها التشؽٌل

وكذلك األعمال والمهن والصناعات التً ٌحظر تشؽٌلهم فٌها وفقا لمراحل السن المختلفة.
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الباب السابع
انقضاء عالقة العمل
مادة ٌ :104نتهً عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزٌد علً خمس سنوات  ،جاز للعامل إنهاإه دون تعوٌض – عند إنقضاء
خمس سنوات  -وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل اإلنهاء بثالثة أشهر .
وتسري أحكام الفقرة السابقة علً حاالت انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.
مادة  :105مع مراعاة أحكام المادة  106من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد
المدة واستمر طرفاه فً تنفٌذه  ،اعتبر ذلك منهما تجدٌداً للعقد لمدة ؼٌر محددة.
وال ٌسري ذلك علً عقود عمل األجانب.
جاز تجدٌده بإتفاق صرٌح بٌن

مادة  :106إذا انتهً عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته
طرفٌه وذلك لمدة أو لمدد أخري .
ً
فإذا زادت مدة العقد األصلٌة والمجددة علً خمس سنوات  ،جاز للعامل إنهاإه وفقا ألحكام المادة
 104من هذا القانون .
مادة  :107إذا أبرم عقد العمل إلنجاز عمل معٌن ،انتهً العقد بإنجاز هذا العمل فإذا استؽرق هذا
اإلنجاز مدة تزٌد علً خمس سنوات ال ٌجوز للعامل إنهاء العقد المبرم قبل تمام إنجاز العمل.
مادة :108إذا انتهً عقد العمل المبرم إلنجاز عمل معٌن واستمر طرفاه فً تنفٌذ العقد بعد إنجاز
العمل ،اعتبر ذلك تجدٌداً منهما للعقد لمدة ؼٌر محددة.
 ،جاز تجدٌده بإتفاق صرٌح بٌن

مادة  :109إذا انتهً عقد العمل المبرم لعمل معٌن بإنجازه
طرفٌه وذلك لعمل أو أعمال أخري مماثلة.
فإذا زادت مدة إنجاز العمل األصلً واألعمال التً جدد لها علً خمس سنوات  ،ال ٌجوز للعامل
إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه األعمال
مادة  :110مع عدم اإلخالل بحكم المادة(  )198من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد
التالٌة ،إذا كان عقد العمل غٌر محدد المدة  ،جاز لكل من طرفٌه انهاإه بشرط أن ٌخطر الطرؾ
اآلخر كتابة قبل اإلنهاء.
وال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌنهً هذا العقد اال فً حدود ما ورد بالمادة (  )69من هذا القانون أو
ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا ً لما تنص علٌه اللوائح المعتمدة.
وكاؾ ٌتعلق بظروفه الصحٌة أو
كما ٌجب أن ٌستند العامل فً اإلنهاء إلً مبرر مشروع
االجتماعٌة أو االقتصادٌة.
وٌراعً فً جمٌع األحوال أن ٌتم اإلنهاء فً وقت مناسب لظروؾ العمل.
مادة ٌ :111جب أن ٌتم اإلخطار قبل اإلنهاء بشهرٌن إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل
لدي صاحب العمل عشر سنوات  ،وقبل اإلنهاء بثالثة أشهر إذا زادت هذه المدة علً عشر
سنوات.
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مادة  :112ال ٌجوز تعلٌق اإلخطار باإلنهاء علً شرط واقؾ أو فاسخ.
وٌبدأ سرٌان مهلة اإلخطار من تارٌخ تسلمه  ،وتحتسب مدة خدمة العامل من تارٌخ تسلمه العمل
وحتً تارٌخ انتهاء مهلة اإلخطار .
مادة  :113ال ٌجوز توجٌه اإلخطار للعامل خالل إجازاته وال تحتسب مهلة اإلخطار إال من الٌوم
التالً النتهاء اإلجازة.
وإذا حصل العامل على إجازة مرضٌة خالل مهلة اإلخطار ٌوقؾ سرٌان هذه المهلة وال ٌبدأ
سرٌانها من جدٌد إال من الٌوم التالً النتهاء تلك اإلجازة .
مادة ٌ:114ظل عقد العمل قائما ً طوال مهلة اإلخطار
الناشئة عنه  ،وٌنتهً العقد بانقضاء هذه المهلة.

وٌلتزم طرفاه بتنفٌذ جمٌع االلتزامات

مادة  :115ال ٌجوز اإلتفاق علً اإلعفاء من شرط اإلخطار أو تخفٌض مدته ولكن ٌجوز اإلتفاق
علً زٌادة هذه المدة.
مادة :116إذا كان اإلخطار باإلنهاء من جانب صاحب العمل ٌحق للعامل أن ٌتؽٌب ٌوما ً كامالً
فً األسبوع أو ثمانً ساعات أثناء األسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع إستحقاقه ألجره عن
ٌوم أو ساعات العمل .
وٌمكن للعامل تحدٌد ٌوم الغٌاب أو ساعاته بشرط أن ٌخطر صاحب العمل بذلك فً الٌوم السابق
للؽٌاب علً األقل .
 .مع إحتساب مدة
مادة  :117لصاحب العمل أن ٌعفً العامل من العمل أثناء مهلة اإلخطار
الخدمة للعامل مستمرة إلً حٌن انتهاء تلك المدة  .مع ما ٌترتب علً ذلك من آثار وبخاصة
استحقاق العامل أجره عن مهلة اإلخطار.
مادة :118إذا أنهً صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاء مهلة اإلخطار إلتزم بؤن
ٌإدي للعامل مبلؽؤ ٌعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقً منها.
ضمن مدة خدمة العامل  ،وٌستمر
وفً هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقً منها
صاحب العمل فً تحمل األعباء واإللتزامات المترتبة علً ذلك.
أما إذا كان اإلنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ٌنتهً من وقت تركه للعمل.
مادة :119ال ٌعتد باستقالة العامل إال إذا كانت مكتوبة  ،وللعامل المستقٌل أن ٌعدل عن استقالته
كتابة خالل أسبوع من تارٌخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول االستقالة وفً هذه الحالة تعتبر
االستقالة كؤن لم تكن.
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مادة  :120ال تعتبر من المبررات المشروعة والكافٌة لإلنهاء لالسباب اآلتٌة:
(أ) اللون أو الجنس أو الحالة اإلجتماعٌة أو المسئولٌات العائلٌة أو الحمل أو الدٌن أو الرأي
السٌاسً.
(ب) انتساب العامل إلً منظمة نقابٌة أو مشاركته فً نشاط نقابً فً نطاق ما تحدده القوانٌن .
(ج) ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعً إلً تمثٌل العمال.
(د) تقدٌم شكوي أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فً ذلك تظلما ً من إخالل
بالقوانٌن أو اللوائح أو عقود العمل.
(هـ) توقٌع الحجز علً مستحقات العامل تحت ٌد صاحب العمل.
(و) استخدام العامل لحقه فً األجازات.
مادة  :121للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرٌة الناشئة عن
القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعً أو الئحة النظام األساسً للمنشؤة أو إذا وقع علً العامل
أو أحد ذوٌه إعتداء من صاحب العامل أو ممن ٌمثله ,
وٌعتبر اإلنهاء فً هذه الحاالت بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بؽٌر مبرر مشروع.
كاؾ  ،إلتزم بؤن ٌعوض الطرؾ

مادة :122إذا أنهً أحد الطرفٌن العقد دون مبرر مشروع
اآلخر عن الضرر الذي ٌصٌبه من جراء هذا اإلنهاء .
فإذا كان اإلنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن ٌلجؤ إلً المحكمة العمالٌة
المشار إلٌها فً المادة (  )71من هذا القانون بطلب التعوٌض  ،وال ٌجوز أن ٌقل التعوٌض الذي
تقرره المحكمة العمالٌة عن أجر شهرٌن من األجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وال ٌخل بحق العامل فً باقً إستحقاقاته المقررة قانونا ً.
مادة ٌ :123نتهً عقد العمل بوفاة العامل حقٌقة أو حكما ً طبقا ً للقواعد القانونٌة المقررة .
وال ٌنتهً عقد العمل بوفاة صاحب العمل إال إذا كان قد أبرم إلعتبارات تتعلق بشخص صاحب
العمل أو بنشاطه الذي ٌنقطع بوفاته.
وإذا توفً العامل وهو فً الخدمة ٌصرؾ صاحب العمل ألسرته ما ٌعادل أجر شهرٌن كاملٌن
لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنً قدره مائتان وخمسون جنٌها ً  ،كما ٌصرؾ منحة تعادل أجر
العامل كامالً عن الشهر الذي توفً فٌه والشهرٌن التالٌٌن له طبقا ً لقواعد التؤمٌن االجتماعً.
وٌلتزم صاحب العمل بنفقات تجهٌز ونقل الجثمان إلً الجهة التً استقدم العامل منها أو الجهة
التً تطلب أسرته نقله إلٌها.
مادة ٌ :124نتهً عقد العمل بعجز العامل عن تؤدٌة عمله عجزاً كلٌا ً أٌا ً كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئٌا ً فال تنتهً عالقة العمل بهذا العجز إال إذا ثبت عدم وجود عمل
آخر لدي صاحب العمل ٌستطٌع العامل أن ٌقوم به علً وجه مرض  ،وٌثبت وجود أو عدم وجود
العمل اآلخر وفقا ً ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً.
وإذا ثبت وجود هذا العمل اآلخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ٌنقله إلى ذلك
العمل مع عدم اإلخالل بؤحكام قانون التؤمٌن االجتماعً .
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مادة :125ال ٌجوز تحدٌد سن للتقاعد تقل عن ستٌن سنة .
وٌجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستٌن  ،ما لم ٌكن العقد محدد المدة وكانت
مدته تمتد إلً ما بعد بلوؼه هذه السن  ،ففً هذه الحالة ال ٌنتهً العقد إال بانقضاء مدته.
فٌما ٌتعلق بسن
وفً جمٌع األحوال ٌجب عدم اإلخالل بؤحكام قانون التؤمٌنات االجتماعً
ً
استحقاق المعاش وٌحق العامل فً اإلستمرار فً العمل بعد بلوؼه هذه السن استكماال للمدة
الموجبة إلستحقاق المعاش.
مادة ٌ:126ستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستٌن مكافؤة بواقع أجر نصؾ شهر عن كل
سنة من السنوات الخمس األولً ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالٌة لها ،وذلك إذا لم تكن
له حقوق عن هذه المدة وفقا ً ألحكام تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة المنصوص علٌها فً قانون
التؤمٌن االجتماعً .
وتستحق المكافؤة المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علً سن
الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافؤة علً أساس آخر ما
كان ٌتقاضاه.
إال إذا استنفد العامل
مادة ٌ :127حظر علً صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل
اجازاته المرضٌة وفقا ً لما ٌحدده قانون التؤمٌن اإلجتماعً  ،باالضافة إلً متجمد اجازاته السنوٌة
المستحقة له.
ً
وعلً صاحب العمل أن ٌخطر العامل برغبته فً إنهاء العقد قبل مضً خمسة عشر ٌوما من
تارٌخ استنفاد العامل إلجازاته .
فإذا شفً العامل قبل تمام اإلخطار امتنع علً صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .
مادة :128للعاملة أن تنهً عقد العمل سواء كان محدد المدة أو ؼٌر محدد المدة بسبب زواجها
أو حملها أو إنجابها دون أن ٌإثر ذلك علً الحقوق المقررة لها وفقا ً ألحكام هذا القانون أو ألحكام
قانون التؤمٌن االجتماعً.
وعلً العاملة التً ترغب فً إنهاء العقد لألسباب المبٌنة فً الفقرة السابقة أن تخطر صاحب
العمل كتابة برؼبتها فً ذلك خالل ثالثة أشهر من تارٌخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من
تارٌخ الوضع بحسب األحوال.
مادة  : 129لصاحب العمل أن ٌنهً عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما ً إلنجاز عمل معٌن
إذا حكم علً العامل نهائٌا ً بعقوبة جناٌة أو بعقوبة مقٌدة للحرٌة فً جرٌمة ماسة بالشرؾ أو
األمانة أو اآلداب العامة  ،وذلك ما لم تؤمر المحكمة بوقؾ تنفٌذ العقوبة.
مادة ٌ :130لتزم صاحب العمل أن ٌعطً العامل دون مقابل عند إنتهاء عقده وبناء علً طلبه
شهادة ٌبٌن فٌها تارٌخ التحاقه بالخدمة وتارٌخ انتهائها  ،ونوع العمل الذي كان ٌإدٌه  ،والمزاٌا
التً كان ٌحصل علٌها .
وللعامل أن ٌحصل من صاحب العمل دون مقابل علً شهادة بتحدٌد خبرته وكفاءته المهنٌة وذلك
أثناء سرٌان العقد وفً نهاٌته.
وٌجوز بناء علً طلب العامل تضمٌن الشهادة مقدار األجر الذي كان ٌتقاضاه وسبب انهاء عالقة
العمل .
ما ٌكون قد أودعه لدٌه من أوراق أو
وٌلتزم صاحب العمل بؤن ٌرد للعامل عند انتهاء عقده
شهادات أو أدوات فور طلبها.
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الكتاب الثالث
التوجٌه والتدرٌب المهنً
مادة ٌ:131قصد فً تطبٌق احكام هذا الكتاب بالمصطلحات االتٌة .....
الباب االول
تنظٌمات التدرٌب المهنً
مادة ٌ :132شكل المجلس االعلً لتنمٌة المواد البشرٌة (.............. )1
مادة ٌ :133نشؤ صندوق لتموٌل التدرٌب والتؤهٌل تكون له الشخصٌة االعتبارٌة العامة ٌ ،تبع
الوزٌر المختص وذلك لتموٌل انشاء وتطوٌر وتحدٌث مراكز وبرامج التدرٌب التً تستهدؾ
المواءمة بٌن احتٌاجات سوق العمل المحلً والخاص .
وٌختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التً تتبع لبرامج ومدد التدرٌب المهنً الدراسٌة
والنظرٌة ونظم االختبارات والشهادات التً تصدر فً هذا الشؤن .
وٌصدر رئٌس مجلس الوزراء قراراَ ( )2بتشكٌل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزٌر المختص
ٌحدد نظام العمل به وفروعه فً المحافظات والئحته التنفٌذٌة ونظام تحصٌل موارده والنظام
المحاسبً الواجب اتباعه ونظام الرقابة علً امواله .
مادة  :134تتكون موارد الصندوق المشار إلٌه فً المادة السابقة من :
 % 1 - 1من صافً أرباح المنشآت الخاضعة الحكام هذا القانون والتً ٌزٌد عدد العاملٌن بها
علً عشرة عمال .
 - 2ما تخصصه له الدولة ......................
( )1قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رقم  229لسنة  2003بتشكٌل واختصاصات المجلس األعلً لتنمٌة الموارد البشرٌة .
( - )2قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  1543لسنة  2003بتشكٌل ونظام العمل بمجلس ادارة صندوق تموٌل التدرٌب والتؤهٌل.
البشرٌة
.
 قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  1544لسنة  2003بشؤن تشكٌل واختصاصات اللجنة التنفٌذٌة للمجلس األعلى لتنمٌة المواردبالمحافظات
.
 -قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  1634لسنة  2003بتشكٌل وتحدٌد اختصاصات المجالس المحلٌة لتنمٌة الموارد البشرٌة
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الباب الثانً
الترخٌص بمزاولة عملٌات التدرٌب المهنً
مادة  :135ال ٌجوز الٌة جهة مزاولة عملٌة التدرٌب المهنً إال إذا كانت متخذة شكل شركة من
شركات المساهمة او التوصٌة باالسهم او الشركات ذات المسئولٌة المحدودة  ،وٌحدد المجلس
االعلً لتنمٌة الموارد البشرٌه المنصوص علٌه فً المادة (  )132من هذا القانون الحد االدنً
لراسمال كل من هذة الشركات الذي تمارس فٌه عملٌة التدرٌب.
وٌستثنً من احكام الفقرة السابقة:
 84لسنة 2002
-1الجهات والمنظمات النقابٌة والمإسسات االهلٌة المنشاة وفقا َ للقانون رقم
والتً تزاول عملٌات التدرٌب المهنً وقت صدور هذا القانون.
-2الجهات التً تنشئها وحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة ووحدات اإلدارة المحلٌة .
-3الجهات التً تزاول عملٌات التؤهٌل والتدرٌب المهنً للمعوقٌن.
-4المنشاة التً تتولً تدرٌب عمالها.
مادة ٌ :136شترط لمزاولة عملٌات التدرٌب المهنً الحصول علً ترخٌص بذلك من الوزارة
المختصه باستثناء الجهات المنصوص علٌها فً البنود (  )4 ، 3 ،2من الفقرة الثانٌة من المادة
السابقة.
() 1
وٌصدر الوزٌر المختص قرارا بتحدٌد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخٌص ...
( ) 1قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  150لسنة  2003بشؤن شروط وقواعد واجراءات منح الترخٌص بمزاولة عملٌات التدرٌب المهنً .
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الباب الثالث
مزاولة عملٌات التدرٌب المهنً
مادة :137تلتزم الجهات المرخص لها بالتدرٌب المهنً .........
مادة  :138يشتزط في انمدربيه انذيه يشاونىن أعمبل انتدريب انمهىي أن يزخص نهم بذنك مه
انىسارة انمختصة.
ويصدر انىسيز انمختص قزارا بتحديد شزوط وقىاعد وإجزاءات مىح انتزخيص  ،وحبالت إنغبئه
انمزخص نهم  ،يتم انتأشيز فيه بحبالت إنغبء
ويعد ببنىسارة انمختصة سجم نقيد انمدربيه
انتزاخيص (. )1
___________________________________________
( ) 1قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  151لسنة  2003بشؤن القواعد واالجراءات المنظمة لمزاولة عملٌات التدرٌب المهنً .
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الباب الرابع
قٌاس مستوي المهارة وتراخٌص مزاولة الحرف
مادة  :139تلتزم الجهة التً تزاول عملٌات التدرٌب المهنً ان تمنح المتدرب شهادة تفٌد
باجتٌازه البرنامج التدرٌبً الذي عقدته وتبٌن المستوي الذي بلؽه .
وٌحدد بقرار من الوزٌر المختص البٌانات االخري التً تدون فً هذة الشهادة وكذلك االحكام
الخاصة بقٌاس مستوي المهارة والجهات التً تختص بتحدٌد هذا المستوي ( )1والحرؾ التً
تخضع لهذا القٌاس وكٌفٌة اجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي ٌجري فٌه بالنسبة لكل حرفة
والشهادات التً تمنحها الجهات التً تتولً هذا االجراء ودرجات المهارة التً تقدرها وجمٌع
البٌانات التً ٌجب اثباتها فً تلك الشهادات مع بٌان الرسم المقررعنها بما ال ٌجاوز اربعٌن جنٌها
وحاالت اإلعفاء من هذا الرسم.
مادة  :140علً كل من ٌرغب فً مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزٌر المختص
المشار إلٌها فً المادة السابقة ،التقدم للجهة اإلدارٌة المختصه بطلب الحصول علً ترخٌص
مزاولة الحرفه.
وٌحظر علً صاحب العمل استخدام عامل فً احدي الحرف المبٌنة بالقرار الوزاري المشار
إلٌه بالفقرة السابقة  ،إال إذا كان العامل حاصال علً الترخٌص المذكور.وٌحدد بقرار من الوزٌر
المختص ( )2بعد اخذ رأى التنظٌم النقابً شروط وقواعد وإجراءات منح الترخٌص والرسم
المقرر له بما ال ٌجاوز اربعٌن جنٌها َ وحاالت اإلعفاء منه.
____________________________________
( ) 1قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  196لسنة  2003بشؤن القواعد واالجراءات المنظمة لقٌاس مستوي المهارة .
( )2قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  181لسنة  2003بشؤن القواعد واالجراءات المنظمة للحصول علً الترخٌص بمزاولة الحرفة .
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الباب الخامس
التدرج
مادة ٌ :141عتبر متدرجا كل من ٌلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة .
وٌصدر الوزٌر المختص قراراَ ( )1بالقواعد واإلجراءات المنظمه للتدرج المهنً .
مادة ٌ :142جب ان ٌكون اتفاق التدرج مكتوبا َ وتحدد فٌه مدة تعلم المهنة او الصنعة ومراحلها
المتتابعه والمكافؤة فً كل مرحلة بصورة تصاعدٌة علً اال تقل فً المرحلة االخٌرة عن الحد
االدنً لالجر المحدد لفئة العمال فً المهنة او الصنعة التً ٌتدرج فٌها .
مادة :143لصاحب العمل ان ٌنهً اتفاق التدرج إذا ثبت لدٌه عدم صالحٌة المتدرج او عدم
استعداده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة  ،كما ٌجوز للمتدرج ان ٌنهً االتفاق.
وٌشترط ان ٌخطر الطرف الراغب فً انهاء االتفاق الطرؾ االخر وبذلك قبل ثالثة اٌام علً
االقل .
مادة  :144تسري علً المتدرجٌن االحكام الخاصة باألجازات وساعات العمل وفترات الراحة
المنصوص علٌها فً المواد من ( )47إلً ( )55ومن ( )80الً ( )87من هذا القانون .
( - ) 1قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  175لسنة  2003بشؤن القواعد واالجراءات المنظمة للتدرج المهنً .
 قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم 230لسنة  2007بتعدٌل القرار الوزاري رقم  175لسنة  2003بشؤن القواعد واالجراءات المنظمةللتدرج المهنً
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الكتاب الرابع
عالقة العمل الجماعٌة
الباب األول
التشاور والتعاون
مادة ٌ :145شكل بقرار من رئٌس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل (...............)1
( - )1قزار رئيس مجهس انىسراء رقم  970نسىة  2003بشؤن تشكٌل ونظام العمل بالمجلس االستشاري للعمل .
-

قزار رئيس مجهس انىسراء رقم  2776نسىة  2007بشؤن تشكٌل ونظام العمل بالمجلس االستشاري للعمل .
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الباب الثانً
المفاوضات الجماعٌة
مادة  :146المفاوضه الجماعٌة هً الحوار والمناقشات التً تجري بٌن المنظمات النقابٌة
العمالٌه وبٌن اصحاب االعمال ..............
مادة ...............:147
مادة ...................:148
مادة ....................:149
مادة .................:150
مادة ٌ :151دون االتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة فً اتفاقٌة جماعٌة طبقا للشروط والقواعد
الخاصة باتفاقٌات العمل الجماعٌه الواردة فً هذا القانون .
كان ألي من الطرفٌن ان ٌلجؤ إلً الجهة اإلدارٌة
فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق
المختصةلمحاولة التوفٌق بٌنهما ومساعدتهما للوصول إلً اتفاق .
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الباب الثالث
اتفاقٌات العمل الجماعٌة
مادة:152اتفاقٌة العمل الجماعٌة هً اتفاق ٌنظم شروط وظروؾ العمل واحكام التشؽٌل وٌبرم
بٌن منظمة او اكثر من المنظمات النقابٌة العمالٌة وبٌن صاحب عمل او مجموعة من أصحاب
االعمال أو أكثر من منظماتهم.
مادة ٌ:153جب أن تكون االتفاقٌة الجماعٌة مكتوبة باللؽة العربٌة وأن تعرض من خالل خمسة
عشر ٌوما من تارٌخ توقٌعها علً مجلس إدارة النقابة العامة أو االتحاد العام لنقابات عمال مصر
علً حسب األحوال المقررة فً قانون النقابات العمالٌة وتكون الموافقة علٌها من أٌهما باألؼلبٌة
المطلقة ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك خالل مدة ال تجاوز ثالثٌن ٌوما من تارٌخ توقٌع االتفاقٌة.
وٌترتب علً تخلؾ أي شرط من الشروط السابقة بطالن االتفاقٌة.
مادة ٌ :154قع باطالً كل حكم ٌرد فً االتفاقٌة الجماعٌة ٌكون مخالفا ً ألحكام القانون أو النظام
العامة أو اآلداب العامة.
ٌ ،سري
وفً حالة تعارض حكم فً عقد العمل الفردي مع حكم مقابل فً االتفاقٌة الجماعٌة
الحكم الذي ٌحقق فائدة أكثر للعامل دون ؼٌره .
مادة ٌ :155كون إبرام االتفاقٌة الجماعٌة لمدة محددة ال تزٌد علً ثالث سنوات أو للمدة الالزمة
لتنفٌذ مشروع معٌن فإذا زادت المدة فً الحالة األخٌرة علً ثالث سنوات تعٌن علً طرفً
االتفاقٌة التفاوض لتجدٌدها كل ثالث سنوات فً ضوء ما ٌكون قد استجد من ظروؾ اقتصادٌة
واجتماعٌة وٌتبع فً شؤن التجدٌد اإلجراءات الواردة بالمادة ( )156من هذا القانون.
مادة ٌ :156تعٌن علً طرفً االتفاق سلوك طرٌق المفاوضة الجماعٌة لتجدٌدها قبل انتهاء مدتها
بثالثة أشهر فإذا انقضت المدة األخٌرة دون االتفاق علً التجدٌد أمتد العمل باالتفاقٌة مدة ثالثة
أشهر وٌستمر التفاوض لتجدٌدها فإذا انقضً شهران دون التوصل إلً اتفاق كان ألي من طرفً
االتفاقٌة عرض األمر علً الجهة اإلدارٌة المختصة التخاذ ما ٌلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة
وفقا ً ألحكام المادة ( )170من هذا القانون .
مادة ٌ :157لتزم صاحب العمل بؤن ٌضع فً مكان ظاهر فً محل العمل االتفاقٌة الجماعٌة
متضمنة نصوصها والموقعٌن علٌها وتارٌخ إٌداعها لدي الجهة اإلدارٌة المختصة.
مادة  :158تكون االتفاقٌة الجماعٌة نافذة وملزمة لطرفٌها بعد إٌداعها لدي الجهة اإلدارٌة
المختصة ونشر هذا اإلٌداع الوقائع المصرٌة مشتمالً علً ملخص ألحكام االتفاقٌة .
وتتولً الجهة اإلدارٌة المختصة قٌد االتفاقٌة خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ إٌداعها لدٌها ونشر
القٌد وفقا ً ألحكام الفقرة األولً .
ورفض قٌدها وإخطار طرفً االتفاقٌة
ولها خالل المدة المذكورة االعتراض علً االتفاقٌة
باالعتراض والرفض وأسبابه وذلك بكتاب موصى علٌه مصحوب بعلم الوصول .فإذا انقضت
المدة المذكورة ولم تقم الجهة اإلدارٌة بالقٌد والنشر أو االعتراض وجب علٌها إجراء القٌد والنشر
وفقا ً لألحكام السابقة .
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مادة  :159إذا رفضت الجهة اإلدارٌة المختصة قٌد االتفاقٌة وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل
من طرفً االتفاقٌة اللجوء إلً المحكمة االبتدائٌة التً ٌقع بدائرتها محل العمل بطلب القٌد وفق
اإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ اإلخطار بالرفض .
فإذا قضت المحكمة بقٌد االتفاقٌة وجب علً الجهة اإلدارٌة إجراء القٌد فً السجل الخاص ونشر
ملخص االتفاقٌة فً الوقائع المصرٌة بال مصروفات .
مادة  :160للمنظمات النقابٌة وأصحاب األعمال ومنظماتهم من غٌر طرفً االتفاقٌة الجماعٌة
االنضمام إلً االتفاقٌة بعد نشرها بالوقائع المصرٌة وذلك بناء علً اتفاق بٌن الطرفٌن الراؼبٌن
فً االنضمام ودون حاجة إلً موافقة طرفً االتفاقٌة األصلٌٌن وٌكون االنضمام بطلب موقع من
الطرفٌن ٌقدم إلً الجهة اإلدارٌة .
مادة :161علً الجهة اإلدارٌة المختصة التؤشٌر علً هامش السجل بما ٌطرأ علً االتفاقٌة
الجماعٌة من تجدٌد أو انضمام أو تعدٌل ونشر ملخص للتؤشٌر فً الوقائع المصرٌة خالل خمسة
عشر ٌوما ً من تارٌخ حصوله .
مادة ٌ :162لتزم طرفا االتفاقٌة الجماعٌة بتنفٌذها بطرٌقة تتفق مع ما ٌقتضٌه حسن النٌة وأن
ٌمتنعا عن القٌام بؤي عمل أو إجراء من شؤنه أن ٌعطل تنفٌذ أحكامها .
مادة  :163إذا طرأت ظروف استثنائٌة ؼٌر متوقعة ترتب علً حدوثها أن تنفٌذ أحد الطرفٌن
االتفاقٌة أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقا ً وجب علً الطرفٌن سلوك طرٌق المفاوضة الجماعٌة
لمناقشة هذه الظروؾ والوصول إلً اتفاق ٌحقق التوازن بٌن مصلحتهما .
فإذا لم ٌصل الطرفان إلً اتفاق كان ألي منهما عرض األمر علً الجهة اإلدارٌة المختصة
التخاذ ما ٌلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقا َ الحكام ( )170من هذا القانون .
مادة :164لكل من طرفً االتفاقٌة الجماعٌة وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال او أصحاب
األعمال ان ٌطلب الحكم بتنفٌذ اي من أحكامها او بالتعوٌض عن عدم التنفٌذ وذلك عن الممتنع عن
التنفٌذ او المخالؾ لاللتزامات الواردة باالتفاقٌة وال ٌحكم بالتعوٌض علً المنظمة النقابٌة او
منظمة أصحاب األعمال إال إذا كان التصرؾ الذي ترتب علٌه الضرر الموجب للتعوٌض قد
صدر عن مجلس إدارة المنظمة او الممثل القانونً لها .
مادة  :165للمنظمة النقابٌة ولمنظمات أصحاب األعمال التً تكون طرفا فً االتفاقٌة الجماعٌة
ان ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جمٌع الدعاوى الناشئة عن اإلخالل بؤحكام االتفاقٌة
وذلك دون حاجة إلً توكٌل منه بذلك .
ان ٌتدخل فٌها كما ٌجوز له رفع هذة
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته
الدعوى ابتداء مستقال عنها .
مادة : 166تخضع المنازعات الخاصة بؤي حكم من أحكام االتفاقٌة الجماعٌة لإلجراءات ....
مادة :167تقوم الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارٌة تختص بشئون المفاوضات واالتفاقٌات
الجماعٌه ومراقبة تطبٌقها .
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وٌصدر الوزٌر المختص باالتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب األعمال قراراَ ٌحدد فٌه
مستوٌات التفاوض الجماعً وموضوعاته واإلجراءات التً تتبع فً شؤنه علً المستوٌٌن اإلقلٌمً
والمستوٌات االدنً .
وٌصدر الوزٌر المختص قرارا ٌتضمن عقد عمل جماعً نموذجً ٌسترشد به أطراؾ المفاوضة
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الباب الرابع
منازعات العمل الجماعً
مادة :168مع عدم اإلخالل بحق التقاضً تسري أحكام هذا الباب علً كل نزاع ٌتعلق بشروط
العمل او ظروفه او أحكام االستخدام ٌنشؤ بٌن صاحب العمل او مجموعة من أصحاب األعمال
وبٌن جمٌع العمال او فرٌق منهم .
مادة ............. :169
مادة ..............:170
مادة  :171تعد فً الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء ٌصدر بها قرار من الوزٌر المختص
بالتشاور مع االتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب األعمال .
() 1
وٌصدر بتحدٌد شروط القٌد فً قائمة الوسطاء قرار من الوزٌر المختص .
مادة ................... :172
مادة ................... :173
مادة ..................... :174
مادة ......................... :175
مادة ........................:176
مادة .................... :177
مادة ........................:178
مادة ......................:179
مادة ................... :180
مادة . ...........................:181
مادة ........................... :182
مادة .......................... :183
مادة .................................. :184
مادة ...............................:185
مادة ...............................:186
مادة . ...........................:187
مادة ................................:188
مادة ................................. :189
مادة ..............................:190
مادة .................................... :191
مادة ................................... :192
مادة ................................ :193
مادة ................................ :194
مادة .............................:195
( - )1قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  038لسنة  2008باصدار قائمة الوسطاء فى منازعات العمل الجماعٌة .
 -قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  168لسنة  2013باصدار قائمة الوسطاء فى منازعات العمل الجماعٌة .
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مادة ٌ :196كون لصاحب العمل  ،لضرورات اقتصادٌة  ،حق اإلغالق الكلً أو الجزئً للمنشؤة
أو تقلٌص حجمها أو نشاطها بما قد ٌمس حجم العمالة بها  ،وذلك فً األوضاع وبالشروط
واإلجراءات المنصوص علٌها فً هذا القانون.
مادة  :197فً تطبٌق أحكام المادة السابقة  ،علً صاحب العمل أن ٌتقدم بطلب إؼالق المنشؤة
تقلٌص حجمها أو نشاطها إلً لجنة تشكل لهذا الؽرض.
وٌتضمن الطلب األسباب التً ٌستند إلٌها فً ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سٌتم االستؽناء
عنهم.
وعلً اللجنة أن تصدر قرارها مسببا ً خالل ثالثٌن ٌوما ً علً األكثر من تارٌخ تقدٌم الطلب الٌها
فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن ٌشتمل علً بٌان تارٌخ تنفٌذه .
ولصاحب الشؤن أن ٌتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب أن ٌشتمل علً بٌان تارٌخ تنفٌذه .
ولصاحب الشؤن أن ٌتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخري تشكل لهذا الؽرض  ،وٌترتب علً
التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقؾ تنفٌذه.
وٌصدر قرار من رئٌس مجلس الوزراء ( )1بتشكٌل كل من اللجنتٌن المشار إلٌهما وتحدٌد
اختصاصاتهما والجهات التً تمثل فٌهما واإلجراءات التً تتبع أمامهما ومواعٌد وإجراءات
التظلم.
وٌراعً أن ٌتضمن تشكٌل كل من اللجنتٌن ممثالً عن المنظمة النقابٌة العمالٌة المعنٌة ٌرشحه
االتحاد العام لنقابات عمال مصر  ،وممثالً عم منظمات أصحاب األعمال ترشحه المنظمة المعنٌة
بنشاط المنشؤة.
المقدم منه وبالقرار

مادة ٌ :198خطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابٌة المعنٌة بالطلب
الصادر باإلؼالق الكلً أو الجزئً للمنشؤة أو بتقلٌص حجمها أو نشاطها .
وٌكون تنفٌذ ذلك القرار اعتباراً من التارٌخ الذي تحدده اللجنة التً نظرت الطلب أو التظلم علً
حسب األحوال.

مادة  :199فً حالة اإلغالق الجزئً أو تقلٌص حجم المنشؤة أو نشاطها  ،إذا لم تتضمن االتفاقٌة
الجماعٌة السارٌة فً المنشؤة المعاٌٌر الموضوعٌة الختٌار من سٌتم االستؽناء عنهم من العمال،
فإنه ٌتعٌن علً صاحب العمل أن ٌتشاور فً هذا الشؤن من المنظمة النقابٌة وذلك بعد صدور
القرار وقبل التنفٌذ وتعتبر األقدمٌة واألعباء العائلٌة والسن والقدرات والمهارة المهنٌة للعمال من
المعاٌٌر التً ٌمكن االستئناس بها فً هذا الشؤن.
وفً جمٌع األحوال ٌتعٌن أن تراعً تلك المعاٌٌر والموازنة بٌن مصالح المنشؤة ومصالح العمال.
مادة ٌ :200حظر علً صاحب العمل التقدم بطلب اإلغالق الكلً أو الجزئً
حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكٌم.

للمنشؤة أو تقلٌص

( -)1قزار رئيس مجهس انىسراء رقم  984نسىة  2003بشؤن تشكٌل اللجان المحلٌة للبت فى طلبات االؼالق  ،واللجنة المركزٌة للتظلمات من قرارات
هذه اللجان .
 قزار رئيس مجهس انىسراء رقم  2797نسىة  2007بشؤن تشكٌل اللجان المحلٌة للبت فً طلبات االؼالق واللجنة المركزٌة للتظلمات منقرارات هذه اللجان.
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مادة  :201مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )198من هذا القانون  ،وفً الحاالت التً ٌحق فٌها
لصاحب العمل انهاء عقد العمل ألسباب اقتصادٌة ٌجوز له بدالً من استخدام هذا الحق ان ٌعدل
من شروط العقد بصفة مإقتة  ،وله علً األخص أن ٌكلؾ العامل بعمل متفق علٌه ولو كان
ٌختلؾ عن عمله األصلً  ،كما أن له أن ٌنقص أجر العامل بما ال ٌقل عن الحد األدنى لألجور.
فإذا قام صاحب العمل بتعدٌل فً شروط العقد وفقا ً للفقرة السابقة كان للعامل أن ٌنهً عقد العمل
دون أن ٌلتزم باإلخطار  ،وٌعتبر اإلنهاء فً هذه الحالة انهاء مبرراً من جانب صاحب العمل
،وٌستحق العامل المكافؤة المنصوص علٌها بالفقرة التالٌة.
وفقا ً لإلجراءات المبٌنة بالمواد من
وٌلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد ألسباب اقتصادٌة
( )200-196من هذا القانون بؤن ٌإدي للعامل الذي أنهً عقده مكافؤة تعادل األجر الشامل لشهر
عن كل سنة من الخمس السنوات األولً من سنوات الخدمة وشهر ونصؾ عن كل سنة تجاوز
ذلك.
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الكتاب الخامس
السالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمل
الباب األول
التعارٌف ونطاق التطبٌق
مادة ٌ : 202قصد فً تطبٌق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات االتٌة المعانً المبٌنة قرٌن كل
منها :
-1إصابة العمل ،واألمراض المهنٌة ،واألمراض المزمنة التعارٌؾ الواردة بها فً قانون التؤمٌن
االجتماعً وقراراته التنفٌذٌة.
-2المنشؤة  :كل مشروع او مرفق ٌملكه او ٌدٌره شخص من أشخاص القانون العام او الخاص.
-3المنشؤة فً تطبٌق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب :كل مشروع او مرفق ٌملكه او ٌدٌره
شخص من أشخاص القانون الخاص .
 ،والمنشؤت وفروعها اٌا كان

مادة  : 203تسري أحكام هذا الكتاب علً جمٌع مواقع العمل
نوعها او تبعٌتها سواء كانت برٌة او بحرٌة .
كما تسري اٌضا علً المسطحات المائٌة بجمٌع أنواعها ووسائل النقل المختلفة .

محمد حامد الصٌاد
w: www.elsayyad.net

قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003
63/ 51

ٌونٌو 2015

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة والثالثون

الباب الثانً
مواقع العمل واإلنشاء والتراخٌص
مادة ٌ:204راعً عند اختٌار مواقع العمل .................
مادة  :205تشكل فً وزارة الصناعة لجنة مركزٌة برئاسة رئٌس اإلدارة المركزٌة المختصة
فً هذه الوزارة وعضوٌة كل من رإساء اإلدارات المركزٌة المختصٌن بوزارات القوى العاملة
والهجرة واإلسكان والصحة والموارد المائٌة والري والكهرباء والداخلٌة وشئون البٌئة .
المختص( )1باالتفاق مع الوزراء المعنٌٌن ،
وٌصدر بتشكٌل هذه اللجنة قرار من الوزٌر
وتختص هذه اللجنة بما ٌلً :
 - 1وضع معاٌٌر واشتراطات منح تراخٌص المحال والمنشآت الصناعٌة التً تنشئها أو تدٌرها
الوزارات أو الهٌئات العامة والوحدات االقتصادٌة التابعة لها أو شركات قطاع األعمال
العام أو شركات القطاع العام .
 - 2الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخٌص للمحال والمنشآت المشار إلٌها على أن ٌكون
إصدار التراخٌص من وحدات اإلدارة المحلٌة المختصة  ،مع عدم اإلخالل بؤحكام القوانٌن
الصادرة فً هذا الشؤن.
مادة ....................................:206
مادة ....................................:207
( ) 1قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  201لسنة  2003بشؤن تشكٌل اللجنة المركزٌة بوزارة الصناعة لوضع معاٌٌر واشتراطات منح
تراخٌص المحال والنتشآت الصناعٌة .
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الباب الثالث
تؤمٌن بٌئة العمل
مادة :208تلتزم المنشؤة وفروعها بتوفٌر وسائل السالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة .....
مادة ...................:209
مادة ......................:210
مادة ...........................:211
مادة ............................. :212
مادة .........................:213
مادة ............................:214
مادة ...........................:215
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الباب الرابع
الخدمات االجتماعٌة والصحٌة
مادة  :216مع عدم اإلخالل بؤحكام قانون التؤمٌن اإلجماعً تلتزم المنشؤة وفروعها بؤجراء ما
ٌلً:
(أ) الكشؾ الطبً علً العامل قبل التحاقه بالعمل للتؤكد من سالمته ولٌاقته الصحٌة طبق النوع
العمل الذي ٌسند إلٌه.
(ب)كشؾ القدرات للتؤكد من لٌاقة العامل من ناحٌة قدراته الجسمانٌة والعقلٌه والنفسٌة بما ٌناسب
احتٌاجات العمل .
وتجري هذه الفحوص طبقا َ لألحكام المنظمة للتؤمٌن الصحً ،وٌصدر الوزٌر المختص باالتفاق
مع وزٌر الصحة قراراَ بتحدٌد مستوٌات اللٌاقة والسالمة الصحٌة والقدرات العقلٌة والنفسٌة التً
تتم علً أساسها هذة الفحوص.
مادة :217تلتزم المنشؤة وفروعها بما ٌؤتً :
(أ)تدرٌب العامل علً االسس السلٌمة آلداء مهنته .
(ب)إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاٌة المقررة لها
مع توفٌر أدوات الوقاٌة الشخصٌة المناسبة وتدرٌبه علً استخدامها .
وال ٌجوز للمنشؤة ان تحمل العامل أٌة نفقات او تقتطع من اجره أٌة مبالػ لقاء توفٌر وسائل
الحماٌة الالزمة لها .
مادة ٌ :218لتزم العامل بؤن ٌستخدم وسائل الوقاٌة وٌتعهد بالعناٌة بما فً حوزته منها وبتنفٌذ
التعلٌمات الصادرة للمحافظة علً صحته ووقاٌته من حوادث العمل ،وعلً أال ٌرتكب أي فعل
ٌقصد به منع تنفٌذ التعلٌمات او إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماٌة وسالمة العمال
المشتؽلٌن معه او تؽٌٌرها او إلحاق ضرر او تلؾ بها  ،وذلك دون اإلخالل بما ٌفرضه أي قانون
آخر فً هذا الشؤن .
مادة  :219تلتزم المنشؤة وفروعها بإجراء ما ٌؤتً :
(أ)التفتٌش الدوري الٌومً فً كل وردٌة عمل علً أماكن العمل وخاصة الخطرة منها الكتشاؾ
المخاطر المهنٌة والعمل علً الوقاٌة منها.
(ب)قٌام طبٌب المنشؤة –إن وجد –ٌفحص شكوي العامل المرضٌة ومعرفة عالقتها بنوع العمل .
(ج)التنسٌق مع الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً إلجراء الفحص الطبً الدوري لجمٌع عمال المنشؤة
للمحافظة علً لٌاقتهم الصحٌة وسالمتهم بصفة مستمرة والكتشاؾ ما ٌظهر من أمراض مهنٌة
فً مراحلها األولى  ،والجراء الفحص عند انتهاء الخدمة  ،وذلك كله طبقا َ ألنظمة التؤمٌن
الصحً المقررة فً هذا الشؤن.
مادة  :220تلتزم المنشؤة بؤن توفر لعمالها وسائل اإلسعافات الطبٌة :
وإذا زاد عدد عمال المنشؤة فً مكان واحد أو بلد واحد أو فً دائرة واحدة نصؾ قطرها خمسة
عشر كٌلو مترا علً خمسٌن عامالً تلتزم المنشؤة بؤن تستخدم ممرضا ً مإهالً أو أكثر ألعمال
التمرٌض أو اإلسعاؾ بكل وردٌة عمل بها  ،وأن تعهد إلً طبٌب بعٌادتهم فً المكان الذي تعده
لهذا الؽرض  ،وأن تقدم لهم األدوٌة الالزمة للعالج وذلك كله بالمجان.
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وإذا عولج العامل فً الحالتٌن المنصوص علٌهما فً الفقرتٌن الساٌقتٌن فً مستشفً حكومً
أو خٌري وجب علً المنشؤة أن تإدي إلً ادارة المستشفً نفقات العالج واألدوٌة واإلقامة .
وٌتبع فً تحدٌد نفقات العالج واألدوٌة واإلقامة المنصوص علٌهما فً الفقرات السابقة الطرق
واألوضاع التً ٌصدر بها قرار من الوزٌر المختص باالتفاق مع وزٌر الصحة (.)1
مادة ٌ :221لتزم من ٌستخدم عماالً فً أماكن ال تصل إلٌها وسائل المواصالت العادٌة أن ٌوفر
لهم وسائل االنتقال المناسبة.
وعلً من ٌستخدم عماالً فً المناطق البعٌدة عن العمران أن ٌوفر لهم التؽذٌة المناسبة والمساكن
المالئمة مع مراعاة تخصٌص بعضها للعمال المتزوجٌن.
() 2
وٌصدر الوزٌر المختص باالتفاق مع الوزراء المعنٌٌن ومع اإلتحاد العام لنقابات عمال مصر
ومنظمات أصحاب األعمال القرارات الالومة لتحدٌد المناطق البعٌدة عن العمران واشتراطات
ومواصفات المساكن وتعٌٌن أصناؾ الطعام والكمٌات التً تقدم منها لكل عامل وما ٌإدٌه صاحب
العمل مقابالً لها.
وٌجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائٌة الواردة فً الفقرة السابقة األخذ بنظام توافق علٌه إدارة
المنشؤة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن ٌعتمد من الجهة اإلدارٌة المختصة  ،وعلً أال ٌتضمن
هذا النظام االستعاضة عن تقدٌم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي .
مادة  :222تلتزم المنشؤة التً ٌبلغ عدد عمالها خمسٌن عام ً
ال فؤكثر بتقدٌم الخدمات اإلجتماعٌة
والثقافٌة الالزمة لعمالها  ،وذلك باإلشتراك مع اللجنة النقابٌة –إن وجدت –أو مع ممثلٌن للعمال
تختارهم التقابة العامة المختصة.
وٌصدر قرار من الوزٌر المختص بعد موافقة اإلتحاد العام لنقابات عمال مصر ( )3بتحدٌد الحد
األدنى لهذه الخدمات.
علً

مادة ٌ :223نشؤ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات االجتماعٌة والصحٌة والثقافٌة
المستوي القومً.
ً
وتلتزم كل منشؤة ٌبلغ عدد عمالها عشرٌن عامال فؤكثر بدفع مبلػ ال ٌقل عن خمسة جنٌهات
سنوٌا ً عن كل عامل لتموٌل هذا الصندوق.
() 4
والمبلػ الذي تلتزم كل منشؤة
وٌصدر الوزٌر المختص قراراً بتحدٌد الخدمات المشار إلٌها
بؤدائه بما ال ٌقل عن الحد األدنً المذكور  ،وذلك كله باالتفاق مع االتحاد العام لنقابات عمال
مصر ومنظمات أصحاب األعمال .
___________________________
( ) 1قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  180لسنة  2003فً شؤن تنفٌذ الرعاٌة الطبٌة للعمال .
( ) 2قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  200لسنة  2003فً شؤن تحدٌد المناطق البعٌدة عن العمران واشتراطات ومواصفات مساكن العمال
وتعٌٌن أصناؾ الطعام التً تقدم منها لكل عامل .
( ) 3قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  215لسنة  2003بتحدٌد الحد األدنى للخدمات االجتماعٌة والثقافٌة على مستوى المنشؤة.
( ) 4قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  217لسنة  2003بتحدٌد الخدمات االجتماعٌة والصحٌة والثقافٌة على مستوى القومً .
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() 1

مراعٌا ً فً هذا التشكٌل

كما ٌصدر الوزٌر المختص قراراً بتشكٌل مجلس إدارة الصندوق
التمثٌل الثالثً وبناء علً ترشٌح كل جهة لمن ٌمثلها.
() 2
متضمنة علً وجه الخصوص
كما ٌصدر الوزٌر المختص قراراً بالالئحة المالٌة واإلدارٌة
كٌفٌة التصرؾ فً حصٌلة المبالػ المشار إلٌها واالجراءات الخاصة بذلك.

( ) 1قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  214لسنة  2003بتشكٌل واختصاصات مجلس إدارة صندوق الخدمات االجتماعٌة والصحٌة والثقافٌة.
( ) 2قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  216لسنة  2003بشؤن الالئحة المالٌة واالدارٌة لصندوق الخدمات االجتماعٌة والصحٌة والثقافٌة.
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الباب الخامس
التفتٌش فً مجال السالمة والصحة
المهنٌة وبٌئة العمل
مادة  :224مع مراعاة األحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون  ،تلتزم الجهة اإلدارٌة
المختصة بما ٌؤتً :
 - 1إعداد جهاز متخصص للتفتٌش على المنشآت ٌتشكل من أعضاء تتوافر فٌهم المإهالت
العلمٌة والخبرة الالزمة فً مجاالت الطب والهندسة والعلوم وؼٌرها.
وٌتولى الجهاز المشار إلٌة مراقبة تنفٌذ أحكام السالمة والصحة المهنٌة وبٌئة العمل وٌتم
التفتٌش على أماكن العمل فً فترات دورٌة مناسبة.
 - 2تنظٌم برامج تدرٌبٌة متخصصة ونوعٌة لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتٌش
بالخبرات الفنٌة المتطورة بما ٌضمن أفضل
المشار إلٌه فً الفقرة السابقة  ،وتزوٌدهم
مستوٌات السالمة والصحة المهنٌة وبٌئة العمل.
 - 3تزوٌد جهاز التفتٌش المشار إلٌه بؤجهزة ومعدات القٌاس وكافة اإلمكانٌات الالزمة ألداء
مهمته.
وٌكون التفتٌش على المنشآت المتعلق عملها باألمن القومً والتً تحدد بقرار من رئٌس مجلس
الوزراء بمعرفة الجهة التً ٌحددها هذا القرار(.)1
مادة ..................... :225
مادة .................... :226

( )1قزار رئيس مجهس انىسراء رقم  982نسىة  2003بشؤن تحدٌد المنشآت المتعلق عملها باألمن القومى التابعة لوزارة االنتاج الحربى .
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الباب السادس
تنظٌم أجهزة السالمة والصحة المهنٌة
وتؤمٌن بٌئة العمل بالمنشآت
مادة ٌ :227صدر الوزٌر المختص القرارات الالزمة بتحدٌد المنشآت وفروعها التً تلتزم بإنشاء
أجهزة وظٌفٌة للسالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمل ( ، )1واللجان المختصة بذلك والجهات
التً تتولى التدرٌب فً هذه المجاالت وتحدد هذه القرارات القواعد التً تتبع فً هذا الشؤن.
وأسباب الحوادث واإلصابات واألمراض
وتختص اللجان المشار إلٌها ببحث ظروؾ العمل
المهنٌة وؼٌرها ووضع القواعد االحتٌاطات الكفٌلة بمنعها  ،وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة
للمنشآت وفروعها
وٌجب أن ٌشمل التدرٌب العاملٌن بالجهاز الوظٌفً للسالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمل
وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولٌن عن اإلدارة واإلنتاج بكافة مستوٌاتهم بما ٌتفق
ومسئولٌاتهم وطبٌعة عملهم.
مادة  : 228تلتزم كل منشؤة صناعٌة ٌعمل بها خمسة عشر عامال فؤكثر  ،وكل منشؤة ؼٌر
صناعٌة ٌعمل بها خمسون عامال فؤكثر بموافاة مدٌرٌة القوى العاملة المختصة بإحصائٌة نصؾ
سنوٌة عن األمراض واإلصابات  ،وذلك خالل النصؾ األول من شهرى ٌولٌو وٌناٌر على األكثر
كما تلتزم كل منشؤة من المنشآت الخاضعة ألحكام هذا الباب بإخطار المدٌرٌة المشار إلٌها بكل
حادث جسٌم ٌقع بالمنشؤة وذلك خالل أربع وعشرٌن ساعة من وقوعه.
وٌصدر الوزٌر المختص قرارا ( )2بالنماذج التً تستخدم لهذا الؽرض.
 -قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  134لسنة  2003بتحدٌد المنشآت التً تلتزم بانشاء أجهزة وظٌفٌة ولجان للسالمة والصحة

( )1

المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمل والجهات التً تتولً التدرٌب والقواعد التً تتبع فً هذا الشؤن .
 قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  248لسنة  2003بتشكيم نجىة نىضع انضىابظ انخبصة بتدريب أجهشة وأعضبء نجبن انسالمة انمهىيةوتأميه بيئة انعمم .

 قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  206لسنة  2004بشؤن مناهج التدرٌب فى مجال السالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العملوالقواعد المنظمة لذلك .
-

قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  098لسنة  2006بشؤن تعدٌل القرار رقم  134لسنة . 2003

-

قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  020لسنة  2008بشؤن تعدٌل القرار رقم  248لسنة . 2003

( )2قرار وزٌرالقوي العاملة والهجرة رقم  126لسنة  2003بشؤن احصائٌات ونماذج اصابات العمل والحوادث الجسٌمة واألمراض المهنٌة
واألمراض العادٌة والمزمنة .
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الباب السابع
أجهزة البحث والدراسات
واألجهزة االستشارٌة
مادة ٌ:229ختص المركز القومً لدراسات األمن الصناعً بوضع الخطط المركزٌة ..........
مادة ......................:230
مادة ...................:231
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الكتاب السادس
تفتٌش العمل والضبطٌة القضائٌة والعقوبات
الباب األول
تفتٌش العمل والضبطٌة القضائٌة
مادة ٌ :232كون للعاملٌن القائمٌن علً تنفٌذ األحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفٌذاً له
والذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من وزٌر العدل باإلتفاق مع الوزٌر المختص صفة مؤمورٌة الضبط
القضائً بالنسبة للجرائم التً تقع فً دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بؤعمال وظائفهم .
بؤن ٌقوم بؤداء عمله باألمانه
وٌحلف كل منهم قبل مباشرة عمله ٌمٌنا ً أمام الوزٌر المختص
واإلخالص وأال ٌفشً سر من أسرار العمل أو االختراعات التً ٌطلع علٌها بحكم وظٌفته حتً
بعد تركه العمل .
 ،وله حق
مادة ٌ :233حمل العامل الذي له صفة الضبطٌة القضائٌة ٌطاقة تثبت هذه الصفة
دخول جمٌع أماكن العمل وتفتٌشها للتحقق من تطبٌق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ،
وفحص الدفاتر واألوراق المتعلقة بذلك  ،وطلب المستندات والبٌانات الالزمة من أصحاب
األعمال أو من ٌنوب عنهم  .وٌحدد الوزٌر المختص بقرار منه قواعد التكلٌؾ بتفتٌش أماكن العمل
لٌالً وفً ؼٌر أوقات العمل الرسمٌة للقائمٌن به والمكافآت التً تستحق له .
مادة :234على أصحاب األعمال أو من ٌنوب عنهم أن ٌسهلوا مهمة المكلفٌن بمراقبة تنفٌذ
أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن ٌقدموا لهم المستندات والبٌانات الالزمة ألداء مهمتهم.
مادة  :235على أصحاب األعمال أو من ٌنوب عنهم االستجابة لطلبات الحضور التً توجه إلٌهم
من العاملٌن المشار إلٌهم فً المادة (  )232من هذا القانون وذلك فً المواعٌد التً ٌحددونها.
مادة  :236على السلطات المختصة مساعدة العاملٌن المكلفٌن بمراقبة تنفٌذ هذا القانون
والقرارات المنفذة له عند قٌامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها .

محمد حامد الصٌاد
w: www.elsayyad.net

قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003
63/ 60

ٌونٌو 2015

مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة والثالثون

الباب الثانً
العقوبات
مادة  :237مع عدم اإلخالل بؤٌة عقوبة أشد ٌنص علٌها أي قانون آخر
المنصوص علٌها فً المواد التالٌة عن الجرائم المشار إلٌها فٌها .

ٌ ،عاقب بالعقوبات

مادة ٌ :238عاقب كل من ٌخالف حكم الفقرة الثانٌة من المادة (  )13من هذا القانون بؽرامة ال
تقل عن خمسٌن جنٌها وال تجاوز مائة جنٌه ،وتتعدد الؽرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً شؤنهم
الجرٌمة و تضاعؾ الؽرامة فً حالة العود .
مادة ٌ :239عاقب كل من ٌخالف أٌا من أحكام الفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة (  )15من هذا
القانون بؽرامة ال تقل عن مائتً جنٌه وال تجاوز خمسة آالؾ جنٌه .
وٌكون الحد األدنى للغرامة ألؾ جنٌه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار
إلٌها.
مادة ٌ :240عاقب كل من ٌخالف حكم الفقرة الثانٌة من المادة (  )16من هذا القانون بؽرامة ال
تقل عن ألؾ جنٌه وال تجاوز خمسة آالؾ جنٌه وتتعدد الؽرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً
شؤنهم الجرٌمة .وتضاعؾ الؽرامة فً حالة العود .
مادة ٌ :241عاقب كل من ٌخالف أٌا من أحكام القرارات الوزارٌة المنفذة للمادة (  )26من هذا
القانون بؽرامة ال تقل عن خمسٌن جنٌها وال تجاوز خمسمائة جنٌه وتتعدد الؽرامة بتعدد العمال
الذٌن وقعت فً شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة فً حالة العود .
مادة ٌ :242عاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تجاوز سنة وبؽرامة ال تقل عن عشرة آالؾ
جنٌه وال تجاوز عشرٌن ألؾ جنٌه أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من ارتكب إحدى الجرائم اآلتٌة:
 - 1مزاولة عملٌات إلحاق المصرٌٌن بالعمل داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو خارجها من ؼٌر
الجهات المحددة فً المادة (  )17من هذا القانون دون الحصول على الترخٌص المنصوص
علٌه فٌها أو بترخٌص صادر بناء على بٌانات ؼٌر صحٌحة.
 - 2تقاضى مبالػ من العامل نظٌر إلحاقه بالعمل داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو خارجها
بالمخالفة ألحكام المادة (  )21من هذا القانون أو تقاضى مبالػ دون وجه حق من أجر
العامل أو من مستحقاته عن عمله فً الداخل أو فً الخارج.
 - 3مخالفة األحكام الواردة بالفقرة األولى من المادة (  )20من هذا القانون أو تقدٌم بٌانات ؼٌر
صحٌحة عن اتفاقٌات أو عقود إلحاق المصرٌٌن بالعمل خارج جمهورٌة مصر العربٌة  ،أو
أجورهم أو نوعٌة أو ظروؾ عملهم أو أٌة شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة
المختصة أو ؼٌرها من الجهات المختصة .
وفً جمٌع األحوال ٌحكم برد المبالػ التً تم تقاضٌها أو الحصول علٌها دون وجه حق وتقضى
المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعوٌضات للمضرور من الجرٌمة عما اصابه من ضرر بسبب
الجرٌمة المنصوص علٌها فً البند (  )3من هذه المادة
مادة ٌ :243عاقب بغرامة ال تقل عن ألفً جنٌه وال تجاوز عشرة آالؾ جنٌه كل من ٌخالؾ أٌا
من أحكام المادة ( )24من هذا القانون أو القرارات الوزارٌة الصادرة تنفٌذا لها .
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مادة ٌ :244قضى فً الحكم الصادر باإلدانة فً أى من الجرائم المنصوص علٌها فً المادتٌن
السابقتٌن بؽلق مقر المنشؤة الذي وقعت فٌه الجرٌمة وٌنشر الحكم فً جرٌدتٌن ٌومٌتٌن واسعتً
االنتشار على نفقة المحكوم علٌه .
كما ٌقتضى ما ٌحكم به من ؼرامات أو رد أو تعوٌضات من قٌمة خطاب الضمان المنصوص
علٌه فً البند (  )3من المادة (  )22من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفٌذ فٌما ٌزٌد عن تلك
القٌمة
مادة ٌ :245عاقب كل من ٌخالف أٌا من أحكام الفصل الثانً من الباب األول من الكتاب الثانً
بشؤن تنظٌم عمل األجانب والقرارات الوزارٌة الصادرة تنفٌذا له بؽرامة ال تقل عن خمسمائة جنٌه
وال تجاوز خمسة آالؾ جنٌه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة فً حالة العود .
مادة ٌ :246عاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة الذي ٌخالؾ حكم المادة (  )32من هذا
القانون بؽرامة ال تقل عن خمسٌن جنٌها وال تجاوز مائة جنٌه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة فً حالة العود .
مادة ٌ :247عاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة بؽرامة ال تقل عن مائة جنٌه وال تجاوز
خمسمائة جنٌه إذا خالؾ أٌا من أحكام المواد ( ، 43 ، 42 ، 41 ، 40 ، 38 ، 37 ، 35 ، 33
، 65 ، 64 ، 63 ، 62 ، 61 ، 59 ، 58 ، 54 ، 52 ، 49 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44
 )68 ، 67 ،66من هذا القانون والقرارات الوزارٌة المنفذة لها .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة فً حالة العود
مادة ٌ :248عاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة الذي ٌخالؾ أٌا من أحكام المواد( 73
(فقرة ثانٌة) )102 ، 101 ، 100 ، 99 ، 98 ، 90 ، 89 ، 75 ، 74 ،من هذا القانون
والقرارات الوزارٌة المنفذة لها بؽرامة ال تقل عن خمسمائة جنٌه وال تجاوز ألؾ جنٌه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة فً حالة العود .
مادة ٌ :249عاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة الذي ٌخالؾ أٌا من أحكام المواد ( ، 76
، 93 ، 92 ، 91 ، 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 80 ، 79 ، 78 ، 77
 )144 ، 142 ، 140 ، 139 ، 96 ،95 ، 94من هذا القانون والقرارات الوزارٌة المنفذة لها
بؽرامة ال تقل عن مائة جنٌه و ال تجاوز مائتً جنٌه .
وتتعدد الؽرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة فً حالة العود
مادة ٌ :250عاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة الذي ٌخالؾ أٌا من أحكام المواد
( )130 ، 127 ، 126 ، 124 ، 123 ، 119 ، 118 ، 116 ، 113 ، 111 ،110من هذا
القانون والقرارات الوزارٌة المنفذة لها بؽرامة ال تقل عن مائتً جنٌه وال تجاوز خمسمائة جنٌه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة فً حالة العود .
مادة ٌ :251عاقب كل من ٌخالف أٌا من أحكام المواد (  )138 ، 137 ، 136 ، 135من هذا
القانون بؽرامة ال تقل عن خمسمائة جنٌه وال تجاوز ألفً جنٌه .
وعند الحكم باإلدانة ٌقضى وحوبٌا بإؼالق المنشؤة.
محمد حامد الصٌاد
w: www.elsayyad.net
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مذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة
المذكرة الثانٌة والثالثون

مادة ٌ :252عاقب كل من ٌخالف أٌا من أحكام المواد (  )157 ، 150 ، 149من هذا القانون
بؽرامة ال تقل عن مائتً جنٌه وال تجاوز خمسمائة جنٌه .
مادة ٌ :253عاقب كل من ٌخالؾ حكم المادة (  )169من هذا القانون بؽرامة ال تقل عن ألؾ جنٌه
وال تجاوز خمسة آالؾ جنٌه.
مادة ٌ :254عاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة الذي ٌخالؾ حكم المادة (  )196من
هذا القانون بؽرامة ال تقل عن ألؾ جنٌه وال تجاوز ألفً جنٌه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة فً حالة العود .
مادة ٌ :255عاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة الذي ٌخالؾ أٌا من أحكام المواد
( 200) ، 198 ،197من هذا القانون بؽرامة ال تقل عن خمسمائة جنٌه وال تجاوز ألؾ جنٌه .
مادة ٌ :256عاقب كل من ٌخالف أٌا من أحكام الكتاب الخامس بشؤن السالمة والصحة المهنٌة
وتؤمٌن بٌئة العمل والقرارات الصادرة تنفٌذا له بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبؽرامة ال تقل
عن ألؾ جنٌه وال تجاوز عشرة آالؾ جنٌه أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن .
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص علٌهما فً الفقرة السابقة وجوابٌتٌن إذا ترتب على
الجرٌمة الوفاة أو اإلصابة الجسٌمة .
وتضاعف الغرامة فً حالة العود.
وٌكون صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة مسئوال بالتضامن مع المحكوم علٌه فً الوفاء
بالعقوبات المإلٌة إذا كانت الجرٌمة قد وقعت نتٌجة إخالله بؤى من الواجبات التً ٌفرضها علٌه
هذا القانون.
مادة ٌ :257عاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة الذي ٌخالؾ أٌا من أحكام المادتٌن
) (235) ،(234من هذا القانون بؽرامة ال تقل عن خمسمائة جنٌه وال تجاوز ألؾ جنٌه .
وتضاعف الغرامة فً حالة العود
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