
٢٠٠٧ لسنة ٢٧٩٧قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

.رئیس مجلس الوزراء 

.بعد اإلطالع على الدستور 
.٢٠٠٣ لسنة ١٢   و على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
ن ة   بشأن تشكیل اللجان المحلیة للب ت ف ى طلب ات اإلغ الق و اللج    ٢٠٠٣ لسنة   ٩٨٤   و على قرار رئیس مجلس الوزراء رقم        
.المركزیة للتظلمات من قرارات ھذة اللجان 

و بناء على ما عرضتھ وزیرة القوى العاملة والھجرة

قرر

)المادة االولى (

 لس  نة ٩٨٤یس  تبدل بن  وص الم  واد األول  ى و الثالث  ة و الرابع  ة و السادس  ة و الس  ابعة م  ن ق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م    
-: النصوص اآلتیةإلیة و المشار ٢٠٠٣

-:المادة االولى 

تشكل فى نطلق كل محافظة لجنة للبت فى طلبات أصحاب األعمال الذین یرغبون فى إغالق منش اتھم لمب ررات اقتص ادیة أو          "
-:تقلیص حجمھا آو نشاطھا بما قد یمس حجم العمالة بھا و ذلك على الوجة التالى 

و یدعى صاحب العمل أو من ینیبة لحض ور جلس ة اللجن ة دون ان یك ون ل ھ ح ق التص ویت و للجن ة أخ ذ رأى الجھ ات األمنی ة               
.المختصة و من ترى االستعانة بھم من الخبراء 

-:المادة الثالثة 

ملة المختصة و یكون االجتماع صحیحا بحضور ثالثة اعضاء على إن یكون من بینھم     اتجتمع اللجنة بمقر مدیریة القوى الع     
.ممثل منظمة العمال المعنیة بالنشاط و یصدر قرارھا باألغلبیة و یعتمد من المحافظ المختص 

-:المادة الرابعة 

إن كان القرار صادر بقبول الطل ب و ج ب   فإذاإلیھا من تاریخ تقدیم الطلب األكثرما على   یو  تصدر اللجنة قرارھا خالل ثالثین      
على بیان تاریخ تنفیذه و لصاحب الشأن ان یتظلم أمام اللجن ة المركزی ة للتظلم ات الت ى تش كل ب وزارة الق وى العامل ة و               یشمل  

-:من تاریخ صدور ھذا القرار یتحصن بمضیھا القرار و تشكل اللجنة المشار الیھا على النحو التالى  یوما ٦٠الھجرة خالل 

رئیسا.مدیر مدیرة القوى العاملة و الھجرة المختص
عضوا .ممثل فنى و اقتصادى من وزارة االستثمار 

عضوا)الھیئة القومیة للتأمینات االجتماعیة (ممثل عن وزارة المالیة 
ممث  ل ع  ن منظم  ات اص  حاب األعم  ال المعین  ة ترش  حة المنظم  ة المعنی  ة  

عضوا.بنشاط المنشأة 

عضوااد الع  ام لنقاب  ات عم  ال ممث  ل م  ن منظم  ات العم  ال المعنی  ة یرش  حة االتح  

Nitroمقررا .مدیر مكتب عالقات العمل المختص 
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رئیس اإلدارة المركزیة لعالقات العمل و شئون المفاوضة االجتماعیة بوزارة القوى -١
رئیسا.العاملة والھجرة 

عضوا . رئیس الھیئة خبیر فنى و اقتصادى من الھیئة العامة لالستثمار یختاره-٢
.الھیئة القومیة للتأمینات االجتماعیة (ممثل عن وزارة المالیة -٣ عضوا)
عضوا .مدیر عام اإلدارة العامة لعالقات العمل بوزارة القوى العاملة والھجرة -٤
عضوا .مدیر عام اإلدارة العامة للشئون القانونیة بوزارة القوى العاملة والھجرة -٥
عضوا.ممثل عن اصحاب األعمال المعنیة ترشحھ المنظمة المعنیة بنشاط المنشأة -٦
عضوا.ممثل المنظمة العمالیة المعنیة یرشحھ االتحاد العام لنقابات عمال مصر -٧

 و یدعى مقدم التظلم أو من ینوب لحضور جلسة اللجنة دون أن یكون لھ حق التصویت.

-:المادة السادسة 

.  یكون مقرر اللجنة من أعضاء اإلدارة العامة لعالقات العمل بوزارة القوى العاملة والھجرة یختارة رئیس اللجنة 

-:المادة السابعة 

إذاتجتمع اللجنة بناء على دعة م ن رئیس ھا خ الل س بعة أی ام عل ى االكث ر م ن ت اریخ تق دیم ال تظلم و یك ون االجتم اع ص حیحا                         
. یكون من بینھم ممثل العمال و ممثل وزارة االستثمار إنى حضره خمسة أعضاء عل

   و یتعین على اللجنة االنتھاء من نظر التظلم و البت فیھ خالل خمسة عشر یوما على االكثر من تاریخ ورود الطلب و یص در             
.قرارھا باألغلبیة و یعتمد من وزیر القوى العاملة و الھجرة 

)المادة الثانیة(

.فى الوقائع المصریة و یعمل بھ من الیوم التالى لتاریخ نشره ھذا القرار ینشر 

 ـھ ١٤٢٥ ذى الحجة سنة ٧ـفصدر برئاسة مجلس الوزراء 
 م ٢٠٠٧ دیسمبر سنة ١٦ الموافق 
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