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  ـراراتـقـ
  وزارة القوى العاملة

  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ رار رقمـق
 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل لألجانب

  القوى العاملةوزير 
  الدستور ؛بعد االطالع على 
   بإصـدار قـانون الـشركات المـساهمة        ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩وعلى القانون رقم    

  ت التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعديالته ؛وشركا
   بإصدار قانون العمل وتعديالته ؛٢٠٠٣ لسنة ١٢وعلى القانون رقم 
   بإصدار قانون االستثمار والئحته التنفيذية ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى القانون رقم 

  وعلى االتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر ؛
  ت الثنائية التى وقعت عليها مصر ؛وعلى االتفاقيا

 بشأن شروط وإجراءات الترخيص     ٢٠١٥ لسنة   ٣٠٥وعلى القرار الوزارى رقم     
  بالعمل لألجانب ؛

 بـشأن تـشكيل اللجنـة الخاصـة         ٢٠١٦ لسنة   ١٥٠وعلى القرار الوزارى رقم     
  باالستثناء من النسبة المقررة للعمالة األجنبية مقابل العمالة المصرية ؛

  ولصالح العمل ؛لى ما ارتأيناه وبناء ع
  :رر ـــــــــق
  )املادة األوىل ( 

ال يجوز لألجانب أن يزاولوا عمالً إال بعد الحصول على تـرخيص بـذلك مـن                
الوزارة المختصة ، ومديريات القوى العاملة التابعة لها ، أو المكاتـب المنـشأة مـن                

حا لهـم بـدخول الـبالد       الوزارة لهذا الغرض فى الجهات األخرى ، وأن يكون مصر         
  .واإلقامة بقصد العمل 
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  )املادة الثانية ( 
   :يستثنى من الحصول على الترخيص المشار إليه فى المادة السابقة الفئات التالية

 المعفيون طبقًا لنص صريح فى اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية            -١
  .طرفًا فيها ، فى حدود تلك االتفاقيات 

ن اإلداريون الذين يعملون بـسفارات وقنـصليات الـدول العربيـة             الموظفو -٢
واألجنبية والمنظمات والوكاالت التابعة للمنظمات اإلقليمية والدوليـة فـى جمهوريـة            

  .ن للبالد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم ومصر العربية الوافد
  .العربية  المراسلون األجانب الذين يعملون فى جمهورية مصر -٣
  . رجال الدين األجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر -٤
  علـى الـسفن المـصرية فـى أعـالى البحـار خـارج              العاملون األجانب    -٥

   .المياه اإلقليمية
  . العاملون األجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث -٦
لعاملـة فـى مجـال األبحـاث         أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات ا      -٧

  .المعمارية واآلثار المصرية القديمة 
  لمزاولـة نـشاطه بـالبالد     " إقامة مـستثمر  " المستثمر األجنبى الحاصل على      -٨

  .ألحكام القانون المنظم لذلك وفقًا 
  )املادة الثالثة ( 

  يلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول علـى تـرخيص العمـل ،         
ديرية المختصة الواقع فى دائرتها مقر المنشأة خالل سبعة أيام من تـاريخ      أن يخطر الم  

  .خدمته لديه  انتهاءمزاولة األجنبى للعمل وكذا عند 
  )املادة الرابعة ( 

  يلتزم كل أجنبى يرغب فى ممارسة عمـل ال يـستغرق إنجـازه يومـا واحـدا                
ن هذه األعمـال بحـد      من قيمة أجره ع   ) ٪١٠(أو بعض أيام ، بسداد رسم يقدر بواقع         

، ويتعدد الرسم بتعـدد      ون ألف جنيه مصرى   وحد أقصى خمس  الف جنيه   آأدنى ثمانية   
 قبل الحصول علـى موافقـة كتابيـة    هاألعمال التى يؤديها ، وال يجوز له مباشرة عمل    

  .من الوزارة المختصة  بذلك
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  )املادة اخلامسة ( 
  أة ولـو تعـددت فروعهـا      ال يجوز أن يزيد عدد العاملين األجانب فى أى منـش          

  .من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة ) ٪١٠ (على
زارة وافق عليها لجنة االستثناءات المـشكلة بـالو  تويستثنى من ذلك الحاالت التى   

  .ها من الوزير المختص لهذا الغرض بعد اعتماد قرار
  )املادة السادسة ( 

   :جنبى الشروط واألوضاع اآلتيةيراعى فى منح ترخيص العمل لأل
 أن تتناسب خبرات األجنبى مع المهنة المرخص له بالعمل فيهـا ، وأال تقـل             -١

  .خبرته عن ثالث سنوات 
 حصول األجنبى على ترخيص مزاولة المهنـة ، وفقًـا للقـوانين واللـوائح               -٢

   .المعمول بها فى البالد للمهن التى يستلزم القانون لمزاولتها ترخيص خاص
  . عدم مزاحمة األجنبى لأليدى العاملة الوطنية -٣
 حاجة ومصلحة البالد االقتصادية للخبرة األجنبية ، واالحتياج الفعلى للمنـشأة      -٤

  .لهذه الخبرة 
) ٢( التزام المنشآت التى يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف عدد             -٥

 مع مؤهالت الفنيين األجانب للعمـل       على األقل من المصريين ، مما تتناسب مؤهالتهم       
 كمساعدين ، على أن يلتزم األجنبى بتدريبهم ، وإعداد تقارير سنوية عن مـدى تقـدمهم ،                

  .تجديد الترخيص تلك التقارير بطلب وترفق 
  . أن تكون األفضلية لألجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البالد -٦

  )املادة السابعة ( 
   لـه وتعتبـر    ل ، بعـد سـداد الرسـم المقـرر         سنة أو أق  يصدر الترخيص لمدة    

   :وتقدر رسوم الترخيص على النحو التالى، كسور السنة سنة كاملة 
  ، فى حالة الموافقة على الترخيص للسنة األولىسة آالف جنيه مصرى    خم -أوالً  

  .ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة 
 مـن  ا فى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبـار الف جنيه مصرى  عشرة آ  -ثانيا  

  .السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة السادسة 
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 فى حالة الموافقة على تجديد التـرخيص   خمسة عشر ألف جنيه مصرى-ثالثًـا   
واقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتـى          من السنة السابعة على أن يزاد الرسم ب        ااعتبار

  .السنة العاشرة 
 فى حالة الموافقة علـى تجديـد التـرخيص           عشرون ألف جنيه مصرى    -رابعا  

اعتبارا من السنة الحادية عشرة ، على أن يزاد الرسم بواقع ألفين جنيه عن كـل سـنة    
  .ن ألف جنيه وتالية وبحد أقصى خمس

عن السنة األولى فى حالة اسـتثناء المنـشأة      ثمانية آالف جنيه مصرى      -خامسا  
وذلك بعد موافقـة اللجنـة الخاصـة        ، المقررة للعمالة األجنبية    ) ٪١٠(من نسبة الـ    

 مع زيادة الرسم بواقع ألفين جنيه عن كـل سـنة    ،باالستثناءات المشكلة فى هذا الشأن      
  .ن ألف جنيه والية وبحد أقصى خمست

علينا تخفيض الرسوم فى بعـض الحـاالت        ويجوز لإلدارة المختصة أن تعرض      
  . على أن يكون العرض مشفوعا بأسبابه ومبرراته ،التى تستدعى ذلك 

  )املادة الثامنة ( 
تؤدى رسوم الترخيص باسم األجنبى من خالل آليات التحصيل اإللكترونى علـى            

  .ل  بحسب األحوا،الكود المؤسسى للوزارة أو مديريات القوى العاملة التابعة لها 
  )املادة التاسعة ( 

مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بـشأن تطبيـق    
الحد األدنى للرسوم وشرط المعاملة بالمثل ، تصدر بطاقة التـرخيص مـن الـوزارة               
المختصة أو مديرياتها بحسب األحوال ، أو أحد المكاتب المنشأة لهذا الغرض بالجهات             

سلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات األمنية المعنية ، وذلـك بعـد              األخرى ، وت  
  " .مائتا جنيه"سداد مبلغ وقدره 

من الجهة التـى أصـدرته      " تالف"أو  " بدل فاقد "ويجوز استخراج بطاقة ترخيص     
 هبناء على طلب األجنبى مرفقًا به البطاقة التالفة أو ما يفيد فقدها بعد سداد مبلغ وقـدر                

  " .ئة جنيهأربعما"
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  )املادة العاشرة ( 
  يعفى من سداد رسوم تراخيص عمل األجانب المشار إليها فـى المـادة الـسابعة           
من هذا القرار األجانب المنصوص عليهم فى االتفاقيات الدولية التـى تكـون مـصر               

  .طرفًا فيها على أن يكون شرط اإلعفاء من الرسم قد ورد صراحة فى أحكام االتفاقية 
  ) احلادية عشرة املادة( 

يجوز لألجنبى الذى زاول عمالً فى البالد دون الحصول على ترخيص أن يتقـدم              
  بسداد بطلب إلى الوزارة المختصة لتوفيق أوضاعه ، وفى حالة الموافقة يلتزم األجنبى           

 عن كل سنة ، تحسب من تاريخ دخوله البالد ،           بواقع خمسة عشر ألف جنيه مصرى      رسم
  .نة كاملة وتحسب كسور السنة س

ويجوز لإلدارة المختصة أن تعرض علينا تخفيض الرسوم فى بعـض الحـاالت             
  .اته ربريكون العرض مشفوعا بأسبابه ومالتى تستدعى ذلك ، على أن 

  )املادة الثانية عشرة ( 
  .يقدم طلب تجديد ترخيص العمل على النموذج المعد لذلك إلى الجهة التى أصدرته 

 للسنة الرابعة وما بعدها يقدم الطلب إلى اإلدارة المختصة          وفى حالة طلب التجديد   
  .بديوان عام الوزارة 

  )املادة الثالثة عشرة ( 
   :يلغى ترخيص عمل األجنبى بقرار من الوزير المختص فى الحاالت اآلتية

   الحكم على األجنبـى فـى جنايـة أو جنحـة مخلـة بالـشرف أو األمانـة            -١
  .أو اآلداب العامة 

  .ت أن األجنبى قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة  إذا ثب- ٢
   إذا استعمل الترخيص فى مهنة أو جهـة عمـل خالفًـا للجهـة المـرخص                -٣

  .له العمل بها 
   اعتراض الجهات األمنية المعنية ألسباب تمس مـصالح الـبالد االقتـصادية            -٤

  .أو االجتماعية 
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  )املادة الرابعة عشرة ( 
   :آت التى تستخدم عمال أجانب بما يلىتلتزم المنش

   :إمساك سجل بالمنشأة تدون فيه البيانات اآلتية -أوالً 
 وتاريخ ميالده ورقم إصـدار  ه ولقب نجليزيةواإلغتين العربية   لبالاسم األجنبى   ) أ  ( 

  .جواز سفره وجنسيته وديانته 
لـه الـبالد    مهنة األجنبى ومؤهالته ونوع العمل الذى يقوم به وتـاريخ دخو          ) ب(

  .واألجر الذى يتقاضاه 
  .رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل ) ج(
  أسماء المساعدين المصريين الـذين كلفـوا بالعمـل مـع الخبيـر األجنبـى        ) د(

  .الكتساب الخبرة 
   إخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مـع األجنبـى عنـد انتهائـه ،              -ثانيا  

  .اقة الترخيص أو تركه العمل ، وما يفيد تسليم بط
 موافاة اإلدارة المختصة بالوزارة أوالً بأول ببيان مفـصل عـن العمالـة              -ثالثًا  

  األجنبية تتضمن عدد العمالة األجنبية بالمنشأة موضحا به كافة البيانات المـشار إليهـا             
  .من هذه المادة " أوالً"فى البند 

ن شهرى يناير ويوليـو     موافاة المديرية المختصة خالل األسبوع األول م       -رابعا  
   :من كل عام ، بالبيانات اآلتية

بيان بأسماء األجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ومهـنهم           ) أ  ( 
  .بأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم وأسماء المساعدين المصريين 

) ٢(ارة  بيان بعدد ومهن العاملين المصريين بالمنـشأة ، مرفقًـا بـه اسـتم             ) ب(
خر يصدر من الجهـة المعنيـة بالتأمينـات    آتأمينات ، أو أى مستند رسمى  

  .االجتماعية يوضح عدد العمالة المصرية المؤمن عليهم 
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  )املادة اخلامسة عشرة ( 
  تلتزم اإلدارة المختصة بإعداد قواعد بيانات حول العمالة األجنبيـة فـى الـبالد             

   :ليةعلى أن تتضمن على األخص البيانات التا
 وتاريخ ميالده ورقم إصـدار  هسم األجنبى باللغتين العربية واإلنجليزية ولقب     ا) أ  ( 

  . وجنسيته وديانته هجواز سفر
اسم المنشأة ، ومهنة األجنبى ومؤهالته ونوع العمل الذى يقوم بـه وتـاريخ        ) ب(

  .دخوله البالد واألجر الذى يتقاضاه 
  .يخ انتهائه رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل وتار) ج(
  . كلفوا بالعمل مع الخبير األجنبى الكتساب الخبرة نأسماء المساعدين المصريين الذي) د(
  .بالمنشآت التى تستخدم عماال أجانب لعاملين المصريين المؤمن عليهم عدد ا) ه(

  )املادة السادسة عشرة ( 
   :يحظر على األجانب االشتغال بالمهن واألعمال والحرف اآلتية

  .إلرشاد السياحى  ا-١
  . أعمال التصدير واالستيراد -٢
  . التخليص الجمركى -٣

  )املادة السابعة عشرة ( 
  .يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار 

  )املادة الثامنة عشرة ( 
  .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

  ٢٩/٦/٢٠١٩صدر بتاريخ 
  وزير القوى العاملة

  حممد حممود سعفان


