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 باسم الشعب 
 رئٌس الجمهورٌة 

 ه ، وقد أصدرناه:قرر مجلس الشعب القانون اآلتً نص

 )المادة األولً(
 ٌعمل بؤحكام قانون العمل المرافق

 )المادة الثانٌة(

تظل األحكام الواردة بالتشرٌعات الخاصة ببعض فئات العمال سارٌة وذلك الً أن ٌرتم 
 إبرام ونفاذ االتفاقٌات الجماعٌة بشؤنها وفقاً ألحكام القانون المرافق.

 التشرٌعات الحد األدنى الذي ٌتم التفاوض علً أساسه .وتعتبر المزاٌا الواردة بتلك 

 )المادة الثالثة(

ٌستحق العاملون الذٌن تسري فرً شرؤنهم أحكرام القرانون المرافرق عرالوة سرنوٌة دورٌرة 
%(مرن األجرر األساسرً الرذي تحسرب علرً أساسره 7فً تارٌخ استحقاقها ال تقرل عرن )

در المجلس القومً لألجور القررارات اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة ، وذلك حتى ٌص
 المنظمة لهذه العالوة .

 )المادة الرابعة(
ال تخل أحكرام القرانون المرافرق بحقروق العمرال السرابق لهرم الحصرول علٌهرا مرن أجرور 
ومزاٌررا مسررتمدة مررن أحكررام القرروانٌن واللرروائت والررنظم واالتفاقٌررات والقرررارات الداخلٌررة 

 السابقة علً العمل بؤحكامه. 

 المادة الخامسة () 
تإول إلً وزارة القوي العاملة والهجرة جمٌع المبرالػ المحكروم بهرا عرن مخالفرة أحكرام 

 القانون المرافق وٌكون التصرؾ فٌها علً الوجه اآلتً:
ثلثان ٌخصمان للصرؾ فً األوجره وبالشرروط واألوضرال الترً ٌصردر بهرا قررار مرن 

االجتماعٌررررة وتحفٌررررز العرررراملٌن وزٌررررر القرررروي العاملررررة والهجرررررة ، علررررً األؼررررراض 
 والمشاركٌن فً تطبٌق هذا القانون.

ثلررث ٌخصررص للمإسسررات الثقافٌررة العمالٌررة واالجتماعٌررة التابعررة لالتحرراد العررام لنقابررات 
عمال مصر ٌوزل بٌنهما بقرار ٌصدر من وزٌرر القروي العاملرة والهجررة باالتفراق مرع 

 االتحاد العام لنقابات عمال مصر 

 دسة()المادة السا
لسررنة  137ٌسررتمر سرررٌان القرررارات التنفٌذٌررة لقررانون العمررل الصررادر بالقررانون رقررم 

فٌما ال ٌتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلً أن ٌصردر وزٌرر القروي  1981
العاملة والهجرة القرارات المنفذة له فً مدة ال تجاوز تسعٌن ٌوماً من تارٌخ العمرل بره 

. 

 
 )المادة السابعة(
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مراعاة حكم المادة الثانٌة من هذا القانون ٌلؽً قرانون العمرل الصرادر بالقرانون رقرم  مع
 ، كما ٌلؽً كل حكم ٌخالؾ أحكام القانون المرافق. 1981لسنة  137

 137وتحررل تسررمٌة القررانون المرافررق محررل عبررارة قررانون العمررل الصررادر بالقررانون رقررم 
 المعمول بها أٌنما وردت فً القوانٌن والقرارات  1981لسنة 

 )المادة الثامنة(
ٌنشر هذا القانون فً الجرٌردة الرسرمٌة ، وٌعمرل بره بعرد تسرعٌن ٌومراً مرن الٌروم الترالً 

 لتارٌخ نشره.
 ٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة وٌنفذ كقانون من قوانٌنها .

 هـ1424صفر سنة  5صدر برئاسة الجمهورٌة فً 

 حسنً مبارك         م(     2003أبرٌل سنة  7)الموافق 
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 الكتاب األول
 التعارٌؾ واألحكام العامة

 الباب األول
 التعارٌؾ

ٌقصررد فررً تطبٌررق أحكررام هررذا القررانون بالمصررطلحات االتٌررة المعررانً المبٌنررة  -: 1مررادة 
 قرٌن كل منها:

)ا(العامل:كررل شررخص طبٌعررً ٌعمررل لقرراء أجررر لرردي صرراحب عمررل وتحررت إدارترره أو 
 إشرافه.
 صاحب العمل: كل شخص طبٌعً أو اعتباري ٌستخدم عامالً أو أكثر لقاء أجر.)ب( 

 .كان أو متؽٌراً ،نقداً أو عٌنٌاً ) (األجر : كل ما ٌحصل علٌه العامل لقاء عمله ، ثابتاً 
 وٌعتبر أجراً علً األخص ما ٌلً:

 العمولة التً تدخل فً إطار عالقة العمل .-1
ٌدفع للعامل مقابرل مرا ٌقروم بانتاجره أو بٌعره أو تحصرٌله النسبة المئوٌة : وهً ما قد -2

 طوال قٌامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
 العالوات أٌاً كان سبب استحقاقها أو نوعها .-3
 المزاٌا العٌنٌة التً ٌلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضٌات العمل.-4
ومررا ٌصرررؾ لرره جررزاء أمانترره أو المررنت :وهررً مررا ٌعطررً للعامررل عررالوة علررً أجررره -5

كفاءترره متررً كانررت هررذه المررنت مقررررة فررً عقررود العمررل الفردٌررة أو الجماعٌررة أو فررً 
األنظمررة األساسررٌة للعمررل وكررذلك مررا جرررت العررادة بمنحرره متررً ترروافرت لهررا صررفات 

 العمومٌة والدوام والثبات .
هرا فرً أداء هو ما ٌعطرً للعامرل لقراء ظرروؾ أو مخراطر معٌنرة ٌتعررض ل -البدل :-6

 عمله 
 نصٌب العامل فً األرباح-7
الوهبة التً ٌحصل علٌهرا العامرل اذا جررت العرادة بردفعها وكانرت لهرا قواعرد تسرمت -8

بتحدٌدها ،وتعتبر فً حكم الوهبة النسبة المئوٌة التً ٌدفعها العمرالء مقابرل الخدمرة فرً 
 المنشآت السٌاحٌة 

مخررتص باالتفرراق مررع المنظمررة النقابٌررة وٌصرردر قرررار مررن الرروزٌر المخررتص باالتفرراق ال
 المعنٌة بكٌفٌة توزٌعها علً العاملٌن وذلك بالتشاور مع الوزٌر المعنً.

)د(العمررل المإقررت: العمررل الررذي ٌرردخل بطبٌعترره فٌمررا ٌزاولرره صرراحب العمررل مررن نشرراط 
 وتقتضً طبٌعة إنجازه مدة محددة ، أو ٌنصب علً عمل بذاته وٌنتهً بانتهائه .

العرضررً :العمررل الررذي ال ٌرردخل بطبٌعترره فٌمررا ٌزاولرره صرراحب العمررل مررن  )هررـ( العمررل
 نشاط وال ٌستؽرق إنجازه أكثر من ستة أشهر . 

 )و(العمل الموسمً : العمل الذي ٌتم فً مواسم دورٌة متعارؾ علٌها .
 )ز(اللٌل: الفترة ما بٌن ؼروب الشمس وشروقها
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 لة .)ح(الوزٌر المختص: الوزٌر المختص بالقوي العام
 )ط(الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.

ٌوماً ، والشرهر ثالثرٌن ٌومراً إال  365فً تطبٌق أحكام هذا القانون تعتبر السنة  -2مادة
 اذا تم االتفاق علً خالؾ ذلك.

 

 الباب الثانً
  أحكام عامة

ت العمل ، وذلك مع مراعاة : ٌعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي ٌحكم عالقا3مادة 
 ( من هذا القانون.5اتفاقٌات العمل الجماعٌة وأحكام المادة )

 
 : ال تسري أحكام هذا القانون علً : 4مادة 

 )ا( العاملٌن بؤجهزة الدولة بما فً ذلك وحدات اإلدارة المحلٌة والهٌئات العامة .
 )ب(عمال الخدمة المنزلٌة ومن فً حكمهم.

 احب العمل الذٌن ٌعولهم فعالً.) (أفراد أسرة ص
 وذلك ما لم ٌرد نص علً خالؾ ذلك.

 
: ٌقع باطالً كل شرط أو اتفراق ٌخرالؾ أحكرام هرذا القرانون ولرو كران سرابقاً علرً 5مادة 

 العمل به ،اذا كان ٌتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فٌه.
عقرود العمرل الفردٌرة أو وٌستمر العمل بؤٌة مزاٌا أو شروط تكون مقرررة أو تقررر فرً 

 الجماعٌة أو األنظمة األساسٌة أو ؼٌرها من لوائت المنشؤة ، أو بمقتضى العرؾ .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقروق العامرل الناشرئة عرن عقرد 
العمررل خررالل مرردة سرررٌانه او خررالل ثالثررة أشررهر مررن تررارٌخ انتهائرره متررً كانررت تخررالؾ 

 القانون. أحكام هذا
 

: تعفً من الرسوم القضائٌة فً جمٌرع مراحرل التقاضرً الردعاوي الناشرئة عرن  6مادة 
ملون والصرربٌة المترردرجون االمنازعررات المتعلقررة بؤحكررام هررذا القررانون التررً ٌرفعهررا العرر

وعمال التلمذة الصناعٌة أو المستحقون عن هرإالء ، وللمحكمرة فرً جمٌرع األحروال أن 
المعجرل وبرال كفالرة ولهرا فرً حالرة رفرض الردعوي ان تحكرم علرً تشمل حكمها بالنفراذ 

 رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .

وتعفررً الفئررات المشررار الٌهررا فررً الفقرررة السررابقة مررن رسررم الدمؽررة علررً كررل الشررهادات 
والصررور التررً تعطررً لهررم والشرركاوي والطلبررات التررً تقرردم مررنهم تطبٌقرراً ألحكررام هررذا 

 القانون.
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ون للمبالػ المستحقة للعامل أو المستحقٌن عنه بمقتضى أحكرام هرذا القرانون : تك 7مادة 
امتٌاز علً جمٌع أموال المدٌن من منقول وعقار ،وتستوفً مٌاشررة بعرد المصرروفات 

 القضائٌة والمبالػ المستحقة للخزانة العامة.
 . ومع ذلك ٌستوفً االجر قبل ؼٌره من الحقوق المشار إلٌها فً الفقرة السابقة

 

: إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولٌن بالتضامن فٌما بٌنهم عن الوفراء بجمٌرع 8مادة 
 االلتزامات التً تفرضها أحكام هذا القانون .

وٌكون من تنازل له صاحب العمل عن األعمال المسندة إلٌه كلهرا أو بعضرها متضرامناً 
 لقانونمعه فً الوفاء بجمٌع االلتزامات التً تفرضها احكام هذا ا

 

: ال ٌمنع مرن الوفراء بجمٌرع االلتزامرات الناشرئة طبقراً للقرانون ، حرل المنشرؤة أو  9مادة 
 تصفٌتها او اؼالقها او افالسها .

وال ٌترترب علررً ادمررا  المنشررؤة فررً ؼٌرهررا او انتقالهررا برراالرث أو الوصررٌة أو الهبررة أو 
 ٌر ذلك من التصرفات أو النزول أو االٌجار أو ؼ -ولو كان بالمزاد العلنً–البٌع 

إنهرراء عقررود اسررتخدام عمررال المنشررؤة وٌكررون الخلررؾ مسررئوالً بالتضررامن مررع أصررحاب  ،
 األعمال السابقٌن عن تنفٌذ جمٌع االلتزامات الناشئة عن هذة العقود .

 
: ٌصدر الروزٌر المخرتص قرراراً بتحدٌرد الجهرات اإلدارٌرة المختصرة بتطبٌرق  10مادة 

   أحكام هذا القانون .
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 الكتاب الثانً 
 عالقات العمل الفردٌة 

 الباب األول 
 التشؽٌل

 

: تنشؤ لجنة علٌا لتخطٌط واستخدام القوي العاملة فً الداخل والخار  برئاسرة 11مادة 
الوزٌر المختص ، وتضم ممثلٌن للوزارات المعنٌة ،وكرذلك ممثلرٌن للروزارات المعنٌرة 

مصرررر ومنظمررات اصرررحاب االعمرررال ، وكررذلك ممثلرررٌن لالتحرراد العرررام لنقابرررات عمررال 
 تختارهم منظماتهم بالتساوي بٌنهم .

وٌدخل فً اختصاص هذه اللجنة رسم السٌاسرة العامرة السرتخدام العمالرة المصررٌة فرً 
داخررل جمهورٌررة مصررر العربٌررة أو خارجهررا ، ووضررع الررنظم والقواعررد واالجررراءات 

 الالزمة لهذا االستخدام
لعمل بها قرار من رئرٌس مجلرس الروزراء فرً مردة وٌصدر بتشكٌل اللجنة ونظام سٌر ا

 أقصاها ستة أشهر من تارٌخ العمل بهذا القانون
 

 الفصل األول
 تنظٌم تشؽٌل المصرٌٌن فً الداخل والخار 

بشررؤن تؤهٌررل  1975لسررنة  39مررع عرردم االخررالل بؤحكررام القررانون رقررم  -: 12مررادة 
دم بطلرب لقٌرد اسرمه بالجهرة المعوقٌن ، علً كرل قرادر علرً العمرل وراؼرب فٌره ان ٌتقر

االدارٌة المختصة الترً ٌقرع فرً دائرتهرا محرل اقامتره مرع بٌران سرنه ومهنتره ومإهالتره 
وخبراته السابقة وعلً هذه الجهة قٌد تلك الطلبات بؤرقام مسلسة فور ورودها واعطاء 
الطالب شرهادة بحصرول هرذا القٌرد دون مقابرل وتحردد البٌانرات الترً ٌجرب ان تتضرمنها 

 هادة المشار الٌها فً الفقرة السابقة بقرار من الوزٌر المختص.الش
 

: اذا كان الراؼب فً العمل ٌمارس حرفه مرن الحررؾ الترً ٌصردر بهرا قررار 13مادة 
(مررن هررذا القررانون وجررب علٌرره ان 139مررن الرروزٌر المخررتص المشررار الٌهررا فررً المررادة )

لرة الحرفرة طبقراً للمرادة ٌرفق بطلب القٌد شرهادة تحردد مسرتوي مهارتره وتررخٌص مزاو
 ( من هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته فً شهادة القٌد.140)

 وال ٌجوز تشؽٌل أي عامل إال اذا كان حاصال علً هذه الشهادة .
 

بشررؤن تؤهٌررل  1975لسررنة  39مررع عرردم االخررالل بؤحكررام القررانون رقررم  -: 14مررادة 
ه اختٌاره ، فاذا لم ٌكرن المرشرت المعوقٌن ، لصاحب العمل الحق فً تعٌٌن من ٌقع علٌ
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(مرن هررذا القررانون ، 12مرن بررٌن الحاصرلٌن علررً شررهادة القٌرد المشررار الٌهرا فررً المررادة )
 وجب علٌه قٌد اسمه خالل خمسة عشر ٌوماً من الحاقه بالعمل.

وٌجرروز لصرراحب العمررل ان ٌسررتوفً احتٌاجاترره الوظٌفٌررة والمهنٌررة والحرفٌررة بالنسرربة 
ً خلت أو انشئت لدٌره ممرن ترشرحهم الجهرة االدارٌرة المختصرة للوظائؾ واالعمال الت

 التً ٌقع فً دائرتها محل عمله من المسجلٌن لدٌها مراعٌة اسبقٌة القٌد.
 

:ٌلترزم صراحب العمرل فرً المنشرؤة القائمرة وقرت تطبٌرق أحكرام هرذا القرانون ،  15مادة 
ة الترً ٌقرع فرً دائرتهرا وتلك التً تنشؤ مستقبالً بؤن ٌرسل إلً الجهة اإلدارٌرة المختصر

محل العمل خالل خمسة عشرر ٌومراً مرن ترارٌخ العمرل بهرذا القرانون او مرن ترارٌخ بردء 
بٌاناً مفصالً بعدد العمال طبقاً لمرإهالتهم ومهرنهم -علً حسب األحوال–العمل بالمنشؤة 

 وفئات أعمارهم وجنسٌاتهم ونوعهم األجور التً ٌتقاضونها .
من ترارٌخ شرؽل الوظٌفرة الترً خلرت لدٌره ان ٌعٌرد الرً الجهرة وعلٌه خالل ثالثٌن ٌوماً 

االدارٌة شهادة قٌد العامل الصادرة منها بعد استٌفاء البٌانات المدونة بهرا وعلٌره تردوٌن 
 رقم شهادة القٌد وتارٌخها امام اسم العامل فً سجل قٌد العمال بالمنشؤة .

االولرً ان ٌرسرل الرً ذات  وعلً صاحب العمل فرى المنشرآت المشرار الٌهرا فرً الفقررة
 الجهة خالل شهر ٌناٌر من كل عام البٌانات اآلتٌة:

 (ما طرأ من تعدٌالت علً البٌانات الواردة فً الفقرة السابقة .أ)
 (عدد الوظائؾ الشاؼرة بسبب االحالل والتوسعات الجدٌدة .ب)
مهنٌرة خرالل (بٌان بتقردٌر االحتٌاجرات المتوقعرة موزعرة بحسرب الحالرة التعلٌمٌرة وال )

 العام التالً.
 

:لصاحب العمل اإلعالن عن الوظائؾ الشراؼرة بمختلرؾ وسرائل اإلعرالم وان 16مادة 
ٌعهررد الررً احررد المكاتررب اإلستشررارٌة بدراسررة الطلبررات التررً تقرردم الٌرره وإبررداء الرررأي أو 

 التوصٌة او المساعدة بشؤن اختٌار افضل المرشحٌن لهذه الوظائؾ.
 ال عن طرٌق متعهد او مقاول تورٌد عمال .وال ٌجوز له تشؽٌل عم

وٌجرروز للرروزٌر المخررتص بقرررار منرره الترررخٌص للجمعٌررات والمإسسررات والمنظمررات 
ٌتعررٌن  النقابٌرة بالنسرربة العضررائها بانشرراء مكاتررب لتشرؽٌل المتعطلررٌن ح وفررً هررذه الحالررة
 علً هذه الجهات مراعاة االحكام الواردة فً هذا الفصل والقرار المشار إلٌه.

 
مااع مااإلخ ل بااتف قةات ةلدااةة للإلتلداا  للتشغيلاا  قةلشمااودة   ت اا   مشلتلاا   -:71مااة   

 :متيدةة للحةق للتصزيدن قةلغتة في للإللبة تللخةرج من طزيق

 لل سلر  للتخشص  . )أ(

 لل سلرلة تللهدئةة للغةم  .)ب( 

 لاتحة  للغةخ لنلةقةة مصز.)ج( 

تللل اااةم للخاااةر للتصااازي  ت زمااا  مااان شاااز ةة للل اااةم للغاااةخ تل اااةم ل متاااةف ) ( 

 تغةلإللة مع للجهةة لاجن د  في حإلت  أمتةلهة تط دغ  نمةطهة .
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)هـ( شز ةة للتسةهت  أت شز ةة للش صد  قةاسم أت ذلة للتسئ لد  للتحاإلت     قغاإل 

 للحص ف ميي تزبدص قذلك من لل سلر  للتخشص .

 للنلةقةة للتهند  قةلنس   امضةئهة فلظ.)ت( 

 

: للمنظمرررات الدولٌرررة ان ترررزاول عملٌرررات الحررراق المصررررٌٌن للعمرررل خرررار   18 مرررادة
جمهورٌة مصر العربٌة اذا كان التعاقد مرع جهرات حكومٌرة أو هٌئرات عامرة عربٌرة أو 

 . أجنبٌة

 

: تترررولً الررروزارة المختصرررة بالتعررراون مرررع وزارة الخارجٌرررة متابعرررة تنفٌرررذ  19مرررادة 
مالة المصرٌة فً الخرار  وبحرث تسروٌة المنازعرات االتفاقٌات والتعاقدات المتعلقة بالع

 الناشئة عن تنفٌذ هذه االتفاقٌات والتعاقدات .
 

من هذا القانون الً الروزارة  18،  17:تقدم الجهات المشار إلٌها فً المادتٌن 20مادة 
المختصرررة نسرررخة مرررن الطلرررب الررروارد الٌهرررا مرررن الخرررار  بشرررؤن تررروفٌر فررررص العمرررل 

لطات المختصة ، كما تقدم نسخة مرن االتفاقرات وعقرود العمرل وشروطها موثقة من الس
لعمرل واالجرر المحردد لره وشرروط وظرروؾ أدائره والتزامرات االمبرمة متضمنة تحدٌرد 

 العامل .
وٌكون للوزارة خالل عشرة أٌام علً األكثر من تارٌخ اخطارهرا باإلتفاقرات والطلبرات 

مناسربة األجرر او مخالفتهرا للنظرام  والعقود مسرتوفاه ، االعترراض علٌهرا فرً حالرة عردم
العررام او االداب العامررة ، فرراذا انقضررت المرردة المشررار إلٌهررا دون اعتررراض مررن الرروزارة 

 اعتبرت االتفاقات والطلبات والعقود موافقاً علٌها.
 

( مرن هرذا القرانون تقاضرً 17ٌحظر علً الجهات المشرار الٌهرا فرً المرادة )-:21مادة 
ر الحاقه بالعمل ، ومع ذلك ٌجوز تقاضً مقابل عرن ذلرك مرن أي مقابل من العامل نظٌ

 صاحب العمل.
واستثناء من احكام الفقرة السابقة ٌجوز للشركات المشار إلٌها فً البند )هـ( من المرادة 

%( مرن أجرر العامرل الرذي ٌرتم الحاقره 2( من هذا القانون تقاضً مبلػ ال ٌجاوز )17)
مصرروفات ادراٌرة ، وٌحظرر تقاضرً اٌرة مبرالػ بالعمل وذلك عرن السرنة االولرً فقرط ك
 اخري من العامل تحت أي مسمً .

مع عدم اإلخالل بالشروط التً ٌوجبها قانون شركات المسراهمة والتوصرٌة  -:22مادة 
باالسرررهم والشرررركات ذات المسرررئولٌة المحررردودة ،ٌشرررترط للحصرررول علرررً التررررخٌص 

 -ا القانون ما ٌؤتً :( من هذ17المنصوص علٌه فً الفقرة )هـ(من المادة )
أن ٌكون المإسسون واعضاء مجلس اإلدارة والمدٌرون المختصرون بعملٌرات التشرؽٌل 
مرن المصررٌٌن ولرم ٌسربق الحكرم علرً أي مرنهم بعقوبرة جناٌرة ،أو بعقوبرة جنحرة مخلررة 

 بالشرؾ أو األمانة أو اآلداب العامة ما لم ٌكن قد رد الٌه اعتباره .
 ن مائة الؾ جنٌه وأن ٌكون مملوكاً بؤكمله للمصرٌٌن .اال ٌقل رأس مال الشركة ع
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وبالنسرربة للشررركات التررً تررزاول عملٌررات تشررؽٌل المصرررٌٌن خررار  جمهورٌررة مصررر 
العربٌررة ٌتعررٌن اال ٌقررل رأس مالهررا عررن مائررة الررؾ جنٌرره وان تكررون األؼلبٌررة المطلقررة 

ً االقرل %( علر51للمإسسٌن وأعضاء مجلس اإلدارة من المصرٌٌن الرذٌن ٌمتلكرون )
 من رأس مالها .

ان تقدم الشركة خطاب ضمان ؼٌر مشروط وؼٌر قابل لإللؽاء صادر من أحرد البنروك 
العاملة فً جمهورٌة مصر العربٌة بمبلػ مائرة ألرؾ جنٌره لصرالت الروزارة المختصرة ، 
وأن ٌكرون هرذا الخطراب سرارٌاً طروال مردة سررٌان التررخٌص ، وٌتعرٌن اسرتكمال قٌمرة 

ح ألحكرام هرذا خطاب الضمان بم قدار ما خصم من ؼرامات او تعوٌضرات مسرتحقة طبقرا
القررانون ، وذلررك خررالل عشرررة أٌررام مررن تررارٌخ اخطررار الشررركة المرررخص لهررا بكترراب 
موصً علٌه مصحوب بعلم الوصول ،ومع ذلك ٌجوز للوزٌر المخرتص وقرؾ إصردار 

 الفعلٌة . تراخٌص جدٌدة أو تجدٌد التراخٌص القائمة فً ضوء احتٌاجات سوق العمل
 

ٌلؽررً الترررخٌص بقرررار مررن الرروزٌر المخررتص عنررد ثبرروت أي حالررة مررن -: 23مررادة 
 الحاالت اآلتٌة:

 فقد الشركة شرطاً من شروط الترخٌص.
 تقاضً الشركة أٌة مبالػ من العامل نظٌر تشؽٌله بالمخالفة ألحكام هذا الفصل.

علررً اتفرراق او  حصررول الشررركة علررً الترررخٌص او تجدٌررده أو عرردم اعتررراض الرروزارة
 عقد عمل بناء علً ما قدمته من بٌانات ؼٌر صحٌحة .

وٌجروز بقرررار مررن الرروزٌر المخرتص الؽرراء الترررخٌص فررً حالرة ثبرروت مخالفررة الشررركة 
 لحكم من األحكام الجوهرٌة الواردة فً القرارت الصادرة تنفٌذاً ألحكام هذا الفصل .

سب إلٌها بناء علرً اسرباب جدٌرة أي وللوزٌر المختص اٌقاؾ نشاط الشركة مإقتاً إذا ن
من الحاالت المبٌنة فً هذه النادة ،وذلك لحٌن الفصل فً مردي ثبروت تلرك الحراالت أو 

 حٌن زوال المخالفة فً الحالة المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة .
ة فً هذه المادة بالمسرئولٌة الجنائٌرة نوال ٌخل الؽاء الترخٌص فً أي من الحاالت المبٌ

 لمدنٌة أو التؤدٌبٌة .أو ا
: ٌصدر الوزٌر المختص القرارات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا الفصرل ، وعلرً  24مادة 

األخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لهرا العمرل فرً مجرال التشرؽٌل 
،والشروط الواجب توافرها فً مقر الشركة وتنظرٌم إجرراءات العمرل فرً هرذا النشراط، 

الت التررً ٌتعررٌن إمسرراكها والالزمررة لمباشرررة عملهررا وقواعررد القٌررد فٌهررا وتحدٌررد السررج
والرقابررة والتفتررٌش علٌهررا ، والشررروط الواجررب توافرهررا فررً اإلعالنررات التررً تنشررر فررً 
جمهورٌررة مصررر العربٌررة عررن فرررص العمررل ، وكررذلك تحدٌررد اسررلوب ووسررٌلة إخطررار 

نون براعتراض الروزاره مرن هرذا القرا 18، 17الجهات المنصوص علٌهرا فرً المرادتٌن 
 وذلك كله خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ العمل بهذا القانون.

 

 : ٌستثنً من تطبٌق أحكام هذا الفصل ما ٌؤتً :25مادة 
 األعمال العرضٌة  ( أ)
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الوظررائؾ الرئٌسررٌة التررً ٌعتبررر شرراؼلوها وكررالء مفوضررٌن عررن أصررحاب  ( ب)
 األعمال .

ا الفصررل علررً كررل أو بعررض وللرروزٌر المخررتص ان ٌصرردر قررراراً بسرررٌان أحكررام هررذ
 األعمال والوظائؾ والفئات المشار الٌها فً البندٌن السابقٌن .

 

: تتولً الوزارة المختصة رسم سٌاسة ومتابعرة تشرؽٌل العمالرة ؼٌرر المنتظمرة 26مادة 
وعلررً األخررص عمررال الزراعررة الموسررمٌٌن وعمررال البحررر وعمررال المنرراجم والمحرراجر 

 وعمال المقاوالت .
ٌر المختص بالتشاور مع الوزراء المعنٌرٌن واالتحراد العرام لنقابرات عمرال لوزاوٌصدر 

مصررر القرررارت الخاصررة بتحدٌررد القواعررد المنظمررة لتشررؽٌل هررذه الفئررات ، واشررتراطات 
السرررالمة والصرررحة واالنتقرررال واإلعاشرررة الواجرررب اتخاذهرررا بشرررؤنهم ، واللررروائت المالٌرررة 

 واإلدارٌة التً تنظم هذا التشؽٌل.
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 لثانًالفصل ا
 تنظٌم عمل األجانب

ٌخضع استخدام األجانب فً جمٌع منشآت القطال الخاص ووحدات القطال -: 27مادة 
العام وقطال األعمال العرام والهٌئرات العامرة واالدارة المحلٌرة والجهراز اإلداري للدولرة 

 لألحكام الواردة فً هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة ٌالمثل .
 زٌر المختص حاالت اعفاء األجانب من هذا الشرط .وٌحدد الو

 
: ال ٌجوز لألجانب ان ٌزاولوا عمالً إال بعد الحصول علً ترخٌص بذلك مرن 28مادة 

 الوزارة المختصة ، وأن ٌكون مصرحاً لهم بدخول البالد واالقامة بقصد العمل .
ص بالعمرل : ٌحدد الوزٌر المختص بقرار منه شرروط الحصرول علرً التررخٌ 29مادة 

المشار إلٌره فرً المرادة السرابقة واجراءاتره والبٌانرات الترً ٌتضرمنها وإجرراءات تجدٌرده 
 والرسم الذي ٌحصل عنه بما ال ٌقل عن الؾ جنٌه مصري.

وٌلتزم كرل مرن ٌسرتخدم أجنبٌراً أعفرً مرن شررط الحصرول علرً التررخٌص برؤن ٌخطرر 
ام من مزاولرة االجنبرً للعمرل ، الجهة االدارٌة المختصة بذلك االستخدام خالل سبعة اٌ

 وكذلك عند انتهاء خدمته لدٌه .
المهررن واألعمررال والحرررؾ التررً ٌحظررر  ه: ٌحرردد الرروزٌر المخررتص بقرررار منر 30مرادة 

علررً االجانررب األشررتؽال بهررا ، كمررا ٌحرردد النسرربة القصرروي السررتخدامهم فررً المنشررآت 
 ( من هذا القانون.27والجهات المبٌنة فً المادة )
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 الثانً الباب
 عقد العمل الفردي

:تسري أحكام هذا الباب علً العقد الذي ٌتعهد بمقتضاه عامرل برؤن ٌعمرل لردي 31مادة 
 صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه لقاء أجر .

:  ٌلتزم صاحب العمل بتحرٌر عقد العمل كتابة باللؽة العربٌة من ثالث نسرخ  32مادة 
سررخة للعامررل وتررودل الثالثررة مكتررب التؤمٌنررات ، ٌحررتفظ صرراحب العمررل بواحرردة وٌسررلم ن

 االجتماعٌة المختص .
 وٌجب ان ٌتضمن العقد علً األخص البٌانات التالٌة:

 اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .)أ(
اسررم العامررل ومإهلرره ومهنترره او حرفترره ورقمرره التررؤمٌنً ومحررل اقامترره ومررا ٌلررزم )ب(

 الثبات شخصٌته .
 حل التعاقد .طبٌعة ونول العمل م) (
االجر المتفق علٌه وطرٌقة موعد ادائه وكذلك سائر المزاٌرا النقدٌرة والعٌنٌرة المتفرق )د(

 مل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق االثبات .اعلٌها ، وإذا لم ٌوجد عقد مكتوب للع
 وٌعطً صاحب العمل العامل اٌصاالً بما ٌكون قد أودعه لدٌه من اوراق وشهادات .

مل تحرت االختبرار احدد مدة االختبار فً عقد العمل ، وال ٌجوز تعٌٌن العت -: 33مادة 
لمدة تزٌد علً ثالثة اشهر او تعٌٌنه تحت االختبار اكثرر مرن مررة واحردة عنرد صراحب 

 عمل واحد .
 

 
 الباب الثالث 
 األجــور

: ٌنشررؤ مجلررس قررومً لألجررور برئاسررة وزٌررر التخطررٌط ٌخررتص بوضررع الحررد  34مررادة 
ر علررً المسرررتوي القررومً بمراعررراة نفقررات المعٌشرررة ، وباٌجرراد الوسرررائل األنررً لألجرررو

 والتدابٌر التً تكفل تحقٌق التوازن بٌن األجور واألسعار .
كمررا ٌخررتص المجلررس بوضررع الحررد األدنررً للعررالوات السررنوٌة الدورٌررة بمررا ال ٌقررل عررن 

 اعٌة .%( من األجر األساسً الذي تحسب علً أساسه اشتراكات التؤمٌنات اإلجتم7)
وفررً حالررة تعرررض المنشررؤة لظررروؾ اقتصررادٌة ٌتعررذر معهررا صرررؾ العررالوة الدورٌررة 
المشار الٌها ، ٌعرض األمر علً المجلس القرومً لألجرور لتقرٌرر مرا ٌرراه مالئمراً مرع 

ح من تارٌخ عرض األمر علٌه .  ظروفها فً خالل ثالثٌن ٌوما
لعمرل بهرذا القرانون قرراراً وٌصدر رئٌس مجلس الوزراء خالل ستٌن ٌومراً مرن ترارٌخ ا

 بتشكٌل هذا المجلس وٌضم فس عضوٌته الفئات االتٌة :
 أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم . - 1
 أعضاء ٌمثلون منظمات أصحاب األعمال تختارهم هذه المنظمات . - 2
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 أعضاء ٌمثلون االتحاد العام لنقابات عمال مصر ٌختارهم االتحاد. - 3
اء الفئة األولى مساوٌاً لعدد أعضاء الفئتٌن الثانٌرة والثالثرة وٌراعً ان ٌكون عدد أعض

 معاً وان ٌتساوى عدد أعضاء كل من الفئتٌن الثانٌة والثالثة .
 وٌحدد فً قرار تشكٌل المجلس اختصاصاته األخرى ونظام العمل به .

 : ٌحظر التمٌٌز فً االجور بسبب اختالؾ الجنس أو األصل أو اللؽة أو الردٌن35مادة 
 أو العقٌدة .

:ٌحدد األجر وفقاً لعقد العمل او اتفاقٌة العمل الجماعً او الئحة المنشؤة ، فاذا 36مادة 
لررم ٌحرردد األجررر بررؤي مررن هررذه الطرررق اسررتحق العامررل اجررر المثررل إن وجررد ، وإال قرردر 
األجر طبقاً لعرؾ المهنة فً الجهة التً ٌإدي فٌها العمل ، فان لرم ٌوجرد عررؾ تولرت 

 ( 2008لسرنة  180العمالٌة ) وفقا للتعدٌل الوارد بالمادة الثانٌة مرن القرانون محكمة ال
( من هذا القانون تقدٌر األجر وفقاً لمقتضرٌات العدالرة 71المنصوص علٌها فً المادة )

 ( من هذا القانون . 35، 34، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتٌن )
حصرل ٌإلنتا  أو العمولة وجب اال ٌقل مرا : إذا تم االتفاق علً تحدٌد األجر با37مادة 

 مل عن الحد األدنى لألجور.اعلٌه الع
: تإدي األجور وؼٌرها من المبرالػ المسرتحقة للعامرل بالعملرة المتداولرة قانونراً 38مادة 

 فً أحد اٌام العمل وفً مكانه ، مع مراعاة األحكام التالٌة:
 االقل فً الشهر. العمال المعٌنون بؤجر شهري تإدي أجورهم مرة علً ( أ)
اذا كان األجر باإلنتا  واستلزم العمل مدة تزٌد علرً اسربوعٌن وجرب ان ٌحصرل  ( ب)

العامل كل أسبول علً دفعرة تحرت الحسراب تتناسرب مرع مرا اتمره مرن العمرل وان 
 ٌإدي له باقً األجر خالل األسبول التالً لتسلٌم ما كلؾ به .

لعمرال اجرورهم مررة كرل أسربول علرً فً ؼٌر ما ذكر فً البندٌن السابقٌن تإدي ل) ( 
 األكثر ما لم ٌتفق علً ؼٌر ذلك .

للعامل أجره وجمٌع المبالػ المسرتحقة لره  ٌإدي صاحب العمل إذا انتهت عالقة العمل)د( 
فرروراً إال إذا كرران العامررل قررد ترررك العمررل مررن تلقرراء نفسرره فٌجررب فررً هررذه الحالررة علررً 

ته فررً مرردة ال تجرراوز سرربعة أٌررام مررن صرراحب العمررل أداء أجررر العامررل وجمٌررع مسررتحقا
 تارٌخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

 

: ٌكون حساب متوسط األجر الٌومً لعمال اإلنتا  أو العمال الذٌن ٌتقاضرون  39مادة 
أجوراً ثابتة مضافاً إلٌها عمولة أو نسبة مئوٌرة علرً أسراس متوسرط مرا تقاضراه العامرل 

الخٌررة أو عرن المردة الترً اشرتؽلها ان قلرت عرن ذلرك عن أٌام العمل الفعلٌة فرً السرنة ا
ح علً عدد اٌام العمل الفعلٌة عن ذات الفترة.  مقسوما

 

ئرة عمرال ف: ٌحظر علً صراحب العمرل ان ٌنقرل عرامالً براالجر الشرهري الرً 40مادة  
الٌومٌة او العمال المعٌنٌن باالجر األسبوعً أو بالساعة أو باالنتا  اال بموافقرة العامرل 

فرً هرذه الحالرة جمٌرع الحقروق الترً اكتسربها فرً المردة للعامرل د نقله كتابة ، وٌكرون عن
 التً قضاها باألجر الشهري.
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اذا حضر العامل إلً مقر عمله فرً الوقرت المحردد للعمرل ، وكران مسرتعداً  -: 41مادة 
لمباشررة عملرره وحالرت دون ذلررك اسرباب ترجررع إلرً صرراحب العمرل ، اعتبررر كؤنرره ادي 

  واستحق اجره كامالً .عمله فعالً 
أما إذا حضر وحالت بٌنه وبٌن مباشرة عمله أسباب قهرٌة خارجرة عرن إرادة صراحب 

 العمل استحق نصؾ أجره .
: ال ٌجوز لصاحب العمرل إلرزام العامرل بشرراء أؼذٌرة أو سرلع أو خردمات مرن 42مادة 

 محال معٌنة أو مما ٌنتجه صاحب العمل من سلع أو ٌقدمه من خدمات 
%( وفراء 10: ال ٌجوز لصاحب العمل أن ٌقتطع من أجر العامل أكثرر مرن ) 43ة ماد

و ان ٌتقاضررً اٌررة فائرردة عررن هررذه ألمررا ٌكررون قررد أقرضرره مررن مررال اثنرراء سرررٌان العقررد 
 القروض ، وٌسري ذلك الحكم علً االجور المدفوعة مقدماً.

م بعض أوضرال من قانون تنظٌ (  77،  76،  75:مع مراعاة أحكام المواد )44مادة 
لسررنة  1وإجررراءات التقاضررً فررً مسررائل األحرروال الشخصررٌة الصررادر بالقررانون رقررم 

، ال ٌجرروز فررً جمٌررع األحرروال االسررتقطال او الحجررز أو النررزول عررن األجررر  2000
%( مررن هررذا األجررر ، وٌجرروز رفررع 25المسررتحق للعامررل ألداء أي دٌررن اال فررً حرردود )

 نفقة.%( فً حالة دٌن ال50نسبة الخصم الً )
ثررم مررا ٌكررون مطلوبرراً لصرراحب العمررل بسرربب مررا أتلفرره  وعنررد التررزاحم ٌقرردم دٌررن النفقررة ،

العامل من أدوات أو مهمات ، او استرداد لما صرؾ الٌه بؽٌر وجره حرق ، أو مرا وقرع 
 علً العامل من جزاءات 

وٌشترط لصحة النزول عن األجر فً حدود النسربة المقرررة بهرذه المرادة ان تصردر بره 
 فقة مكتوبة من العامل موا

وتحسرب النسربة المشررار إلٌهرا فررً الفقررة األولررً مرن هررذه المرادة بعررد اسرتقطال ضرررٌبة 
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 .

ال تبرأ ذمة صاحب العمل من األجر إال إذا وقع العامل بما ٌفٌد استالم  :45ادة م
السجل المعد لذلك وفً كشوؾ األجور ، على أن تشمل بٌانات هذه  األجر فً

 . المستندات مفردات األجر
: مع مراعاة حكم المادة السابقة ، ٌسلم صاحب العمل الً عماله من األطفال  46مادة 

كافآتهم او ؼٌر ذلك مما ٌستحقونه قانوناً ، وٌكون هذا التسلٌم مبرئاً اجورهم او م
 لذمته .
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 البـاب الـرابع
  االجازات

 

ٌوما بؤجر كامل لمن أمضى فً الخدمة  21تكون مدة األجازة السنوٌة :  47مادة 
سنة كاملة، تزاد إلى ثالثٌن ٌوما متى أمضى العامل فً الخدمة عشر سنوات لدى 

عمل أو أكثر، كما تكون األجازة لمدة ثالثٌن ٌوما فً السنة لمن تجاوز سن  صاحب
الخمسٌن، وال ٌدخل فً حساب األجازة أٌام عطالت األعٌاد و المناسبات الرسمٌة و 

 الراحة األسبوعٌة 
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التً قضاها فً العمل 

 مضى ستة أشهر فً خدمة صاحب العمل . بشرط أن ٌكون قد أ
وفى جمٌع األحوال تزاد مدة األجازة السنوٌة سبعة أٌام للعمال الذٌن ٌعملون فً 
األعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فً المناطق النائٌة و التً ٌصدر 

 بتحدٌدها قرار من الوزٌر المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنٌة . 
( من هذا القانون ال ٌجوز للعامل 48ة حكم الفقرة الثانٌة من المادة )ومع مراعا

 النزول عن أجازته .
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: ٌحررردد صررراحب العمرررل مواعٌرررد اإلجرررازة السرررنوٌة حسرررب مقتضرررٌات العمرررل 48مرررادة 
 وظروفه ، وال ٌجوز قطعها إال ألسباب قوٌة تقتضٌها مصلحة العمل .

للمرردة التررً حررددها صرراحب العمررل وإذا وٌلتررزم العامررل بالقٌررام باإلجررازة فررً التررارٌخ و
 رفض العامل كتابة بالقٌام باإلجازة  سقط حقه فً اقتضاء مقابلها .

وفً جمٌع األحوال ٌجب أن ٌحصل العامل علً إجازة سنوٌة مدتها خمسة عشرر ٌومراً 
، منها ستة أٌام متصلة علً األقل ،وٌلتزم صاحب العمرل بتسروٌة رصرٌد اإلجرازات او 

ل له كرل ثرالث سرنوات علرً األكثرر فراذا انتهرت عالقرة العمرل قبرل اسرتنفاد األجر المقاب
 العامل رصٌد إجازته السنوٌة استحق األجر المقابل لهذا الرصٌد.

 وال ٌجررررررررروز تجزئرررررررررة اإلجرررررررررازة أو ضرررررررررمها او تؤجٌلهرررررررررا بالنسررررررررربة لألطفرررررررررال.
المتحران : للعامل الحق فً تحدٌد موعد إجازته السنوٌة اذا كران متقردمؤ ألداء ا49مادة 

فً إحدي المراحل التعلٌمٌة بشرط أن ٌخطر صاحب العمل قبل قٌامه باإلجازه بخمسة 
 عشر ٌوماً علً األقل.

:لصاحب العمل ان ٌحرم العامل من أجره مدة اإلجازه ، أو ٌسترد ما أداه مرن 50مادة 
أجررر عنهررا ، إذا ثبررت اشررتؽاله خاللهررا لرردي صرراحب عمررل خخررر ، وذلررك دون إخررالل 

 التؤدٌبً . بالجزاء
: للعامل ان ٌنقطع عن العمل لسبب عرارض لمردة ال تتجراوز سرتة أٌرام خرالل  51مادة 

السنة وبحد أقصً ٌومان فً المرة الواحردة ، وتحسرب اإلجرازة العارضرة مرن اإلجرازة 
 السنوٌة المقررة للعامل.

رار : للعامل الحق فً إجازة بؤجر كامل فرً األعٌراد الترً ٌصردر بتحدٌردها قر 52مادة 
 من الوزٌر المختص بحد أقصً ثالثة عشر ٌوماً فً السنة .

ولصاحب العمل تشؽٌل العامل فً هذه األٌام اذا إقتضت ظروؾ العمل ذلك ،وٌسرتحق 
 العامل فً هذه الحالة باالضافة إلً اجره عن هذا الٌوم مثلً هذا األجر.

صرلة الحرق : للعامل الذي أمضً فرً خدمرة صراحب العمرل خمرس سرنوات مت 53مادة 
فً إجازة بؤجر كامرل لمردة شرهر ألداء فرٌضرة الحرز أو زٌرارة بٌرت المقردس ، وتكرون 

 هذه اإلجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
:للعامررل الررذي ٌثبررت مرضرره الحررق فرً إجررازة مرضررٌة تحررددها الجهررة الطبٌررة  54مرادة 

 قرانون الترؤمٌنالمختصة ، وٌستحق العامل خاللها تعوٌضاً عرن األجرر وفقراً لمرا ٌحردده 
 اإلجتماعً .

وٌكون للعامل الذي ٌثبت مرضه فً المنشآت الصرناعٌة الترً تسرري فرً شرؤنها أحكرام 
فً شؤن تنظٌم الصرناعة وتشرجٌعها ،  1958لسنة  21من القانون رقم  8، 1المادتٌن 

الحق فً إجازة مرضٌة كل ثالث سرنوات تقضرً فرً الخدمرة علرً أسراس شرهر برؤجر 
%( من أجره ثم ثالثة أشهر بردون أجرر ، وذلرك 75شهر بؤجر ٌعادل )كامل ثم ثمانٌة أ

 إذا قررت الجهة الطبٌة المختصة احتمال شفاإه .
وللعامل أن ٌستفٌد من متجمد إجازاته السنوٌة إلً جانب ما ٌستحقه من إجازة مرضرٌة 
 ، كما له أن ٌطلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة إلً إجازة سنوٌة إذا كان لره رصرٌد ٌسرمت

 بذلك .
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مررن هررذا القررانون ، تحرردد إتفاقررات العمرررل  49:مررع مراعرراة مررا ورد بالمررادة 55مررادة 
الجماعٌرة أو لرروائت العمررل بالمنشررؤة الشرروط واألوضررال الخاصررة باالجررازات الدراسررٌة 

 مدفوعة األجر التً تمنت للعامل .
 

 

 الباب الخامس 
 واجبات العمال ومساءلتهم 

 الفصل األول 
 واجبات العمال

 :ٌجب علً العامل:56ادة م
)ا( ان ٌررإدي بنفسرره الواجبررات المنوطررة برره بدقررة وأمانرره ، وذلررك وفقرراً لمررا هررو محرردد 
بالقانون ولوائت العمل وعقود العمل الفردٌة والجماعٌة ،وأن ٌنجزها فً الوقت المحدد 

 ، وأن ٌبذل فٌها عناٌة الشخص المعتاد.
اصرة بتنفٌرذ الواجبرات الترً تردخل فرً )ب( أن ٌنفذ أوامر وتعلٌمات صراحب العمرل الخ

نطاق العمل المنوط به اذا لم ٌكن فً األوامر والتعلٌمات ما ٌخالؾ العقد أو القرانون أو 
 اللوائت أو اآلداب العامة ولم ٌكن فً تنفٌذها ما ٌعرضه 

 للخطر.
أن ٌحافظ علً مواعٌد العمل ، وأن ٌتبع اإلجراءات المقررة فً حالرة التؽٌرب عرن ) (
 مل أو مخالفة مواعٌده.الع
أن ٌحافظ علً مرا ٌسرلمه إلٌره صراحب العمرل مرن أدوات أو أجهرزة أو مسرتندات أو )د(

أٌة أشٌاء أخري ، وأن ٌقوم بجمٌرع األعمرال الالزمرة لسرالمتها ، وٌلترزم برؤن ٌبرذل فرً 
 ذلك عناٌة الشخص المعتاد.

 أن ٌحسن معاملة عمالء صاحب العمل.)هـ(  
وزمررالءه فررً العمررل ، وان ٌتعرراون معهررم بمررا ٌحقررق مصررلحة أن ٌحترررم رإسرراءه )و(

 المنشؤة التً ٌعمل بها .
 أن ٌحافظ علً كرامة العمل ، وأن ٌسلك المسلك الالئق به .)ز(
 أن ٌراعً النظم الموضوعة للمحافظة علً سالمة المنشؤة وأمنها .)ح(
عمرل متررً كانررت أن ٌحرافظ علررً أسررار العمررل ، فررال ٌفشرً المعلومررات المتعلقررة بال)ط(

 سرٌة بطبٌعتها أو وفقاً للتعلٌمات الكتابٌة الصادرة من صاحب العمل .
أن ٌخطر جهة العمل بالبٌانات الصحٌحة المتعلقة بمحل إقامتره وحالتره االجتماعٌرة )ي(

وموقفرره مررن أداء الخدمررة العسرركرٌة والبٌانررات األخررري التررً تتطلررب القرروانٌن والررنظم 
ه ، وبكل تؽٌٌر ٌطرأ علرً بٌران مرن البٌانرات السرابقة فرً ادراجها فً السجل الخاص ب

 المواعٌد المحددة لذلك .
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أن ٌتبع النظم التً ٌضعها صراحب العمرل لتنمٌرة وتطروٌر مهاراتره وخبراتره مهنٌراً )ك(
وثقافٌرراً أو لتؤهٌلرره للقٌررام بعمررل ٌتفررق مررع التطررور التقنررً فررً المنشررؤة باالشررتراك مررع 

 .المنظمات النقابٌة المختصة 
 

 : ٌحظر علً العامل أن ٌقوم بنفسه أو بواسطة ؼٌره باالعمال اآلتٌة :57مادة 
 اإلحتفاظ لنفسه أو لؽٌره بؤصل أٌة ورقة أو مستند خاص بالعمل.)أ(
العمل للؽٌر سواء بؤجر أو بدون أجر إذا كان فً قٌامه بهذا العمل مرا ٌخرل بحسرن )ب(

مكرن الؽٌرر أو ٌسراعده علرً التعررؾ علرً أدائه لعمله أو ال ٌتفق مع كرامرة العمرل أو ٌ
 أسرار المنشؤة أو منافسة صاحب العمل.

ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي ٌمارسه صاحب العمل أثناء مردة سررٌان عقرده ، ) (
 أو االشتراك فً نشاط من هذا القبٌل ، سواء بصفته شرٌكاً أو عامالً .

ن نشراطاً ممراثالً للنشراط الرذي االقتراض من عمالء صاحب العمل أو ممن ٌمارسرو)د(
 ٌمارسه صاحب العمل وال ٌسري هذا الحظر علً اإلقتراض من المصارؾ.

قبررول هررداٌا أو مكافررآت أو عمرروالت أو مبررالػ أو أشررٌاء أخررري بؤٌررة صررفة كانررت (هررـ)
 بمناسبة قٌامه بواجباته بؽٌر رضاء صاحب العمل.

قٌعرات أو تنظرٌم اجتماعرات جمع نقرود أو تبرعرات أو توزٌرع منشرورات أو جمرع تو)و(
القروانٌن  داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ،مع مراعاة ما تقضً به أحكام

 المنظمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة للنقابرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات العمالٌررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة.

 

 الفصل الثانً 
 التحقٌق مع العمال ومساءلتهم

: علررً صرراحب العمررل أن ٌضررع الئحررة تنظررٌم العمررل والجررزاءات التؤدٌبٌررة 58مررادة 
تنظٌم العمل والجزاءات التؤدٌبٌة مصردقاً علٌهرا مرن الجهرة اإلدارٌرة موضحاً بها قواعد 

المختصة ، وعلً هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابٌرة الترً ٌتبعهرا عمرال المنشرؤة قبرل 
التصرردٌق علررً الالئحررة ، فرراذا لررم تقررم الجهررة اإلدارٌررة بالتصرردٌق أو اإلعتررراض علررً 

ا اعتبرررت نافررذة ، وللرروزٌر المخررتص أن الالئحررة خررالل ثالثررٌن ٌومررا مررن تررارٌخ تقرردٌمه
ٌصرردر بقرررار منرره أنظمررة نموذجٌررة للرروائت والجررزاءات لكررً ٌسترشررد بهررا اصررحاب 

 األعمال .
وعلً صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فؤكثر أن ٌضع هذه الالئحرة فرً مكران 

 ظاهر .
كرون ذا صرلة لة العامرل عنره تؤدٌبٌراً أن ٌء: ٌشترط فً الفعرل الرذي تجروز مسرا59مادة 

 بالعمل .
وتحدد الئحة الجرزاءات المخالفرات والجرزاءات المقرررة لهرا هرو المنصروص علٌره فرً 

 ( من هذا القانون ، وبما ٌحقق تناسب الجزاء مع المخالفة 60المادة )
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وال ٌجوز توقٌع جزاء تؤدٌبً علً العامل بعد تارٌخ اإلنتهاء مرن التحقٌرق فرً المخالفرة 
 اً .بؤكثر من ثالثٌن ٌوم

:الجزاءات التؤدٌبٌة التً ٌجوز توقٌعها علرً العامرل وفقراً للروائت تنظرٌم العمرل 60مادة 
 والجزاءات التؤدٌبٌة فً كل منشؤة هً :

 اإلنذار .-1
 الخصم من األجر .-2
 مدة ال تجاوز ثالثة أشهر .لتؤجٌل موعد إستحقاق العالوة السنوٌة -3
 ا ال ٌجاوز نصفها .الحرمان من جزء من العالوة السنوٌة بم-4
 تؤجٌل الترقٌة عند إستحقاقها لمدة ال تزٌد علً سنة .-5
 خفض األجر بمقدار عالوة علً األكثر .-6
الخفررض إلررً وظٌفررة الدرجررة األدنررً مباشرررة دون إخررالل بقٌمررة االجررر الررذي كرران -7

 ٌتقاضاه .
 الفصل من الخدمة وفقاً ألحكام هذا القانون .-8

ب العمرل أن ٌوقرع جرزاء الخصرم علرى العامرل عرن المخالفرة ال ٌجوز لصراح :61مادة 
علرى أجرر خمسرة أٌرام ، وال ٌجروز أن ٌقتطرع مرن أجرر العامرل وفراء  الواحردة بمرا ٌزٌرد

 . أكثر من أجر خمسة أٌام فً الشهر الواحد للجزاءات التً ٌوقعها
ألساسً المقصود بذلك هو األجر ا وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من األجر اعتبر أن   

 إلٌومً للعامل
: ال ٌجوز لصاحب العمل توقٌع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ، 62مادة     

( من 61كما ال ٌجوز له الجمع بٌن اقتطال جزء من أجر العامل تطبٌقاً لحكم المادة )
ء مالً إذا زاد ما ٌجب إقتطاعه علً أجر خمسة أٌام فً اهذا القانون وبٌن أي جز

 ر الواحد.الشه
:ٌجوز تشدٌد الجزاء إذا عاد العامل إلً إرتكاب مخالفة جدٌدة من نول 63مادة     

المخالفة التً سبق مجازاة العامل عنها ، متً وقعت المخالفة الجدٌدة خالل ستة أشهر 
 من تارٌخ إبالغ صاحب العمل بتوقٌع الجزاء السابق.

إبالؼه كتابة بما نسب إلٌه وسمال  : ٌحظر توقٌع جزاء علً العامل إال بعد64مادة 
أقواله وتحقٌق دفاعه وإثبات ذلك فً محضر ٌودل فً ملفه الخاص ، علً أن ٌبدأ 

التحقٌق خالل سبعة أٌام علً األكثر من تارٌخ اكتشاؾ المخالفة وللمنظمة النقابٌة التً 
 ٌتبعها العامل ان تندب ممثالً عنه لحضور التحقٌق.

ترً ٌعاقرب علٌهرا باإلنرذار أو الخصرم مرن األجرر الرذي ال ٌزٌرد لمخالفرات الاوٌجوز فً 
مقداره عن أجر ٌوم واحد أن ٌكون التحقٌق شفاهه ح علً أن ٌثبت مضمونه فً القرار 

 الذي ٌقضً بتوقٌع الجزاء.
 وفً جمٌع الحاالت ٌشترط أن ٌكون القرار الصادر بتوقٌع الجزاء مسبباً.

عامرل بنفسره ، او ان ٌعهرد برالتحقٌق إلرً إدارة :لصاحب العمل ان ٌحقرق مرع ال65مادة 
الشررئون القانونٌرره او أي شررخص اخررر مررن ذوي الخبرررة فررً موضررول المخالفررة او احررد 
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العاملٌن بالمنشؤة بشررط اال ٌقرل المسرتوي الروظٌفً للمحقرق عرن مسرتوي العامرل الرذي 
 0ٌحقق معه 

تزٌد عن ستٌن ٌوما  ن ٌوقؾ العامل عن عمله مإقتا لمدة الأ:لصاحب العمل  66مادة 
محكمرة العمالٌرة المع صرؾ اجره كامال إذا اقتضت مصلحة التحقٌق ذلك او طلب من 

المشرار إلٌهرا فرً   ( 2008لسنة  180) وفقا للتعدٌل الوارد بالمادة الثانٌة من القانون 
 0( من هذا القانون فصله من الخدمة 71المادة )

  

اٌة او بارتكاب جنحرة مخلرة بالشررؾ او االمانره : إذا اتهم العامل بارتكاب جن67مادة  
او االداب العامرة او اتهررم بارتكرراب أي جنحررة داخررل دائررة العمررل جرراز لصرراحب العمررل 

محكمررة العمالٌررة ) وفقررا للتعرردٌل الرروارد الوقفرره مإقتررا ، وعلٌرره ان ٌعرررض االمررر علررً 
( مرن هرذا 71ادة )المشار إلٌها فرً المر  ( 2008لسنة  180بالمادة الثانٌة من القانون 

 القانون خالل ثالثة اٌام من تارٌخ الوقؾ .
لسرنة  180محكمة العمالٌرة ) وفقرا للتعردٌل الروارد بالمرادة الثانٌرة مرن القرانون الوعلً  

ان تبت فً الحالة المعروضة علٌها خرالل سربعة اٌرام مرن ترارٌخ العررض ،   ( 2008
فرً حالرة عردم الموافقره علرً  فاذا وافقت علً الوقؾ ٌصرؾ للعامل نصؾ اجرره ،امرا

 الوقؾ ٌصرؾ اجر العامل كامال من تارٌخ وقفه .
فرراذا رات السررلطه المختصرره عرردم تقرردٌم العامررل للمحاكمررة الجنائٌررة او قرردم للمحاكمررة  

وقضً ببراءته وجب اعادته للعمل مع تسوٌة مستحقاته كاملره واال اعتبرر عردم اعادتره 
 فصال تعسفٌا .

لعامررل كرران بترردبٌر صرراحب العمررل او مررن ٌمثلرره وجررب اداء برراقً وإذا ثبررت ان اتهررام ا 
 اجره عن مدة الوقؾ.

محكمررة العمالٌررة ) لل : ٌكررون االختصرراص بتوقٌررع جررزاء الفصررل مررن الخدمررة68مررادة   
المشرار إلٌهرا فرً   ( 2008لسرنة  180وفقا للتعدٌل الوارد بالمادة الثانٌرة مرن القرانون 

كون توقٌع باقً الجزاءات التؤدٌبٌه لصاحب العمل او ( من هذا القانون . و71ٌالمادة )
 من ٌفوضه لذلك .

وٌكون لمدٌر المنشؤة توقٌع جزاء االنذار والخصم من االجر لمرد ال تجراوز ثالثرة اٌرام  
. 
:ال ٌجوز فصل العامل إال إذا ارتكرب خطرؤ جسرٌما ، وٌعتبرر مرن قبٌرل الخطرؤ 69مادة  

 الجسٌم الحاالت االتٌه :
 ت انتحال العامل لشخصٌة ؼٌر صحٌحة او قدم مستندات مزورة.إذا ثب - 1
إذا ثبت ارتكاب العامل لخطؤ نشؤت عنه اضرار جسٌمه لصاحب العمل بشررط ان  - 2

اربرع وعشررٌن سراعة مرن وقرت  لٌبلػ صاحب العمل الجهات المختصره بالحرادث خرال
 علمه بوقوعه .

زم اتباعها لسالمة العمال والمنشرؤة إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعلٌمات الال - 3
رؼرم التنبٌره علٌره –بشرط ان تكون هرذة التعلٌمرات مكتوبره ومعلنرة فرً مكران ظراهر –

 كتابة بمراعاة ذلك.
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إذا تؽٌب العامل بدون مبرر مشرول اكثر من عشررٌن ٌومرا متقطعرة خرالل السرنة  - 4
إنرذار كترابً بخطراب  الواحدة او اكثر مرن عشررة اٌرام متتالٌره ، علرً ان ٌسربق الفصرل

موصً علٌه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد ؼٌلبره عشررة اٌرام فرً الحالرة 
 االولً ، وبعد ؼٌابه خمسة اٌام فً الحالة الثانٌة .

إذا ثبت ان العامل افشً اسررار المنشرؤة الترً ٌعمرل بهرا ادت إلرً احرداث اضررار  - 5
 جسٌمة بالمنشؤة .

 افسة صاحب العمل فً ذات نشاطه .إذا قام العامل بمن - 6
إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل فً حاالت سكر بٌن او مترؤثرا بمرا تعاطراه مرن  - 7

 مادة مخدرة.
إذا ثبررت اعتررداء العامررل علررً صرراحب العمررل او المرردٌر العررام وكررذلك إذا وقررع منرره  - 8

 اعتداء جسٌم علً احد رإسائه اثناء العمل او بسببه.
(من الكتاب 194( إلً )192ٌرال العامل الضوابط الواردة فً المواد من )إذا لم  - 9

 الرابع من هذا القانون .
 2008ٌولٌرو لسرنة  23) ٌعمل به من  2008لسنة  180معدلة بالقانون رقم 70مادة 
:إذا نشؤ نزال فردي بٌن صاحب العمل والعامل فً شؤن تطبٌرق احكرام هرذا القرانون  ( 

أو اللوائت المنظمة لعالقات العمل الفردٌة فألي منهما ان ٌطلب من أو أي من القوانٌن 
تشكل من : ممثل للجهة اإلدارٌة المختصة )مقررا( ، ممثرل للمنظمرة النقابٌرة ،  –لجنة 

خالل عشرة  اٌام مرن ترارٌخ النرزال تسروٌته ودٌرا ،  -وممثل لمنظمة أصحاب األعمال 
جرازألي   –مرن ترارٌخ تقردٌم الطلرب  -مرا فاذا لرم ترتم التسروٌه خرالل واحرد وعشررٌن ٌو

منهمررا أن ٌطلررب مررن الجهررة االدارٌررة المختصررة احالررة النررزال الررً المحكمررة العمالٌررة 
( مرن هرذا القرانون أو أن ٌلجرؤ الٌهرا فرً موعرد اقصراه 71المنصوص علٌها فً المادة )

قردم للجنرة خمسة واربعٌن ٌوماَ من تارٌخ اننهاء  المدة المحددة للتسوٌة سرواء كران قرد ت
 بطلب التسوٌة أو لم ٌتقدم به وإال سقط حقه فً عرض االمر علً المحكمة .

ٌولٌررو لسررنة  23) ٌعمررل برره مررن  2008لسررنة  180معدلررة بالقررانون رقررم  71مررادة  
 (: تشكل المحكمة العمالٌة من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة االبتدائٌة 2008

( 70نازعات الفردٌة المشار الٌها فً المادة )وتختص دون ؼٌرها بالفصل فً كافة الم
 .من هذا القانون 

وتخطررر المحكمررة ممررثال عررن المنظمررة النقابٌررة المعنٌررة ، وممررثال مررن منظمررة أصررحاب  
األعمال لسمال رأٌهما فً النزال فً أول جلسة ، فراذا تخلرؾ أي منهمرا عرن الحضرور 

 استمرت المحكمة فً نظر الدعوي .
علرً وجره السررعة وبحكرم واجرب النفراذ ولرو ترم   -لٌة  ان تفصل وعلً المحكمة العما

فً طلب صاحب العمل بفصل العامرل خرالل خمسرة عشرر ٌومرا مرن ترارٌخ   -استئنافه 
اول جلسة ، فاذا رفضت الطلب ، قضت باسرتمرار العامرل فرً عملره وبرالزام صراحب 

 العمل بؤن ٌإدي الٌه مالم ٌصرؾ من مستحقاته . 
ب العمرل بتنفٌرذ الحكرم باسرتمرار العامرل فرً عملره اعتبرر ذلرك فصرال فاذا لم ٌقرم صراح

 ( من هذا القانون .122تعسفٌا ٌستوجب التعوٌض طبقا للمادة )
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وبحكررم واجررب النفرراذ بتعرروٌض مإقررت  –بصررفة مسررتعجلة  –وتقضررً المحكمةالعمالٌررة 
لرة ، للعامل ٌعادل أجره الشامل لمدة اثنرً عشرر شرهرا اذا جراوزت مردة عملره سرنة كام

فان كانت أقرل مرن ذلرك كران التعروٌض المإقرت بقردر أجرره الشرامل عرن مردة عملره إذا 
طلب منها ذلك . وعلً العامل اعالن صاحب العمل بطلباته النهائٌة خالل ثالثٌن ٌومرا 

 من الٌوم التالً لصدور الحكم بالتعوٌض المإقت اذا لم ٌكن قد سبق له ابداإها .
امررل بمبلررػ التعرروٌض النهررائً وفررً برراقً طلباترره بعررد أن وتقضررً المحكمررة العمالٌررة للع

تخصم المبالػ التً ٌكون العامل قد استوفاها تنفٌذا للحكم الصادر برالتعوٌض المإقرت . 
فاذا كان طلب فصرل العامرل بسربب نشراطه النقرابً قضرت المحكمرة العمالٌرة باسرتمرار 

ب الفصل لم ٌكن بسبب العامل فً عمله إذا طلب ذلك ما لم ٌثبت صاحب العمل ان طل
 0هذا النشاط

وٌتبع فٌما لم ٌرد بشؤنه نص خاص فً هذا القانون احكام قرانونً المرافعرات واالثبرات 
 فً المواد المدنٌه والتجارٌه.

ٌولٌررو لسررنة  23) ٌعمررل برره مررن  2008لسررنة  180معدلررة بالقررانون رقررم  72مررادة   
ة األحكررام الررواردة فررً قررانون ( : ٌتبررع فررً الطعررن علررً أحكررام المحرراكم العمالٌرر2008

 المرافعات المدنٌة والتجارٌة 
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: إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسربة عملره فرً فقرد او اترالؾ مهمرات او االت 73مادة  
او خامات او منتجات ٌملكها صاحب العمرل او كانرت فرً عهدتره الترزام برؤداء قٌمرة مرا 

 0فقد او اتلؾ
ٌق واخطرار العامرل ان ٌبردا باقتطرال المبلرػ المرذكور ولصاحب العمل بعد اجراء التحق 

 .من اجره علً اال ٌزٌد ما ٌقتطع لهذا الؽرض علً اجر خمسة اٌام فً الشهر الواحد
محكمة العمالٌرة ) وفقرا للتعردٌل الم من تقدٌر صاحب العمل أمام لظتوٌجوز للعامل ان ٌ

( 71مشرار إلٌهرا فرً المرادة )ال  ( 2008لسرنة  180الوارد بالمادة الثانٌة مرن القرانون 
 0من هذا القانون وفقا للمدد واالجراءات الواردة بها
ترالؾ او قضرً لره باقرل منره وجرب لالفاذا لم ٌقض لصاحب العمل برالمبلػ الرذي قردره 

محكمرة الاقتطرع دون وجره حرق خرالل سربعة اٌرام مرن ترارٌخ صردور قررار  اعلٌه رد مر
 0  ( 2008لسنة  180ة الثانٌة من القانون العمالٌة ) وفقا للتعدٌل الوارد بالماد

المرادة  ذها لحكرم هرفقوال ٌجوز لصاحب العمل ان ٌستوفً مستحقاته بطرٌق االقتطال و
 .جر شهرٌن اإذا بلػ مجموعها 

:ال تخررل االحكررام الررواردة بهررذا البرراب بالضررمانات المقررررة بقررانون النقابررات 74مررادة 
 0النقابٌه العمالٌه العضاء مجالس إدارة المنظمات

: علً صاحب العمل قٌد الجزاءات المالٌه التً توقع علً العمرال  فرً سرجل 75مادة  
خاص ، مع بٌان سبب توقٌعها واسم العامل ومفدار اجره ، وان ٌفرد لها حساباَ خاصرا 

تفرراق مررع االتحرراد العررام ، وٌكررون التصرررؾ فبهررا طبقرراَ لمررا ٌقرررره الرروزٌر المخررتص باال
 0لنقابات عمال مصر

 

 

 الباب السادس
 تنظٌم العمل

:ال ٌجوز لصاحب العمل ان ٌخر  علً الشروط المتفق علٌها فً عقد العمل 76مادة  
الفررردي او اتفاقٌررة العمررل الجماعٌررة،او ان ٌكلررؾ العامررل بعمررل ؼٌررر متفررق علٌرره إال إذا 
دعت الضرورة إلً ذلك منعا لوقول حادث او الصالح ما نشؤ عنره او فرً حالرة القروة 

قاهرة ،علً ان ٌكون ذلك بصفة مإقته ،وله ان ٌكلؾ العامل بعمل ؼٌر المتفرق علٌره ال
 0إذا كان ال ٌختلؾ عنه اختالفا جوهرٌا بشرط عدم المساس بحقوق العامل

ومع ذلك ٌجوز لصاحب العمل تدرٌب العامل وتؤهٌله للقٌام بعمل مختلؾ ٌتماشرً مرع  
 0التطور التقنً فً المنشؤة  

صاحب العمل ان ٌنشئ ملفا لكل عامل ٌرذكر فٌره علرً االخرص ،اسرمه  :عل77ًمادة  
ومهنترره ودرجررة مهارترره عندالتحاقرره بالعمررل ومحررل إقامترره وحالترره االجتماعٌرره وتررارٌخ 
بداٌة خدمته واجره ، وبٌان ما ٌدخل علٌه من تطورات والجزاءات التً وقعت علٌره ، 

 0واسباب ذلك  وبٌان ما حصل علٌه من إجازات وتلرٌخ نهاٌة خدمته
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ا لمرا تقررره فقروعلٌه ان ٌودل فً الملؾ محاضر التحقٌق وتقارٌر رإسائه عن عمله و
الئحرة المنشررؤة واٌررة اوراق أخرررى تتعلررق بخدمرة العامررل وال ٌجرروز االطررالل علررً هررذه 

 0البٌانات إال لمن رخص له قانونا بذلك
 رٌخ انتهاء عالقة العمل .وعلٌه ان ٌحتفظ بملؾ العامل لمدة سنة علً االقل تبدا من تا

:ٌلترزم صراحب العمرل بنقرل العامرل مرن الجهرة الترً ترم التعاقرد معره فٌهرا إلرً 78مادة  
مكان العمل ،كما ٌلتزم باعادته إلً تلك الجهرة خرالل ثالثرة اٌرام مرن ترارٌخ انتهراء عقرد 

ل المردة العمل الحد االسباب المبٌنه فً القانون ، إال إذا رفض العامل كتابة العوده خال
 0المذكوره

فراذا لررم ٌقررم صرراحب العمرل بررذلك وجررب علررً الجهرة اإلدارٌررة المختصرره إذا تقرردم إلٌهررا  
العامل فً نهاٌة المدة المذكورة اعادته إلً الجهة التً تم التعاقرد معره فٌهرا علرً نفقتهرا 

 ،ولهذة الجهة استرداد ما انفقته بطرٌق الحجز اإلداري .
ل إلرً صراحب عمرل اخرر بتؤدٌرة عمرل مرن اعمالره او :إذا عهرد صراحب العمر79مادة  

جزء منها وذلك فً منطقة عمرل واحردة وجرب علرً هرذا االخٌرر ان ٌسروي برٌن عمالره 
وعمررال صرراحب العمررل االصررلً فررً جمٌررع الحقرروق وٌكررون االخٌررر متضررامناَ معرره فررً 

 ذلك.
 
 

 الفصل األول
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 ساعات العمل وفترات الراحة
فررً شررؤن تنظررٌم 1961لسررنة 133االخررالل باحكررام القررانون رقررم : مررع عرردم 80مررادة  

العمررل فررً المنشررؤت الصررناعٌه، ال ٌجرروز تشررؽٌل العامررل تشررؽٌال فعلٌرراَ اكثررر مررن ثمررانً 
سرراعات فررً الٌرروم او ثمررانً واربعررٌن سرراعة فررً االسرربول ،وال ترردخل فٌهررا الفترررات 

 0المخصصة لتناول الطعام والراحة 
مختص تخفٌض الحد االقصً لساعات العمل لبعض فئرات وٌجوز بقرار من الوزٌر ال 

 0العمال او فً بعض الصناعات او االعمال التً ٌحددها 
: ٌجب ان تتخلل ساعات العمل فتررة او اكثرر لتنراول الطعرام والراحرة ال تقرل 81مادة  

فً مجموعها عن ساعة ،وان ٌراعً فً تحدٌرد هرذة الفتررة اال ٌعمرل العامرل اكثرر مرن 
 ات متصله .خمسة ساع

السرباب فنٌره –وللوزٌر المختص ان ٌحدد بقرار منره الحراالت او االعمرال الترً ٌتحرتم 
استمرار العمل فٌها دون فترة راحة كمرا ٌحردد االعمرال الصرعبة –او لظروؾ التشؽٌل 

 0او المرهقة التً ٌمنت العامل فٌها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلٌه
ساعات العمل وفترات الراحه بحٌث ال تتجاوز الفترة بٌن بداٌة : ٌجب تنظٌم 82مادة  

ساعات العمل ونهاٌتها اكثر من عشر سراعات فرً الٌروم الواحرد وتحسرب فتررة الراحرة 
 من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها فً مكان العمل.

ٌحرددها وٌستثنً من هذا الحكم العمال المشتؽلون فرً اعمرال متقطعره بطبٌعتهرا والترً  
الوزٌر المختص بقرار منه بحٌرث ال تزٌرد مردة تواجردهم علرً اثنترً عشررة سراعة فرً 

 0الٌوم الواحد
: ٌجب تنظٌم العمل بالمنشؤة بحٌث ٌحصرل كرل عامرل علرً راحرة اسربوعٌة ال 83مادة 

تقرل عررن اربرع وعشرررٌن سراعة كاملررة بعررد سرتة اٌررام عمرل متصررله علرً االكثررر ، وفررً 
 احة األسبوعٌة مدفوعة االجر.جمٌع االحوال تكون الر

:استثناء من الحكرم الروارد فرً المرادة السرابقة ٌجروز فرً االمراكن البعٌردة عرن 84مادة  
العمررران وفررً االعمررال التررً تتطلبهررا طبٌعررة العمررل او ظررروؾ التشررؽٌل فٌهررا اسررتمرار 
 العمل تجمٌع الراحرات االسربوعٌه المسرتحقه للعامرل عرن مردة ال تتجراوز ثمانٌرة اسرابٌع
وتحرردد الئحررة تنظررٌم العمررل والجررزاءات قواعررد الحصررول علررً الراحررات االسرربوعٌه 
المجمعرره وتضررع المنشررؤت التررً ٌقررل عرردد عمالهررا عررن عشرررة ،قواعررد تنظررٌم الراحررات 

 االسبوعٌة المجمعه بها وفقاَ للقرارات التً تصدرها المنشؤة .
اعة وصول العمرال وٌراعً فً حساب مدة الراحات االسبوعٌه المجمعه ان تبدا من س

 إلً اقرب موقع به مواصالت وتنتهً ساعة العودة إلٌه.
 

( 80،81،82،83،84:لصاحب العمل عدم التقٌرد باالحكرام الرواردة برالمواد )85مادة 
من هذا القانون إذا كان التشؽٌل بقصد مواجهة ضرورات عمل ؼٌر عادٌة او ظرروؾ 

االدارٌره المختصره بمبرررات التشرؽٌل استثنائٌه وٌشترط فً هذه الحاالت ابرالغ الجهرة 
 االضافً والمدة الالزمة التمام العمل والحصول علً موافقه كتابٌه منها .



31 

 

وفً هذه الحاله ٌستحق العامل باالضافة الً اجره االصلً اجرا عرن سراعات التشرؽٌل 
االضافٌه حسبما ٌتم االتفاق علٌه فً عقد العمل الفردي او الجماعً بحٌث ال ٌقرل عرن 

%( عررن سرراعات العمررل النهارٌررة ،و 35الجررر الررذي ٌسررتحقه العامررل مضررافا إلٌرره )ا
 %( عن ساعات العمل اللٌلٌه.70)

فاذا وقع التشؽٌل فرً ٌروم الراحرة اسرتحق العامرل مثرل أجرره تعوٌضراً عرن هرذا الٌروم ، 
 وٌمنحه صاحب العمل ٌوماً خخر عوضاً عنه خالل األسبول التالً.

ز أن تزٌررد سرراعات العمررل علررً عشررر سرراعات فررً الٌرروم وفررً جمٌررع األحرروال ال ٌجررو
 الواحد .

 

: علً صاحب العمل أن ٌضع علً األبواب ارئٌسٌة التً ٌستعملها العمال فً 86مادة 
الدخول ، وكذلك فً مكان ظاهر بالمنشؤة جدوالً ببٌان ٌوم الراحة األسبوعٌة وسراعات 

 علً هذا الجدول من تعدٌل.العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل ، وما ٌطرأ 
 ( من هذا القانون علً:84،  82،  81،  80: ال تسري أحكام المواد )87مادة 
 الوكال المفوضٌن عن صاحب العمل . - 1
العمالء المشتؽلٌن باألعمال التجهٌزٌة والتكمٌلٌرة الترً ٌتعرٌن انجازهرا قبرل أو بعرد  - 2

 انتهاء العمل.
 النظافة .العمال المخصصٌن للحراسة و - 3

( الحرد األقصرً لسراعات العمرل الفعلٌرة 2،3وتحدد االعمال المشرار الٌهرا فرً البنردٌن )
واألضافٌة فٌها بقرار من الروزٌر المخرتص وٌسرتحق العمرال الروارد ذكررهم فرً هرذٌن 

 ( من هذا القانون85البندٌن أجراً إضافٌاً طبقاً لنص المادة )
 

 

 الفصل الثانً
 تشؽٌل النساء

مع عردم اإلخرالل بؤحكرام المرواد التالٌرة تسرري علرً النسراء العرامالت جمٌرع : 88مادة 
 األحكام المنظمة لتشؽٌل العمال ، دون تمٌٌز بٌنهم متً تماثلت أوضال عملهم .

: ٌصدر الوزٌر المختص قراراً بتحدٌرد األحروال واألعمرال والمناسربات الترً  89مادة 
ٌن الساعة السابعة مسراءاً والسرابعة والسرابعة ال ٌجوز فٌها تشؽٌل النساء فً الفترة ما ب

 صباحا.
: ٌصرردر الرروزٌر المخررتص قررراراً بتحدٌررد األعمررال الضررارة بالنسرراء صررحٌاً أو 90مررادة 

 أخالقٌاً وكلك األعمال التً ال ٌجوز تشؽٌل النساء فٌها .
: للعاملة التً أمضت عشرة أشهر فً خدمة صاحب العمل أو أكثر الحرق فرً 91مادة 
ق الوضرع بمدتها تسعون ٌوماً بتعوٌض مساو لألجر الشامل تشمل المدة التً تسر إجازة

والتً تلٌه .ٌشرط أن تقدم شهادة طبٌرة مبٌنراً بهرا الترارٌخ الرذي ٌرجرع حصرول الوضرع 
 فٌه .
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 وال ٌجوز تشؽٌل العاملة خالل الخمسة واألربعٌن ٌوماً التالٌة للوضع .
 طوال مدة خدمة العاملة . وال تستحق إجازة الوضع ألكثر من مرتٌن

:ٌحظر علً صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجرازة الوضرع 92مادة 
 المبٌنة بالمادة السابقة.

ولصاحب العمل حرمانها من التعوٌض عن أجرها عن مدة اإلجرازة أو اسرترداد مرا ترم 
خخرر وذلرك مرع عردم أداإه إلٌها منه إذا ثبت اشتؽالها خالل اإلجازة لدي صراحب عمرل 

 اإلخالل بالمسائلة التؤدٌبٌة .
: ٌكون للعاملة التً ترضع طفلهرا فرً خرالل األربعرة والعشررٌن شرهراً التالٌرة 93مادة 

الحق فً فتررتٌن أخررٌٌن للرضراعة ال -فضالً عن مدة الراحة المقررة–لتارٌخ الوضع 
 تٌن .تقل كل منهما عن نصؾ ساعة ، وللعاملة الحق فً ضم هاتٌن الفتر

وتحسب هاتٌن الفترتٌن اإلضافٌتان من سراعات العمرل وال ٌترترب علٌهمرا أي تخفرٌض 
 فً األجر.

( مررن قررانون الطفررل الصررادر 72:مررع مراعرراة حكررم الفقرررة الثانٌررة مررن المررادة )94مررادة 
، ٌكون للعاملة فً المنشؤة الترً تسرتخدم خمسرٌن عرامالً  1996لسنة  12بالقانون رقم 

حصول علً إجرازة بردون أجرر لمردة ال تتجراوز سرنتٌن وذلرك لرعاٌرة فؤكثر الحق فً ال
 وال تستحق هذه اإلجازة ألكثر من مرتٌن طوال مدة خدمتها. طفلها ،
: ٌجب علً صاحب العمل فً حالة تشؽٌله خمس عامالت فؤكثر أن ٌعلق فرً 95مادة 

 أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشؽٌل النساء.
صاحب العمل الذي ٌستخدم مائة عاملة فؤكثر فرً مكران واحرد أن ٌنشرئ :علً 96مادة 

داراً للحضانة أو ٌعهد إلً دار للحضانة برعاٌة أطفال العرامالت بالشرروط واألوضرال 
 التً تحدد بقرار من الوزٌر المختص.

كما تلتزم المنشآت التً تستخدم أقل مرن مائرة عاملرة فرً منطقرة واحردة أن تشرترك فرً 
لتزام المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة بالشروط واألوضال التً تحدد بقررار تنفٌذ اال

 من الوزٌر المختص.
 : ٌستثنً من تطبٌق أحكام هذا الفصل العامالت فً الزراعة البحتة.97مادة 

 

 

 الفصل الثالث 
 تشؽٌل األطفال

أو  كررل مررن بلررػ الرابعررة عشررر سررنة-فررً تطبٌررق أحكررام القررانون–:ٌعتبررر طفررالً 98مررادة 
 لػ ثمانً عشرة سنه كاملة .بتجاوز سن إتمام التعلٌم األساسً ولم ٌ

وٌلتررزم كررل صرراحب عمررل ٌسررتخدم طفررالً دون السادسررة عشرررة بمنحررة بطاقررة تثبررت أنرره 
 ٌعمل لدٌه وتلصق علٌها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .
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ل بلرروؼهم سررن إتمررام التعلررٌم : ٌحظررر تشررؽٌل األطفررال مررن اإلنرراث والررذكور قبرر99مررادة 
األساسً ، أو أربع عشرة سنة أٌهما أكبر ،ومرع ذلرك ٌجروز تردرٌبهم مترً بلؽرت سرنهم 

 اثنتً عشرة سنة .
:ٌصرردر الرروزٌر المخررتص قررراراً بتحدٌررد نظررام تشررؽٌل األطفررال والظررروؾ 100مررادة 

الترً  والشروط واألحوال التً ٌتم فٌها التشرؽٌل ،وكرذلك األعمرال والمهرن والصرناعات
 ٌحظر تشؽٌلهم وفقاً لمراحل السن المختلفة .

:ٌحظر تشؽٌل الطفل أكثر من ست ساعات ٌومٌاً ، وٌجب أن تتخلل ساعات 101مادة 
العمل فترة أو أكثرر لتنراول الطعرام والراحرة ال تقرل فرً مجموعهرا عرن سراعة واحردة ، 

سراعات متصرلة وتحدد هرذه الفتررة أو الفتررات بحٌرث ال ٌشرتؽل الطفرل أكثرر مرن أربرع 
،وٌحظررر تشررؽٌل الطفررل سرراعات عمررل إضررافٌة أو تشررؽٌله فررً أٌررام الراحررة األسرربوعٌة 

 والعطالت الرسمٌة .
وفررً جمٌررع األحرروال ٌحظررر تشررؽٌل الطفررل فٌمررا بررٌن السرراعة السررابعة مسرراًء والسررابعة 

 صباحاً .
 :علً صاحب العمل الذي ٌقوم بتشؽٌل طفل أو أكثر :102مادة 
ن ظاهر فً محل العمل نسخة تحتروي علرً األحكرام الترً ٌتضرمنها أن ٌعلق فً مكا)أ(

 هذا الفصل.
أن ٌحرررر كشررفاً موضررحاً برره سرراعات العمررل وفترررات الراحررة معتمررداً مررن الجهررة )ب( 

 اإلدارٌة المختصة .
أن ٌبلػ الجهة اإلدارٌة المختصة بؤسرماء األطفرال العملرٌن لدٌره واألعمرال المكلفرٌن ) (

 المنوط بهم مراقبة أعمالهم.بها وأسماء األشخاص 
: ال تسري أحكام هذا الفصل علً األطفال الذٌن ٌعملون فً أعمال الزراعة 103مادة 
 البحتة.

 
 الباب السابع 

 انقضاء عالقة العمل

 : ٌنتهً عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته.104مادة 
عنرد –دون تعروٌض فاذا أبرم العقد لمدة تزٌد علً خمس سنوات ، جاز للعامرل إنهراإه 

وذلررك بعررد إخطررار صرراحب العمررل قبررل اإلنهرراء بثالثررة أشررهر .  -إنقضرراء خمررس سررنوات
 وتسري أحكام الفقرة السابقة علً حاالت انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.

من هذا القانون إذا انقضرت مردة عقرد العمرل  106: مع مراعاة أحكام المادة 105مادة 
 طرفاه فً تنفٌذه ، اعتبر ذلك منهما تجدٌداً للعقد لمدة ؼٌر محددة.محدد المدة واستمر 

 وال ٌسري ذلك علً عقود عمل األجانب.
: إذا انتهً عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجدٌرده باتفراق صررٌت 106مادة

 بٌن طرفٌه وذلك لمدة أو لمدد أخري .
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سرنوات ، جراز للعامرل إنهراإه وفقراً  فاذا زادت مدة العقد األصلٌة والمجددة علرً خمرس
 من هذا القانون 104ألحكام المادة 

: إذا أبرم عقد العمل إلنجاز عمل معٌن ،انتهً العقد بانجراز هرذا العمرل فراذا 107مادة 
استؽرق هذا اإلنجاز مدة تزٌد علً خمس سرنوات ال ٌجروز للعامرل إنهراء العقرد المبررم 

 قبل تمام إنجاز العمل.
انتهررً عقررد العمررل المبرررم إلنجرراز عمررل معررٌن واسررتمر طرفرراه فررً تنفٌررذ  :إذا108مررادة 

 العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجدٌداً منهما للعقد لمدة ؼٌر محددة.
 

:إذا انتهررً عقررد العمررل المبرررم لعمررل معررٌن بانجررازه ، جرراز تجدٌررده باتفرراق 109مررادة 
 صرٌت بٌن طرفٌه وذلك لعمل أو أعمال أخري مماثلة.

ا زادت مدة إنجاز العمل األصلً واألعمرال الترً جردد لهرا علرً خمرس سرنوات ، ال فاذ
 ٌجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه األعمال 

( مرن هرذا القرانون ومرع مراعراة أحكرام 198: مع عدم اإلخالل بحكرم المرادة)110مادة 
من طرفٌره انهراإه بشررط  المواد التالٌة ،إذا كان عقد العمل ؼٌر محدد المدة ، جاز لكل

 أن ٌخطر الطرؾ اآلخر كتابة قبل اإلنهاء.
( مرن 69وال ٌجوز لصاحب العمرل أن ٌنهرً هرذا العقرد اال فرً حردود مرا ورد بالمرادة )
 هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص علٌه اللوائت المعتمدة.

ول وكرراؾ ٌتعلررق بظروفرره كمررا ٌجررب أن ٌسررتند العامررل فررً اإلنهرراء إلررً مبرررر مشررر
 الصحٌة أو االجتماعٌة أو االقتصادٌة.

 وٌراعً فً جمٌع األحوال أن ٌتم اإلنهاء فً وقت مناسب لظروؾ العمل.
: ٌجررب أن ٌررتم اإلخطررار قبررل اإلنهرراء بشررهرٌن إذا لررم تتجرراوز مرردة الخدمررة 111مررادة 

أشهر إذا زادت المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل اإلنهاء بثالثة 
 هذه المدة علً عشر سنوات.

 : ال ٌجوز تعلٌق اإلخطار باإلنهاء علً شرط واقؾ أو فاسخ.112مادة 
وٌبدأ سرٌان مهلة اإلخطار من تارٌخ تسرلمه ، وتحتسرب مردة خدمرة العامرل مرن ترارٌخ 

 تسلمه العمل وحتً تارٌخ انتهاء مهلة اإلخطار .
 وال تحتسب مهلة اإلخطار إال من اليوم امل خالل إجازاتهال ٌجوز توجٌه اإلخطار للع :113مادة 

 . التالي النتهاء اإلجازة

وإذا حصل العامل علً إجازة مرضٌة خالل مهلة اإلخطرار ٌوقرؾ سررٌان هرذه المهلرة 
 وال ٌبدأ سرٌانها من جدٌد إال من الٌوم التالً إلنتهاء تلك اإلجازة.

اإلخطررار وٌلتررزم طرفرراه بتنفٌررذ جمٌررع :ٌظررل عقررد العمررل قائمرراً طرروال مهلررة 114مررادة 
 االلتزامات الناشئة عنه ، وٌنتهً العقد بانقضاء هذه المهلة.

: ال ٌجوز اإلتفاق علً اإلعفراء مرن شررط اإلخطرار أو تخفرٌض مدتره ولكرن 115مادة 
 ٌجوز اإلتفاق علً زٌادة هذه المدة.

ضهافً حالة إنهاء العقدمن من مراعاة مهلةاإلخطاركلهاأوبعويجوزلصاحب العمل إعفاء العامل 
 جانب العامل .
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:إذا كان اإلخطار باإلنهاء من جانرب صراحب العمرل ٌحرق للعامرل أن ٌتؽٌرب 116مادة 
ٌوماً كامالً فً األسبول أو ثمرانً سراعات أثنراء األسربول وذلرك للبحرث عرن عمرل خخرر 
 مررررررررررررررع إسررررررررررررررتحقاقه ألجررررررررررررررره عررررررررررررررن ٌرررررررررررررروم أو سرررررررررررررراعات العمررررررررررررررل .

ٌاب أو سراعاته بشررط أن ٌخطرر صراحب العمرل برذلك فرً وٌمكن للعامل تحدٌد ٌوم الؽ
 الٌوم السابق للؽٌاب علً األقل .

: لصرراحب العمررل أن ٌعفررً العامررل مررن العمررل أثنرراء مهلررة اإلخطررار . مررع 117مررادة 
إحتساب مدة الخدمة للعامرل مسرتمرة إلرً حرٌن انتهراء تلرك المردة . مرع مرا ٌترترب علرً 

 أجره عن مهلة اإلخطار. ذلك من خثار وبخاصة استحقاق العامل
نهررً صرراحب العمررل عقررد العمررل دون إخطررار أو قبررل إنقضرراإه مهلررة أ:إذا 118مررادة 

اإلخطار إلتزم بؤن ٌإدي للعامرل مبلؽرؤ ٌعرادل أجرره عرن مردة المهلرة أو الجرزء المتبقرً 
 منها.

وفً هرذه الحالرة تحسرب مردة المهلرة أو الجرزء البراقً منهرا ضرمن مردة خدمرة العامرل ، 
 صاحب العمل فً تحمل األعباء واإللتزامات المترتبة علً ذلك. وٌستمر

 أما إذا كان اإلنهاء صادراً من جانب العامل فان العقد ٌنتهً من وقت تركه للعمل.
:ال ٌعترد باسرتقالة العامرل إال إذا كانرت مكتوبرة ، وللعامرل المسرتقٌل أن ٌعرردل 119مرادة 

ار صرراحب العمررل للعامررل بقبررول عررن اسررتقالته كتابررة خررالل أسرربول مررن تررارٌخ إخطرر
 االستقالة وفً هذه الحالة تعتبر االستقالة كؤن لم تكن.

 : ال تعتبر من المبررات المشروعة والكافٌة لإلنهاء لالسباب اآلتٌة:120مادة 
اللون أو الجنس أو الحالة اإلجتماعٌة أو المسئولٌات العائلٌرة أو الحمرل أو الردٌن أو -)أ(

 الرأي السٌاسً.
انتساب العامل إلً منظمة نقابٌة أو مشاركته فً نشاط نقابً فً نطراق مرا تحردده -)ب(

 القوانٌن .
ممارسررة صررفة ممثررل العمررال أو سرربق ممارسررة هررذه الصررفة أو السررعً إلررً تمثٌررل -) (

 العمال.
تقدٌم شكوي أو إقامة دعوى ضد صراحب العمرل أو المشراركة فرً ذلرك تظلمراً مرن -)د(

 وائت أو عقود العمل.إخالل بالقوانٌن أو الل
 توقٌع الحجز علً مستحقات العامل تحت ٌد صاحب العمل.-)هـ(
 استخدام العامل لحقه فً األجازات.-)و(
: للعامل إنهاء العقد إذا أخل صراحب العمرل برالتزام مرن التزاماتره الجوهرٌرة 121مادة 

األساسررً الناشررئة عررن القررانون أو عقررد العمررل الفررردي أو الجمرراعً أو الئحررة النظررام 
للمنشؤة أو إذا وقع علً العامل أو أحد ذوٌه إعتداء من صاحب العامل أو ممرن ٌمثلره ح 
وٌعتبر اإلنهاء فً هذه الحاالت بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بؽٌرر مبررر 

 مشرول.
:إذا أنهً أحد الطرفٌن العقرد دون مبررر مشررول كراؾ ، إلترزم برؤن ٌعروض 122مادة 

 عن الضرر الذي ٌصٌبه من جراء هذا اإلنهاء .الطرؾ اآلخر 
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فرراذا كرران اإلنهرراء برردون مبرررر صررادراً مررن جانررب صرراحب العمررل للعامررل أن ٌلجررؤ إلررً 
  ( 2008لسرنة  180محكمة العمالٌة ) وفقا للتعدٌل الوارد بالمادة الثانٌة مرن القرانون ال

ال ٌجرروز أن ٌقررل ( مررن هررذا القررانون بطلررب التعرروٌض ، و71المشررار إلٌهررا فررً المررادة )
محكمة العمالٌة ) وفقا للتعدٌل الوارد بالمادة الثانٌة مرن القرانون الالتعوٌض الذي تقرره 

عرن أجرر شرهرٌن مرن األجرر الشرامل عرن كرل سرنة مرن سرنوات   ( 2008لسنة  180
 الخدمة.

 وال ٌخل بحق العامل فً باقً إستحقاقاته المقررة قانوناً.
: ٌنتهررً عقررد العمررل بوفرراة العامررل حقٌقررة أو حكمرراً طبقرراً للقواعررد القانونٌررة 123مررادة 

 المقررة .
وال ٌنتهررً عقررد العمررل بوفرراة صرراحب العمررل إال إذا كرران قررد أبرررم إلعتبررارات تتعلررق  

 بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ٌنقطع بوفاته.
سرررته مررا ٌعررادل أجررر وإذا ترروفً العامررل وهررو فررً الخدمررة ٌصرررؾ صرراحب العمررل أل

شهرٌن كاملٌن لمواجهة نفقرات الجنرازة بحرد أدنرً قردره مائتران وخمسرون جنٌهراً ، كمرا 
ٌصرؾ منحة تعادل أجر العامل كامالً عن الشهر الذي توفً فٌه والشهرٌن التالٌٌن لره 

 طبقاً لقواعد التؤمٌن االجتماعً.
ة الترً اسرتقدم العامرل منهرا وٌلتزم صاحب العمل بنفقات تجهٌز ونقل الجثمان إلً الجه

 أو الجهة التً تطلب أسرته نقله إلٌها.
: ٌنتهً عقد العمل بعجرز العامرل عرن تؤدٌرة عملره عجرزاً كلٌراً أٌراً كران سربب 124مادة 

 هذا العجز.
فاذا كان عجز العامل عجزاً جزئٌاً فال تنتهً عالقة العمل بهذا العجز إال إذا ثبرت عردم 

لعمرل ٌسرتطٌع العامرل أن ٌقروم بره علرً وجره مررض ، وجود عمل خخر لردي صراحب ا
 وٌثبت وجود أو عدم وجود العمل اآلخر وفقاً ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً. 

العمل بناء على طلب العامل أن ٌنقله إلى ذلك  وإذا ثبت وجود هذا العمل اآلخر كان على صاحب
 التؤمٌن االجتماعً العمل مع عدم اإلخالل بؤحكام قانون
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 :ال ٌجوز تحدٌد سن للتقاعد تقل عن ستٌن سنة .125مادة 
وٌجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامرل إذا بلرػ سرن السرتٌن ، مرا لرم ٌكرن العقرد محردد 
المدة وكانت مدته تمتد إلً ما بعد بلوؼه هذه السن ، ففً هذه الحالة ال ٌنتهرً العقرد إال 

 بانقضاء مدته.
ل بؤحكام قرانون التؤمٌنرات االجتمراعً فٌمرا ٌتعلرق وفً جمٌع األحوال ٌجب عدم اإلخال

بسن اسرتحقاق المعراش وٌحرق العامرل فرً اإلسرتمرار فرً العمرل بعرد بلوؼره هرذه السرن 
 استكماالً للمدة الموجبة إلستحقاق المعاش.

:ٌستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستٌن مكافؤة بواقع أجر نصرؾ شرهر 126مادة 
خمس األولً ،وأجر شهر عن كل سنة من السرنوات التالٌرة عن كل سنة من السنوات ال

لها ،وذلك إذا لم تكرن لره حقروق عرن هرذه المردة وفقراً ألحكرام ترؤمٌن الشرٌخوخة والعجرز 
 والوفاه المنصوص علٌها فً قانون التؤمٌن االجتماعً .

وتستحق المكافؤة المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة عن سنوات الخدمرة السرابقة علرً 
الثامنة عشرة وذلرك للمتردر  وللعامرل عنرد بلروغ هرذه السن،وتحسرب هرذه المكافرؤة  سن

 علً أساس خخر ما كان ٌتقاضاه.
: ٌحظر علً صاحب العمل إنهراء عقرد العمرل لمررض العامرل إال إذا اسرتنفد 127مادة 

العامررل اجازاترره المرضررٌة وفقرراً لمررا ٌحرردده قررانون التررؤمٌن اإلجتمرراعً ، باالضررافة إلررً 
 د اجازاته السنوٌة المستحقة له.متجم

وعلً صاحب العمل أن ٌخطر العامل برؼبته فً إنهاء العقد قبرل مضرً خمسرة عشرر 
 ٌوماً من تارٌخ استنفاد العامل إلجازاته .

فرراذا شررفً العامررل قبررل تمررام اإلخطررار امتنررع علررً صرراحب العمررل إنهرراء العقررد لمرررض 
 العامل .
سواء كان محدد المدة أو ؼٌر محدد المدة بسبب  :للعاملة أن تنهً عقد العمل128مادة 

زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن ٌإثر ذلك علرً الحقروق المقرررة لهرا وفقراً ألحكرام 
 هذا القانون أو ألحكام قانون التؤمٌن االجتماعً.

وعلً العاملة التً ترؼب فً إنهاء العقد لألسباب المبٌنة فرً الفقررة السرابقة أن تخطرر 
لعمل كتابة برؼبتها فً ذلك خالل ثالثة أشهر من تارٌخ إبرام عقد الرزوا  أو صاحب ا

 ثبوت الحمل أو من تارٌخ الوضع بحسب األحوال.
: لصاحب العمل أن ٌنهً عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمراً إلنجراز  129مادة 

للحرٌة فرً جرٌمرة عمل معٌن إذا حكم علً العامل نهائٌاً بعقوبة جناٌة أو بعقوبة مقٌدة 
ماسررة بالشرررؾ أو األمانررة أو اآلداب العامررة ، وذلررك مررا لررم تررؤمر المحكمررة بوقررؾ تنفٌررذ 
 العقوبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة.

بنراء و:ٌلترزم صراحب العمرل أن ٌعطرً العامرل دون مقابرل عنرد إنتهراء عقرده 130مادة 
علً طلبه شهادة ٌبٌن فٌها تارٌخ التحاقه بالخدمة وتارٌخ انتهائهرا ، ونرول العمرل الرذي 

 كان ٌإدٌه ، والمزاٌا التً كان ٌحصل علٌها .
وللعامل أن ٌحصل من صاحب العمرل دون مقابرل علرً شرهادة بتحدٌرد خبرتره وكفاءتره 

 المهنٌة وذلك أثناء سرٌان العقد وفً نهاٌته.
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وٌجوز بناء علً طلب العامل تضمٌن الشهادة مقدار األجر الرذي كران ٌتقاضراه وسربب 
 انهاء عالقة العمل .

م صاحب العمرل برؤن ٌررد للعامرل عنرد انتهراء عقرده مرا ٌكرون قرد أودعره لدٌره مرن وٌلتز
 أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
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 الكتاب الثالث
 التوجٌه والتدرٌب المهنً

:ٌقصررد فررً تطبٌررق احكررام هررذا الكترراب بالمصررطلحات االتٌررة المعررانً المبٌنررة 131مررادة 
 قرٌن كل منها :

ة الفرد فرً اختٌرار المهنرة او المسرار المهنرً مالءمرة لقدراتره نً :مساعدهبالتوجٌه الم 
واسررتعداده ومٌولرره فررً ضررروء الدراسررات المسررتمرة لسررروق العمررل والمهررن المطلوبررره 

 0ومقوماتها
بالتدرٌب المهنً :الوسائل التً من شرؤنها تمكرٌن الفررد مرن اكتسراب وتنمٌرة المعرارؾ  

 0لمناسب والمهارات والقدرات الالزمة العدادة للعمل ا
 

 الباب االول
 تنظٌمات التدرٌب المهنً

: ٌشكل المجلس االعلرً لتنمٌرة المرواد البشررٌة وٌصردر بتحدٌرد اختصاصره 132مادة  
ونظام العمل به، قرار مرن رئرٌس الجمهورٌره ،وٌترولً رسرم السٌاسره القومٌره لتخطرٌط 

المثرل بالتنسرٌق التنمٌه البشرٌه ووضع برنرامز قرومً لتنمٌتهرا واسرتخدامها االسرتخدام ا
 0مع الوزارات والجهات المختصه

:ٌنشؤصررندوق لتموٌررل الترردرٌب والتؤهٌررل تكررون لرره الشخصررٌة االعتبارٌرره 133مررادة  
العامرة ،ٌتبرع الرروزٌر المخرتص وذلرك لتموٌررل انشراء وتطروٌر وتحرردٌث مراكرز وبرررامز 

 . احتٌاجات سوق العمل المحلً والخاص ناءمة بٌوالتدرٌب التً تستهدؾ الم
ٌختص الصندوق بوضع الشروط والقواعرد الترً تتبرع لبررامز ومردد التردرٌب المهنرً و

 0الدراسٌة والنظرٌة ونظم االختبارات والشهادات التً تصدر فً هذا الشؤن 
وٌصدر رئٌس مجلس الروزراء قرراراَ بتشركٌل مجلرس إدارة الصرندوق برئاسرة الروزٌر 

والئحته التنفٌذٌه ونظام تحصٌل  المختص ٌحدد نظام العمل به وفروعه فً المحافظات
 0موارده والنظام المحاسبً الواجب اتباعه ونظام الرقابه علً امواله 

 :تتكون موارد الصندوق المشار إلٌه فً المادة السابقة من :134مادة 
من صافً أرباح المنشآت الخاضرعة الحكرام هرذا القرانون والترً ٌزٌرد عردد  % 1 – 1

 0ال العاملٌن بها علً عشرة عم
 0ما تخصصه له الدولة من موارد - 2
االعانات والتبرعات والهبات التً ٌقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التً  - 3

 0تحدد الالئحة التنفٌذٌه للصندوق
عائرررد اسرررتثمار امررروال الصرررندوق ،طبقررراَ للقواعرررد الترررً تحرررددها الالئحرررة التنفٌذٌرررة  - 4

 0للصندوق
ص لدي احد البنوك التجارٌه المعتمدة لدي البنك المركرزي وٌكون للصندوق حساب خا

 0وترحل امواله من سنة مالٌه إلً اخري
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وٌعد الصندوق سنوٌا القوائم الداله علً المركز المالً وتخضرع اموالره لرقابرة الجهراز 
 0المركزي للمحاسبات
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 الباب الثانً 
 الترخٌص بمزاولة عملٌات التدرٌب المهنً

ٌجرروز الٌررة جهررة مزاولررة عملٌررة الترردرٌب المهنررً إال إذا كانررت متخررذة : ال 135مررادة  
شرركل شررركة مررن شررركات المسرراهمة او التوصررٌة باالسررهم او الشررركات ذات المسررئولٌه 
المحدودة ، وٌحدد المجلس االعلً لتنمٌة الموارد البشرٌه المنصروص علٌره فرً المرادة 

هرذة الشرركات الرذي تمرارس فٌره ( من هذا القانون الحد االدنً لراسمال كل من 132)
 عملٌة التدرٌب.

 وٌستثنً من احكام الفقرة السابقة:
لسرنة  84الجهات والمنظمات النقابٌه والمإسسات االهلٌه المنشاة وفقراَ للقرانون رقرم -1

 والتً تزاول عملٌات التدرٌب المهنً وقت صدور هذا القانون. 2002
ري للدولررة والهٌئررات العامررة ووحرردات الجهررات التررً تنشررئها وحرردات الجهرراز اإلدا-2 

 اإلدارة المحلٌه.
 الجهات التً تزاول عملٌات التؤهٌل والتدرٌب المهنً للمعوقٌن.-3
 المنشاة التً تتولً تدرٌب عمالها.-4
: ٌشرترط لمزاولرة عملٌرات التردرٌب المهنرً الحصرول علرً تررخٌص برذلك 136مادة  

( مررن 2،3،4ص علٌهررا فررً البنررود )مررن الرروزارة المختصرره باسررتثناء الجهررات المنصررو
 الفقرة الثانٌة من المادة السابقة.

وٌصرردر الرروزٌر المخررتص قرررارا بتحدٌررد شررروط وقواعررد وإجررراءات مررنت الترررخٌص  
 وقٌده فً السجل الخاص.

وٌعد بالوزارة المذكورة سجل لقٌرد الجهرات الترً ٌرتم التررخٌص لهرا بمزاولرة عملٌرات  
 التدرٌب المهنً.
ت الترررً ترررزاول عملٌرررات التررردرٌب المهنرررً وقرررت صررردور هرررذا القرررانون وتلترررزم الجهرررا

 بالحصول علً الترخٌص المشار إلٌه خالل سنة من تارٌخ العمل بهذا القانون.
 وٌلؽً الترخٌص فً حالة اإلخالل باي شرط من شروطه. 
 

 
 الباب الثالث

 مزاولة عملٌات التدرٌب المهنً
تردرٌب المهنرً بعررض البررامز التدرٌبٌرة : تلترزم الجهرات المررخص لهرا بال137مرادة 

 التً تضعها األجهزة المعنٌه بالوزارة المختصة العتمادها ، مراعٌة فً ذلك:
الشرررروط الترررً ٌجرررب توافرهرررا فرررً المتررردربٌن لاللتحررراق برررالبرامز ومصرررروفات -1

 0التدرٌب
مرردي كفاٌررة العملٌررات التدرٌبٌرره مررن حٌررث موضرروعها ومجرراالت الترردرٌب وعرردد  -2

 0ت المخصصة لها الساعا
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 0مستوٌات ونوعٌات المدربٌن-3
 0مستوي المهارة التً ٌكتسبها المتدرب بعد االنتهاء من البرنامز-4
 0اٌة شروط اخري تضعها الوزارة المختصه-5

وٌرتم اعتمرراد البررامز المقدمررة خرالل سررتٌن ٌومرا مررن ترارٌخ تقرردٌمها وٌعتبرر فرروات هررذة 
 0مزالمدة دون اخطار اعتمادا لهذة البرا

:ٌشترط فرً المتردربٌن الرذٌن ٌزاولرون اعمرال التردرٌب المهنرً ان ٌررخص 138مادة  
 0لهم بذلك من الوزارة المختصه 

وٌصرردر الرروزٌر المخررتص قرررارا بتحدٌررد شررروط وقواعررد وإجررراءات مررنت الترررخٌص 
 0وحاالت الؽائه

االت وٌعرد الرروزارة المختصرره سرجل القٌررد المرردربٌن المررخص لهررم ٌررتم التؤشرٌر فٌرره بحرر
 0الؽاء التراخٌص

 

 الباب الرابع
 قٌاس مستوي المهارة وتراخٌص مزاولة الحرؾ

:تلتزم الجهة التً تزاول عملٌات التدرٌب المهنً ان تمرنت المتردرب شرهادة 139مادة  
 تفٌد باجتٌازه البرنامز التدرٌبً الذي عقدته وتبٌن المستوي الذي بلؽه .

ات االخري التً تدون فً هرذة الشرهادة وكرذلك وٌحدد بقرار من الوزٌر المختص البٌان
االحكام الخاصرة بقٌراس مسرتوي المهرارة والجهرات الترً تخرتص بتحدٌرد هرذا المسرتوي 
والحرررؾ التررً تخضررع لهررذا القٌرراس وكٌفٌررة اجرائرره وشررروط التقرردم لرره والمكرران الررذي 

الجرراء ٌجري فٌه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التً تمنحها الجهات التً تترولً هرذا ا
ودرجات المهارة التً تقدرها وجمٌع البٌانات التً ٌجب اثباتها فرً تلرك الشرهادات مرع 

 بٌان الرسم المقررعنها بما ال ٌجاوز اربعٌن جنٌها وحاالت اإلعفاء من هذا الرسم.
: علررً كررل مررن ٌرؼررب فررً مزاولررة حرفررة مررن الحرررؾ الررواردة بقرررار مررن 140مررادة  

فً المادة السابقة ،التقدم للجهة اإلدارٌة المختصره بطلرب الوزٌر المختص المشار إلٌها 
 الحصول علً ترخٌص مزاولة الحرفه.

وٌحظر علً صاحب العمل استخدام عامل فً احدي الحرؾ المبٌنة بالقرار الوزاري  
وٌحدد .المشار إلٌه بالفقرة السابقة ، إال إذا كان العامل حاصال علً الترخٌص المذكور

المخرتص بعرد اخرذ رأى التنظرٌم النقرابً شرروط وقواعرد وإجرراءات بقرار مرن الروزٌر 
 منت الترخٌص والرسم المقرر له بما ال ٌجاوز اربعٌن جنٌهاَ وحاالت اإلعفاء منه.

 الباب الخامس
 التدر 

: ٌعتبررر مترردرجا كررل مررن ٌلتحررق لرردي صرراحب العمررل بقصررد تعلررم مهنررة او 141مررادة  
 0صنعة 

 0بالقواعد واإلجراءات المنظمه للتدر  المهنًوٌصدر الوزٌر المختص قراراَ  
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: ٌجب ان ٌكون اتفاق التدر  مكتوباَ وتحدد فٌه مدة تعلم المهنرة او الصرنعة 142مادة  
ومراحلهررا المتتابعرره والمكافررؤة فررً كررل مرحلررة بصررورة تصرراعدٌه علررً اال تقررل فررً 

نة او الصرنعة الترً المرحلة االخٌرة عن الحد االدنً لالجر المحدد لفئة العمال فً المه
 0ٌتدر  فٌها 

: لصاحب العمل ان ٌنهً اتفاق التدر  إذا ثبرت لدٌره عردم صرالحٌة المتردر  143مادة
اده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كمرا ٌجروز للمتردر  ان ٌنهرً داو عدم استع

 0االتفاق
برل ثالثرة وٌشترط ان ٌخطر الطرؾ الراؼب فً انهاء االتفاق الطرؾ االخرر وبرذلك ق 

 0اٌام علً االقل 
جررازات وسرراعات العمررل :  تسررري علررً المترردرجٌن االحكررام الخاصررة باأل144مررادة 

لررً ا( 80( ومررن )55( إلررً )47وفترررات الراحررة المنصرروص علٌهررا فررً المررواد مررن )
 .( من هذا القانون 87)
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 الكتاب الرابع 
 عالقة العمل الجماعٌة

 الباب األول
 التشاور والتعاون

: ٌشكل بقرار من رئٌس مجلس الوزراء مجلس استشراري للعمرل ٌضرم فرً 145 مادة 
عضوٌته ممثلٌن للجهات المعنٌة وعدد من ذوي الخبره وممثلٌن من منظمات اصرحاب 
االعمررال ومنظمررات العمررال  تختررارهم منظمرراتهم بالتسرراوي بٌررنهم وٌحرردد القرررار رئررٌس 

 خصوص ما ٌلً :المجلس ونظام العمل به وٌتولً المجلس علً وجه ال
 0)أ( إبداء الرأي فً مشروعات القوانٌن المتعلقه بعالقات العمل  
 0)ب( إبداء الرأي فً اتفاقٌات العمل الدولٌه قبل التوقٌع علٌها 
) (دراسررة الموضرروعات ذات الصررلة بالعالقررات المهنٌررة واإلنتاجٌررة علررً المسررتوي  

 0القومً 
 0ظمات العمال ومنظمات أصحاب االعمال)د( اقتراح وسائل توثٌق التعاون بٌن من 
( اقتراح الحلول المناسبة التقراء منازعرات العمرل الجماعٌره علرً المسرتوي القرومً هـ)

وعلً األخص فً األزمات االقتصاد ٌه التً تإدي إلً توقؾ بعض المشرروعات عرن 
 0العمل كلٌاَ او جزئٌا

 0رة المختصه)و(ابداء الرأي فً الموضوعات التً تعرضها علٌها الوزا 
 

 

 

 الباب الثانً
 المفاوضات الجماعٌه

: المفاوضه الجماعٌه هرً الحروار والمناقشرات الترً تجرري برٌن المنظمرات 146مادة  
 النقابٌة العمالٌه وبٌن اصحاب االعمال او منظماتهم ، من اجل :

 0تحسٌن شروط وظروؾ العمل واحكام االستخدام)أ(
 0التنمٌة االجتماعٌه لعمال المنشؤة التعاون بٌن طرفً العمل لتحقٌق)ب(

 0) ( تسوٌة المنازعات بٌن العمال واصحاب االعمال
:تكون المفاوضة الجماعٌة علرً مسرتوي المنشرؤة او فررل النشراط او المهنرة 147مادة  

 0او الصناعة كما تكون علً المستوي اإلقلٌمً او القومً 
مسرٌن عرامال فرؤكثر برٌن ممثلرٌن :ٌتم التفاوض فً المنشرآت الترً تسرتخدم خ148مادة  

 0عن اللجنة النقابٌة بالمنشؤة والنقابة العامة وبٌن صاحب العمل
فاذا لم توجد لجنره نقابٌره بالمنشرؤة ٌكرون التفراوض برٌن صراحب العمرل وخمسرة عمرال  

تختررارهم النقابررة العامررة المعنٌررة علررً ان ٌكررون مررن بٌررنهم ثالثررة علررً االقررل مررن عمررال 
 0المنشؤة 
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بة للمنشؤت التً تستخدم اقل مرن خمسرٌن عرامال ٌرتم التفراوض برٌن ممثلرٌن عرن وبالنس 
النقابررة العامررة المعنٌررة وبررٌن ممثلررٌن عررن منظمررة أصررحاب األعمررال المعنٌررة أو عررن 
أصحاب العمل وٌعتبر ممثلو كل طرؾ مفوضٌن قانوناَ فً إجراء التفاوض وإبررام مرا 

 0ٌسفر عنه من اتفاق
بدء فً إجراءات المفاوضة الجماعٌة جاز للطرؾ اآلخر ان فاذا رفض أحد الطرفٌن ال

ٌطلرررب مرررن الجهرررة اإلدارٌرررة المختصرررة تحرٌرررك إجرررراءات التفررراوض باخطرررار منظمرررة 
أصرررحاب األعمرررال او المنظمرررة النقابٌرررة للعمرررال بحسرررب األحررروال لمباشررررة التفررراوض 

فوضرة الجماعً نٌابة عن الطرؾ الرافض وتعتبر المنظمة المختصه فً هرذه الحالرة م
 0قانونا فً التفاوض وتوقٌع االتفاق الجماعً 

:ٌلتزم صاحب العمل بتقدٌم ما ٌطلبره ممثلرو التنظرٌم النقرابً فرً المفاوضرات 149مادة 
 0الجماعٌة من بٌانات ومعلومات خاصة بالمنشؤة

ولصرراحب العمررل او ممثلررً التنظررٌم النقررابً طلررب هررذه البٌانررات مررن منظمرراتهم بحسررب  
 0األحوال 
م االتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمرات أصرحاب األعمرال بتقردٌم مرا  ٌلرزم وٌلتز

لحسن سٌر المفاوضرات الجماعٌرة مرن البٌانرات والمعلومرات الخاصرة بفررل النشراط او 
المهنررة أو الصررناعة ، ولالتحرراد العررام والمنظمررات المشررار إلٌهررا طلررب هررذه البٌانررات 

 0والمعلومات من الجهات المعنٌة
فً جمٌع األحوال ان تكرون البٌانرات والمعلومرات المطلوبرة جوهرٌرة والزمرة وٌراعً 

 0للسٌر فً المفاوضة 
:ٌحظررر علررً صرراحب العمررل اثنرراء المفاوضرره اتخرراذ اجررراءات او  اصرردار 150مررادة  

قررررارات تتعلرررق بالموضررروعات المطروحرررة للتفررراوض إال عنرررد قٌرررام حالرررة الضررررورة 
 0او القرار فً هذة الحالة مإقتاَ  واالستعجال وٌشترط ان ٌكون االجراء

دون االتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه فرً اتفاقٌرة جماعٌرة طبقرا للشرروط ٌ :151مادة 
 0والقواعد الخاصة باتفاقٌات العمل الجماعٌه الواردة فً هذا القانون

فاذا لم تسفر المفاوضه عرن اتفراق كران ألي مرن الطررفٌن ان ٌلجرؤ إلرً الجهرة اإلدارٌرة 
  0صه لمحاولة التوفٌق بٌنهما ومساعدتهما للوصول إلً اتفاقالمخت

 
 
 

 الباب الثالث
 اتفاقٌات العمل الجماعٌه

:اتفاقٌررة العمررل الجماعٌررة هررً اتفرراق ٌررنظم شررروط وظررروؾ العمررل واحكررام 152مررادة
التشؽٌل وٌبرم بٌن منظمة او اكثر مرن المنظمرات النقابٌره العمالٌره وبرٌن صراحب عمرل 

 حاب االعمال او اكثر من منظماتهم.او مجموعة من أص
:ٌجرب ان تكرون االتفاقٌرره الجماعٌره مكتوبره باللؽررة العربٌرة وان تعررض مررن 153مرادة 

خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ توقٌعها علرً مجلرس إدارة النقابرة العامره او االتحراد 
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ة العررام لنقابررات عمررال مصررر علررً حسررب األحرروال المقررررة فررً قررانون النقابررات العمالٌرر
وتكون الموافقة علٌها من أٌهما باألؼلبٌة المطلقة ألعضراء مجلرس اإلدارة وذلرك خرالل 

 مدة ال تجاوز ثالثٌن ٌوما من تارٌخ توقٌع االتفاقٌه.
 وٌترتب علً تخلؾ أي شرط من الشروط السابقة بطالن االتفاقٌه.

ألحكرام القرانون : ٌقع باطالً كل حكم ٌرد فً االتفاقٌة الجماعٌة ٌكون مخالفراً 154مادة 
 أو النظام العامة أو اآلداب العامة.

وفً حالة تعارض حكم فً عقد العمل الفردي مع حكم مقابرل فرً االتفاقٌرة الجماعٌرة ، 
 ٌسري الحكم الذي ٌحقق فائدة أكثر للعامل دون ؼٌره

:ٌكرون إبررام االتفاقٌرة الجماعٌرة لمردة محرددة ال تزٌرد علرً ثرالث سرنوات أو 155مادة 
الالزمررة لتنفٌررذ مشرررول معررٌن فرراذا زادت المرردة فررً الحالررة األخٌرررة علررً ثررالث للمرردة 

سنوات تعٌن علً طرفً االتفاقٌة التفراوض لتجدٌردها كرل ثرالث سرنوات فرً ضروء مرا 
ٌكون قد أستجد مرن ظرروؾ اقتصرادٌة واجتماعٌرة وٌتبرع فرً شرؤن التجدٌرد اإلجرراءات 

 ( من هذا القانون.156الواردة بالمادة )
:ٌتعٌن علً طرفً االتفاق سرلوك طرٌرق المفاوضرة الجماعٌرة لتجدٌردها قبرل 156مادة 

فرراذا انقضررت المرردة األخٌرررة دون االتفرراق علررً التجدٌررد أمتررد  أشررهر ةانتهرراء مرردتها بثالثرر
العمل باالتفاقٌة مدة ثالثة أشرهر وٌسرتمر التفراوض لتجدٌردها فراذا انقضرً شرهران دون 

االتفاقٌررة عرررض األمررر علررً لجهررة اإلدارٌررة التوصررل إلررً اتفرراق كرران ألي مررن طرفررً 
( مرن 170المختصة التخاذ ما ٌلزم نحو إتبال إجراءات الوساطة وفقراً ألحكرام المرادة )

 هذا القانون .
:ٌلتزم صراحب العمرل برؤن ٌضرع فرً مكران ظراهر فرً محرل العمرل االتفاقٌرة 157مادة 

ي الجهررة اإلدارٌررة الجماعٌررة متضررمنة نصوصررها والمرروقعٌن علٌهررا وتررارٌخ إٌررداعها لررد
 المختصة.

: تكررون االتفاقٌررة الجماعٌررة نافررذة وملزمررة لطرفٌهررا بعررد إٌررداعها لرردي الجهررة 158مررادة 
اإلدارٌة المختصرة ونشرر هرذا اإلٌردال الوقرائع المصررٌة مشرتمالً علرً ملخرص ألحكرام 

 االتفاقٌة .
رٌخ إٌررداعها وتتررولً الجهررة اإلدارٌررة المختصررة قٌررد االتفاقٌررة خررالل ثالثررٌن ٌومرراً مررن تررا

 لدٌها ونشر القٌد وفقاً ألحكام الفقرة األولً .
ولهررا خررالل المرردة المررذكورة االعتررراض علررً االتفاقٌررة ورفررض قٌرردها وإخطررار طرفررً 
االتفاقٌررة برراالعتراض والرررفض وأسرربابه وذلررك بكترراب موصررى علٌرره مصررحوب بعلررم 

قٌرررد والنشرررر أو الوصرررول. فررراذا انقضرررت المررردة المرررذكورة ولرررم تقرررم الجهرررة اإلدارٌرررة بال
 االعتراض وجب علٌها إجراء القٌد والنشر وفقاً لألحكام السابقة .

: إذا رفضت الجهة اإلدارٌة المختصة قٌد االتفاقٌة وفق أحكام المادة السرابقة 159مادة 
جاز لكرل مرن طرفرً االتفاقٌرة اللجروء إلرً المحكمرة االبتدائٌرة الترً ٌقرع بردائرتها محرل 

اإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلرك خرالل ثالثرٌن ٌومراً مرن العمل بطلب القٌد وفق 
 تارٌخ اإلخطار بالرفض .



46 

 

فاذا قضت المحكمة بقٌرد االتفاقٌرة وجرب علرً الجهرة اإلدارٌرة إجرراء القٌرد فرً السرجل 
 الخاص ونشر ملخص االتفاقٌة فً الوقائع المصرٌة بال مصروفات .

ومنظمراتهم مرن ؼٌرر طرفرً االتفاقٌرة  :للمنظمات النقابٌة وأصحاب األعمرال160مادة 
الجماعٌة االنضمام إلً االتفاقٌة بعرد نشررها بالوقرائع المصررٌة وذلرك بنراء علرً اتفراق 
بٌن الطرفٌن الراؼبٌن فً االنضمام ودون حاجة إلً موافقة طرفً االتفاقٌرة األصرلٌٌن 

 وٌكون االنضمام بطلب موقع من الطرفٌن ٌقدم إلً الجهة اإلدارٌة .
:علً الجهة اإلدارٌة المختصرة التؤشرٌر علرً هرامش السرجل بمرا ٌطررأ علرً 161 مادة

االتفاقٌة الجماعٌرة مرن تجدٌرد أو انضرمام أو تعردٌل ونشرر ملخرص للتؤشرٌر فرً الوقرائع 
 المصرٌة خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ حصوله .

ٌقتضرٌه حسرن : ٌلتزم طرفا االتفاقٌة الجماعٌة بتنفٌرذها بطرٌقرة تتفرق مرع مرا 162مادة 
 النٌة وأن ٌمتنعا عن القٌام بؤي عمل أو إجراء من شؤنه أن ٌعطل تنفٌذ أحكامها .

: إذا طرأت ظروؾ استثنائٌة ؼٌر متوقعة ترتب علرً حردوثها أن تنفٌرذ أحرد 163مادة 
الطرفٌن االتفاقٌة أو لحكم من أحكامها أصبت مرهقاً وجب علً الطرفٌن سلوك طرٌرق 

ناقشررة هررذه الظررروؾ والوصررول إلررً اتفرراق ٌحقررق الترروازن بررٌن المفاوضررة الجماعٌررة لم
 مصلحتهما .

فاذا لم ٌصل الطرفران إلرً اتفراق كران ألي منهمرا عررض األمرر علرً الجهرة اإلدارٌرة  
( مرن هرذا 170المختصة التخاذ ما ٌلرزم نحرو اتبرال إجرراءات الوسراطة وفقراَ الحكرام )

 0القانون
ماعٌرة وكرذلك لكرل ذي مصرلحة مرن العمرال او :لكل من طرفً االتفاقٌرة الج164مادة  

ي من أحكامها او بالتعوٌض عرن عردم التنفٌرذ أ أصحاب األعمال ان ٌطلب الحكم بتنفٌذ
وذلررك عررن الممتنررع عررن التنفٌررذ او المخررالؾ لاللتزامررات الررواردة باالتفاقٌررة وال ٌحكررم 

التصرؾ الذي بالتعوٌض علً المنظمة النقابٌة او منظمة أصحاب األعمال إال إذا كان 
ترتب علٌه الضرر الموجب للتعروٌض قرد صردر عرن مجلرس إدارة المنظمرة او الممثرل 

 0القانونً لها
:للمنظمة النقابٌة ولمنظمات أصحاب األعمال التً تكون طرفرا فرً االتفاقٌره 165مادة 

الجماعٌرره ان ترفررع لمصررلحة أي عضررو مررن أعضررائها جمٌررع الرردعاوى الناشررئة عرررن 
 0تفاقٌة وذلك دون حاجة إلً توكٌل منه بذلكاإلخالل بؤحكام اال

وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته ان ٌتدخل فٌها كما ٌجوز لره رفرع  
 0هذة الدعوى ابتداء مستقال عنها

:تخضرررع المنازعرررات الخاصرررة برررؤي حكرررم مرررن أحكرررام االتفاقٌرررة الجماعٌررره  166مرررادة 
 0فاقٌهلإلجراءات التً ٌتفق علٌها الطرفان فً االت

فاذا لم ترد هرذه  اإلجرراءات فرً االتفاقٌرة خضرعت تلرك المنازعرات لألحكرام الخاصرة  
بتسوٌة منازعات العمل الجماعٌه الواردة فً الباب الرابرع مرن الكتراب الرابرع مرن هرذا 

 0القانون
:تقرروم الروزارة المختصررة بانشراء وحرردة إدارٌرة تخررتص بشرئون المفاوضررات 167مرادة  

 0اعٌه ومراقبة تطبٌقهاواالتفاقٌات الجم
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وٌصدر الروزٌر المخرتص باالتفراق مرع منظمرات العمرال ومنظمرات أصرحاب األعمرال  
قراراَ ٌحدد فٌه مستوٌات التفاوض الجمراعً وموضروعاته واإلجرراءات الترً تتبرع فرً 

 0شؤنه علً المستوٌٌن اإلقلٌمً والمستوٌات االدنً
عً نمرروذجً ٌسترشررد برره وٌصرردر الرروزٌر المخررتص قرررارا ٌتضررمن عقررد عمررل جمررا 

 0أطراؾ المفاوضه
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 الباب الرابع
 منازعات العمل الجماعً

:مررع عرردم اإلخررالل بحررق التقاضررً تسررري أحكررام هررذا البرراب علررً كررل نررزال 168مررادة 
ٌتعلرررق بشرررروط العمرررل او ظروفررره او أحكرررام االسرررتخدام ٌنشرررؤ برررٌن صررراحب العمرررل او 

 0ٌق منهم مجموعة من أصحاب األعمال وبٌن جمٌع العمال او فر
: إذا ثار نزال مما نص علٌه فً المادة السابقة وجرب علرً طرفٌره الردخول 169مادة  

 0فً مفاوضة جماعٌة لتسوٌته ودٌاَ 
:إذا لم ترتم تسروٌة النرزال كلٌراَ خرالل ثالثرٌن ٌومراَ مرن ترارٌخ بردء المفاوضره 170مادة 

إلدارٌررة المختصررة جرراز للطرررفٌن او الحرردهما او لمررن ٌمررثلهم التقرردم بطلررب إلررً الجهررة ا
 0التخاذ إجراءات الوساطه

:تعد فرً الروزارة المختصرة قائمرة بالوسرطاء وٌصردر بهرا قررار مرن الروزٌر 171مادة 
 0المختص بالتشاور مع االتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب االعمال

 وٌصدر بتحدٌد شروط القٌد فً قائمة الوسطاء قرارا من الوزٌر المختص  
 :ٌجب أن تتوافر فً وسٌط النزال الذي ٌتم اختٌاره من قائمة الوسطاء172 مادة 

 0)أ(أن ٌكون ذا خبرة فً موضول النزال
 0)ب(أال ٌكون له مصلحة فً النزال 

 0) (أال ٌكون قد سبق اشتراكه بؤٌة صوره فً بحث النزال او محاولة تسوٌته
او الجهات التً تتحمرل نفقرات  وتحدد الجهة اإلدارٌة المختصة بمناسبة كل نزال الجهة

الوسرراطة والمرردة التررً ٌتعررٌن خاللهررا علررً الوسررٌط إنهرراء مهمترره بحررد أقصررى خمسررة 
 0واربعون ٌوماَ 

:ٌقررروم الطرفرران باختٌرررار الوسرررٌط  مررن برررٌن المقٌررردٌن فررً قائمرررة الوسرررطاء 173مررادة 
صرة ( من هذا القرانون وابرالغ الجهرة اإلدارٌرة المخت171المنصوص علٌها فً المادة )

به وذلك خالل ثمانٌة أٌرام مرن ترارٌخ تقردٌم الطلرب وتترولً هرذه الجهرة إخطرار الوسرٌط 
 0الذي وقع علٌه االختٌار

فاذا تبرٌن لهرذه الجهرة فقردان الوسرٌط المخترار ألي مرن الشرروط المنصروص علٌهرا فرً 
( مرن هرذا القرانون او انقضرت المردة المشرار إلٌهرا فرً الفقررة السرابقة دون 172المادة )

ام الطرفٌن باختٌار الوسٌط تولت الجهرة اإلدارٌرة المختصرة تعٌٌنره مرن برٌن المقٌردٌن قٌ
  0فً القائمة المشار إلٌها وذلك خالل العشرة األٌام التالٌه

:تبدأ مهمة الوسٌط من تارٌخ إخطار الجهة اإلدارٌرة المختصره لره باختٌراره 174مادة  
 0زالاو تعٌٌنه وٌرفق باألخطار األوراق الخاصة بالن

( من هرذا 172وعلً الوسٌط إنجاز مهمته خالل المدة المحددة له تطبٌقا لحكم المادة ) 
    0القانون وله ان ٌستعٌن فً أداء مهمته بمن ٌلزم من ذوي الخبرة

:للوسٌط كافة الصرالحٌات فرً سربٌل فحرص النرزال واإللمرام بعناصرره ولره 175مادة  
الل علً ما ٌلزم من مسرتندات وعلرً علً وجه الخصوص سمال طرفً النزال واالط

 0الطرفٌن تقدٌم ما ٌطلبه الوسٌط من البٌانات والمعلومات التً تعٌنه علً أداء مهمته



49 

 

:علً الوسٌط ان ٌبذل مساعٌه للتقرٌب بٌن وجهات نظر طرفً النرزال فراذا 176مادة 
ات لحرل لم ٌتمكن من تحقٌق ذلك كان علٌه أن ٌقدم للطرفٌن كتابة ما ٌقترحه من توصٌ

 0النزال
:إذا قبل الطرفان التوصٌات التً قدمها الوسرٌط او بعضره وجرب إثبرات ذلرك 177مادة 

 0فً اتفاقٌة ٌوقعها الطرفٌن والوسٌط
وٌجررب ان ٌكررون رفررض الطرررفٌن او أحرردهما للتوصررٌات المشررار إلٌهررا كلهررا او بعضررها 

م لمررن رفررض مسرربباَ وٌجرروز للوسررٌط فررً هررذة الحالررة إعطرراء مهلررة أقصرراها ثالثررة أٌررا
التوصٌات للعدول عن الرفض وذلك قبرل ان ٌقردم الوسرٌط تقرٌرره إلرً الجهرة اإلدارٌرة 

 0المختصة
:علً الوسٌط أن ٌقدم خالل أسبول من تارٌخ انتهاء المهلة المشار إلٌها فرً 178مادة  

المادة السابقة تقرٌراَ للجهة اإلدارٌرة المختصرة ٌتضرمن ملخصرا للنرزال وبٌانرات مسربباَ 
وصٌات التً انتهً إلٌها وما تم من قبول او رفض لهرا مرن الطررفٌن او مرن أحردهما للت

 0واسباب الرفض
:إذا لررم ٌقبررل الطرفرران او أحرردهما التوصررٌات التررً قرردمها الوسررٌط كرران ألي 179مررادة 

 0منهما ان ٌتقدم إلً الجهة اإلدارٌة المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكٌم
التحكرٌم المقردم مرن صراحب العمرل موقعرا منره او مرن  : ٌجب ان ٌكون طلب180مادة 

 0وكٌله المفوض
او مرن -ان وجردت–فاذا كان الطلب من العمال وجب تقدٌمه مرن رئرٌس اللجنرة النقابٌرة 

  0وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة 0النقابة العامة المختصة 
إلررً هٌئررة التحكررٌم وذلررك خررالل وتتررولً الجهررة اإلدارٌررة المختصررة إحالررة ملررؾ النررزال  

 0ٌومٌن من تارٌخ تقدٌم الطلب
 

 

:ألي من طرفً النزال فً المنشرؤة اإلسرتراتٌجٌة والحٌوٌرة المشرار إلٌهرا فرً 181مادة 
أن  -عنررد تسرروٌة النررزال ودٌرراً مررن خررالل المفاوضررة –( مررن هررذا القررانون 194المررادة )

هٌئة التحكٌم وذلرك دون سرلوك  ٌطلب من الجهة اإلدارٌة المختصة إحالته مباشرة ؼلً
 سبٌل الوساطة وٌجب أن ٌرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضول النزال .

وعلررً الجهررة اإلدارٌررة المختصررة إحالررة النررزال إلررً هٌئررة التحكررٌم خررالل أسرربول علررً 
 األكثر من تارٌخ تقدٌم طلب التحكٌم .

 : تشكل هٌئة التحكٌم من :182مادة 
ؾ التً تحددها الجمعٌة العمومٌة لكل محكمة فً بداٌرة كرل إحدى دوائر محاكم االستئنا

سنة قضائٌة والتً ٌقع فً دائرة اختصاصرها المركرز الرئٌسرً للمنشرؤة وتكرون لررئٌس 
 هذه الدائرة رئاسة الهٌئة.
 محكم عن صاحب العمل .

 محكم عن التنظٌم النقابً تختاره النقابة العاملة المعنٌة .
 ختاره الوزٌر المختص .محكم عن الوزارة المختصة ٌ
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وعلررً كررل مررن صرراحب العمررل والتنظررٌم النقررابً والرروزارة المختصررة أن ٌختررار محكمرراً 
 احتٌاطٌا ٌحل محل المحكم األصلً عند ؼٌابه.

: تتولى نظرر النرزال هٌئرة التحكرٌم الترً ٌقرع فرً دائررة اختصاصرها المركرز 183مادة 
فررً هررذا البرراب أحكررام قررانون  الرئٌسررً للمنشررؤة وتطبررق فٌمررا لررم ٌرررد بشررؤنه نررص خرراص

 التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة وقانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة.
: ٌحرردد رئررٌس هٌئررة التحكررٌم جلسررة لنظررر النررزال ال ٌجرراوز مٌعادهررا خمسررة 184مررادة 

عشررر ٌومررا مررن تررارٌخ ورود ملررؾ النررزال إلررً الهٌئررة وٌخطررر أعضرراء الهٌئررة وممثررل 
طرفا النزال بالجلسة المحددة قبل ثالثة أٌام علً األقرل مرن تارٌخهرا الوزارة المختصة 

 بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول .
:ٌحلؾ المحكم قبل مباشرة عمله الٌمٌن أمام رئرٌس هٌئرة التحكرٌم برؤن ٌرإدي 185مادة 

 مهمته بالذمة والصدق.
ز شرهراً :تفصل هٌئة التحكرٌم فرً النرزال المعرروض علٌهرا فرً مردة ال تجراو186مادة 

من بدء نظره. وللهٌئة أن تقرر سمال الشهود وندب أهل الخبررة ومعاٌنرة محرال العمرل 
واالطالل علً جمٌع المستندات الخاصرة برالنزال واتخراذ اإلجرراءات الترً تمكنهرا مرن 

 الفصل فٌه.
: تطبررق هٌئررة التحكررٌم القرروانٌن المعمررول بهررا ، فرراذا لررم ٌوجررد نررص تشرررٌعً 187مررادة 

كرم القاضرً بمقتضرى العررؾ ، فراذا لرم توجرد بمقتضرى مبراد  الشررٌعة ٌمكن تطبٌق ح
اإلسالمٌة فراذا لرم توجرد فمقتضرً مبراد  القرانون الطبٌعرً وقواعرد العدالرة وفقراً للحالرة 
االقتصادٌة واالجتماعٌة السائدة فً منطقة المنشؤة  وٌصدر الحكم بؤؼلبٌة اآلراء ، فاذا 

وٌكرون مسربباً وٌعتبرر بمثابرة حكرم صرادر عرن تساوت ٌرجت الجانب الذي منه الرئٌس 
 محكمة االستئناؾ بعد تذٌٌله بالصٌؽة التنفٌذٌة .

:علً هٌئة التحكٌم إعالن كرل مرن طرفرً النرزال بصرورة مرن الحكرم بكتراب 188مادة 
مسجل موصً علٌه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خالل ثالثة أٌرام مرن ترارٌخ صردوره 

إخطررار طرفٌرره إلررً الجهررة اإلدارٌررة المختصررة لقٌررد وترسررل الهٌئررة ملررؾ النررزال بعررد 
منطوق الحكم فً سجل خاص ، وٌكون لكل ذي شؤن حرق الحصرول علرً صرورة مرن 
هذا الحكم ولكل من طرفً النزال أن ٌطعرن فرً الحكرم أمرام محكمرة الرنقض وتتبرع فرً 
اإلعررالن والطعررن الشررروط واألوضررال واإلجررراءات المقررررة فررً قررانون التحكررٌم فررً 

 د المدنٌة والتجارٌة.الموا
: تطبق علً األحكام الصادرة عرن هٌئرة التحكرٌم القواعرد الخاصرة بتصرحٌت 189مادة 

 األحكام وتفسٌرها المنصوص علٌها فً قانون التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة.
:تخررتص هٌئررة التحكررٌم ونظررر اإلشرركاالت فررً تنفٌررذ األحكررام الصررادرة عنهررا 190مررادة 

 والتجارٌة. قواعد المقررة فً قانون التحكٌم فً المواد المدنٌةوذلك وفقاً لل
وٌحدد وزٌر العدل بقرار ٌصدره باالتفاق مع الوزٌر المختص عدد هٌئات التحكٌم فرً 
نطاق كل محكمة من محاكم االستئناؾ ، وتتولً الجمعٌات العمومٌة لهرذه المحراكم فرً 

 فً تشكٌل هذه الهٌئات .بداٌة كل سنة قضائٌة تحدٌد الدوائر التً تدخل 
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وٌتضررمن القرررار المشررار إلٌرره تحدٌررد برردل حضررور الجلسررات للمحكمررٌن عررن أصررحاب 
 األعمال والتنظٌم النقابً والوزارة المختصة 

( من هذا 194عدا المنشآت اإلستراتٌجٌة والحٌوٌة المشار إلٌها فً المادة ): 191مادة 
فررً حالررة عرردم قبررول أي منهمررا  –بً القررانون ، ٌجرروز لصرراحب العمررل أو التنظررٌم النقررا

االتفاق علرً اللجروء  –للتوصٌات التً ٌنتهً إلٌها الوسٌط فً النزال الذي ٌنشؤ بٌنهما 
للتحكررٌم الخرراص برردالً مررن هٌئررة التحكررٌم المنصرروص علٌهررا فررً هررذا البرراب . وٌحرردد 

ترً الطرفان فً وثٌقة التحكٌم الموقعة منهما موضول النزال والشرروط واإلجرراءات ال
تتبررع فررً التحكررٌم الخرراص وعرردد المحكمررٌن وبشرررط أن عررددهم وتررراً . وٌكررون حكررم 
التحكٌم ملزماً للطرفٌن بعد إٌدال المحكم أو المحكمٌن أصل الحكم وأصل وثٌقرة تحكرٌم 

 قلم كتاب المحكمة التً ٌقع فً دائرة اختصاصها المركز الرئٌسً للمنشؤة . 
ٌصردره قاضرً التنفٌرذ بالمحكمرة الترً أودل أصرل  وٌكون هذا الحكم قرابالً للتنفٌرذ برؤمر

 الحكم قلم كتابها بناَء علً طلب أي من ذوي الشؤن . 
وٌختص قاضً التنفٌذ بكل ما ٌتعلق بتنفٌذ حكم التحكٌم .وٌتبع فً ما لم ٌتضمنه أحكرام 
هررذه المررادة ووثٌقررة التحكررٌم األحكررام المقررررة فررً قررانون التحكررٌم فررً المررواد المدنٌررة 

 رٌة.والتجا
: للعمال حق اإلضراب السلمً وٌكون إعالنه وتنظٌمه من خرالل منظمراتهم 192مادة 

النقابٌة دفاعاً عن مصالحهم المهنٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة،وذلك فرً الحردود وطبقراً 
 للضوابط واإلجراءات المقررة فً هذا القانون.

اب فً األحوال التً ٌجٌزها وفً حالة إعتزام عمال المنشؤة ذات اللجنة النقابٌة اإلضر
بعد موافقة مجلس ادارة النقابرة العامرة المعٌنرة –هذا القانون ، ٌجب علً اللجنة النقابٌة 

إخطار كل مرن صراحب العمرل والجهرة اإلدارٌرة المختصرة –بؤؼلبٌة ثلثً عدد أعضائه 
قبررل التررارٌخ المحرردد لالضررطراب بعشرررة أٌررام علررً األقررل وذلررك بكترراب مسررجل بعلررم 

 ول.الوص
فاذا لم ٌكن بالمنشؤة لجنة نقابٌة ٌكون اإلخطار باعتزام العمال اإلضراب للنقابة العامرة 
المعنٌررة ،وعلررً األخٌرررة بعررد موافقررة مجلررس إدارتهررا باألؼلبٌررة المنصرروص علٌهررا فررً 

 الفقرة السابقة القٌام باإلخطار المشار إلٌه.
افعرة لإلضررراب ، والمرردة وفرً جمٌررع األحروال ٌتعررٌن أن ٌتضررمن اإلخطرار األسررباب الد

 الزمنٌة المحددة له.
: ٌحظر علً العمال اإلضرراب أو إعالنره بواسرطة منظمراتهم النقابٌرة بقصرد 193مادة 

تعررردٌل اتفاقٌرررة العمرررل الجماعٌرررة أثنررراء مررردة سررررٌانها ، وكرررذلك خرررالل جمٌرررع مراحرررل 
 وإجراءات الوساطة والتحكٌم.

لمنشآت اإلستراتٌجٌة أو الحٌوٌة الترً : ٌحظر اإلضراب أو الدعوة إلٌه فً ا194مادة 
ٌترتررب علررً توقررؾ العمررل فٌهررا اإلخررالل برراألمن القررومً أو الخرردمات األساسررٌة التررً 

 تقدمها للمواطنٌن
( مررن هررذا القررانون 192:ٌترتررب علررً االضررراب المشررار إلٌرره فررً المررادة )195مررادة 

 احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر.
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، لضرررورات اقتصررادٌة ، حررق اإلؼررالق الكلررً أو  :ٌكررون لصرراحب العمررل196مررادة 
الجزئً للمنشؤة أو تقلٌص حجمها أو نشاطها بما قد ٌمس حجم العمالرة بهرا ، وذلرك فرً 

 األوضال وبالشروط واإلجراءات المنصوص علٌها فً هذا القانون.
: فررً تطبٌررق أحكررام المررادة السررابقة ، علررً صرراحب العمررل أن ٌتقرردم بطلررب 197مررادة 

 منشؤة  تقلٌص حجمها أو نشاطها إلً لجنة تشكل لهذا الؽرض.إؼالق ال
وٌتضمن الطلب األسرباب الترً ٌسرتند إلٌهرا فرً ذلرك وأعرداد وفئرات العمرال الرذي سرٌتم 

 االستؽناء عنهم.
وعلً اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خالل ثالثرٌن ٌومراً علرً األكثرر مرن ترارٌخ تقردٌم 

اً بقبرول الطلرب وجرب أن ٌشرتمل علرً بٌران ترارٌخ الطلب الٌها فاذا كران القررار صرادر
 تنفٌذه .

ولصرراحب الشررؤن أن ٌررتظلم مررن هررذا القرررار بقبررول الطلررب وجررب أن ٌشررتمل علررً بٌرران 
تارٌخ تنفٌذه . ولصاحب الشؤن أن ٌتظلم مرن هرذا القررار أمرام لجنرة أخرري تشركل لهرذا 

 تنفٌذه. الؽرض ، وٌترتب علً التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقؾ
وٌصدر قرار من رئٌس مجلس الوزراء بتشكٌل كل من اللجنتٌن المشار إلٌهما وتحدٌرد 
اختصاصرراتهما والجهررات التررً تمثررل فٌهمررا واإلجررراءات التررً تتبررع أمامهمررا ومواعٌررد 

 وإجراءات التظلم.
وٌراعً أن ٌتضمن تشكٌل كل من اللجنتٌن ممثالً عن المنظمة النقابٌة العمالٌرة المعنٌرة 

رشررحه االتحرراد العررام لنقابررات عمررال مصررر ، وممررثالً عررم منظمررات أصررحاب األعمررال ٌ
 ترشحه المنظمة المعنٌة بنشاط المنشؤة.

: ٌخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابٌرة المعنٌرة بالطلرب المقردم منره 198مادة 
ها . وبالقرار الصادر براإلؼالق الكلرً أو الجزئرً للمنشرؤة أو بتقلرٌص حجمهرا أو نشراط

وٌكون تنفٌذ ذلك القرار اعتباراً من التارٌخ الذي تحردده اللجنرة الترً نظررت الطلرب أو 
 التظلم علً حسب األحوال.

:فررً حالررة اإلؼررالق الجزئررً أو تقلررٌص حجررم المنشررؤة أو نشرراطها ، إذا لررم 199مررادة 
ٌتم تتضمن االتفاقٌة الجماعٌة السارٌة فً المنشؤة المعراٌٌر الموضروعٌة الختٌرار مرن سر

االستؽناء عنهم من العمال، فانه ٌتعٌن علرً صراحب العمرل أن ٌتشراور فرً هرذا الشرؤن 
مرن المنظمرة النقابٌرة وذلرك بعرد صردور القررار وقبرل التنفٌرذ وتعتبرر األقدمٌرة واألعبرراء 
العائلٌة والسن والقدرات والمهرارة المهنٌرة للعمرال مرن المعراٌٌر الترً ٌمكرن االسرتئناس 

 بها فً هذا الشؤن.
وفررً جمٌررع األحرروال ٌتعررٌن أن تراعررً تلررك المعرراٌٌر والموازنررة بررٌن مصررالت المنشررؤة 

 ومصالت العمال .
:ٌحظر علً صاحب العمل التقردم بطلرب اإلؼرالق الكلرً أو الجزئرً للمنشرؤة 200مادة 

 أو تقلٌص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكٌم.
( من هذا القانون ، وفً الحراالت الترً 198: مع عدم اإلخالل بحكم المادة )201مادة 

ٌحق فٌها لصاحب العمل انهاء عقد العمل ألسباب اقتصادٌة ٌجوز له بدالً من اسرتخدام 
هذا الحق ان ٌعدل من شروط العقد بصفة مإقتة ، وله علرً األخرص أن ٌكلرؾ العامرل 
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العامرل  بعمل متفق علٌه ولو كان ٌختلؾ عن عمله األصلً ، كما أن له أن ٌنقص أجر
 بما ال ٌقل عن الحد األدنى لألجور.

فاذا قام صاحب العمل بتعدٌل فً شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامرل أن ٌنهرً 
عقد العمل دون أن ٌلتزم باإلخطرار ، وٌعتبرر اإلنهراء فرً هرذه الحالرة انهراء مبررراً مرن 

 بالفقرة التالٌة.جانب صاحب العمل ،وٌستحق العامل المكافؤة المنصوص علٌها 
وٌلتررزم صرراحب العمررل عنررد إنهرراء العقررد ألسررباب اقتصررادٌة وفقرراً لإلجررراءات المبٌنررة 

( من هذا القرانون  برؤن ٌرإدي للعامرل الرذي أنهرً عقرده مكافرؤة 200-196بالمواد من )
تعررادل األجررر الشررامل لشررهر عررن كررل سررنة مررن الخمررس السررنوات األولررً مررن سررنوات 

 سنة تجاوز ذلك.الخدمة وشهر ونصؾ عن كل 

 الكتاب الخامس
 السالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمل

 الباب األول
 التعارٌؾ ونطاق التطبٌق

: ٌقصد فً تطبٌق أحكام هذا الكتراب بالمصرطلحات االتٌره المعرانً المبٌنرة  202مادة  
 قرٌن كل منها :

الرواردة بهرا فرً إصابة العمرل ،واألمرراض المهنٌرة ،واألمرراض المزمنرة التعرارٌؾ -1
 قانون التؤمٌن االجتماعً وقراراته التنفٌذٌة.

المنشؤة :كل مشرول او مرفق ٌملكه او ٌدٌره شخص من أشرخاص القرانون العرام او -2
 الخاص.

المنشؤة فً تطبٌق أحكام الباب الرابع من هذا الكتراب :كرل مشررول او مرفرق ٌملكره -3
 او ٌدٌره شخص من أشخاص القانون الخاص .

:تسري أحكام هذا الكتاب علً جمٌع مواقع العمل ، والمنشؤت وفروعها اٌا 203دة ما 
 0كان نوعها او تبعٌتها سواء كانت برٌة او بحرٌة

 0كما تسري اٌضا علً المسطحات المائٌة بجمٌع أنواعها ووسائل النقل المختلفة

 الباب الثانً
 مواقع العمل واإلنشاء والتراخٌص

ختٌررار مواقررع العمررل والمنشررؤت وفروعهررا ومررنت التررراخٌص :ٌراعررً عنررد ا204مررادة  
 0الخاصة بها مقتضٌات حماٌة البٌئة طبقاَ الحكام التشرٌعات الصادرة فً هذا الشؤن

: تشكل فً وزارة الصناعة لجنة مركزٌرة برئاسرة رئرٌس اإلدارة المركزٌرة 205مادة  
زٌررة المختصررٌن المختصرة فررً هررذه الروزارة وعضرروٌة كررل مرن رإسرراء اإلدارات المرك

بررروزارات القررروي العاملرررة والهجررررة واإلسررركان والصرررحة والمررروارد المائٌرررة والرررري 
 0والكهرباء الداخلٌة وشئون البٌئة 
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وٌصدر بتشكٌل هذه اللجنة قرار من الوزٌر المختص باالتفاق مرع الروزراء المعنٌرٌن،  
 وتختص هذه اللجنة بما ٌلً :

المحال والمنشؤت الصناعٌة الترً تنشرئها وضع معاٌٌر واشتراطات منت تراخٌص -1  
او تردٌرها الرروزارات او الهٌئرات العامررة والوحردات االقتصررادٌة التابعرة لهررا او شررركات 

 0قطال األعمال العام او شركات القطال العام
الموافقة علً اتخاذ إجراءات منت الترراخٌص للمحرال والمنشرؤت المشرار إلٌهرا علرً -2

وحردات اإلدارة المحلٌرة المختصرة ، مرع عردم اإلخرالل  ان ٌكون إصدار الترخٌص مرن
 0بؤحكام القوانٌن الصادرة فً هذا الشؤن 

:تشكل لجنة بكل محافظة برئاسرة سركرتٌر عرام المحافظرة وعضروٌة ممثلرً 206مادة  
 0الوزارات بالمحافظات المشار إلٌها فً المادة الساٌقة

 تص بما ٌلً :وٌصدر بتشكٌل هذة اللجنة قرار من المحافظة المخ 
)أ(متابعررة اتخرراذ إجررراءات مررنت التررراخٌص للمحررال والمنشررؤت المشررار إلٌهررا فررً المررادة 
المرررذكورة ومتابعرررة تنفٌرررذ االشرررتراطات الترررً وضرررعتها اللجنرررة المركزٌرررة فرررً هرررذا 

 0الخصوص
)ب(مرنت الموافقرات وإصردار الترراخٌص بالنسربة لمحرال ومنشرؤت القطرال االسررتثماري 

 0شتراطات التً تضعها اللجنة المركزٌة بنفس المعاٌٌر واال
:تشكل لجنة محلٌرة علرً مسرتوي كرل مرن :المركرز والمدٌنرة والحرً ،وذلرك 207مادة  

مررن ممثلررً األجهررزة القائمررة علررً شررئون اإلسرركان والقرروي العاملررة والهجرررة والصررحة 
 0والكهرباء والبٌئة بالوحدات المحلٌة

وحردة المحلٌرة المخرتص وتخرتص هرذة وٌصدر بتشكٌل هرذة اللجنرة قررار مرن رئرٌس ال 
 اللجنة دون ؼٌرها بما ٌلً :

منت الموافقات وإصدار التراخٌص  للمحال والمنشؤت التابعرة للقطرال الخراص  ،وذلرك 
فٌما عدا المحال والمنشؤت الصؽٌرة الترً ٌحرددها وٌبرٌن اشرتراطات إنشرائها قررار مرن 

 0وزٌر اإلسكان 
افرهررا فررً المحررل او المنشررؤة موضررول طلررب تحدٌررد االشررتراطات الخاصررة الواجررب تو

 0الترخٌص والتؤكد من استٌفاء هذة االشتراطات قبل إصدارها 
وٌتعٌن موافقة أجهزة السالمة والصحة المهنٌة التابعة لروزارة القروي العاملرة والهجررة 
علً منت التراخٌص للمحال والمنشرؤت الترً ٌكرون إصردار الترراخٌص لهرا مرن جهرات 

 0ل إصدار هذة التراخٌص وعند إجراء أي تعدٌل بهاأخري ، وذلك قب

 الباب الثالث
 تؤمٌن بٌئة العمل

:تلتزم المنشؤة وفروعها بتوفٌر وسائل السالمة والصحة المهنٌة وترؤمٌن بٌئرة 208مادة 
العمل فً أماكن العمل بما ٌكفل الوقاٌة من المخاطر الفٌزٌائٌة الناجمرة عمرا ٌلرً بوجره 

 خاص :
 0ة والبرودةالوطؤة الحرارٌ

 0الضوضاء واالهتزازات 
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 0) ( اإلضاءة
 0)د( اإلشعاعات الضارة والخطرة

 0)ه(تؽٌرات الضؽط الجوي
 0)و(الكهرباء االستاتٌكٌه والدٌنامٌكٌه

 0)ز(مخاطر اإلنفجار
: تلتزم المنشؤة وفروعها باتخاذ جمٌع االحتٌاطرات والتردابٌر الالزمرة لتروفٌر 209مادة 

ة وتؤمٌن بٌئة العمل للوقاٌة مرن المخراطر المٌكانٌكٌرة الترً تنشرؤ وسائل السالمة والصح
 من االصطدام بٌن جسم العامل وبٌن جسم صلب وعلً االخص: 

أ(كل خطر ٌنشؤ عن خالت وأدوات العمل من أجهرزة وخالت وأدوات رفرع وجرر وسرائل 
 0االنتقال والتداول ونقل الحركة 

 0ء والحفر ومخاطر االنهٌار والسقوط)ب(كل خطر ٌنشؤ عن أعمال التشٌٌد والبنا 
:تلتررزم المنشررؤة وفروعهررا باتخرراذ وسررائل وقاٌررة العمررال مررن خطررر اإلصررابة 210مررادة 

بالبكترٌا والفٌروسات والفطرٌرات والطفٌلٌرات وسرائر المخراطر البٌولوجٌرة مترً كانرت 
 طبٌعة العمل تعرض العمال لظروؾ اإلصابة بها وعلً األخص:

 0المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها التعامل مع الحٌوانات
   0مخالطة اآلدمٌٌن المرضً والقٌام بخدماتهم من رعاٌة وتحالٌل وفحوص طبٌة

:تلتزم المنشؤة وفروعها بتوفٌر وسائل الوقاٌة من المخاطر الكٌمٌائٌة الناتجة 211مادة 
 :  عن التعامل مع المواد الكٌمٌائٌة الصلبة والسائلة والؽازٌة مع مراعاة ما ٌلً 

عدم تجاوز أقصى تركٌز مسموح به للمواد الكٌمٌائٌرة والمرواد المسرببة للسررطان الترً 
 0ٌتعرض لها العمال

 0عدم تجاوز مخزون المواد الكٌمٌائٌة الخطرة كمٌات العتبة لكل منها
) (ترروفٌر االحتٌاطررات الالزمررة لوقاٌررة المنشررؤة والعمررال عنررد نقررل وتخررزٌن وتررداول 

 0ٌائٌة الخطرة والتخلص من نفاٌاتها استخدام المواد الكٌم
)د(االحتفاظ بسجل لحصر المرواد الكٌمٌائٌرة الخطررة المتداولرة متضرمنا جمٌرع البٌانرات 

 0الخاصة بكل مادة وٌسجل لرصد بٌئة العمل وتعرض العمال لخطر الكٌماوٌات
)ه(وضررع بطاقررات تعرٌررؾ لجمٌررع المررواد الكٌمٌائٌررة المتداولررة فررً العمررل موضررحاَ بهررا 

السرررم العلمرررً والتجررراري والتركٌرررب الكٌمٌرررائً لهرررا ودرجرررة خطورتهرررا واحتٌاطٌرررات ا
السررالمة وإجررراءات الطرروار  المتعلقررة بهررا ، وعلررً المنشررؤة ان تحصررل علررً البٌانررات 

 0المذكورة فً هذة المواد من موردها عند التورٌد
المسررببة  )و(ترردرٌب العمررال علررً طرررق التعامررل مررع المررواد الكٌمٌائٌررة الخطرررة والمررواد

  0للسرطان وتعرٌفهم وتبصٌرهم بمخاطرها وٌطرق األمان والوقاٌة من هذة المخاطر
: تلتزم المنشؤة وفروعها بتروفٌر وسرائل الوقاٌرة مرن المخراطر السرلبٌة والترً 212مادة 

تنشؤ او ٌتفاقم الضرر او الخطر من عدم توافرها ، كوسائل اإلنقاذ وإلسرعاؾ والنظافرة 
م بؤماكن العمرل ، والتؤكرد مرن حصرول العراملٌن بؤمراكن طهرو وتنراول والترتٌب والتنظٌ

األطعمة والمشروبات علً الشهادات الصحٌة الدالة علً خلوهم من األمراض الوبائٌة 
   0والمعدٌة
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:ٌصرررردر الرررروزٌر المخررررتص قررررراراَ ببٌرررران حرررردود األمرررران واالشررررتراطات 213مررررادة 
( 208،209،210،211،212لمواد )واالحتٌاطٌات الالزمة لدرء المخاطر المبٌنة برا

 0من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنٌه
:تلتررزم المنشررؤة وفروعهررا باتخرراذ االحتٌاطٌررات واالشررتراطات للوقاٌررة مررن 214مررادة 

مخرراطر الحرٌررق طبقرراَ لمررا تحرردده الجهررات المختصررة برروزارة الداخلٌررة وحسررب طبٌعررة 
فٌزٌائٌة والكٌمٌائٌرة للمرواد المسرتخدمة والمنتجرة النشاط التً تزاوله المنشؤة الخواص ال

 مع مراعاة ما ٌلً :
)أ(أن تكررون كافرررة أجهررزة وأدوات اإلطفررراء المسررتخدمة مطابقرررة للمواصررفات القٌاسرررٌة 

 0المصرٌة 
)ب(تطرروٌر معرردات اإلطفرراء والوقاٌررة باسررتخدام احرردث الوسررائل وترروفٌر أجهررزة التنبٌرره 

الوقرائً واإلطفراء اآللرً كلمرا كران ذلرك ضررورٌا ، والتحذٌر واإلنرذار المبكرر والعرزل 
 بحسب طبٌعة المنشؤة ونشاطها.

:تلتزم المنشؤة وفروعها بؤجراء تقٌٌم وتحلٌل للمخاطر والكروارث الصرناعٌة 215مادة 
والطبٌعٌررة المتوقعررة وإعررداد خطررة طرروار  لحماٌررة المنشررؤة والعمررال بهررا عنررد وقررول 

ذة الخطرة وإجرراء بٌانرات عملٌرة علٌهرا للتؤكرد مرن الكارثة علً ان ٌتم اختبار فاعلٌة هر
 0كفاءتها وتدرٌب العمال لمواجهة متطلباتها 

وتلتزم المنشؤة بابالغ الجهة اإلدارٌة المختصة بخطرة الطروار  وبؤٌرة  تعردٌالت تطررا 
 0علٌها وكذلك فً حالة تخزٌن مواد خطرة او استخدامها 

ه األحكام السابقة والقرارات المنفرذة لهرا فرً وفً حالة امتنال المنشؤة عن تنفٌذ ما توجب
المواعٌد التً تحددها الجهة اإلدارٌة المختصة وكذلك فً حالة وجود خطر داهرم علرً 
صحة العاملٌن او سالمتهم ، ٌجوز لهذه الخطة ان تؤمر باؼالق المنشرؤة كلٌرا أو جزئٌراَ 

 0او باٌقاؾ خاه او اكثر حتى نزول أسباب الخطر 
الصرادر برراإلؼالق او باإلٌقراؾ بررالطرق اإلدارٌرة مررع عردم اإلخررالل بحررق  وٌنفرذ القرررار

وللجهرة اإلدارٌرة 0العاملٌن فً تقاضً أجورهم كاملرة خرالل فتررة اإلؼرالق او اإلٌقراؾ
 المختصة أن تقوم بازالة أسباب الخطر بطرٌق التنفٌذ المباشر علً نفقة المنشؤة

 الباب الرابع 
 الخدمات االجتماعٌة والصحٌة

تلترزم المنشرؤة وفروعهرا :مع عدم اإلخرالل بؤحكرام قرانون الترؤمٌن اإلجمراعً 216ادة م
 بؤجراء ما ٌلً :

الكشؾ الطبً علرً العامرل قبرل التحاقره بالعمرل للتؤكرد مرن سرالمته ولٌاقتره الصرحٌة )أ(
 .طبق النول العمل الذي ٌسند إلٌه

لجسررمانٌة والعقلٌرره كشررؾ القرردرات للتؤكررد مررن لٌاقررة العامررل مررن ناحٌررة قدراترره ا )ب(
 والنفسٌة بما ٌناسب احتٌاجات العمل . 

وتجرررري هرررذة الفحررروص طبقررراَ لألحكرررام المنظمرررة للترررؤمٌن الصرررحً ،وٌصررردر الررروزٌر 
المختص باالتفاق مع وزٌر الصحة قرراراَ بتحدٌرد مسرتوٌات اللٌاقرة والسرالمة الصرحٌة 

 والقدرات العقلٌة والنفسٌة التً تتم علً أساسها هذة الفحوص. 
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 :تلتزم  المنشؤة وفروعها بما ٌؤتً :217مادة 
 0)أ(تدرٌب العامل علً االسس السلٌمة آلداء مهنته

)ب(إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخراطر مهنتره وإلزامره باسرتخدام وسرائل الوقاٌرة 
 0المقررة لها مع توفٌر أدوات الوقاٌة الشخصٌة المناسبة وتدرٌبه علً استخدامها

شؤة ان تحمل العامل أٌة نفقات او تقتطع مرن اجرره أٌرة مبرالػ لقراء تروفٌر وال ٌجوز للمن
 0وسائل الحماٌة الالزمة لها

:ٌلتزم العامل بؤن ٌستخدم وسائل الوقاٌة وٌتعهد بالعناٌة بما فً حوزتره منهرا 218مادة 
وبتنفٌذ التعلٌمات الصادرة للمحافظة علً صحته ووقاٌته من حوادث العمل، وعلرً أال 

ب أي فعل ٌقصد بره منرع تنفٌرذ التعلٌمرات او إسراءة اسرتعمال الوسرائل الموضروعة ٌرتك
لحماٌة وسالمة العمال المشتؽلٌن معه او تؽٌٌرها او إلحاق ضررر او تلرؾ بهرا ، وذلرك 

 0دون اإلخالل بما ٌفرضه أي قانون خخر فً هذا الشؤن
 : تلتزم المنشؤة وفروعها باجراء ما ٌؤتً :219مادة 

الردوري الٌرومً فررً كرل وردٌرة عمرل علررً أمراكن العمرل وخاصرة الخطرررة  )أ(التفترٌش
 منها الكتشاؾ المخاطر المهنٌة والعمل علً الوقاٌة منها.

ٌفحرص شركوي العامرل المرضرٌة ومعرفرة عالقتهرا –إن وجرد –)ب(قٌام طبٌب المنشؤة 
 بنول العمل .

ً الردوري لجمٌرع ) (التنسٌق مع الهٌئرة العامرة للترؤمٌن الصرحً إلجرراء الفحرص الطبر
عمال المنشؤة للمحافظة علً لٌاقتهم الصرحٌة وسرالمتهم بصرفة مسرتمرة والكتشراؾ مرا 
ٌظهر من أمراض مهنٌة فً مراحلها األولى ، وألجرراء الفحرص عنرد انتهراء الخدمرة ، 

 وذلك كله طبقاَ ألنظمة التؤمٌن الصحً المقررة فً هذا الشؤن.
 الها وسائل اإلسعافات الطبٌة ::تلتزم المنشؤة بؤن توفر لعم220مادة 

وإذا زاد عرردد عمررال المنشررؤة فررً مكرران واحررد أو بلررد واحررد أو فررً دائرررة واحرردة نصررؾ 
قطرها خمسة عشر كٌلو مترا علً خمسٌن عرامالً تلترزم المنشرؤة برؤن تسرتخدم ممرضراً 

ٌرة عمرل بهرا ، وأن تعهرد إلرً وردأكثرر ألعمرال التمررٌض أو اإلسرعاؾ بكرل  ومإهالً أ
بعٌررادتهم فررً المكرران الررذي تعررده لهررذا الؽرررض ، وأن تقرردم لهررم األدوٌررة الالزمررة طبٌررب 

 للعال  وذلك كله بالمجان.
وإذا عولز العامل فً الحالتٌن المنصوص علٌهما فرً الفقررتٌن السراٌقتٌن فرً مستشرفً 
حكررومً أو خٌررري وجررب علررً المنشررؤة أن تررإدي إلررً ادارة المستشررفً نفقررات العررال  

 امة .واألدوٌة واإلق
وٌتبررع فررً تحدٌررد نفقررات العررال  واألدوٌررة واإلقامررة المنصرروص علٌهمررا فررً الفقرررات 
السررابقة الطرررق واألوضررال التررً ٌصرردر بهررا قرررار مررن الرروزٌر المخررتص باالتفرراق مررع 

 وزٌر الصحة .
: ٌلتررزم مررن ٌسررتخدم عمرراالً فررً أمرراكن ال تصررل إلٌهررا وسررائل المواصررالت 221مررادة 

 ئل االنتقال المناسبة.العادٌة أن ٌوفر لهم وسا
وعلً من ٌستخدم عماالً فً المناطق البعٌدة عن العمران أن ٌوفر لهم التؽذٌة المناسربة 

 والمساكن المالئمة مع مراعاة تخصٌص بعضها للعمال المتزوجٌن.
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وٌصرردر الرروزٌر المخررتص باالتفرراق مررع الرروزراء المعنٌررٌن ومررع اإلتحرراد العررام لنقابررات 
اب األعمال القرارات الالومة لتحدٌد المناطق البعٌدة عرن عمال مصر ومنظمات أصح

العمران واشتراطات ومواصفات المساكن وتعٌٌن أصناؾ الطعام والكمٌرات الترً تقردم 
 منها لكل عامل وما ٌإدٌه صاحب العمل مقابالً لها.

 وٌجوز بالنسبة لنظام الوجبرات الؽذائٌرة الرواردة فرً الفقررة السرابقة األخرذ بنظرام توافرق
إدارة المنشرررؤة والعمرررال بهرررا أو ممثلررروهم بشررررط أن ٌعتمرررد مرررن الجهرررة اإلدارٌرررة  هعلٌررر

المختصة ، وعلً أال ٌتضمن هذا النظرام االستعاضرة عرن تقردٌم هرذه الوجبرات كلهرا أو 
 بعضها مقابل أي بدل نقدي .

: تلتزم المنشؤة التً ٌبلػ عردد عمالهرا خمسرٌن عرامالً فرؤكثر بتقردٌم الخردمات 222مادة 
إن وجردت –إلجتماعٌة والثقافٌة الالزمة لعمالها ، وذلك باإلشتراك مرع اللجنرة النقابٌرة ا
 لعمال تختارهم التقابة العامة المختصة.لأو مع ممثلٌن –

وٌصرردر قرررار مررن الرروزٌر المخررتص بعررد موافقررة اإلتحرراد العررام لنقابررات عمررال مصررر 
 بتحدٌد الحد األدنى لهذه الخدمات.

زارة المختصة صندوق للخردمات االجتماعٌرة والصرحٌة والثقافٌرة : ٌنشؤ بالو223مادة 
 علً المستوي القومً.

وتلتزم كل منشؤة ٌبلػ عدد عمالهرا عشررٌن عرامالً فرؤكثر بردفع مبلرػ ال ٌقرل عرن خمسرة 
 جنٌهات سنوٌاً عن كل عامل لتموٌل هذا الصندوق.

م كرل زبلرػ الرذي تلتروٌصدر الوزٌر المختص قراراً بتحدٌد الخردمات المشرار إلٌهرا والم
منشؤة بؤدائه بما ال ٌقل عن الحد األدنً المذكور ، وذلك كله باالتفاق مرع االتحراد العرام 

 لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب األعمال .
كمررا ٌصرردر الرروزٌر المخررتص قررراراً بتشرركٌل مجلررس إدارة الصررندوق مراعٌرراً فررً هررذا 

 جهة لمن ٌمثلها. التشكٌل التمثٌل الثالثً وبناء علً ترشٌت كل
كمررا ٌصرردر الرروزٌر المخررتص قررراراً بالالئحررة المالٌررة واإلدارٌررة متضررمنة علررً وجرره 
 الخصوص كٌفٌة التصرؾ فً حصٌلة المبالػ المشار إلٌها واالجراءات الخاصة بذلك.

 
 



59 

 

 الباب الخامس
 التفتٌش فً مجال السالمة والصحة

 المهنٌة وبٌئة العمل

الواردة بالكتاب السادس من هرذا القرانون ، تلترزم الجهرة :مع مراعاة األحكام 224مادة 
 اإلدارٌة المختصة بما ٌؤتً :

إعررداد جهرراز متخصررص للتفتررٌش علررً المنشررآت ٌتشرركل مررن أعضرراء تترروافر فررٌهم -1
 المإهالت العلمٌة والخبرة الالزمة فً مجاالت الطب والهندسٌة والعلوم وؼٌرها.

ٌرذ أحكرام السرالمة والصرحة المهنٌرة وبٌئرة العمرل وٌتولً الجهاز المشار إلٌه مراقبرة تنف
 وٌتم التفتٌش علً أماكن العمل فً فترات دورٌة مناسبة.

تنظررٌم برررامز تدرٌبٌررة متخصصررة ونوعٌررة لرفررع كفرراءة ومسررتوي أداء أفررراد جهرراز -2
التفتررٌش المشررار إلٌرره فررً الفقرررة السررابقة ، وتزوٌرردهم بررالخبرات الفنٌررة المتطررورة بمررا 

 توٌات السالمة والصحة المهنٌة وبٌئة العمل.ٌضمن أفضل مس
تزوٌد جهاز التفتٌش المشار إلٌه بؤجهزة ومعدات القٌاس وكافة اإلمكانٌات الالزمرة  -3

 ألداء مهمته.
وٌكررون التفتررٌش علررً المنشررآت المتعلررق عملهررا برراألمن القررومً والتررً تحرردد بقرررار مررن 

 القرار.رئٌس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التً ٌحددها هذا 
: ٌكون ألفراد جهاز التفتٌش السالمة والصحة المهنٌة وبٌئة العمرل فرً سربل 225مادة 

 أداء عملهم:
إجررراء بعررض الفحرروص الطبٌررة والمعملٌررة الالزمررة علررً العمررال بالمنشررآت للتؤكررد مررن 

 مالءمة ظروؾ العمل.
ً قرد ٌكرون أخذ عٌنات من المواد المسرتعملة أو المتداولرة فرً العملٌرات الصرناعٌة والتر

لهررا تررؤثٌر ضررار علررً سررالمة وصررحة العمررال أو بٌئررة العمررل ، وذلررك بؽرررض تحلٌلهررا 
والتعرؾ علً اآلثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ، وإخطار المنشؤة بذلك التخاذ ما 

 ٌلزم فً هذا الشؤن.
 استخدام المعدات واألجهزة وخالت التصوٌر وؼٌرها لتحلٌل أسباب الحوادث .

 علً خطة الطوار  وتحلٌل المخاطر الخاصة بالمنشؤة. االطالل
االطررالل علررً نتررائز التقررارٌر الفنٌررة واالدارٌررة التررً ترررد للمنشررؤة عررن أنرروال الحرروادث 

 الجسٌمة وأسبابها.
 االطالل علً كمٌات المخزون من المواد الخطرة التً تهدد المنشؤة.

تفتررٌش السررالمة والصررحة وٌكررون للجهررة اإلدارٌررة المختصررة بنرراء علررً تقرٌررر جهرراز 
المهنٌة وبٌئة العمل االمر باؼالق المنشؤة كلٌراً أو جزئٌراً أو إٌقراؾ خلره أو أكثرر ، وذلرك 
فً حالة وجود خطر داهم ٌهدد سالمة المنشرؤة أو صرحة العمرال أو سرالمة بٌئرة العمرل 

 حتى تزول أسباب الخطر.
 ٌة.وٌنفذ القرار الصادر باالؼالق أو اإلٌقاؾ بالطرق اإلدار

 وتصدر الجهة المشار إلٌها األمر باإلؼالق أو اإلٌقاؾ عند زوال أسباب الخطر.
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: ٌكررون حررق التفتررٌش بالنسرربة الشررتراطات السررالمة والصررحة المهنٌررة وبٌئررة 226مررادة 
العمررل الررواردة فررً التررراخٌص لمفتشررً السررالمة والصررحة المهنٌررة وبٌئررة العمررل تطبٌقرراً 

 ظمة لها .ألحكام القوانٌن والقرارات المن
 

 
 

 الباب السادس 
 تنظٌم أجهزة السالمة والصحة المهنٌة 

 وتؤمٌن بٌئة العمل بالمنشآت
: ٌصدر الوزٌر المختص القرارات الالزمة بتحدٌد المنشرآت وفروعهرا الترً 227مادة 

تلتررزم بانشرراء أجهررزة وظٌفٌررة للسررالمة والصررحة المهنٌررة وتررؤمٌن بٌئررة العمررل ، واللجرران 
لجهات التً تتولى التدرٌب فً هرذه المجراالت وتحردد هرذه القررارات المختصة بذلك وا

 القواعد التً تتبع فً هذا الشؤن .
وتخررتص اللجرران المشررار إلٌهررا ببحررث ظررروؾ العمررل وأسررباب الحرروادث واإلصررابات 
واألمررراض المهنٌررة وؼٌرهررا ووضررع القواعررد واالحتٌاطررات الكفٌلررة بمنعهررا ، وتكررون 

 للمنشؤة وفروعها.قرارات هذه اللجان ملزمة 
وٌجب أن ٌشمل التدرٌب العاملٌن بالجهراز الروظٌفً للسرالمة والصرحة المهنٌرة وترؤمٌن 
بٌئررة العمررل وأعضرراء اللجرران المختصررة بررذلك والمسررئولٌن عررن اإلدارة واإلنتررا  بكافررة 

 مستوٌاتهم بما ٌتفق ومسئولٌاتهم وطبٌعة عملهم.
ة عشرر عرامالً فرؤكثر ، وكرل منشرؤة :تلتزم كل منشؤة صناعٌة ٌعمل بها خمسر228مادة 

ؼٌر صناعٌة ٌعمل بها خمسرون عامرل فرؤكثر بموافراة مدٌرٌرة القروي العاملرة المختصرة 
باحصائٌة نصؾ سرنوٌة عرن األمرراض واإلصرابات ، وذلرك خرالل النصرؾ األول مرن 

 شهري ٌولٌو وٌناٌر علً األكثر.
باخطرار المدٌرٌرة المشرار  كما تلتزم كل منشؤة من المنشآت الخاضعة ألحكام هذا الباب

بكل حادث جسٌم ٌقع بالمنشؤة وذلك خالل أربع وعشرٌن ساعة مرن وقوعره ، وٌصردر 
 الوزٌر المختص قراراً بالنماذ  التً تستخدم لهذا الؽرض 

 

 

 الباب السابع
 أجهزة البحث والدراسات
 واألجهزة االستشارٌة

بوضرع الخطرط المركزٌرة :ٌختص المركز القومً لدراسات األمن الصناعً 229مادة 
للبحوث والدراسات فً مجاالت السالمة والصحة المهنٌة وترؤمٌن بٌئرة العمرل ، وٌترابع 
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تنفٌرررذها بالتنسرررٌق مرررع األجهرررزة المعنٌرررة فرررً الررروزارة المختصرررة،وذلك وفقررراً للقواعرررد 
 واالجراءات التً ٌصدر بها من الوزٌر المختص.

لررى للسررالمة والصررحة المهنٌررة :ٌصرردر بتشرركٌل المجلررس االستشرراري األع230مررادة 
وتررؤمٌن بٌئررة العمررل قرررار مررن رئررٌس مجلررس الرروزراء ، وٌخررتص هررذا المجلررس برسررم 

 السٌاسة العامة فً هذه المجاالت واقتراح ما ٌلزم فً شؤن تنفٌذ هذه السٌاسة.
وٌراعً فرً تشركٌل المجلرس أن ٌكرون برئاسرة الروزٌر المخرتص ، وعضروٌة الممثلرٌن 

لة ، وعدد متساو من ممثلً كل من منظمات أصحاب األعمرال من الوزارات ذات الص
واالتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة فً مجال السالمة والصرحة 

 المهنٌة وبٌئة العمل.
 وٌصدر بتنظٌم عمل هذا المجلس قرار من الوزٌر المختص.

ستشرارٌة للسرالمة :تشكل فً كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة ا231مادة 
 والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمل برئاسة المحافظ.

وتضم فً عضوٌتها ممثلٌن للجهات المعنٌة فً المحافظة ، وعدداً متسراوٌاً مرن ممثلرً 
 منظمات أصحاب األعمال وممثلً العمال فً المحافظة ، وعدداً من ذوي الخبرة.

 ل فٌها قرار من الوزٌر المختص.وٌصدر بتحدٌد اختصاصات هذه اللجان ونظام العم
 

 الكتاب السادس
 تفتٌش العمل والضبطٌة القضائٌة والعقوبات

 
 الباب األول 

 تفتٌش العمل والضبطٌة القضائٌة
: ٌكون للعاملٌن القائمٌن علً تنفٌذ األحكام هذا القانون والقرارات الصرادرة 232مادة 

لعردل باإلتفراق مرع الروزٌر المخرتص تنفٌذاً له والذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار مرن وزٌرر ا
صفة مؤمورٌة الضبط القضائً بالنسبة للجرائم التً تقع فً دوائر اختصاصهم وتكرون 

 متعلقة بؤعمال وظائفهم .
وٌحلؾ كل منهم قبل مباشررة عملره ٌمٌنراً أمرام الروزٌر المخرتص برؤن ٌقروم برؤداء عملره 

الختراعرات الترً ٌطلرع علٌهرا باألمانه واإلخالص وأال ٌفشً سر من أسرار العمل أو ا
 بحكم وظٌفته حتً بعد تركه العمل .

: ٌحمل العامل الذي له صرفة الضربطٌة القضرائٌة ٌطاقرة تثبرت هرذه الصرفة ، 233مادة 
ولرره حررق دخررول جمٌررع أمرراكن العمررل وتفتٌشررها للتحقررق مررن تطبٌررق أحكررام هررذا القررانون 

قررة بررذلك ، وطلررب المسررتندات والقرررارات المنفررذة لرره ، وفحررص الرردفاتر واألوراق المتعل
والبٌانات الالزمة من أصرحاب األعمرال أو مرن ٌنروب عرنهم .وٌحردد الروزٌر المخرتص 
بقرار منه قواعرد التكلٌرؾ بتفترٌش أمراكن العمرل لرٌالً وفرً ؼٌرر أوقرات العمرل الرسرمٌة 

 للقائمٌن به والمكافآت التً تستحق له .
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ٌسهلوا مهمة المكلفٌن بمراقبة  ن:على أصحاب األعمال أو من ٌنوب عنهم أ234مادة 
هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن ٌقدموا لهم المستندات والبٌانات  تنفٌذ أحكام

 . ألداء مهمتهم الالزمة
: على أصحاب األعمال أو من ٌنوب عنهم االستجابة لطلبات الحضور التً 235مادة 

( من هذا القانون وذلك فً 232العاملٌن المشار إلٌهم فً المادة ) توجه إلٌهم من
 . ٌحددونها المواعٌد التً

 

: على السلطات المختصة مساعدة العاملٌن المكلفٌن بمراقبة تنفٌذ هذا 236مادة 
 . المنفذة له عند قٌامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها القانون والقرارات

 

 
 باب الثانًال

 العقوبات

ٌنص علٌها أي قانون خخر ، ٌعاقب  : مع عدم اإلخالل بؤٌة عقوبة أشد237مادة 
 . علٌها فً المواد التالٌة عن الجرائم المشار إلٌها فٌها بالعقوبات المنصوص

( من هذا القانون 13: ٌعاقب كل من ٌخالؾ حكم الفقرة الثانٌة من المادة )238مادة 
مال تقل عن خمسٌن جنٌها وال تجاوز مائة جنٌه، وتتعدد الؽرامة بتعدد الع بؽرامة ال

 .فً شؤنهم الجرٌمة و تضاعؾ الؽرامة فً حالة العود الذٌن وقعت
ٌعاقب كل من ٌخالؾ أٌا من أحكام الفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة   : 239مادة 

 . القانون بؽرامة ال تقل عن مائتً جنٌه وال تجاوز خمسة خالؾ جنٌه ( من هذا15)
مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من  عندوٌكون الحد األدنى للؽرامة ألؾ جنٌه      

 . المادة المشار إلٌها
( من هذا القانون 16: ٌعاقب كل من ٌخالؾ حكم الفقرة الثانٌة من المادة )240مادة 

عن ألؾ جنٌه وال تجاوز خمسة خالؾ جنٌه وتتعدد الؽرامة بتعدد  بؽرامة ال تقل
 .لؽرامة فً حالة العودشؤنهم الجرٌمة. وتضاعؾ ا العمال الذٌن وقعت فً

ٌعاقب كل من ٌخالؾ أٌا من أحكام القرارات الوزارٌة المنفذة للمادة   : 241مادة 
القانون بؽرامة ال تقل عن خمسٌن جنٌها وال تجاوز خمسمائة جنٌه  ( من هذا26)

العمال الذٌن وقعت فً شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة فً  وتتعدد الؽرامة بتعدد
 . حالة العود

: ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تجاوز سنة وبؽرامة ال تقل عن 242مادة 
وال تجاوز عشرٌن ألؾ جنٌه أو باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من  عشرة خالؾ جنٌه

 : اآلتٌة ارتكب إحدى الجرائم
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جمهورٌة مصر العربٌة أو  مزاولة عملٌات إلحاق المصرٌٌن بالعمل داخل -1
القانون دون  ( من هذا17ت المحددة فً المادة )خارجها من ؼٌر الجها

الحصول على الترخٌص المنصوص علٌه فٌها أو بترخٌص صادر بناء على 
 . ؼٌر صحٌحة بٌانات

داخل جمهورٌة مصر العربٌة أو  تقاضى مبالػ من العامل نظٌر إلحاقه بالعمل -2
لػ دون أو تقاضى مبا ( من هذا القانون21خارجها بالمخالفة ألحكام المادة )

 . الخار  وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فً الداخل أو فً
( من هذا القانون أو تقدٌم 20المادة ) مخالفة األحكام الواردة بالفقرة األولى من -3

المصرٌٌن بالعمل خار   بٌانات ؼٌر صحٌحة عن اتفاقٌات أو عقود إلحاق
أٌة شروط  ة أو ظروؾ عملهم أوجمهورٌة مصر العربٌة ، أو أجورهم أو نوعٌ

 أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو ؼٌرها من الجهات المختصة
. 

تقاضٌها أو الحصول علٌها دون  وفً جمٌع األحوال ٌحكم برد المبالػ التً تم     
للمضرور من الجرٌمة  بالتعوٌضات – من تلقاء نفسها – وجه حق وتقضى المحكمة

  هذه المادة ( من3ضرر بسبب الجرٌمة المنصوص علٌها فً البند ) عما اصابه من
: ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن ألفً جنٌه وال تجاوز عشرة خالؾ جنٌه كل من 243مادة 

( من هذا القانون أو القرارات الوزارٌة الصادرة 24أحكام المادة ) ٌخالؾ أٌا من
  تنفٌذا لها
دانة فً أى من الجرائم المنصوص علٌها فً : ٌقضى فً الحكم الصادر باإل244مادة 

السابقتٌن بؽلق مقر المنشؤة الذي وقعت فٌه الجرٌمة وٌنشر الحكم فً  المادتٌن
 . واسعتً االنتشار على نفقة المحكوم علٌه جرٌدتٌن ٌومٌتٌن

تعوٌضات من قٌمة خطاب  كما ٌقتضى ما ٌحكم به من ؼرامات أو رد أو     
القانون وتتبع القواعد  ( من هذا22( من المادة )3البند ) الضمان المنصوص علٌه فً

 المقررة للتنفٌذ فٌما ٌزٌد عن تلك القٌمة
: /ٌعاقب كل من ٌخالؾ أٌا من أحكام الفصل الثانً من الباب األول من 245مادة 

تنظٌم عمل األجانب والقرارات الوزارٌة الصادرة تنفٌذا له بؽرامة  الكتاب الثانً بشؤن
 . جنٌه وال تجاوز خمسة خالؾ جنٌه عن خمسمائةال تقل 

شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة  وتتعدد الؽرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً     
 . فً حالة العود

: ٌعاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة الذي ٌخالؾ حكم المادة 246مادة 
خمسٌن جنٌها وال تجاوز مائة القانون بؽرامة             ال تقل عن  ( من هذا32)

 . جنٌه
شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة فً  وتعدد الؽرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً     

 . حالة العود
: ٌعاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة بؽرامة ال تقل عن مائة 247مادة 

 38،  37،  35،  33خمسمائة جنٌه إذا خالؾ أٌا من أحكام المواد ) جنٌه وال تجاوز
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 ،40  ،41  ،42  ،43  ،44  ،45  ،46  ،47  ،48  ،49  ،52  ،54  ،58  ،
من هذا القانون والقرارات  (68،  67،  66،  65،  64،  63،  62،  61،  59

 . الوزارٌة المنفذة لها
شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة  وتتعدد الؽرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً     
 الة العودفً ح
من ٌمثله عن المنشؤة الذي ٌخالؾ أٌا من أحكام  ٌعاقب صاحب العمل أو: 248مادة 

،  101،  100،  99،  98،  90،  89 ، 75،  74)فقرة ثانٌة( ،  73المواد) 
لها بؽرامة ال تقل عن خمسمائة  (من هذا القانون والقرارات الوزارٌة المنفذة 102

العمال الذٌن وقعت فً شؤنهم  تعدد الؽرامة بتعددجنٌه وال تجاوز ألؾ جنٌه ، وت
  . الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة فً حالة العود

 
: ٌعاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة الذي ٌخالؾ أٌا من أحكام 249مادة 

،  87،  86،  85،  84،  83،  82،  81،  80،  79،  78،  77،  76المواد )
من هذا  (144،  142،  140،  139،  96،  95،  94،  93،  92،  91،  88

بؽرامة ال تقل عن مائة جنٌه و ال تجاوز  القانون والقرارات الوزارٌة المنفذة لها
 . مائتً جنٌه

شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة  وتتعدد الؽرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً     
 فً حالة العود

ه عن المنشؤة الذي ٌخالؾ أٌا من أحكام ٌعاقب صاحب العمل أو من ٌمثل: 250مادة  
،  126،  124،  123،  119،  118،  116،  113،  111، 110المواد )

الوزارٌة المنفذة لها بؽرامة ال تقل عن  من هذا القانون والقرارات (130،  127
 . مائتً جنٌه وال تجاوز خمسمائة جنٌه

ؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة ش وتتعدد الؽرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً     
 . فً حالة العود

،  137،  136،  135: ٌعاقب كل من ٌخالؾ أٌا من أحكام المواد )251مادة 
 . بؽرامة ال تقل عن خمسمائة جنٌه وال تجاوز ألفً جنٌه ( من هذا القانون138
 . المنشؤة وعند الحكم باإلدانة ٌقضى وحوبٌا باؼالق     
 

( من 157،  150،  149من ٌخالؾ أٌا من أحكام المواد ) : ٌعاقب كل252مادة 
 . ال تقل عن مائتً جنٌه وال تجاوز خمسمائة جنٌه هذا القانون بؽرامة

 
( من هذا القانون بؽرامة ال تقل 169: ٌعاقب كل من ٌخالؾ حكم المادة )253مادة 

 . تجاوز خمسة خالؾ جنٌه عن ألؾ جنٌه وال
أو من ٌمثله عن المنشؤة الذي ٌخالؾ حكم المادة  : ٌعاقب صاحب العمل254مادة 

 . القانون بؽرامة ال تقل عن ألؾ جنٌه وال تجاوز ألفً جنٌه ( من هذا196)
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شؤنهم الجرٌمة وتضاعؾ الؽرامة  وتتعدد الؽرامة بتعدد العمال الذٌن وقعت فً     
 . فً حالة العود

الذي ٌخالؾ أٌا من أحكام  : ٌعاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة255مادة 
من هذا القانون بؽرامة ال تقل عن خمسمائة جنٌه وال  (200،  198، 197المواد )

 . تجاوز ألؾ جنٌه
ٌعاقب كل من ٌخالؾ أٌا من أحكام الكتاب الخامس بشؤن السالمة   : 256مادة 

ال تقل  وتؤمٌن بٌئة العمل والقرارات الصادرة تنفٌذا له بالحبس مدة والصحة المهنٌة
وبؽرامة ال تقل عن ألؾ جنٌه وال تجاوز عشرة خالؾ جنٌه أو باحدى  عن ثالثة أشهر
 . هاتٌن العقوبتٌن

فً الفقرة السابقة وجوابٌتٌن  وتكون عقوبتا الحبس والؽرامة المنصوص علٌهما     
 . إذا ترتب على الجرٌمة الوفاة أو اإلصابة الجسٌمة

 . عودوتضاعؾ الؽرامة فً حالة ال     
مسئوال بالتضامن مع المحكوم  وٌكون صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة     

وقعت نتٌجة إخالله بؤى من  علٌه فً الوفاء بالعقوبات المالٌة إذا كانت الجرٌمة قد
 . الواجبات التً ٌفرضها علٌه هذا القانون

أٌا من أحكام  : ٌعاقب صاحب العمل أو من ٌمثله عن المنشؤة الذي ٌخالؾ257مادة 
جنٌه وال  من هذا القانون بؽرامة ال تقل عن خمسمائة (235) ، (234) المادتٌن

 وتضاعؾ الؽرامة فً حالة العود  . تجاوز ألؾ جنٌه
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