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 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه ، وقد أصدرناه:

 )المادة األولي(
 يعمل بأحكام قانون العمل المرافق

 )المادة الثانية(

الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئاات العماال ساارية و لاي الاي أن  تظل األحكام
 يتم إبرام ونفا  االتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً ألحكام القانون المرافق.

 وتعتبر المزايا الواردة بتلي التشريعات الحد األدنى ال ي يتم التفاوض علي أساسه .

 )المادة الثالثة(

في شأنهم أحكام القانون المرافق عاووة سانوية دورياة  يستحق العاملون ال ين تسري
%(من األجر األساسي الا ي تحساب علاي أساساه 7في تاريخ استحقاقها ال تقل عن )

اشاااتراكات التأميناااات االجتماعياااة ، و لاااي حتاااى يصااادر المجلاااس القاااومي ل جاااور 
 القرارات المنظمة له ه العووة .

 )المادة الرابعة(
المرافق بحقوق العمال الساابق لهام الحصاول عليهاا مان أجاور  ال تخل أحكام القانون

ومزايا مستمدة من أحكاام القاوانين واللاوائا والانظم واالتفاقياات والقارارات الداخلياة 
 السابقة علي العمل بأحكامه. 

 ) المادة الخامسة (
م تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكاا

 القانون المرافق ويمون التصرف فيها علي الوجه اآلتي:
ثلثان يخصمان للصرف في األوجه وبالشروط واألوضاع التي يصدر بهاا قارار مان 
وزيااار القاااوي العاملاااة والهجااارة ، علاااي األواااراض االجتماعياااة وتحفياااز العااااملين 

 والمشاركين في تطبيق ه ا القانون.
ياة واالجتماعياة التابعاة لوتحااد العاام لنقاباات ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمال

عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة باالتفاق ماع 
 االتحاد العام لنقابات عمال مصر 

 )المادة السادسة(



لساانة  127يسااتمر سااريان القاارارات التنفي يااة لقااانون العماال الصااادر بالقااانون رقاام 
عارض مع أحكام القانون المرافق ،و لي إلي أن يصدر وزير القوي فيما ال يت 1891

العاملة والهجرة القرارات المنف ة له في مدة ال تجاوز تسعين يومااً مان تااريخ العمال 
 به .

 
 )المادة السابعة(

مع مراعاة حكم المادة الثانية من ه ا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. 1891لسنة  127

 127وتحل تسمية القانون المرافاق محال عباارة قاانون العمال الصاادر بالقاانون رقام 
 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها  1891لسنة 

 )المادة الثامنة(
مان الياوم التاالي ينشر ه ا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعاد تساعين يومااً 

 لتاريخ نشره.
 يبصم ه ا القانون بخاتم الدولة وينف  كقانون من قوانينها .

 هـ1111صفر سنة  5صدر برئاسة الجمهورية في 

 حسني مباري         م(     1002أبريل سنة  7)الموافق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 الكتاب األول
 التعاريف واألحكام العامة

 الباب األول
 التعاريف

يقصد في تطبياق أحكاام ها ا القاانون بالمصاطلحات االتياة المعااني المبيناة  -: 1 مادة

 قرين كل منها:
)ا(العامل:كاال شااخص طبيعااي يعماال لقاااص أجاار لاادي صاااحب عماال وتحاات إدارتااه أو 

 إشرافه.
)ب( صاااحب العماال: كاال شااخص طبيعااي أو اعتباااري يسااتخدم عاااموً أو أكثاار لقاااص 

 أجر.
ه العاماال لقاااص عملااه ، ثابتاااً كااان أو متغيااراً ،نقااداً أو )ج(األجاار : كاال مااا يحصاال علياا

 عينياً .
 ويعتبر أجراً علي األخص ما يلي:

 العمولة التي تدخل في إطار عوقة العمل .-1
النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعاه أو تحصايله -1

 طوال قيامه بالعمل المقرر له ه ه النسبة .
 العووات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .-2
 المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.-1
المنا :وهي ما يعطي للعامال عاووة علاي أجاره وماا يصارف لاه جازاص أمانتاه أو -5

أو فااي  كفاصتااه متااي كاناات هاا ه الماانا مقااررة فااي عقااود العماال الفرديااة أو الجماعيااة
األنظمااة األساسااية للعماال وكاا لي مااا جاارت العااادة بمنحااه متااي تااوافرت لهااا صاافات 

 العمومية والدوام والثبات .
هو ما يعطي للعامل لقاص ظروف أو مخااطر معيناة يتعارض لهاا فاي أداص  -البدل :-6

 عمله 
 نصيب العامل في األرباح-7
عها وكانات لهاا قواعاد تساما الوهبة التي يحصل عليها العامل ا ا جرت العادة بادف-9

بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهباة النسابة المئوياة التاي يادفعها العماوص مقابال الخدماة 
 في المنشآت السياحية 

ويصدر قرار مان الاوزير المخاتص باالتفااق المخاتص باالتفااق ماع المنظماة النقابياة 
 ر المعني.المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين و لي بالتشاور مع الوزي

)د(العمل المؤقت: العمل ال ي يادخل بطبيعتاه فيماا يزاولاه صااحب العمال مان نشااط 
 وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل ب اته وينتهي بانتهائه .

)هـ( العمل العرضي :العمل الا ي ال يادخل بطبيعتاه فيماا يزاولاه صااحب العمال مان 
 ستة أشهر .  نشاط وال يستغرق إنجازه أكثر من

 )و(العمل الموسمي : العمل ال ي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .



 )ز(الليل: الفترة ما بين وروب الشمس وشروقها
 )ح(الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة .

 )ط(الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.
يومااً ، والشاهر ثوثاين يومااً  265نون تعتبار السانة في تطبيق أحكام ها ا القاا -1مادة

 إال ا ا تم االتفاق علي خوف  لي.
 

 الباب الثاني
  أحكام عامة

: يعتباار هاا ا القااانون ، القااانون العااام الاا ي يحكاام عوقااات العماال ، و لااي مااع 2مااادة 
 ( من ه ا القانون.5مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة )

 
 ال تسري أحكام ه ا القانون علي : : 1مادة 

 )ا( العاملين بأجهزة الدولة بما في  لي وحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة .
 )ب(عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

 )ج(أفراد أسرة صاحب العمل ال ين يعولهم فعوً.
 و لي ما لم يرد نص علي خوف  لي.

 
اتفاق يخالف أحكام ه ا القاانون ولاو كاان ساابقاً علاي : يقع باطوً كل شرط أو 5مادة 

 العمل به ،ا ا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمال الفردياة أو 

 رف .الجماعية أو األنظمة األساسية أو ويرها من لوائا المنشأة ، أو بمقتضى الع
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراصاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد 
العمل خول مدة سريانه او خاول ثوثاة أشاهر مان تااريخ انتهائاه متاي كانات تخاالف 

 أحكام ه ا القانون.
 

: تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشائة عان  6مادة 

ات المتعلقااة بأحكااام هاا ا القااانون التااي يرفعهااا العملااون والصاابية المتاادرجون المنازعاا
وعمال التلم ة الصناعية أو المستحقون عن هؤالص ، وللمحكمة في جميع األحوال أن 
تشمل حكمها بالنفا  المعجل وبو كفالة ولها فاي حالاة رفاض الادعوي ان تحكام علاي 

 رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
الفئاات المشاار اليهاا فاي الفقارة الساابقة مان رسام الدمغاة علاي كال الشاهادات  وتعفي

والصااور التااي تعطااي لهاام والشااكاوي والطلبااات التااي تقاادم ماانهم تطبيقاااً ألحكااام هاا ا 
 القانون.

 
: تكااون للمبااالغ المسااتحقة للعاماال أو المسااتحقين عنااه بمقتضااى أحكااام هاا ا  7مااادة 

ماادين مان منقااول وعقاار ،وتسااتوفي مياشارة بعااد القاانون امتياااز علاي جميااع أماوال ال
 المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.



 ومع  لي يستوفي االجر قبل ويره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة .
 

: إ ا تعاادد أصااحاب العماال كااانوا مساائولين بالتضااامن فيمااا بياانهم عاان الوفاااص 9مااادة 

 التي تفرضها أحكام ه ا القانون . بجميع االلتزامات
ويكون من تنازل له صاحب عن األعمال المسندة إليه كلها أو بعضاها متضاامناً معاه 

 في الوفاص بجميع االلتزامات التي تفرضها احكام ه ا القانون
 

: ال يمنع من الوفاص بجميع االلتزامات الناشئة طبقااً للقاانون ، حال المنشاأة أو  8مادة 

 و اووقها او افوسها .تصفيتها ا
وال يترتب علي ادماج المنشأة في ويرهاا او انتقالهاا بااالرث أو الوصاية أو الهباة أو 

 أو النزول أو االيجار أو وير  لي من التصرفات  -ولو كان بالمزاد العلني–البيع 

،إنهاص عقاود اساتخدام عماال المنشاأة ويكاون الخلاف مسائوالً بالتضاامن ماع أصاحاب 
 السابقين عن تنفي  جميع االلتزامات الناشئة عن ه ة العقود .األعمال 

 
: يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهاات اإلدارياة المختصاة بتطبياق  10مادة 

 أحكام ه ا القانون .

  
 



 الكتاب الثاني 
 عوقات العمل الفردية 

 الباب األول 
 التشغيل

 
القااوي العاملااة فااي الااداخل والخااارج : تنشااأ لجنااة عليااا لتخطاايط واسااتخدام 11مااادة 

برئاساااة الاااوزير المخاااتص ، وتضااام ممثلاااين للاااوزارات المعنياااة ،وكااا لي ممثلاااين 
للااوزارات المعنيااة ، وكاا لي ممثلااين لوتحاااد العااام لنقابااات عمااال مصاار ومنظمااات 

 اصحاب االعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم .
العامة الستخدام العمالة المصرية فاي ويدخل في اختصاص ه ه اللجنة رسم السياسة 

داخاال جمهوريااة مصاار العربيااة أو خارجهااا ، ووضااع الاانظم والقواعااد واالجااراصات 
 الوزمة له ا االستخدام

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظاام ساير العمال بهاا قارار مان رئايس مجلاس الاوزراص فاي 
 مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به ا القانون

 

 الفصل األول
 تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج

بشااأن تأهياال  1875لساانة  28مااع عاادم االخااول بأحكااام القااانون رقاام  -: 11مااادة 

المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراوب فياه ان يتقادم بطلاب لقياد اسامه بالجهاة 
ه االدارية المختصة التي يقع في دائرتها محال اقامتاه ماع بياان سانه ومهنتاه ومؤهوتا

وخبراتااه السااابقة وعلااي هاا ه الجهااة قيااد تلااي الطلبااات بأرقااام مسلسااة فااور ورودهااا 
واعطاص الطالب شهادة بحصول ها ا القياد دون مقابال وتحادد البياناات التاي يجاب ان 

 تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.
 

حرفه من الحرف التي يصدر بهاا قارار  : ا ا كان الراوب في العمل يمارس12مادة 
(مان ها ا القاانون وجاب علياه ان 128من الوزير المختص المشاار اليهاا فاي الماادة )

يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوي مهارته وترخيص مزاولة الحرفة وطبقاً للماادة 
 ( من ه ا القانون ، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد.110)

 عامل إال ا ا كان حاصو علي ه ه الشهادة .وال يجوز تشغيل أي 
 

بشااأن تأهياال  1875لساانة  28مااع عاادم االخااول بأحكااام القااانون رقاام  -: 11مااادة 
المعااوقين ، لصاااحب العماال الحااق فااي تعيااين ماان يقااع عليااه اختياااره ، فااإ ا لاام يكاان 

(مكان ها ا 11المرشا من بين الحاصلين علاي شاهادة القياد المشاار اليهاا فاي الماادة )

 القانون ، وجب عليه قيد اسمه خول خمسة عشر يوماً من الحاقه بالعمل.



ويجااوز لصاااحب العماال ان يسااتوفي احتياجاتااه الوظيفيااة والمهنيااة والحرفيااة بالنساابة 
للوظائف واالعمال التي خلت أو انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة االدارية المختصاة 

 يها مراعية اسبقية القيد.التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لد
 

:يلتزم صاحب العمل في المنشاأة القائماة وقات تطبياق أحكاام ها ا القاانون ،  15مادة 

وتلي التي تنشأ مستقبوً بأن يرسل إلي الجهة اإلدارية المختصة التي يقع في دائرتهاا 
محل العمل خول خمسة عشر يوماً من تاريخ العمال بها ا القاانون او مان تااريخ بادص 

بياناااً مفصااوً بعاادد العمااال طبقاااً لمااؤهوتهم -علااي حسااب األحااوال–لعماال بالمنشااأة ا

 ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم األجور التي يتقاضونها .
وعليه خول ثوثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلات لدياه ان يعياد الاي الجهاة 

سااتيفاص البيانااات المدونااة بهااا وعليااه االداريااة شااهادة قيااد العاماال الصااادرة منهااا بعااد ا
 تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .

وعلي صاحب العمل فى المنشآت المشار اليها في الفقارة االولاي ان يرسال الاي  ات 
 الجهة خول شهر يناير من كل عام البيانات اآلتية:

 البيانات الواردة في الفقرة السابقة .(ما طرأ من تعديوت علي 1)
 (عدد الوظائف الشاورة بسبب االحول والتوسعات الجديدة .1)
(بيان بتقدير االحتياجات المتوقعة موزعة بحساب الحالاة التعليمياة والمهنياة خاول 2)

 العام التالي.
 

 :لصاحب العمل اإلعون عن الوظائف الشاورة بمختلف وسائل اإلعوم وان16مادة 

يعهد الي احد المكاتاب اإلستشاارية بدراساة الطلباات التاي تقادم الياه وإباداص الارأي أو 
 التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين له ه الوظائف.
 وال يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال .

المنظمااات ويجااوز للااوزير المخااتص بقاارار منااه التاارخيص للجمعيااات والمؤسسااات و
النقابية بالنسبة العضائها بانشاص مكاتب لتشاغيل المتعطلاين و وفاي ها ه الحالاة يتعاين 

 علي ه ه الجهات مراعاة االحكام الواردة في ه ا الفصل والفرار المشار إليه.
 

مااع عاادم اإلخااول باالتفاقيااات الدوليااة المتعلقااة بالتشااغيل ، تكااون مزاولااة  -:17مااادة 

 يين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق عمليات الحاق المصر
 الوزارة المختصة .

 الوزارات والهيئات العامة .
 االتحاد العام لنقابات مصر.

شركات القطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص المصرية تبرماه مان تعاقادات 
 مع الجهات االجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .

التوصااية باالساام أو  ات المساائولية المحاادودة ، بعااد  شااركات المساااهمة أو شااركات
 الحصول علي ترخيص ب لي من الوزارة المختصة.

 النقابات المهنية بالنسبة العضائها فقط.



 
: للمنظمااات الدوليااة ان تاازاول عمليااات الحاااق المصااريين للعماال خااارج  19مااادة 

ات عامة عربياة أو جمهورية مصر العربية ا ا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئ
 أجنبية .

 
: تتاااولي الااوزارة المختصاااة بالتعاااون ماااع وزارة الخارجيااة متابعاااة تنفيااا   18مااادة 

االتفاقياااات والتعاقااادات المتعلقاااة بالعمالاااة المصااارية فاااي الخاااارج وبحاااث تساااوية 
 المنازعات الناشئة عن تنفي  ه ه االتفاقيات والتعاقدات .

 
ماان هاا ا القااانون الااي  19،  17فااي المااادتين  :تقاادم الجهااات المشااار إليهااا10مااادة 

الااوزارة المختصااة نسااخة ماان الطلااب الااوارد اليهااا ماان الخااارج بشااأن تااوفير فاارص 
العماال وشااروطها موثقااة ماان الساالطات المختصااة ، كمااا تقاادم نسااخة ماان االتفاقااات 
وعقااود العماال المبرمااة متضاامنة تحديااد لعماال واالجاار المحاادد لااه وشااروط وظااروف 

 ات العامل .أدائه والتزام
ويكااون للاااوزارة خاااول عشااارة أياااام علااي األكثااار مااان تااااريخ اخطارهاااا باإلتفاقاااات 
والطلبااات والعقااود مسااتوفاه ، االعتااراض عليهااا فااي حالااة عاادم مناساابة األجاار او 
مخالفتهاااا للنظاااام العاااام او االداب العاماااة ، فاااإ ا انقضااات المااادة المشاااار إليهاااا دون 

 قات والطلبات والعقود موافقاً عليها.اعتراض من الوزارة اعتبرت االتفا
 

( مان ها ا القاانون تقاضاي 17يحظر علي الجهات المشار اليها في المادة )-:11مادة 

أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل ، وماع  لاي يجاوز تقاضاي مقابال عان  لاي 
 من صاحب العمل.

فاي البناد )هاـ( مان  واستثناص مان احكاام الفقارة الساابقة يجاوز للشاركات المشاار إليهاا
%( من أجر العامال الا ي ياتم 1( من ه ا القانون تقاضي مبلغ ال يجاوز )17المادة )

الحاقه بالعمل و لي عن السنة االولي فقط كمصروفات ادراية ، ويحظر تقاضاي اياة 
 مبالغ اخري من العامل تحت أي مسمي .

ت المسااااهمة ماااع عااادم اإلخاااول بالشاااروط التاااي يوجبهاااا قاااانون شاااركا -:11ماااادة 

والتوصااية باالسااهم والشااركات  ات المساائولية المحاادودة ،يشااترط للحصااول علااي 
( مان ها ا القاانون ماا ياأتي 17الترخيص المنصوص عليه في الفقرة )هـ(من الماادة )

:- 
أن يكاااون المؤسساااون واعضااااص مجلاااس اإلدارة والماااديرون المختصاااون بعملياااات 

أي ماانهم بعقوبااة جنايااة ،أو بعقوبااة  التشااغيل ماان المصااريين ولاام يساابق الحكاام علااي
 جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

 اال يقل رأس مال الشركة عن مائة الف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله للمصريين .
وبالنسابة للشااركات التااي تاازاول عمليااات تشااغيل المصااريين خااارج جمهوريااة مصاار 

يااة يتعااين اال يقاال رأس مالهااا عاان مائااة الااف جنيااه وان تكااون األولبيااة المطلقااة العرب



%( علااي 51للمؤسسااين وأعضاااص مجلااس اإلدارة ماان المصااريين الاا ين يمتلكااون )

 االقل من رأس مالها .
ان تقاادم الشااركة خطاااب ضاامان وياار مشااروط ووياار قاباال لدلغاااص صااادر ماان أحااد 

يااة بمبلااغ مائااة ألااف جنيااه لصااالا الااوزارة البنااوي العاملااة فااي جمهوريااة مصاار العرب
المختصااة ، وأن يكااون هاا ا الخطاااب سااارياً طااوال ماادة سااريان التاارخيص ، ويتعااين 
استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ماا خصام مان وراماات او تعويضاات مساتحقة 
أل ألحكااام هاا ا القااانون ، و لااي خااول عشاارة أيااام ماان تاااريخ اخطااار الشااركة  طبقااا

اب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ،وماع  لاي يجاوز للاوزير المرخص لها بكت
المخااتص وقااف إصاادار تااراخيص جدياادة أو تجديااد التااراخيص القائمااة فااي ضااوص 

 احتياجات سوق العمل الفعلية .
 

يلغااي التاارخيص بقاارار ماان الااوزير المخااتص عنااد ثبااوت أي حالااة ماان -: 12مااادة 

 الحاالت اآلتية:
 خيص.فقد الشركة شرطاً من شروط التر

 تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة ألحكام ه ا الفصل.
حصول الشركة علي الترخيص او تجدياده أو عادم اعتاراض الاوزارة علاي اتفااق او 

 عقد عمل بناص علي ما قدمته من بيانات وير صحيحة .
ة الشاركة ويجوز بقرار من الوزير المختص الغااص التارخيص فاي حالاة ثباوت مخالفا

لحكم من األحكام الجوهرية الواردة في القرارت الصادرة تنفيا اً ألحكاام ها ا الفصال 
. 

وللوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتااً إ ا نساب إليهاا بنااص علاي اساباب جدياة 
أي ماان الحاااالت المبينااة فااي هاا ه النااادة ،و لااي لحااين الفصاال فااي ماادي ثبااوت تلااي 

 لفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .الحاالت أو حين زوال المخا
وال يخاال الغاااص التاارخيص فااي أي ماان الحاااالت المبيتااة فااي هاا ه المااادة بالمساائولية 

 الجنائية أو المدنية أو التأديبية .
: يصاادر الااوزير المخااتص القاارارات الوزمااة لتنفياا  أحكااام هاا ا الفصاال ،  11مااادة 

واجبات الشركات المارخص لهاا العمال فاي مجاال وعلي األخص القرارات المتعلقة ب
التشغيل ،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراصات العمل في ها ا 
النشاط، وتحديد السجوت التي يتعين إمساكها والوزمة لمباشرة عملهاا وقواعاد القياد 

ات التاي تنشار فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها فاي اإلعونا
في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وك لي تحديد اسلوب ووسيلة إخطاار 

مان ها ا القاانون بااعتراض الاوزاره  19، 17الجهات المنصوص عليها في المادتين 

 و لي كله خول ستين يوماً من تاريخ العمل به ا القانون.
 

 : : يستثني من تطبيق أحكام ه ا الفصل ما يأتي15مادة 

 األعمال العرضية 
 الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاولوها وكوص مفوضين عن أصحاب األعمال .



وللااوزير المخااتص ان يصاادر قااراراً بسااريان أحكااام هاا ا الفصاال علااي كاال أو بعااض 
 األعمال والوظائف والفئات المشار اليها في البندين السابقين .

 
ومتابعة تشغيل العمالة وير المنتظماة  : تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة16مادة 

وعلي األخص عماال الزراعاة الموساميين وعماال البحار وعماال المنااجم والمحااجر 
 وعمال المقاوالت .

ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراص المعنيين واالتحاد العام لنقابات عمال 
ئاات ، واشاتراطات مصر القرارت الخاصة بتحدياد القواعاد المنظماة لتشاغيل ها ه الف

السااومة والصااحة واالنتقااال واإلعاشااة الواجااب اتخا هااا بشااأنهم ، واللااوائا الماليااة 
 واإلدارية التي تنظم ه ا التشغيل.

 



 الفصل الثاني
 تنظيم عمل األجانب

يخضااع اسااتخدام األجانااب فااي جميااع منشااآت القطاااع الخاااص ووحاادات -: 17مااادة 

الهيئاااات العاماااة واالدارة المحلياااة والجهااااز القطااااع العاااام وقطااااع األعماااال العاااام و
اإلداري للدولة ل حكام الواردة في ه ا الفصال ، و لاي ماع مراعااة شاروط المعاملاة 

 يالمثل .
 ويحدد الوزير المختص حاالت اعفاص األجانب من ه ا الشرط .

 
: ال يجوز ل جانب ان يزاولوا عماوً إال بعاد الحصاول علاي تارخيص با لي 19مادة 

 لوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البود واالقامة بقصد العمل .من ا
: يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمال  18مادة 

المشار إليه في المادة السابقة واجراصاته والبياناات التاي يتضامنها وإجاراصات تجدياده 
 الف جنيه مصري.والرسم ال ي يحصل عنه بما ال يقل عن 

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي مان شارط الحصاول علاي التارخيص باأن يخطار 
الجهة االدارية المختصة ب لي االستخدام خول سبعة ايام من مزاولاة االجنباي للعمال 

 ، وك لي عند انتهاص خدمته لديه .
يحظار  : يحدد الوزير المخاتص بقارار مان المهان واألعماال والحارف التاي 20مادة 

علااي االجانااب األشااتغال بهااا ، كمااا يحاادد النساابة القصااوي السااتخدامهم فااي المنشااآت 
 س( من ه ا القانون.17والجهات المبينة في المادة )

 

 الباب الثاني
 عقد العمل الفردي

:تسري أحكام ه ا الباب علي العقد ال ي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي 21مادة 

 او اشرافه لقاص أجر .صاحب العمل وتحت ادارته 
:  [يلتزم صاحب العمل بتحرير عقاد العمال كتاباة باللغاة العربياة مان ثاوث  21مادة 

نسااخ ، يحااتفظ صاااحب العماال بواحاادة ويساالم نسااخة للعاماال وتااودع الثالثااة مكتااب 
 التأمينات االجتماعية المختص .

 ويجب ان يتضمن العقد علي األخص البيانات التالية:
 وعنوان صاحب العمل .اسم صاحب العمل 

اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامتاه وماا يلازم الثباات 
 شخصيته .

 طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
االجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائاه وكا لي ساائر المزاياا النقدياة والعينياة المتفاق 

 ه اثبات حقوقه بكافة طرق االثبات .عليها ، وإ ا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحد
ويعطي صاحب العمل العامل ايصاالً بما يكون قد أودعاه لدياه مان اوراق وشاهادات 

. 



تحاادد ماادة االختباااار فااي عقااد العماال ، وال يجاااوز تعيااين العماال تحااات  -: 22مااادة 

االختبار لمدة تزيد علي ثوثة اشهر او تعيينه تحت اكثر من مرة واحدة عند صااحب 
 واحد .عمل 
 

 الباب الثالث 
 األجــور

: ينشاأ مجلاس قاومي ل جاور برئاساة وزيار التخطايط يخاتص بوضاع الحاد  21مادة 

األنااي ل جااور علااي المسااتوي القااومي بمراعاااة نفقااات المعيشااة ، وبايجاااد الوسااائل 
 والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين األجور واألسعار .

ناي للعاووات السانوية الدورياة بماا ال يقال عان كما يختص المجلس بوضاع الحاد األد
%( من األجر األساسي ال ي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات اإلجتماعياة 7)

. 
وفي حالاة تعارض المنشاأة لظاروف اقتصاادية يتعا ر معهاا صارف العاووة الدورياة 

 ً ماع  المشار اليها ، يعرض األمر علي المجلس القومي ل جور لتقرير ما يراه موئماا
أل من تاريخ عرض األمر عليه .  ظروفها في خول ثوثين يوما

ويصاادر رئاايس مجلااس الااوزراص خااول يوماااً ماان تاااريخ العماال بهاا ا القااانون قااراراً 
 بتشكيل ه ا المجلس ويضم فس عضويته الفئات االتية :

 أعضاص بحكم وظائفهم وخبراتهم .
 منظمات .أعضاص يمثلون منظمات أصحاب األعمال تختارهم ه ه ال

 أعضاص يمثلون االتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم االتحاد.
ويراعااي ان يكااون عاادد أعضاااص الفئااة األولااى مساااوياً لعاادد أعضاااص الفئتااين الثانيااة 

 والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاص كل من الفئتين الثانية والثالثة .
 نظام العمل به .ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته األخرى و

: يحظاار التمييااز فااي االجااور بساابب اخااتوف الجاانس أو األصاال أو اللغااة أو 25مااادة 

 الدين أو العقيدة .
:يحدد األجر وفقاً لعقاد العمال او اتفاقياة العمال الجمااعي او الئحاة المنشاأة ، 26مادة 

وإال  فإ ا لم يحدد األجر بأي من ه ه الطرق اساتحق العامال اجار المثال إن أو مجاد ،
قدر األجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فإن لام يوجاد عارف 

( مان ها ا القاانون تقادير األجار وفقااً 71تولت اللجناة المنصاوص عليهاا فاي الماادة )
( مان ها ا القاانون  25، 21لمقتضيات العدالة ، و لي كله مع مراعاة حكم الماادتين )

. 
ق علااي تحديااد األجاار باإلنتاااج أو العمولااة وجااب اال يقاال مااا : إ ا تاام االتفااا27مااادة 

 حصل عليه العمل عن الحد األدنى ل جور.
: تؤدي األجور وويرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولاة قانونااً 29مادة 

 في أحد ايام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة األحكام التالية:
 ؤدي أجورهم مرة علي االقل في الشهر.العمال المعينون بأجر شهري ت



ا ا كااان األجاار باإلنتاااج واسااتلزم العماال ماادة تزيااد علااي اساابوعين وجااب ان يحصاال 
العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه مان العمال وان ياؤدي 

 له باقي األجر خول األسبوع التالي لتسليم ما كلف به .
لساابقين تاؤدي للعماال اجاورهم مارة كال أسابوع علاي في ويار ماا  كار فاي البنادين ا

 األكثر ما لم يتفق علي وير  لي .
إ ا انتهاات عوقااة العماال للعاماال أجااره وجميااع المبااالغ المسااتحقة لااه فااوراً إال إ ا كااان 
العامل قد تري العمل من تلقاص نفسه فيجب فاي ها ه الحالاة علاي صااحب العمال أداص 

مدة ال تجاوز سابعة أياام مان تااريخ مطالباة العامال أجر العامل وجميع مستحقاته في 
 به ه المستحقات.

 
: يكاااون حسااااب متوساااط األجااار الياااومي لعماااال اإلنتااااج أو العماااال الااا ين  28ماااادة 

يتقاضااون أجااوراً ثابتااة مضااافاً إليهااا عمولااة أو نساابة مئويااة علااي أساااس متوسااط مااا 
أو عن المدة التاي اشاتغلها ان  تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة االخيرة

أل علي عدد ايام العمل الفعلية عن  ات الفترة.  قلت عن  لي مقسوما
 
: يحظر علي صاحب العمل ان ينقل عاموً باالجر الشهري الاي مئاة عماال 10مادة  

اليوميااة او العمااال المعينااين باااالجر األساابوعي أو بالساااعة أو باالنتاااج اال بموافقااة 
كتابة ، ويكاون فاي ها ه الحالاة مياع الحقاوق التاي اكتسابها فاي المادة  العامل عند نقله

 التي قضاها باألجر الشهري.
ا ا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، زكاان مساتعداً  -: 11مادة 

لمباشرة عمله وحالت دون  لي اسباب ترجاع إلاي صااحب العمال ، اعتبار كأناه ادي 
 كاموً . عمله فعوً واستحق اجره

أمااا إ ا حضاار وحالاات بينااه وبااين مباشاارة عملااه أسااباب قهريااة خارجااة عاان إرادة 
 صاحب العمل استحق نصف أجره .

: ال يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراص أو ياة أو سالع أو خادمات مان 11مادة 

 محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات 
%( وفاص 10لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ) : ال يجوز 12مادة 

لما يكون قاد أقرضاه مان ماال اثنااص ساريان العقاد لاو ان يتقاضاي اياة فائادة عان ها ه 
 القروض ، ويسري  لي الحكم علي االجور المدفوعة مقدماً.

( ماان قااانون تنظاايم بعااض أوضاااع 75،76،77:مااع مراعاااة أحكااام المااواد )11مااادة 
لساانة  1التقاضااي فااي مسااائل األحااوال الشخصااية الصااادر بقااانون رقاام  وإجااراصات

، وال يجااوز فااي جميااع األحااوال االسااتقطاع او الحجااز أو الناازول عاان األجاار  1000
%( مكاان هاا ا األجاار ، ويجااوز رفااع 15المسااتحق للعاماال ألداص أي دياان فااي حاادود )

 %( في حالة دين النفقة.50نسبة الخصم الي )

 دين النفقة.وعند التزاحم يقدم 
،ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمال بسابب ماا أتلفاه العامال مان أدوات أو مهماات ،  

 او استرداد لما صرف اليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاصات 



ويشترط لصحة النزول عن األجر في حدود النسبة المقررة به ه المادة ان تصدر باه 
 موافقة مكتوبة من العامل 

تحسب النسبة المشار إليها في الفقارة األولاي مان ها ه الماادة بعاد اساتقطاع ضاريبة و
الدخل علاي األجار ،وقيماة المباالغ المساتحقة وفقاا لقاوانين التاأمين اإلجتمااعي ، وماا 
يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليهاا فاي الماادة 

 السابقة .
المااادة السااابقة ، يساالم صاااحب العماال الااي عمالااه ماان : مااع مراعاااة حكاام  16مااادة 

األطفال اجورهم او مكافآتهم او وير  لي مما يستحقونه قانونااً ، ويكاون ها ا التساليم 
 مبرئاً ل مته .

 

 البـاب الـرابع 
  االجازات

يومااً باأجر كامال لمان امضاي فاي الخدماة  11: تكون مدة اإلجازة السانوية  17مادة 

إلي ثوثين يوماً متي أمضاي العامال فاي الخدماة عشار سانوات لادي سنة كاملة ،تزاد 
صاحب عمل أو أكثر ، كماا تكاون اإلجاازة لمادة ثوثاين يومااً فاي السانة لمان تجااوز 
ساان الخمسااين ، وال ياادخل فااي حساااب اإلجااازة أيااام العطااوت األعياااد والمناساابات 

 الرسمية والراحة األسبوعية .
سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمال وإ ا قلت مدة خدمة العامل عن 

 بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع األحاوال تازاد مادة اإلجاازة السانوية سابعة أياام للعماال الا ين يعملاون فاي 
األعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتاي يصادر 

 ديدها قرار من الوزير المختص بعد أخ  رأي الجهات المعنية .بتح
( مان ها ا القاانون ، ال يجاوز للعامال 19ومع مراعاة حكم الفقارة الثانياة مان الماادة )

 النزول عن إجازته .
: يحاادد صاااحب العماال مواعيااد اإلجااازة الساانوية حسااب مقتضاايات العماال 19مااادة 

 ية تقتضيها مصلحة العمل .وظروفه ، وال يجوز قطعها إال ألسباب قو
ويلتاازم العاماال بالقيااام باإلجااازة فااي التاااريخ وللماادة التااي حااددها صاااحب العماال وإ ا 

 رفض العامل كتابة بالقيام باإلجازة  سقط حقه في اقتضاص مقابلها .
وفي جميع األحوال يجاب أن يحصال العامال علاي إجاازة سانوية مادتها خمساة عشار 

لة علااي األقاال ،ويلتاازم صاااحب العماال بتسااوية رصاايد يوماااً ، منهااا سااتة أيااام متصاا
اإلجازات او األجر المقابل له كل ثوث سنوات علي األكثر فإ ا انتهت عوقاة العمال 

 قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق األجر المقابل له ا الرصيد.
 وال يجااااااااوز تجزئااااااااة اإلجااااااااازة أو ضاااااااامها او تأجيلهااااااااا بالنساااااااابة ل طفااااااااال.

: للعامااال الحاااق فاااي تحدياااد موعاااد إجازتاااه السااانوية ا ا كاااان متقااادمأ ألداص 18 ماااادة

االمتحااان فااي إحاادي المراحاال التعليميااة بشاارط أن يخطاار صاااحب العماال قباال قيامااه 
 باإلجازه بخمسة عشر يوماً علي األقل.



:لصاحب العمل ان يحرم العامل مان أجاره مادة اإلجاازه ، أو يساترد ماا أداه 50مادة 

ا ، إ ا ثبت اشتغاله خولها لدي صااحب عمال رخار ، و لاي دون إخاول من أجر عنه
 بالجزاص التأديبي .

: للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تتجاوز ستة أياام خاول  51مادة 
السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب اإلجازة العارضة من اإلجاازة 

 السنوية المقررة للعامل.
: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد التي يصدر بتحديادها قارار  51 مادة

 من الوزير المختص بحد أقصي ثوثة عشر يوماً في السنة .
ولصاااحب العماال تشااغيل العاماال فااي هاا ه األيااام ا ا إقتضاات ظااروف العماال  لااي 

  ا األجر.،ويستحق العامل في ه ه الحالة باالضافة إلي اجره عن ه ا اليوم مثلي ه
: للعامل ال ي أمضي في خدمة صاحب العمل خماس سانوات متصالة الحاق  52مادة 

في إجازة بأجر كامل لمدة شهر ألداص فريضة الحج أو زياارة بيات المقادس ، وتكاون 
 ه ه اإلجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .

بياة :للعامل ال ي يثبت مرضاه الحاق فاي إجاازة مرضاية تحاددها الجهاة الط 51مادة 
المختصااة ، ويسااتحق العاماال خولهااا تعويضاااً عاان األجاار وفقاااً لمااا يحاادده قااانون 

 التأمينات اإلجتماعي .
ويكون للعامل ال ي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكاام 

في شأن تنظيم الصناعة وتشاجيعها ،  1859لسنة  11من القانون رقم  9، 1المادتين 

مرضية كل ثوث سنوات تقضي في الخدمة علي أسااس شاهر باأجر  الحق في إجازة
%( ماان أجااره ثاام ثوثااة أشااهر باادون أجاار ، 75كاماال ثاام ثمانيااة أشااهر بااأجر يعااادل )

 و لي إ ا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
وللعاماال أن يسااتفيد ماان متجمااد إجازاتااه الساانوية إلااي جانااب مااا يسااتحقه ماان إجااازة 

لاه أن يطلاب تحويال اإلجاازة المرضاية إلاي إجاازة سانوية إ ا كاان لاه  مرضية ، كما
 رصيد يسما ب لي .

ماان هاا ا القااانون ، تحاادد إتفاقااات العماال  18:مااع مراعاااة مااا ورد بالمااادة 55مااادة 

الجماعية أو لوائا العمل بالمنشأة الشروط واألوضااع الخاصاة باالجاازات الدراساية 
 مدفوعة األجر التي تمنا للعامل .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الباب الخامس 
 واجبات العمال ومساصلتهم 

 الفصل األول 
 واجبات العمال

 :يجب علي العامل:56مادة 

)ا( ان يااؤدي بنفسااه الواجبااات المنوطااة بااه بدقااة وأمانااه ، و لااي وفقاااً لمااا هااو محاادد 
بالقااانون ولااوائا العماال وعقااود العماال الفرديااة والجماعيااة ،وأن ينجزهااا فااي الوقاات 

 ، وأن يب ل فيها عناية الشخص المعتاد. المحدد
)ب( أن ينف  أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفي  الواجبات التاي تادخل فاي 
نطاق العمل المنوط به ا ا لم يكن في األوامر والتعليمات ما يخاالف العقاد أو القاانون 

 أو اللوائا أو اآلداب العامة ولم يكن في تنفي ها ما يعرضه للخطر.
ن يحافظ علي مواعيد العمال ، وأن يتباع اإلجاراصات المقاررة فاي حالاة التغياب عان أ

 العمل أو مخالفة مواعيده.
أن يحافظ علي ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مساتندات أو أياة 
أشياص أخري ، وأن يقوم بجميع األعمال الوزمة لسومتها ، ويلتزم بأن يب ل في  لاي 

 لشخص المعتاد.عناية ا
 أن يحسن معاملة عموص صاحب العمل. 

أن يحترم رؤساصه وزموصه في العمل ، وان يتعاون معهم بما يحقق مصالحة المنشاأة 
 التي يعمل بها .

 أن يحافظ علي كرامة العمل ، وأن يسلي المسلي الوئق به .
 أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة علي سومة المنشأة وأمنها .

يحافظ علي أسرار العمل ، فو يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متي كانت سارية أن 
 بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل .

أن يخطر جهاة العمال بالبياناات الصاحيحة المتعلقاة بمحال إقامتاه وحالتاه االجتماعياة 
التااي تتطلااب القااوانين والاانظم  وموقفااه ماان أداص الخدمااة العسااكرية والبيانااات األخااري

ادراجها في السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ علي بيان من البيانات الساابقة فاي 
 المواعيد المحددة ل لي .

أن يتبااع الاانظم التااي يضااعها صاااحب العماال لتنميااة وتطااوير مهاراتااه وخبراتااه مهنياااً 
ي المنشااأة باالشااتراي مااع وثقافياااً أو لتأهيلااه للقيااام بعماال يتفااق مااع التطااور التقنااي فاا

 المنظمات النقابية المختصة .
 

 : يحظر علي العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة ويره باالعمال اآلتية :57مادة 

 اإلحتفاظ لنفسه أو لغيره بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.



 العمل للغير سواص بأجر أو بدون أجار إ ا كاان فاي قياماه بها ا العمال ماا يخال بحسان
أدائه لعمله أو ال يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده علاي التعارف علاي 

 أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
ممارسة نشاط مماثل للنشاط ال ي يمارسه صاحب العمل أثناص مدة سريان عقاده ، أو 

 االشتراي في النشاط من ه ا القبيل ، سواص بصفته شريكاً أو عاموً .
قتراض من عموص صااحب العمال أو ممان يمارساون نشااطاً ممااثوً للنشااط الا ي اال

 يمارسه صاحب العمل وال يسري ه ا الحظر علي اإلقتراض من المصارف.
قبول هدايا أو مكافآت أو عموالت أو مبالغ أو أشياص أخري بأية صفة كانات بمناسابة 

 قيامه بواجباته بغير رضاص صاحب العمل.
برعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات جمع نقود أو ت

داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ،مع مراعاة ما تقضي به أحكام 
 القوانين المنظمة للنقابات العمالية.

 
 

 الفصل الثاني 
 التحقيق مع العمال ومساصلتهم

زاصات التأديبيااة : علااي صاااحب العماال أن يضااع الئحااة تنظاايم العماال والجاا59مااادة 

موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاصات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة اإلدارية 
المختصة ، وعلي ه ه الجهة أخ  رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبال 
التصاديق علاي الوئحااة ، فاإ ا لام تقاام الجهاة اإلدارياة بالتصااديق أو اإلعتاراض علااي 

خول ثوثين يوما مان تااريخ تقاديمها اعتبارت نافا ة ، وللاوزير المخاتص أن  الوئحة
يصاادر بقاارار منااه أنظمااة نمو جيااة للااوائا والجاازاصات لكااي يسترشااد بهااا اصااحاب 

 األعمال .
وعلااي صاااحب العماال فااي هاا ه الحالااة اسااتخدام عشاارة عمااال فااأكثر أن يضااع هاا ه 

 الوئحة في مكان ظاهر .
ال ي تجوز مساائلة العامال عناه تأديبيااً أن يكاون  ا صالة  : يشترط في الفعل58مادة 

 بالعمل .
وتحدد الئحة الجزاصات المخالفات والجزاصات المقررة لها هاو المنصاوص علياه فاي 

 ( من ه ا القانون ، وبما يحقق تناسب الجزاص مع المخالفة 60المادة )

ماان التحقيااق فااي وال يجااوز توقيااع جاازاص تااأديبي علااي العاماال بعااد تاااريخ اإلنتهاااص 
 المخالفة بأكثر من ثوثين يوماً .

:الجزاصات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائا تنظايم العمال 60مادة 
 والجزاصات التأديبية في كل منشأة هي :

 اإلن ار .
 الخصم من األجر .

 تأجيل موعد إستحقاق العووة السنوية بمدة ال تجاوز ثوثة أشهر .
 حرمان من جزص من العووة السنوية بما ال يجاوز نصفها .ال



 تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة ال تزيد علي سنة .
 خفض األجر بمقدار عووة علي األكثر .

الخفااض إلااي وظيفااة الدرجااة األدنااي مباشاارة دون إخااول بقيمااة االجاار الاا ي كااان 
 يتقاضاه .

 ون .الفصل من الخدمة وفقاً ألحكام ه ا القان
: ال يجوز لصاحب اعمل توقيع أكثر من جزاص واحد عن المخالفة الواحادة ، 61مادة 

( من 61كما ال يجوز له الجمع بين اقتطاع جزص من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة )
ه ا القانون وبين أي جزص مالي إ ا زاد ما يجاب إقتطاعاه علاي أجار خمساة أياام فاي 

 الشهر الواحد.
تشااديد الجاازاص إ ا عاااد العاماال إلااي إرتكاااب مخالفااة جدياادة ماان نااوع  :يجااوز62مااادة 

المخالفة التاي سابق مجاازاة العامال عنهاا ، متاي وقعات المخالفاة الجديادة خاول ساتة 
 أشاااااااهر مااااااان تااااااااريخ إباااااااول صااااااااحب العمااااااال بتوقياااااااع الجااااااازاص الساااااااابق .

ه وساماع : يحظر توقيع جزاص علي العامل إال بعد إبووه كتابة بماا نساب إليا61مادة 

أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات  لي في محضر يودع فاي ملفاه الخااص ، علاي أن يبادأ 
التحقيق خول سبعة أيام علي األكثار مان تااريخ اكتشااف المخالفاة وللمنظماة النقابياة 

 التي يتبعها العامل ان تندب ممثوً عنه لحضور التحقيق.
الخصام مان األجار الا ي ال يزياد  ويجوز في لمخالفات التي يعاقب عليهاا باإلنا ار أو

مقاداره عاان أجاار يااوم واحاد أن يكااون التحقيااق شاافاهه و علاي أن يثباات مضاامونه فااي 
 القرار ال ي يقضي بتوقيع الجزاص.

 وفي جميع الحاالت يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاص مسبباً.
لتحقيق إلاي إدارة :لصاحب العمل ان يحقق مع العامل بنفسه ، او ان يعهاد باا65مادة 

الشئون القانونيه او أي شخص اخار مان  وي الخبارة فاي موضاوع المخالفاة او احاد 
العاملين بالمنشأة بشرط اال يقل المستوي الوظيفي للمحقق عان مساتوي العامال الا ي 

 0يحقق معه 
:لصاحب العمل لن يوقاف العامال عان عملاه مؤقتاا لمادة ال تزياد عان ساتين  66مادة 

اجاره كاامو إ ا اقتضات مصالحة التحقياق  لاي او طلاب مان اللجناة يوما مع صارف 
 0( من ه ا القانون فصله من الخدمة 71المشار إليها في المادة )

  
: إ ا اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف او االمانه 67مادة  

از لصااحب العمال او االداب العامة او اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائارة العمال جا
( مان 71وقفه مؤقتا ، وعليه ان يعرض االمر علاي اللجناة المشاار إليهاا فاي الماادة )

 0ه ا القانون خول ثوثة ايام من تاريخ الوقف 

وعلااي اللجنااة ان تباات فااي الحالااة المعروضااة عليهااا خااول ساابعة ايااام ماان تاااريخ  
ماا فاي حالاة عادم العرض ، فإ ا وافقت علي الوقاف يصارف للعامال نصاف اجاره ،ا
 0الموافقه علي الوقف يصرف اجر العامل كامو من تاريخ وقفه 



فااإ ا رات الساالطه المختصااه عاادم تقااديم العاماال للمحاكمااة الجنائيااة او قاادم للمحاكمااة  
وقضااي ببراصتااه وجااب اعادتااه للعماال مااع تسااوية مسااتحقاته كاملااه واال اعتباار عاادم 

 0اعادته فصو تعسفيا 

العامال كاان بتادبير صااحب العمال او مان يمثلاه وجاب اداص بااقي  وإ ا ثبت ان اتهام 
 0اجره عن مدة الوقف 

: يكون االختصاص بتوقياع جازاص الفصال مان الخدماة للجناة المشاار إليهاا 69مادة   
ويكاون توقياع بااقي الجازاصات التأديبياه لصااحب  0( من ها ا القاانون 71في المادة )

 0العمل او من يفوضه ل لي 
دير المنشأة توقياع جازاص االنا ار والخصام مان االجار لماد ال تجااوز ثوثاة ويكون لم 

 0ايام 
:ال يجوز فصل العامل إال إ ا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر مان قبيال الخطاأ 68مادة  

 الجسيم الحاالت االتيه :
 0إ ا ثبت انتحال العامل لشخصية وير صحيحة او قدم مستندات 

شاأت عناه اضارار جسايمه لصااحب العمال بشارط ان إ ا ثبت ارتكاب العامل لخطأ ن
يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحاادث خاو ارباع وعشارين سااعة مان وقات 

 0علمه بوقوعه 
–إ ا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات ال زم اتباعها لسومة العماال والمنشاأة 

وام التنبياه علياه ر–بشرط ان تكون ها ة التعليماات مكتوباه ومعلناة فاي مكاان ظااهر 
 0كتابة بمراعاة  لي

إ ا تغياب العامال باادون مبارر مشااروع اكثار مان عشاارين يوماا متقطعااة خاول الساانة 
الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسابق الفصال إنا ار كتاابي بخطااب 
موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد ويلبه عشرة ايام في الحالة 

 0لي ، وبعد ويابه خمسة ايام في الحالة الثانية االو

إ ا ثباات ان العاماال افشااي اساارار المنشااأة التااي يعماال بهااا ادت إلااي احااداث اضاارار 
 0جسيمة بالمنشأة 

 0إ ا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في  ات نشاطه 

 إ ا وجد العامل اثناص سااعات العمال فاي حااالت ساكر باين او متاأثرا بماا تعاطااه مان
 0مادة مخدرة

إ ا ثبت اعتداص العامل علي صاحب العمل او المدير العام وك لي إ ا وقع منه اعتاداص 
 0جسيم علي احد رؤسائه اثناص العمل او بسببه

(مان الكتااب 181( إلاي )181إ ا لم يراع العامال الضاوابط الاواردة فاي الماواد مان )
 0الرابع من ه ا القانون 

في شأن تطبيق احكام ه ا القانون جااز لكال مان العامال :إ ا نشأ نزاع فردي 70مادة 

وصاحب العمل ان يطلب من الجهاة اإلدارياة المختصاة خاول سابعة اياام مان تااريخ 
النزاع تسويته وديا ، فإ ا لم تتم التسويه في موعد اقصاه عشرة ايام من تااريخ تقاديم 

( مان 71هاا فاي الماادة )الطلب جاز لكل منهما اللجوص إلي اللجنة القضائية المشار إلي



ه ا القانون في موعد اقصاه خمسة واربعون يوماا  مان تااريخ النازاع وإال ساقط حقاه 
 0في عرض االمر علي اللجنة 

: تشااكل بقاارار ماان وزياار العاادل باالتفاااق مااع الجهااات المعنيااه لجااان  ات 71مااادة 

 اختصاص قضائي من :
 0المقررة بقانون السلطة القضائية اثنين من القضاه تكون الرئاسة  وفقا  للقواعد    

 0مدير مديرية اتحاد القوي العامله والهجرة المختص او من ينيبه 
 0عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر

 0عضو عن منظمة اصحاب االعمال المعنية 

وتخاتص كال لجنااة دون ويرهاا بالفصال فااي المنازعاات الفردياة الناشاائة عان تطبيااق 
اللجنة في النزاع المعروض عليهاا خاو ساتين يوماا مان احكام ه ا القانون ، وتفصل 

 0تاريخ عرضه 

وعلاي اللجنااة ان تفصاال فااي طلااب العاماال خااول خمسااة عشاار يومااا ماان تاااريخ اول  
جلسااة ويكااون قرارهااا نهائيااا ، فااإ ا رفضاات الطلااب الزماات صاااحب العماال بإعااادة 

 0العامل إلي عمله ، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات 

 ا لاام يقاام صاااحب العماال بتنفياا  قاارار اللجنااة بإعااادة العاماال إلااي عملااه اعتباار  لااي فااإ
 0( من ه ا القانون 111فصو تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة )

 0وعلي اللجنة ان تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إ ا طلب العامل  لي 
 0طلب استئنافه ويكون قرار اللجنة في ه ة الحالة واجب النفا  فورا ولو 

وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد اساتوفاها تنفيا ا لقارار اللجناة بوقاف التنفيا  مان 
مبلغ التعويض ال ي قد يحكم له به او من اية مباالغ أخارى مساتحقه لاه لادي صااحب 

فإ ا كان طلب فصل العامل بسابب نشااطه النقاابي قضات اللجناه بإعادتاه إلاي 0العمل

ما لم يثبات صااحب العمال ان طلاب الفصال لام يكان بسابب ها ا عمله إ ا طلب  لي ،
 0النشاط

ويتبع فيما لام يارد بشاأنه ناص خااص احكاام قاانوني المرافعاات واالثباات فاي الماواد 
     0المدنيه والتجاريه

:يصدر قرار اللجنة باولبية اآلراص ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صاادر 71مادة   

ة لي بعد وضع الصيغة التنفي يه عليه من قلم كتال المحكماه عن المحكمة األبتدائيه ، 
 0األبتدائيه المختصه

ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة االستئنافية المختصاه وفقاا 
 0الحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

مهماات او االت : إ ا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد او اتاوف 72مادة  
او خامات او منتجات يملكها صاحب العمل او كانت في عهدته التازام باأداص قيماة ماا 

 0فقد او اتلف

ولصاحب العمل بعد اجراص التحقيق واخطار العامل ان يبدا باقتطاع المبلغ الما كور  
ماان اجااره علااي اال يزيااد مااا يقتطااع لهاا ا الغاارض علااي اجاار خمسااة ايااام فااي الشااهر 

جوز للعامل ان ينظم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشاار إليهاا فاي وي0الواحد
 0( من ه ا القانون وفقا للمدد واالجراصات الواردة بها71المادة )



فإ ا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ ال ي قادره بااتوف او قضاي لاه باقال مناه وجاب 
 0ر قرار اللجنة عليه رد مل اقتطع دون وجه حق خول سبعة ايام من تاريخ صدو

وال يجاوز لصاااحب العماال ان يسااتوفي مسااتحقاته بطرياق االقتطاااع ووفااا لحكاام هاازة 
 0المادة إ ا بلغ مجموعها اجر شهرين 

:ال تخاال االحكااام الااواردة بهاا ا الباااب بالضاامانات المقااررة بقااانون النقابااات 71مااادة 
 0العماليه العضاص مجالس إدارة المنظمات النقابيه

صاااحب العماال قيااد الجاازاصات الماليااه التااي توقااع علااي العمااال  فااي  : علااي75مااادة  

ساجل خاااص ، مااع بيااان ساابب توقيعهااا واسام العاماال ومفاادارة اجااره ، وان يفاارد لهااا 
حسابا  خاصا ، ويكاون التصارف فبهاا طبقاا  لماا يقارره الاوزير المخاتص بالتفااق ماع 

 0االتحاد العام لنقابات عمال مصر

 
 

 الباب السادس
 عملتنظيم ال

:ال يجااوز لصاااحب العماال ان يخاارج علااي الشااروط المتفااق عليهااا فااي عقااد 76مااادة  

العمل الفردي او اتفاقية العمال الجماعياة،او ان يكلاف العامال بعمال ويار متفاق علياه 
إال إ ا دعت الضرورة إلي  لي منعل لوقاوع حاادث او الصاوح ماا نشاأ عناه او فاي 

صفة مؤقته ،وله ان يكلف العامل بعمال ويار حالة القوة القاهرة ،علي ان يكون  لي ب
المتفااق عليااه إ ا كااان ال يختلااف عنااه اختوفااا جوهريااا بشاارط عاادم المساااس بحقااوق 

 0العامل

ومع  لي يجوز لصاحب العمل تدريب العامال وتأهيلاه للقياام بعمال مختلاف يتماشاي  
 0مع التطور التقني في المنشأة  

لكل عامل ي كر فيه علي االخص ،اسامه  :علي صاحب العمل ان ينشئ ملفا77مادة  

ومهنته ودرجاة مهارتاه عندالتحاقاه بالعمال ومحاا إقامتاه وحالتاه االجتماعياه وتااريخ 
بداية خدمته واجره ، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاصات التي وقعت علياه 

 0، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتلريخ نهاية خدمته واسباب  لي 

ودع فااي الملااف محاضاار التحقيااق وتقااارير رؤسااائه عاان عملااه ووفااا لمااا وعليااه ان ياا
تقرره الئحة المنشأة واية اوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وال يجوز االطوع علاي 

 0ه ه البيانات إال لمن رخص له قانونا ب لي

وعليه ان يحتفظ بملف العامل لمدة سنة علي االقل تبدا من تاريخ انتهاص عوقة العمل 
0 
:يلتزم صاحب العمل بنقل العامال مان الجهاة التاي تام التعاقاد معاه فيهاا إلاي 79مادة  

مكان العمل ،كما يلتزم بإعادته إلي تلي الجهة خول ثوثة ايام من تااريخ انتهااص عقاد 
العمل الحاد االساباب المبيناه فاي القاانون ، إال إ ا رفاض العامال كتاباة العاوده خاول 

 0المدة الم كوره



لم يقم صاحب العمل با لي وجاب علاي الجهاة اإلدارياة المختصاه إ ا تقادم إليهاا فإ ا  
العامل في نهاية المدة الم كورة اعادته إلي الجهة التي تم التعاقد معه فيها علي نفقتها 

 0،وله ة الجهة استرداد ما انفقته بطريق الحجز اإلداري 
ة عمال مان اعمالاه او :إ ا عهد صاحب العمل إلي صااحب عمال اخار بتأديا78مادة  

جزص منها و لي في منطقة عمل واحدة وجب علي ه ا االخيار ان يساوي باين عمالاه 
وعمال صاحب العمل االصلي فاي جمياع الحقاوق ويكاون االخيار متضاامنا  معاه فاي 

 0 لي

 ساعات العمل وفترات الراحه
فااي شااأن تنظاايم 1861لساانة 122: مااع عاادم االخااول باحكااام القااانون رقاام 90مااادة  

العمل في المنشأت الصناعيه، ال يجوز تشاغيل العامال تشاغيو فعلياا  اكثار مان ثمااني 
ساااعات فااي اليااوم او ثماااني واربعااين ساااعة فااي االساابوع ،وال تاادخل فيهااا الفتاارات 

 0المخصصة لتناول الطعام والراحة 

اعات ويجوز بقرار مان الاوزير المخاتص تخفايض الحاد االقصاي الحاد االقصاي لسا 
 0العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او االعمال التي يحددها 

: يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحاة ال تقال 91مادة  

في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد ه ة الفترة اال يعمل العامل اكثار مان 
 0خمسة ساعات متصله 

الساباب فنياه –ان يحدد بقرار منه الحاالت او االعمال التي يتحاتم  وللوزير المختص
اسااتمرار العماال فيهااا دون فتاارة راحااة كمااا يحاادد االعمااال –او لظااروف التشااغيل 

الصعبة او المرهقة التي يمنا العامل فيها فتارات راحاة وتحساب مان سااعات العمال 
 0الفعليه

بحياث ال تتجااوز الفتارة باين  : يجاب تنظايم سااعات العمال وفتارات الراحاه91مادة  

بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشار سااعات فاي الياوم الواحاد وتحساب فتارة 
 0الراحة من ساعات التواجد إ ا كان العامل اثناصها في مكان العمل

ويستثني من ه ا الحكم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحاددها  
ر منه بحيث ال تزيد مدة تواجدهم علي اثنتاي عشارة سااعة فاي الوزير المختص بقرا

 0اليوم الواحد
: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحاة اسابوعية ال 92مادة 

تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملاة بعاد ساتة اياام عمال متصاله علاي االكثار ، وفاي 
 0رجميع االحوال تكون الراحة األسبوعية مدفوعة االج

:استثناص من الحكم الوارد في المادة الساابقة يجاوز فاي االمااكن البعيادة عان 91مادة  

العمران وفي االعمال التي تتطلبهاا طبيعاة العمال او ظاروف التشاغيل فيهاا اساتمرار 
العمل تجميع الراحات االسبوعيه المستحقه للعامل عن مادة ال تتجااوز ثمانياة اساابيع 

والجاااصات قواعااد الحصااول علااي الراحااات االساابوعيه وتحاادد الئحااة تنظاايم العماال 
المجمعه وتضع المنشأت التي يقال عادد عمالهاا عان عشارة ،قواعاد تنظايم الراحالات 

 0االسبوعية المجمعه بها وفقا  للقرارات التي تصدرها المنشأة 



ويراعااي فااي حساااب ماادة الراحااات االساابوعيه المجمعااه ان تباادا ماان ساااعة وصااول 
 0موقع به مواصوت وتنتهي ساعة العودة إليهالعمال إلي اقرب 

 
( 90،91،91،92،91:لصاحب العمل عدم التقياد باالحكاام الاواردة باالمواد )95مادة 

ماان هاا ا القااانون إ ا كااان التشااغيل بقصااد مواجهااة ضاارورات عماال وياار عاديااة او 
ظاااروف اساااتثنائيه ويشاااترط فاااي هااازة الحااااالت اباااول الجهاااة االدارياااه المختصاااه 

التشااغيل االضااافي والماادة الوزمااة التمااام العماال والحصااول علااي موافقااه بمبااررات 
 0كتابيه منها 

وفااي هاازة الحالااه يسااتحق العاماال بالضااافة الااي اجااره االصاالي اجاارا عاان ساااعات 
التشغيل االضافيه حسبما يتم االتفاق عليه في عقد العمال الفاردي او الجمااعي بحياث 

%( عاان ساااعات العماال 25افا إليااه )ال يقاال عاان االجاار الاا ي يسااتحقه العاماال مضاا
 0%( عن ساعات العمل الليليه70النهارية ،و )

فإ ا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثال أجاره تعويضااً عان ها ا الياوم ، 
 ويمنحه صاحب العمل يوماً رخر عوضاً عنه خول األسبوع التالي.

عشار سااعات فاي الياوم وفي جمياع األحاوال ال يجاوز أن تزياد سااعات العمال علاي 
 الواحد .

 
: علي صاحب العمل أن يضع علي األباواب ارئيساية التاي يساتعملها العماال 96مادة 

في الدخول ، وكا لي فاي مكاان ظااهر بالمنشاأة جادوالً ببياان ياوم الراحاة األسابوعية 
وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل ، وما يطرأ علي ه ا الجدول مان 

 تعديل.
 ( من ه ا القانون علي:91،  91،  91،  90: ال تسري أحكام المواد )97ادة م

 الوكو المفوضين عن صاحب العمل .
العمااوص المشااتغلين باألعمااال التجهيزيااة والتكميليااة التااي يتعااين انجازهااا قباال أو بعااد 

 انتهاص العمل.
 العمال المخصصين للحراسة والنظافة .

( الحاد األقصاي لسااعات العمال الفعلياة 1،2ي البندين )وتحدد االعمال المشار اليها ف

واألضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الاوارد  كارهم فاي ها ين 
 ( من ه ا القانون95البندين أجراً إضافياً طبقاً لنص المادة )

 
 

 الفصل الثاني
 تشغيل النساص

ساري علاي النسااص العااموت جمياع : مع عدم اإلخول بأحكام المواد التالياة ت99مادة 

 األحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم .



: يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد األحوال واألعمال والمناسبات التاي  98مادة 

ال يجااوز فيهااا تشااغيل النساااص فااي الفتاارة مااا بااين الساااعة السااابعة مساااصاً والسااابعة 
 ابعة صباحا.والس
: يصدر الوزير المختص قاراراً بتحدياد األعماال الضاارة بالنسااص صاحياً أو 80مادة 

 أخوقياً وكلي األعمال التي ال يجوز تشغيل النساص فيها .
: للعاملة التي أمضت عشرة أشاهر فاي خدماة صااحب العمال أو أكثار الحاق 81مادة 

لشاامل تشامل المادة التاي تسايق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مسااو ل جار ا
الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الا ي يرجاع حصاول 

 الوضع فيه .
 وال يجوز تشغيل العاملة خول الخمسة واألربعين يوماً التالية للوضع .
 وال تستحق إجازة الوضع ألكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

علااي صاااحب العماال فصاال العاملااة أو إنهاااص خاادمتها أثناااص إجااازة :يحظاار 81مااادة 

 الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرهاا عان مادة اإلجاازة أو اساترداد ماا 
تم أداؤه إليها منه إ ا ثبت اشتغالها خول اإلجازة لادي صااحب عمال رخار و لاي ماع 

 ديبية .عدم اإلخول بالمسائلة التأ
: يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خول األربعة والعشارين شاهراً التالياة 82مادة 

الحاق فاي فتارتين أخاريين للرضااعة -فضوً عن مدة الراحة المقررة–لتاريخ الوضع 

 ال تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين .
من ساعات العمل وال يترتب عليهما أي تخفيض وتحسب هاتين الفترتين اإلضافيتان 

 في األجر.
( مان قاانون الطفال الصاادر 71:ماع مراعااة حكام الفقارة الثانياة مان الماادة )81مادة 

، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عااموً  1886لسنة  11بالقانون رقم 

سانتين و لاي لرعاياة  فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة ال تتجاوز
 طفلها ،

 وال تستحق ه ه اإلجازة ألكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
: يجب علي صاحب العمل في حالاة تشاغيله خماس عااموت فاأكثر أن يعلاق 85مادة 

 في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساص.
ر في مكان واحد أن ينشئ :علي صاحب العمل ال ي يستخدم مائة عاملة فأكث86مادة 

داراً للحضااااانة أو يعهااااد إلااااي دار للحضااااانة برعايااااة أطفااااال العاااااموت بالشااااروط 
 واألوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقاة واحادة أن تشاتري فاي 
الشااروط واألوضاااع التااي تحاادد تنفياا  االلتاازام المنصااوص عليااه فااي الفقاارة السااابقة ب

 بقرار من الوزير المختص.
 : يستثني من تطبيق أحكام ه ا الفصل العاموت في الزراعة البحتة.87مادة 

 
 



 الفصل الثالث 
 تشغيل األطفال

كال مان بلاغ الرابعاة عشار سانة أو -فاي تطبياق أحكاام القاانون–:يعتبار طفاوً 89مادة 

 يلغ ثماني عشرة سنه كاملة . تجاوز سن إتمام التعليم األساسي ولم
ويلتزم كل صاحب عمل يساتخدم طفاوً دون السادساة عشارة بمنحاة بطاقاة تثبات أناه 
 يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .

: يحظر تشغيل األطفاال مان اإلنااث والا كور قبال بلاووهم سان إتماام التعلايم 88مادة 

أربع عشرة سنة أيهما أكبر ،ومع  لي يجوز تدريبهم متي بلغات سانهم األساسي ، أو 
 اثنتي عشرة سنة .

:يصاادر الااوزير المخااتص قااراراً بتحديااد نظااام تشااغيل األطفااال والظااروف 100مااادة 

والشروط واألحوال التي يتم فيها التشغيل ،وك لي األعمال والمهن والصناعات التاي 
 مختلفة .يحظر تشغيلهم وفقاً لمراحل السن ال

:يحظاار تشااغيل الطفاال أكثاار ماان ساات ساااعات يومياااً ، ويجااب أن تتخلاال 101مااادة 

ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعاام والراحاة ال تقال فاي مجموعهاا عان سااعة 
واحدة ، وتحدد ه ه الفترة أو الفترات بحيث ال يشتغل الطفل أكثار مان أرباع سااعات 

ل إضااافية أو تشااغيله فااي أيااام الراحااة متصاالة ،ويحظاار تشااغيل الطفاال ساااعات عماا
 األسبوعية والعطوت الرسمية .

وفي جمياع األحاوال يحظار تشاغيل الطفال فيماا باين السااعة الساابعة مسااًص والساابعة 
 صباحاً .
 :علي صاحب العمل ال ي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :101مادة 

التاي يتضامنها  أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمال نساخة تحتاوي علاي األحكاام
 ه ا الفصل.

أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة اإلدارياة  
 المختصة .

أن يبلغ الجهة اإلدارية المختصة بأسماص األطفال العملين لديه واألعمال المكلفاين بهاا 
 وأسماص األشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ام هاا ا الفصاال علااي األطفااال الاا ين يعملااون فااي أعمااال : ال تسااري أحكاا102مااادة 

 الزراعة البحتة.

 
 الباب السابع 

 انقضاص عوقة العمل

 : ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاص مدته.101مادة 
عند –فإ ا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض 

احب العمال قبال اإلنهااص بثوثاة أشاهر . و لاي بعاد إخطاار صا-إنقضاص خمس سانوات
 وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حاالت انهاص العامل بعد انقضاص المدة الم كورة.



من ه ا القانون إ ا انقضت مدة عقاد العمال  106: مع مراعاة أحكام المادة 105مادة 

ماادة وياار محاادد الماادة واسااتمر طرفاااه فااي تنفياا ه ، اعتباار  لااي منهمااا تجديااداً للعقااد ل
 محددة.

 وال يسري  لي علي عقود عمل األجانب.
: إ ا انتهااي عقااد العماال المحاادد الماادة بانقضاااص مدتااه جاااز تجديااده بإتفاااق 106مااادة

 صريا بين طرفيه و لي لمدة أو لمدد أخري .
فإ ا زادت مدة العقد األصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهااؤه وفقااً 

 من ه ا القانون 101ألحكام المادة 
: إ ا أبرم العقد العمل إلنجاز عمال معاين ،النتهاي العقاد بإنجااز ها ا العمال 107مادة 

فإ ا استغرق ه ا اإلنجاز مدة تزياد علاي خماس سانوات ال يجاوز للعامال إنهااص العقاد 
 المبرم قبل تمام إنجاز العمل.

طرفااه فاي تنفيا   :إ ا انتهي عقد العمال المبارم إلنجااز عمال معاين واساتمر109مادة 

 العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر  لي تجديداً منهما للعقد لمدة وير محددة.
 

:إ ا انتهااي عقااد العماال المباارم لعماال معااين بإنجااازه ، جاااز تجديااده بإتفاااق 108مااادة 

 صريا بين طرفيه و لي لعمل أو أعمال أخري مماثلة.
د لها علي خماس سانوات ، ال فإ ا زادت مدة إنجاز العمل األصلي واألعمال التي جد
 يجوز للعامل إنهاص العقد قبل إتمام إنجاز ه ه األعمال 

( من ها ا القاانون وماع مراعااة أحكاام 189: مع عدم اإلخول بحكم المادة)110مادة 

المااواد التاليااة ،إ ا كااان عقااد العماال وياار محاادد الماادة ، جاااز لكاال ماان طرفيااه انهاااؤه 
 ة قبل اإلنهاص.بشرط أن يخطر الطرف اآلخر كتاب

( مان 68وال يجوز لصاحب العمل أن ينهي ه ا العقد اال فاي حادود ماا ورد بالماادة )

 ه ا القانون أو ثبوت عدم كفاصة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائا المعتمدة.
كمااا يجااب أن يسااتند العاماال فااي اإلنهاااص إلااي مباارر مشااروع وكاااف يتعلااق بظروفااه 

 القتصادية.الصحية أو االجتماعية أو ا
 ويراعي في جميع األحوال أن يتم اإلنهاص في وقت مناسب لظروف العمل.

: يجااب أن يااتم اإلخطااار قباال اإلنهاااص بشااهرين إ ا لاام تتجاااوز ماادة الخدمااة 111مااادة 

المتصاالة للعاماال لاادي صاااحب العماال عشاار ساانوات ، وقباال اإلنهاااص بثوثااة أشااهر إ ا 
 زادت ه ه المدة علي عشر سنوات.

 : ال يجوز تعليق اإلخطار باإلنهاص علي شرط واقف أو فاسخ.111مادة 
ويبدأ سريان مهلة اإلخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل مان تااريخ 

 تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاص مهلة اإلخطار .
وإ ا حصل العامل علي إجازة مرضية خول مهلة اإلخطار يوقف سريان ه ه المهلة 

 سريانها من جديد إال من اليوم التالي إلنتهاص تلي اإلجازة.وال يبدأ 
:يظاال عقااد العماال قائماااً طااوال مهلااة اإلخطااار ويلتاازم طرفاااه بتنفياا  جميااع 111مااادة 

 االلتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاص ه ه المهلة.



لكان : ال يجوز اإلتفاق علي اإلعفاص من شرط اإلخطاار أو تخفايض مدتاه و115مادة 

 يجوز اإلتفاق علي زيادة ه ه المدة.
:إ ا كان اإلخطار باإلنهاص من جانب صاحب العمل يحق للعامال أن يتغياب 116مادة 

يوماً كاموً في األسبوع أو ثماني ساعات أثناص األسبوع و لي للبحاث عان عمال رخار 
 ماااااااااااااع إساااااااااااااتحقاقه ألجاااااااااااااره عااااااااااااان ياااااااااااااوم أو سااااااااااااااعات العمااااااااااااال .

ب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل با لي فاي ويمكن للعامل تحديد يوم الغيا
 اليوم السابق للغياب علي األقل .

: لصاااحب العماال أن يعفااي العاماال ماان العماال أثناااص مهلااة اإلخطااار . مااع 117مااادة 

إحتساب مدة الخدمة للعامل مستمرة إلي حين انتهاص تلاي المادة . ماع ماا يترتاب علاي 
 جره عن مهلة اإلخطار. لي من رثار وبخاصة استحقاق العامل أ

:إ ا نهااي صاااحب العماال عقااد العماال دون إخطااار أو قباال إنقضاااؤه مهلااة 119مااادة 

اإلخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغأ يعادل أجره عن مادة المهلاة أو الجازص المتبقاي 
 منها.

وفي ه ه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجازص البااقي منهاا ضامن مادة خدماة العامال ، 
 حب العمل في تحمل األعباص واإللتزامات المترتبة علي  لي.ويستمر صا

 أما إ ا كان اإلنهاص صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه للعمل.
:ال يعتد باستقالة العامل إال إ ا كانات مكتوباة ، وللعامال المساتقيل أن يعادل 118مادة 

صاااحب العماال للعاماال بقبااول عاان اسااتقالته كتابااة خااول أساابوع ماان تاااريخ إخطااار 
 االستقالة وفي ه ه الحالة تعتبر االستقالة كأن لم تكن.

 : ال تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لدنهاص لوسباب اآلتية:110مادة 

اللون أو الجنس أو الحالة اإلجتماعياة أو المسائوليات العائلياة أو الحمال أو الادين -)أ(
 أو الرأي السياسي.

ساااب العاماال إلااي منظمااة نقابيااة أو مشاااركته فااي نشاااط نقااابي فااي نطاااق مااا انت-)ب(
 تحدده القوانين .

ممارسة صفة ممثال العماال أو سابق ممارساة ها ه الصافة أو الساعي إلاي تمثيال -)ج(
 العمال.

تقديم شكوي أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في  لي تظلمااً مان -)د(
 ا أو عقود العمل.إخول بالقوانين أو اللوائ

 توقيع الحجز علي مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.-)هـ(
 استخدام العامل لحقه في األجازات.-)و(
: للعامل إنهاص العقد إ ا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماتاه الجوهرياة 111مادة 

ساسااي الناشاائة عاان القااانون أو عقااد العماال الفااردي أو الجماااعي أو الئحااة النظااام األ
للمنشأة أو إ ا وقع علي العامل أو أحد  ويه إعتداص من صاحب العامل أو ممان يمثلاه 
و ويعتبر اإلنهاص في ه ه الحاالت بمثاباة إنهااص للعقاد مان جاناب صااحب العمال بغيار 

 مبرر مشروع.
:إ ا أنهي أحد الطرفين العقاد دون مبارر مشارع كااف ، إلتازم باأن يعاوض 111مادة 

 لضرر ال ي يصيبه من جراص ه ا اإلنهاص .الطرف اآلخر عن ا



فإ ا كان اإلنهاص بادون مبارر صاادراً مان جاناب صااحب العمال للعامال أن يلجاأ إلاي 
( من ه ا القانون بطلاب التعاويض ، وال يجاوز أن 71اللجنة المشار إليها في المادة )

ن يقل التعويض ال ي تقرره الجنة عن أجر شهرين من األجر الشامل عن كل سانة ما
 سنوات الخدمة.

 وال يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.
: ينتهااي عقااد العماال بوفاااة العاماال حقيقااة أو حكماااً طبقاااً للقواعااد القانونيااة 112مااادة 

المقررة . وال ينتهي عقد العمل بوفاة صااحب العمال إال إ ا كاان قاد أبارم إلعتباارات 
 ه ال ي ينقطع بوفاته.تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاط

وإ ا تااوفي العاماال وهااو فااي الخدمااة يصاارف صاااحب العماال ألساارته مااا يعااادل أجاار 
شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتاان وخمساون جنيهااً ، كماا 
يصرف منحة تعادل أجر العامل كاموً عن الشهر ال ي توفي فياه والشاهرين التااليين 

 لتأمين االجتماعي.له طبقاً لقواعد ا
ويلتازم صااحب العمال بنفقاات تجهياز ونقال الجثماان إلاي الجهاة التاي اساتقدم العامال 

 منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
: ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عملاه عجازاً كليااً أيااً كاان سابب 111مادة 

 ه ا العجز.
 تنتهاي عوقاة العمال بها ا العجاز إال إ ا ثبات فإ ا كان عجز العامل عجازاً جزئيااً فاو

عاادم وجااود عماال رخاار لاادي صاااحب العماال يسااتطيع العاماال أن يقااوم بااه علااي وجااه 
ماارض ، ويثباات وجااود أو عاادم وجااود العماال اآلخاار وفقاااً ألحكااام قااانون التااأمين 

 االجتماعي. 
 :ال يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .115مادة 

ل إنهاص عقد العامل إ ا بلغ سن الستين ، ما لام يكان العقاد محادد ويجوز لصاحب العم
المدة وكانت مدته تمتد إلي ما بعد بلووه ه ه السن ، ففاي ها ه الحالاة ال ينتهاي العقاد 

 إال بانقضاص مدته.
وفي جميع األحوال يجب عدم اإلخول بأحكام قانون التأمينات االجتماعي فيما يتعلاق 

حق العامل في اإلساتمرار فاي العمال بعاد بلوواه ها ه السان بسن استحقاق المعاش وي
 استكماالً للمدة الموجبة إلستحقاق المعاش.

:يستحق العامال عان مادة عملاه بعاد سان الساتين مكافاأة بواقاع أجار نصاف 116مادة 

شااهر عاان كاال ساانة ماان الساانوات الخمااس األولااي ،وأجاار شااهر عاان كاال ساانة ماان 
كان لااه حقااوق عان هاا ه الماادة وفقااً ألحكااام تااأمين السانوات التاليااة لهاا ،و لااي إ ا لاام ت

 الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين االجتماعي .
وتسااتحق المكافااأة المنصااوص عليهااا فااي الفقاارة السااابقة عاان ساانوات الخدمااة السااابقة 
علاي سان الثامناة عشارة و لاي للمتادرج وللعامال عناد بلاول ها ه السن،وتحساب ها ه 

 فأة علي أساس رخر ما كان يتقاضاه.المكا
: يحظر علي صاحب العمل إنهاص عقد العمل لمارض العامال إال إ ا اساتنفد 117مادة 

العامل اجازاته المرضية وفقااً لماا يحادده قاانون التاأمين اإلجتمااعي ، باالضاافة إلاي 
 متجمد اجازاته السنوية المستحقة له.



فااي إنهاااص العقااد قباال مضااي خمسااة  وعلااي صاااحب العماال أن يخطاار العاماال بروبتااه
 عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إلجازاته .

فإ ا شفي العامال قبال تماام اإلخطاار امتناع علاي صااحب العمال إنهااص العقاد لمارض 
 العامل .
:للعاملااة أن تنهااي عقااد العماال سااواص كااان محاادد الماادة أو وياار محاادد الماادة 119مااادة 

ها دون أن يؤثر  لي علي الحقاوق المقاررة لهاا وفقااً بسبب زواجها أو حملها أو إنجاب
 ألحكام ه ا القانون أو ألحكام قانون التأمين االجتماعي.

وعلااي العاملااة التااي تروااب فااي إنهاااص العقااد ل سااباب المبينااة فااي الفقاارة السااابقة أن 
تخطر صاحب العمل كتابة بروبتها في  لي خول ثوثة أشاهر مان تااريخ إبارام عقاد 

 أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب األحوال.الزواج 
: لصاااحب العماال أن ينهااي عقااد العماال ولااو كااان محاادد الماادة أو مبرماااً  118مااادة 

إلنجاز عمل معين إ ا حكم علي العامل نهائيااً بعقوباة جناياة أو بعقوباة مقيادة للحرياة 
تاأمر المحكماة  في جريمة ماساة بالشارف أو األماناة أو اآلداب العاماة ، و لاي ماا لام

 بوقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف تنفيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  العقوباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة.
:يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامال دون مقابال عناد إنتهااص عقاده زبنااص 120مادة 

علي طلباه شاهادة يباين فيهاا تااريخ التحاقاه بالخدماة وتنااريخ انتهائهاا ، وناوع العمال 
 ال ي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها .

العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرتاه وكفاصتاه وللعامل أن يحصل من صاحب 
 المهنية و لي أثناص سريان العقد وفي نهايته.

ويجااوز بناااص علااي طلااب العاماال تضاامين الشااهادة مقاادار األجاار الاا ي كااان يتقاضاااه 
 وسبب انهاص عوقة العمل .

ن ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهااص عقاده ماا يكاون قاد أودعاه لدياه ما
 أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.



 الكتاب الثالث
 التوجيه والتدريب المهني

:يقصد في تطبياق احكاام ها ا الكتااب بالمصاطلحات االتياة المعااني المبيناة 121مادة 

 قرين كل منها :
بالتوجيه المعني :مساعدة الفرد في اختيار المهنة او المسار المهناي موصماة لقدراتاه  

وميولااه فااي ضااوص الدراسااات المسااتمرة لسااوق العماال والمهاان المطلوبااه واسااتعداده 
 0ومقوماتها

بالتدريب المهني :الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمياة المعاارف  
 0والمهارات والقدرات الوزمة العدادة للعمل المناسب 

 
 الباب االول

 تنظيمات التدريب المهني
االعلي لتنمية المواد البشرية ويصادر بتحدياد اختصاصاه  : يشكل المجلس121مادة  

ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهوريه ،ويتولي رسم السياساه القومياه لتخطايط 
التنميه البشريه ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها االستخدام االمثال بالتنسايق 

 0مع الوزارات والجهات المختصه
وياال التاادريب والتأهياال تكااون لااه الشخصااية االعتباريااه :ينشأصااندوق لتم122مااادة  

العامة ،يتبع الوزير المختص و لي لتمويال انشااص وتطاوير وتحاديث مراكاز وبارامج 
 0التدريب التي تستهدف الماصمة بيت احتياجات سوق العمل المحلي والخاص

ي ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التادريب المهنا
 0الدراسية والنظرية ونظم االختبارات والشهادات التي تصدر في ه ا الشأن 

ويصدر رئيس مجلس الوزراص قرارا  بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاساة الاوزير 
المخااتص يحاادد نظااام العماال بااه وفروعااه فااي المحافظااات والئحتااه التنفي يااه ونظااام 

 0ونظام الرقابه علي امواله تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه 
 :تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :121مادة 

% ماان صااافي أرباااح المنشااآت الخاضااعة الحكااام هاا ا القااانون والتااي يزيااد عاادد 1
 0العاملين بها علي عشرة عمال 
 0ما تخصصه له الدولة من موارد

جلاس إدارة الصاندوق طبقاا للقواعاد التاي االعانات والتبرعات والهبات التاي يقبلهاا م
 0تحدد الوئحة التنفي يه للصندوق

عائاااد اساااتثمار اماااوال الصاااندوق ،طبقاااا  للقواعاااد التاااي تحاااددها الوئحاااة التنفي ياااة 
 0للصندوق

ويكااون للصااندوق حساااب خاااص لاادي احااد البنااوي التجاريااه المعتماادة لاادي البنااي 
 0يالمركزي وترحل امواله من سنة ماليه إلي اخر

ويعااد الصااندوق ساانويا القااوائم الدالااه علااي المركااز المااالي وتخضااع اموالااه لرقابااة 
 0الجهاز المركزي للمحاسبات



 

 الباب الثاني 
 الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني

: ال يجاوز الياة جهاة مزاولاة عملياة التادريب المهناي إال إ ا كانات متخا ة 125مادة  

او التوصاية باالساهم او الشاركات  ات المسائوليه شكل شركة من شركات المسااهمة 
المحاادودة ، ويحاادد المجلااس االعلااي لتنميااة المااوارد البشااريه المنصااوص عليااه فااي 

( ماان هاا ا القااانون الحااد االدنااي لراساامال كاال ماان هاا ة الشااركات الاا ي 121المااادة )
 0تمارس فيه عملية التدريب

 ويستثني من احكام الفقرة السابقة:
لسنة  91نظمات النقابيه والمؤسسات االهليه المنشاة وفقا  للقانون رقم الجهات والم-1

 0والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور ه ا القانون  1001
الجهااات التااي تنشاائها وحاادات الجهاااز اإلداري للدولااة والهيئااات العامااة ووحاادات -1 

 0اإلدارة المحليه
   0لتدريب المهني للمعوقينالجهات التي تزاول عمليات التأهيل وا-2
 0المنشاة التي تتولي تدريب عمالها-1
: يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهناي الحصاول علاي تارخيص با لي 126مادة  

( مان 1،2،1من الاوزارة المختصاه باساتثناص الجهاات المنصاوص عليهاا فاي البناود )
 0الفقرة الثانية من المادة السابقة

ارا بتحدياد شاروط وقواعاد وإجاراصات مانا التارخيص ويصدر الوزير المختص قار 
 0وقيده في السجل الخاص

ويعد بالوزارة الم كورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لهاا بمزاولاة عملياات  
 0التدريب المهني 

وتلتاازم الجهااات التااي تاازاول عمليااات التاادريب المهنااي وقاات صاادور هاا ا القااانون 
 0يه خول سنة من تاريخ العمل به ا القانونبالحصول علي الترخيص المشار إل

 0ويلغي الترخيص في حالة اإلخول باي شرط من شروطه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الباب الثالث
 مزاولة عمليات التدريب المهني

: تلتزم الجهات المرخص لهاا بالتادريب المهناي بعارض البارامج التدريبياة 127مادة 

 صة العتمادها ، مراعية في  لي:التي تضعها األجهزة المعنيه بالوزارة المخت
الشاااروط التاااي يجاااب توافرهاااا فاااي المتااادربين لولتحااااق باااالبرامج ومصاااروفات -1

 0التدريب
ماادي كفايااة العمليااات التدريبيااه ماان حيااث موضااوعها ومجاااالت التاادريب وعاادد  -1

 0الساعات المخصصة لها 
 0مستويات ونوعيات المدربين-2
 0درب بعد االنتهاص من البرنامجمستوي المهارة التي يكتسبها المت-1
 0اية شروط اخري تضعها الوزارة المختصه-5

ويتم اعتماد البرامج المقدمة خول ساتين يوماا مان تااريخ تقاديمها ويعتبار فاوات ها ة 
 0المدة دون اخطار اعتمادا له ة البرامج

:يشترط في المتدربين ال ين يزاولون اعماال التادريب المهناي ان يارخص 129مادة  
 0هم ب لي من الوزارة المختصه ل

ويصدر الاوزير المخاتص قارارا بتحدياد شاروط وقواعاد وإجاراصات مانا التارخيص 
 0وحاالت الغائه

ويعد الوزارة المختصه سجل القيد المادربين المارخص لهام ياتم التأشاير فياه بحااالت 
 0الغاص التراخيص

 

 الباب الرابع
 قياس مستوي المهارة وتراخيص مزاولة الحرف

:تلتاازم الجهااة التااي تاازاول عمليااات التاادريب المهنااي ان تماانا المتاادرب 128ادة ماا 
 0شهادة تفيد باجتيازه البرنامج التدريبي ال ي عقدته وتبين المستوي ال ي بلغه 

ويحاادد بقاارار ماان الااوزير المخااتص البيانااات االخااري التااي تاادون فااي هاا ة الشااهادة 
الجهاات التاي تخاتص بتحدياد ها ا وك لي االحكاام الخاصاة بقيااس مساتوي المهاارة و

المستوي والحرف التي تخضع له ا القياس وكيفية اجرائه وشروط التقدم له والمكاان 
ال ي يجري فيه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التاي تمنحهاا الجهاات التاي تتاولي ها ا 
االجاراص ودرجااات المهاارة التااي تقادرها وجميااع البياناات التااي يجاب اثباتهااا فاي تلااي 

ادات مع بيان الرسام المقررعنهاا بماا ال يجااوز اربعاين جنيهاا وحااالت اإلعفااص الشه
 0من ه ا الرسم

: علي كال مان يرواب فاي مزاولاة حرفاة مان الحارف الاواردة بقارار مان 110مادة  

الااوزير المخااتص المشااار إليهااا فااي المااادة السااابقة ،التقاادم للجهااة اإلداريااة المختصااه 
 0الحرفه بطلب الحصول علي ترخيص مزاولة

ويحظاار علااي صاااحب العماال اسااتخدام عاماال فااي احاادي الحاارف المبينااة بااالقرار  
الااوزاري المشااار إليااه بااالفقرة السااابقة ، إال إ ا كااان العاماال حاصااو علااي التاارخيص 



ويحاادد بقاارار ماان الااوزير المخااتص بعااد اخاا  رأى التنظاايم النقااابي شااروط 0الماا كور

مقاارر لااه بمااا ال يجاااوز اربعااين جنيهااا  وقواعاد وإجااراصات ماانا التاارخيص والرساام ال
 0وحاالت اإلعفاص منه

 الباب الخامس
 التدرج

: يعتبار متادرجا كال مان يلتحاق لادي صااحب العمال بقصاد تعلام مهناة او 111ماادة  
ويصاادر الااوزير المخااتص قاارارا  بالقواعااد واإلجااراصات المنظمااه للتاادرج  0صاانعة 
 0المهني

مكتوبااا  وتحاادد فيااه ماادة تعلاام المهنااة او  : يجااب ان يكااون اتفاااق التاادرج111مااادة  

الصنعة ومراحلها المتتابعه والمكافأة في كل مرحلاة بصاورة تصااعديه علاي اال تقال 
في المرحلة االخيرة عن الحد االدني لوجر المحدد لفئة العمال في المهنة او الصنعة 

 0التي يتدرج فيها 
بت لديه عدم صاوحية المتادرج : لصاحب العمل ان ينهي اتفاق التدرج إ ا ث121مادة

او عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتادرج ان ينهاي 
 0االتفاق

ويشااترط ان يخطاار الطاارف الراوااب فااي انهاااص االتفاااق الطاارف االخاار وباا لي قباال  
 0ثوثة ايام علي االقل 

وساااعات العماال  :  تسااري علااي المتاادرجين االحكااام الخاصااة بالجااازات111مااادة 
( ولاي 90( ومان )55( إلاي )17وفترات الراحة المنصاوص عليهاا فاي الماواد مان )

 0( من ه ا القانون 97)

 

 الكتاب الرابع 
 عوقة العمل الجماعية

 الباب األول
 التشاور والتعاون

: يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراص مجلس استشاري للعمل يضم في 115مادة  

هااات المعنيااة وعاادد ماان  وي الخبااره وممثلااين ماان منظمااات عضااويته ممثلااين للج
اصحاب االعمال ومنظمات العمال  تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار 

 رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولي المجلس علي وجه الخصوص ما يلي :
 0)أ( إبداص الرأي في مشروعات القوانين المتعلقه بعوقات العمل  
 0إبداص الرأي في اتفاقيات العمل الدوليه قبل التوقيع عليها)ب(  

)ج(دراسااة الموضااوعات  ات الصاالة بالعوقااات المهنيااة واإلنتاجيااة علااي المسااتوي  
 0القومي 

 0)د( اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب االعمال 



ل الجماعياه علاي المساتوي القاومي )ه( اقتراح الحلول المناسبة التقاص منازعاات العما
وعلي األخص في األزمات االقتصاد ياه التاي تاؤدي إلاي توقاف بعاض المشاروعات 

 0عن العمل كليا  او جزئيا
 0)و(ابداص الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليها الوزارة المختصه 
 

 الباب الثاني
 المفاوضات الجماعيه

ر والمناقشات التاي تجاري باين المنظماات : المفاوضه الجماعيه هي الحوا116مادة  

 النقابية العماليه وبين اصحاب االعمال او منظماتهم ، من اجل :
 0تحسين شروط وظروف العمل واحكام االستخدام

 0التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية االجتماعيه لعمال المنشأة
 0)ج( تسوية المنازعات بين العمال واصحاب االعمال

:تكون المفاوضة الجماعية علي مستوي المنشأة او فرع النشااط او المهناة 117مادة  
 0او الصناعة كما تكون علي المستوي اإلقليمي او القومي 

:يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمساين عاامو فاأكثر باين ممثلاين 119مادة  
 0عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل

فإ ا لم توجد لجنه نقابيه بالمنشأة يكون التفاوض باين صااحب العمال وخمساة عماال  
تختارهم النقابة العامة المعنياة علاي ان يكاون مان بيانهم ثوثاة علاي االقال مان عماال 

 0المنشأة 

وبالنسبة للمنشأت التي تستخدم اقل من خمسين عامو يتم التفاوض باين ممثلاين عان  
وبااين ممثلااين عاان منظمااة أصااحاب األعمااال المعنيااة أو عاان  النقابااة العامااة المعنيااة

أصحاب العمل ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا  فاي إجاراص التفااوض وإبارام 
 0ما يسفر عنه من اتفاق

فإ ا رفض أحد الطرفين البدص في إجراصات المفاوضة الجماعية جااز للطارف اآلخار 
جاراصات التفااوض بإخطاار منظماة ان يطلب من الجهاة اإلدارياة المختصاة تحرياي إ

أصااحاب األعمااال او المنظمااة النقابيااة للعمااال بحسااب األحااوال لمباشاارة التفاااوض 
الجماااعي نيابااة عاان الطاارف الاارافض وتعتباار المنظمااة المختصااه فااي هاا ه الحالااة 

 0مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع االتفاق الجماعي 
ممثلو التنظيم النقابي فاي المفاوضاات :يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه 118مادة 

 0الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة

ولصاحب العمل او ممثلي التنظيم النقابي طلاب ها ه البياناات مان منظمااتهم بحساب  
 0األحوال 

ويلتزم االتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب األعمال بتقديم ماا  يلازم 
الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصاة بفارع النشااط او لحسن سير المفاوضات 

المهنااة أو الصااناعة ، ولوتحاااد العااام والمنظمااات المشااار إليهااا طلااب هاا ه البيانااات 
 0والمعلومات من الجهات المعنية



ويراعي في جميع األحوال ان تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية والزماة 
 0للسير في المفاوضة 

:يحظر علاي صااحب العمال اثنااص المفاوضاه اتخاا  اجاراصات او  اصادار 150دة ما 

قاارارات تتعلااق بالموضااوعات المطروحااة للتفاااوض إال عنااد قيااام حالااة الضاارورة 
 0واالستعجال ويشترط ان يكون االجراص او القرار في ه ة الحالة مؤقتا  

ماعياة طبقاا للشاروط :بدون االتفاق ال ي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقياة ج151مادة 
 0والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعيه الواردة في ه ا القانون

فإ ا لم تسفر المفاوضه عن اتفاق كان ألي من الطرفين ان يلجاأ إلاي الجهاة اإلدارياة 
  0المختصه لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلي اتفاق

 

 الباب الثالث
 يهاتفاقيات العمل الجماع

:اتفاقيااة العماال الجماعيااة هااي اتفاااق ياانظم شااروط وظااروف العماال واحكااام 151مااادة

التشغيل ويبرم بين منظمة او اكثر من المنظمات النقابيه العماليه وبين صااحب عمال 
 0او مجموعة من أصحاب االعمال او اكثر من منظماتهم

ة وان تعارض مان :يجب ان تكون االتفاقيه الجماعياه مكتوباه باللغاة العربيا152مادة 

خول خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها علي مجلس إدارة النقابة العامه او االتحااد 
العام لنقابات عمال مصر علاي حساب األحاوال المقاررة فاي قاانون النقاباات العمالياة 
وتكااون الموافقااة عليهااا ماان أيهمااا باألولبيااة المطلقااة ألعضاااص مجلااس اإلدارة و لااي 

 0ثوثين يوما من تاريخ توقيع االتفاقيهخول مدة ال تجاوز 
  0ويترتب علي تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطون االتفاقيه

: يقااع باااطوً كاال حكاام ياارد فااي االتفاقيااة الجماعيااة يكااون مخالفاااً ألحكااام 151مااادة 

 القانون أو النظام العامة أو اآلداب العامة.
حكم مقابال فاي االتفاقياة الجماعياة وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع 

 ، يسري الحكم ال ي يحقق فائدة أكثر للعامل دون ويره
:يكون إبرام االتفاقية الجماعية لمادة محاددة ال تزياد علاي ثاوث سانوات أو 155مادة 

للمدة الوزماة لتنفيا  مشاروع معاين فاإ ا زادت المادة فاي الحالاة األخيارة علاي ثاوث 
تفاقية التفاوض لتجديدها كل ثوث سانوات فاي ضاوص ماا سنوات تعين علي طرفي اال

يكون قد أستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع فاي شاأن التجدياد اإلجاراصات 
 ( من ه ا القانون.156الواردة بالمادة )

:يتعين علي طرفي االتفاق سلوي طريق المفاوضة الجماعية لتجديادها قبال 156مادة 

فإ ا انقضت المدة األخيرة دون االتفاق علاي التجدياد أمتاد انتهاص مدتها بثوث سنوات 
العمل باالتفاقية مدة ثوثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها فإ ا انقضاي شاهران دون 
التوصل إلي اتفاق كاان ألي مان طرفاي االتفاقياة عارض األمار علاي لجهاة اإلدارياة 

 ً ( من 170ألحكام المادة ) المختصة التخا  ما يلزم نحو إتباع إجراصات الوساطة وفقا

 ه ا القانون .



:يلتزم صاحب العمل بأن يضاع فاي مكاان ظااهر فاي محال العمال االتفاقياة 157مادة 

الجماعية متضمنة نصوصها والماوقعين عليهاا وتااريخ إياداعها لادي الجهاة اإلدارياة 
 المختصة.

لادي الجهاة  : تكون االتفاقياة الجماعياة نافا ة وملزماة لطرفيهاا بعاد إياداعها159مادة 
اإلدارية المختصة ونشر ه ا اإليداع الوقائع المصارية مشاتموً علاي ملخاص ألحكاام 

 االتفاقية .
وتتولي الجهة اإلدارية المختصة قياد االتفاقياة خاول ثوثاين يومااً مان تااريخ إياداعها 

 لديها ونشر القيد وفقاً ألحكام الفقرة األولي .
علاي االتفاقياة ورفاض قيادها وإخطاار طرفاي ولها خول المدة الم كورة االعتاراض 

االتفاقيااة باااالعتراض والاارفض وأساابابه و لااي بكتاااب موصااى عليااه مصااحوب بعلاام 
الوصااول. فااإ ا انقضاات الماادة الماا كورة ولاام تقاام الجهااة اإلداريااة بالقيااد والنشاار أو 

 االعتراض وجب عليها إجراص القيد والنشر وفقاً ل حكام السابقة .
ضاات الجهااة اإلداريااة المختصااة قيااد االتفاقيااة وفااق أحكااام المااادة : إ ا رف158مااادة 

السابقة جاز لكل من طرفي االتفاقية اللجوص إلي المحكمة االبتدائية التي يقاع بادائرتها 
محل العمل بطلب القيد وفاق اإلجاراصات المعتاادة لرفاع الادعوى و لاي خاول ثوثاين 

 يوماً من تاريخ اإلخطار بالرفض .
حكمة بقيد االتفاقية وجب علي الجهاة اإلدارياة إجاراص القياد فاي الساجل فإ ا قضت الم

 الخاص ونشر ملخص االتفاقية في الوقائع المصرية بو مصروفات .
:للمنظمات النقابية وأصحاب األعمال ومنظماتهم من ويار طرفاي االتفاقياة 160مادة 

و لي بنااص علاي اتفااق الجماعية االنضمام إلي االتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية 
باااين الطااارفين الاااراوبين فاااي االنضااامام ودون حاجاااة إلاااي موافقاااة طرفاااي االتفاقياااة 

 األصليين ويكون االنضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلي الجهة اإلدارية .
:علي الجهة اإلدارية المختصة التأشير علي هامش الساجل بماا يطارأ علاي 161مادة 

ديد أو انضمام أو تعديل ونشار ملخاص للتأشاير فاي الوقاائع االتفاقية الجماعية من تج
 المصرية خول خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله .

: يلتزم طرفا االتفاقية الجماعية بتنفي ها بطريقة تتفق مع ماا يقتضايه حسان 161مادة 

 النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراص من شأنه أن يعطل تنفي  أحكامها .
: إ ا طرأت ظروف استثنائية وير متوقعة ترتب علي حدوثها أن تنفي  أحد 162مادة 

الطاارفين االتفاقيااة أو لحكاام ماان أحكامهااا أصاابا مرهقاااً وجااب علااي الطاارفين ساالوي 
طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة ه ه الظروف والوصول إلي اتفاق يحقق التوازن 

 بين مصلحتهما .
ق كان ألي منهما عارض األمار علاي الجهاة اإلدارياة فإ ا لم يصل الطرفان إلي اتفا 

( مان ها ا 170المختصة التخا  ما يلزم نحو اتباع إجاراصات الوسااطة وفقاا  الحكاام )
 0القانون

:لكل من طرفي االتفاقية الجماعية وك لي لكل  ي مصالحة مان العماال او 161مادة  

عويض عن عادم التنفيا  أصحاب األعمال ان يطلب الحكم بتنفي ي من أحكامها او بالت
و لااي عاان الممتنااع عاان التنفياا  او المخااالف لولتزامااات الااواردة باالتفاقيااة وال يحكاام 



بالتعويض علاي المنظماة النقابياة او منظماة أصاحاب األعماال إال إ ا كاان التصارف 
ال ي ترتب عليه الضرر الموجب للتعاويض قاد صادر عان مجلاس إدارة المنظماة او 

 0الممثل القانوني لها
:للمنظماااة النقابياااة ولمنظماااات أصاااحاب األعماااال التاااي تكاااون طرفاااا فاااي 165ماااادة 

االتفاقيه الجماعيه ان ترفع لمصلحة أي عضو من أعضاائها جمياع الادعاوى الناشائة 
 0عن اإلخول بأحكام االتفاقية و لي دون حاجة إلي توكيل منه ب لي

فيهاا كماا يجاوز لاه  وللعضو ال ي رفعت الدعوى مان المنظماة لمصالحته ان يتادخل 
 0رفع ه ة الدعوى ابتداص مستقو عنها

:تخضااع المنازعااات الخاصااة بااأي حكاام ماان أحكااام االتفاقيااة الجماعيااه  166مااادة 
 0لدجراصات التي يتفق عليها الطرفان في االتفاقيه

فإ ا لم ترد ه ه  اإلجراصات في االتفاقية خضعت تلاي المنازعاات ل حكاام الخاصاة  
ات العمل الجماعيه الواردة في الباب الرابع من الكتاب الرابع مان ها ا بتسوية منازع

 0القانون
:تقوم الوزارة المختصة بإنشااص وحادة إدارياة تخاتص بشائون المفاوضاات 167مادة  

 0واالتفاقيات الجماعيه ومراقبة تطبيقها

ويصدر الوزير المختص باالتفاق مع منظمات العماال ومنظماات أصاحاب األعماال  
را  يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته واإلجراصات التي تتبع فاي قرا

 0شأنه علي المستويين اإلقليمي والمستويات االدني

ويصاادر الااوزير المخااتص قاارارا يتضاامن عقااد عماال جماااعي نمااو جي يسترشااد بااه  
 0أطراف المفاوضه

 
 

 الباب الرابع
 منازعات العمل الجماعي

ل بحاق التقاضاي تساري أحكاام ها ا البااب علاي كال نازاع :مع عدم اإلخاو169مادة 

يتعلااق بشااروط العماال او ظروفااه او أحكااام االسااتخدام ينشااأ بااين صاااحب العماال او 
 0مجموعة من أصحاب األعمال وبين جميع العمال او فريق منهم 

: إ ا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب علي طرفيه الادخول 168مادة  
 0ة جماعية لتسويته وديا  في مفاوض

:إ ا لم تتم تسوية النزاع كلياا  خاول ثوثاين يوماا  مان تااريخ بادص المفاوضاه 170مادة 

جاز للطرفين او الحدهما او لمن يماثلهم التقادم بطلاب إلاي الجهاة اإلدارياة المختصاة 
 0التخا  إجراصات الوساطه

بهاا قارار مان الاوزير :تعد في الوزارة المختصة قائماة بالوساطاص ويصادر 171مادة 

المخاااتص بالتشااااور ماااع االتحااااد العاااام لنقاباااات عماااال مصااار ومنظماااات أصاااحاب 
 0االعمال

 ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاص قرارا من الوزير المختص  
 :يجب أن تتوافر في وسيط النزاع ال ي يتم اختياره من قائمة الوسطاص171مادة  



 0وع النزاع)أ(أن يكون  ا خبرة في موض
 0)ب(أال يكون له مصلحة في النزاع 

 0)ج(أال يكون قد سبق اشتراكه بأية صوره في بحث النزاع او محاولة تسويته

وتحاادد الجهااة اإلداريااة المختصااة بمناساابة كاال ناازاع الجهااة او الجهااات التااي تتحماال 
نفقااات الوساااطة والماادة التااي يتعااين خولهااا علااي الوساايط إنهاااص مهمتااه بحااد أقصااى 

 0خمسة واربعون يوما  
:يقااوم الطرفااان باختيااار الوساايط  ماان بااين المقياادين فااي قائمااة الوسااطاص 172مااادة 

( من ه ا القانون وابول الجهة اإلدارية المختصاة 171المنصوص عليها في المادة )

به و لي خول ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب وتتاولي ها ه الجهاة إخطاار الوسايط 
 0االختيارال ي وقع عليه 

فإ ا تبين له ه الجهة فقدان الوسيط المختاار ألي مان الشاروط المنصاوص عليهاا فاي 
( من ه ا القانون او انقضت المادة المشاار إليهاا فاي الفقارة الساابقة دون 171المادة )

قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة اإلدارية المختصة تعيينه من باين المقيادين 
  0ر إليها و لي خول العشرة األيام التاليهفي القائمة المشا

:تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة اإلدارية المختصه له باختيااره 171مادة  
 0او تعيينه ويرفق باألخطار األوراق الخاصة بالنزاع

( مان 171وعلي الوسيط إنجاز مهمته خول المادة المحاددة لاه تطبيقاا لحكام الماادة ) 
    0له ان يستعين في أداص مهمته بمن يلزم من  وي الخبرةه ا القانون و

:للوسيط كافة الصوحيات في سبيل فحص النازاع واإللماام بعناصاره ولاه 175مادة  

علااي وجااه الخصااوص سااماع طرفااي الناازاع واالطااوع علااي مااا يلاازم ماان مسااتندات 
ناه علاي أداص وعلي الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التاي تعي

 0مهمته
:علي الوسايط ان يبا ل مسااعيه للتقرياب باين وجهاات نظار طرفاي النازاع 176مادة 

فااإ ا لاام يااتمكن ماان تحقيااق  لااي كااان عليااه أن يقاادم للطاارفين كتابااة مااا يقترحااه ماان 
 0توصيات لحل النزاع

:إ ا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط او بعضه وجب إثبات  لاي 177مادة 
 0تفاقية يوقعها الطرفين والوسيطفي ا

ويجب ان يكون رفض الطرفين او أحادهما للتوصايات المشاار إليهاا كلهاا او بعضاها 
مسااببا  ويجااوز للوساايط فااي هاا ة الحالااة إعطاااص مهلااة أقصاااها ثوثااة أيااام لماان رفااض 
التوصيات للعدول عن الرفض و لي قبل ان يقدم الوسيط تقريره إلي الجهاة اإلدارياة 

 0المختصة
:علي الوسيط أن يقدم خول أسبوع مان تااريخ انتهااص المهلاة المشاار إليهاا 179مادة  

في المادة السابقة تقريارا  للجهاة اإلدارياة المختصاة يتضامن ملخصاا للنازاع وبياناات 
مسببا  للتوصيات التي انتهي إليها وما تم من قبول او رفض لهاا مان الطارفين او مان 

 0أحدهما واسباب الرفض
:إ ا لام يقبال الطرفاان او أحادهما التوصايات التاي قادمها الوسايط كاان ألي 178مادة 

 0منهما ان يتقدم إلي الجهة اإلدارية المختصة بطلب اتخا  إجراصات التحكيم



: يجب ان يكون طلب التحكيم المقدم من صااحب العمال موقعاا مناه او مان 190مادة 
 0وكيله المفوض

او مان -ان وجدت–مه من رئيس اللجنة النقابية فإ ا كان الطلب من العمال وجب تقدي
  0و لي كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة 0النقابة العامة المختصة 

وتتولي الجهة اإلدارية المختصة إحالاة ملاف النازاع إلاي هيئاة التحكايم و لاي خاول  
 0يومين من تاريخ تقديم الطلب

 
 

أة اإلستراتيجية والحيوية المشار إليهاا فاي :ألي من طرفي النزاع في المنش191مادة 
أن  -عناد تساوية النازاع وديااً مان خاول المفاوضاة –( مان ها ا القاانون 181المادة )

يطلااب ماان الجهااة اإلداريااة المختصااة إحالتااه مباشاارة ولااي هيئااة التحكاايم و لااي دون 
 سلوي سبيل الوساطة ويجب أن يرفق بالطلب م كرة شارحة لموضوع النزاع .

الجهاة اإلدارياة المختصاة إحالاة النازاع إلاي هيئاة التحكايم خاول أسابوع علاي  وعلي
 األكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم .

 : تشكل هيئة التحكيم من :191مادة 

إحدى دوائر محاكم االستئناف التي تحددها الجمعياة العمومياة لكال محكماة فاي بداياة 
لمركاز الرئيساي للمنشاأة وتكاون كل سنة قضاائية والتاي يقاع فاي دائارة اختصاصاها ا

 لرئيس ه ه الدائرة رئاسة الهيئة.
 محكم عن صاحب العمل .

 محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العاملة المعنية .
 محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص .

 ً  وعلي كل من صاحب العمال والتنظايم النقاابي والاوزارة المختصاة أن يختاار محكماا
 احتياطيا يحل محل المحكم األصلي عند ويابه.

: تتولى نظر النزاع هيئة التحكايم التاي يقاع فاي دائارة اختصاصاها المركاز 192مادة 

الرئيسي للمنشأة وتطبق فيما لام يارد بشاأنه ناص خااص فاي ها ا البااب أحكاام قاانون 
 رية.التحكيم في المواد المدنية والتجارية وقانون المرافعات المدنية والتجا

: يحادد رئايس هيئاة التحكايم جلساة لنظار النازاع ال يجااوز ميعادهاا خمساة 191مادة 

عشر يوماا مان تااريخ ورود ملاف النازاع إلاي الهيئاة ويخطار أعضااص الهيئاة وممثال 
الااوزارة المختصااة طرفااا الناازاع بالجلسااة المحااددة قباال ثوثااة أيااام علااي األقاال ماان 

 تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
:يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن ياؤدي 195مادة 

 مهمته بال مة والصدق.
:تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعاروض عليهاا فاي مادة ال تجااوز شاهراً 196مادة 

ماان باادص نظااره. وللهيئااة أن تقاارر سااماع الشااهود وناادب أهاال الخباارة ومعاينااة محااال 
علااي جميااع المسااتندات الخاصااة بااالنزاع واتخااا  اإلجااراصات التااي العماال واالطااوع 

 تمكنها من الفصل فيه.



: تطبق هيئة التحكايم القاوانين المعماول بهاا ، فاإ ا لام يوجاد ناص تشاريعي 197مادة 

يمكن تطبيق حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإ ا لام توجاد بمقتضاى مباادش الشاريعة 
ش القاانون الطبيعاي وقواعاد العدالاة وفقااً للحالاة اإلسومية فإ ا لم توجد فمقتضي مباد

االقتصادية واالجتماعية السائدة فاي منطقاة المنشاأة  ويصادر الحكام بأولبياة اآلراص ، 
فإ ا تساوت يرجا الجانب ال ي منه الرئيس ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكام صاادر 

 عن محكمة االستئناف بعد ت ييله بالصيغة التنفي ية .
:علي هيئة التحكيم إعون كل من طرفي النازاع بصاورة مان الحكام بكتااب 199مادة 

مسااجل موصااي عليااه مصااحوباً بعلاام الوصااول و لااي خااول ثوثااة أيااام ماان تاااريخ 
ة اإلدارياة المختصاة صدوره وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلاي الجها

لقيااد منطااوق الحكاام فااي سااجل خاااص ، ويكااون لكاال  ي شااأن حااق الحصااول علااي 
صااورة ماان هاا ا الحكاام ولكاال ماان طرفااي الناازاع أن يطعاان فااي الحكاام أمااام محكمااة 
الاانقض وتتبااع فااي اإلعااون والطعاان الشااروط واألوضاااع واإلجااراصات المقااررة فااي 

 قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
: تطبق علي األحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصاة بتصاحيا 198مادة 

 األحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
:تخاتص هيئاة التحكايم ونظار اإلشاكاالت فاي تنفيا  األحكاام الصاادرة عنهاا 180مادة 

 ون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.و لي وفقاً للقواعد المقررة في قان
ويحدد وزير العدل بقرار يصدره باالتفاق مع الاوزير المخاتص عادد هيئاات التحكايم 
فااي نطاااق كاال محكمااة ماان محاااكم االسااتئناف ، وتتااولي الجمعيااات العموميااة لهاا ه 
 . المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل ه ه الهيئات

ويتضامن القارار المشاار إلياه تحدياد بادل حضاور الجلساات للمحكماين عان أصااحاب 
 األعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة 

( مان 181عدا المنشاآت اإلساتراتيجية والحيوياة المشاار إليهاا فاي الماادة ): 181مادة 

ل أي فااي حالااة عاادم قبااو –هاا ا القااانون ، يجااوز لصاااحب العماال أو التنظاايم النقااابي 
االتفاق علي  –منهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع ال ي ينشأ بينهما 

اللجااوص للتحكاايم الخاااص باادالً ماان هيئااة التحكاايم المنصااوص عليهااا فااي هاا ا الباااب . 
ويحااادد الطرفاااان فاااي وثيقاااة التحكااايم الموقعاااة منهماااا موضاااوع النااازاع والشاااروط 

لخاص وعدد المحكماين وبشارط أن عاددهم وتاراً واإلجراصات التي تتبع في التحكيم ا
. ويكون حكام التحكايم ملزمااً للطارفين بعاد إياداع المحكام أو المحكماين أصال الحكام 
وأصاال وثيقااة تحكاايم قلاام كتاااب المحكمااة التااي يقااع فااي دائاارة اختصاصااها المركااز 

 الرئيسي للمنشأة . 
بالمحكماة التاي أودع أصال ويكون ه ا الحكم قابوً للتنفي  بأمر يصدره قاضي التنفيا  

 الحكم قلم كتابها بناص  علي طلب أي من  وي الشأن . 
ويختص قاضي التنفيا  بكال ماا يتعلاق بتنفيا  حكام التحكايم .ويتباع فاي ماا لام يتضامنه 
أحكام ه ه المادة ووثيقة التحكيم األحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنياة 

 والتجارية.



ل حاااق اإلضاااراب السااالمي ويكاااون إعوناااه وتنظيماااه مااان خاااول : للعماااا181ماااادة 

منظماتهم النقابياة دفاعااً عان مصاالحهم المهنياة واالقتصاادية واالجتماعياة،و لي فاي 
 الحدود وطبقاً للضوابط واإلجراصات المقررة في ه ا القانون.

وفااي حالااة إعتاازام عمااال المنشااأة  ات اللجنااة النقابيااة اإلضااراب فااي األحااوال التااي 
بعااد موافقااة مجلااس ادارة النقابااة –جيزهااا هاا ا القااانون ، يجااب علااي اللجنااة النقابيااة ي

إخطاار كال مان صااحب العمال والجهاة –العامة المعيناة بأولبياة ثلثاي عادد أعضاائه 
اإلداريااة المختصااة قباال التاااريخ المحاادد لوضااطراب بعشاارة أيااام علااي األقاال و لااي 

 بكتاب مسجل بعلم الوصول.
نشااأة لجنااة نقابيااة يكااون اإلخطااار باااعتزام العمااال اإلضااراب للنقابااة فااإ ا لاام يكاان بالم

العامة المعنية ،وعلي األخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها باألولبياة المنصاوص عليهاا 
 في الفقرة السابقة القيام باإلخطار المشار إليه.

ة وفي جميع األحوال يتعين أن يتضمن اإلخطاار األساباب الدافعاة لدضاراب ، والماد
 الزمنية المحددة له.

: يحظر علي العمال اإلضراب أو إعونه بواسطة منظماتهم النقابياة بقصاد 182مادة 

تعااديل اتفاقيااة العماال الجماعيااة أثناااص ماادة سااريانها ، وكاا لي خااول جميااع مراحاال 
 وإجراصات الوساطة والتحكيم.

أو الحيويااة : يحظاار اإلضااراب أو الاادعوة إليااه فااي المنشااآت اإلسااتراتيجية 181مااادة 

التااي يترتااب علااي توقااف العماال فيهااا اإلخااول باااألمن القااومي أو الخاادمات األساسااية 
 التي تقدمها للمواطنين

( ماان هاا ا القااانون 181:يترتااب علااي االضااراب المشااار إليااه فااي المااادة )185مااادة 

 احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر.
، حااق اإلوااوق الكلااي أو :يكااون لصاااحب العماال ، لضاارورات اقتصااادية 186مااادة 

الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشااطها بماا قاد يماس حجام العمالاة بهاا ، و لاي 
 في األوضاع وبالشروط واإلجراصات المنصوص عليها في ه ا القانون.

: فااي تطبيااق أحكااام المااادة السااابقة ، علااي صاااحب العماال أن يتقاادم بطلااب 187مااادة 

 و نشاطها إلي لجنة تشكل له ا الغرض.إووق المنشأة  تقليص حجمها أ
ويتضمن الطلب األسباب التي يستند إليها في  لاي وأعاداد وفئاات العماال الا ي سايتم 

 االستغناص عنهم.
وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خول ثوثين يوماً علي األكثر مان تااريخ تقاديم 

ن يشاتمل علاي بياان تااريخ الطلب اليها فإ ا كان القرار صادراً بقبول الطلاب وجاب أ
 تنفي ه .

ولصاحب الشأن أن يتظلم من ها ا القارار بقباول الطلاب وجاب أن يشاتمل علاي بياان 
تاريخ تنفي ه . ولصاحب الشأن أن يتظلم من ه ا القرار أمام لجنة أخاري تشاكل لها ا 

 الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفي ه.
ماان رئاايس مجلااس الااوزراص بتشااكيل كاال ماان اللجنتااين المشااار إليهمااا ويصاادر قاارار 

وتحديااد اختصاصاااتهما والجهااات التااي تمثاال فيهمااا واإلجااراصات التااي تتبااع أمامهمااا 
 ومواعيد وإجراصات التظلم.



ويراعااي أن يتضاامن تشااكيل كاال ماان اللجنتااين ممااثوً عاان المنظمااة النقابيااة العماليااة 
نقاباات عماال مصار ، وممااثوً عام منظماات أصااحاب المعنياة يرشاحه االتحااد العااام ل

 األعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.
: يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقادم مناه 189مادة 

وبالقرار الصادر باإلووق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمهاا أو نشااطها . 
القرار اعتباراً من التاريخ ال ي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو  ويكون تنفي   لي

 التظلم علي حسب األحوال.
:فااي حالااة اإلوااوق الجزئااي أو تقلاايص حجاام المنشااأة أو نشاااطها ، إ ا لاام 188مااادة 

تتضاامن االتفاقيااة الجماعيااة السااارية فااي المنشااأة المعااايير الموضااوعية الختيااار ماان 
ن العمال، فإنه يتعين علي صااحب العمال أن يتشااور فاي ها ا سيتم االستغناص عنهم م

الشااأن ماان المنظمااة النقابيااة و لااي بعااد صاادور القاارار وقباال التنفياا  وتعتباار األقدميااة 
واألعباص العائلية والسن والقدرات والمهاارة المهنياة للعماال مان المعاايير التاي يمكان 

 االستئناس بها في ه ا الشأن.
ين أن تراعاي تلااي المعاايير والموازنااة باين مصااالا المنشااأة وفاي جميااع األحاوال يتعاا

 ومصالا العمال .
:يحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب اإلووق الكلي أو الجزئاي للمنشاأة 100مادة 

 أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناص مراحل الوساطة والتحكيم.
وفااي الحاااالت  ( ماان هاا ا القااانون ،189: مااع عاادم اإلخااول بحكاام المااادة )101مااادة 

التي يحق فيها لصاحب العمل انهاص عقد العمل ألساباب اقتصاادية يجاوز لاه بادالً مان 
استخدام ها ا الحاق ان يعادل مان شاروط العقاد بصافة مؤقتاة ، ولاه علاي األخاص أن 
يكلف العامل بعمل متفاق علياه ولاو كاان يختلاف عان عملاه األصالي ، كماا أن لاه أن 

 ن الحد األدنى ل جور.ينقص أجر العامل بما ال يقل ع
فإ ا قام صااحب العمال بتعاديل فاي شاروط العقاد وفقااً للفقارة الساابقة كاان للعامال أن 
ينهااي عقااد العماال دون أن يلتاازم باإلخطااار ، ويعتباار اإلنهاااص فااي هاا ه الحالااة انهاااص 
مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامال المكافاأة المنصاوص عليهاا باالفقرة 

 التالية.
تاازم صاااحب العماال عنااد إنهاااص العقااد ألسااباب اقتصااادية وفقاااً لدجااراصات المبينااة ويل

( من ه ا القانون  بأن يؤدي للعامال الا ي أنهاي عقاده مكافاأة 100-186بالمواد من )

تعااادل األجاار الشااامل لشااهر عاان كاال ساانة ماان الخمااس الساانوات األولااي ماان ساانوات 
 الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز  لي.

 ب الخامسالكتا
 السومة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

 الباب األول
 التعاريف ونطاق التطبيق



: يقصد في تطبيق أحكام ه ا الكتاب بالمصطلحات االتيه المعااني المبيناة  101مادة  

 قرين كل منها :
إصابة العمل ،واألمراض المهنية ،واألمراض المزمنة التعااريف الاواردة بهاا فاي -1

   0التأمين االجتماعي وقراراته التنفي ية قانون
المنشأة :كل مشروع او مرفق يملكه او ياديره شاخص مان أشاخاص القاانون العاام -1

 0او الخاص
المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من ه ا الكتاب :كل مشروع او مرفق يملكاه -2

 0او يديره شخص من أشخاص القانون الخاص 
 ا الكتاب علي جميع مواقاع العمال ، والمنشاأت وفروعهاا :تسري أحكام ه102مادة  

 0ايا كان نوعها او تبعيتها سواص كانت برية او بحرية
 0كما تسري ايضا علي المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة

 الباب الثاني
 مواقع العمل واإلنشاص والتراخيص

المنشاأت وفروعهاا ومانا التاراخيص :يراعي عناد اختياار مواقاع العمال و101مادة  
 0الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقا  الحكام التشريعات الصادرة في ه ا الشأن

: تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس اإلدارة المركزية 105مادة  

المختصة في ه ه الوزارة وعضوية كال مان رؤسااص اإلدارات المركزياة المختصاين 
ت القاااوي العاملاااة والهجااارة واإلساااكان والصاااحة والماااوارد المائياااة والاااري باااوزارا

 0والكهرباص الداخلية وشئون البيئة 

ويصاادر بتشاااكيل هااا ه اللجنااة قااارار مااان الاااوزير المخااتص باالتفااااق ماااع الاااوزراص  
 المعنيين، وتختص ه ه اللجنة بما يلي :

ناعية التااي وضااع معااايير واشااتراطات ماانا تااراخيص المحااال والمنشااأت الصاا-1  
تنشئها او تاديرها الاوزارات او الهيئاات العاماة والوحادات االقتصاادية التابعاة لهاا او 

 0شركات قطاع األعمال العام او شركات القطاع العام
الموافقة علي اتخا  إجراصات منا التراخيص للمحال والمنشأت المشار إليهاا علاي -1

لية المختصة ، مع عادم اإلخاول ان يكون إصدار الترخيص من وحدات اإلدارة المح
 0بأحكام القوانين الصادرة في ه ا الشأن 

:تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضاوية ممثلاي 106مادة  
 0الوزارات بالمحافظات المشار إليها في المادة السايقة

 ويصدر بتشكيل ه ة اللجنة قرار من المحافظة المختص بما يلي : 
بعة اتخا  إجراصات منا التراخيص للمحاال والمنشاأت المشاار إليهاا فاي الماادة )أ(متا

المااا كورة ومتابعاااة تنفيااا  االشاااتراطات التاااي وضاااعتها اللجناااة المركزياااة فاااي هااا ا 
 0الخصوص

)ب(منا الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحاال ومنشاأت القطااع االساتثماري 
 0اللجنة المركزية بنفس المعايير واالشتراطات التي تضعها 



:تشكل لجنة محلية علي مستوي كل مان :المركاز والمديناة والحاي ،و لاي 107مادة  

من ممثلاي األجهازة القائماة علاي شائون اإلساكان والقاوي العاملاة والهجارة والصاحة 
 0والكهرباص والبيئة بالوحدات المحلية

وتخاتص ها ة  ويصدر بتشكيل ه ة اللجنة قرار من رئيس الوحادة المحلياة المخاتص 
 اللجنة دون ويرها بما يلي :

مااانا الموافقاااات وإصااادار التاااراخيص  للمحاااال والمنشاااأت التابعاااة للقطااااع الخااااص  
،و لي فيما عدا المحاال والمنشاأت الصاغيرة التاي يحاددها ويباين اشاتراطات إنشاائها 

 0قرار من وزير اإلسكان 

لمنشاأة موضاوع طلاب تحديد االشاتراطات الخاصاة الواجاب توافرهاا فاي المحال او ا
 0الترخيص والتأكد من استيفاص ه ة االشتراطات قبل إصدارها 

ويتعاااين موافقاااة أجهااازة الساااومة والصاااحة المهنياااة التابعاااة لاااوزارة القاااوي العاملاااة 
والهجرة علي منا التراخيص للمحاال والمنشاأت التاي يكاون إصادار التاراخيص لهاا 

 0ص وعند إجراص أي تعديل بهامن جهات أخري ، و لي قبل إصدار ه ة التراخي

 الباب الثالث
 تأمين بيئة العمل

:تلتازم المنشاأة وفروعهاا بتاوفير وساائل الساومة والصاحة المهنياة وتاأمين 109مادة 

بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عماا يلاي 
 بوجه خاص :

 0الوطأة الحرارية والبرودة
 0واالهتزازات  الضوضاص

 0)ج( اإلضاصة
 0)د( اإلشعاعات الضارة والخطرة

 0)ه(تغيرات الضغط الجوي
 0)و(الكهرباص االستاتيكيه والديناميكيه

 0)ز(مخاطر اإلنفجار
: تلتزم المنشأة وفروعها باتخا  جميع االحتياطات والتدابير الوزمة لتوفير 108مادة 

للوقايااة ماان المخاااطر الميكانيكيااة التااي  وسااائل السااومة والصااحة وتااأمين بيئااة العماال
 تنشأ من االصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي االخص: 

أ(كاال خطاار ينشااأ عاان رالت وأدوات العماال ماان أجهاازة ورالت وأدوات رفااع وجاار 
 0وسائل االنتقال والتداول ونقل الحركة 

 0نهيار والسقوط)ب(كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناص والحفر ومخاطر اال 
:تلتاازم المنشااأة وفروعهااا باتخااا  وسااائل وقايااة العمااال ماان خطاار اإلصااابة 110مااادة 

بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متاي كانات 
 طبيعة العمل تعرض العمال لظروف اإلصابة بها وعلي األخص:

 0ومخلفاتهاالتعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها 
   0مخالطة اآلدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية



:تلتاازم المنشااأة وفروعهااا بتااوفير وسااائل الوقايااة ماان المخاااطر الكيميائيااة 111مااادة 

الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلاي 
  : 

تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التاي عدم تجاوز أقصى 
 0يتعرض لها العمال

 0عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها

)ج(تااوفير االحتياطااات الوزمااة لوقايااة المنشااأة والعمااال عنااد نقاال وتخاازين وتااداول 
 0ص من نفاياتها استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخل

)د(االحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جمياع البياناات 
 0الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات

)ه(وضع بطاقاات تعرياف لجمياع الماواد الكيميائياة المتداولاة فاي العمال موضاحا  بهاا 
ي والتركيااب الكيميااائي لهااا ودرجااة خطورتهااا واحتياطيااات االساام العلمااي والتجااار

السومة وإجراصات الطوارش المتعلقة بهاا ، وعلاي المنشاأة ان تحصال علاي البياناات 
 0الم كورة في ه ة المواد من موردها عند التوريد

)و(تدريب العمال علي طرق التعامال ماع الماواد الكيميائياة الخطارة والماواد المساببة 
عاااريفهم وتبصااايرهم بمخاطرهاااا ويطااارق األماااان والوقاياااة مااان هااا ة للسااارطان وت

  0المخاطر
: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخااطر السالبية والتاي 111مادة 

تنشااأ او يتفاااقم الضاارر او الخطاار ماان عاادم توافرهااا ، كوسااائل اإلنقااا  وإلسااعاف 
لتأكااد ماان حصااول العاااملين بأماااكن والنظافااة والترتيااب والتنظاايم بأماااكن العماال ، وا

طهو وتناول األطعمة والمشاروبات علاي الشاهادات الصاحية الدالاة علاي خلاوهم مان 
   0األمراض الوبائية والمعدية

:يصااادر الاااوزير المخاااتص قااارارا  ببياااان حااادود األماااان واالشاااتراطات 112ماااادة 
( 109،108،110،111،111واالحتياطيات الوزمة لدرص المخاطر المبيناة باالمواد )

 0من ه ا القانون و لي بعد أخ  رأي الجهات المعنيه
:تلتاازم المنشااأة وفروعهااا باتخااا  االحتياطيااات واالشااتراطات للوقايااة ماان 111مااادة 

مخاطر الحرياق طبقاا  لماا تحادده الجهاات المختصاة باوزارة الداخلياة وحساب طبيعاة 
ة للماااواد المساااتخدمة النشااااط التاااي تزاولاااه المنشاااأة الخاااواص الفيزيائياااة والكيميائيااا

 والمنتجة مع مراعاة ما يلي :
)أ(أن تكااون كافااة أجهاازة وأدوات اإلطفاااص المسااتخدمة مطابقااة للمواصاافات القياسااية 

 0المصرية 

)ب(تطوير معدات اإلطفاص والوقاياة باساتخدام احادث الوساائل وتاوفير أجهازة التنبياه 
لاي كلماا كاان  لاي ضاروريا ، والتح ير واإلن ار المبكر والعزل الوقائي واإلطفاص اآل

 بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.
:تلتااازم المنشاااأة وفروعهاااا باااأجراص تقيااايم وتحليااال للمخااااطر والكاااوارث 115ماااادة 

الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارش لحماية المنشاأة والعماال بهاا عناد 



نااات عمليااة عليهااا وقااوع الكارثااة علااي ان يااتم اختبااار فاعليااة هاا ة الخطااة وإجااراص بيا
 0للتأكد من كفاصتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها 

وتلتاازم المنشااأة بااإبول الجهااة اإلداريااة المختصااة بخطااة الطااوارش وبأيااة  تعااديوت 
 0تطرا عليها وك لي في حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها 
القارارات المنفا ة لهاا وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفي  ماا توجباه األحكاام الساابقة و

في المواعيد التي تحددها الجهة اإلدارية المختصة وك لي في حالة وجود خطر داهام 
علي صحة العاملين او سومتهم ، يجوز له ه الخطة ان تأمر بإووق المنشاأة كلياا أو 

 0جزئيا  او بإيقاف راه او اكثر حتى نزول أسباب الخطر 

باإليقاف باالطرق اإلدارياة ماع عادم اإلخاول بحاق  وينف  القرار الصادر باإلووق او
وللجهاة اإلدارياة 0العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خول فترة اإلووق او اإليقااف

 المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفي  المباشر علي نفقة المنشأة

 الباب الرابع 
 الخدمات االجتماعية والصحية

ول بأحكام قانون التاأمين اإلجمااعي تلتازم المنشاأة وفروعهاا :مع عدم اإلخ116مادة 

 بأجراص ما يلي :
الكشاف الطبااي علاي العاماال قبال التحاقااه بالعماال للتأكاد ماان ساومته ولياقتااه الصااحية 

 0طبق النوع العمل ال ي يسند إليه

ة كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسامانية والعقلياه والنفساي 
  0بما يناسب احتياجات العمل 

وتجااري هاا ة الفحااوص طبقااا  ل حكااام المنظمااة للتااأمين الصااحي ،ويصاادر الااوزير 
المختص باالتفاق مع وزير الصحة قرارا  بتحديد مستويات اللياقة والساومة الصاحية 

  0والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها ه ة الفحوص
 وفروعها بما يأتي ::تلتزم  المنشأة 117مادة 

 0)أ(تدريب العامل علي االسس السليمة آلداص مهنته

)ب(إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاياة 
 0المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها

قات او تقتطع من اجره أية مبالغ لقاص تاوفير وال يجوز للمنشأة ان تحمل العامل أية نف
 0وسائل الحماية الوزمة لها

:يلتزم العامال باأن يساتخدم وساائل الوقاياة ويتعهاد بالعناياة بماا فاي حوزتاه 119مادة 

منها وبتنفي  التعليمات الصاادرة للمحافظاة علاي صاحته ووقايتاه مان حاوادث العمال، 
  التعليماات او إسااصة اساتعمال الوساائل وعلي أال يرتكب أي فعل يقصاد باه مناع تنفيا

الموضااوعة لحمايااة وسااومة العمااال المشااتغلين معااه او تغييرهااا او إلحاااق ضاارر او 
 0تلف بها ، و لي دون اإلخول بما يفرضه أي قانون رخر في ه ا الشأن

 : تلتزم المنشأة وفروعها بإجراص ما يأتي :118مادة 

ة عمال علاي أمااكن العمال وخاصاة الخطارة )أ(التفتيش الدوري اليومي في كل ورديا
 منها الكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها:



يفحص شكوي العامل المرضية ومعرفاة عوقتهاا –إن وجد –)ب(قيام طبيب المنشأة 
 0بنوع العمل 

)ج(التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي إلجراص الفحاص الطباي الادوري لجمياع 
أة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسومتهم بصفة مستمرة والكتشاف ماا عمال المنش

يظهر من أمراض مهنية في مراحلها األولى ، وألجراص الفحاص عناد انتهااص الخدماة 
 0، و لي كله طبقا  ألنظمة التأمين الصحي المقررة في ه ا الشأن 

 بية ::تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل اإلسعافات الط110مادة 

وإ ا زاد عدد عمال المنشأة في مكاان واحاد أو بلاد واحاد أو فاي دائارة واحادة نصاف 
قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاموً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضااً 
مؤهوً أة أكثر ألعمال التمريض أو اإلسعاف بكال دورياة عمال بهاا ، وأن تعهاد إلاي 

تعاده لها ا الغارض ، وأن تقادم لهام األدوياة الوزماة طبيب بعيادتهم في المكاان الا ي 
 للعوج و لي كله بالمجان.

وإ ا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السايقتين في مستشفي 
حكومي أو خيري وجاب علاي المنشاأة أن تاؤدي إلاي ادارة المستشافي نفقاات العاوج 

 واألدوية واإلقامة .
ات العااوج واألدويااة واإلقامااة المنصااوص عليهمااا فااي الفقاارات ويتبااع فااي تحديااد نفقاا

السابقة الطرق واألوضاع التاي يصادر بهاا قارار مان الاوزير المخاتص باالتفااق ماع 
 وزير الصحة .

: يلتاازم ماان يسااتخدم عماااالً فااي أماااكن ال تصاال إليهااا وسااائل المواصااوت 111مااادة 
 العادية أن يوفر لهم وسائل االنتقال المناسبة.

لااي ماان يسااتخدم عماااالً فااي المناااطق البعياادة عاان العمااران أن يااوفر لهاام التغ يااة وع
 المناسبة والمساكن الموئمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المخاتص باالتفااق ماع الاوزراص المعنياين وماع اإلتحااد العاام لنقاباات 
وماة لتحدياد المنااطق البعيادة عمال مصر ومنظمات أصاحاب األعماال القارارات الو

عاان العمااران واشااتراطات ومواصاافات المساااكن وتعيااين أصااناف الطعااام والكميااات 
 التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابوً لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغ ائية الواردة في الفقرة الساابقة األخا  بنظاام توافاق 
ال بهااا أو ممثلااوهم بشاارط أن يعتمااد ماان الجهااة اإلداريااة علااي إدارة المنشااأة والعماا

المختصة ، وعلي أال يتضمن ه ا النظام االستعاضة عن تقديم ه ه الوجباات كلهاا أو 
 بعضها مقابل أي بدل نقدي .

: تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عااموً فاأكثر بتقاديم الخادمات 111مادة 

إن –مااة لعمالهااا ، و لااي باإلشااتراي مااع اللجنااة النقابيااة اإلجتماعيااة والثقافيااة الوز
 قابة العامة المختصة.أو مع ممثلين العمال تختارهم الن–وجدت 

ويصادر قاارار ماان الاوزير المخااتص بعااد موافقاة اإلتحاااد العااام لنقاباات عمااال مصاار 
 بتحديد الحد األدنى له ه الخدمات.

ت االجتماعية والصحية والثقافياة : ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدما112مادة 

 علي المستوي القومي.



وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاموً فأكثر بدفع مبلاغ ال يقال عان خمساة 
 جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل ه ا الصندوق.

م كال ت المشار إليها والمبلغ ال ي تلتازويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدما
أدائاه بماا ال يقال عان الحاد األدناي الما كور ، و لاي كلاه باالتفااق ماع االتحااد منشأة ب

 العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب األعمال .
كما يصدر الاوزير المخاتص قاراراً بتشاكيل مجلاس إدارة الصاندوق مراعيااً فاي ها ا 

 التشكيل التمثيل الثوثي وبناص علي ترشيا كل جهة لمن يمثلها.
الااوزير المخااتص قااراراً بالوئحااة الماليااة واإلداريااة متضاامنة علااي وجااه  كمااا يصاادر

الخصااوص كيفيااة التصاارف فااي حصاايلة المبااالغ المشااار إليهااا واالجااراصات الخاصااة 
 ب لي.
 

 الباب الخامس
 التفتيش في مجال السومة والصحة

 المهنية وبيئة العمل

ه ا القانون ، تلتزم الجهة :مع مراعاة األحكام الواردة بالكتاب السادس من 111مادة 

 اإلدارية المختصة بما يأتي :
إعااداد جهاااز متخصااص للتفتاايش علااي المنشااآت يتشااكل ماان أعضاااص تتااوافر فاايهم -1

 المؤهوت العلمية والخبرة الوزمة في مجاالت الطب والهندسية والعلوم وويرها.
مهنياة وبيئاة العمال ويتولي الجهاز المشار إليه مراقبة تنفي  أحكام السومة والصحة ال

 ويتم التفتيش علي أماكن العمل في فترات دورية مناسبة.
تنظيم بارامج تدريبياة متخصصاة ونوعياة لرفاع كفااصة ومساتوي أداص أفاراد جهااز -1

التفتاايش المشااار إليااه فااي الفقاارة السااابقة ، وتزوياادهم بااالخبرات الفنيااة المتطااورة بمااا 
 ية وبيئة العمل.يضمن أفضل مستويات السومة والصحة المهن

تزويااد جهاااز التفتاايش المشااار إليااه بااأجهزة ومعاادات القياااس وكافااة اإلمكانيااات  -2

 الوزمة ألداص مهمته.
ويكون التفتيش علي المنشآت المتعلاق عملهاا بااألمن القاومي والتاي تحادد بقارار مان 

 رئيس مجلس الوزراص بمعرفة الجهة التي يحددها ه ا القرار.
راد جهاااز التفتاايش السااومة والصااحة المهنيااة وبيئااة العماال فااي : يكااون ألفاا115مااادة 

 سبل أداص عملهم:
إجراص بعاض الفحاوص الطبياة والمعملياة الوزماة علاي العماال بالمنشاآت للتأكاد مان 

 موصمة ظروف العمل.
أخ  عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصاناعية والتاي قاد يكاون 

ي ساومة وصااحة العمااال أو بيئااة العمال ، و لااي بغاارض تحليلهااا لهاا تااأثير ضااار علاا
والتعرف علي اآلثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ، وإخطار المنشأة با لي التخاا  

 ما يلزم في ه ا الشأن.
 استخدام المعدات واألجهزة ورالت التصوير وويرها لتحليل أسباب الحوادث .

 مخاطر الخاصة بالمنشأة.االطوع علي خطة الطوارش وتحليل ال



االطوع علي نتائج التقاارير الفنياة واالدارياة التاي تارد للمنشاأة عان أناواع الحاوادث 
 الجسيمة وأسبابها.

 االطوع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.
ويكااون للجهااة اإلداريااة المختصااة بناااص علااي تقرياار جهاااز تفتاايش السااومة والصااحة 

ية وبيئة العمل االمر باووق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف رله أو أكثر ، و لاي المهن
في حالة وجود خطر داهم يهدد سومة المنشأة أو صحة العمال أو سومة بيئاة العمال 

 حتى تزول أسباب الخطر.
 وينف  القرار الصادر باالووق أو اإليقاف بالطرق اإلدارية.

 ها األمر باإلووق أو اإليقاف عند زوال أسباب الخطر.وتصدر الجهة المشار إلي
: يكاون حاق التفتايش بالنسابة الشاتراطات الساومة والصاحة المهنياة وبيئاة 116مادة 

العمل الواردة في التاراخيص لمفتشاي الساومة والصاحة المهنياة وبيئاة العمال تطبيقااً 
 ألحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .

 

 
 الباب السادس 

 تنظيم أجهزة السومة والصحة المهنية 
 وتأمين بيئة العمل بالمنشآت

: يصاادر الااوزير المخااتص القاارارات الوزمااة بتحديااد المنشااآت وفروعهااا 117مااادة 

التااي تلتاازم بإنشاااص أجهاازة وظيفيااة للسااومة والصااحة المهنيااة وتااأمين بيئااة العماال ، 
ها ه المجااالت وتحادد ها ه  واللجان المختصة ب لي والجهات التي تتولى التدريب في

 القرارات القواعد التي تتبع في ه ا الشأن .
وتخااتص اللجااان المشااار إليهااا ببحااث ظااروف العماال وأسااباب الحااوادث واإلصااابات 
واألمااراض المهنيااة وويرهااا ووضااع القواعااد واالحتياطااات الكفيلااة بمنعهااا ، وتكااون 

 قرارات ه ه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.
مل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسومة والصحة المهنية وتاأمين ويجب أن يش

بيئة العمل وأعضااص اللجاان المختصاة با لي والمسائولين عان اإلدارة واإلنتااج بكافاة 
 مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.

شاأة :تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاموً فأكثر ، وكال من119مادة 

وير صناعية يعمل بها خمسون عامل فأكثر بموافاة مديرية القاوي العاملاة المختصاة 
بإحصائية نصف سنوية عن األمراض واإلصابات ، و لي خاول النصاف األول مان 

 شهري يوليو ويناير علي األكثر.
كمااا تلتاازم كاال منشااأة ماان المنشااآت الخاضااعة ألحكااام هاا ا الباااب بإخطااار المديريااة 

حادث جسيم يقع بالمنشأة و لي خول أربع وعشرين ساعة من وقوعاه ،  المشار بكل
 ويصدر الوزير المختص قراراً بالنما ج التي تستخدم له ا الغرض 

 
 



 الباب السابع
 واألجهزة االستشارية أجهزة البحث والدراسات

:يخاااتص المركاااز القاااومي لدراساااات األمااان الصاااناعي بوضاااع الخطاااط 118ماااادة 

والدراسااات فااي مجاااالت السااومة والصااحة المهنيااة وتااأمين بيئااة المركزيااة للبحااوث 
العمل ، ويتابع تنفي ها بالتنسيق مع األجهزة المعنية في الوزارة المختصة،و لي وفقااً 

 للقواعد واالجراصات التي يصدر بها من الوزير المختص.
:يصاادر بتشااكيل المجلااس االستشاااري األعلااى للسااومة والصااحة المهنيااة 120مااادة 

تأمين بيئاة العمال قارار مان رئايس مجلاس الاوزراص ، ويخاتص ها ا المجلاس برسام و
 السياسة العامة في ه ه المجاالت واقتراح ما يلزم في شأن تنفي  ه ه السياسة.

ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الاوزير المخاتص ، وعضاوية الممثلاين 
ماان منظمااات أصااحاب  ماان الااوزارات  ات الصاالة ، وعاادد متساااو ماان ممثلااي كاال

األعمااال واالتحاااد العااام لنقابااات عمااال مصاار، وعاادد ماان  وي الخباارة فااي مجااال 
 السومة والصحة المهنية وبيئة العمل.

 ويصدر بتنظيم عمل ه ا المجلس قرار من الوزير المختص.
:تشااكل فااي كاال محافظااة بقاارار ماان المحااافظ المخااتص لجنااة استشااارية 121مااادة 

 نية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ.للسومة والصحة المه
وتضاام فااي عضااويتها ممثلااين للجهااات المعنيااة فااي المحافظااة ، وعاادداً متساااوياً ماان 
ممثلاي منظمااات أصااحاب األعماال وممثلااي العمااال فاي المحافظااة ، وعاادداً ماان  وي 

 الخبرة.
ويصااادر بتحدياااد اختصاصاااات هااا ه اللجاااان ونظاااام العمااال فيهاااا قااارار مااان الاااوزير 

 ص.المخت
 
 
 
 
 
 

 الكتاب السادس
 تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

 
 الباب األول 

 تفتيش العمل والضبطية القضائية
: يماااون للعااااملين القاااائمين علاااي تنفيااا  األحكاااام هااا ا القاااانون والقااارارات 121ماااادة 

ر الصادرة تنفي اً له وال ين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باإلتفااق ماع الاوزي



المخااتص صاافة مأموريااة الضاابط القضااائي بالنساابة للجاارائم التااي تقااع فااي دوائاار 
 اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً أمام الاوزير المخاتص باأن يقاوم باأداص عملاه 
باألمانااه واإلخااوص وأال يفشااي ساار ماان أساارار العماال أو االختراعااات التااي يطلااع 

 يها بحكم وظيفته حتي بعد تركه العمل .عل
: يحمل العامل ال ي له صفة الضبطية القضائية يطاقاة تثبات ها ه الصافة ، 112مادة 

وله حق دخاول جمياع أمااكن العمال وتفتيشاها للتحقاق مان تطبياق أحكاام ها ا القاانون 
ات والقرارات المنف ة له ، وفحص الادفاتر واألوراق المتعلقاة با لي ، وطلاب المساتند

والبيانات الوزمة من أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم .ويحادد الاوزير المخاتص 
بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل لايوً وفاي ويار أوقاات العمال الرسامية 

 للقائمين به والمكافآت التي تستحق له .
كل مان  : يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز عشرة رالف جنيه112مادة 

( مان ها ا القاانون أو القارارات الوزارياة الصاادرة 11يخالف أيااً مان أحكاام الماادة )

 تنفي اً لها .
: يقضي في الحكم الصادر باإلداناة فاي أي مان الجارائم المنصاوص عليهاا 111مادة 

في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشاأة الا ي وقعات فياه الجريماة وينشار الحكام فاي 
 تين واسعتي االنتشار علي نفقة المحكوم عليه.جريدتين يومي

كما يقتضي ما يحكم به من وراماات أو رد أو تعويضاات مان قيماة خطااب الضامان 
( ماان هاا ا القااانون وتتبااع القواعااد 11( ماان المااادة )2المنصااوص عليااه فااي البنااد )

 المقررة للتنفي  فيما يزيد عن تلي القيمة .
ن أحكاام الفصال الثااني مان البااب األول مان :يعاقب كال مان يخاالف أيااً ما115مادة 

الكتاب الثاني بشأن تنظايم عمال األجاناب والقارارات الوزارياة الصاادرة تنفيا اً لا لي 
 بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز خمسة رالف جنيه.

وتعدد الغرامة بتعدد العمال ال ين وقعت فاي شاأنهم الجريماة وتضااعف الغراماة فاي 
 حالة العود.

: يعاقب صاحب العمل أو من يمثلاه عان المنشاأة الا ي يخاالف حكام الماادة 116مادة 
( من ها ا القاانون بغراماة ال تقال عان مائاة جنياه وال تجااوز خمسامائة جنياه إ ا 21)

 خالف أياً من أحكام المواد  اآلتية:
(

22،25،27،29،10،11،12،11،15،16،17،19،18،51،51،59،58،61،61،6

 ( من ه ا القانون والقرارات الوزارية المنف ة لها.2،61،65،66،67،69

وتعدد الغرامة بتعدد العمال ال ين وقعت فاي شاأنهم الجريماة وتضااعف الغراماة فاي 
 حالة العود.

: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة ال ي يخالف أياً مان أحكاام 119مادة 
( ماان هاا ا  101،  101،  88 ، 89،  80،  98،  75،  71فقاارة ثانيااة ، 75المااواد)

القانون والقرارات الوزارية المنف ة لها بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجااوز 
 ألف جنيه.



وتعدد الغرامة بتعدد العمال ال ين وقعت فاي شاأنهم الجريماة وتضااعف الغراماة فاي 
 حالة العود.

الف أياً مان أحكاام : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة ال ي يخ118مادة 
،  127،  116،  111،  112،  118،  119،  116،  112،  111،  110الماااواد)
( ماان هاا ا القااانون والقاارارات الوزاريااة المنفاا ة لهااا بغرامااة ال تقاال عاان مااائتي  120

 جنيه وال تجاوز خمسمائة جنيه.
ماة فاي وتعدد الغرامة بتعدد العمال ال ين وقعت فاي شاأنهم الجريماة وتضااعف الغرا

 حالة العود.
 : يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد :151مادة 
( مااان هااا ا القاااانون بغراماااة ال تقااال عااان خمسااامائة جنياااه وال  129،  127، 125) 

 تجاوز ألفي جنيه.
 وعند الحكم باإلدانة يقضي وجوباً بإووق المنشأة.

( من ه ا 157،  150،  118: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد )151مادة 

 القانون بغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تجاوز خمسمائة جنيه.
( مان ها ا القاانون بغراماة ال تقال  168: يعاقب كل من يخالف حكم المادة )152مادة 

 عن ألف جنيه وال تجاوز خمسة رالف جنيه.
م الماادة : يعاقب صاحب العمل أو من يمثلاه عان المنشاأة الا ي يخاالف حكا151مادة 

( من ه ا القانون بغراماة ال تقال عان عان ألاف جنياه وال تقال وال تجااوز ألفاي 186)

 جنيه.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال ال ين وقعت فاي شاأنهم الجريماة وتضااعف الغراماة فاي 

 حالة العود.
 

: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة ال ي يخالف أياً مان احكاام 155مادة 
( من ها ا القاانون بغراماة ال تقال عان خمسامائة جنياه وال 189،100، 187) المواد 

 تجاوز ألف جنيه.
: يعاقااب كاال ماان يخااالف أياااً ماان أحكااام الكتاااب الخااامس بشااأن السااومة 156مااادة 

والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفي اً له بالحبس مادة ال تقال 
قاال عاان ألااف جنيااه وال تجاااوز عشاارة رالف جنيااه أو عاان ثوثااة أشااهر وبغرامااة ال ت

 بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصاوص عليهماا فاي الفقارة الساابقة وجاوبيتين إ ا 

 ترتب علي الجريمة الوفاة أو اإلصابة الجسيمة.
 وتضاعف الغرامة في حالة العود.

سائوالً بالتضاامن ماع المحكاوم علياه ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة م
فااي الوفاااص بالعقوبااات الماليااة إ ا كاناات الجريمااة قااد وقعاات نتيجااة إخولااه بااأي ماان 

 الواجبات التي يفرضها عليه ه ا القانون .



: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة ال ي يخالف أي من أحكاام 157مادة 
بغرامااة ال تقاال عاان خمساامائة جنيااه وال ( ماان هاا ا القااانون 125( ، )121المااادتين )

 تجاوز ألف جنيه .
 وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتاب الثالث
 التوجيه والتدريب المهني

:يقصد في تطبياق أحكاام ها ا الكتااب بالمصاطلحات االتياة المعااني المبيناة 121مادة 

 قرين كل منها :
في اختيار المهنة او المسار المهناي موصماة لقدراتاه  بالتوجيه المعني :مساعدة الفرد 

واسااتعداده وميولااه فااي ضااوص الدراسااات المسااتمرة لسااوق العماال والمهاان المطلوبااه 
 0ومقوماتها

بالتدريب المهني :الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمياة المعاارف  
 0والمهارات والقدرات الوزمة العدادة للعمل المناسب 

 

 الباب االول
 تنظيمات التدريب المهني



: يشكل المجلس االعلي لتنمية المواد البشرية ويصادر بتحدياد اختصاصاه 121مادة  

ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهوريه ،ويتولي رسم السياساه القومياه لتخطايط 
التنسايق التنميه البشريه ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها االستخدام االمثال ب

 0مع الوزارات والجهات المختصه
:ينشأصااندوق لتموياال التاادريب والتأهياال تكااون لااه الشخصااية االعتباريااه 122مااادة  

العامة ،يتبع الوزير المختص و لي لتمويال انشااص وتطاوير وتحاديث مراكاز وبارامج 
 0التدريب التي تستهدف الماصمة بيت احتياجات سوق العمل المحلي والخاص

دوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التادريب المهناي ويختص الصن
 0الدراسية والنظرية ونظم االختبارات والشهادات التي تصدر في ه ا الشأن 

ويصدر رئيس مجلس الوزراص قرارا  بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاساة الاوزير 
التنفي يااه ونظااام المخااتص يحاادد نظااام العماال بااه وفروعااه فااي المحافظااات والئحتااه 

 0تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه ونظام الرقابه علي امواله 
 :تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :121مادة 

% ماان صااافي أرباااح المنشااآت الخاضااعة الحكااام هاا ا القااانون والتااي يزيااد عاادد 1
 0العاملين بها علي عشرة عمال 

 0له الدولة من مواردما تخصصه 

االعانات والتبرعات والهبات التاي يقبلهاا مجلاس إدارة الصاندوق طبقاا للقواعاد التاي 
 0تحدد الوئحة التنفي يه للصندوق

عائاااد اساااتثمار اماااوال الصاااندوق ،طبقاااا  للقواعاااد التاااي تحاااددها الوئحاااة التنفي ياااة 
 0للصندوق

المعتماادة لاادي البنااي ويكااون للصااندوق حساااب خاااص لاادي احااد البنااوي التجاريااه 
 0المركزي وترحل امواله من سنة ماليه إلي اخري

ويعااد الصااندوق ساانويا القااوائم الدالااه علااي المركااز المااالي وتخضااع اموالااه لرقابااة 
 0الجهاز المركزي للمحاسبات

 

 الباب الثاني 
 الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني

لتادريب المهناي إال إ ا كانات متخا ة : ال يجاوز الياة جهاة مزاولاة عملياة ا125مادة  
شكل شركة من شركات المسااهمة او التوصاية باالساهم او الشاركات  ات المسائوليه 
المحاادودة ، ويحاادد المجلااس االعلااي لتنميااة المااوارد البشااريه المنصااوص عليااه فااي 

( ماان هاا ا القااانون الحااد االدنااي لراساامال كاال ماان هاا ة الشااركات الاا ي 121المااادة )
 0ملية التدريبتمارس فيه ع

 ويستثني من احكام الفقرة السابقة:
لسنة  91الجهات والمنظمات النقابيه والمؤسسات االهليه المنشاة وفقا  للقانون رقم -1

 0والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور ه ا القانون  1001
وحاادات الجهااات التااي تنشاائها وحاادات الجهاااز اإلداري للدولااة والهيئااات العامااة و-1 

 0اإلدارة المحليه



   0الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين-2
 0المنشاة التي تتولي تدريب عمالها-1
: يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني اللحصول علاي تارخيص با لي 126مادة  

مان  (1،2،1من الاوزارة المختصاه باساتثناص الجهاات المنصاوص عليهاا فاي البناود )
 0الفقرة الثانية من المادة السابقة

ويصدر الوزير المختص قارارا بتحدياد شاروط وقواعاد وإجاراصات مانا التارخيص  
 0وقيده في السجل الخاص

ويعد بالوزارة الم كورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لهاا بمزاولاة عملياات  
 0التدريب المهني 

ريب المهنااي وقاات صاادور هاا ا القااانون وتلتاازم الجهااات التااي تاازاول عمليااات التااد
 0بالحصول علي الترخيص المشار إليه خول سنة من تاريخ العمل به ا القانون

 0ويلغي الترخيص في حالة اإلخول باي شرط من شروطه 

 
 
 

 الباب الثالث
 مزاولة عمليات التريب المهني

ج التدريبياه : تلتزم الجهات المرخص لهاا بالتادريب المهناي بعارض البارام127مادة 

 التي تضعها االجهزة المعنيه بالوزارة المختصة العتمادها ، مراعية في  لي:
الشاااروط التاااي يجاااب توافرهاااا فاااي المتااادربين لولتحااااق باااالبرامج ومصاااروفات -1

 0التدريب
ماادي كفايااة العمليااات التدريبيااه ماان حيااث موضااوعها ومجاااالت التاادريب وعاادد  -1

 0الساعات المخصصة لها 
 0ت ونوعيات المدربينمستويا-2
 0مستوي المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد االنتهاص من البرنامج-1
 0اية شروط اخري تضعها الوزارة المختصه-5

ويتم اعتماد البرامج المقدمة خول ساتين يوماا مان تااريخ تقاديمها ويعتبار فاوات ها ة 
 0المدة دون اخطار اعتمادا له ة البرامج

لمتدربين ال ين يزاولون اعماال التادريب المهناي ان يارخص :يشترط في ا129مادة  
 0لهم ب لي من الوزارة المختصه 

ويصدر الاوزير المخاتص قارارا بتحدياد شاروط وقواعاد وإجاراصات مانا التارخيص 
 0وحاالت الغائه

ويعد الوزارة المختصه سجل القيد المادربين المارخص لهام ياتم التأشاير فياه بحااالت 
 0الغاص التراخيص

 
 
 



 الباب الرابع
 قياس مستوي المهارة وتراخيص مزاولة الحرف

:تلتاازم الجهااة التااي تاازاول عمليااات التاادريب المهنااي ان تماانا المتاادرب 128مااادة  
 0شهادة تفيد باجتيازه البرنامج التدريبي ال ي عقدته وتبين المستوي ال ي بلغه 

هاا ة الشااهادة  ويحاادد بقاارار ماان الااوزير المخااتص البيانااات االخااري التااي تاادون فااي
وك لي االحكاام الخاصاة بقيااس مساتوي المهاارة والجهاات التاي تخاتص بتحدياد ها ا 
المستوي والحرف التي تخضع له ا القياس وكيفية اجرائه وشروط التقدم له والمكاان 
ال ي يجري فيه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التاي تمنحهاا الجهاات التاي تتاولي ها ا 

التااي تقادرها وجميااع البياناات التااي يجاب اثباتهااا فاي تلااي االجاراص ودرجااات المهاارة 
الشهادات مع بيان الرسام المقررعنهاا بماا ال يجااوز اربعاين جنيهاا وحااالت اإلعفااص 

 0من ه ا الرسم
: علي كال مان يرواب فاي مزاولاة حرفاة مان الحارف الاواردة بقارار مان 110مادة  

قاادم للجهااة اإلداريااة المختصااه الااوزير المخااتص المشااار إليهااا فااي المااادة السااابقة ،الت
 0بطلب الحصول علي ترخيص مزاولة الحرفه

ويحظاار علااي صاااحب العماال اسااتخدام عاماال فااي احاادي الحاارف المبينااة بااالقرار  
الااوزاري المشااار إليااه بااالفقرة السااابقة ، إال إ ا كااان العاماال حاصااو علااي التاارخيص 

نظاايم النقااابي شااروط ويحاادد بقاارار ماان الااوزير المخااتص بعااد اخاا  رأى الت0الماا كور

وقواعاد وإجااراصات ماانا التاارخيص والرساام المقاارر لااه بمااا ال يجاااوز اربعااين جنيهااا  
 0وحاالت اإلعفاص منه

 الباب الخامس
 التدرج

: يعتبار متادرجا كال مان يلتحاق لادي صااحب العمال بقصاد تعلام مهناة او 111ماادة  
نظمااه للتاادرج ويصاادر الااوزير المخااتص قاارارا  بالقواعااد واإلجااراصات الم 0صاانعة 
 0المهني

: يجااب ان يكااون اتفاااق التاادرج مكتوبااا  وتحاادد فيااه ماادة تعلاام المهنااة او 111مااادة  

الصنعة ومراحلها المتتابعه والمكافأة في كل مرحلاة بصاورة تصااعديه علاي اال تقال 
في المرحلة االخيرة عن الحد االدني لوجر المحدد لفئة العمال في المهنة او الصنعة 

 0فيها  التي يتدرج
: لصاحب العمل ان ينهي اتفاق التدرج إ ا ثبت لديه عدم صاوحية المتادرج 121مادة

او عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتادرج ان ينهاي 
 0االتفاق

ويشااترط ان يخطاار الطاارف الراوااب فااي انهاااص االتفاااق الطاارف االخاار وباا لي قباال  
 0ثوثة ايام علي االقل 

:  تسااري علااي المتاادرجين االحكااام الخاصااة بالجااازات وساااعات العماال 111مااادة 
( ولاي 90( ومان )55( إلاي )17وفترات الراحة المنصاوص عليهاا فاي الماواد مان )

 0( من ه ا القانون 97)



 

 الكتاب الرابع 
 عوقة العمل الجماعية

 الباب األول
 التشاور والتعاون

جلس الوزراص مجلس استشاري للعمل يضم في : يشكل بقرار من رئيس م115مادة  

عضااويته ممثلااين للجهااات المعنيااة وعاادد ماان  وي الخبااره وممثلااين ماان منظمااات 
أصحاب األعمال ومنظمات العمال  تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار 

 رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولي المجلس علي وجه الخصوص ما يلي :
 0لرأي في مشروعات القوانين المتعلقه بعوقات العمل )أ( إبداص ا 
 0)ب( إبداص الرأي في اتفاقيات العمل الدوليه قبل التوقيع عليها 
)ج(دراسااة الموضااوعات  ات الصاالة بالعوقااات المهنيااة واإلنتاجيااة علااي المسااتوي  

 0القومي 
 0االعمال)د( اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب  

)ه( اقتراح الحلول المناسبة التقاص منازعاات العمال الجماعياه علاي المساتوي القاومي 
وعلي األخص في األزمات االقتصاد ياه التاي تاؤدي إلاي توقاف بعاض المشاروعات 

 0عن العمل كليا  او جزئيا
 0)و(ابداص الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليها الوزارة المختصه 

 

 الباب الثاني
 لمفاوضات الجماعيها

: المفاوضه الجماعيه هي الحوار والمناقشات التاي تجاري باين المنظماات 116مادة  

 النقابية العماليه وبين اصحاب االعمال او منظماتهم ، من اجل :
 0تحسين شروط وظروف العمل واحكام االستخدام

 0التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية االجتماعيه لعمال المنشأة
 0)ج( تسوية المنازعات بين العمال واصحاب االعمال

:تكون المفاوضة الجماعية علي مستوي المنشأة او فرع النشااط او المهناة 117مادة  
 0او الصناعة كما تكون علي المستوي اإلقليمي او القومي 

:يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمساين عاامو فاأكثر باين ممثلاين 119مادة  
 0نة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العملعن اللج

فإ ا لم توجد لجنه نقابيه بالمنشأة يكون التفاوض باين صااحب العمال وخمساة عماال  
تختارهم النقابة العامة المعنياة علاي ان يكاون مان بيانهم ثوثاة علاي االقال مان عماال 

 0المنشأة 

عامو يتم التفاوض باين ممثلاين عان  وبالنسبة للمنشأت التي تستخدم اقل من خمسين 
النقابااة العامااة المعنيااة وبااين ممثلااين عاان منظمااة أصااحاب األعمااال المعنيااة أو عاان 



أصحاب العمل ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا  فاي إجاراص التفااوض وإبارام 
 0ما يسفر عنه من اتفاق

ز للطارف اآلخار فإ ا رفض أحد الطرفين البدص في إجراصات المفاوضة الجماعية جاا
ان يطلب من الجهاة اإلدارياة المختصاة تحرياي إجاراصات التفااوض بإخطاار منظماة 
أصااحاب األعمااال او المنظمااة النقابيااة للعمااال بحسااب األحااوال لمباشاارة التفاااوض 
الجماااعي نيابااة عاان الطاارف الاارافض وتعتباار المنظمااة المختصااه فااي هاا ه الحالااة 

 0اق الجماعي مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع االتف
:يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي فاي المفاوضاات 118مادة 

 0الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة

ولصاحب العمل او ممثلي التنظيم النقابي طلاب ها ه البياناات مان منظمااتهم بحساب  
 0األحوال 

نظمات أصحاب األعمال بتقديم ماا  يلازم ويلتزم االتحاد العام لنقابات عمال مصر وم
لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصاة بفارع النشااط او 
المهنااة أو الصااناعة ، ولوتحاااد العااام والمنظمااات المشااار إليهااا طلااب هاا ه البيانااات 

 0والمعلومات من الجهات المعنية

لمعلومات المطلوبة جوهرية والزماة ويراعي في جميع األحوال ان تكون البيانات وا
 0للسير في المفاوضة 

:يحظر علاي صااحب العمال اثنااص المفاوضاه اتخاا  اجاراصات او  اصادار 150مادة  
قاارارات تتعلااق بالموضااوعات المطروحااة للتفاااوض إال عنااد قيااام حالااة الضاارورة 

 0واالستعجال ويشترط ان يكون االجراص او القرار في ه ة الحالة مؤقتا  
:بدون االتفاق ال ي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقياة جماعياة طبقاا للشاروط 151دة ما

 0والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعيه الواردة في ه ا القانون
فإ ا لم تسفر المفاوضه عن اتفاق كان ألي من الطرفين ان يلجاأ إلاي الجهاة اإلدارياة 

  0للوصول إلي اتفاق المختصه لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما

 

 الباب الثالث
 اتفاقيات العمل الجماعيه

:اتفاقيااة العماال الجماعيااة هااي اتفاااق ياانظم شااروط وظااروف العماال واحكااام 151مااادة

التشغيل ويبرم بين منظمة او اكثر من المنظمات النقابيه العماليه وبين صااحب عمال 
 0او مجموعة من أصحاب االعمال او اكثر من منظماتهم

:يجب ان تكون االتفاقيه الجماعياه مكتوباه باللغاة العربياة وان تعارض مان 152مادة 

خول خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها علي مجلس إدارة النقابة العامه او االتحااد 
العام لنقابات عمال مصر علاي حساب األحاوال المقاررة فاي قاانون النقاباات العمالياة 

بيااة المطلقااة ألعضاااص مجلااس اإلدارة و لااي وتكااون الموافقااة عليهااا ماان أيهمااا باألول
 0خول مدة ال تجاوز ثوثين يوما من تاريخ توقيع االتفاقيه

  0ويترتب علي تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطون االتفاقيه



: يقااع باااطوً كاال حكاام ياارد فااي االتفاقيااة الجماعيااة يكااون مخالفاااً ألحكااام 151مااادة 

 داب العامة.القانون أو النظام العامة أو اآل
وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابال فاي االتفاقياة الجماعياة 

 ، يسري الحكم ال ي يحقق فائدة أكثر للعامل دون ويره
:يكون إبرام االتفاقية الجماعية لمادة محاددة ال تزياد علاي ثاوث سانوات أو 155مادة 

لمادة فاي الحالاة األخيارة علاي ثاوث للمدة الوزماة لتنفيا  مشاروع معاين فاإ ا زادت ا
سنوات تعين علي طرفي االتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثوث سانوات فاي ضاوص ماا 
يكون قد أستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع فاي شاأن التجدياد اإلجاراصات 

 ( من ه ا القانون.156الواردة بالمادة )
لمفاوضة الجماعية لتجديادها قبال :يتعين علي طرفي االتفاق سلوي طريق ا156مادة 

انتهاص مدتها بثوث سنوات فإ ا انقضت المدة األخيرة دون االتفاق علاي التجدياد أمتاد 
العمل باالتفاقية مدة ثوثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها فإ ا انقضاي شاهران دون 
 التوصل إلي اتفاق كاان ألي مان طرفاي االتفاقياة عارض األمار علاي لجهاة اإلدارياة

( من 170المختصة التخا  ما يلزم نحو إتباع إجراصات الوساطة وفقاً ألحكام المادة )
 ه ا القانون .

:يلتزم صاحب العمل بأن يضاع فاي مكاان ظااهر فاي محال العمال االتفاقياة 157مادة 

الجماعية متضمنة نصوصها والماوقعين عليهاا وتااريخ إياداعها لادي الجهاة اإلدارياة 
 المختصة.

كون االتفاقياة الجماعياة نافا ة وملزماة لطرفيهاا بعاد إياداعها لادي الجهاة : ت159مادة 

اإلدارية المختصة ونشر ه ا اإليداع الوقائع المصارية مشاتموً علاي ملخاص ألحكاام 
 االتفاقية .

وتتولي الجهة اإلدارية المختصة قياد االتفاقياة خاول ثوثاين يومااً مان تااريخ إياداعها 
 حكام الفقرة األولي .لديها ونشر القيد وفقاً أل

ولها خول المدة الم كورة االعتاراض علاي االتفاقياة ورفاض قيادها وإخطاار طرفاي 
االتفاقيااة باااالعتراض والاارفض وأساابابه و لااي بكتاااب موصااى عليااه مصااحوب بعلاام 
الوصااول. فااإ ا انقضاات الماادة الماا كورة ولاام تقاام الجهااة اإلداريااة بالقيااد والنشاار أو 

 ص القيد والنشر وفقاً ل حكام السابقة .االعتراض وجب عليها إجرا
: إ ا رفضاات الجهااة اإلداريااة المختصااة قيااد االتفاقيااة وفااق أحكااام المااادة 158مااادة 

السابقة جاز لكل من طرفي االتفاقية اللجوص إلي المحكمة االبتدائية التي يقاع بادائرتها 
ول ثوثاين محل العمل بطلب القيد وفاق اإلجاراصات المعتاادة لرفاع الادعوى و لاي خا

 يوماً من تاريخ اإلخطار بالرفض .
فإ ا قضت المحكمة بقيد االتفاقية وجب علي الجهاة اإلدارياة إجاراص القياد فاي الساجل 

 الخاص ونشر ملخص االتفاقية في الوقائع المصرية بو مصروفات .
:للمنظمات النقابية وأصحاب األعمال ومنظماتهم من ويار طرفاي االتفاقياة 160مادة 

اعية االنضمام إلي االتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية و لي بنااص علاي اتفااق الجم
باااين الطااارفين الاااراوبين فاااي االنضااامام ودون حاجاااة إلاااي موافقاااة طرفاااي االتفاقياااة 

 األصليين ويكون االنضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلي الجهة اإلدارية .



ير علي هامش الساجل بماا يطارأ علاي :علي الجهة اإلدارية المختصة التأش161مادة 

االتفاقية الجماعية من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشار ملخاص للتأشاير فاي الوقاائع 
 المصرية خول خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله .

: يلتزم طرفا االتفاقية الجماعية بتنفي ها بطريقة تتفق مع ماا يقتضايه حسان 161مادة 
 بأي عمل أو إجراص من شأنه أن يعطل تنفي  أحكامها . النية وأن يمتنعا عن القيام

: إ ا طرأت ظروف استثنائية وير متوقعة ترتب علي حدوثها أن تنفي  أحد 162مادة 

الطاارفين االتفاقيااة أو لحكاام ماان أحكامهااا أصاابا مرهقاااً وجااب علااي الطاارفين ساالوي 
قق التوازن طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة ه ه الظروف والوصول إلي اتفاق يح

 بين مصلحتهما .
فإ ا لم يصل الطرفان إلي اتفاق كان ألي منهما عارض األمار علاي الجهاة اإلدارياة  

( مان ها ا 170المختصة التخا  ما يلزم نحو اتباع إجاراصات الوسااطة وفقاا  الحكاام )
 0القانون

 :لكل من طرفي االتفاقية الجماعية وك لي لكل  ي مصالحة مان العماال او161مادة  

أصحاب األعمال ان يطلب الحكم بتنفي ي من أحكامها او بالتعويض عن عادم التنفيا  
و لااي عاان الممتنااع عاان التنفياا  او المخااالف لولتزامااات الااواردة باالتفاقيااة وال يحكاام 
بالتعويض علاي المنظماة النقابياة او منظماة أصاحاب األعماال إال إ ا كاان التصارف 

ويض قاد صادر عان مجلاس إدارة المنظماة او ال ي ترتب عليه الضرر الموجب للتعا
 0الممثل القانوني لها

:للمنظماااة النقابياااة ولمنظماااات أصاااحاب األعماااال التاااي تكاااون طرفاااا فاااي 165ماااادة 

االتفاقيه الجماعيه ان ترفع لمصلحة أي عضو من أعضاائها جمياع الادعاوى الناشائة 
 0يعن اإلخول بأحكام االتفاقية و لي دون حاجة إلي توكيل منه ب ل

وللعضو ال ي رفعت الدعوى مان المنظماة لمصالحته ان يتادخل فيهاا كماا يجاوز لاه  
 0رفع ه ة الدعوى ابتداص مستقو عنها

:تخضااع المنازعااات الخاصااة بااأي حكاام ماان أحكااام االتفاقيااة الجماعيااه  166مااادة 
 0لدجراصات التي يتفق عليها الطرفان في االتفاقيه

التفاقية خضعت تلاي المنازعاات ل حكاام الخاصاة فإ ا لم ترد ه ه  اإلجراصات في ا 
بتسوية منازعات العمل الجماعيه الواردة في الباب الرابع من الكتاب الرابع مان ها ا 

 0القانون
:تقوم الوزارة المختصة بإنشااص وحادة إدارياة تخاتص بشائون المفاوضاات 167مادة  

 0واالتفاقيات الجماعيه ومراقبة تطبيقها

ختص باالتفاق مع منظمات العماال ومنظماات أصاحاب األعماال ويصدر الوزير الم 
قرارا  يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته واإلجراصات التي تتبع فاي 

 0شأنه علي المستويين اإلقليمي والمستويات االدني

ويصاادر الااوزير المخااتص قاارارا يتضاامن عقااد عماال جماااعي نمااو جي يسترشااد بااه  
 0أطراف المفاوضه

 
 



 لباب الرابعا
 منازعات العمل الجماعي

:مع عدم اإلخاول بحاق التقاضاي تساري أحكاام ها ا البااب علاي كال نازاع 169مادة 

يتعلااق بشااروط العماال او ظروفااه او أحكااام االسااتخدام ينشااأ بااين صاااحب العماال او 
 0مجموعة من أصحاب األعمال وبين جميع العمال او فريق منهم 

نص عليه في المادة السابقة وجب علي طرفيه الادخول : إ ا ثار نزاع مما 168مادة  
 0في مفاوضة جماعية لتسويته وديا  

:إ ا لم تتم تسوية النزاع كلياا  خاول ثوثاين يوماا  مان تااريخ بادص المفاوضاه 170مادة 

جاز للطرفين او الحدهما او لمن يماثلهم التقادم بطلاب إلاي الجهاة اإلدارياة المختصاة 
 0التخا  إجراصات الوساطه

:تعد في الوزارة المختصة قائماة بالوساطاص ويصادر بهاا قارار مان الاوزير 171مادة 

المخاااتص بالتشااااور ماااع االتحااااد العاااام لنقاباااات عماااال مصااار ومنظماااات أصاااحاب 
 0االعمال

 ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاص قرارا من الوزير المختص  
 يتم اختياره من قائمة الوسطاص :يجب أن تتوافر في وسيط النزاع ال ي171مادة  

 0)أ(أن يكون  ا خبرة في موضوع النزاع
 0)ب(أال يكون له مصلحة في النزاع 

 0)ج(أال يكون قد سبق اشتراكه بأية صوره في بحث النزاع او محاولة تسويته
وتحاادد الجهااة اإلداريااة المختصااة بمناساابة كاال ناازاع الجهااة او الجهااات التااي تتحماال 

لماادة التااي يتعااين خولهااا علااي الوساايط إنهاااص مهمتااه بحااد أقصااى نفقااات الوساااطة وا
 0خمسة واربعون يوما  

:يقااوم الطرفااان باختيااار الوساايط  ماان بااين المقياادين فااي قائمااة الوسااطاص 172مااادة 
( من ه ا القانون وابول الجهة اإلدارية المختصاة 171المنصوص عليها في المادة )

قديم الطلب وتتاولي ها ه الجهاة إخطاار الوسايط به و لي خول ثمانية أيام من تاريخ ت
 0ال ي وقع عليه االختيار

فإ ا تبين له ه الجهة فقدان الوسيط المختاار ألي مان الشاروط المنصاوص عليهاا فاي 
( من ه ا القانون او انقضت المادة المشاار إليهاا فاي الفقارة الساابقة دون 171المادة )

إلدارية المختصة تعيينه من باين المقيادين قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة ا
  0في القائمة المشار إليها و لي خول العشرة األيام التاليه

:تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة اإلدارية المختصه له باختيااره 171مادة  
 0او تعيينه ويرفق باألخطار األوراق الخاصة بالنزاع

( مان 171دة المحاددة لاه تطبيقاا لحكام الماادة )وعلي الوسيط إنجاز مهمته خول الما 
    0ه ا القانون وله ان يستعين في أداص مهمته بمن يلزم من  وي الخبرة

:للوسيط كافة الصوحيات في سبيل فحص النازاع واإللماام بعناصاره ولاه 175مادة  

علااي وجااه الخصااوص سااماع طرفااي الناازاع واالطااوع علااي مااا يلاازم ماان مسااتندات 
ن تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التاي تعيناه علاي أداص وعلي الطرفي

 0مهمته



:علي الوسايط ان يبا ل مسااعيه للتقرياب باين وجهاات نظار طرفاي النازاع 176مادة 

فااإ ا لاام يااتمكن ماان تحقيااق  لااي كااان عليااه أن يقاادم للطاارفين كتابااة مااا يقترحااه ماان 
 0توصيات لحل النزاع

ن التوصيات التي قدمها الوسيط او بعضه وجب إثبات  لاي :إ ا قبل الطرفا177مادة 
 0في اتفاقية يوقعها الطرفين والوسيط

ويجب ان يكون رفض الطرفين او أحادهما للتوصايات المشاار إليهاا كلهاا او بعضاها 
مسااببا  ويجااوز للوساايط فااي هاا ة الحالااة إعطاااص مهلااة أقصاااها ثوثااة أيااام لماان رفااض 

ي قبل ان يقدم الوسيط تقريره إلي الجهاة اإلدارياة التوصيات للعدول عن الرفض و ل
 0المختصة

:علي الوسيط أن يقدم خول أسبوع مان تااريخ انتهااص المهلاة المشاار إليهاا 179مادة  

في المادة السابقة تقريارا  للجهاة اإلدارياة المختصاة يتضامن ملخصاا للنازاع وبياناات 
او رفض لهاا مان الطارفين او مان مسببا  للتوصيات التي انتهي إليها وما تم من قبول 

 0أحدهما واسباب الرفض
:إ ا لام يقبال الطرفاان او أحادهما التوصايات التاي قادمها الوسايط كاان ألي 178مادة 

 0منهما ان يتقدم إلي الجهة اإلدارية المختصة بطلب اتخا  إجراصات التحكيم
ه او مان : يجب ان يكون طلب التحكيم المقدم من صااحب العمال موقعاا منا190مادة 

 0وكيله المفوض

او مان -ان وجدت–فإ ا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية 
  0و لي كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة 0النقابة العامة المختصة 

وتتولي الجهة اإلدارية المختصة إحالاة ملاف النازاع إلاي هيئاة التحكايم و لاي خاول  
 0ريخ تقديم الطلبيومين من تا

 
 

:ألي من طرفي النزاع في المنشأة اإلستراتيجية والحيوية المشار إليهاا فاي 191مادة 
أن  -عناد تساوية النازاع وديااً مان خاول المفاوضاة –( مان ها ا القاانون 181المادة )

يطلااب ماان الجهااة اإلداريااة المختصااة إحالتااه مباشاارة ولااي هيئااة التحكاايم و لااي دون 
 طة ويجب أن يرفق بالطلب م كرة شارحة لموضوع النزاع .سلوي سبيل الوسا

وعلي الجهاة اإلدارياة المختصاة إحالاة النازاع إلاي هيئاة التحكايم خاول أسابوع علاي 
 األكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم .

 : تشكل هيئة التحكيم من :191مادة 

ماة فاي بداياة إحدى دوائر محاكم االستئناف التي تحددها الجمعياة العمومياة لكال محك
كل سنة قضاائية والتاي يقاع فاي دائارة اختصاصاها المركاز الرئيساي للمنشاأة وتكاون 

 لرئيس ه ه الدائرة رئاسة الهيئة.
 محكم عن صاحب العمل .

 محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العاملة المعنية .
 محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص .



العمال والتنظايم النقاابي والاوزارة المختصاة أن يختاار محكمااً وعلي كل من صاحب 
 احتياطيا يحل محل المحكم األصلي عند ويابه.

: تتولى نظر النزاع هيئة التحكايم التاي يقاع فاي دائارة اختصاصاها المركاز 192مادة 

الرئيسي للمنشأة وتطبق فيما لام يارد بشاأنه ناص خااص فاي ها ا البااب أحكاام قاانون 
 لمواد المدنية والتجارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.التحكيم في ا

: يحادد رئايس هيئاة التحكايم جلساة لنظار النازاع ال يجااوز ميعادهاا خمساة 191مادة 

عشر يوماا مان تااريخ ورود ملاف النازاع إلاي الهيئاة ويخطار أعضااص الهيئاة وممثال 
أيااام علااي األقاال ماان الااوزارة المختصااة طرفااا الناازاع بالجلسااة المحااددة قباال ثوثااة 

 تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
:يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن ياؤدي 195مادة 

 مهمته بال مة والصدق.
:تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعاروض عليهاا فاي مادة ال تجااوز شاهراً 196مادة 

ماع الشااهود وناادب أهاال الخباارة ومعاينااة محااال ماان باادص نظااره. وللهيئااة أن تقاارر ساا
العماال واالطااوع علااي جميااع المسااتندات الخاصااة بااالنزاع واتخااا  اإلجااراصات التااي 

 تمكنها من الفصل فيه.
: تطبق هيئة التحكايم القاوانين المعماول بهاا ، فاإ ا لام يوجاد ناص تشاريعي 197مادة 

بمقتضاى مباادش الشاريعة يمكن تطبيق حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإ ا لام توجاد 
اإلسومية فإ ا لم توجد فمقتضي مبادش القاانون الطبيعاي وقواعاد العدالاة وفقااً للحالاة 
االقتصادية واالجتماعية السائدة فاي منطقاة المنشاأة  ويصادر الحكام بأولبياة اآلراص ، 
فإ ا تساوت يرجا الجانب ال ي منه الرئيس ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكام صاادر 

 محكمة االستئناف بعد ت ييله بالصيغة التنفي ية . عن
:علي هيئة التحكيم إعون كل من طرفي النازاع بصاورة مان الحكام بكتااب 199مادة 

مسااجل موصااي عليااه مصااحوباً بعلاام الوصااول و لااي خااول ثوثااة أيااام ماان تاااريخ 
 صدوره وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلاي الجهاة اإلدارياة المختصاة
لقيااد منطااوق الحكاام فااي سااجل خاااص ، ويكااون لكاال  ي شااأن حااق الحصااول علااي 
صااورة ماان هاا ا الحكاام ولكاال ماان طرفااي الناازاع أن يطعاان فااي الحكاام أمااام محكمااة 
الاانقض وتتبااع فااي اإلعااون والطعاان الشااروط واألوضاااع واإلجااراصات المقااررة فااي 

 قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
ي األحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصاة بتصاحيا : تطبق عل198مادة 

 األحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
:تخاتص هيئاة التحكايم ونظار اإلشاكاالت فاي تنفيا  األحكاام الصاادرة عنهاا 180مادة 

 اد المدنية والتجارية.و لي وفقاً للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المو
ويحدد وزير العدل بقرار يصدره باالتفاق مع الاوزير المخاتص عادد هيئاات التحكايم 
فااي نطاااق كاال محكمااة ماان محاااكم االسااتئناف ، وتتااولي الجمعيااات العموميااة لهاا ه 
 المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل ه ه الهيئات .

لمشاار إلياه تحدياد بادل حضاور الجلساات للمحكماين عان أصااحاب ويتضامن القارار ا
 األعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة 



( مان 181عدا المنشاآت اإلساتراتيجية والحيوياة المشاار إليهاا فاي الماادة ): 181مادة 

فااي حالااة عاادم قبااول أي  –هاا ا القااانون ، يجااوز لصاااحب العماال أو التنظاايم النقااابي 
االتفاق علي  –ت التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع ال ي ينشأ بينهما منهما للتوصيا

اللجااوص للتحكاايم الخاااص باادالً ماان هيئااة التحكاايم المنصااوص عليهااا فااي هاا ا الباااب . 
ويحااادد الطرفاااان فاااي وثيقاااة التحكااايم الموقعاااة منهماااا موضاااوع النااازاع والشاااروط 

وبشارط أن عاددهم وتاراً  واإلجراصات التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكماين
. ويكون حكام التحكايم ملزمااً للطارفين بعاد إياداع المحكام أو المحكماين أصال الحكام 
وأصاال وثيقااة تحكاايم قلاام كتاااب المحكمااة التااي يقااع فااي دائاارة اختصاصااها المركااز 

 الرئيسي للمنشأة . 
أصال  ويكون ه ا الحكم قابوً للتنفي  بأمر يصدره قاضي التنفيا  بالمحكماة التاي أودع

 الحكم قلم كتابها بناص  علي طلب أي من  وي الشأن . 
ويختص قاضي التنفيا  بكال ماا يتعلاق بتنفيا  حكام التحكايم .ويتباع فاي ماا لام يتضامنه 
أحكام ه ه المادة ووثيقة التحكيم األحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنياة 

 والتجارية.
ي ويكاااون إعوناااه وتنظيماااه مااان خاااول : للعماااال حاااق اإلضاااراب السااالم181ماااادة 

منظماتهم النقابياة دفاعااً عان مصاالحهم المهنياة واالقتصاادية واالجتماعياة،و لي فاي 
 الحدود وطبقاً للضوابط واإلجراصات المقررة في ه ا القانون.

وفااي حالااة إعتاازام عمااال المنشااأة  ات اللجنااة النقابيااة اإلضااراب فااي األحااوال التااي 
بعااد موافقااة مجلااس ادارة النقابااة –، يجااب علااي اللجنااة النقابيااة يجيزهااا هاا ا القااانون 

إخطاار كال مان صااحب العمال والجهاة –العامة المعيناة بأولبياة ثلثاي عادد أعضاائه 
اإلداريااة المختصااة قباال التاااريخ المحاادد لوضااطراب بعشاارة أيااام علااي األقاال و لااي 

 بكتاب مسجل بعلم الوصول.
كااون اإلخطااار باااعتزام العمااال اإلضااراب للنقابااة فااإ ا لاام يكاان بالمنشااأة لجنااة نقابيااة ي

العامة المعنية ،وعلي األخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها باألولبياة المنصاوص عليهاا 
 في الفقرة السابقة القيام باإلخطار المشار إليه.

وفي جميع األحوال يتعين أن يتضمن اإلخطاار األساباب الدافعاة لدضاراب ، والمادة 
 له.الزمنية المحددة 

: يحظر علي العمال اإلضراب أو إعونه بواسطة منظماتهم النقابياة بقصاد 182مادة 

تعااديل اتفاقيااة العماال الجماعيااة أثناااص ماادة سااريانها ، وكاا لي خااول جميااع مراحاال 
 وإجراصات الوساطة والتحكيم.

: يحظاار اإلضااراب أو الاادعوة إليااه فااي المنشااآت اإلسااتراتيجية أو الحيويااة 181مااادة 

رتااب علااي توقااف العماال فيهااا اإلخااول باااألمن القااومي أو الخاادمات األساسااية التااي يت
 التي تقدمها للمواطنين

( ماان هاا ا القااانون 181:يترتااب علااي االضااراب المشااار إليااه فااي المااادة )185مااادة 

 احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر.



أو  :يكااون لصاااحب العماال ، لضاارورات اقتصااادية ، حااق اإلوااوق الكلااي186مااادة 

الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشااطها بماا قاد يماس حجام العمالاة بهاا ، و لاي 
 في األوضاع وبالشروط واإلجراصات المنصوص عليها في ه ا القانون.

: فااي تطبيااق أحكااام المااادة السااابقة ، علااي صاااحب العماال أن يتقاادم بطلااب 187مااادة 
 تشكل له ا الغرض.إووق المنشأة  تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة 

ويتضمن الطلب األسباب التي يستند إليها في  لاي وأعاداد وفئاات العماال الا ي سايتم 
 االستغناص عنهم.

وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خول ثوثين يوماً علي األكثر مان تااريخ تقاديم 
اريخ الطلب اليها فإ ا كان القرار صادراً بقبول الطلاب وجاب أن يشاتمل علاي بياان تا

 تنفي ه .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من ها ا القارار بقباول الطلاب وجاب أن يشاتمل علاي بياان 
تاريخ تنفي ه . ولصاحب الشأن أن يتظلم من ه ا القرار أمام لجنة أخاري تشاكل لها ا 

 الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفي ه.
اص بتشااكيل كاال ماان اللجنتااين المشااار إليهمااا ويصاادر قاارار ماان رئاايس مجلااس الااوزر

وتحديااد اختصاصاااتهما والجهااات التااي تمثاال فيهمااا واإلجااراصات التااي تتبااع أمامهمااا 
 ومواعيد وإجراصات التظلم.

ويراعااي أن يتضاامن تشااكيل كاال ماان اللجنتااين ممااثوً عاان المنظمااة النقابيااة العماليااة 
وممااثوً عام منظماات أصااحاب المعنياة يرشاحه االتحااد العااام لنقاباات عماال مصار ، 

 األعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.
: يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقادم مناه 189مادة 

وبالقرار الصادر باإلووق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمهاا أو نشااطها . 
ن التاريخ ال ي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو ويكون تنفي   لي القرار اعتباراً م

 التظلم علي حسب األحوال.
:فااي حالااة اإلوااوق الجزئااي أو تقلاايص حجاام المنشااأة أو نشاااطها ، إ ا لاام 188مااادة 

تتضاامن االتفاقيااة الجماعيااة السااارية فااي المنشااأة المعااايير الموضااوعية الختيااار ماان 
ين علي صااحب العمال أن يتشااور فاي ها ا سيتم االستغناص عنهم من العمال، فإنه يتع

الشااأن ماان المنظمااة النقابيااة و لااي بعااد صاادور القاارار وقباال التنفياا  وتعتباار األقدميااة 
واألعباص العائلية والسن والقدرات والمهاارة المهنياة للعماال مان المعاايير التاي يمكان 

 االستئناس بها في ه ا الشأن.
معاايير والموازنااة باين مصااالا المنشااأة وفاي جميااع األحاوال يتعااين أن تراعاي تلااي ال

 ومصالا العمال .
:يحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب اإلووق الكلي أو الجزئاي للمنشاأة 100مادة 

 أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناص مراحل الوساطة والتحكيم.
( ماان هاا ا القااانون ، وفااي الحاااالت 189: مااع عاادم اإلخااول بحكاام المااادة )101مااادة 
يحق فيها لصاحب العمل انهاص عقد العمل ألساباب اقتصاادية يجاوز لاه بادالً مان التي 

استخدام ها ا الحاق ان يعادل مان شاروط العقاد بصافة مؤقتاة ، ولاه علاي األخاص أن 



يكلف العامل بعمل متفاق علياه ولاو كاان يختلاف عان عملاه األصالي ، كماا أن لاه أن 
 ور.ينقص أجر العامل بما ال يقل عن الحد األدنى ل ج

فإ ا قام صااحب العمال بتعاديل فاي شاروط العقاد وفقااً للفقارة الساابقة كاان للعامال أن 
ينهااي عقااد العماال دون أن يلتاازم باإلخطااار ، ويعتباار اإلنهاااص فااي هاا ه الحالااة انهاااص 
مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامال المكافاأة المنصاوص عليهاا باالفقرة 

 التالية.
إنهاااص العقااد ألسااباب اقتصااادية وفقاااً لدجااراصات المبينااة  ويلتاازم صاااحب العماال عنااد

( من ه ا القانون  بأن يؤدي للعامال الا ي أنهاي عقاده مكافاأة 100-186بالمواد من )

تعااادل األجاار الشااامل لشااهر عاان كاال ساانة ماان الخمااس الساانوات األولااي ماان ساانوات 
 الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز  لي.

 

 الكتاب الخامس
 والصحة المهنية وتأمين بيئة العملالسومة 

 الباب األول
 التعاريف ونطاق التطبيق

: يقصد في تطبيق أحكام ه ا الكتاب بالمصطلحات االتيه المعااني المبيناة  101مادة  

 قرين كل منها :
إصابة العمل ،واألمراض المهنية ،واألمراض المزمنة التعااريف الاواردة بهاا فاي -1

   0ي وقراراته التنفي يةقانون التأمين االجتماع
المنشأة :كل مشروع او مرفق يملكه او ياديره شاخص مان أشاخاص القاانون العاام -1

 0او الخاص
المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من ه ا الكتاب :كل مشروع او مرفق يملكاه -2

 0او يديره شخص من أشخاص القانون الخاص 
ع مواقاع العمال ، والمنشاأت وفروعهاا :تسري أحكام ه ا الكتاب علي جمي102مادة  

 0ايا كان نوعها او تبعيتها سواص كانت برية او بحرية
 0كما تسري ايضا علي المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة

 الباب الثاني
 مواقع العمل واإلنشاص والتراخيص

مانا التاراخيص :يراعي عناد اختياار مواقاع العمال والمنشاأت وفروعهاا و101مادة  
 0الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقا  الحكام التشريعات الصادرة في ه ا الشأن

: تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس اإلدارة المركزية 105مادة  

المختصة في ه ه الوزارة وعضوية كال مان رؤسااص اإلدارات المركزياة المختصاين 
الهجااارة واإلساااكان والصاااحة والماااوارد المائياااة والاااري باااوزارات القاااوي العاملاااة و

 0والكهرباص الداخلية وشئون البيئة 

ويصاادر بتشاااكيل هااا ه اللجنااة قااارار مااان الاااوزير المخااتص باالتفااااق ماااع الاااوزراص  
 المعنيين، وتختص ه ه اللجنة بما يلي :



وضااع معااايير واشااتراطات ماانا تااراخيص المحااال والمنشااأت الصااناعية التااي -1  

او تاديرها الاوزارات او الهيئاات العاماة والوحادات االقتصاادية التابعاة لهاا او  تنشئها
 0شركات قطاع األعمال العام او شركات القطاع العام

الموافقة علي اتخا  إجراصات منا التراخيص للمحال والمنشأت المشار إليهاا علاي -1

عادم اإلخاول ان يكون إصدار الترخيص من وحدات اإلدارة المحلية المختصة ، مع 
 0بأحكام القوانين الصادرة في ه ا الشأن 

:تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضاوية ممثلاي 106مادة  
 0الوزارات بالمحافظات المشار إليها في المادة السايقة

 ويصدر بتشكيل ه ة اللجنة قرار من المحافظة المختص بما يلي : 
منا التراخيص للمحاال والمنشاأت المشاار إليهاا فاي الماادة  )أ(متابعة اتخا  إجراصات

المااا كورة ومتابعاااة تنفيااا  االشاااتراطات التاااي وضاااعتها اللجناااة المركزياااة فاااي هااا ا 
 0الخصوص

)ب(منا الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحاال ومنشاأت القطااع االساتثماري 
 0بنفس المعايير واالشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية 

:تشكل لجنة محلية علي مستوي كل مان :المركاز والمديناة والحاي ،و لاي 107مادة  

من ممثلاي األجهازة القائماة علاي شائون اإلساكان والقاوي العاملاة والهجارة والصاحة 
 0والكهرباص والبيئة بالوحدات المحلية

ويصدر بتشكيل ه ة اللجنة قرار من رئيس الوحادة المحلياة المخاتص وتخاتص ها ة  
 دون ويرها بما يلي : اللجنة

مااانا الموافقاااات وإصااادار التاااراخيص  للمحاااال والمنشاااأت التابعاااة للقطااااع الخااااص  
،و لي فيما عدا المحاال والمنشاأت الصاغيرة التاي يحاددها ويباين اشاتراطات إنشاائها 

 0قرار من وزير اإلسكان 
تحديد االشاتراطات الخاصاة الواجاب توافرهاا فاي المحال او المنشاأة موضاوع طلاب 

 0الترخيص والتأكد من استيفاص ه ة االشتراطات قبل إصدارها 

ويتعاااين موافقاااة أجهااازة الساااومة والصاااحة المهنياااة التابعاااة لاااوزارة القاااوي العاملاااة 
والهجرة علي منا التراخيص للمحاال والمنشاأت التاي يكاون إصادار التاراخيص لهاا 

 0عديل بهامن جهات أخري ، و لي قبل إصدار ه ة التراخيص وعند إجراص أي ت

 الباب الثالث
 تأمين بيئة العمل

:تلتازم المنشاأة وفروعهاا بتاوفير وساائل الساومة والصاحة المهنياة وتاأمين 109مادة 
بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عماا يلاي 

 بوجه خاص :
 0الوطأة الحرارية والبرودة
 0الضوضاص واالهتزازات 

 0( اإلضاصة)ج
 0)د( اإلشعاعات الضارة والخطرة

 0)ه(تغيرات الضغط الجوي



 0)و(الكهرباص االستاتيكيه والديناميكيه
 0)ز(مخاطر اإلنفجار

: تلتزم المنشأة وفروعها باتخا  جميع االحتياطات والتدابير الوزمة لتوفير 108مادة 

طر الميكانيكيااة التااي وسااائل السااومة والصااحة وتااأمين بيئااة العماال للوقايااة ماان المخااا
 تنشأ من االصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي االخص: 

أ(كاال خطاار ينشااأ عاان رالت وأدوات العماال ماان أجهاازة ورالت وأدوات رفااع وجاار 
 0وسائل االنتقال والتداول ونقل الحركة 

 0)ب(كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناص والحفر ومخاطر االنهيار والسقوط 
:تلتاازم المنشااأة وفروعهااا باتخااا  وسااائل وقايااة العمااال ماان خطاار اإلصااابة 110دة مااا

بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متاي كانات 
 طبيعة العمل تعرض العمال لظروف اإلصابة بها وعلي األخص:

 0التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها
   0اآلدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية مخالطة
:تلتاازم المنشااأة وفروعهااا بتااوفير وسااائل الوقايااة ماان المخاااطر الكيميائيااة 111مااادة 

الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلاي 
  : 

مواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التاي عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به لل
 0يتعرض لها العمال

 0عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها

)ج(تااوفير االحتياطااات الوزمااة لوقايااة المنشااأة والعمااال عنااد نقاال وتخاازين وتااداول 
 0استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها 

د(االحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جمياع البياناات )
 0الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات

)ه(وضع بطاقاات تعرياف لجمياع الماواد الكيميائياة المتداولاة فاي العمال موضاحا  بهاا 
ائي لهااا ودرجااة خطورتهااا واحتياطيااات االساام العلمااي والتجاااري والتركيااب الكيمياا

السومة وإجراصات الطوارش المتعلقة بهاا ، وعلاي المنشاأة ان تحصال علاي البياناات 
 0الم كورة في ه ة المواد من موردها عند التوريد

)و(تدريب العمال علي طرق التعامال ماع الماواد الكيميائياة الخطارة والماواد المساببة 
مخاطرهاااا ويطااارق األماااان والوقاياااة مااان هااا ة للسااارطان وتعاااريفهم وتبصااايرهم ب

  0المخاطر
: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخااطر السالبية والتاي 111مادة 

تنشااأ او يتفاااقم الضاارر او الخطاار ماان عاادم توافرهااا ، كوسااائل اإلنقااا  وإلسااعاف 
املين بأماااكن والنظافااة والترتيااب والتنظاايم بأماااكن العماال ، والتأكااد ماان حصااول العاا

طهو وتناول األطعمة والمشاروبات علاي الشاهادات الصاحية الدالاة علاي خلاوهم مان 
   0األمراض الوبائية والمعدية



:يصااادر الاااوزير المخاااتص قااارارا  ببياااان حااادود األماااان واالشاااتراطات 112ماااادة 
( 109،108،110،111،111واالحتياطيات الوزمة لدرص المخاطر المبيناة باالمواد )

 0لقانون و لي بعد أخ  رأي الجهات المعنيهمن ه ا ا
:تلتاازم المنشااأة وفروعهااا باتخااا  االحتياطيااات واالشااتراطات للوقايااة ماان 111مااادة 

مخاطر الحرياق طبقاا  لماا تحادده الجهاات المختصاة باوزارة الداخلياة وحساب طبيعاة 
ة النشااااط التاااي تزاولاااه المنشاااأة الخاااواص الفيزيائياااة والكيميائياااة للماااواد المساااتخدم

 والمنتجة مع مراعاة ما يلي :
)أ(أن تكااون كافااة أجهاازة وأدوات اإلطفاااص المسااتخدمة مطابقااة للمواصاافات القياسااية 

 0المصرية 

)ب(تطوير معدات اإلطفاص والوقاياة باساتخدام احادث الوساائل وتاوفير أجهازة التنبياه 
ضاروريا ، والتح ير واإلن ار المبكر والعزل الوقائي واإلطفاص اآللاي كلماا كاان  لاي 

 بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.
:تلتااازم المنشاااأة وفروعهاااا باااأجراص تقيااايم وتحليااال للمخااااطر والكاااوارث 115ماااادة 

الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارش لحماية المنشاأة والعماال بهاا عناد 
وقااوع الكارثااة علااي ان يااتم اختبااار فاعليااة هاا ة الخطااة وإجااراص بيانااات عمليااة عليهااا 

 0لتأكد من كفاصتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها ل

وتلتاازم المنشااأة بااإبول الجهااة اإلداريااة المختصااة بخطااة الطااوارش وبأيااة  تعااديوت 
 0تطرا عليها وك لي في حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها 

لهاا وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفي  ماا توجباه األحكاام الساابقة والقارارات المنفا ة 
في المواعيد التي تحددها الجهة اإلدارية المختصة وك لي في حالة وجود خطر داهام 
علي صحة العاملين او سومتهم ، يجوز له ه الخطة ان تأمر بإووق المنشاأة كلياا أو 

 0جزئيا  او بإيقاف راه او اكثر حتى نزول أسباب الخطر 

اإلدارياة ماع عادم اإلخاول بحاق وينف  القرار الصادر باإلووق او باإليقاف باالطرق 
وللجهاة اإلدارياة 0العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خول فترة اإلووق او اإليقااف

 المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفي  المباشر علي نفقة المنشأة

 الباب الرابع 
 الخدمات االجتماعية والصحية

التاأمين اإلجمااعي تلتازم المنشاأة وفروعهاا :مع عدم اإلخول بأحكام قانون 116مادة 

 بأجراص ما يلي :
الكشاف الطبااي علاي العاماال قبال التحاقااه بالعماال للتأكاد ماان ساومته ولياقتااه الصااحية 

 0طبق النوع العمل ال ي يسند إليه

كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسامانية والعقلياه والنفساية  
  0جات العمل بما يناسب احتيا

وتجااري هاا ة الفحااوص طبقااا  ل حكااام المنظمااة للتااأمين الصااحي ،ويصاادر الااوزير 
المختص باالتفاق مع وزير الصحة قرارا  بتحديد مستويات اللياقة والساومة الصاحية 

  0والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها ه ة الفحوص
 ::تلتزم  المنشأة وفروعها بما يأتي 117مادة 



 0)أ(تدريب العامل علي االسس السليمة آلداص مهنته

)ب(إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاياة 
 0المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها

جره أية مبالغ لقاص تاوفير وال يجوز للمنشأة ان تحمل العامل أية نفقات او تقتطع من ا
 0وسائل الحماية الوزمة لها

:يلتزم العامال باأن يساتخدم وساائل الوقاياة ويتعهاد بالعناياة بماا فاي حوزتاه 119مادة 

منها وبتنفي  التعليمات الصاادرة للمحافظاة علاي صاحته ووقايتاه مان حاوادث العمال، 
اصة اساتعمال الوساائل وعلي أال يرتكب أي فعل يقصاد باه مناع تنفيا  التعليماات او إسا

الموضااوعة لحمايااة وسااومة العمااال المشااتغلين معااه او تغييرهااا او إلحاااق ضاارر او 
 0تلف بها ، و لي دون اإلخول بما يفرضه أي قانون رخر في ه ا الشأن

 : تلتزم المنشأة وفروعها بإجراص ما يأتي :118مادة 

لعمال وخاصاة الخطارة )أ(التفتيش الدوري اليومي في كل وردياة عمال علاي أمااكن ا
 منها الكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها:

يفحص شكوي العامل المرضية ومعرفاة عوقتهاا –إن وجد –)ب(قيام طبيب المنشأة 
 0بنوع العمل 

)ج(التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي إلجراص الفحاص الطباي الادوري لجمياع 
ياقتهم الصحية وسومتهم بصفة مستمرة والكتشاف ماا عمال المنشأة للمحافظة علي ل

يظهر من أمراض مهنية في مراحلها األولى ، وألجراص الفحاص عناد انتهااص الخدماة 
 0، و لي كله طبقا  ألنظمة التأمين الصحي المقررة في ه ا الشأن 

 :تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل اإلسعافات الطبية :110مادة 

د عمال المنشأة في مكاان واحاد أو بلاد واحاد أو فاي دائارة واحادة نصاف وإ ا زاد عد
قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاموً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضااً 
مؤهوً أة أكثر ألعمال التمريض أو اإلسعاف بكال دورياة عمال بهاا ، وأن تعهاد إلاي 

وأن تقادم لهام األدوياة الوزماة  طبيب بعيادتهم في المكاان الا ي تعاده لها ا الغارض ،
 للعوج و لي كله بالمجان.

وإ ا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السايقتين في مستشفي 
حكومي أو خيري وجاب علاي المنشاأة أن تاؤدي إلاي ادارة المستشافي نفقاات العاوج 

 واألدوية واإلقامة .
ة واإلقامااة المنصااوص عليهمااا فااي الفقاارات ويتبااع فااي تحديااد نفقااات العااوج واألدوياا

السابقة الطرق واألوضاع التاي يصادر بهاا قارار مان الاوزير المخاتص باالتفااق ماع 
 وزير الصحة .

: يلتاازم ماان يسااتخدم عماااالً فااي أماااكن ال تصاال إليهااا وسااائل المواصااوت 111مااادة 

 العادية أن يوفر لهم وسائل االنتقال المناسبة.
 فااي المناااطق البعياادة عاان العمااران أن يااوفر لهاام التغ يااة وعلااي ماان يسااتخدم عماااالً 

 المناسبة والمساكن الموئمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المخاتص باالتفااق ماع الاوزراص المعنياين وماع اإلتحااد العاام لنقاباات 

ق البعيادة عمال مصر ومنظمات أصاحاب األعماال القارارات الووماة لتحدياد المنااط



عاان العمااران واشااتراطات ومواصاافات المساااكن وتعيااين أصااناف الطعااام والكميااات 
 التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابوً لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغ ائية الواردة في الفقرة الساابقة األخا  بنظاام توافاق 
بشاارط أن يعتمااد ماان الجهااة اإلداريااة  علااي إدارة المنشااأة والعمااال بهااا أو ممثلااوهم

المختصة ، وعلي أال يتضمن ه ا النظام االستعاضة عن تقديم ه ه الوجباات كلهاا أو 
 بعضها مقابل أي بدل نقدي .

: تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عااموً فاأكثر بتقاديم الخادمات 111مادة 

إن –باإلشااتراي مااع اللجنااة النقابيااة  اإلجتماعيااة والثقافيااة الوزمااة لعمالهااا ، و لااي
 قابة العامة المختصة.أو مع ممثلين العمال تختارهم الن–وجدت 

ويصادر قاارار ماان الاوزير المخااتص بعااد موافقاة اإلتحاااد العااام لنقاباات عمااال مصاار 
 بتحديد الحد األدنى له ه الخدمات.

حية والثقافياة : ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات االجتماعية والص112مادة 

 علي المستوي القومي.
وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاموً فأكثر بدفع مبلاغ ال يقال عان خمساة 

 جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل ه ا الصندوق.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الا ي تلتاوم كال 

عان الحاد األدناي الما كور ، و لاي كلاه باالتفااق ماع االتحااد منشأة بأدائاه بماا ال يقال 
 العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب األعمال .

كما يصدر الاوزير المخاتص قاراراً بتشاكيل مجلاس إدارة الصاندوق مراعيااً فاي ها ا 
 التشكيل التمثيل الثوثي وبناص علي ترشيا كل جهة لمن يمثلها.

اراً بالوئحااة الماليااة واإلداريااة متضاامنة علااي وجااه كمااا يصاادر الااوزير المخااتص قاار
الخصااوص كيفيااة التصاارف فااي حصاايلة المبااالغ المشااار إليهااا واالجااراصات الخاصااة 

 ب لي.
 
 

 الباب الخامس
 المهنية وبيئة العمل التفتيش في مجال السومة والصحة

تزم الجهة :مع مراعاة األحكام الواردة بالكتاب السادس من ه ا القانون ، تل111مادة 

 اإلدارية المختصة بما يأتي :
إعااداد جهاااز متخصااص للتفتاايش علااي المنشااآت يتشااكل ماان أعضاااص تتااوافر فاايهم -1

 المؤهوت العلمية والخبرة الوزمة في مجاالت الطب والهندسية والعلوم وويرها.
ل ويتولي الجهاز المشار إليه مراقبة تنفي  أحكام السومة والصحة المهنياة وبيئاة العما

 ويتم التفتيش علي أماكن العمل في فترات دورية مناسبة.
تنظيم بارامج تدريبياة متخصصاة ونوعياة لرفاع كفااصة ومساتوي أداص أفاراد جهااز -1

التفتاايش المشااار إليااه فااي الفقاارة السااابقة ، وتزوياادهم بااالخبرات الفنيااة المتطااورة بمااا 
 يضمن أفضل مستويات السومة والصحة المهنية وبيئة العمل.



تزويااد جهاااز التفتاايش المشااار إليااه بااأجهزة ومعاادات القياااس وكافااة اإلمكانيااات  -2

 الوزمة ألداص مهمته.
ويكون التفتيش علي المنشآت المتعلاق عملهاا بااألمن القاومي والتاي تحادد بقارار مان 

 رئيس مجلس الوزراص بمعرفة الجهة التي يحددها ه ا القرار.
السااومة والصااحة المهنيااة وبيئااة العماال فااي  : يكااون ألفااراد جهاااز التفتاايش115مااادة 

 سبل أداص عملهم:
إجراص بعاض الفحاوص الطبياة والمعملياة الوزماة علاي العماال بالمنشاآت للتأكاد مان 

 موصمة ظروف العمل.
أخ  عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصاناعية والتاي قاد يكاون 

مااال أو بيئااة العمال ، و لااي بغاارض تحليلهااا لهاا تااأثير ضااار علااي ساومة وصااحة الع
والتعرف علي اآلثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ، وإخطار المنشأة با لي التخاا  

 ما يلزم في ه ا الشأن.
 استخدام المعدات واألجهزة ورالت التصوير وويرها لتحليل أسباب الحوادث .

 منشأة.االطوع علي خطة الطوارش وتحليل المخاطر الخاصة بال
االطوع علي نتائج التقاارير الفنياة واإلدارياة التاي تارد للمنشاأة عان أناواع الحاوادث 

 الجسيمة وأسبابها.
 االطوع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.

ويكااون للجهااة اإلداريااة المختصااة بناااص علااي تقرياار جهاااز تفتاايش السااومة والصااحة 
ألمر بإووق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف رله أو أكثر ، و لاي المهنية وبيئة العمل ا

في حالة وجود خطر داهم يهدد سومة المنشأة أو صحة العمال أو سومة بيئاة العمال 
 حتى تزول أسباب الخطر.

 وينف  القرار الصادر باإلووق أو اإليقاف بالطرق اإلدارية.
 ق أو اإليقاف عند زوال أسباب الخطر.وتصدر الجهة المشار إليها األمر باإلوو

: يكاون حاق التفتايش بالنسابة الشاتراطات الساومة والصاحة المهنياة وبيئاة 116مادة 
العمل الواردة في التاراخيص لمفتشاي الساومة والصاحة المهنياة وبيئاة العمال تطبيقااً 

 ألحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .
 

 
 
 
 
 

 الباب السادس 
 السومة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآتتنظيم أجهزة 

 



: يصاادر الااوزير المخااتص القاارارات الوزمااة بتحديااد المنشااآت وفروعهااا 117مااادة 

التااي تلتاازم بإنشاااص أجهاازة وظيفيااة للسااومة والصااحة المهنيااة وتااأمين بيئااة العماال ، 
ت وتحادد ها ه واللجان المختصة ب لي والجهات التي تتولى التدريب في ها ه المجااال

 القرارات القواعد التي تتبع في ه ا الشأن .
وتخااتص اللجااان المشااار إليهااا ببحااث ظااروف العماال وأسااباب الحااوادث واإلصااابات 
واألمااراض المهنيااة وويرهااا ووضااع القواعااد واالحتياطااات الكفيلااة بمنعهااا ، وتكااون 

 قرارات ه ه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.
لعاملين بالجهاز الوظيفي للسومة والصحة المهنية وتاأمين ويجب أن يشمل التدريب ا

بيئة العمل وأعضااص اللجاان المختصاة با لي والمسائولين عان اإلدارة واإلنتااج بكافاة 
 مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.

:تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاموً فأكثر ، وكال منشاأة 119مادة 

ية يعمل بها خمسون عامل فأكثر بموافاة مديرية القاوي العاملاة المختصاة وير صناع
بإحصائية نصف سنوية عن األمراض واإلصابات ، و لي خاول النصاف األول مان 

 شهري يوليو ويناير علي األكثر.
كمااا تلتاازم كاال منشااأة ماان المنشااآت الخاضااعة ألحكااام هاا ا الباااب بإخطااار المديريااة 

قع بالمنشأة و لي خول أربع وعشرين ساعة من وقوعاه ، المشار بكل حادث جسيم ي
 ويصدر الوزير المختص قراراً بالنما ج التي تستخدم له ا الغرض 

 

 الباب السابع
  واألجهزة االستشارية أجهزة البحث والدراسات
 

:يخاااتص المركاااز القاااومي لدراساااات األمااان الصاااناعي بوضاااع الخطاااط 118ماااادة 

ي مجاااالت السااومة والصااحة المهنيااة وتااأمين بيئااة المركزيااة للبحااوث والدراسااات فاا
العمل ، ويتابع تنفي ها بالتنسيق مع األجهزة المعنية في الوزارة المختصة،و لي وفقااً 

 للقواعد واالجراصات التي يصدر بها من الوزير المختص.
:يصاادر بتشااكيل المجلااس االستشاااري األعلااى للسااومة والصااحة المهنيااة 120مااادة 

العمال قارار مان رئايس مجلاس الاوزراص ، ويخاتص ها ا المجلاس برسام وتأمين بيئاة 
 السياسة العامة في ه ه المجاالت واقتراح ما يلزم في شأن تنفي  ه ه السياسة.

ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الاوزير المخاتص ، وعضاوية الممثلاين 
أصااحاب ماان الااوزارات  ات الصاالة ، وعاادد متساااو ماان ممثلااي كاال ماان منظمااات 

األعمااال واالتحاااد العااام لنقابااات عمااال مصاار، وعاادد ماان  وي الخباارة فااي مجااال 
 السومة والصحة المهنية وبيئة العمل.

 ويصدر بتنظيم عمل ه ا المجلس قرار من الوزير المختص.
:تشااكل فااي كاال محافظااة بقاارار ماان المحااافظ المخااتص لجنااة استشااارية 121مااادة 

 بيئة العمل برئاسة المحافظ.للسومة والصحة المهنية وتأمين 



وتضاام فااي عضااويتها ممثلااين للجهااات المعنيااة فااي المحافظااة ، وعاادداً متساااوياً ماان 
ممثلاي منظمااات أصااحاب األعماال وممثلااي العمااال فاي المحافظااة ، وعاادداً ماان  وي 

 الخبرة.
ويصااادر بتحدياااد اختصاصاااات هااا ه اللجاااان ونظاااام العمااال فيهاااا قااارار مااان الاااوزير 

 المختص.
 
 

 السادس الكتاب
 تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

 الباب األول 
 تفتيش العمل والضبطية القضائية

: يماااون للعااااملين القاااائمين علاااي تنفيااا  األحكاااام هااا ا القاااانون والقااارارات 121ماااادة 

الصادرة تنفي اً له وال ين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفااق ماع الاوزير 
وريااة الضاابط القضااائي بالنساابة للجاارائم التااي تقااع فااي دوائاار المخااتص صاافة مأم

 اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً أمام الاوزير المخاتص باأن يقاوم باأداص عملاه 
باألمانااه واإلخااوص وأال يفشااي ساار ماان أساارار العماال أو االختراعااات التااي يطلااع 

 حتي بعد تركه العمل .عليها بحكم وظيفته 
: يحمل العامل ال ي له صفة الضبطية القضائية يطاقاة تثبات ها ه الصافة ، 112مادة 

وله حق دخاول جمياع أمااكن العمال وتفتيشاها للتحقاق مان تطبياق أحكاام ها ا القاانون 
والقرارات المنف ة له ، وفحص الادفاتر واألوراق المتعلقاة با لي ، وطلاب المساتندات 

زمة من أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم .ويحادد الاوزير المخاتص والبيانات الو
بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل لايوً وفاي ويار أوقاات العمال الرسامية 

 للقائمين به والمكافآت التي تستحق له .
: يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز عشرة رالف جنيه كل مان 112مادة 

 ً ( مان ها ا القاانون أو القارارات الوزارياة الصاادرة 11مان أحكاام الماادة ) يخالف أياا

 تنفي اً لها .
: يقضي في الحكم الصادر باإلداناة فاي أي مان الجارائم المنصاوص عليهاا 111مادة 

في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشاأة الا ي وقعات فياه الجريماة وينشار الحكام فاي 
 شار علي نفقة المحكوم عليه.جريدتين يوميتين واسعتي االنت

كما يقتضي ما يحكم به من وراماات أو رد أو تعويضاات مان قيماة خطااب الضامان 
( ماان هاا ا القااانون وتتبااع القواعااد 11( ماان المااادة )2المنصااوص عليااه فااي البنااد )

 المقررة للتنفي  فيما يزيد عن تلي القيمة .
ثااني مان البااب األول مان :يعاقب كال مان يخاالف أيااً مان أحكاام الفصال ال115مادة 

الكتاب الثاني بشأن تنظايم عمال األجاناب والقارارات الوزارياة الصاادرة تنفيا اً لا لي 
 بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز خمسة رالف جنيه.



وتعدد الغرامة بتعدد العمال ال ين وقعت فاي شاأنهم الجريماة وتضااعف الغراماة فاي 
 حالة العود.

صاحب العمل أو من يمثلاه عان المنشاأة الا ي يخاالف حكام الماادة  : يعاقب116مادة 
( من ها ا القاانون بغراماة ال تقال عان مائاة جنياه وال تجااوز خمسامائة جنياه إ ا 21)

 خالف أياً من أحكام المواد  اآلتية:
(

22،25،27،29،10،11،12،11،15،16،17،19،18،51،51،59،58،61،61،6

 ن والقرارات الوزارية المنف ة لها.( من ه ا القانو2،61،65،66،67،69

وتعدد الغرامة بتعدد العمال ال ين وقعت فاي شاأنهم الجريماة وتضااعف الغراماة فاي 
 حالة العود.

: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة ال ي يخالف أياً مان أحكاام 119مادة 
( ماان هاا ا  101،  101،  88،  89،  80،  98،  75،  71فقاارة ثانيااة ، 75المااواد)

القانون والقرارات الوزارية المنف ة لها بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجااوز 
 ألف جنيه.

وتعدد الغرامة بتعدد العمال ال ين وقعت فاي شاأنهم الجريماة وتضااعف الغراماة فاي 
 حالة العود.

م : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة ال ي يخالف أياً مان أحكاا118مادة 
،  127،  116،  111،  112،  118،  119،  116،  112،  111،  110الماااواد)
( ماان هاا ا القااانون والقاارارات الوزاريااة المنفاا ة لهااا بغرامااة ال تقاال عاان مااائتي  120

 جنيه وال تجاوز خمسمائة جنيه.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال ال ين وقعت فاي شاأنهم الجريماة وتضااعف الغراماة فاي 

 .حالة العود
 : يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد :151مادة 
( مااان هااا ا القاااانون بغراماااة ال تقااال عااان خمسااامائة جنياااه وال  129،  127، 125) 

 تجاوز ألفي جنيه.
 وعند الحكم باإلدانة يقضي وجوباً بإووق المنشأة.

ه ا ( من 157،  150،  118: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد )151مادة 

 القانون بغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تجاوز خمسمائة جنيه.
( مان ها ا القاانون بغراماة ال تقال  168: يعاقب كل من يخالف حكم المادة )152مادة 

 عن ألف جنيه وال تجاوز خمسة رالف جنيه.
: يعاقب صاحب العمل أو من يمثلاه عان المنشاأة الا ي يخاالف حكام الماادة 151مادة 

ن ه ا القانون بغراماة ال تقال عان عان ألاف جنياه وال تقال وال تجااوز ألفاي ( م186)
 جنيه.

وتعدد الغرامة بتعدد العمال ال ين وقعت فاي شاأنهم الجريماة وتضااعف الغراماة فاي 
 حالة العود.

 



: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة ال ي يخالف أياً مان أحكاام 155مادة 
من ها ا القاانون بغراماة ال تقال عان خمسامائة جنياه وال ( 189،100، 187المواد ) 

 تجاوز ألف جنيه.
: يعاقااب كاال ماان يخااالف أياااً ماان أحكااام الكتاااب الخااامس بشااأن السااومة 156مااادة 

والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفي اً له بالحبس مادة ال تقال 
ال تجاااوز عشاارة رالف جنيااه أو عاان ثوثااة أشااهر وبغرامااة ال تقاال عاان ألااف جنيااه و

 بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصاوص عليهماا فاي الفقارة الساابقة وجاوبيتين إ ا 

 ترتب علي الجريمة الوفاة أو اإلصابة الجسيمة.
 وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ماع المحكاوم علياه ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسائوالً بالتضاامن 
فااي الوفاااص بالعقوبااات الماليااة إ ا كاناات الجريمااة قااد وقعاات نتيجااة إخولااه بااأي ماان 

 الواجبات التي يفرضها عليه ه ا القانون .
: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة ال ي يخالف أي من أحكاام 157مادة 

خمساامائة جنيااه وال  ( ماان هاا ا القااانون بغرامااة ال تقاال عاان125( ، )121المااادتين )

 تجاوز ألف جنيه .
 777وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

 

 

 


