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 ارندول مقــج

قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 قرار رئيس مجلس الوزراء 
بإصدار قانون بمشروع قانون 

 العمل

 ــــــــــــــــــــــ
 رئيس مجلس الوزراء

 ؛بعد االطالع على الدستور

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،
 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،

 قـــــــرر

 إلى مجلس النوابيقدم مشروع القانون اآلتي نصه ، 

 

 مشروع قانون بإصدار

 قانون العمل

 ـــــــ
 

 تلغى الديباجة

 

 

 قـــــــرر

إلى  يرسلمجلس الشيوخ القانون اآلتي نصه ، 

 مجلس النواب

 ضبط صياغة

 (المادة األولى)

 .يعمل بأحكام قانون العمل المرافق
 (المادة السابعة)

مراعــــام حكــــ  المــــانم ال ان ــــة مــــ   ــــ ا  مــــ 
القانون يلغى قانون العمل الصانر بالقـانون رقـ  

، كمـــــــا يلغـــــــى كـــــــل حكـــــــ   2892لســـــــنة  221
 . القانون المرافقيخالف أحكام 

وتحــــــل تســــــم ة القــــــانون المرافــــــق محــــــل 
 221عبــارم قــانون العمــل الصــانر بالقــانون رقــ  

أينمــا ورنف فــى القــوانق  والقــراراف  2892لســنة 
 .المعمول بها

 ) المادة األولى(

يعمــل بأحكــام القــانون المرافــق فــل  ــأن العمــل، ومــ  
القـانون يلغـى مراعام أحكام المـانتق  ال ان ـة وال ال ـة مـ   ـ ا 

بإصدار قانون العمل والقانون  1002لسنة  21القانون رق  
ــى كــل حكــ  يخــالف أحكــام  ــ ا القــانون  المرافــق لــم، كمــا يكلغح

 والقانون المرافق لم.

 )المادة األولى(

 
 
 يــكما ه

 

 

                                                           
 . 2/77/2227( المنعقدة بتاريخ 761من الحكومة متضمناً تعديالت وزارة العدل والتي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته رقم ) كما وردمشروع القانون (  1)
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 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (المادة الثانية)

تظـــــــــل ااحكـــــــــام الـــــــــوارنم بال  ـــــــــر عاف 
إلــى الخاصـة بــبعئ ف ــاف العمــال ذــار ة و لــ  

أن يــ   إبــرام وناــا  ااتاال ــاف الجماع ــة ب ــأنها 
 . وفقا احكام القانون المرافق

وتع بــر الميايــا الــوارنم ب لــ  ال  ــر عاف  
 . الحد ااننى ال ى ي   ال ااوض على أذاذم

 (نية) المادة الثا

تظـــل ااحكـــام الـــوارنم بال  ـــر عاف الخاصـــة بـــبعئ 
ـــرام ـــ   إب ـــاف العمـــال ذـــار ة، إلـــى أن ي ، وناـــا  ااتاال ـــاف ف 

 الجماع ة ب أنها، وفًقا احكام القانون المرافق.
وتع بــر الميايــا الــوارنم ب لــ  ال  ــر عاف الحــد ااننــى 

 ال ي ي   ال ااوض على أذاذم.
و ســــ مر صــــندوا تمو ــــل ال ــــدر أ وال أ قــــل المن ــــأ 

ــا احكــام قــانون العمــل الصــانر بالقــانون رقــ   لســنة  21وفًق
بال خصــ ة ااع بار ــة العامــة، كمــا يســ مر مح اًظــا  1002

صــــندوا الخــــدماف ااو ماع ــــة والصــــح ة وال قا  ــــة المن ــــأ 
ــا احكــام القــانون الم ــار إل ــم، و  بعــا الــوز ر المخــ    وفًق
ب ـ ون العمـل، و با ــر كـل منهمـا ات صاصــاتم علـى النحــو 

 المرافق. ال ي ينظمم القانون 
ي ت كقلم كما يس مر المجلس القومل لألوور، و جر 

 .على النحو المبق  بالقانون المرافقم اصات صو مارس 

 )المادة الثانية(
 

 

 

 

  كما هي
 

 

 

 

 (الرابعة المادة)
اتخــــــل أحكــــــام القــــــانون المرافــــــق بحقــــــوا 
العمــال الســابق لهــ  الحصــول علقهــا مــ  أوــور 
ـــــوا    ـــــوانق  والل ـــــا مســـــ مدم مـــــ  أحكـــــام الق ومياي

الداتل ـــة الســـابقة وااتاال ـــاف والقـــراراف  والـــنظ  
 . على العمل بأحكامم

 (ثالثة) المادة ال

ا تخــــــل أحكــــــام القــــــانون المرافــــــق بحقــــــوا العمــــــال 
الســابق لهــ  الحصــول علقهــا مــ  أوــور، وميايــا مســ مدم مــ  
أحكــــام القــــوانق ، واللــــوا  ، والــــنظ ، وااتاال ــــاف، والقــــراراف 

 الداتل ة السابقة على العمل بأحكامم.

 (الثالثة) المادة 

 
 

  كما هي

 

 (المادة الخامسة)

ــــة والهجــــرم   ــــوى العامل ــــى وزارم الق ــــإول إل ت
ــالم المحكــوم بهــا عــ  مخالاــة أحكــام  وم ــ  المب
القـــانون المرافـــق ، و كـــون ال صـــر  فقهـــا علـــى 

 : الووم اآلتى

 ) المادة الرابعة (
إلــــى الخيانــــة العامــــة للدولــــة وم ــــ  المبــــالم  تؤؤؤؤ   

 المحكوم بها ع  مخالاة أحكام القانون المرافق.

 ) المادة الرابعة (
إلــى الخيانــة العامــة للدولــة وم ــ  المبــالم  و ئؤؤت

 ضبط لغوي المحكوم بها ع  مخالاة أحكام القانون المرافق.
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)أ ( ثل ــــــــان يخصصــــــــان للصــــــــر  فــــــــى  
ااووـــم وبال ـــروض وااوتـــاد ال ـــى يصـــدر بهـــا 

العاملــة والهجــرم ، علــى وز ــر القــوى  مــ   قــرار
ااغــــــــــراض ااو ماع ــــــــــة وتحاقــــــــــي العـــــــــــاملق  

 . الم اركق  فى تطبقق   ا القانون 
)ب( ثلـــخ يخصـــ  للمإذســـاف ال قا  ـــة  

ـــة ال ابعـــة ل تحـــان  ـــة العمال  ـــة وااو ماع  العمال 
 العـــام لنقابــــاف عمــــال مصــــر يــــوزد بقنهــــا بقــــرار

يصدر م  وز ر القوى العاملـة والهجـرم بااتاـاا 
 .ااتحان العام لنقاباف عمال مصرم  

 المادة السادسة

يســــ مر ذــــر ان القــــراراف ال ناق يــــة لقــــانون 
 2892لسـنة  221العمل الصانر بالقانون رقـ  

  مـــا ا ي عـــارض مـــ  أحكـــام القـــانون المرافـــق ، 
ــــــة  ــــــى أن يصــــــدر وز ــــــر القــــــوى العامل و لــــــ  إل
والهجــرم القــراراف المناــ م لـــم فــى مــدم ا تجـــاوز 

 . تسعق  يوما م  تار خ العمل بم

 الخامسة ( ) المادة
يكعمل بالقراراف ال ناق ية لقانون العمـل الصـانر بالقـانون 

،   مــــا ا ي عــــارض مــــ  أحكــــام القــــانون 1002لســــنة  21رقــــ  
المرافــق، و لــ  إلــى أن يصــدر الــوز ر المخــ   ب ــ ون العمــل 
ــا مــ  تــار خ  ــم فــل مــدم ا تجــاوز تســعق  يوًم القــراراف المناــ م ل

 رافق على ت    ل .العمل بم، ما ل  ين  القانون الم

 ) المادة الخامسة (

 
 

 كما هي

 

 ) المادة السادسة ( 

يســـــ مر عمـــــل الجهـــــاف القا مـــــة بال ـــــدر أ الم ـــــكلة 
كمن ــأم فرنيـــة، أو  ـــركة مــ   ـــركاف اا ـــخا ، لمـــدم ا 

مـ  تـار خ ناـا   ـ ا القـانون، علـى أن  ستة أشهرتي د على 
تقوم ب وفقق أوتاعها، وفًقا احكـام القـانون المرافـق، تـ ل 

   ه المدم وإا اع برف غقر قا مة.
 

 ) المادة السادسة (

يســ مر عمــل الجهــاف القا مــة بال ــدر أ الم ــكلة 
كمن ــأم فرنيــة، أو  ــركة مــ   ــركاف اا ــخا ، لمــدم 

م  تار خ ناـا   ـ ا القـانونل علـى أن  سنة ا تي د على
تقــــوم ب وفقــــق أوتــــاعها وفقــــًا احكــــام القــــانون المرافــــق 

 ت ل   ه المدم وإا اع برف غقر قا مة.
 يجؤؤؤؤؤوا  اؤؤؤؤؤ تش ي  اؤؤؤؤؤت  ت ؤؤؤؤؤ    ي  اؤؤؤؤؤت  
أاؤؤؤ تش ي  ؤؤؤرا ت ي ي تر ؤؤؤح و ؤؤؤر  ي   ؤؤؤو    ؤؤؤ  
تؤؤرص م اوي  ؤؤة ي  رلؤؤة ي ان ؤؤوي    ؤؤة لؤؤ  ي اؤؤتت  

تم يستبحي  ك اة )سؤنة  وباؤت   
تتحة اويح ان ل  )ستة أشهر ؛

ي وقؤؤؤم أاؤؤؤتا ي جهؤؤؤت  ي رت اؤؤؤة 
 تول ؤؤؤؤؤا أ  ؤؤؤؤؤت هت وت تؤؤؤؤؤح ي  

طاًرؤؤؤت  ح ؤؤؤتا ا ؤؤؤر   ي رؤؤؤت وي 
ت ؤؤؤح لتؤؤؤر  سؤؤؤتة  إذي ا ؤؤؤر    

ت صتاؤة  أي أشهر ق  ر   سب ً 
ي رؤؤؤؤؤؤؤري ي  ي اناؤؤؤؤؤؤؤؤ     رؤؤؤؤؤؤؤؤت وي 

 ث ثؤؤؤةت ؤؤؤح  صؤؤؤ   سي اريلؤؤؤا 
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ي اريلؤؤا    ؤؤ  أي ورواؤؤوي  تول ؤؤا   اؤؤن ي رؤؤت وي 52)
أ  ت هم ص   اح  ال تجت ا سنة اؤن تؤت يص اؤح   
ي رؤؤؤري ي  ي ان اؤؤؤة  روي ؤؤؤح  لحؤؤؤريلي  ي   ؤؤؤو    ؤؤؤ  

 ي ترص م ي ٌا ت  إ  ة.
 يسؤؤتانتًل اؤؤؤن ح ؤؤم ي ات  ؤؤؤة اؤؤن  ؤؤؤ   ي اؤؤؤتت   
وجوا  ر  س اج س ي وا يل  نتل   ؤ   ؤر  ي ؤواير 

ي   ت   اح   ي اختم و ئوي ي  ا  اح  اح  تول ا
 .ااتث ة أ   احت أصرى 

أشهر  لرًت   اتت  ي ختاسة ان 
 اويت يلاحي .

كاؤؤؤؤؤؤؤؤت  ار يسؤؤؤؤؤؤؤؤتاري  ت ؤؤؤؤؤؤؤؤ    
أاؤؤؤؤؤؤ تش ي  ؤؤؤؤؤؤرا ت ي ي تر ؤؤؤؤؤؤح 
و ؤؤؤؤر  ي تؤؤؤؤرص م   ؤؤؤؤ ن تول ؤؤؤؤا 
أ  ؤؤت هم صؤؤ   ي اؤؤح  ي ارترحؤؤة 
وت اؤؤتت  اؤؤا حؤؤويا اؤؤح اؤؤح  تول ؤؤا 
ي   ؤؤؤت   لؤؤؤا يال تاؤؤؤت ي  ي تؤؤؤ  

 ورح  ت    س اج س ي وا يل.
 السابعة () المادة  

مـ  مراعــام حكــ  المــانم العا ـرم مــ   ــ ا القــانون، تحقــل 
المحاك  م  تلقاء ناسها، مـا يووـد لـديها مـ  منازعـاف ونعـاوى 
م داولـــــــة أصـــــــبح  بمق وـــــــى أحكـــــــام القـــــــانون المرافـــــــق مـــــــ  
ات صــا  المحــاك  العمال ــة الم خصصــة، و لــ  بالحالــة ال ــل 

الخصـوم يقـوم تكون علقهـا، نون رذـوم، وفـل حالـة   ـاب أحـد 
قلـــ  الك ـــاب بإع نـــم بقـــرار ايحالـــة مـــ  تكل اـــم بالحوـــور فـــل 

 الم عان أمام المحكمة ال ل تحال إلقها الدعوى.

 ) المادة السابعة(

 

 

 

 كما هي

 

 

 

 

 ) المادة الثامنة( 
تس مر محكمة الـنقئ ومحـاك  ااذـ  نا  فـل نظـر 
ـــى ااحكـــام الصـــانرم فـــل المنازعـــاف والـــدعاوى  الطعـــون عل
الم ـــار إلقهـــا بالمـــانم الســـابقة، المرفوعـــة أمامهـــا قبـــل تـــار خ 

 العمل به ا القانون.

 ) المادة الثامنة(

 

  كما هي

 

 ) المادة التاسعة ( 
يصـــدر وز ـــر العـــدل القـــراراف ال زمـــة ل ناقـــ  أحكـــام 

 القانون المرافق   ما ي علق بالمحاك  العمال ة الم خصصة.

 ) المادة التاسعة(

 كما هى
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 المادة الثامنة

ين ـــر  ـــ ا القـــانون فـــى الجر ـــدم الرذـــم ة، 
ـــوم ال ـــالى  ـــم بعـــد تســـعق  يومـــا مـــ  الق و عمـــل ب

 . ل ار خ ن ره
يبصــــ   ــــ ا القــــانون بخــــات  الدولــــة، و ناــــ  

 .كقانون م  قوانقنها
 

 (العاشرة) المادة 

ين ــر  ــ ا القــانون فــل الجر ــدم الرذــم ة، و عمــل بــم 
مــــ  أول ال ــــهر ال ــــالل انقوــــاء تســــعق  يوًمــــا مــــ  تــــار خ 
ن ــره، و عمــل بــم فــل  ــأن المحــاك  العمال ــة الم خصصــة، 

 يا ؤؤم اع بــاًرا مــ  أول أك ــوبر ال ــالل للعمــل بهــ ا القــانون، 
 .  ي ي رت وي وختتم ي ح  ة   ينا  كرت وي ان قوي  نهت

          مجلس الوزراء رئيس

 )المادة العاشرة (

ن ـر  ـ ا القــانون فـل الجر ــدم الرذـم ة، و عمــل يك 
ـــا مـــ   بـــم مـــ  أول ال ـــهر ال ـــالل انقوـــاء تســـعق  يوًم
ــــل  ــــأن المحــــاك  العمال ــــة  ــــار خ ن ــــره، و عمــــل بــــم ف ت
الم خصصة، اع باًرا م  أول أك وبر ال ـالل للعمـل بهـ ا 

 .القانون 
تم ي ح  ة   ينا  كرت وي يا م   ي ي رت وي وخت

 .  ان قوي  نهت

  اط ا تغة

 (2) مادة
يقصـــــــــد فـــــــــى تطبقـــــــــق أحكـــــــــام  ـــــــــ ا القـــــــــانون 

 بالمصطلحاف اآلت ة المعانى المبقنة قر   كل منها:
) أ ( العامــــل : كــــل  ــــخ   ب عــــى يعمــــل 
ـــم أو  لقـــاء أوـــر لـــدى صـــاحأ عمـــل وتحـــ  إنارت

 إ رافم.
)ب( صاحأ العمل: كل  خ   ب عى أو 

 يس خدم عام  أو أك ر لقاء أور .اع بارى 
)ج( ااوـــر : كـــل مـــا يحصـــل عل ـــم العامـــل 

 لقاء عملم ، ثاب ا كان أو م غقرا ، نقدا أو عقنا .
 و ع بر أورا على اات  ما يلى :

ـــة ال ـــى تـــدتل فـــى إ ـــار ع قـــة  -2 العمول
 العمل.
النســـــبة الم و ـــــة ، و ـــــى مـــــا قـــــد يـــــدف   -1

ب عم أو تحصقلم للعامل مقابل ما يقوم بإن اوم أو 
  وال ل امم بالعمل المقرر لم   ه النسبة .

العـــ واف أيـــا كـــان ذـــبأ اذـــ حقاقها أو  -2
 نوعها.

 قانون العمل

 )الكتاب األول(

 التعاريف واألحكام العامة

 )الباب األول(

 التعاريف

 (2مادة )
يقصـــــــــــد، فـــــــــــل تطبقـــــــــــق أحكـــــــــــام  ـــــــــــ ا القـــــــــــانون، 

 بالمصطلحاف اآلت ة المعانل المبقنة قر   كل منها:
العامـــل: كـــل  ـــخ   ب عـــل يعمـــل لقـــاء أوـــر  -1

 تح  إنارتم أو إ رافم.لدى صاحأ عمل 
الم ـــدرج: كـــل مـــ  ال حـــق لـــدى صـــاحأ عمـــل  -5

 بقصد تعل  مهنة أو صنعة.
صــــــــاحأ العمــــــــل: كــــــــل  ــــــــخ   ب عــــــــل أو  -3

 اع باري، يس خدم عامً ، أو أك ر لقاء أور.
ااوـــــر: كـــــل مـــــا يحصـــــل عل ـــــم العامـــــل مـــــ   -4

صــاحأ العمــل لقــاء عملــم، نقــًدا كــان أو عقًنــا، 
 و  مل اآلتل:

وــر المنصــو  عل ــم فــل ااوــر ااذاذــل: اا -
 عقد العمل، وما يطرأ عل م م  ع واف.

 قانون العمل

 )الكتاب األول(

 العامة التعاريف واألحكام

 )الباب األول(

 التعاريف

 (2مادة )
يقصــــــــد، فــــــــل تطبقــــــــق أحكــــــــام  ــــــــ ا القــــــــانون، 

 بالمصطلحاف اآلت ة المعانل المبقنة قر   كل منها:
 كات  و. -1

 
 كات  و. -5

 
 كات  و. -3

 

 . كات  و -4
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

الميايـــا العقن ـــة ال ـــى يل ـــيم بهـــا صـــاحأ  -4
 العمل نون أن تس ليمها مق و اف العمل .

المــن  : و ــى مــا يعطــى للعامــل عــ وم  -5
على أوره ومـا يصـر  لـم وـياء أمان ـم أو كااءتـم 
م ـــى كانــــ   ـــ ه المــــن  مقــــررم فـــى عقــــون العمــــل 
الارنيــــة أو الجماع ــــة أو فــــى اانظمــــة ااذاذــــ ة 
للعمـــــل ، وكـــــ ل  مـــــا وـــــرف العـــــانم بمنحـــــم م ـــــى 

 توافرف لها صااف العموم ة والدوام وال باف .
البــــدل : و ــــو مــــا يعطــــى للعامــــل لقــــاء  -6

ظـــرو  أو مخـــا ر معقنـــة ي عـــرض لهـــا فـــى أناء 
 عملم .
 ل فى اارباح .نصقأ العام -1
الوهبـــة ال ـــى يحصـــل علقهـــا العامـــل إ ا  -9

وـــــرف العـــــانم بـــــدفعها وكانـــــ  لهـــــا قواعـــــد تســـــم  
ب حديد ا ، وتع بر فى حك  الوهبة النسـبة الم و ـة 
ال ــى يــدفعها العمــ ء مقابــل الخدمــة فــى المن ــآف 

 الس اح ة .
و صــدر قــرار مــ  الــوز ر المخــ   بااتاــاا 

ة بك ف ـة توز عهــا علــى مـ  المنظمــة النقاب ـة المعن ــ
 العاملق  و ل  بال  اور م  الوز ر المعنى.

)ن( العمـــــل المإقـــــ  : العمـــــل الـــــ ى يـــــدتل 
بطب ع ـــم   مـــا يياولـــم صــــاحأ العمـــل مـــ  ن ــــاض 
وتق وــى  ب عــة إنجــازه مــدم محــدنم ، أو ينصــأ 

 على عمل ب اتم و ن هى بان ها م .
) ــ( العمــل العرتـى: العمــل الـ ى ا يــدتل 

مـا يياولـم صـاحأ العمـل مـ  ن ـاض وا بطب ع م   

ااوــر الم غقــر: بــاقل مــا يحصــل عل ــم العامــل  -
 -م  عناصر ااور، وعلى اات :

النسبة الم و ة: مبلـم مـ  المـال يـدف  للعامـل )أ(
مقابـــل مـــا يقـــوم بإن اوـــم، أو ب عـــم، أو تحصـــقلم 

  وال ل امم بالعمل المقرر لم   ه النسبة.
لعكمولة: النسبة الم و ة ال ـل تـدف  للعامـل )ب( ا

ـــل مـــا يقـــوم بإن اوـــم، أو ب ـــ ، أو تحصـــقلم  مقاب
  وال ل امم بالعمل المقرر لم.

)ج( العــ واف: مبلــم مــالل أو نســبة مــ  ااوــر 
ااذاذــــــــل تمــــــــن  للعامــــــــل لمواوهــــــــة ظــــــــرو  
اق صانية أو او ماع ة أو فن ة ما ل  توـ  إلـل 

 ااور ااذاذل.
يعطـى للعامـل عـ وم علـى أوـره، م ـى  )ن( المن : ما

كان  مقررم فل عقون العمل الارنيـة أو الجماع ـة، أو 
 اانظمة ااذاذ ة للعمل، أو ما ورف العانم بمنحم.

) ـ( المكافـأم: كـل مـا يصـر  للعامـل نقـًدا كـان 
أو عقًنـــا نظقـــر إوـــانم، أو تمقـــي، أو كاـــاءم فـــل 

 أناء العمل المكلف بم.
يعطى للعامل لقـاء ظـرو  أو )و( البداف: ما 

 مخا ر معقنة، ي عرض لها فل أناء عملم.
ــــاح:   و طؤؤؤؤ  مــــا)ز( نصــــقأ العامــــل فــــل اارب

ــــــا  ــــــة وفًق ــــــاح المحقق للعامــــــل مــــــ  صــــــافل اارب
 للقوانق  المنظمة لها.

)ح( الوهبة: المقابل ال ي يحصـل عل ـم العامـل مـ  
غقر صاحأ العمل إ ا ورف العانم بدفعها، وكان  

 تسم  ب حديد ا ب  حة المن أم.لها قواعد 

 

 

 كات  و.  أ)
 
 

 كات  و.  ش)
 
 

 )ج  كات  و.
 
 
 

 ) ت  كات  و.
 
 
 

 ) ؤ  كات  و.
 
 

 .)   كات  و

 

للعامل م    راو ما)ز( نصقأ العامل فل اارباح: 
 صافل اارباح المحققة وفًقا للقوانق  المنظمة لها.

 
 )ح  كات  و.
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 يس غرا إنجازه أك ر م  ذ ة أ هر.
)و( العمـــل الموذـــمى: العمـــل الـــ ى يـــ   فـــى 

 مواذ  نور ة م عار  علقها.
)ز( اللقـــل : الا ـــرم مـــا بـــق  غـــروب ال ـــمس 

 و روقها.
)ح( الـــــوز ر المخـــــ   : الـــــوز ر المخـــــ   

 بالقوى العاملة .
لمخ صـــــة )ض( الــــوزارم المخ صـــــة : الــــوزارم ا

 ب  ون القوى العاملة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ض( مقابل الخدمة: المقابل النقدي الـ ي يدفعـم 
العمــــــ ء فــــــل المن ــــــآف الســــــ اح ة والاندل ـــــــة، 
وغقر ا م  المن آف ااترى، و صدر قرار م  

المنظمــة النقاب ــة الــوز ر المخــ   بااتاــاا مــ  
ــــة  المعن ــــة ومنظمــــاف أصــــحاب ااعمــــال بك ف 

 توز عها على العاملق .
الميايا العقن ة: ما يل يم بم صاحأ العمل،  ك )

مـــ  ميايـــا غقـــر نقديـــة، ا تســـ ليمها مق وـــ اف 
 العمل.

ااور ال أمقنل: ااور ال ي تحدن على أذاذـم  -2
 ا  راكاف ال أمق  ااو ماعل.

العمل المإق : العمل ال ي يدتل بطب ع م   ما  -6
ـــــم صـــــاحأ العمـــــل مـــــ  ن ـــــاض وتق وـــــل  يياول

ــــى  ب عــــة إنجــــازه مــــدم  محــــدنم، أو ينصــــأ عل
 عمل ب اتم، و ن هل بان ها م.

العمل العرتل: العمل الـ ي ا يـدتل بطب ع ـم  -7
  مــــــا يياولــــــم صــــــاحأ العمــــــل مــــــ  ن ــــــاض وا 

 يس غرا إنجازه أك ر م  ذ ة أ هر.
ــــل  -8 ــــ   ف العمــــل الموذــــمل: العمــــل الــــ ي ي

 نور ة م عار  علقها. مواذ 
 كــل عامــل يقــوم بــأناء عمــل العامـل غقــر المنــ ظ : -9

 غقر نا   بطب ع م لدى الغقر مقابل أور.
الســـــخرم: كـــــل عمـــــل أو تدمـــــة تـــــإنى مـــــ  أي  -11

 ـــخ  تحـــ  ال هديـــد بـــإنيال عقوبـــة أو إيـــ اء، 
ولــــــ  ي طــــــود  ــــــ ا ال ــــــخ  بأنا هــــــا بمحــــــئ 

 ات  اره.

 . كات  و)   
 
 
 
 
 
ي اويوؤؤت ي   ن ؤؤة  اؤؤت ي تؤؤوا وؤؤة اؤؤتح  ي  اؤؤ   اؤؤن   ر)

 اويوت غ ر  رحوة  ال تست واهت ارتض ت  ي  ا .
 

 كات  و. -2
 

  كات  و . -6
 
 

 

  .كات  و  -7
 

 
  .كات  و  -8

 
 كات  و.  - 9

 

 كات  و . -11
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النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 اللقل: الا رم ما بق  غروب ال مس و روقها. -11
ال وو ـــــم المهنـــــل: مســـــاعدم الاـــــرن فـــــل ات  ـــــار  -15

المهنــــــل ااك ـــــــر م ءمـــــــة المهنــــــة أو المســـــــار 
لقدراتـــم واذـــ عدانه ومقولـــم فـــل تـــوء الدراذـــاف 
المســــــــ مرم لســــــــوا العمــــــــل والمهــــــــ  المطلوبــــــــة 

 ومقوماتها.
ال ــدر أ: كــل عمــل مــنظ  يهــد  إلــى إعــدان القــوى  -13

الب ـــــر ة لممارذـــــة المهـــــ  والوظـــــا ف، أو إكســـــاب 
الاــــرن المهــــاراف، والمعــــار  المإ لــــة لمياولــــة مهنــــة 

تلـــــــــ  المهـــــــــاراف والمعـــــــــار  معقنـــــــــة، أو تطـــــــــو ر 
 وصقلها، ل رتقاء بها وال رقل م  ت لها.

وكااف ال  ـغقل الخاصـة:  ـركاف م خصصـة  -14
ــــدى الغقــــر  ــــار العمــــال، أو ت ــــغقله  ل ــــل ات   ف

 بال روض ال ل أووبها   ا القانون.
ــــــل: كــــــل تغقــــــأ إراني  -12  ــــــروب العامــــــل ااونب

للعامــل ااونبــل عــ  العمــل لمــدم تمســة ع ــر 
 ون مسوغ قانونل يجقي  ل .يوًما م صلة ن

المااوتـــــة الجماع ـــــة: الحـــــوار الـــــ ي يجـــــري بـــــق   -16
صاحأ عمل، أو منظمة أصحاب أعمال، أو أك ر 
م  وهة، ومنظمة نقاب ة عمال ة، أو أك ر م  وهـة 

 أترى بغرض ال وافق ل حققق مصال  الطرفق .
المنازعة الجماع ة: كل نـياد ين ـأ بـق  صـاحأ  -17

أو منظمـاته   عمل أو مجموعة أصحاب أعمال
وبـــق  وم ــــ  عمــــال المن ـــأم أو فر ــــق مــــنه  أو 
منظمــاته  النقاب ــة المعن ــة ب ــأن  ــروض العمــل 

 أو ظروفم أو ال  غقل.

  كات  و .-11

  كات  و . -15

 

 

 

 حج

  كات  و . -13

 

 

 

 

  كات  و . -14

 

 
  كات  و . -12

 

 
  كات  و . -16

 
 
 

  كات  و . -17
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

أ ـــــــــرا  العمل ــــــــــة  :يالحتاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   نال ـــــــــركاء  -18
ـــــــــة ) ومنظمـــــــــاف أصـــــــــحاب   ي ح  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤةاين او 

 ااعمال، والمنظماف النقاب ة العمال ة(.
الماــــوض العمــــالل: أحــــد العــــاملق  بالمن ــــأم ي اــــق  -19

بهـــا علـــى تاو وـــم بمووـــأ ذـــند رذـــمل  العـــاملون 
ل م ــقله  أمــام صــاحأ العمــل فــل حالــة عــدم ووــون 

 منظمة نقاب ة عمال ة بها.
ــــوب  -51 ــــة: كــــل اتاــــاا مك  اتاال ــــة العمــــل الجماع 

ي وــم  مــا تــ  ااتاــاا عل ــم بــق   رفــل ع قــة 
منازعــاف العمــل مــ  تــ ل إحــدى وذــا ل فــئ 

 العمل الجماع ة.
ال وفقــــق: وذــــقلة يلجــــأ إلقهــــا أحــــد  رفــــل منازعــــة  -51

ـــــة  ـــــدتل الجهـــــة اينار  ـــــا ت ـــــة  الًب العمـــــل الجماع 
 المخ صة بعد تع ر المااوتة الجماع ة بقنهما.

الوذـــا ة: وذـــقلة ونيـــة لاـــئ منازعـــاف العمـــل  -55
الجماع ــــة، ي اــــق بمووبهــــا  رفــــل النــــياد علــــى 

ى  ــخ  ثالــخ إذــنان مهمــة اق ــراح ال ســو ة إلــ
ـــياد(، ي ـــ ركان فـــل  ح ـــاني، يـــدعى )وذـــ ، الن

 ات  اره م  القا مة المعدم ل ل .
ال حكــ  : وذــقلة اتاال ــة ينهــاء النــياد الجمــاعل  -53

القــا   بعــد ف ــل وذــا ل ال ســو ة الونيــة و  ــولى 
الق ــام بــم )محكــ ( أو )أك ــر( يــ   ات  ــار   مــ  

 القا مة المعدم ل ل .
ب بـق   رفـل ع قـة  رض ال حك  : اتااا مك ـو  -54

العمــل علــى تســو ة مــا قــد ين ــأ بقنهمــا مــ  نــياد 
 ب أن   ه الع قة بواذطة ال حك  .

: أ ــرا  العمل ــة اين او ــة الحتاؤؤت  وي ي ي  ؤؤركتل – 18
، ومنظمــــاف أصــــحاب ااعمــــال، والمنظمــــاف ي   واؤؤؤؤة)

  النقاب ة العمال ة(.

  .كات  و -19
 

 

 

  كات  و . -20
 

 

 

  كات  و . -21

 

 
  كات  و . -22

 
 
 

 

  كات  و . -23
 
 
 

  كات  و . -24

 

 

تؤؤؤم إحؤؤؤريل  ؤؤؤاط    ؤؤؤ تغة  اؤؤؤا 
يسؤؤتبحي  ك اؤؤة )ي   واؤؤة  و  اؤؤة 
)ي ح  ؤؤة  و سؤؤاتي  اؤؤو ي   واؤؤة 

 أتق.
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

م ــــار ة ال حكــــ  : اتاــــاا مك ــــوب بــــق   رفــــل  -52
 ع قة العمل بعد ن وء النياد.

ــــ   -56 ايتــــراب الســــلمل عــــ  العمــــل: اتاــــاا وم 
العمـــال أو فر ـــق مـــنه  علـــى ال وقـــف عـــ  أناء 

البـة بمـا يرونـم محقًقــا أعمـاله  بمقـر العمـل للمط
لمصــالحه  المهن ــة، بعــد تعــ ر ال ســو ة الونيــة، 

 فل حدون الوواب، وايوراءاف المقررم قانوًنا.
إصــــابة العمــــل واامــــراض الميمنــــة: ال عــــار    -57

الــــــوارنم لهــــــا فــــــل قــــــانون ال ــــــأمق  ااو مــــــاعل 
 وقراراتم ال ناق ية.

المن أم: كل م رود، أو مرفـق يملكـم، أو يـديره  -58
أ ــخا  القــانون الخــا  أًيــا كــان   ــخ  مــ 

نوعهــا أو تبعق هــا، و لــ  مــ  مراعــام مــا نصــ  
 ( م    ا القانون.122عل م المانم )

موقــــ  العمــــل:  ــــو المكــــان الــــ ي يمــــارس   ــــم  -59
 تويحؤؤؤح العامـــل العمـــل المكلـــف بـــم، أو يح مـــل 

   م بسببم.
المن أم الصناع ة: كـل م ـرود أو مرفـق يملكـم  -31

القـانون الخـا  أو يديره  ـخ  مـ  أ ـخا  
بقصــد إن ــاج أو تحو ــل أو ت ــغقل المــوان الخــام 
أو ااول ـــة، و لـــ  مـــ  مراعـــام مـــا نصـــ  عل ـــم 

 ( م    ا القانون.122المانم )
ب ـــــ ون  ي اخؤؤؤؤؤتمالـــــوز ر المخـــــ  : الـــــوز ر  -31

 العمل.

ـــوزارم المخ صـــة: الـــوزارم  -35 ب ـــ ون  ي اخت ؤؤؤةال
 العمل.

  كات  و . -25

 

  كات  و. -26
 
 
 

 

  كات  و . -27

 
 

 كات  و .  -28
 
 
 

موقـ  العمـل:  ـو المكــان الـ ي يمـارس   ـم العامــل  -59
   م بسببم.  حوت العمل المكلف بم، أو يح مل 

 
 
 

 كات  و .  -30
 
 

 ب  ون العمل. ي ا ن الوز ر المخ  : الوز ر  -22
 

 ب  ون العمل. ي ا ن ةالوزارم المخ صة: الوزارم  -21
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اط   ور 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اط   ور 
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (1 )مادة  
تع بـــــر فـــــى تطبقـــــق أحكـــــام  ـــــ ا القـــــانون 

يومــا ، وال ــهر ث ثــق  يومــا إا إ ا  265الســنة 
 ت  ااتااا على ت    ل .

 (1مادة )
( 265فـــل تطبقـــق أحكـــام  ـــ ا القـــانون تع بـــر الســـنة )

يوًمــا، وال ــهر ث ثــق  يوًمــا مــا لــ  يــ   ااتاــاا علــى تــ   
  ل .

 (1مادة )
 

 كما هي

 

 ) الباب الثاني (

 األحـــكام العـــامة

 (2مادة )
يع بــر  ـــ ا القــانون، القـــانون العــام الـــ ى  

يحك  ع قاف العمل، و ل  م  مراعام اتاال ـاف 
( مــــ   ــــ ا 5العمــــل الجماع ــــة وأحكــــام المــــانم )

 القانون.

 )الباب الثاني(

 األحكام العامة

 (2مادة )
ــــ ي يحكــــ   ــــانون العــــام ال يع بــــر  ــــ ا القــــانون  ــــو الق

 ع قاف العمل.

 )الباب الثاني(

 العامةاألحكام 

 (2مادة )
 

 كما هي

 

 (4مادة )
 ا تسرى أحكام   ا القانون على :

) أ ( العـــــاملق  بـــــأوهيم الدولـــــة بمـــــا فـــــى  لـــــ  
 وحداف اينارم المحل ة والهق اف العامة .

 )ب( عمال الخدمة المنيل ة وم  فى حكمه .
 .م صاحأ العمل ال ي  يعوله  فع )ج( أفران أذر 

  ل . و ل  مال  يرن ن  على ت  

 (4مادة )
 ا تسري أحكام   ا القانون على الا اف اآلت ة:

العـــــاملق  بـــــأوهيم الدولـــــة بمـــــا فـــــل  لـــــ  وحـــــداف  .2
 اينارم المحل ة والهق اف العامة.

 عمال الخدمة المنيل ة وم  فل حكمه . .1
 و ل  ما ل  يرن بم ن  على ت    ل .  

 (4مادة )
 

 

 كما هي

 

 

 (5مادة ) 
 ت غقل العامل ذخرم.يحظر على صاحأ العمل 

 (5مادة )
 كما هي

 

 (6مادة ) 
يحظــر كــل عمــل أو ذــلوا أو إوــراء يكــون مــ   ــأنم 

فـــــل  ـــــروض أو  ي شؤؤؤؤؤختيإحـــــداي تمققـــــي أو تارقـــــة بـــــق  
ظـــــرو  العمـــــل أو الحقـــــوا والواوبـــــاف النا ـــــ ة عـــــ  عقـــــد 
العمــــل، بســــبأ الــــدي  أو العققــــدم أو الجــــنس أو ااصــــل أو 

 (6مادة )
كــل عمــل أو ذــلوا أو إوــراء يكــون مــ   ــأنم  يحظــر

فــل  ــروض أو ظــرو   ي  ؤؤتا  نإحــداي تمققــي أو تارقــة بــق  
العمل أو الحقوا والواوبـاف النا ـ ة عـ  عقـد العمـل، بسـبأ 
الدي  أو العققدم أو الجنس أو ااصـل أو العـرا أو اللـون أو 

 
يسؤؤؤؤتبحي  ك اؤؤؤؤة )ي  ؤؤؤؤتا  ن  تؤؤؤؤم 

و  اؤؤؤؤؤؤؤة )ي شؤؤؤؤؤؤؤختي  ي ؤؤؤؤؤؤؤوي ت  
 وت ارر  ي    ؛  ضاط ي   تغة.
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

العرا أو اللون أو اللغة أو ايعاقة أو المس وى ااو مـاعل 
أو اان مـــاء الس اذـــل أو النقـــابل أو الجغرافـــل أو أي ذـــبأ 

 وتكافإ الار . المساوام آتر ي رتأ عل م ايت ل بمبدأ 
ـــــًيا محظـــــوًرا كـــــل مقـــــيم أو أفوـــــل ة أو  وا يع بـــــر تمقق

قـراراف مناعة أو حماية تقرر بمووأ أحكام  ـ ا القـانون، وال
 وي لأل ـــــخا  واللـــــوا   المناـــــ م لـــــم للمـــــرأم أو للطاـــــل أو 

ـــ زم ل حققـــق الهـــد   ايعاقـــة، كلمـــا كانـــ  مقـــررم بالقـــدر ال
 ال ي تقررف م  أولم.

اللغـــــــة أو ايعاقــــــــة أو المســــــــ وى ااو مــــــــاعل أو اان مــــــــاء 
الس اذــل أو النقــابل أو الجغرافــل، أو أي ذــبأ آتــر ي رتــأ 

 وتكافإ الار .عل م ايت ل بمبدأ المساوام 
وا يع بــر تمققــًيا محظــوًرا كــل مقــيم أو أفوــل ة أو 
ــــانون،  ــــرر بمووــــأ أحكــــام  ــــ ا الق ــــة تق مناعــــة أو حماي
ـــــــل أو  ـــــــوا   المناـــــــ م لـــــــم للمـــــــرأم أو للطا والقـــــــراراف والل

كلمــــا كانــــ  مقــــررم  ، ي قؤؤؤؤويا  وي ايعاقــــةلأل ــــخا  
 .بالقدر ال زم ل حققق الهد  ال ي تقررف م  أولم

 
 
 
 

  اط ا تغة

 (5مادة  )
يقــــ  بــــا   كــــل  ــــرض أو اتاــــاا يخــــالف 
أحكــام  ــ ا القــانون ولــو كــان ذــابقا علــى العمــل 
بــــــم ، إ ا كــــــان ي وــــــم  ان قاصــــــا مــــــ  حقــــــوا 

 . العامل المقررم   م
ـــــا و  ـــــروض و ســـــ مر العمـــــل بأيـــــة    مياي

أفوـــل تكـــون مقـــررم أو تقـــرر فـــى عقـــون العمـــل 
الارنيــــة أو الجماع ــــة أو اانظمــــة ااذاذــــ ة أو 

 .غقر ا م  لوا   المن أم ، أو بمق وى العر 
وتقـــــــ  با لـــــــة كـــــــل مصـــــــالحة ت وـــــــم   

ان قاصا أو إبراء م  حقـوا العامـل النا ـ ة عـ  
عقـــد العمـــل تـــ ل مـــدم ذـــر انم أو تـــ ل ث ثـــة 

تــــار خ ان ها ــــم م ــــى كانــــ  تخــــالف أ ــــهر مــــ  
 . أحكام   ا القانون 

 (1مادة )
يقـــ  بـــا ً  كـــل  ـــرض أو اتاـــاا، يخـــالف أحكـــام  ـــ ا 

 كؤؤتي يتضؤؤانالقــانون، ولــو كــان ذــابًقا علــى العمــل بــم، إ ا 
 ان قاًصا م  حقوا العامل المقررم   م.

و قـ  بـا ً  كـل اتاـاا ي وـم  ان قاًصـا، أو إبـراًء مـ  
ا  ة ع  عقد العمل ت ل مدم ذر انم، أو حقوا العامل الن

مـــ  تـــار خ ان ها ـــم م ـــى كانـــ  تخـــالف  ث ثـــة أ ـــهرتـــ ل 
 أحكام   ا القانون.

و ســــ مر العمــــل بأيــــة ميايــــا أو  ــــروض أفوــــل تكــــون 
مقــررم، أو تقــرر فــل عقــون العمــل الارنيــة، أو الجماع ــة أو 
ـــــــوا   المن ـــــــأم، أو  اانظمـــــــة ااذاذـــــــ ة، أو غقر ـــــــا مـــــــ  ل

 العر .بمق وى 
ــــان القــــانونل  ــــر الك  ــــة تغقق ــــ  فــــل حال كمــــا يســــري  ل

 للمن أم، أو ان قال ملكق ها.

 (1مادة )
يق  با ً  كل  رض أو اتااا، يخـالف أحكـام  ـ ا 

 َتضؤؤؤا نالقـــانون، ولـــو كـــان ذـــابًقا علـــى العمـــل بـــم، إ ا 
 ان قاًصا م  حقوا العامل المقررم   م.

 
 كات   

 

 

                              

 كات   
 
 

 كات   
 

 
 
  ور   اط 

 (6مادة )
تعاى م  الرذوم القوا  ة فى وم   مراحـل 
ال قاتى الدعاوى النا  ة ع  المنازعاف الم علقة 
بأحكام   ا القانون ال ى يرفعها العاملون والصـب ة 

 ( 9مادة )
تعاــــل مــــ  الرذــــوم والمصــــار   القوــــا  ة فــــل وم ــــ   

مراحـــل ال قاتـــل الـــدعاوى النا ــــ ة عـــ  المنازعـــاف الم علقــــة 
بأحكام   ا القانون، ال ل يرفعها العـاملون، والم ـدروون الـ ي  

 ( 9مادة )
 

  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

الم دروون وعمال ال لم م الصناعة أو المس حقون 
وللمحكمــــة فــــى وم ــــ  ااحــــوال أن عــــ   ــــإاء ، 

ت مل حكمهـا بالناـا  المعجـل وبـ  كاالـة ولهـا فـى 
حالـــــــة رفـــــــئ الـــــــدعوى أن تحكـــــــ  علـــــــى رافعهـــــــا 

 . بالمصروفاف كلها أو بعوها
وتعاـــــى الا ـــــاف الم ـــــار إلقهـــــا فـــــى الاقــــــرم  

الســــابقة مــــ  رذــــ  الدمغـــــة علــــى كــــل ال ـــــهاناف 
 والصور ال ى تعطى له  وال كاوى 

تقدم منه  تطب قا احكـام  ـ ا والطلباف ال ى 
 . القانون 

و بلغـوا الحـد ااننــى لسـ  العمـل، وعمــال ال لمـ م الصــناع ة، أ
ــــ  ااحــــوال أن  ــــل وم  المســــ حقون عــــ   ــــإاء، وللمحكمــــة ف
ت مل حكمها بالناا  المعجل وب  كاالة، ولها فل حالة رفـئ 

 بعوها. الدعوى أن تحك  على رافعها بالمصروفاف كلها أو
ــــرم الســــابقة مــــ   ــــل الا ــــاف الم ــــار إلقهــــا فــــل الاق وتعا
تر بة الدمغة على كـل ال ـهاناف والصـور ال ـل تعطـى لهـ ، 

ال ــــكاوى، والطلبــــاف ال ــــل تقــــدم مــــنه ، تطب ًقــــا احكــــام  ــــ ا و 
علـى   ا ؤتال ل  الا اف" تول    وت نساةالقانون، وا ي  رض "

صــح اة اف  ــاح الــدعوى، أو صــح اة الطلبــاف الموتــوع ة أو 
  لباف اذ صدار ااوامر.

 

 
 
 

وتعال الا اف الم ـار إلقهـا فـل الاقـرم السـابقة مـ  
تــر بة الدمغــة علــى كــل ال ــهاناف والصــور ال ــل تعطــى 
له ، وال كاوى، والطلباف ال ل تقدم مـنه ، تطب ًقـا احكـام 

علـــى  ا ؤؤؤتِا ـــ ا القـــانون، وا ي ـــ رض ل لـــ  الا ـــاف تول ـــ  
صح اة اف  اح الدعوى، أو صح اة الطلبـاف الموتـوع ة 

 اذ صدار ااوامر.أو  لباف 

 
 
 
 
 

  اط   ور 

 (1مادة )
ــــــــــــالم المســــــــــــ حقة للعامــــــــــــل أو  تكــــــــــــون للمب
المســـــ حقق  عنـــــم بمق وـــــى أحكـــــام  ـــــ ا القـــــانون 
ام  ـــــاز علـــــى وم ـــــ  أمـــــوال المـــــدي  مـــــ  منقـــــول 
وعقــــــــار، وتســــــــ وفى مبا ــــــــرم بعــــــــد المصــــــــروفاف 

 . القوا  ة والمبالم المس حقة للخيانة العامة
قبل غقره م  الحقوا وم   ل  يس وفىااور 

 . الم ار إلقها فى الاقرم السابقة

 (8مادة )
( 1020لسـنة  215) م  عدم ايت ل بأحكام القانون رق 

ب ـــــأن مرتبـــــة ام  ـــــاز حقـــــوا العمـــــال، يكـــــون للمبـــــالم المســـــ حقة 
للعامــل، أو المســ حقق  عنــم، والنا ــ ة عــ  ع قــة عمــل، ام  ــاز 

وعقــــار، وتســــ وفى  ــــ ه علــــى وم ــــ  أمــــوال المــــدي  مــــ  منقــــول 
ـــة  ـــالم المســـ حقة للخيان ـــل المصـــروفاف القوـــا  ة، والمب المبـــالم قب

 العامة، ومصروفاف الحاظ وال رم  .
مـ  حقـوا  اوتع بر ا  راكاف ال أمق  ااو مـاعل وـيءً 

 العمال ال ل تس وفى وتإنى للهق ة المخ صة.

 (8مادة )
 

 

 

 كما هــي
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 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (9مادة )
كـــــانوا مســـــ ولق  إ ا تعـــــدن أصـــــحاب العمـــــل 

بال وـــــام    مـــــا بقـــــنه  عـــــ  الوفـــــاء باال يامـــــاف 
 . النا  ة ع    ا القانون 

و كـــون مـــ  تنـــازل لـــم صـــاحأ العمـــل عـــ  
ااعمـــال المســـندم إل ـــم كلهـــا أو بعوـــها م وـــامنا 
معــم فـــى الوفـــاء بجم ـــ  اال يامـــاف ال ـــى تارتـــها 

 . أحكام   ا القانون 

 (20مادة )

مســـ ولق  بال وـــام   إ ا تعـــدن أصـــحاب العمـــل، كـــانوا
ـــاء بجم ـــ  اال يامـــاف النا ـــ ة عـــ   ـــ ا  ـــنه  عـــ  الوف   مـــا بق
القــــــانون، أو لــــــوا   المن ــــــأم المع مــــــدم، أو اتاال ــــــاف العمــــــل 

 الجماع ة.
و كون م  تنـازل لـم صـاحأ العمـل عـ  ااعمـال المسـندم 
إل م كلها أو بعوها م وامنا معم فل الوفاء بجم   اال ياماف ال ل 

 ام   ا القانون.تارتها أحك

 (20مادة )

                                     

 

 كما هــي

 

 (8مادة )
ا يمن  م  الوفاء بجم   اال ياماف النا ـ ة 
 بقا للقانون ،حل المن أم أو تصاق ها أو إغ قهـا 

 . أو إف ذها
وا ي رتأ على إنمـاج المن ـأم فـى غقر ـا أو 

ـــايري أو الوصـــ ة أو  ـــ  ان قالهـــا ب ـــة أو الب   –الهب
أو النــيول أو اييجــار  –ولــو كــان بــالميان العلنــى 

ــــــر  لــــــ  مــــــ  ال صــــــرفاف ، إنهــــــاء عقــــــون  أو غق
ــــف مســــ وا  اذــــ خدام عمــــال المن ــــأم و كــــون الخل
بال وـــام  مـــ  أصـــحاب ااعمـــال الســـابقق  عـــ  

 . تناق  وم   اال ياماف النا  ة ع    ه العقون
 

 (22مادة )

لســـنة  215القـــانون رقـــ  )مـــ  عـــدم ايتـــ ل بأحكـــام 
( المك ــار إل ــم، ا يمنــ  مــ  الوفــاء بجم ــ  اال يامــاف 1020

ــــا لهــــ ا القــــانون، حــــل المن ــــأم، أو تصــــاق ها، أو  النا ــــ ة  بًق
 إغ قها، أو إف ذها.

و جـــأ أن يحـــدن القـــرار، أو الحكـــ  الصـــانر بـــأي مـــ  
 لـــ ، أوـــً  للوفـــاء بحقـــوا العـــاملق ، وت ـــولى الجهـــة اينار ـــة 

خ صــة م ابعــة الوفــاء ب لــ  الحقــوا، و كــون لهــا أن تنــوب الم
عــ   وي ال ــأن فــل اتخــا  ايوــراءاف ال زمــة للوفــاء بهــا فــل 

 ااول المحدن.
وا ي رتأ على إنماج المن أم، أو ان قالهـا بـايري، أو 

الهبـــــة، أو الب ـــــ ، ولـــــو كـــــان بـــــالميان العلنـــــى، أو  الوصـــــ ة أو
مـ  ال صـرفاف إنهـاء عقـون غقر  لـ   النيول، أو اييجار، أو

اذ خدام عمـال المن ـأم، و كـون الخلـف مسـ وًا بال وـام  مـ  
أصحاب ااعمال السابقق  ع  تناق  وم   اال ياماف النا  ة 

 ع    ه العقون.

 (22مادة )

                                     
 

 

 

 

 

 كما هــي
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 مبررات التعديل

 )إصدار( الثالثة المادة

يســـ حق العـــاملون الـــ ي  تســـرى فـــى  ـــأنه   
أحكـــام القـــانون المرافـــق عـــ وم ذـــنو ة نور ـــة فـــى 

( مـــ  ااوـــر %1تـــار خ اذـــ حقاقها ا تقـــل عـــ  )
ااذاذــــى الــــ ى تحســــأ علــــى أذاذــــم ا ــــ راكاف 
ـــــــ  ح ـــــــى يصـــــــدر  ال أمقنـــــــاف ااو ماع ـــــــة ، و ل
المجلـــس القـــومى لألوـــور القـــراراف المنظمـــة لهـــ ه 

 . الع وم

 (21) مادة

يســ حق العــاملون الــ ي  تســري فــل  ــأنه  أحكــام  ــ ا 
ا تقــل عــ  القــانون عــ وم ذــنو ة نور ــة فــل تــار خ اذــ حقاقها 

تلـــ  العـــ وم  وتســـ حق ،(2)ال ـــأمقنىاا ـــ راا ( مـــ  أوـــر 2٪)
بانقوــــاء ذــــنة مــــ  تــــار خ ال عقــــق ، أو مــــ  تــــار خ اذــــ حقاا 
الع وم الدور ة السابقة، و ل  فل توء القواعـد المنظمـة لهـ ه 

 لألوور. القومى الع وم، وال ل يصدر ا المجلس

 (21مادة )

 

 

 كما هــي
 

 

 (20مادة )

يصدر الوز ر المخ   قرارا ب حديد الجهاف 
 . ب طبقق أحكام   ا القانون اينار ة المخ صة 

 (22مادة )

يصدر الوز ر المخـ   قـراًرا ب حديـد الجهـاف اينار ـة 
  المخ صة ب طبقق أحكام   ا القانون.

 (22مادة )

 يــــكما ه

 

 الكتاب الثاني() 

 التدريب والتشغيل

 )الباب األول(

 التدريب

 (24مادة )

تســري أحكـــام  ـــ ا البـــاب علــى وم ـــ  مراكـــي ال ـــدر أ 
 الخاتعة احكام   ا القانون، وعلى الا اف اآلت ة:

 الراغبون فل ال در أ. .2
 ، والا اف ااولى بالرعاية.يل تقة  ر ذ .1
 الم دروون. .2

 )الكتاب الثاني(

 التدريب والتشغيل

 )الباب األول(

 التدريب

 (24مادة )

مراكــي ال ــدر أ تســري أحكــام  ــ ا البــاب علــى وم ــ  
 الخاتعة احكام   ا القانون، وعلى الا اف اآلت ة:

 الراغبون فل ال در أ. .2
، والا ــــاف ااولــــى  ي قؤؤؤؤويا يل تقؤؤؤؤةي شؤؤؤؤختي ذ    .1

 بالرعاية.

 
 
 
 
 
 
 
 

  اط ا تغة

                                                           
م  ااور ااذاذى المنصو  علقها فل قانون العمل  %1قابل الموازى لنسبة الـمرفق صورم م  تطاب السقد ر  س الهق ة القوم ة لل أمق  ااو ماعى إلى السقد الدك ور وز ر القوى العاملة ب أن إعدان نراذة لحساب الم (2)

، وقد أفان ذ انتم بأنم بالروود إلى الب اناف ايحصا  ة بقاعدم ب اناف الهق ة ي و  أن م وذ، نسبة 1028لسنة  249نون ال أمقناف ااو ماع ة والمعا اف رق  الحالل وما يعانلها م  نسبة فل أور اا  راا المنصو  عل م بقا
م  أوور ا  راا المإم  علقه ، وم  ث  ي و   %1.9ا  راا ااذاذ ة تبق  أنها تم ل حوالى م  أوور ا %1م  إومالل أوور اا  راا، وبحساب نسبة الـ %40ااوور ااذاذ ة م  أوور ا  راا المإم  علقه  تقدر بنسبة

 تقر بًا م  إومالل أور ا  راا المإم  عل م. %1.9السنو ة للعاملق  بالقطاد الخا  تقدر بنسبة  %1أن النسبة ال قدير ة لي انم الـ 
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 الم دروون. .2 الراغبون فل ال أ قل ااعلى أو المس مر. .4
 الراغبون فل ال أ قل ااعلى أو المس مر. .4

 (25مادة ) 

بال وو ــــم المهنــــل ت ـــولى الجهــــة اينار ـــة المخ صــــة الق ـــام 
ــــون  ــــل يرغب ــــار المهــــ  ال  ــــل ات   ــــدر أ لمســــاعدته  ف لراغبــــل ال 

 ال درب علقها وفقا لقدراته .
و صــــدر الــــوز ر المخــــ   قــــراًرا بالقواعــــد وايوــــراءاف 

 المنظمة ل ل ، والجهاف والا اف المس اقدم.

 (25مادة )

                  

 كما هــي

 

 

 (221مادة )

ل نم ــة المــوارن الب ــر ة ي ــكل المجلــس ااعلــى 
و صـدر ب حديــد ات صاصـم ونظــام العمـل بــم ، قــرار 
م  ر  س الجمهور ة ، و  ـولى رذـ  الس اذـة القوم ـة 
ل خطــــــ ، ال نم ــــــة الب ــــــر ة ووتــــــ  برنــــــام  قــــــومى 
ل نمق هــا واذــ خدامها ااذــ خدام اام ــل بال نســقق مــ  

 . الوزاراف والجهاف المخ صة

 (26مادة )

،  تنا ؤؤة ي اؤؤوي ت  ي اهؤؤت ي  ي ا ؤؤريةاج ؤؤس أ  ؤؤ  ين ــأ 
و كــــون مقــــره محافظــــة القــــا رم، بر اذــــة ر ــــ س مجلــــس الــــوزراء، 

 و و  فل عوو  م كل م :
 الوز ر المخ   ب  ون العمل.

 الوز ر المخ   ب  ون ال خط ،.
 الوز ر المخ   ب  ون ال رب ة وال عل   وال عل   الانل.

 .ي واير ي اختم و ئوي ي ت   م ي  ت  
 وز ر المخ   ب  ون ال جارم والصناعة.ال

 الوز ر المخ   ب  ون ااذ  مار.
 الوز ر المخ   ب  ون ااتصااف وتكنولوو ا المعلوماف.

 الوز ر المخ   ب  ون ال وام  ااو ماعل.
 الوز ر المخ   ب  ون قطاد ااعمال العام.

 المخ   بال نم ة المحل ة. ي ا ن الوز ر 
منظمـــاف أصـــحاب ااعمـــال ااك ـــر أربعـــة أعوـــاء يم لـــون 

 ا م  حقخ العوو ة تر حه  منظماته .عدنً 
أربعـــــة أعوـــــاء يم لـــــون ااتحـــــان النقـــــابل العمـــــالل المعنـــــل 

 ير حه  ااتحان.

 (26مادة )

 تنا ؤؤؤؤة  وسؤؤؤؤا  م ي اج ؤؤؤؤس ي   ؤؤؤؤ  ين ــــأ مجلــــس
، و كــون مقــره محافظــة القــا رم، مي اؤؤوي ت  ي اهؤؤت ي  ي ا ؤؤرية

 بر اذة ر  س مجلس الوزراء، و و  فل عوو  م كل م :
 كما  و.
 كما  و.
 كما  و.

 . ي ا ث ي   ا ي واير ي اختم و ئوي ي ت   م ي  ت   
 .كما  و 

 كما  و.

 كما  و.
 .كما  و
 .كما  و
 وت تنا ة ي ا   ة. ي اختمي واير 

 كما  و.  
 
 كما  و. 

 
 
  اط ا تغة
 
 
 
 
  اط ا تغة
 

 
 

 

تؤؤؤؤم يسؤؤؤؤتبحي  ك اؤؤؤؤة )ي اخؤؤؤؤتم  
و  اة )ي ا نؤ    ضؤاط ي  ؤ تغة 

 اا وتق  ي اتت .
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 وللمجلس أن يس عق  بم  يراه م   وي الخبرم.
و  ــولى المجلــس وتــ  الس اذــاف العامــة ل نم ــة المــوارن 

أ وال أ قــــــل، وذ اذــــــاف والمهــــــاراف الب ــــــر ة، وذ اذــــــاف ال ــــــدر 
 تدر أ وتأ قل  وي ايعاقة وااقيام، والا اف ااولى بالرعاية.

 
كما ي ولى وتـ  الخطـ، ال زمـة لـرب، ال علـ   وال ـدر أ  

 باح  اواف ذوا العمل.
و صــدر ب  ــكقل المجلــس وات صاصــاتم ااتــرى ونظــام 
العمــل بــم قــرار مــ  ر ــ س مجلــس الــوزراء، فــل موعــد ا ي جــاوز 

ــــى أن يج مــــ  ذــــ ة أ ــــار خ العمــــل بهــــ ا القــــانون، عل  ــــهر مــــ  ت
 المجلس مرم على ااقل كل ث ثة أ هر.

 كات   
وتــــ  الس اذــــاف  ي ا ؤؤؤؤت كة لؤؤؤؤ و  ــــولى المجلــــس 

العامــة ل نم ــة المــوارن والمهــاراف الب ــر ة، وذ اذــاف ال ــدر أ 
وذ اذـــاف تــــدر أ وتأ قـــل  وي ايعاقـــة وااقــــيام،  وال أ قـــل،

 والا اف ااولى بالرعاية.
  ؤؤكات  
 

 
  ؤؤكات  
 

 

 
 
  اط ا تغة

 (21مادة ) 

ي ـــكل فـــل نطـــاا كـــل محافظـــة، بقـــرار مـــ  ر ـــ س مجلـــس 
الــوزراء، مجلــس تناقــ ي ل نم ــة المــوارن والمهــاراف الب ــر ة، بر اذــة 
المحـــافظ المخـــ  ، وعوـــو ة مم لـــق  للجهـــاف الم ـــار إلقهـــا فـــل 

، ي ولى م ابعة تناق  الخط،، والقـراراف، وال وصـ اف ي اتت  ي ستورة
وارن والمهـــاراف الب ـــر ة، الصــانرم عـــ  المجلــس ااعلـــى ل نم ـــة المــ

وال نســــقق مــــ  الجهــــاف المحل ــــة المخ صــــة ب نم ــــة مهــــاراف القــــوى 
الب ــــر ة وتحســــق  كااءتهــــا مــــ  تــــ ل ال ــــدر أ المهنــــل وال ــــدر أ 
المســــ مر، و حــــدن القــــرار ات صاصــــاف المجلــــس ااتــــرى، ونظــــام 
العمـــل بـــم، و صـــدر فـــل موعـــد ا ي جـــاوز ث ثـــة أ ـــهر مـــ  تـــار خ 

، علـى أن يج مـ  مـرم ي اتت  ي ستورة ار إل م فل إصدار القرار الم
 على ااقل كل  هر.

 (21مادة )

ي كل فل نطاا كل محافظة، بقرار م  ر  س مجلـس 
الــــوزراء، مجلــــس تناقــــ ي ل نم ــــة المــــوارن والمهــــاراف الب ــــر ة، 
بر اذــة المحــافظ المخــ  ، وعوــو ة مم لــق  للجهــاف الم ــار 

، ي ــولى م ابعــة تناقــ  ي   اؤؤن  ؤؤ ي ي رؤؤت و16)اؤؤتت  ي فــل إلقهــا 
الخط،، والقـراراف، وال وصـ اف الصـانرم عـ  المجلـس ااعلـى 
ل نم ـــــة المـــــوارن والمهـــــاراف الب ـــــر ة، وال نســـــقق مـــــ  الجهـــــاف 
ــــوى الب ــــر ة وتحســــق   ــــة مهــــاراف الق ــــة المخ صــــة ب نم  المحل 
كااءتها مـ  تـ ل ال ـدر أ المهنـل وال ـدر أ المسـ مر، و حـدن 

ااتـــــرى، ونظـــــام العمـــــل بـــــم،  القـــــرار ات صاصـــــاف المجلـــــس
و صــدر فــل موعــد ا ي جــاوز ث ثــة أ ــهر مــ  تــار خ إصــدار 

، على أن   ان   ي ي رت وي 16)اتت  ي القرار الم ار إل م فل 
 يج م  مرم على ااقل كل  هر.

 16تؤؤؤم يسؤؤؤتبحي  )اؤؤؤت   )ي اؤؤؤتت  
ان  ؤ ي ي رؤت وي  وباؤت   )ي اؤتت  
ي سؤؤؤؤتورة  لؤؤؤؤ  او ؤؤؤؤ  ن  هؤؤؤؤ   

 .ي   تغةي اتت ؛  ضاط 
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 (222مادة )
ين ــأ صــندوا ل مو ـــل ال ــدر أ وال أ قــل تكـــون 
ــــــوز ر  لــــــم ال خصــــــ ة ااع بار ــــــة العامــــــة ، ي بــــــ  ال
ـــل إن ـــاء وتطـــو ر وتحـــديخ  المخـــ   ، و لـــ  ل مو 
مراكــي وبــرام  ال ــدر أ ال ــى تســ هد  المواءمــة بــق  

 . اح  اواف ذوا العمل المحلى والخا 
والقواعــد و خــ   الصــندوا بوتــ  ال ــروض   

ال ــــى ت بــــ  لبــــرام  ومــــدن ال ــــدر أ المهنــــى الدراذــــ ة 
والنظر ة ، ونظ  اات بـاراف وال ـهاناف ال ـى تصـدر 

 . فى   ا ال أن
و صـــدر ر ــــ س مجلــــس الـــوزراء قــــرارا ب  ــــكقل 
مجلـــــس إنارم الصـــــندوا بر اذــــــة الـــــوز ر المخــــــ   
يحـــــدن نظـــــام العمـــــل بـــــم وفروعـــــم فـــــى المحافظـــــاف 

تحصـــــقل مـــــوارنه والنظـــــام  وا ح ـــــم ال ناق يـــــة ونظـــــام
 .المحاذبى الواوأ اتباعم ونظام الرقابة على أموالم

 (29مادة )

 يمـــارس صـــندوا تمو ـــل ال ـــدر أ وال أ قـــل ن ـــا م علـــى
 المس وى القومل، و خ   بما يلى:

ــــة، وتنم ــــة المــــوارن والمهــــاراف  .2 تمو ــــل العمل ــــة ال در ب 
بالبن ة الب ر ة على المس وى القومل، ذواء   ما ي علق 

ااذاذــ ة للعمل ــة ال در ب ــة كإن ــاء، ونعــ ، وتطــو ر، 
وتحديخ مراكي ال در أ، أو مـا ي علـق بالجوانـأ الان ـة 
للعمل ة ال در ب ة كبرام  ال در أ وغقر  ل  مما ي علـق 

 باان طة  اف الع قة بالعمل ة ال در ب ة.
وتــــ  ال ــــروض والقواعــــد ال ــــل ت بــــ  ل مو ــــل العمل ــــة  .1

تنم ـــــة المــــــوارن والمهـــــاراف الب ـــــر ة علــــــى ال در ب ـــــة و 
المس وى القومل ذواء   مـا ي علـق بالبن ـة ااذاذـ ة أو 

 الجوانأ الان ة للعمل ة ال در ب ة.
و صــدر ر ـــ س مجلـــس الـــوزراء قـــراًرا ب  ـــكقل مجلـــس إنارم 
الصـــندوا بر اذـــة الـــوز ر المخـــ   وتحديـــد ات صاصـــاتم ااتـــرى 

لــر  س وأعوـاء مجلــس اينارم،  ونظـام العمـل بــم، والمعاملـة المال ـة
وفروعــم فــل المحافظــاف وا حــة نظامــم ااذاذــل، ونظــام تحصــقل 

 موارنه، والنظام المحاذبل الواوأ اتباعم.
 
 

 
ولمجلـــس إنارم الصـــندوا أن يســـ خدم وذـــا ل القـــانون 

 الخا  فل تحققق أ دافم ومبا رم ات صاصاتم.
 تتؤؤؤؤؤو   ي ؤؤؤؤؤواي   ي اخت ؤؤؤؤؤة ي تنسؤؤؤؤؤ ا اؤؤؤؤؤا ي ؤؤؤؤؤواي   
ي اخت ة و ئوي ي ت  ؤ م  ي ت  ؤ م ي انؤ    يت ؤتت ي  ؤنت ت  

  غ ر ت ان ي جهت  ي ا ن ة و أي   ت   برياج ي  نح ق.

 (29مادة )

يمــــارس صــــندوا تمو ــــل ال ــــدر أ وال أ قــــل ن ــــا م 
 المس وى القومل، و خ   بما يلى: على

 كما هو . -1
 

 

 

 

 

 

 

 

 كما هو . -5

 
و صـــدر ر ـــ س مجلـــس الـــوزراء قـــرارا ب  ـــكقل مجلـــس 

ــــوز ر المخــــ    ااا ؤؤؤؤ    ضؤؤؤؤوية إنارم الصــــندوا بر اذــــة ال
ان اؤؤؤؤت  أاؤؤؤؤ تش ي  اؤؤؤؤت   ي نرتوؤؤؤؤت  ي  ات  ؤؤؤؤة  ي ؤؤؤؤواي ي  

، وتحديــــد ات صاصــــاتم ااتــــرى ونظــــام  ي جهؤؤؤؤت  ي اخت ؤؤؤؤة
العمـــل بـــم، والمعاملـــة المال ـــة لـــر  س وأعوـــاء مجلـــس اينارم، 

افظــــاف وا حـــــة نظامــــم ااذاذـــــل، ونظـــــام وفروعــــم فـــــل المح
 تحصقل موارنه، والنظام المحاذبل الواوأ اتباعم.

 يــــكما ه

 
 حذفت

 

 
 

ت حؤؤم ي رؤؤري ي    ي ارؤؤر  ي ات  ؤؤة
اؤؤؤؤن   ؤؤؤؤ س اج ؤؤؤؤس ي  ؤؤؤؤتت   

ي ؤؤؤؤؤؤوا يل لؤؤؤؤؤؤ  شؤؤؤؤؤؤأي ت ؤؤؤؤؤؤ    
اج ؤؤؤؤس إتي   اؤؤؤؤنح ق تاويؤؤؤؤ  
ي تح ي   ي تأ        أي وضؤم 
لؤؤؤؤ   ضؤؤؤؤوية اج ؤؤؤؤس إتي تؤؤؤؤة 

ان اؤؤت  أاؤؤ تش ااا ؤؤ ن  ؤؤن 
ي  اؤؤؤؤت   ي ان اؤؤؤؤت  ي نرت  ؤؤؤؤة 
ي  ات  ؤؤؤة  ي ؤؤؤواي ي  ي اخت ؤؤؤة؛ 
  ي تم إ تت  ا تغة ي اتت  وات 
و اؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤاتي  ؤؤؤؤؤ ي ي تاا ؤؤؤؤؤ  

 وارتض  ي رت وي.
  حؤؤ لم و سؤؤاتي ي ارؤؤر  ي ات اؤؤة

ي ؤؤؤؤؤواي ي  ي ا ن ؤؤؤؤؤة  ان اؤؤؤؤؤت  
أاؤؤؤؤؤؤؤ تش ي  اؤؤؤؤؤؤؤت  سؤؤؤؤؤؤؤت وي 
ااا ؤؤة واج ؤؤس إتي   ي  ؤؤنح ق 

ي ؤؤؤواير  ي ؤؤؤ ر يتؤؤؤو     تسؤؤؤتة 
ي اخؤؤؤؤؤؤؤتم و ؤؤؤؤؤؤؤئوي ي  اؤؤؤؤؤؤؤ ؛ 
 بت تؤؤؤؤت   سؤؤؤؤ  وي  نؤؤؤؤتك  بؤؤؤؤط 
اسؤؤؤؤتار  ؤؤؤؤ ن حا ؤؤؤؤا ي طؤؤؤؤريا 

 ي ا ن ة وت  ا  ة ي تح يب ة.
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (224مادة )

ت كــون مــوارن الصــندوا الم ــار إل ــم فــى  
 :المانم السابقة م 

مــــــــــ  صـــــــــــافى أربــــــــــاح المن ـــــــــــآف 2% .2
ــــانون وال ــــى  الخاتــــعة احكــــام  ــــ ا الق
 يي ـــــد عـــــدن العـــــاملق  بهـــــا علـــــى ع ـــــرم

 . عمال
 ما تخصصم لم الدولة م  موارن .  .1
ــــــاف ال ــــــى   .2 ــــــاف وال برعــــــاف والهب ايعان

ـــــــا  ـــــــس إنارم الصـــــــندوا  بق يقبلهـــــــا مجل
للقواعـــد ال ـــى تحـــدن ا ال  حـــة ال ناق يـــة 

 . للصندوا 
عا ـــد اذـــ  مار أمـــوال الصـــندوا ،  بقـــا  .4

للقواعـــد ال ـــى تحـــدن ا ال  حـــة ال ناق يـــة 
 . للصندوا 

لدى و كون للصندوا حساب تا  
أحد البنوا ال جار ة المع مدم لدى 

البن  المركيى وترحل أموالم م  ذنة 
 . مال ة إلى أترى 

و عــد الصــندوا ذــنو ا القــوا   الدالــة علــى 
المركـــــي المـــــالى وتخوـــــ  أموالـــــم لرقابـــــة الجهـــــاز 

 . المركيى للمحاذباف

 (28مادة )

 ت كون موارن الصندوا الم ار إل م فل المانم السابقة م  :
أوــــور اا ــــ راكاف ( مــــ  إومــــالل ٪0.15) نســــبة .2

ال ـــــل تحســـــأ علـــــى أذاذـــــها ا ـــــ راكاف  ال أمقن ـــــة
 ،ال أمقنــــــاف ااو ماع ــــــة بمن ــــــآف القطــــــاد العــــــام

والقطــاد الخــا ، وال ــل ، وقطــاد ااعمــال العــام 
يعمــل بهــا ث ثــون عــامً  فــأك ر، بحــد أننــى تمســة 

عـــ  كـــل    ؤؤؤرين حن ًهؤؤؤتونقهـــاف، وبحـــد أقصـــى 
عامــــل، ت حملهــــا وتل ــــيم بســــدان ا المن ــــأم، مقابــــل 

 الخدماف المنصو  علقها فل المانم السابقة.
 ي ؤؤحت ورؤؤري  اؤؤن ي ؤؤواير ي اخؤؤتم أسؤؤ وش سؤؤحيت 
ت ؤؤا ي نسؤؤاة   قوي ؤؤح   شؤؤر   يل اؤؤتل ي جو ؤؤ  

  اؤؤن ي نسؤؤاة ي ا ؤؤت  ٪71انهؤؤت واؤؤت ال وجؤؤت ا)
 ، و لــ  فــل حالــة ل ــام تلــ  المن ــآف ب ــدر أإ  هؤؤت

العملق  لديها وفًقا لمق و اتها، أو اللوا   المع مـدم 
 ب ل  المن آف.

 تخصصم الدولة م  موارن. ما .1
ايعانـــاف وال برعـــاف والهبـــاف ال ـــل يقبلهـــا مجلـــس  .2

إنارم الصـــندوا  بقـــا للقواعـــد ال ـــل تحـــدن ا ا حـــة 
النظام ااذاذل وفًقا للقوانق  المعمول بها فل  ـ ا 

 ال أن.
 الصندوا. عا د اذ  مار أموال .4

و كـــــون للصـــــندوا حســـــاب تـــــا  فـــــل حســـــاب الخيانـــــة 
الموحد لدى البن  المركـيي المصـري، و عـد الصـندوا ذـنو ا القـوا   
الدالـة علـى المركـي المـالل، وتخوـ  أموالـم لرقابـة الجهـاز المركـيي 

 فا ئ أموالم إلى الخيانة العامة.  ي   للمحاذباف، 

   (28مادة )

ــــل المــــانم ت كــــون مــــوارن الصــــندوا  ــــم ف الم ــــار إل 
 السابقة م :

أوـــور اا ـــ راكاف ( مـــ  إومـــالل ٪0.15نســـبة ) .2
ال ــــل تحســــأ علــــى أذاذــــها ا ــــ راكاف  ال أمقن ــــة

 ،ال أمقنـــــاف ااو ماع ـــــة بمن ـــــآف القطـــــاد العـــــام
والقطــاد الخــا ، وال ــل  ،وقطــاد ااعمــال العــام

يعمل بها ث ثون عامً  فـأك ر، بحـد أننـى تمسـة 
عـ  كـل  حن ًهؤت صاسؤوي صـى ونقهـاف، وبحـد أق

عامـــل، ت حملهـــا وتل ـــيم بســـدان ا المن ـــأم، مقابـــل 
 الخدماف المنصو  علقها فل المانم السابقة.

 لرؤًت  ح ؤتا قؤت وي   يتم ت     ت ا ي نسؤاة
  تن ؤؤ م يسؤؤتخحيا  سؤؤت   ي ؤؤحلا غ ؤؤر ي نرؤؤحى

 قوي ؤؤؤح ي ؤؤؤحت ورؤؤؤري  اؤؤؤن ي ؤؤؤواير ي اخؤؤؤتم 
اؤؤن ي نسؤؤاة ي ا ؤؤت   ي   ؤؤ  شؤؤر   يل اؤؤتل 

ــــ  المن ــــآف إ  هؤؤؤؤت ــــة ل ــــام تل ــــ  فــــل حال ، و ل
ــــا لمق وــــ اتها، أو  ــــق  لــــديها وفًق ــــدر أ العمل ب 

 اللوا   المع مدم ب ل  المن آف.
 .كما  و -1
 كما  و. -2
 .كما  و -4

ـــــل حســـــاب  و كـــــون للصـــــندوا حســـــاب تـــــا  ف
الخيانـــــة الموحـــــد لـــــدى البنـــــ  المركـــــيي المصـــــري، و عـــــد 

ـــــى المركـــــي المـــــالل، الصـــــندوا ذـــــنو ا القـــــوا    الدالـــــة عل
ـــــم لرقا ـــــة الجهـــــاز المركـــــيي للمحاذـــــباف، وتخوـــــ  أموال ب

 .فا ئ أموالم إلى الخيانة العامة و ئ ي

 ي ارر  ي    / ي بنح ي     
 ار ايتت  ي  ح ي ق ؤ   رسؤم  .1

يالستريك    وي صاس ن حن ًهت 
  حاًل ان   رين حن ة.

تؤؤم ي ؤؤنم   ؤؤ  ح  ؤؤة ت  ؤؤ    .5
يتاتًقؤؤؤت  ح ؤؤؤم  سؤؤؤوا يالشؤؤؤتريك 

  اؤؤؤؤن ي حسؤؤؤؤتو   38ي اؤؤؤؤتت  )
 ي تؤؤ  أ تطؤؤم وت رؤؤت وي ت حيؤؤح 
طؤؤؤؤؤؤؤرق ت  ؤؤؤؤؤؤؤ   ي ضؤؤؤؤؤؤؤري   
 ي رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  غ ر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

 ي ات     ي س تتوة.
تؤؤم ي ؤؤنم   ؤؤ  حؤؤويا يل اؤؤتل  .2

ي     ان  سم يالشتريك    س 
يل اؤؤؤتل ي جو ؤؤؤ  انؤؤؤة؛ ح ؤؤؤث 
يسؤؤؤؤترر  ي جاب ؤؤؤؤة ي  اوا ؤؤؤؤة 

ل   – رسا  ي اتوى  ي ت ريا 
  134 ت   اؤؤؤتت  )ارؤؤؤتا تاسؤؤؤر 

 –اؤؤؤن قؤؤؤت وي ي  اؤؤؤ  ي  ؤؤؤت   
 ي تؤؤؤؤؤ  ترت ؤؤؤؤؤ  ي اؤؤؤؤؤتت  ا ؤؤؤؤؤ  

أي ي رسؤؤؤؤم ي ارؤؤؤؤر   -ي  ؤؤؤؤر 
    ي ان آ  وجؤ  أي و ؤوي 
ارت   صحاة تح ي  ل   ة  لإي 
 م ت    ي ان أ      صحاؤة 
تح يب ؤؤؤؤة لؤؤؤؤ  اجؤؤؤؤت   سؤؤؤؤحيت ت 
 رسؤؤؤؤؤؤم يالشؤؤؤؤؤؤتريك  لال ي  ؤؤؤؤؤؤ  
 ؤرياة    ؤو اؤؤت ينطؤور   ؤؤ  

  شؤؤؤؤبهة  ؤؤؤؤحا ي حسؤؤؤؤتو ية لؤؤؤؤ
 ؤؤؤؤول ي تؤؤؤؤويا ت ؤؤؤؤا ي ان ؤؤؤؤأ  

 وسحيت  رياة ي حص . 
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (225مادة )

ا يجوز اية وهة مياولـة عمل ـاف ال ـدر أ 
المهنـــــى إا إ ا كانـــــ  م خـــــ م  ـــــكل  ـــــركة مـــــ  
 ـــــــــركاف المســـــــــا مة أو ال وصـــــــــ ة بااذـــــــــه  أو 
ال ــــــــركاف  اف المســــــــ ول ة المحــــــــدونم ، و حــــــــدن 
المجلــــــــــس ااعلـــــــــــى ل نم ــــــــــة المـــــــــــوارن الب ـــــــــــر ة 

( مـــــ   ـــــ ا 221عل ـــــم فـــــى المـــــانم )المنصـــــو  
القــــــانون الحــــــد ااننــــــى لرأذــــــمال كــــــل مــــــ   ــــــ ه 
ال ـــركاف بحســـأ نـــود الن ـــاض الـــ ى تمـــارس   ـــم 

 عمل ة ال در أ .
 و س  نى م  أحكام الاقرم السابقة :

الجهاف والمنظماف النقاب ة والجمع اف  -2
والمإذســــاف اا ل ــــة المن ــــأم وفقــــا للقــــانون 

ى تـــــــــياول ، وال ـــــــــ 1001لســـــــــنة  94رقـــــــــ  
عمل ــاف ال ــدر أ المهنــى وقــ  صــدور  ــ ا 

 القانون.
الجهـــاف ال ـــى تن ـــ ها وحـــداف الجهـــاز  -1

اينارى للدولـــــة والهق ـــــاف العامـــــة ووحـــــداف 
 اينارم المحل ة.

الجهــاف ال ــى تــياول عمل ــاف ال أ قــل  -2 
 وال در أ المهنى للمعوقق  .

 المن آف ال ى ت ولى تدر أ عمالها. -4

 (10مادة )

يجــــوز ايــــة وهــــة مياولــــة عمل ــــاف ال ــــدر أ، إا إ ا ا 
كان  م خ م  كل  ـركة مـ   ـركاف المسـا مة، أو ال وصـ ة 

 .ال خ  الواحدأو  بااذه ، أو  اف المس ول ة المحدونم
 و س  نى م  أحكام الاقرم السابقة:

ـــــاف  .2 منظمـــــاف أصـــــحاب ااعمـــــال والعمـــــال، والجمع 
للقـانون المـنظ  لهـا، والمإذساف اا ل ة المن ـأم وفًقـا 

ال ــــــل تــــــياول عمل ــــــاف ال ــــــدر أ وقــــــ  العمــــــل بهــــــ ا 
 القانون.

وهــاف ال ــدر أ ال ــل تن ــ ها وحــداف الجهــاز ايناري  .1
للدولــــة، والهق ــــاف العامــــة، ووحــــداف اينارم المحل ــــة، 

 ل در أ موظاقها وموظال الجهاف  اف الصلة بها.
 المن آف ال ل ت ولى تدر أ عمالها. .2
ذ ر تــــياول عمل ــــاف تأ قــــل وتــــدر أ الك انــــاف ال ــــل  .4

 وااقيام، والا اف ااولى بالرعاية. يل تقة

 (10مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 و س  نى م  أحكام الاقرم السابقة: 
 كات  و. -1

 
 
 

 كات  و. -5
 
 

 كات  و. -3
الك انـــــــــــاف ال ـــــــــــل تــــــــــــياول عمل ـــــــــــاف تأ قــــــــــــل  -4

وااقــــــيام،  ذ ر يل تقؤؤؤؤؤؤةي شؤؤؤؤؤؤختي وتــــــدر أ 
 والا اف ااولى بالرعاية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تؤؤم يسؤؤتبحي  )اؤؤت   )ي شؤؤختي 
ذ ر يل تقؤؤؤؤؤؤؤة  وباؤؤؤؤؤؤؤت   )ذ ر 

 .يل تقة ؛  ضاط ي   تغة

 (226مادة )

ــــل  ــــدر أ المهن ــــاف ال  ــــة عمل  ي ــــ رض لمياول
الحصـــــــول علــــــــى تــــــــرت   بــــــــ ل  مــــــــ  الــــــــوزارم 
المخ صة باذ  ناء الجهاف المنصو  علقهـا فـل 

 (12مادة )

ي ــ رض لمياولــة عمل ــاف ال ــدر أ الحصــول علــى تــرت   
بــ ل  مــ  الــوزارم المخ صــة باذــ  ناء الجهــاف المنصــو  علقهــا 

 ( م    ا القانون.10المانم )( م  2(، )1فل البندي  )

 (12مادة )

 

  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

( مــــ  الاقــــرم ال ان ـــة مــــ  المــــانم 4، 2، 1البنـــون )
 .السابقة

ــــــد  ــــــوز ر المخــــــ   قــــــرارا ب حدي و صــــــدر ال
 روض وقواعد وإوراءاف من  ال ـرت   وققـده فـل 

 .السجل الخا 
و عـــد بـــالوزارم المـــ كورم ذـــجل لققـــد الجهـــاف 
ال ــل يــ   ال ــرت   لهــا بمياولــة عمل ــاف ال ــدر أ 

 .المهنل
وتل يم الجهاف ال ل تياول عمل ـاف ال ـدر أ 

بالحصـول علـى المهنل وقـ  صـدور  ـ ا القـانون 
ــــرت   الم ــــار إل ــــم تــــ ل ذــــنة مــــ  تــــار خ  ال 

 .العمل به ا القانون 
ـــة ايتـــ ل بـــأي  و لغـــى ال ـــرت   فـــل حال

 . رض م   رو م

و صدر الوز ر المخ   قراًرا ب حديد  روض، وإوراءاف 
مـــن  ال ـــرت  ، ومدتـــم، وتجديـــده، وحـــااف إلغا ـــم، ورذـــومم 

 بما ا يي د على تمسق  ألف ون م، وحااف ايعااء منها.
كما يحدن القرار قواعد، وإوراءاف إن اء، واع مان مراكي 

   ا القانون. ال در أ الخاتعة احكام
وتل ـــيم الـــوزارم المخ صـــة بإمســــاا ذـــجل لققـــد الجهــــاف 
ال ـــل يـــ   ال ـــرت   لهـــا بمياولـــة عمل ـــاف ال ـــدر أ، وإتطـــار 
المجلس ااعلى ل نم ة الموارن والمهاراف الب ر ة بما يـ   ققـده 

 فل   ا السجل.

  ؤؤكات  
 
 
  ؤؤكات  

 

  قؤؤؤؤؤؤ  أ  وتل ــــــيم الــــــوزارم المخ صــــــة بإمســــــاا ذــــــجل   
لققـــــــد الجهـــــــاف ال ـــــــل يـــــــ   ال ـــــــرت   لهـــــــا  إ   تر  ؤؤؤؤؤؤؤ 

بمياولـــــة عمل ـــــاف ال ـــــدر أ، وإتطـــــار المجلـــــس ااعلـــــى 
ل نم ـــــة المـــــوارن والمهــــــاراف الب ـــــر ة بمـــــا يــــــ   ققـــــده فــــــل 

   ا السجل.

 
  

 
 

  تؤم إ ؤتت  اؤ تغتهت ي ارر  ي ريو ة
وإ ؤؤؤؤؤؤؤؤتلة )اؤؤؤؤؤؤؤؤت   )   قؤؤؤؤؤؤؤؤ  أ  
إ  تر  ؤؤؤؤ   و بؤؤؤؤح ك اؤؤؤؤة )سؤؤؤؤج   
ي ؤؤوي ت  وت سؤؤطر ي    اؤؤن ي ارؤؤر ؛ 
 ضؤؤاتي  يكاؤؤة توحؤؤة ي ح  ؤؤة   ؤؤو 

 ي ت و  ي رقا .

 (221مادة )

تل ـــــــيم الجهـــــــاف المـــــــرت  لهـــــــا بال ـــــــدر أ 
المهنــــى بعــــرض البــــرام  ال در ب ــــة ال ــــى توــــعها 
علــــــــــى ااوهــــــــــيم المعن ــــــــــة بــــــــــالوزارم المخ صــــــــــة 

 اع مان ا، مراع ة فى  ل :
 ض ال ــى يجــأ توافر ــا فــى الم ــدربق ال ــرو  -2

 ل ل حاا بالبرام  ومصروفاف ال در أ.
مـــدى كاايـــة العمل ـــاف ال در ب ـــة مـــ  حقـــخ  -1

موتـــــــــوعاف ومجـــــــــااف ال ـــــــــدر أ وعـــــــــدن 
 الساعاف المخصصة لها.

 مس و اف ونوع اف المدربق . -2
مسـ وى المهـارم ال ـى يك سـبها الم ـدرب بعــد  -4

 (11مادة )

( مــ   ـــ ا 10تل ــيم الجهــاف الم ــار إلقهــا فــل المــانم )
( بإتطـار الـوزارم المخ صـة بـالبرام  1القانون   ما عدا البند )

 ، على أن ت وم  ما يأتى:ال ل تقدمهاال در ب ة 
الشروط التي يجب توافرها في المتدربين لاللتحاق  -

 بالبرامج.

مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات،  -

 االت التدريب، وعدد الساعات المخصصة لها.ومج

 مستويات وتخصصات المدربين. -

مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد االنتهاء من  -

 البرنامج.
 

 (11)مادة 

( مـــــ  10تل ـــــيم الجهـــــاف الم ـــــار إلقهـــــا فـــــل المـــــانم )   
( بإتطـــــــار الــــــــوزارم 1 ـــــــ ا القـــــــانون   مـــــــا عـــــــدا البنـــــــد )

، ال تاتت ؤؤؤؤؤت ال ــــل تقـــــدمها المخ صــــة بــــالبرام  ال در ب ـــــة
 على أن ت وم  ما يأتى:

 .كما هو -

 كما هو . -

 

 .كما هو  -

 .كما هو  -
 

 

تؤؤم إ ؤؤتت  اؤؤ تغة اؤؤح  ي ارؤؤر  
ي   ؤؤ    ي ارؤؤر  ي ات  ؤؤة   ذ ؤؤا 
وإ ؤؤؤؤؤتلة ح ؤؤؤؤؤم واؤؤؤؤؤن  ي ؤؤؤؤؤواي   
ي اخت ؤؤؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤ طة ي تاؤؤؤؤؤؤؤؤتت 
ي بؤؤرياج ي تح يب ؤؤة ي تؤؤ  تضؤؤ هت 

  51ي جهؤؤت  ي اب نؤؤة وت اؤؤتت  )
ي رؤؤت وي؛  ضؤؤاتي اؤؤن ا ؤؤر   

ل ت  تهت  ي تابم ان إ هت كا  ة 
 ت ر ؤؤؤؤا اسؤؤؤؤتهحلت  ي  ا  ؤؤؤؤة 

 ي تح يب ة.
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 اان هاء م  البرنام  .
 أية  روض أترى توعها الوزارم المخ صة. -5

و ــ   اع مــان البــرام  المقدمــة تــ ل ذــ ق   
يوما م  تـار خ تقـديمها ، و ع بـر فـواف  ـ ه المـدم 

 نون إتطار اع مانا له ه البرام  .

و صدر الوز ر المخ   قراًرا ب حديد إوـراءاف ومواعقـد 
ايتطـــار بعـــد العـــرض علـــى المجلـــس ااعلـــى ل نم ـــة مـــوارن 

 ومهاراف القوى الب ر ة.

و صــــــــدر الـــــــــوز ر المخــــــــ   قـــــــــراًرا ب حديــــــــد إوـــــــــراءاف 
ــــــــد ايتطــــــــار بعــــــــد العــــــــرض علــــــــى   يال تاؤؤؤؤؤؤؤؤتت ومواعق

المجلــــــــــس ااعلــــــــــى ل نم ــــــــــة مــــــــــوارن ومهــــــــــاراف القــــــــــوى 
 الب ر ة.

 (229مادة  )

ي ــ رض فــى المــدربق  الــ ي  يياولــون أعمــال 
ال ــدر أ المهنــى أن يــرت  لهــ  بــ ل  مــ  الــوزارم 

 . المخ صة
و صـــدر الـــوز ر المخـــ   قـــرارا ب حديـــد  ـــروض 

 . وحااف إلغا موقواعد وإوراءاف من  ال رت  ، 
و عد بالوزارم المخ صـة ذـجل لققـد المـدربق  
المـــرت  لهـــ  ، يـــ   ال أ ـــقر   ـــم بحـــااف إلغـــاء 

 . ال رات  
 

 (12مادة )

ـــــدر أ أن  ـــــون أعمـــــال ال  ي ـــــ رض فـــــل المـــــدربق  الـــــ ي  يياول
يـرت  لهــ  بــ ل  مــ  الــوزارم المخ صــة بنــاًء علــى  لــبه  أو  لــأ 

 ( م    ا القانون.10المانم )إحدى الجهاف الم ار إلقها فل 
و صــدر الــوز ر المخــ   قــراًرا ب حديــد  ــروض، وقواعــد، 
وإوــــراءاف مــــن  ال ــــرت  ، والرذــــوم المســــ حقة عنــــم بمــــا ا 

 يجاوز ألف ون م، وحااف إيقافم أو الغا م.
للجهــاف  ي اؤؤح ب ن ي تؤؤتو  نعلــى أن يســ  نى مــ   لــ   

( مـ  10( م  المانم )2(، )1المنصو  علقها فل البندي  )
ال ـدر أ ناتــل  ــ ه الجهــاف ب ـ ا القــانون، إ ا اق صــر عملهــ  

 نون غقر ا.
وتل ـــــــيم الـــــــوزارم المخ صـــــــة بإعـــــــدان ذـــــــجل لققـــــــد المـــــــدربق  

 و    ال أ قر   م حال إيقا  أو إلغاء ال رت  . المرت  له ،

 (12مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

  ؤؤكات  
 

 ي اؤؤؤؤؤح بوي ي تؤؤؤؤؤتو وي علــــى أن يســـــ  نى مـــــ   لـــــ  
( مــــ  2(، )1للجهــــاف المنصــــو  علقهــــا فــــل البنــــدي  )

ال در أ ب( م    ا القانون، إ ا اق صر عمله  10المانم )
 ناتل   ه الجهاف نون غقر ا.

 

    كات 

 
 
 
 
 
 

 
  تؤؤؤؤؤم يسؤؤؤؤؤتبحي  ي ارؤؤؤؤؤر  ي ات اؤؤؤؤؤة

)اؤؤؤؤؤت   )ي اؤؤؤؤؤح بوي ي تؤؤؤؤؤتو وي  
ي تؤؤؤؤؤتو  ن ؛ وباؤؤؤؤت   )ي اؤؤؤؤؤح ب ن 

 .م  اط   ورم  ضاط ي   تغة

 (228مادة )

تل ـــيم الجهـــة ال ـــى تـــياول عمل ـــاف ال ـــدر أ 
المهنــــى أن تمـــــن  الم ــــدرب  ـــــهانم تاقــــد او  ـــــازه 
البرنــــام  ال ــــدر بى الــــ ى عقدتــــم وتبــــق  المســــ وى 

 . ال ى بلغم
و حـــدن بقـــرار مـــ  الـــوز ر المخـــ   الب انـــاف  

ـــــى  ـــــ ه ال ـــــهانم ، وكـــــ ل   ـــــدون ف ـــــى ت ااتـــــرى ال 
ـــاس مســـ وى المهـــارم والجهـــاف  ااحكـــام الخاصـــة بق 

 (14مادة )

ــــيم الجهــــة ال ــــل تــــياول عمل ــــاف ال ــــدر أ  أن تمــــن  تل 
ـــدر بل الـــ ي  ـــازه البرنـــام  ال  ـــدرب لـــديها  ـــهانم تاقـــد او   الم 
ـــوز ر  ـــ ي بلغـــم، و حـــدن بقـــرار مـــ  ال ـــم، والمســـ وى ال عقدتـــم ل

 المخ   الب اناف ااترى ال ل تدون فل   ه ال هانم.
مـــ  الجهـــة اينار ـــة المخ صـــة ال ـــهاناف وتع مـــد تلـــ  

 مقابل رذ  ا يي د على تمسق  ونقها.

 (14مادة )

           

  ؤؤكات  
 
 

مـــــ  الجهـــــة اينار ـــــة المخ صـــــة   ي  ؤؤؤؤؤهتتوتع مـــــد تلـــــ  
 مقابل رذ  ا يي د على تمسق  ونقها.

 
 
 
 
 

  اط   ور 
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ال ــى تخــ   ب حديــد  ــ ا المســ وى ، والحــر  ال ــى 
تخوــ  لهــ ا الق ــاس ، وك ف ــة إورا ــم و ــروض ال قــدم 
ـــة ،  لـــم والمكـــان الـــ ى يجـــرى   ـــم بالنســـبة لكـــل حرف

ـــى ت ـــولى  ـــ ا وا ل ـــهاناف ال ـــى تمنحهـــا الجهـــاف ال 
ايوـــــراء ، ونروـــــاف المهـــــارم ال ـــــى تقـــــدر ا، ووم ـــــ  
الب انـــاف ال ـــى يجـــأ إثباتهـــا فـــى تلـــ  ال ـــهاناف مـــ  
ب ــان الرذــ  المقــرر عنهــا بمــا ايجــاوز أربعــق  ونقهــا 

 .وحااف ايعااء م    ا الرذ 
 (240مادة )

علــى كــل مــ  يرغــأ فــى مياولــة حرفــة مــ  
الحر  الوارنم بقرار مـ  الـوز ر المخـ   الم ـار 
إلقهـــا فـــى المـــانم الســـابقة ، ال قـــدم للجهـــة اينار ـــة 
المخ صــة بطلــأ الحصــول علــى تــرت   مياولــة 

 . الحرفة
و حظـــــر علـــــى صـــــاحأ العمـــــل اذـــــ خدام  

ــالقرار الــوزارى  عامــل فــى إحــدى الحــر  المبقنــة ب
الم ــار إل ــم بــالاقرم الســابقة ، إا إ ا كــان العامــل 

 . حاص  على ال رت   الم كور
و حـــدن بقـــرار مـــ  الـــوز ر المخـــ   ، بعـــد  

،  ــــــــروض وقواعـــــــــد أتــــــــ  رأى ال نظــــــــ   النقـــــــــابى 
وإوراءاف من  ال رت   والرذ  المقرر لـم بمـا ا 

 . يجاوز أربعق  ونقها ، وحااف ايعااء منم
 

 (15مادة )

ـــل  ـــة مـــ  الحـــر  ال  يل ـــيم كـــل مـــ  يرغـــأ فـــل مياولـــة حرف
يصــدر ب حديــد ا قــرار مــ  الــوز ر المخــ  ، أن ي قــدم بطلــأ إلــى 

 .بمياولة الحرفةالجهة اينار ة المخ صة للحصول على ترت   
و حــــــــدن القــــــــرار  ـــــــــروض، وقواعــــــــد، وإوــــــــراءاف مـــــــــن  
ال ـــرت  ، والرذـــوم المقـــررم عنـــم بمـــا ا يجـــاوز ما ـــة ون ـــم، 

 وحااف ايعااء منها.
ـــــى  ـــــ ا  وا يجـــــوز ت ـــــغقل العامـــــل إا إ ا كـــــان حاصـــــ  عل

 ال رت  .
وعلى  الأ ال رت   أن يرفق بطلبـم  ـهانم تاقـد مسـ وى 

لم بمك ـأ ال أمقنـاف ااو ماع ـة المخـ  ، مهارتم وما ياقـد تسـجق
و صــدر الــوز ر المخــ   بال  ــاور مــ  المنظمــة النقاب ــة العمال ــة 
المعن ــة قـــراًرا ب حديــد وم ـــ  الب انــاف ال ـــل يجــأ إثباتهـــا فــل تلـــ  
ال ــــهانم، وااحكــــام الخاصــــة بق ــــاس مســــ وى المهــــارم، والجهــــاف 

 ــروض ال قــدم ال ــل ت ــولى تحديــد  ــ ا المســ وى، وك ف ــة إورا ــم، و 
لــم، والمكــان الــ ي يجــري   ــم لكــل حرفــة، ونروــاف المهــارم ال ــل 
تقدر ا  بقا لن ا   اات باراف، والرذ  المقـرر عنهـا بمـا ا يجـاوز 

 ما ة ون م، وحااف ايعااء م    ا الرذ .

 (15مادة )

 

 

 

 

 
 
 
  ؤؤكات  
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 وتر جـــــو ســـــ  نى مـــــ  الحصـــــول علـــــى  ـــــ ه ال ـــــهانم 
المدارس الان ة الم وذـطة، وفـوا الم وذـطة، والمعا ـد العل ـا، 

 والجامعاف، ال ي  يعملون فل مجال تخصصه .

 
  ؤؤكات  

 

 (242مادة )

يع بـر م ـدروا كـل مـ  يل حـق لـدى صـاحأ 
 عمل بقصد تعل  مهنة أو صنعة .
ـــــوز ر المخـــــ    ـــــرارا بالقواعـــــد و صـــــدر ال ق
 وايوراءاف المنظمة لل درج المهنى.

 (16مادة )

عاًمـا وا  ث ثة   رفل الم درج أا يقل ذنم عـ   ي  رض
يي ـــد علـــى ثمان ـــة ع ـــر عاًمـــا، و صـــدر الـــوز ر المخـــ   قـــراًرا 
بالقواعــــد، وايوــــراءاف المنظمــــة لل ــــدرج المهنــــل لــــدى صــــاحأ 

 .ال  تة ي تنا  وةت ي يلص   وأح تا قت وي ي طا      العمل

 (16مادة )

   ؤؤر أ ب ؤؤةفــل الم ــدرج أا يقــل ذــنم عــ   ي ــ رض 
ــــا، و صــــدر الــــوز ر  عاًمــــا وا يي ــــد علــــى ثمان ــــة ع ــــر عاًم
المخ   قراًرا بالقواعد، وايوـراءاف المنظمـة لل ـدرج المهنـل 

 لدى صاحأ العمل.

 

تؤؤؤؤم ت ؤؤؤؤحي  ي  ؤؤؤؤح ي ت ؤؤؤؤ   سؤؤؤؤن 
ي اتح ج    ؤوي أ ب ؤة   ؤر  تًاؤت 

اؤؤؤؤؤن ث ثؤؤؤؤؤة   ؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤتا؛  ؤؤؤؤؤحاًل 
  تويلؤؤؤؤا اؤؤؤؤا  ي ا ؤؤؤؤتي ر ي ح   ؤؤؤؤة 
 يالتاتق ؤؤت  ي ح   ؤؤة ي تؤؤ  اؤؤحقم 

 اؤؤؤؤن  -   هؤؤؤت ي ح  ؤؤؤؤة ي ا ؤؤؤرية
 138التاتق ؤؤؤؤؤؤؤة  قؤؤؤؤؤؤؤم   نهؤؤؤؤؤؤؤت  ي

ي ختاؤؤؤؤؤة وت  ؤؤؤؤؤح ي ت ؤؤؤؤؤ   سؤؤؤؤؤن 
يالسؤؤؤتخحيا  ي تؤؤؤ  أقر ؤؤؤت ي اؤؤؤ تار 

؛ كاؤت ي  تا  ان اؤة ي  اؤ  ي ح   ؤة
تؤؤم حؤؤ ا  جؤؤؤو ي اؤؤتت  و سؤؤؤاتي 

 وي ي طاؤؤؤ    اؤؤؤن قؤؤؤت64ي اؤؤؤتت  )
تج ؤؤؤو تؤؤؤح ي  ي طاؤؤؤت  اؤؤؤن سؤؤؤن 
ث ثؤؤؤؤة   ؤؤؤؤر  تًاؤؤؤؤت؛  ؤؤؤؤ ي  حؤؤؤؤ  
ي  ؤؤؤؤ ا  ضؤؤؤؤاتي  سؤؤؤؤص ي ح ؤؤؤؤتا 

 ي ات ت  ة.
 (241مادة )

يجــأ أن يكــون اتاــاا ال ــدرج مك وبــا وتحــدن 
  ـــــــم مـــــــدم تعلـــــــ  المهنـــــــة أو الصـــــــنعة ومراحلهـــــــا 
ـــــــة بصـــــــورم  ـــــــى كـــــــل مرحل الم  ابعـــــــة والمكافـــــــأم ف

ااتقرم عـ  تصاعدية ، على أا تقل فى المرحلة 
الحد ااننى لألور المحدن لا ة العمال فى المهنة 

 . ال ى ي درج فقها أو الصنعة

 (11مادة )

يجـــأ أن يكـــون اتاـــاا ال ـــدرج مك وًبـــا، وتحـــدن   ـــم مـــدم 
تعلـــ  المهنـــة، أو الصـــنعة، ومراحلهـــا الم  ابعـــة والمكافـــأم ال ـــل 
يحصل علقها الم درج فل كل مرحلة بصـورم تصـاعدية، علـى 

تقــل فــل المرحلــة ااتقــرم عــ  الحــد ااننــى لألوــر المحــدن أا 
 لا ة العمال فل المهنة أو الصنعة ال ل ي درج فقها.

 (11مادة )

        

 
  ؤؤكات  
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 (242مادة )

لصــاحأ العمـــل أن ينهــى اتاـــاا ال ـــدرج إ ا 
ثب  لدية عدم ص ح ة الم درج أو عدم اذ عدانه 

، كمـــــا  لــــ عل  المهنـــــة أو الصــــنعة بصـــــورم حســــنة
 يجوز للم درج أن ينهى ااتااا .

و  ـــ رض أن يخطـــر الطـــر  الراغـــأ فـــى إنهـــاء 
 ااتااا الطر  اآلتر ب ل  قبل ث ثة أيام على ااقل.

 (19مادة )

ـــم  ـــاا ال ـــدرج إ ا ثبـــ  لدي لصـــاحأ العمـــل أن ينهـــل اتا
عـــدم صـــ ح ة الم ـــدرج، أو عـــدم اذـــ عدانه لـــ عل  المهنـــة، أو 

 يجوز للم درج أن ينهل ااتااا. الصنعة بصورم حسنة كما
و  ـــ رض أن يخطـــر الطـــر  الراغـــأ فـــل إنهـــاء ااتاـــاا 

 . الطر  اآلتر ب ل  قبل اينهاء ب  ثة أيام على ااقل

 (19مادة )

                               

   
  ؤؤكات    

 

 

 (244مادة )

تســــرى علــــى الم ــــدروق  ااحكــــام الخاصــــة 
ــــــــراف الراحــــــــة بايوــــــــازاف وذــــــــاعاف العمــــــــل  وف 

( 55( إلى )41المنصو  علقها فى الموان م  )
 . ( م    ا القانون 91( إلى )90وم  )

 (18مادة )

م  عدم ايت ل بأحكام الاصل الراب  م  الباب ال انل 
ـــدروق  ااحكـــام الخاصـــة  ـــاب، تســـري علـــى الم  فـــل  ـــ ا الك 
بايوازاف، وذاعاف العمل، وف راف الراحة المنصو  علقهـا 

   ا القانون.فل 

 (18مادة )

 

  ؤؤكات      
 

 

 (22مادة )

تن ـــأ لجنـــة عل ـــا ل خطـــ ، واذـــ خدام القـــوى 
والخــــــارج بر اذـــــــة الـــــــوز ر  العاملــــــة فـــــــى الـــــــداتل

المخـــــ   ، وتوـــــ  مم لـــــق  للـــــوزاراف المعن ـــــة ، 
وك ل  مم لق  ل تحان العام لنقاباف عمـال مصـر 
ومنظمـــاف أصـــحاب ااعمـــال تخ ـــار   منظمـــاته  

 . بال ساوى بقنهـ 
و ــــدتل فــــى ات صــــا   ــــ ه اللجنــــة رذــــ  
الس اذـــة العامـــة اذـــ خدام العمالـــة المصـــر ة فـــى 
ــــــة أو تاروهــــــا ،  ــــــة مصــــــر العرب  ناتــــــل ومهور 
ووتـــ  الـــنظ  والقواعـــد وايوـــراءاف ال زمـــة لهـــ ا 

 .ااذ خدام
و صــدر ب  ــكقل اللجنــة ونظــام ذــقر العمــل 
 بهـــــا قـــــرار مـــــ  ر ـــــ س مجلـــــس الـــــوزراء فـــــى مـــــدم

 )الباب الثاني(

 التشغيل

 )الفصل األول(

 سياسات التشغيل

 (20مادة )

اج س أ     تخط ط  ت     ي روى ي  تا ؤة لؤ  ين ـأ 
بر اذــــة الــــوز ر المخــــ  ، و وــــ  مم لــــق   ي ؤؤؤؤحيص   ي خؤؤؤؤت ج

للــــــوزاراف والجهــــــاف المخ صــــــة، ومم لــــــل منظمــــــاف العمــــــال 
وأصـــحاب ااعمـــال تخ ـــار   منظمـــاته ، مـــ  مراعـــام ال ســـاوي 

   ما بقنه .
و  ــولى المجلـــس رذـــ  الس اذـــة العامـــة ل  ـــغقل العمالـــة 
ــــنظ  والقواعــــد، وايوــــراءاف  ــــداتل والخــــارج، ووتــــ  ال فــــل ال
ال زمــة لهــ ا ال  ــغقل مــ  واقــ  اح  اوــاف أذــواا العمــل فــل 

 الداتل والخارج.

 )الباب الثاني(

 التشغيل

 )الفصل األول(

 سياسات التشغيل

 (20مادة )

  ؤؤ   تخطؤؤ ط وسؤؤا  م ي اج ؤؤس ي  ين ؤؤأ اج ؤؤس 
بر اذـــة   م ت ؤؤؤ    ي رؤؤؤوى ي  تا ؤؤؤة لؤؤؤ  ي ؤؤؤحيص   ي خؤؤؤت ج

الــــــوز ر المخــــــ  ، و وــــــ  مم لــــــق  للــــــوزاراف والجهــــــاف 
المخ صــة، ومم لــل منظمــاف العمــال وأصــحاب ااعمــال 

 تخ ار   منظماته ، م  مراعام ال ساوي   ما بقنه .
رذــــ  الس اذــــة  ي ا ؤؤؤؤت كة لؤؤؤؤ و  ــــولى المجلــــس   

العامة ل  غقل العمالة فل الداتل والخارج، ووتـ  الـنظ  
ــــ  والقواعــــد، وايوــــراءاف  ال زمــــة لهــــ ا ال  ــــغقل مــــ  واق

 اح  اواف أذواا العمل فل الداتل والخارج.

 
 
 
 
 

  اط ا تغة
 
 
 
 

  اط ا تغة
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 .أقصا ا ذ ة أ هر م  تار خ العمل به ا القانون 
 

صاصـاتم، ونظـام العمـل و صدر ب  كقل المجلس، وات 
بـــم قـــرار مـــ  ر ـــ س مجلـــس الـــوزراء، فـــل مـــدم أقصـــا ا ذـــ ة 

 أ هر م  تار خ العمل به ا القانون.

 
 كات   

 (16مادة )
ت ولى الوزارم المخ صة رذ  ذ اذة وم ابعة 
ــــى ااتــــ   ــــر المن ظمــــة وعل ــــة غق ت ــــغقل العمال
عمـــال اليراعـــة الموذـــمقق  وعمـــال البحـــر وعمـــال 

 . وعمال المقاوافالمناو  والمحاور 
و صــــدر الـــــوز ر المخـــــ   بال  ـــــاور مـــــ   

الــــوزراء المعنقــــق  وااتحــــان العــــام لنقابــــاف عمــــال 
مصــر القــراراف الخاصــة ب حديــد القواعــد المنظمــة 
ل  ــــــــغقل  ــــــــ ه الا ــــــــاف ، وا ــــــــ را اف الســــــــ مة 
والصــــــحة المهن ــــــة واان قــــــال وايعا ــــــة الواوــــــأ 

واينار ــة ال ــى اتخا  ــا ب ــأنه  ، واللــوا   المال ــة 
 . تنظ    ا ال  غقل

 (22مادة )

ـــولى الـــوزارم المخ صـــة رذـــ  ذ اذـــة وم ابعـــة ت ـــغقل  ت 
ــــــر المن ظمــــــة، وعلــــــى ااتــــــ  عمــــــال اليراعــــــة  العمالــــــة غق

، وعمال المقاواف، وعمال البحر، وعمال المناو  ي اوسا  ن
 والمحاور.

 (22مادة )

رذــ  ذ اذــة  ي ا ؤؤت كة لؤؤ  ت ـولى الــوزارم المخ صــة
وم ابعـــة ت ـــغقل العمالـــة غقـــر المن ظمـــة، وعلـــى ااتـــ  

، وعمـــال المقـــاواف، وعمـــال ي وسؤؤؤا ي او عمـــال اليراعـــة 
 البحر، وعمال المناو  والمحاور.

 
 

  اط   ور  ل تت  ا تغة

 (21مادة ) 

ين ــأ صــندوا لحمايــة وت ــغقل العمالــة غقــر المن ظمــة، 
 و  ب  الوز ر المخ  .تكون لم ال خص ة ااع بار ة العامة، 

و صدر قرار مـ  ر ـ س مجلـس الـوزراء ب  ـكقل مجلـس 
إنارم الصندوا بر اذـة الـوز ر المخـ  ، يحـدن ات صاصـاتم، 
ونظـــام العمـــل بـــم، والمعاملـــة المال ـــة لـــر  س وأعوـــاء مجلـــس 
اينارم، كمــــا يحــــدن فروعــــم فــــل المحافظــــاف، وا حــــة نظامــــم 

ا م  صـاحأ العمـل ااذاذل والرذوم المقررم ونظام تحصقله
وا  ٪2الــ ي يســ خدم العمالــة غقــر المن ظمــة بمــا ا يقــل عــ  

 مما تم لم ااوور م  ااعمال المنا م. ٪2يي د على 

 (21مادة )

 

 

 

 

 كات   
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و صدر الوز ر المخ   بال  اور مـ  الـوز ر المخـ   
ـــــــة  ـــــــة واينار  ـــــــراًرا بال  حـــــــة المال  ـــــــة ق بال أمقنـــــــاف ااو ماع 

قل العمالــــة غقــــر للصــــندوا م وــــمنة القواعــــد المنظمــــة ل  ــــغ
المن ظمـــــة والخـــــدماف المقدمـــــة إلقهـــــا و ـــــروض اان اـــــاد بهـــــا، 
وا ــــ را اف الســــ مة والصــــحة المهن ــــة، واان قــــال وايعا ــــة 
الواوـــأ اتخا  ـــا ب ـــأنه ، ومـــوارن الصـــندوا، وأووـــم إنااقهـــا، 

 . لرت  ح تا ي رت وي وإوراءاف ال صر  فقها 
لموحـد و كون للصـندوا حسـاب تـا  فـل حسـاب الخيانـة ا

لــدى البنــ  المركــيي المصــري، و عــد الصــندوا ذــنو ا القــوا   الدالــة 
علــــى المركـــــي المـــــالل، وتخوـــــ  أموالــــم لرقابـــــة الجهـــــاز المركـــــيي 

 فا ئ أموالم إلى الخيانة العامة.  ي   للمحاذباف، 

ـــــوز ر  ـــــوز ر المخـــــ   بال  ـــــاور مـــــ  ال و صـــــدر ال
المخــــ   بال أمقنــــاف ااو ماع ــــة قــــراًرا بال  حــــة المال ــــة 
واينار ــــة للصــــندوا م وــــمنة القواعــــد المنظمــــة ل  ــــغقل 
العمالــة غقــر المن ظمــة والخــدماف المقدمــة إلقهــا و ــروض 
اان اـــــاد بهـــــا، وا ـــــ را اف الســـــ مة والصـــــحة المهن ـــــة، 

ـــــال وايعا ـــــة الواوـــــأ اتخا  ـــــا ب ـــــأنه ، ومـــــوارن  واان ق
ت  لًرؤؤالصــندوا، وأووــم إنااقهــا، وإوــراءاف ال صــر  فقهــا 

 .ي رت وي   ي  ح تا 
و كـــون للصـــندوا حســـاب تـــا  فـــل حســـاب الخيانـــة 
الموحــد لــدى البنــ  المركــيي المصــري، و عــد الصــندوا ذــنو ا 
ــــم لرقابــــة  ــــة علــــى المركــــي المــــالل، وتخوــــ  أموال ــــوا   الدال الق

فـا ئ أموالـم إلـى الخيانـة   يئو مركيي للمحاذـباف، الجهاز ال
 العامة.

 
 
 
 
 
 

  اط ا تغة
 
 
 
 

  اط   ور 

 (21مادة )
لسـنة  28م  عدم ايت ل بأحكـام القـانون رقـ  

ب ــأن تأ قــل المعــوقق  ، علــى كــل قــانر علــى  2815
العمــل وراغــأ   ــم أن ي قــدم بطلــأ لققــد اذــمم بالجهــة 

ال ــى يقــ  فــى نا رتهــا محــل إقام ــم اينار ــة المخ صــة 
م  ب ان ذـنم ومهن ـم ومإ  تـم وتبراتـم السـابقة وعلـى 
ــــ  الطلبــــاف بأرقــــام مسلســــلة فــــور   ــــ ه الجهــــة ققــــد تل
ورون ـــا وإعطـــاء الطالـــأ  ـــهانم بحصـــول  ـــ ا الققـــد 

 نون مقابل.
ـــــــى يجـــــــأ أن ت وـــــــمنها  ـــــــاف ال  وتحـــــــدن الب ان

بقــــرار مــــ  ال ــــهانم الم ــــار إلقهــــا فــــى الاقــــرم الســــابقة 
 الوز ر المخ  .

 (24مادة )

 (22مادة )

حقــــوا اا ــــخا   وى مــــ  عــــدم ايتــــ ل بأحكــــام قــــانون 
، علــى كــل قــانر 1029ســنة ( ل20ايعاقــة الصــانر بالقــانون رقــ  )

وراغأ   م أن ي قدم بطلـأ لققـد اذـمم بالجهـة اينار ـة  ،على العمل
المخ صــــة ال ــــل يقــــ  فــــل نا رتهــــا محــــل إقام ــــم، مــــ  ب ــــان ذــــنم، 
ومهن ـــم، ومإ  تـــم، وتبراتـــم الســـابقة، وعلـــى  ـــ ه الجهـــة ققـــد تلـــ  
الطلبــاف بأرقــام مسلســلة فــور ورون ــا، وإعطــاء الطالــأ  ــهانم تاقــد 

ل يجــأ أن ت وــمنها ال ــهانم الققــد نون مقابــل، وتحــدن الب انــاف ال ــ
 الم ار إلقها بقرار م  الوز ر المخ  .

وا يجــوز ت ــغقل العامــل إا إ ا كــان حاصــ  علــى ال ــهانم 
الم ــار إلقهــا فــل الاقــرم الســابقة، واذــ  ناء مــ   لــ  لصــاحأ العمــل 
أن يعـق  مـ  غقـر الحاصـلق  علقهــا ب ـرض ققـد اذـ  العامـل بالجهــة 

 ثق  يوًما م  تار خ تسلمم العمل.اينار ة المخ صة ت ل ث 

 (22)مادة 

 

     

 
 
 

  ؤؤكات   
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لسـنة  28م  عدم ايت ل بأحكـام القـانون رقـ  
ب ـــــأن تأ قــــــل المعــــــوقق  ، لصــــــاحأ العمــــــل  2815

الحــق فــى تعقــق  مــ  يقــ  عل ــم ات  ــاره ، فــإ ا لــ  يكــ  
المر ـ  مــ  بـق  الحاصــلق  علــى  ـهانم الققــد الم ــار 

( مــ   ــ ا القــانون ، ووــأ عل ــم 21إلقهــا فــى المــانم )
  ققد اذمم ت ل تمسة ع ر يوما م  إلحاقم بالعمل

يجــوز لصــاحأ العمــل أن يســ وفى اح  اواتـــم  
الوظ ف ـــــــــة والمهن ـــــــــة والحر  ـــــــــة بالنســـــــــبة للوظـــــــــا ف 
وااعمـــال ال ـــى تلـــ  أو أن ـــ   لديـــم ممـــ  تر ـــحه  
الجهــة اينار ــة المخ صــة ال ــى يقــ  فــى نا رتهــا محــل 

 . ققدعملم م  المسجلق  لديها مراع ة أذبق ة ال

و جـــوز لصـــاحأ العمـــل أن يســـ وفل اح  اواتـــم الوظ ف ـــة   
والمهن ة والحر  ة بالنسـبة للوظـا ف وااعمـال ال ـل تلـ  أو أن ـ   
لديــم ممــ  تر ــحه  الجهــة اينار ــة المخ صــة ال ــل يقــ  فــل نا رتهــا 

 محل عملم م  المسجلق  لديها مراع ة أذبق ة الققد.

 
 كات   

 

 (22مادة )

إ ا كــان الراغـــأ فــى العمـــل يمــارس حرفـــة 
مـــ  الحـــر  ال ـــى يصـــدر بهـــا قـــرار مـــ  الـــوز ر 

( مـــ  228المخــ   الم ــار إلقهــا فــى المــانم )
 ـــ ا القـــانون ووـــأ عل ـــم أن يرفـــق بطلـــأ الققـــد 
 ـــهانم تحـــدن مســـ وى مهارتـــم وتـــرت   مياولـــة 

( مــ   ــ ا القــانون ، 240للمــانم )الحرفــة  بقــا 
 . وت ب  نروة مهارتم فـى  هانم الققد

وا يجـــوز ت ـــغقل أى عامـــل إا إ ا كـــان  
 . حاص  على   ه ال هانم

 (24مادة )

إ ا كــان الراغــأ فــل العمــل يمــارس حرفــة مــ  الحــر  
ال ل يصدر ب حديد ا قـرار مـ  الـوز ر المخـ   وفًقـا لـن  

القــانون، ووــأ عل ــم أن يرفــق بطلــأ ( مــ   ــ ا 15المــانم )
 الققد  هانم ل اس مس وى مهارتم وترت   مياولة الحرفة.

 (24مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (25مادة )
بـــأن يرذـــل إلـــى  ...يل ـــيم صـــاحأ العمـــل 

ب انـا ماصـ  بعـدن  ...الجهة اينار ة المخ صة 
العمــال  بقــا لمــإ  ته  ومهــنه  وف ــاف أعمــار   

 وونس اته  ونوعه  وااوور ال ى ي قاتونها.

 (25مادة )

اا خا   وى  حقوا  م  عدم ايت ل بأحكام قانون 
، تل ــــيم 1029ســـنة ( ل20ايعاقـــة الصــــانر بالقـــانون رقــــ  )

المن آف القا مـة وقـ  تطبقـق  ـ ا القـانون، وتلـ  ال ـل تن ـأ 
مســــ قبً  أن تعقــــد إلــــى الجهــــة اينار ــــة  ــــهانم ققــــد العامــــل 

 (25مادة )

         
  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

وعل ــم تــ ل ث ثــق  يومــا مــ  تــار خ  ــغل 
ـــم أن يعقـــد إلـــى الجهـــة  ـــة ال ـــى تلـــ  لدي الوظ ا
اينار ـــة  ـــهانم ققـــد العامـــل الصـــانرم منهـــا بعـــد 

م تـدو   رقـ  اذ  ااء الب اناف المدونة بها ، وعل 
 هانم الققد وتار خها أمام اذ  العامل فى ذجل 

 ....ققد العمال بالمن أم

الصانرم منهـا تـ ل تمسـة وأربعـق  يوًمـا مـ  تـار خ اذـ  م 
العمل بعـد اذـ  ااء الب انـاف المدونـة بهـا، وعلقهـا تـدو   رقـ  

العامــــل فــــل ذــــجل ققــــد  ــــهانم الققــــد، وتار خهــــا أمــــام اذــــ  
 العمال بالمن أم.

 (25مادة )
يل ـــيم صـــاحأ العمـــل فـــى المن ـــآف القا مـــة      

وق  تطبقق أحكام   ا القـانون ، وتلـ  ال ـى تن ـأ 
مسـ قب  بـأن يرذـل إلـى الجهـة اينار ـة المخ صـة 
ال ــى يقـــ  فــى نا رتهـــا محـــل العمــل تـــ ل تمســـة 
ع ــر يومــا مــ  تــار خ العمــل بهــ ا القــانون أو مــ  

علـى حسـأ ااحـوال  –تار خ بدء العمل بالمن ـأم 
ب انـــــا ماصـــــ  بعـــــدن العمـــــال  بقـــــا لمـــــإ  ته   –

ـــــــوعه   ـــــــاف أعمـــــــار   وونســـــــ اته  ون ومهـــــــنه  وف 
 وااوور ال ى ي قاتونها .

     ....... 
وعلــى صــاحأ العمــل فــى المن ــآف الم ــار      

إلقهــا فــى الاقــرم ااولــى أن يرذــل إلــى  اف الجهــة 
 ت ل  هر يناير م  كل عام الب اناف اآلت ة :

مــ  تعــدي ف علــى الب انــاف الــوارنم  ) أ ( مــا  ــرأ
 فى الاقرم السابقة .

)ب( عــــــدن الوظــــــا ف ال ــــــاغرم بســــــبأ ايحــــــ ل 
 وال وذعاف الجديدم .

)ج( ب ـان ب قـدير ااح  اوـاف الم وقعـة موزعـة بحسـأ 
 الحالة ال عل م ة والمهن ة ت ل العام ال الى.

 (26مادة )

 تل ــــيم المن ــــآف الخاتــــعة احكــــام  ــــ ا القــــانون بــــأن
ترذــل إلــى الجهــة اينار ــة المخ صــة ال ــل يقــ  فــل نا رتهــا 
محل العمل ت ل تمسة ع ـر يومـا مـ  تـار خ العمـل بهـ ا 

ـــا ماصـــً  أالقـــانون، أو مـــ  تـــار خ بـــدء العمـــل بالمن ـــ م، ب اًن
بعـــدن العمــــال  بًقــــا لمــــإ  ته ، ومهــــنه ، وف ــــاف أعمــــار  ، 

 وونس اته ، ونوعه ، وااوور ال ل ي قاتونها.
 ــ ه المن ــآف أن ترذــل إلــى تلــ  الجهــة تــ ل  وعلــى

  هر يناير م  كل عام الب اناف اآلت ة:
مــا  ــرأ مــ  تعــدي ف علــى الب انــاف الــوارنم فــل الاقــرم . 2

 السابقة.
عــدن الوظــا ف ال ــاغرم بســبأ ايحــ ل أو ال وذــعاف . 1

 الجديدم، والوظا ف ال ل ت  إلغاؤ ا.
حسأ الحالة ال عل م ة . ب ان ب قدير ااح  اواف الم وقعة 2

 .والمهن ة ت ل العام ال الل
 و ل  كلم وفًقا للنما ج ال ل تعد ا الوزارم المخ صة.

وعلى الجهـة اينار ـة المخ صـة موافـام الهق ـة القوم ـة  
لل أمق  ااو ماعل بنسخة م  الب انـاف الم ـار إلقهـا بـالاقرم 

 السابقة.

 (26مادة )

 

 

 

 
 
 
 
 
  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (21مادة ) 

( مـــ   ـــ ا 25تل ـــيم المن ـــآف الم ـــار إلقهـــا فـــل المـــانم )
وااقـيام  ذ ر يل تقؤةالقانون بإمساا ذجل تا  لققد أذماء 

 ،الــ ي  أكلحقــوا بالعمــل لــديها الحاصــلق  علــى  ــهاناف ال أ قــل
ي ـــ مل علــــى الب انـــاف الــــوارنم فـــل  ــــهاناف ال أ قـــل، و جــــأ 
تقـــدي   ـــ ا الســـجل إلـــى الجهـــة اينار ـــة المخ صـــة كلمـــا  لـــأ 

 منها  ل .
و جــــــأ إتطــــــار تلــــــ  الجهــــــة بب ــــــان ي وــــــم  العــــــدن 

ذ   ايومــــــالل للعــــــاملق ، وعــــــدن الوظــــــا ف ال ــــــل ي ــــــغلها 
وااقـــيام، وااوـــر الـــ ي ي قاتـــاه كـــل مـــنه ، و لـــ   يل تقؤؤؤة

ـــ ــــا للنمـــو ج والموفًق يصـــدر ب حديـــد ما قـــرار مـــ   ي ؤؤؤ روعد ـ
 الوز ر المخ  .

 (21مادة )

( مــ  25تل ــيم المن ــآف الم ــار إلقهــا فــل المــانم )  
لققـد أذـماء  ورقـى أو إل ك رونـى  ا القانون بإمساا ذـجل 

وااقيام الحاصلق  علـى  ـهاناف  ذ ر يل تقةي شختي 
   ي خؤؤحات  ي ات تا ؤؤة يل تقؤؤة إثاؤؤت وطتقؤؤة  أ ال أ قــل 

الـ ي  أكلحقـوا بالعمـل لـديها، ي ـ مل علـى  ،و س  ي حؤوي 
ــــــــل  ــــــــهاناف ال أ قــــــــل ــــــــاف الــــــــوارنم ف وطتقؤؤؤؤؤؤؤؤة  أ  الب ان

، و سؤؤؤ  ي حؤؤؤوي   ي خؤؤؤحات  ي ات تا ؤؤؤة يل تقؤؤؤة إثاؤؤؤت 
و جـــأ تقـــدي   ـــ ا الســـجل إلـــى الجهـــة اينار ـــة المخ صـــة 

 كلما  لأ منها  ل .
و جــــأ إتطـــــار تلــــ  الجهـــــة بب ــــان ي وـــــم  العـــــدن 
ايومــــــــالل للعــــــــاملق ، وعــــــــدن الوظــــــــا ف ال ــــــــل ي ــــــــغلها 

وااقــيام، وااوــر الــ ي ي قاتــاه  ذ   يل تقؤؤة ي شؤؤختي
ـــا للنمـــو ج والم ـــ  وفًق ــــكـــل مـــنه ، و ل يصـــدر  ي ّ ؤؤؤ ينوعد ـ
 ب حديد ما قرار م  الوز ر المخ  .

 
 
 

 
 

  اا إ ؤتلة ح ؤم  اط ي   تغة
وطتقؤؤؤة إثاؤؤؤت  يل تقؤؤؤة  تسؤؤؤج   

 .وت سج  ي ُا ت  إ  ة

شغيل تتنظيم  -الفصل األول 

 لمصريين في الداخل والخارجا

 (52مادة )

 يس  نى م  تطبقق أحكام   ا الاصل ما يأتى:
 ) أ ( ااعمال العرت ة .

)ب( الوظــــــــا ف الر  ســــــــ ة ال ــــــــى يع بــــــــر 
  اغلو ا وك ء ماوتق  ع  أصحاب ااعمال.

أن يصــــدر قــــرارا بســــر ان  وللــــوز ر المخــــ   
أحكــــام  ــــ ا الاصــــل علــــى كــــل أو بعــــئ ااعمــــال 
 والوظا ف والا اف الم ار إلقها فى البندي  السابقق .

 )الفصل الثاني(

التشغيل في الداخل 

 والخارج

 (83مادة )

 يس  نى م  تطبقق أحكام   ا الاصل ما يأتى:
 . ااعمال العرت ة وما فل حكمها.2
ـــــر  ـــــاغلو ا وكـــــ ء . الوظـــــا ف الر  ســـــ ة 1 ال ـــــل يع ب

 ماوتق  ع  صاحأ العمل.
وللــوز ر المخــ   أن يصــدر قــراًرا بســر ان أحكــام  ــ ا 
الاصـــل علـــى كـــل، أو بعـــئ ااعمـــال والوظـــا ف والا ـــاف 

 الم ار إلقها فل البندي  السابقق .

 )الفصل الثاني(

التشغيل في الداخل 

 والخارج

 (83مادة )

 

 
  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (21مادة )
مـــ  عـــدم ايتـــ ل بااتاال ـــاف الدول ـــة الم علقـــة  

بال  ــــغقل، تكــــون مياولــــة عمل ــــاف إلحــــاا المصــــر ق  
 بالعمل فى الداتل أو فى الخارج ع   ر ق:

 ) أ ( الوزارم المخ صة.
 )ب( الوزاراف والهق اف العامة.

 )ج( ااتحان العام لنقاباف عمال مصر.
العـام ) ن (  ركاف القطاد العام وقطاد ااعمـال 

والقطـــــــاد الخـــــــا  المصـــــــر ة   مـــــــا تبرمـــــــم مـــــــ  
تعاقــداف مــ  الجهــاف ااونب ــة فــى حــدون أعمالهــا 

 و ب عة ن ا ها.
) ـــــــ(  ــــــركاف المســــــا مة أو  ــــــركاف ال وصــــــ ة 
بااذــــــــــه  أو  اف المســــــــــ ول ة المحــــــــــدونم، بعــــــــــد 

تــــــــرت   بــــــــ ل  مــــــــ  الــــــــوزارم الحصـــــــول علــــــــى 
 .المخ صة

 فق،.)و( النقاباف المهن ة بالنسبة اعوا ها 
 
 

 (28مادة )

مـــــــ  عـــــــدم ايتـــــــ ل بااتاال ـــــــاف الدول ـــــــة الم علقــــــــة 
بال  ـــغقل، تكـــون مياولـــة عمل ـــاف إلحـــاا المصـــر ق  للعمـــل 

زارم المخ صة، أو الجهـاف بالداتل أو الخارج ع   ر ق الو 
 اآلت ة:

 الوزاراف والهق اف العامة بالنسبة للعاملق  لديها. .2
 اعوا ها فق،.المنظماف النقاب ة العمال ة بالنسبة  .1
 ركاف القطاد العام، وقطاد ااعمال العام،  .2

والقطاد الخا  المصر ة،   ما تبرمم م  تعاقداف 
م  الجهاف ااونب ة فل حدون أعمالها و ب عة 

 ن ا ها.
وكااف ال  غقل الخاصة ال ل ت خ   كل ال ركة  .4

المسا مة، أو ال وص ة بااذه ، أو  اف المس ول ة 
المرت  لها ب ل   ال خ  الواحدأو  المحدونم

 م  الوزارم المخ صة.
 ي نرتوت  ي اهن ة وت نساة   ضت هت لرط. -5

 (28مادة )

مــــ  عــــدم ايتــــ ل بااتاال ــــاف الدول ــــة الم علقــــة 
بال  ـــــغقل، تكـــــون مياولـــــة عمل ـــــاف إلحـــــاا المصـــــر ق  
للعمل بالداتل أو الخارج عـ   ر ـق الـوزارم المخ صـة، 

 -أو الجهاف اآلت ة:
 كات  و . -1
 كات  و . -5
 كات  و . -3

 
 
 

 كات  و. -4
 
 
 

 . ح ا -5

تؤؤم حؤؤ ا ي بنؤؤح   ي بنؤؤح ي خؤؤتاس
ي ؤؤؤ ر وج ؤؤؤو   نرتوؤؤؤت  ي اهن ؤؤؤة 
اوي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  إ  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتق 

ي ا ؤؤؤؤؤري ن    اؤؤؤؤؤ  أ ضؤؤؤؤؤت هت 
وت ؤؤؤحيص  أ  ي خؤؤؤت ج  و سؤؤؤاتي 
ي نرتوؤؤؤؤؤؤؤؤت  ي اهن ؤؤؤؤؤؤؤؤة ا ن ؤؤؤؤؤؤؤؤة 
وت سؤؤؤؤؤؤؤؤتل وضؤؤؤؤؤؤؤؤاط ي ن ؤؤؤؤؤؤؤؤت  
ي اهنؤؤؤؤ  اؤؤؤؤن صؤؤؤؤ   يلشؤؤؤؤريا 
    اات ستة   قتوؤة اوي  تؤة  
 اتتو ؤؤؤؤؤؤؤة   ؤؤؤؤؤؤؤت  ي  ضؤؤؤؤؤؤؤتل 
 اسؤؤؤؤؤؤؤتل تهم  ؤؤؤؤؤؤؤن يلصؤؤؤؤؤؤؤ   
 ويحاؤؤؤؤؤؤتتهم ي اهن ؤؤؤؤؤؤة  توق ؤؤؤؤؤؤا 
ي جؤؤويلي    ؤؤ  اؤؤن وخؤؤ   هؤؤ   
ي ويحاؤؤؤؤؤؤؤؤت   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤويل  وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

اهنؤؤؤؤؤؤة أ  إسؤؤؤؤؤؤرت  اات سؤؤؤؤؤؤة ي 
 بت تت   وخؤرج ي  ضوية أاً ؛ 

  طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتق   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن طب  تهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت
اات سؤؤؤة  ا  ؤؤؤت   يصت تاؤؤؤهت

سؤؤويل وت ؤؤؤحيص   إ  ؤؤتق ي  ات ؤؤؤة
  .أ  ي خت ج

 (11مادة )

مـــ  عـــدم ايتـــ ل بال ـــروض ال ـــل يووبهـــا 
قـــــانون  ـــــركاف المســـــا مة وال وصـــــ ة بااذـــــه  
وال ـــــركاف  اف المســـــ ول ة المحـــــدونم، ي ـــــ رض 
للحصـول علــى ال ــرت   المنصـو  عل ــم فــل 

( مـ   ـ ا القـانون مـا 21الاقرم ) ـ( م  المـانم )

 (40مادة )

عــدم ايتــ ل بال ــروض ال ــل يووبهــا قــانون ال ــركاف  مــ 
المســـا مة، أو ال وصـــ ة بااذـــه ، أو  اف المســـ ول ة المحـــدونم، 

( مـــ  4يلـــيم للحصـــول علـــى ال ـــرت   الم ـــار إل ـــم فـــل البنـــد )
( م    ا القانون، توافر ال روض المقررم لـ ل ، وعلـى 28المانم )

 اات :

 (40مادة )

مــــــ  عــــــدم ايتــــــ ل بال ــــــروض ال ــــــل يووبهــــــا قــــــانون 
ال ركاف المسا مة، أو ال وص ة بااذه ، أو  اف المس ول ة 
المحــدونم، يلـــيم للحصــول علـــى ال ــرت   الم ـــار إل ــم فـــل 

ون، تــوافر ال ــروض ( مــ   ــ ا القــان28( مــ  المــانم )4البنــد )
 المقررم ل ل ، وعلى اات :
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 :يأتل
ـــ أن يكـــون المإذســـون وأعوـــاء مجلـــس 1 ـ

بعمل ــاف ال  ــغقل  اينارم والمــديرون المخ صــون 
مــ  المصــر ق  ولــ  يســبق الحكــ  علــى أي مــنه  
بعقوبــة ونايــة، أو بعقوبــة ونحــة مخلــة بال ــر  
أو اامانــة أو اآلناب العامــة، مــا لــ  يكــ  قــد رن 

 .إل م اع باره
ــــ أا يقــــل رأس مــــال ال ــــركة عــــ  ما ــــة 2 ـ

 .ألــف ون ــم وأن يكــون مملوكــا بأكملــم لمصــر ق 
ول عمل ــاف ت ــغقل وبالنســبة لل ــركاف ال ــل تــيا

المصر ق  تـارج ومهور ـة مصـر العرب ـة ي عـق  
أا يقــــل رأس مالهــــا عــــ  ما ــــة ألــــف ون ــــم وأن 
ـــــة المطلقـــــة للمإذســـــق  وأعوـــــاء  تكـــــون ااغلب 
ــــ ي  يم لكــــون  مجلــــس اينارم مــــ  المصــــر ق  ال

 .( على ااقل م  رأس مالها52%)
ــــ أن تقـــدم ال ـــركة تطـــاب تـــمان غقـــر 3

ء صــــانرا مــــ  أحــــد م ــــروض وغقــــر قابــــل ل لغــــا
البنـــــوا العاملـــــة فـــــل ومهور ـــــة مصـــــر العرب ـــــة 
بمبلم ما ة ألف ون م لصـال  الـوزارم المخ صـة، 
وأن يكون   ا الخطاب ذار ًا  ـوال مـدم ذـر ان 
ال ـــــــرت  ، و  عـــــــق  اذـــــــ كمال ل مـــــــة تطـــــــاب 
ـــــدار مـــــا تصـــــ  مـــــ  غرامـــــاف أو  الوـــــمان بمق
تعو وــاف مســ حقة  بقــًا احكــام  ــ ا القــانون، 

ـــــام مـــــ  تـــــار خ إتطـــــار  و لـــــ  تـــــ ل ع ـــــرم أي
ال ـــــركة المـــــرت  لهـــــا بك ـــــاب موصـــــى عل ـــــم 

 .مصحوب بعل  الوصول

ارم أن يكـــــــــون المإذســــــــــون وأعوـــــــــاء مجلــــــــــس اين .2
والمـــديرون المخ صـــون بعمل ـــاف ال  ـــغقل لـــ  يســـبق 
الحك  على أي منه  بعقوبة وناية، أو بعقوبة مققـدم 
ـــــة بال ـــــر  أو اامانـــــة أو  للحر ـــــة فـــــل ونحـــــة مخل

 اآلناب العامة، ما ل  يك  قد رن إل م اع باره.
أا يقـــل رأس مـــال ال ـــركة عـــ  تمســـق  ألـــف ون ـــم  .1

ـــــــم لمصـــــــر ق  إ  ـــــــا بأكمل ـــــــ  وأن يكـــــــون مملوًك ا كان
ال ـــركة تـــياول عمل ـــاف ال  ـــغقل بالـــداتل، وأا يقـــل 

ال ــركة عــ  مــا  ق  وتمســق  ألــف ون ــم   أل اؤؤت 
إ ا كانـ  تــياول عمل ــاف ت ـغقل المصــر ق  بالخــارج 
ـــــــداتل والخـــــــارج معـــــــا، وأن تكـــــــون ااغلب ـــــــة  أو بال
المطلقـــــة للمإذســـــق  وأعوـــــاء مجلـــــس اينارم مــــــ  

( علـــى ااقـــل مـــ  ٪52المصـــر ق  الـــ ي  يم لكـــون )
 . أل ات هت

لف ون م إما أن تقدم ال ركة تأمقًنا مقداره ما ة وتمسون أ .2
ــنقــــًدا أو بخطــــاب تــــمان غقــــر م ــــروض، وغق ـــ ر قابــــل ــــــ

ور ة ـــــلة فــل ومهـــــوا العامـــــــد البنـــــانر مــ  أحــــــل لغــاء ص
ال  الـــوزارم المخ صـــة، وأن يكــــون ـــــــــر العرب ـــة، لصــــــمص

ذــارً ا  ــوال مــدم ذــر ان ال ــرت   و لــ  لوــمان ال ــيام 
ذـــ كمال ل مـــة ال ـــأمق  المـــرت  لـــم بال ياماتـــم، و  عـــق  ا

بمقدار ما لـ  تقـ  بأنا ـم مـ  غرامـاف أو تعو وـاف حكـ  
ــــالم تقاتــــ ها نون ووــــم حــــق،  بًقــــا  بهــــا علقهــــا، أو مب
احكام   ا القانون، و ل  تـ ل تمسـة ع ـر يومـا مـ  
تار خ إتطار ال ركة المرت  لها بك ـاب موصـى عل ـم 

 بعل  الوصول بوووب اذ كمال ال أمق .

 كات  و . -1
 
 
 
 

أا يقــــل رأس مــــال ال ــــركة عــــ  تمســــق  ألــــف  -1
ون ــــم وأن يكــــون مملوًكــــا بأكملــــم لمصــــر ق  إ ا 
كان  ال ـركة تـياول عمل ـاف ال  ـغقل بالـداتل، 

ال ــركة عــ  مــا  ق  وتمســق    أسؤؤات وأا يقــل 
ألـــــف ون ـــــم إ ا كانـــــ  تـــــياول عمل ـــــاف ت ـــــغقل 
المصــــر ق  بالخــــارج أو بالــــداتل والخــــارج معــــا، 
وأن تكون ااغلب ة المطلقـة للمإذسـق  وأعوـاء 

ل  مجلس اينارم م  المصر ق  ال ي  يم لكون 
 . أسات هت( على ااقل م  ٪52) اجاو هم

 .كات  و  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

  اط   ور  ا تغة
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 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

و كون ال رت   لمدم تمـس ذـنواف قابلـة 
لل جديـــد وفقـــًا للقواعـــد وايوـــراءاف ال ـــل يصـــدر 
بها قرار مـ  الـوز ر المخـ   و لـ  مقابـل أناء 
الرذـــ  الـــ ي يحـــدنه لمـــن  ال ـــرت   أو تجديـــده 

 .آا  ون ـــــــــــــــــم بمــــــــــــــــا ا يجـــــــــــــــــاوز تمســـــــــــــــــة
ومــ   لــ  يجــوز للــوز ر المخــ   وقــف إصــدار 
ترات   وديدم أو تجديد ال رات   القا مة فـل 

 .توء اح  اواف ذوا العمل الاعل ة

قابلة لل جديد وفقـا   اح  ث ث سنوي  و كون ال رت  
للقواعــــد، وايوــــراءاف ال ــــل يصـــــدر بهــــا قــــرار مــــ  الـــــوز ر 
المخــــ  ، و لـــــ  مقابــــل أناء الرذـــــ  الــــ ي يحـــــدنه الـــــوز ر 
المخــ   لمــن  ال ــرت   أو تجديــده بمــا ا يجــاوز ث ثــق  
ألف ون م، وللوز ر المخ   إتافة  روض أترى للحصول 

إ ا علــــى ال ــــرت  ، ولــــم وقــــف إصــــدار تــــرات   وديــــدم، 
اق وـــ  المصـــلحة العامـــة  لـــ ، فـــل تـــوء م غقـــراف ذـــوا 

 العمل الاعل ة.

قابلـــة لل جديـــد وفقـــا  سؤؤؤنة اؤؤؤح  و كـــون ال ـــرت   
للقواعــد، وايوــراءاف ال ــل يصــدر بهــا قــرار مــ  الــوز ر 
المخــ  ، و لــ  مقابــل أناء الرذــ  الــ ي يحــدنه الــوز ر 
المخـــــ   لمـــــن  ال ـــــرت   أو تجديـــــده بمـــــا ا يجـــــاوز 
ث ثـــق  ألـــف ون ـــم، وللـــوز ر المخـــ   إتـــافة  ـــروض 

ف إصــــدار أتــــرى للحصــــول علــــى ال ــــرت  ، ولــــم وقــــ
ترات   وديدم، إ ا اق و  المصلحة العامة  ل ، فل 

 توء م غقراف ذوا العمل الاعل ة.

  تؤؤؤم ت حيؤؤؤح اؤؤؤؤح  ي ارؤؤؤر  ي ات اؤؤؤة
تؤؤرص م  كؤؤتال  ي ت ؤؤ    وسؤؤنة 
قت  ؤؤؤؤة   تجحيؤؤؤؤح  ؤؤؤؤحاًل اؤؤؤؤن ثؤؤؤؤ ث 

 ح ؤؤم ي اؤؤتت   يسترشؤؤتًتيسؤؤنوي ؛ 
  ان يتاتق ؤة ان اؤة ي  اؤ  11)

   و أي  كتال  68ي ح   ة  قم )
 ي تؤؤؤؤ  صؤؤؤؤحات  ي توب ؤؤؤؤ  وؤؤؤؤأحر 

أ حبؤؤؤؤؤؤؤم أي و ؤؤؤؤؤؤؤوي ي تؤؤؤؤؤؤؤرص م 
)سؤؤؤؤنوًيت   قت ؤؤؤؤؤ    تجحيؤؤؤؤح  لؤؤؤؤؤا 

 ترحير ي س طة ي اخت ة. 
 (14مادة )

ـــــراراف ال زمـــــة  ـــــوز ر المخـــــ   الق يصـــــدر ال
راف ل ناقــ  أحكــام  ــ ا الاصــل ، وعلــى ااتــ  القــرا

الم علقـــة بواوبـــاف ال ـــركاف المـــرت  لهـــا بالعمـــل 
فـــى مجـــال ال  ـــغقل، وال ـــروض الواوـــأ توافر ـــا فـــى 
ـــــى  ـــــ ا  ـــــر ال ـــــركة وتنظـــــ   إوـــــراءاف العمـــــل ف مق
ــــى ي عــــق  إمســــاكها  ــــد الســــج ف ال  الن ــــاض، وتحدي
وال زمـــة لمبا ـــرم عملهـــا وقواعـــد الققـــد فقهـــا والرقابـــة 

فر ـــــا فـــــى وال ا ـــــ ه علقهـــــا ، وال ـــــروض الواوـــــأ توا
ايع نــاف ال ــى تن ــر فــى ومهور ــة مصــر العرب ــة 
عــ  فــر  العمــل ، وكــ ل  تحديــد أذــلوب ووذــقلة 
إتطــــار الجهــــاف المنصــــو  علقهــــا فــــى المــــانتق  

( مـــــ   ـــــ ا القـــــانون بـــــاع راض الـــــوزارم 29(، )21)
و لــ  كلــم تــ ل ذــ ق  يومــا مــ  تــار خ العمــل بهــ ا 

 القانون.

 (42مادة )

قــــــراًرا ي وــــــم  ال يامـــــــاف يصــــــدر الــــــوز ر المخـــــــ   
ال ركاف المـرت  لهـا بال  ـغقل، وال ـروض الواوـأ توافر ـا 
فــل مقــر ال ــركة وإنارتهــا، وتنظــ   إوــراءاف العمــل فــل  ــ ا 
الن ــــاض، والســــج ف ال زمــــة لمبا ــــرم عملهــــا وال ــــل ي عــــق  
ـــــد فقهـــــا، والرقابـــــة وال ا ـــــ ه علقهـــــا،  إمســـــاكها، وقواعـــــد القق

ايع نـــاف ال ـــل تن ـــر عـــ  وال ـــروض الواوـــأ توافر ـــا فـــل 
 فر  العمل.

 (42مادة )

وخطؤر وؤة ي جهؤت   ،الوز ر المخ   قـراًرا يصدر
ي وــــم  ال يامــــاف ال ــــركاف المــــرت  لهـــــا   ي ا ن ؤؤؤؤة

بال  ـــغقل، وال ـــروض الواوـــأ توافر ـــا فـــل مقـــر ال ـــركة 
وإنارتهــــا، وتنظــــ   إوــــراءاف العمــــل فــــل  ــــ ا الن ــــاض، 

وال ــــــــل ي عــــــــق  والســـــــج ف ال زمــــــــة لمبا ــــــــرم عملهــــــــا 
إمســاكها، وقواعـــد الققـــد فقهـــا، والرقابـــة وال ا ـــ ه علقهـــا، 
وال روض الواوأ توافر ا فل ايع ناف ال ل تن ـر عـ  

 فر  العمل.

 
 
 
 

  اط ا تغة
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 (12مادة )

يحظــر علــى الجهــاف الم ــار إلقهــا فــى المــانم 
( مـــــ   ـــــ ا القـــــانون تقاتـــــى أى مقابـــــل مـــــ  21)

ومـــــ   لـــــ  يجـــــوز العامـــــل نظقـــــر إلحاقـــــم بالعمـــــل، 
 تقاتى مقابل ع   ل  م  صاحأ العمل.

واذـــ  ناء مـــ  أحكـــام الاقـــرم الســـابقة يجـــوز 
لل ركاف الم ار إلقهـا فـى البنـد ) ــ( مـ  المـانم 

( مــ   ــ ا القــانون تقاتــى مبلــم ا يجــاوز 21)
( م  أور العامل ال ى ي   إلحاقم بالعمـل 1%)

و لـــــ  عـــــ  الســـــنة ااولـــــى فقـــــ، كمصـــــروفاف 
حظـــر تقاتـــى أيـــة مبـــالم أتـــرى مـــ  إنار ـــة، و 

 العامل تح  أى مسمى.

 ( 41مادة )

يحظــــر علــــى الجهــــاف الم ــــار إلقهــــا فــــل المــــانم رقــــ  
( مــ   ــ ا القــانون تقاتــل أي مبــالم مال ــة مــ  العامــل 28)

بطر قـة مبا ــرم، أو غقـر مبا ــرم نظقـر إلحاقــم بالعمـل، ولهــا 
 تقاتل مقابل  ل  م  صاحأ العمل.

واذــــ  ناًء مــــ  أحكــــام الاقــــرم الســــابقة يجــــوز لل ــــركاف 
( مــ   ــ ا 28( مــ  المــانم رقــ  )4الم ــار إلقهــا فــل البنــد )

( م  أور العامل ال ي ٪1مبلًغا ا يجاوز ) ترت  القانون 
ـــــــ،  ـــــــى فق ـــــــ  عـــــــ  الســـــــنة ااول ـــــــم بالعمـــــــل، و ل ـــــــ   إلحاق ي
كمصــروفاف إنار ــة، و حظــر تقاتــل أي مبــالم أتــرى مــ  

 مسمى.( العامل تح  أي

 ( 41) مادة

يحظــر علــى الجهــاف الم ــار إلقهــا فــل المــانم رقــ  
( مــــ   ــــ ا القــــانون تقاتــــل أي مبــــالم مال ــــة مــــ  28)

العامـــل بطر قـــة مبا ـــرم، أو غقـــر مبا ـــرم نظقـــر إلحاقـــم 
مقابــــل  لــــ  مــــ  صــــاحأ   ترت ؤؤؤؤأي تبالعمــــل، ولهــــا 

 العمل.
يجـــــوز لل ـــــركاف  ،واذـــــ  ناًء مـــــ  أحكـــــام الاقـــــرم الســـــابقة

( مــــ  28( مــــ  المــــانم رقــــ  )4الم ــــار إلقهــــا فــــل البنــــد )
ـــــا ا يجـــــاوز )  ترت ؤؤؤؤؤأي ت ـــــ ا القـــــانون  ( مـــــ  ٪1مبلًغ

أوــــــر العامــــــل الــــــ ي يــــــ   إلحاقــــــم بالعمــــــل، و لــــــ  عــــــ  
الســــــــنة ااولـــــــــى فقـــــــــ، كمصــــــــروفاف إنار ـــــــــة، و حظـــــــــر 
تقاتـــــــــل أي مبـــــــــالم أتــــــــــرى مـــــــــ  العامـــــــــل تحــــــــــ  أي 

      مسمى.(

  اط   ور 

 (12)مادة 

يلغى ال رت   بقرار م  الوز ر المخـ   
 عند ثبوف أى م  الحااف اآلت ة :

 فقد ال ركة  ر ا م   روض ال رت  . -2     
تقاتـــى ال ـــركة أيـــة مبـــالم مـــ  العامـــل  -1     

 نظقر ت غقلم بالمخالاة احكام   ا الاصل.
حصــــــول ال ـــــــركة علـــــــى ال ـــــــرت   أو  -2     

رم علــــى اتاــــاا أو تجديـــده أو عــــدم اع ــــراض الـــوزا
عقــد عمــل بنــاء علــى مــا قدم ــم مــ  ب انــاف غقــر 

 صح حة .
و جــــوز بقــــرارم  الـــــوز ر المخــــ   إلغـــــاء 
ال رت   فـى حالـة ثبـوف مخالاـة ال ـركة لحكـ  

 (42مادة )

يلغــــــى ال ــــــرت   بقــــــرار مــــــ  الــــــوز ر المخــــــ   فــــــل 
 الحااف اآلت ة:

 إ ا فقدف ال ركة  رً ا م   روض ال رت  . .2
ــاًء علــى مــا  .1 حصــول ال ــركة علــى ال ــرت   أو تجديــده بن

 قدم م م  ب اناف غقر صح حة.
اخت اة ي  ركة    م ان ي ح تا ي جو ريؤة إ ا ثب    .2

الصــــانرم تناقــــ ا احكــــام  ــــ ا  لؤؤؤؤ  ي رؤؤؤؤري ي ي ؤؤؤؤوي ت  
 الاصل.

 
تقاتــل ال ــركة أي مبــالم مــ  العامــل نظقــر ت ــغقلم  .4

 بالمخالاة احكام   ا القانون.

 (42مادة )

يلغـــى ال ـــرت   بقـــرار مـــ  الـــوز ر المخـــ   فـــل 
 الحااف اآلت ة:

 كات  و . -1
 . كات  و -1

 

ــــــ   -2 ي ت ؤؤؤؤؤؤتش ي  ؤؤؤؤؤؤركة  اخت اؤؤؤؤؤؤت  اؤؤؤؤؤؤن إ ا ثب
ي  اؤؤؤت  أ  تنؤؤؤترم شؤؤؤأ هت ي اسؤؤؤتل و رؤؤؤوق 

 اؤؤؤن ي  اتوؤؤؤة ي ارؤؤؤر    هؤؤؤم وارتضؤؤؤ  ي ح ؤؤؤتا
 الصانرم تناق ًا احكام   ا القانون .

 . كات  و -4
 

 

 

 

  
 
 

تؤؤؤم إ ؤؤؤتت  اؤؤؤ تغة ي بنؤؤؤح ي ات ؤؤؤث 
واؤؤؤؤؤؤؤت و اؤؤؤؤؤؤؤ  تاسؤؤؤؤؤؤؤ ر ي ح ؤؤؤؤؤؤؤتا 
ي جو ريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   أكاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر 

   وًحت.
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ـــــى القـــــراراف  ـــــوارنم ف مـــــ  ااحكـــــام الجو ر ـــــة ال
 الصانرم تناق ا احكام   ا الاصل.

ــــا  ن ــــاض ال ــــركة  ــــوز ر المخــــ   إيق ولل
نسأ إلقها بناء على أذـباب وديـة أى مإق ا إ ا 

مــــ  الحــــااف المبقنــــة فــــى  ــــ ه المــــانم ، و لــــ  
لحــق  الاصــل فــى مــدى ثبــوف تلــ  الحــااف أو 
حـــــق  زوال المخالاـــــة فـــــى الحالـــــة المنصـــــو  

 علقها فى الاقرم السابقة.
وا يخــــــــل إلغــــــــاء ال ــــــــرت   فىــــــــأى مــــــــ  
الحـــــااف المبقنـــــة فـــــى  ـــــ ه المـــــانم بالمســـــ ول ة 

 لمدن ة أو ال أنيب ة.الجنا  ة أو ا

و جوز للوز ر المخ   إيقا  ن اض ال ركة مإق ا فل 
أي م  الحااف المبقنة فل الاقرم السـابقة لحـق  الاصـل فـل 

 المخالااف.مدى ثبوف تل  الحااف، أو زوال تل  
وا يكخــل إلغــاء ال ــرت   فــل أي مــ  الحــااف المبقنــة 

 فل   ه المانم بالمس ول ة الجنا  ة أو المدن ة أو ال أنيب ة.

 
 كات   

 
 كات   

 (26مادة )

لصــــاحأ العمــــل ايعــــ ن عــــ  الوظــــا ف 
 ...ال اغرم بمخ لف وذا ل ايع م 

وايجـــــوز لـــــم ت ـــــغقل عمـــــال عـــــ   ر ـــــق 
 م عهد أو مقاول تور د عمال.

و جــــــــوز للــــــــوز ر المخــــــــ   بقــــــــرار منــــــــم 
ال ــــرت   للجمع ــــاف والمإذســــاف والمنظمــــاف 
النقاب ـــــــة بالنســـــــبة اعوـــــــا ها بإن ـــــــاء مكاتـــــــأ 

الة ي عق  على ل  غقل الم عطلق ، وفى   ه الح
ـــوارنم فـــى  ـــ ا   ـــ ه الجهـــاف مراعـــام ااحكـــام ال

 الاصل والقرار الم ار إل م.

 (44مادة )

( مـ   ـ ا القـانون، ا 29م  مراعـام حكـ  المـانم رقـ  )
يجــوز للمن ــآف ت ــغقل عمــال عــ   ر ــق م عهــد أو مقــاول 

 تور د عمال.
ـــــال رت    ـــــوز ر المخـــــ   إصـــــدار قـــــرار ب و جـــــوز لل
للجمع ـــــــاف، والمإذســـــــاف، والمنظمـــــــاف النقاب ـــــــة العمال ـــــــة 

بالنسـبة اعوـا ها إن ـاء مكاتـأ ل  ـغقل الم عطلـق ، وفــل و 
  ه الحالة ي عق  علـى  ـ ه الجهـاف مراعـام ااحكـام الـوارنم 

 فل   ا الاصل.

 (44مادة )

                                

 
 
 

  ؤؤات  ك
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 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (26مادة )

لصــــاحأ العمــــل ايعــــ ن عــــ  الوظــــا ف 
ال ـاغرم بمخ لـف وذـا ل ايعـ م وأن يعهـد إلـى 
أحــد المكاتــأ ااذ  ــار ة بدراذــة الطلبــاف ال ــى 
تقدم إل م وإبـداء الـرأى أو ال وصـ ة أو المسـاعدم 

 ب أن ات  ار أفول المر حق  له ه الوظا ف.
...... 

 (45مادة )

ايعــــــ ن عــــــ  الوظــــــا ف ال ــــــاغرم لصــــــاحأ العمــــــل 
بمخ لف وذا ل ايعـ م، أو أن يعهـد إلـى وكـااف ال  ـغقل 

 الخاصة ل غل تل  الوظا ف.
وعلى صاحأ العمل أو وكالة ال  ـغقل إتطـار الجهـة 
اينار ــــة المخ صــــة بــــايع ن قبــــل ن ــــره بع ــــرم أيــــام علــــى 
ااقـــل، وتقــــدي  ب ـــان بالوظــــا ف ال ـــل تــــ   ـــغلها وفقــــا لهــــ ا 

 ن.ايع 
وفـــل حالـــة عـــدم ل ـــام الجهـــة اينار ـــة بـــالرن فـــل المـــدم 

 الم ار إلقها يع بر  ل  موافقة تمن ة على الن ر.

 (45مادة )

 

 
 
  ؤؤكات  

 

 

 (10مادة )

تقـــــــــــدم الجهـــــــــــاف الم ـــــــــــار إلقهـــــــــــا فــــــــــــى 
( مــــــ   ـــــ ا القــــــانون إلــــــى 29(، )21المـــــانتق )

الــوزارم المخ صــة نســخة مــ  الطلــأ الــوارن إلقهــا 
ب أن توفقر فـر  العمـل و ـرو ها م  الخارج 

موثقة م  السلطاف المخ صـة، كمـا تقـدم نسـخة 
مـــ  ااتااقـــاف وعقـــون العمـــل المبرمـــة م وـــمنة 
تحديــــــد العمـــــــل وااوـــــــر المحـــــــدن لـــــــم و ـــــــروض 

 وظرو  أنا م وال ياماف العامل.
ـــــى  ـــــام عل ـــــوزارم تـــــ ل ع ـــــرم أي و كـــــون لل
ااك ر مـ  تـار خ إتطار ـا بااتااقـاف والطلبـاف 

ون مســــ وفام، ااع ــــراض علقهـــا فــــى حالــــة والعقـــ
عدم مناذبة ااور أو مخالا هـا للنظـام العـام أو 
اآلناب العامة، فإ ا انقوـ  المـدم الم ـار إلقهـا 
ـــــاف  ـــــرف ااتااق ـــــوزارم اع ب ـــــراض مـــــ  ال نون اع 

 والطلباف والعقون موافقا علقها.

 (46مادة )

( مــ  28تل ــيم الجهــاف الم ــار إلقهــا فــل المــانم رقــ  )
( منهــــا، بــــأن تقــــدم إلــــى الــــوزارم 2القــــانون عــــدا البنــــد )  ــــ ا

المخ صة صورم  بق ااصل م  الطلأ الـوارن إلقهـا ب ـأن 
ــــــوفقر فــــــر  العمــــــل بالخــــــارج، و ــــــرو ها، موثقــــــة مــــــ   ت
السلطاف المخ صة، كما تقدم نسخة مـ  ااتاال ـاف، وعقـون 
العمــل المبرمــة م وــمنة تحديــد العمــل، وااوــر المحــدن لــم، 

 و  أنا م، وال ياماف العامل.و روض وظر 
و كون للوزارم المخ صة ت ل تمسة ع ر يوًمـا علـى 
ـــاف والعقـــون  ـــاف والطلب ـــار خ إتطار ـــا بااتاال  ـــر مـــ  ت ااك 
المسـ وفام، ااع ــراض علقهــا فــل حالـة عــدم مناذــبة ااوــر، 

 أو مخالا ها للنظام العام واآلناب العامة.
 ــــراض مــــ  فـــإ ا انقوــــ  المـــدم الم ــــار إلقهـــا نون اع

 الوزارم اع برف ااتاال اف، والطلباف والعقون موافًقا علقها.
و صدر الوز ر المخ   قرارا بـإوراءاف، وأذـلوب، ووذـقلة 

 إتطار تل  الجهاف ب أن اع راض الوزارم المخ صة.

 (46مادة )

 

 

 

 
 
  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (28مادة )

ت ــولى الــوزارم المخ صــة بال عــاون مــ  وزارم 
تناقــــــــ  ااتاال ـــــــاف الدول ــــــــة  الخارو ـــــــة م ابعـــــــة

ــــــة المصــــــر ة فــــــى  ــــــة بالعمال ــــــداف الم علق وال عاق
الخـــارج وبحـــخ تســـو ة المنازعـــاف النا ـــ ة عـــ  

 . تناق    ه ااتاال اف وال عاقداف

 (41مادة )

ت ـــــــولى الـــــــوزارم المخ صـــــــة بال عـــــــاون مـــــــ  الـــــــوزاراف، 
والجهــــــــاف المخ صــــــــة م ابعــــــــة تناقــــــــ  ااتاال ــــــــاف الدول ــــــــة 

ــة المصــر ة فــل الخــارج، وبحــخ وال عاقــداف الم  علقــة بالعمال
تســــــو ة المنازعـــــــاف النا ـــــــ ة عــــــ  تناقـــــــ   ـــــــ ه ااتاال ـــــــاف 

 وال عاقداف.

 (41مادة )

 
 
  ؤؤكات  
 

 

 (29مادة )

للمنظمـــــــاف الدول ــــــــة أن تــــــــياول عمل ــــــــاف 
إلحــاا المصــر ق  للعمــل تــارج ومهو ــة مصــر 
العرب ــة إ ا كــان ال عاقــد مــ  وهــاف حكوم ــة أو 

 . عرب ة أو أونب ة ق اف عامة 

 (49مادة )

للمنظمــاف الدول ـــة أن تـــياول عمل ـــاف إلحـــاا العمالـــة  
ـــراف وكاـــاءاف تاصـــة للعمـــل  المصـــر ة ممـــ  ي م عـــون بخب
تارج الب ن، إ ا كان ال عاقد م  وهاف حكوم ة، أو  ق ـاف 

 عامة عرب ة أو أونب ة بعد أت  موافقة الجهاف المعن ة.
لمخ صــــة ب ــــان باــــر  وعلقهــــا أن تقــــدم إلــــى الــــوزارم ا

 العمل ال ل ت  توفقر ا به ه الجهاف وعقون العمل المبرمة.

 (49مادة )

 

 
  ؤؤكات  
 

 

 
 (99مادة )

مــــ  عــــدم ايتــــ ل بأحكــــام المــــوان ال ال ــــة 
تســــرى علــــى النســــاء العــــام ف وم ــــ  ااحكــــام 

بقـــــنه  المنظمـــــة ل  ـــــغقل العمـــــال ، نون تمققـــــي 
 م ى تماثل  أوتاد عمله . 
 (80مادة )

ــــــد  ــــــوز ر المخــــــ   قــــــرارا ب حدي يصــــــدر ال
ااعمــــال الوــــارم بالنســـــاء صــــح ا أو أت ل ـــــا، 

 وك ل  ااعمال ال ى يجوز ت غقل النساء فقها.

 )الفصل الثالث(

 تشغيل النساء

 (48مادة )

مــ  عــدم ايتــ ل بأحكــام المــوان ال ال ــة، تســري علــى 
النســاء العــام ف وم ــ  ااحكــام المنظمــة ل  ــغقل العمــال، 

 نون تمققي بقنه  م ى تماثل  أوتاد عمله .
بعــــد أتــــ  رأي كــــل مــــ   -و صــــدر الــــوز ر المخــــ  

المجلــس القــومل للمــرأم والمجلــس القــومل للطاولــة واامومــة، 
قراًرا ب حديد ااحوال، والمناذـباف وااوقـاف، وااعمـال ال ـل 

 ا يجوز ت غقل النساء فقها.

 )الفصل الثالث(

 تشغيل النساء

 (48مادة )

 

 
  ؤؤكات  
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النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (82مادة )

للعاملــــة ال ــــى أموـــــ  ع ــــرم أ ــــهر فـــــى 
تدمــة صــاحأ عمــل أو أك ــر الحــق فــى إوــازم 
وت  مدتها تسعون يوما ب عو ئ مساو لألور 
ال ــامل ت ــمل المــدم ال ــى تســبق الوتــ  وال ــى 
تل ـــم ، ب ــــرض أن تقـــدم  ــــهانم  ب ـــة مبقنــــا بهــــا 

 ال ار خ ال ى يرو  حصول الوت    م .
ت ـــغقل العاملـــة تـــ ل الخمســـة وا يجـــوز 

 وااربعق  يوما ال ال ة للوت  .
وا تس حق إوازم الوت  اك ر مـ  مـرتق  

  وال مدم تدمة العاملة .
 
 
 
 
 
 
 

 (50مادة )

للعاملـــة الحـــق فـــل الحصـــول علـــى إوـــازم وتـــ  لمـــدم 
ت مل المدم ال ل تسبق الوت  وال ل تل م على  ث ثة أشهر

أا تقــل مــدم  ــ ه ايوــازم بعــد الوتــ  عــ  تمســة وأربعــق  
بهــا ال ــار خ الــ ي  ابؤؤ نيوًمــا، ب ــرض أن تقــدم  ــهانم  ب ــة 

يـــرو  حصـــول الوتـــ    ـــم، وتكـــون  ـــ ه ايوـــازم مدفوعـــة 
ااور، وفـل وم ـ  ااحـوال ا تسـ حق العاملـة  ـ ه ايوـازم 

 ي مراف  وال مدم تدم ها.اك ر م  ث 
 

و خص  م  ااوـر الـ ي يل ـيم بـم صـاحأ العمـل، مـا 
يل ــــيم بأنا ــــم نظــــام ال ــــأمق  ااو مــــاعل مــــ  تعــــو ئ عــــ  

  اؤؤؤن قؤؤؤت وي ي تؤؤؤأا ن 79 قؤؤؤم )ااوـــر وفقـــا لحكـــ  المـــانم 
 يالحتات  .

وتخاــئ ذــاعاف العمــل القوم ــة للمــرأم الحامــل ذــاعة 
للحمـــل، وا يجـــوز  علـــى ااقـــل اع بـــاًرا مـــ  ال ـــهر الســـانس

ت ـــغقلها ذـــاعاف عمـــل إتـــا  ة  ـــوال مـــدم الحمـــل وح ـــى 
 نهاية ذ ة أ هر م  تار خ الوت .

 (50مادة )

للعاملة الحق فل الحصول على إوازم وت  لمـدم 
ت مل المدم ال ـل تسـبق الوتـ  وال ـل تل ـم  أ ب ة أشهر

علــى أا تقــل مــدم  ــ ه ايوــازم بعــد الوتــ  عــ  تمســة 
بهـــا  تاب ًنؤؤؤ ـــرض أن تقـــدم  ـــهانم  ب ـــة وأربعـــق  يوًمـــا، ب

ال ــار خ الــ ي يــرو  حصــول الوتــ    ــم، وتكــون  ــ ه 
ايوـازم مدفوعـة ااوـر، وفـل وم ـ  ااحـوال ا تسـ حق 
العاملــة  ــ ه ايوــازم اك ــر مــ  ثــ ي مــراف  ــوال مــدم 

 تدم ها.
ــــم صــــاحأ    ــــيم ب ــــ ي يل  و خصــــ  مــــ  ااوــــر ال

العمـــل، مـــا يل ـــيم بأنا ـــم نظـــام ال ـــأمق  ااو مـــاعل مـــ  
  اؤؤن 77 قؤؤم )تعــو ئ عــ  ااوــر وفقــا لحكــ  المــانم 

 .ت  يالحتات) ة  ي ا تشت قت وي ي تأا ن
 

 كات   

  تؤؤؤؤؤم ت ؤؤؤؤؤحي  اؤؤؤؤؤح  ي ارؤؤؤؤؤر  ي   ؤؤؤؤؤ 
إحؤؤتا  ي و ؤؤا  ت ؤؤوي أ ب ؤؤة أشؤؤهر 

 ذ ؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤحاًل اؤؤؤؤؤن ث ثؤؤؤؤؤة أشؤؤؤؤؤهر؛ 
  اؤؤؤؤؤؤن 25يتسؤؤؤؤؤؤتقًت اؤؤؤؤؤؤا ي اؤؤؤؤؤؤتت  )

 ي تؤؤؤؤ   -قؤؤؤؤت وي ي خحاؤؤؤؤة ي اح  ؤؤؤؤة 
تؤؤؤؤنم   ؤؤؤؤ  ) تسؤؤؤؤت ا ي اوباؤؤؤؤة 

    اؤؤؤح  أ ب ؤؤؤة أشؤؤؤهرإحؤؤؤتا    ؤؤؤا 
و ؤؤؤؤح أق ؤؤؤؤ  ثؤؤؤؤ ث اؤؤؤؤري  طؤؤؤؤوي  

؛ . ..اؤؤؤح   ا هؤؤؤت وت خحاؤؤؤة ي اح  ؤؤؤة
صتاؤؤؤؤؤؤة  أي  ؤؤؤؤؤؤ ي ي  ؤؤؤؤؤؤا ارؤؤؤؤؤؤر  
 ا ؤؤؤؤؤؤؤ  ة ي طاؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤ  ي ارؤؤؤؤؤؤؤتا 
ي      ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا ي ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

 ي  حؤؤ  طب  ؤؤة حهؤؤة  اؤؤ  ي ا؛  ؤؤ
 ي است ي  ل  ي  ا.

  تؤؤؤم إ ؤؤؤتت  اؤؤؤ تغة ي ارؤؤؤر  ي ات  ؤؤؤة
 جو ؤؤؤؤؤؤؤت؛   ؤؤؤؤؤؤؤرًي    ؤؤؤؤؤؤؤو  قؤؤؤؤؤؤؤت وي 
ي تأا نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  يالحتات) ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 ي ا تشؤؤؤؤؤؤؤت  ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤتت  وت رؤؤؤؤؤؤؤؤت وي 

ا ؤؤؤؤ   5119   سؤؤؤؤنة 148 قؤؤؤؤم )
قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وي ي تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأا ن يالحتاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   

  79ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤتت  وت رؤؤؤؤؤؤؤؤت وي  قؤؤؤؤؤؤؤؤم )
 م ي ا   م. 1972 سنة 

 (81مادة )

العاملـة  يحظر على صـاحأ العمـل فصـل
أو إنهــــاء تــــدم ها أثنــــاء إوــــازم الوتــــ  المبقنــــة 

 بالمانم السابقة .
ولصـــاحأ العمـــل حرمانهـــا مـــ  ال عـــو ئ 
ع  أور ـا ال ـامل عـ  مـدم ايوـازم أو اذـ رنان 

 (52دة )ما

يحظـــر فصـــل العاملـــة، أو إنهـــاء تـــدم ها أثنـــاء إوـــازم 
 الوت  المبقنة بالمانم السابقة.

ولصـــاحأ العمـــل حرمانهـــا مـــ  ال عـــو ئ عـــ  أور ـــا 
الــ ي يل ــيم بأنا ــم عــ  مــدم ايوــازم أو اذــ رنان مــا تــ  اناؤه 
منها إ ا ثب  ا ـ غالها تـ ل ايوـازم لـدى الغقـر، و لـ  مـ  

 (52مادة )

                       

 
  ؤؤكات  
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مـــا تـــ  أناؤه إلقهـــا منـــم إ ا ثبـــ  ا ـــ غالها تـــ ل 
ايوازم لدى صاحأ عمـل آتـر و لـ  مـ  عـدم 

 ايت ل بالمساءلة ال أنيب ة .

 بالمساءلة ال أنيب ة.عدم ايت ل 

 (82مادة )

يكون للعاملة ال ى ترت   الها فى ت ل 
 –ااربعة والع ر    ـهرا ال ال ـة ل ـار خ الوتـ  

الحــــق فــــى  –فوــــ  عــــ  مــــدم الراحــــة المقــــررم 
ف رتق  أتـر ق  للرتـاعة ا تقـل كـل منهمـا عـ  

الحــق فــى تــ   ــاتق  نصــف ذــاعة ، وللعاملــة 
 الا رتق  .

ـــان ايتـــافق ان مـــ   وتحســـأ  اتـــان الا رت
ذـــاعاف العمـــل وا ي رتـــأ علقهمـــا أى تخفـــ ئ 

 فى ااور.

 (51مادة )

ـــــل ترتـــــ   الهـــــا تـــــ ل الســـــن ق   ـــــة ال  يكـــــون للعامل
ال ـــالق ق  ل ـــار خ الوتـــ ، فوـــ  عـــ  ف ـــرم الراحـــة المقـــررم، 

منهمــا عــ  ق  للرتــاعة ا تقــل كــل  الحــق فــل ف ــرتق  أتــر 
  نصف ذاعة، وللعاملة الحق فل ت   اتق  الا رتق .

وتحسأ  اتان الا رتان ايتافق ان م  ذاعاف العمل 
 وا ي رتأ على  ل  أي تخف ئ فل ااور.

 (51مادة )

 

        

 

  ؤؤكات  
 

 

 (84مادة )

مـــ  مراعـــام حكـــ  الاقـــرم ال ان ـــة مـــ  المـــانم 
رقـــ   ( مـــ  قـــانون الطاـــل الصـــانر بالقـــانون 11)

، يكــــون للعاملــــة فــــل المن ــــأم 2886لســــنة  21
ال ـــل تســـ خدم تمســـق  عـــام  فـــأك ر الحـــق فـــل 
الحصول على إوازم بدون أور لمـدم ا ت جـاوز 
ذــــن ق  و لــــ  لرعايــــة  الهــــا، وا تســــ حق  ــــ ه 

 .ايوازم اك ر م  مرتق   وال مدم تدم ها

 (52مادة )

ـــرم ال ان ـــة مـــ  المـــانم ) ( مـــ  11مـــ  مراعـــام حكـــ  الاق
، 2886( لســــنة 21قــــانون الطاــــل الصــــانر بالقــــانون رقــــ  )

ـــة فـــل المن ـــأم ال ـــل تســـ خدم   صاسؤؤؤ ن  ؤؤؤتاً  يكـــون للعامل
أوــر لمــدم ا   ؤؤح ي ول علــى إوــازم ـــــــفــأك ر الحــق فــل الحص

ذـــــن ق ، و لـــــ  لرعايـــــة  الهـــــا، وا تســـــ حق  ـــــ ه  تتجؤؤؤؤؤت ا
 ر م  ث ي مراف  وال مدم تدم ها.ايوازم اك 

 (52مادة )

( مـ  11م  مراعام حك  الاقرم ال ان ة مـ  المـانم )
، 2886( لسـنة 21قانون الطال الصانر بالقانون رق  )

 صاسة    رينيكون للعاملة فل المن أم ال ل تس خدم 
أوـر  ت ي ول على إوازم ـــــفأك ر الحق فل الحص  تاً  

و لـ  لرعايـة  الهـا، وا تسـ حق  ذن ق ، تجت المدم ا 
 .  ه ايوازم اك ر م  ث ي مراف  وال مدم تدم ها

ي تؤؤؤؤؤآ  ي  جنؤؤؤؤؤة ي نؤؤؤؤؤو   وت  ؤؤؤؤؤح 
ي ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحت ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتا  ن 
وت ان ؤؤؤؤؤآ   ي ؤؤؤؤؤ ر وجؤؤؤؤؤوا ا ؤؤؤؤؤة 

ف اؤؤؤؤت  إ اؤؤؤت  ح ؤؤؤم  ؤؤؤ   ي اؤؤؤتت 
  ي  تا ؤؤة لؤؤ  يت  ؤؤا و  ؤؤم ي اؤؤرأ

ي   ؤؤؤؤؤو    ؤؤؤؤؤ  إحؤؤؤؤؤتا   ر توؤؤؤؤؤة 
 ي طا .

 (54مادة ) 

للعاملة أن تنهل عقد العمل بسبأ زواوها، أو حملها، 
أو إنجابهــا، علــى أن تخطــر صــاحأ العمــل ك ابــة برغب هــا 
فل  ل  ت ل ث ثة أ ـهر مـ  تـار خ إبـرام عقـد الـيواج، أو 
ثبــوف الحمـــل، أو مــ  تـــار خ الوتـــ  بحســأ ااحـــوال، مـــ  

 (54مادة )

للعاملـــة أن تنهـــل عقـــد العمـــل بســـبأ زواوهـــا، أو 
ــــى أن تخطــــر صــــاحأ العمــــل  حملهــــا، أو إنجابهــــا، عل
ك ابـــة برغب هـــا فـــل  لـــ  تـــ ل ث ثـــة أ ـــهر مـــ  تـــار خ 
إبـــــرام عقـــــد الـــــيواج، أو ثبـــــوف الحمـــــل، أو مـــــ  تـــــار خ 

 

 

  اط ا تغة
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مراعــام أا يــإثر  لــ  علــى الحقــوا المقــررم لهــا وفًقــا احكــام 
 . ح تا قت وي ي تأا ن يالحتات  ا القانون، أو   

الوت  بحسأ ااحوال، مـ  مراعـام أا يـإثر  لـ  علـى 
 ح ؤتا الحقوا المقررم لها وفًقا احكام   ا القانون، أو 

 .ة  ي ا تشت يالحتات)  ت قت وي ي تأا ن

 (85مادة )

يجـــــأ علــــــى صــــــاحأ العمــــــل فــــــى حالــــــة 
ت ــــغقلم تمـــــس عــــام ف فـــــأك ر أن يعلــــق فـــــى 

مــ  نظــام  أمكنــة العمــل أو تجمــ  العمــال نســخة
 . ت غقل النساء

 (55مادة )

صاؤؤؤس يجـــأ علـــى صـــاحأ العمـــل فـــل حالـــة ت ـــغقلم 
أن يعلق فل أماك  العمـل، أو تجمـ  العمـال   تا   لأكار

 نسخة م  نظام ت غقل النساء.

 (55مادة )

 تا ة يجأ على صاحأ العمل فل حالة ت غقلم 
أن يعلــق فــل أمــاك  العمــل، أو تجمــ  العمــال  أ  أكاؤؤر

 نسخة م  نظام ت غقل النساء.

ي تؤؤؤؤؤآ  ي  جنؤؤؤؤؤة  حؤؤؤؤؤوش ت   ؤؤؤؤؤا 
  ؤؤؤؤؤتا ت ؤؤؤؤؤ    ي نسؤؤؤؤؤتل وأاؤؤؤؤؤتكن 
ي  اؤؤؤؤ  أر كؤؤؤؤتي  ؤؤؤؤحت ي  ؤؤؤؤتا   

 وت ان أ .

 (86مادة )

علـــى صـــاحأ العمـــل الـــ ى يســـ خدم ما ـــة 
عاملــــة فــــأك ر فــــى مكــــان واحــــد أن ين ــــىء نارا 

ـــــى نار للحوـــــانة برعايـــــة  للحوـــــانة أو يعـــــد إل
أ اال العام ف بال روض وااوتاد ال ى تحدن 

 . بقرار م  الوز ر المخ  
كمــا تل ــيم المن ــآف ال ــى تســ خدم أقــل مــ       

ما ة عاملة فى منطقة واحـدم أن ت ـ را فـى تناقـ  
اال ــــــيام المنصــــــو  عل ــــــم فــــــى الاقــــــرم الســــــابقة 
بال ــروض وااوتــاد ال ــى تحــدن بقــرار مــ  الــوز ر 

 . المخ  

 (56مادة )

صـاحأ العمـل الـ ي يسـ خدم ما ـة عاملـة فـأك ر  على
فــل مكــان واحــد أن ين ــل ناًرا للحوــانة، أو يعهــد إلــى نار 

ي تؤ  للحوانة برعاية أ اال العام ف بال ـروض وااوتـاد 
 .ت حت ورري  ان ي واير ي اختم

المن ــآف ال ــل تقــ  فــل منطقــة واحــدم وتســ خدم  وتل ــيم
  ما ـة عاملـة، أن ت ـ را فـل تناقـ  اال ـيام كل منهـا أقـل مـ

المنصــــــو  عل ــــــم فــــــل الاقــــــرم الســــــابقة، و لــــــ  بال ــــــروض 
 .ي ت  ت حت ورري  ان ي واير ي اختموااوتاد 

 (56مادة )

ـــ ي يســـ خدم ما ـــة عاملـــة  علـــى صـــاحأ العمـــل ال
فأك ر فل مكان واحد أن ين ـل ناًرا للحوـانة، أو يعهـد 

العـــام ف بال ـــروض إلـــى نار للحوـــانة برعايـــة أ اـــال 
 .ي ا حت  وت    ة ي تنا  وة  رت وي ي طا وااوتاد 

ـــــيم ـــــل تقـــــ  فـــــل منطقـــــة واحـــــدم  وتل  المن ـــــآف ال 
وتس خدم كل منها أقـل مـ  ما ـة عاملـة، أن ت ـ را فـل 
تناق  اال يام المنصو  عل م فـل الاقـرم السـابقة، و لـ  

ي ا حت  وت    ة ي تنا  وة  رت وي بال روض وااوتاد 
 .ي طا 

 

تؤؤؤؤؤم يسؤؤؤؤؤتبحي  )اؤؤؤؤؤت   )ي ا ؤؤؤؤؤحت  
وت    ؤؤؤؤؤؤؤؤة ي تنا  وؤؤؤؤؤؤؤؤة  رؤؤؤؤؤؤؤؤت وي 

ي تؤؤؤؤؤؤ  ت ؤؤؤؤؤؤحت ي طاؤؤؤؤؤؤ   وباؤؤؤؤؤؤت   )
   ورؤؤؤؤري  اؤؤؤؤن ي ؤؤؤؤواير ي اخؤؤؤؤتم

ي ؤؤؤؤوي ت  و جؤؤؤؤو ي ارؤؤؤؤرت ن ي   ؤؤؤؤ  
 ي ات  ؤؤؤؤة؛ لاي ؤؤؤؤة ي ت ؤؤؤؤت    ؤؤؤؤ ن 

  اؤؤؤن 73 ؤؤؤ   ي اؤؤؤتت   ي اؤؤؤتت  )
 ي تؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤنم  -قؤؤؤؤؤت وي ي طاؤؤؤؤؤ 

  ؤؤؤؤؤؤؤ  اؤؤؤؤؤؤؤتح   م   ؤؤؤؤؤؤؤ  أ ؤؤؤؤؤؤؤة
ي  اؤؤؤؤؤؤ  ي ؤؤؤؤؤؤ ر وسؤؤؤؤؤؤتخحا ات ؤؤؤؤؤؤة 
 تا ؤؤؤؤة لؤؤؤؤأكار لؤؤؤؤ  ا ؤؤؤؤتي  يحؤؤؤؤح 
أي ين ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح تي ًي    ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ة أ  
و هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح إ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تي     ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ة 
 ر توؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أطاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتا   
وت  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر    ي   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  ي تؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 .ت ؤؤؤؤؤؤؤحت ت ي    ؤؤؤؤؤؤؤة ي تنا  وؤؤؤؤؤؤؤة
 ت تؤؤؤوا ي ان ؤؤؤآ  ي تؤؤؤ  ترؤؤؤا لؤؤؤ  
انطرؤؤؤؤؤة  يحؤؤؤؤؤح   تسؤؤؤؤؤتخحا كؤؤؤؤؤ  
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النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

انهؤؤؤت أقؤؤؤ  اؤؤؤن ات ؤؤؤة  تا ؤؤؤة أي 
  تنا ؤؤؤؤؤؤؤ  يال تؤؤؤؤؤؤؤويا ت ؤؤؤؤؤؤؤترك لؤؤؤؤؤؤؤ

ي ان ؤؤؤؤؤوي    ؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤ  ي ارؤؤؤؤؤر  
وت  ؤؤؤؤؤؤر    ي   ؤؤؤؤؤؤت  ي سؤؤؤؤؤؤتورة 

ي تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحت ت ي    ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
  ..ي تنا  وة

 (89مادة )

ــــى تطبقــــق أحكــــام  ــــ ا  –يع بــــر  اــــ    ف
ـــم الرابعـــة ع ـــرم ذـــنة أو  –القـــانون  كـــل مـــ  بل

تجــــاوز ذــــ  إتمــــام ال علــــ   ااذاذــــى ولــــ  يبلــــم 
  . ثمانى ع رم ذنة كاملة

صـــاحأ عمــل يســ خدم  اـــ   و ل ــيم كــل 
نون ذ  السانذة ع رم بمنحم بطاقة ت بـ  أنـم 
يعمـل لديــم وتلصــق علقهــا صــورم الطاــل وتع مــد 

 . م  مك أ القوى العاملة المخ  

 )الفصل الرابع(

 تشغيل األطفال

 (51مادة )

مـــــ  عـــــدم ايتـــــ ل بأحكـــــام قـــــانون الطاـــــل الصـــــانر  
ل تطبقـــق ، يع بــر  اـــ  فـــ2886( لســـنة 21بالقــانون رقـــ  )

 أحكام   ا القانون، كل م  ل  يبلم ثمانى ع رم ذنة.

 )الفصل الرابع(

 تشغيل األطفال

     (51مادة )
 
 

  ؤؤكات  
 

 

 (88مادة )

يحظر ت غقل اا اال م  ااناي وال كور 
قبل بلوغه  ذ  إتمام ال عل   ااذاذى، أو أربـ  
ع ـــــرم ذـــــنة أيهمـــــا أكبـــــر ، ومـــــ   لـــــ  يجـــــوز 

 . بلغ  ذنه  اثن ى ع رم ذنةتدر به  م ى 

 (59مادة )

ت غقل اا اال قبل بلوغه  تمس ع ـرم ذـنة،  يحظر
ع ــرم ذــنة  أربــ ذــنه    ومــ   لــ  يجــوز تــدر به  م ــى بلغــ

 بما ا يعوقه  ع  مواصلة ال عل  .
كــــل صــــاحأ عمــــل يســــ خدم  اــــً  نون ذــــ   و ل ــــيم

منحم بطاقة ت ب  أنم ي ـدرب أو يعمـل لديـم بالسانذة ع رم 
تلصـــق علقهـــا صـــورم الطاـــل، وتع مـــد مـــ  الجهـــة اينار ـــة و 

 المخ صة وتخ   بخاتمها.

 (59مادة )

                                    

 
 
  ؤؤكات  
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 مبررات التعديل

 (200مادة )

يصدر الوز ر المخ   قـرارا ب حديـد نظـام 
ـــال والظـــرو  وال ـــروض وااحـــوال  ت ـــغقل اا ا

والمه  ال ى ي   فقها ال  غقل ، وك ل  ااعمال 
والصــــناعاف ال ــــى يحظــــر ت ــــغقله  فقهــــا وفقـــــا 

 .لمراحل الس  المخ لاة

 (58مادة )

يكون ت غقل اا اال، والظرو ، وال ـروض، وااحـوال 
ال ـــل يـــ   فقهــــا ال  ـــغقل، وااعمــــال، والمهـــ ، والصــــناعاف 
ال ـــل يحظـــر ت ـــغقله  أو تـــدر به  فقهـــا وفقـــا لمراحـــل الســـ  

 وفقا احكام قانون الطال.المخ لاة،  بًقا للنظام المقرر 

 (58مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (202مادة )

يحظــــــر ت ــــــغقل الطاــــــل أك ــــــر مــــــ  ذــــــ  
ــــــل ذــــــاعاف  ــــــا ، و جــــــأ أن ت خل ذــــــاعاف يوم 
العمـــل ف ـــرم أو أك ـــر ل نـــاول الطعـــام والراحـــة ا 
تقـــل فـــى مجموعهـــا عـــ  ذـــاعة واحـــدم ، وتحـــدن 
 ـــ ه الا ـــرم أو الا ـــراف بحقـــخ ا ي ـــ غل الطاـــل 

ذاعاف م صلة . و حظر ت غقل  أك ر م  أرب 
الطال ذاعاف عمل إتا  ة أو ت غقلم فى أيـام 

 الراحة ااذبوع ة والعط ف الرذم ة .
وفى وم   ااحوال يحظر ت غقل الطاـل   مـا 

 بق  الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

 (60مادة )

ت ــغقل الطاــل أك ــر مــ  ذــ  ذــاعاف يوم ــا،  يحظــر
و جأ أن ت خلل ذاعاف العمل ف رم أو أك ر ل نـاول الطعـام 
والراحة ا تقل فل مجموعهـا عـ  ذـاعة واحـدم، وتحـدن  ـ ه 
الا ــــرم أو الا ــــراف بحقــــخ ا يعمــــل الطاــــل أك ــــر مــــ  أربــــ  
ذــــاعاف م صـــــلة، و حظـــــر ت ـــــغقل الطاـــــل ذـــــاعاف عمـــــل 

الراحـــة ااذـــبوع ة والعطـــ ف  إتـــا  ة أو ت ـــغقلم فـــل أيـــام
 الرذم ة.

وم ـــ  ااحـــوال يحظـــر ت ـــغقل الطاـــل   مـــا بـــق   وفـــل
 الساعة السابعة مساًء والسابعة صباًحا.

 

 (60مادة )

 

 
  ؤؤكات  
 

 

 

 

 

 

 (201مادة )

علـــى صـــاحأ العمـــل الـــ ى يقـــوم ب  ـــغقل 
  ال أو أك ر:

) أ ( أن يعلق فى مكان ظا ر فـى محـل  
العمـــــــل نســـــــخة تح ـــــــوى علـــــــى ااحكـــــــام ال ـــــــى 

 ي ومنها   ا الاصل.
)ب( أن يحرر ك اا موتحا بـم ذـاعاف  

العمل وف راف الراحة مع مدا م  الجهـة اينار ـة 
 المخ صة. 

 (62مادة )

لى صاحأ العمـل الـ ي يقـوم ب  ـغقل  اـل أو أك ـر ع
 مراعام اآلتى:

تعلقق نسخة تح وي على ااحكـام ال ـل ي وـمنها  ـ ا  .2
 الاصل فل مكان ظا ر بمحل العمل.

بــــم ذــــاعاف العمــــل، وف ــــراف  او ؤؤؤؤ تحر ــــر ك ــــف  .1
 ة اينار ة المخ صة.ـــالراحة مع مًدا م  الجه

إبـــــ غ الجهـــــة اينار ـــــة المخ صـــــة بأذـــــماء اا اـــــال  .8
العــــــاملق  لديــــــم، وااعمــــــال المكلاــــــق  بهــــــا، وأذــــــماء 

 اا خا  المنوض به  مرالبة أعماله .

 (62مادة )

لــى صــاحأ العمــل الــ ي يقــوم ب  ــغقل  اــل أو ع
 أك ر مراعام اآلتى:

 تعلقــق نســـخة تح ـــوي علــى ااحكـــام ال ـــل ي وـــمنها .2
   ا الاصل فل مكان ظا ر بمحل العمل.

بــم ذــاعاف العمــل، وف ــراف  تاو ؤؤ ً تحر ــر ك ــف  .1
 ة اينار ة المخ صة.ـــالراحة مع مًدا م  الجه

إبـــ غ الجهـــة اينار ـــة المخ صـــة بأذـــماء اا اــــال  .2
العــــاملق  لديـــــم، وااعمـــــال المكلاـــــق  بهـــــا، وأذـــــماء 

 اا خا  المنوض به  مرالبة أعماله .

 
 
 
 
 ور ؤؤ اط   
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)ج( أن يبلــــم الجهــــة اينار ــــة المخ صــــة  
بأذــــــــماء اا اــــــــال العــــــــاملق  لديــــــــم وااعمــــــــال 

ق  بهــــا وأذــــماء اا ــــخا  المنــــوض بهــــ  المكلاــــ
 مرالبة أعماله .

 (61مادة ) 

ـــــل الصـــــانر  ـــــانون الطا مـــــ  عـــــدم ايتـــــ ل بأحكـــــام ق
، تقـــــوم وهـــــاف ال أ قـــــل 2886( لســـــنة 21بالقـــــانون رقـــــ  )

بإتطار الجهة اينار ة المخ صة ال ل يق  فل نا رتها محل 
ايعاقة بما ياقد تأ قلم، وتققد لـديها أذـماء  يإقامة الطال  

 ااا اال ال ي  ت  تأ قله  فل ذجل تا ، وتسل  الطال  
 ايعاقة، أو م  ينوب عنم  هانم الققد نون مقابل.

وتل يم الجهة اينار ة المخ صـة بمعاونـة اا اـال  وي 
ايعاقـة المققــدي  لـديها فــل اال حـاا بااعمــال ال ـل تناذــأ 

وكاـــاي ه  ومحـــال إقـــام ه ، وعلقهـــا إتطـــار مدير ـــة أعمـــار   
ال وــام  ااو مــاعل الواقعــة فــل نا رتهــا بب ــان  ــهري عــ  

 ل  وي ايعاقة ال ي  ت  ت غقله .اا اا

 (61مادة )

 

 

 
 
  ؤؤكات  

 

 

                             

                  

 

 (62مادة ) 

بحســأ  –يحظــر علــى اابــو   أو م ــولى أمــر الطاــل 
ت ــــغقل الطاــــل بالمخالاــــة احكــــام  ــــ ا القــــانون،  -ااحــــوال

 والقراراف ال ناق ية الصانرم لم.

 (62مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

تنظيم عمل 

 األجانب
 (19مادة )

 .... 
و قصــد بالعمــل فــى تطبقــق أحكــام : 1فقــرم 

  ا الاصل كل عمل تاب  أو أية مهنة أو حرفة 

 )الفصل الخامس(
 تنظيم عمل األجانب

 (64مادة )

يقصد بالعمل فل تطبقق أحكـام  ـ ا الاصـل كـل عمـل 
تــاب ، أو مهنــة، أو حرفــة، بمــا فــل  لــ  العمــل فــل الخدمــة 

 المنيل ة .

 )الفصل الخامس(
 تنظيم عمل األجانب

 (64مادة )

 

  ؤؤكات  
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 المنيل ة .بما فى  ل  العمل فى الخدمة 

 (11مادة )

يخوــــــ  اذــــــ خدام ااوانـــــــأ فــــــى وم ـــــــ  
من ــآف القطــاد الخــا  ووحــداف القطــاد العــام 
وقطـــــــــاد ااعمـــــــــال والهق ـــــــــاف العامـــــــــة واينارم 
المحل ة والجهـاز اينارى للدولـة لألحكـام الـوارنم 
ـــــى  ـــــ ا الاصـــــل ، و لـــــ  مـــــ  مراعـــــام  ـــــرض  ف

 المعاملة بالم ل.
ـــــاء  ـــــوز ر المخـــــ   حـــــااف إعا و حـــــدن ال

 ااوانأ م    ا ال رض.
 (20مادة )

   بقـــرار منـــم المهـــ  يحـــدن الـــوز ر المخـــ
وااعمـــال والحـــر  ال ـــى يحظـــر علـــى ااوانـــأ 
اا ــــــ غال بهــــــا، كمــــــا يحــــــدن النســــــبة القصــــــوى 
اذ خدامه  فــى المن ــآف والجــهاف المبقنـة فــى 

 ( م    ا القانون.11المانم )

 (65مادة )

يخوــــ  عمــــل ااوانــــأ فــــل وم ــــ  من ــــآف القطــــاد 
العـــام،  الخـــا ، ووحـــداف القطـــاد العـــام، وقطـــاد ااعمـــال

والهق ــاف العامــة، واينارم المحل ــة، والجهــاز اينارى للدولــة 
لألحكـــام الـــوارنم فـــل  ـــ ا الاصـــل، و لـــ  مـــ  مراعـــام  ـــرض 

 المعاملة بالم ل.
و حــــــدن الــــــوز ر المخــــــ   النســــــبة القصــــــوى ل  ــــــغقل 
ااوانأ فل تل  المن آف والجهاف، وحااف ااذـ  ناء مـ  

يحظـــر علـــى ااوانـــأ تلـــ  النســـبة، والمهـــ  والحـــر  ال ـــل 
 اا  غال بها.

و جــــوز للــــوز ر المخــــ   إعاــــاء ااوانــــأ مــــ   ــــرض 
 المعاملة بالم ل.

 (65مادة )

 

 

 

 

 

 

  ؤؤكات     
 

 

 (19مادة )

ايجــوز لألوانــأ أن يياولــوا عمــ  : 2فقــرم
إا بعد الحصول على ترت   ب ل  م  الوزارم 
ـــــدتول  المخ صـــــة ، وأن يكـــــون مصـــــرحا لهـــــ  ب

 وايقامة بقصد العمل .الب ن 
..... 

 (18مادة )

 (66مادة )

لألونبل العمل ناتل الـب ن إا بعـد الحصـول علـى يجوز  ا
ترت   ب ل  م  الوزارم المخ صـة، وأن يكـون مصـرًحا لـم بـدتول 

يجــوز اصــحاب ااعمــال  الــب ن وايقامــة بهــا بقصــد العمــل، وا
 ت غقل ااوانأ إا بعد الحصول على   ا ال رت  .

و صدر الـوز ر المخـ   قـراًرا ب ـروض الحصـول علـى 
  ، وإوراءاتـــــــم، والب انـــــــاف ال ـــــــل ي وـــــــمنها،  ـــــــ ا ال ـــــــرت

 (66مادة )

   

 

 

 

  ؤؤكات  
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النص فى مشروع القانون كما 
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 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

يحـــدن الـــوز ر المخـــ   بقـــرار منـــم  ـــروض 
الحصـــول علـــى ال ـــرت   بالعمـــل الم ـــار إل ـــم 
فــــى المـــــانم الســـــابقة وإوراءاتــــم والب انـــــاف ال ـــــى 
ي ومنها وإوراءاف تجديده والرذ  ال ى يحصـل 

 عنم بما ا يقل ع  ألف ون م مصرى .
قبــــل  كمــــا يحــــدن حــــااف إلغــــاء ال ــــرت  

ان هــاء مدتــم وحــااف إعاــاء ااوانــأ مــ   ــرض 
 الحصول عل م .

و ل ــيم كـــل مــ  يســـ خدم أونب ــا أعاـــى مـــ  
 ـــــرض الحصـــــول علـــــى ال ـــــرت   بـــــأن يخطـــــر 
الجهة اينار ة المخ صة ب ل  ااذ خدام تـ ل 
ذــبعة أيــام مــ  مياولــة ااونبــى للعمــل ، وكــ ل  

 عند ان هاء تدم م لديم .

وإوــراءاف تجديــده، والرذــ  الـــ ي يحصــل عنــم، بمــا ا يقـــل 
عــ  تمســة آا  ون ــم، وا يي ــد علــى تمســق  ألــف ون ــم، 
و حــدن حــااف إلغــاء ال ــرت   قبــل ان هــاء مدتــم، وحــااف 

 إعااء ااوانأ م   رض الحصول عل م.
 ــــــرض  و ل ــــــيم كــــــل مــــــ  يســــــ خدم أونبً ــــــا أعاــــــل مــــــ 

الحصــــــول علــــــى ال ــــــرت   بــــــأن يخطــــــر الجهــــــة اينار ــــــة 
المخ صة ب ل  ت ل ذبعة أيام م  مياولة ااونبى للعمل، 

 وعند ان هاء تدم م لديم.

 
 
 
 
 

 كات   
 

 

 (61مادة ) 

يل ــــيم صــــاحأ العمــــل بــــإب غ الجهــــة اينار ــــة والســــلطاف 
لمــــدم تمســــة  مااونبــــل عــــ  عملــــالمخ صــــة إ ا تغقــــأ العامــــل 

ع ر يوًما م صلة نون مسوغ قـانونل، و صـدر الـوز ر المخـ   
 قراًرا بالوواب،، وال روض، وايوراءاف المنظمة ل ل .

 (61مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (69مادة ) 

يل يم صاحأ العمل ال ي يعمل لديـم ااونبـل بإعانتـم إلـى 
الخاصــة، حــال ان هــاء الدولــة ال ــل تــ  اذــ قدامم منهــا علــى ناق ــم 

 ع قة العمل، ما ل  ين  عقد العمل على ت    ل .
ــــد  ــــراًرا بالحــــااف والمواعق ــــوز ر المخــــ   ق و صــــدر ال

 وايوراءاف المنظمة ل ل  .

 (69مادة )

 

  ؤؤكات  
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 مبررات التعديل

 

 

 

 

 

 

 (22مادة )

تســرى أحكــام  ــ ا البــاب علــى العقــد الــ ى 
ي عهــد بمق وــاه عامــل بــأن يعمــل لــدى صــاحأ 

 وتح  إنارتم أو إ رافم لقاء أور.العمل 

 الكتاب الثالث()

 عالقات العمل

 )الباب األول(

عالقات العمل 

 الفردية

 )الفصل األول (

 عقد العمل الفردي

 (68مادة )

ــــ ي ي عهــــد  ــــى العقــــد ال تســــري أحكــــام  ــــ ا الاصــــل عل
بمق وــاه عامــل بــأن يعمــل لــدى صــاحأ عمــل تحــ  إنارتــم 

 أو إ رافم لقاء أور.

 الثالث(الكتاب )

 عالقات العمل

 )الباب األول(

عالقات العمل 

 الفردية

 )الفصل األول (

 عقد العمل الفردي

 (68مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (10مادة ) 

 يجؤؤؤوا يبـــرم عقـــد العمـــل الاـــرني لمـــدم غقـــر محـــدنم، 
ـــاا  إ رياؤؤؤة لمـــدم محـــدنم ا تقـــل عـــ  ذـــنة، كمـــا يجـــوز باتا

 الطرفق  تجديد العقد لمدن أترى مماثلة .

 (10مادة )

 أ يبرم عقد العمل الاـرني لمـدم غقـر محـدنم،     
لمدم محدنم ا تقل ع  ذنة، كما يجوز باتااا الطرفق  

 تجديد العقد لمدن أترى مماثلة .

 

  اط ا تغة

 (12مادة ) 

يع بـــر عقـــد العمـــل غقـــر محـــدن المـــدم منـــ  إبرامـــم فـــل 
 الحااف اآلت ة:

 إ ا كان غقر مك وب. .2
 على مدتم.إ ا ل  ين  العقد  .1
إ ا كـــــان مبرًمـــــا لمـــــدم محـــــدنم واتاـــــق الطرفـــــان علـــــى  .2

 .سم سنوي تجديده لمدم تي د فل مجموعها على 
 

إ ا كان مبرًما لمدم محدنم واذ مر الطرفان فل تناقـ ه  .4
   ه المدم نون اتااا مك وب بقنهما. بعد ان هاء

 (12مادة )

يع بر عقد العمل غقر محدن المدم من  إبرامم فـل 
 اآلت ة:الحااف 

 .كات  و. 2
 .كات  و. 1
ــــى . 2 ــــا لمــــدم محــــدنم واتاــــق الطرفــــان عل إ ا كــــان مبرًم

 .سنوي  أ با تجديده لمدم تي د فل مجموعها على
 .كات  و. 4

 

ي تؤؤؤؤؤؤآ  ي  جنؤؤؤؤؤؤة ت ؤؤؤؤؤؤحي  ي بنؤؤؤؤؤؤح 
ي ات ؤؤؤؤؤث   ي تاؤؤؤؤؤت   رؤؤؤؤؤح ي  اؤؤؤؤؤ  
غ ؤؤؤؤؤؤؤر ا ؤؤؤؤؤؤؤحت ي اؤؤؤؤؤؤؤح  إذ كؤؤؤؤؤؤؤتي 
ابرًاؤؤؤؤؤؤت  اؤؤؤؤؤؤح  ا ؤؤؤؤؤؤحت   يتاؤؤؤؤؤؤا 
ي طرلؤؤؤؤؤتي   ؤؤؤؤؤ  تجحيؤؤؤؤؤح   اؤؤؤؤؤح  
تويؤؤؤؤح   ؤؤؤؤ  أ بؤؤؤؤا سؤؤؤؤنوي   ؤؤؤؤحاًل 
اؤؤؤؤن سؤؤؤؤم سؤؤؤؤنوي ؛ ح ؤؤؤؤث  ار 
أ هؤؤؤت اؤؤؤح  انتسؤؤؤاة  ترت ؤؤؤ  أثؤؤؤت  

  رح ي  ا  غ ر ا حت ي اح .
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 مبررات التعديل

 (21مادة )

يل ــيم صــاحأ العمــل ب حر ــر عقــد العمــل 
ك ابـــة باللغـــة العرب ـــة مـــ  ثـــ ي نســـخ ، يحـــ اظ 
صــــاحأ العمــــل بواحــــدم و ســــل  نســــخة للعامــــل 

ااو ماع ــــــة وتــــــوند ال ال ــــــة مك ــــــأ ال أمقنــــــاف 
 المخ  .

و جـــأ أن ي وـــم  العقـــد علـــى ااتـــ  
 الب اناف اآلت ة:

 ) أ ( اذ  صاحأ العمل وعنوان محل العمل.
ـــــم أو حرف ـــــم  )ب( اذـــــ  العامـــــل ومإ لـــــم ومهن 
ورقمــم ال ــأمقنى ومحــل إقام ــم ومــا يلــيم يثبــاف 

  خصق م .
 )ج(  ب عة ونود العمل محل ال عاقد .

و ر قة وموعـد أنا ـم وكـ ل  )ن( ااور الم اق عل م 
 ذا ر الميايا النقدية والعقن ة الم اق علقها.

وإ ا ل  يووـد عقـد مك ـوب ، للعامـل وحـدم 
 إثباف حقوقم بكافة  را ايثباف .

و عطـــى صــــاحأ العمــــل العامــــل إيصــــاا 
 بما يكون قد أونعم لديم م  أوراا و هاناف.

 (11مادة )
ك ابـــة باللغـــة يل ـــيم صـــاحأ العمـــل ب حر ـــر عقـــد العمـــل 

العرب ــة مــ  أربــ  نســخ، يحــ اظ صــاحأ العمــل بنســخة، وتســل  
ـــــأمق  ااو مـــــاعل  ـــــأ ال  ـــــة بمك  ـــــوند ال ال  نســـــخة للعامـــــل، وت

 المخ  ، والنسخة الرابعة بالجهة اينار ة المخ صة.
وإ ا كــان العامــل أونبً ــا وا يجقــد اللغــة العرب ــة يجــوز أن  

لعامـــــل، وفـــــل حالـــــة يحـــــرر عقـــــد العمـــــل باللغـــــة العرب ـــــة ولغـــــة ا
 اات    فل ال اسقر يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العرب ة.

 و جأ أن ي وم  العقد على اات  الب اناف اآلت ة:
 تار خ بداية العقد. .2
 اذ  صاحأ العمل وعنوان محل العمل. .1
ــــــم ورقمــــــم  .2 ــــــم، أو حرف  ــــــم، ومهن  اذــــــ  العامــــــل ومإ ل

  خصق م.ال أمقنل، ومحل إقام م، وما يليم يثباف 
  ب عة ونود العمل محل العقد. .4
ااوـــر الم اـــق عل ـــم، و ر قـــة وموعـــد أنا ـــم، وذـــا ر  .5

 الميايا النقدية والعقن ة الم اق علقها.
وإ ا لــــ  يووــــد عقــــد مك ــــوب، للعامــــل الحــــق فــــل إثبــــاف 

و تلؤؤؤؤة طؤؤؤؤرق ع قـــة العمــــل، ووم ــــ  الحقــــوا الم رتبـــة علقهــــا 
 يلثات .

بمــا يكــون قــد  و عطــل صــاحأ العمــل للعامــل إيصــاًا 
 أونعم لديم م  أوراا و هاناف.

           (11مادة )

 
  ؤؤكات  

 
 

 كات   
 

 

 

 

 كات   
 

 

 

 

وإ ا لــــ  يووــــد عقــــد مك ــــوب، للعامــــل الحــــق فــــل 
لحقــــوا الم رتبــــة علقهــــا إثبــــاف ع قــــة العمــــل، ووم ــــ  ا

 .طرق يلثات  كتلةو
 كات   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اط   ور 

 (22مادة )

اات بـــار فـــى عقـــد العمـــل، وا تحـــدن مـــدم 
يجــوز تعقـــق  العامـــل تحـــ  اات بـــار لمـــدم تي ـــد 
على ث ثة أ هر أو تعققنم تح  اات بـار أك ـر 

 . م  مرم واحدم عند صاحأ عمل واحد

 (12مادة )

تحدن ف رم اات بار فـل عقـد العمـل لمـدم ا تي ـد علـى 
 ث ثة ا هر.

مــ  مــرم وا يجـوز تعقــق  العامـل تحــ  اات بــار أك ـر 
 واحدم لدى صاحأ عمل واحد.

 (12مادة )

 

 

  ؤؤكات  
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 (16مادة )

ا يجــوز لصــاحأ العمــل أن يخــرج علــى 
ال روض الم اق علقها فل عقد العمل الاـرني أو 
اتاال ـــة العمـــل الجماع ـــة، أو أن يكلـــف العامـــل 
بعمـــل غقـــر م اـــق عل ـــم إا إ ا نعـــ  الوـــرورم 
إلى  ل  منعا لوقود حـاني أو يصـ ح مـا ن ـأ 
عنــم أو فــل حالــة القــوم القــا رم، علــى أن يكــون 

لــم أن يكلــف العامــل بعمــل  لــ  بصــاة مإق ــة، و 
غقـــــر الم اـــــق عل ـــــم إ ا كـــــان ا يخ لـــــف عنـــــم 
ات  فــــا وو ر ــــا ب ــــرض عــــدم المســــاس بحقــــوا 

 .العامل
ومـــ   لـــ  يجـــوز لصـــاحأ العمـــل تـــدر أ 
العامل وتأ قلم للق ام بعمل مخ لف ي ما ـى مـ  

 .ال طور ال قنل فل المن أم

 (14مادة )

ا يجــــوز لصــــاحأ العمــــل أن يخــــرج علــــى ال ــــروض 
الم اــــق علقهــــا فــــل عقــــد العمــــل الاــــرني، أو اتاال ــــة العمــــل 
الجماع ة، أو أن يكلف العامل بعمل غقر الم اق عل ـم، إا 
إ ا نعــــــ  الوــــــرورم إلــــــى  لــــــ ، منًعــــــا لوقــــــود حــــــاني، أو 
يصــ ح مــا ن ــأ عنــم، أو فــل حالــة القــوم القــا رم، علــى أن 
يكــون  لــ  بصــاة مإق ــة، ولــم أن يكلــف العامــل بعمــل غقــر 

 اق عل م، إ ا كان ا يخ لف عنم ات  ًفا وو رً ا.الم 
 وفل وم   ااحوال ا يجوز المساس بحقوا العامل.

 (14مادة )

 

 
  ؤؤكات  
 

 

 (11مادة )

علــــى صــــاحأ العمــــل أن ين ــــل ملاــــا لكــــل 
عامــــل يــــ كر   ــــم علــــى ااتــــ ، اذــــمم ومهن ــــم 
ونروــة مهارتــم عنــد ال حاقــم بالعمــل ومحــل إقام ــم 

ااو ماع ــــة وتــــار خ بدايــــة تدم ــــم وأوــــره، وحال ــــم 
وب ان ما يدتل عل ـم مـ  تطـوراف والجـياءاف ال ـل 
وقعــ  عل ــم، وب ــان مــا حصــل عل ــم مــ  إوــازاف 

 .وتار خ نهاية تدم م وأذباب  ل 
وعل ــــــم أن يــــــوند فــــــل الملــــــف محاتــــــر 
ال حققـــق وتقـــار ر رؤذـــا م عـــ  عملـــم وفقـــا لمـــا 

ت علــــق تقــــرره ا حــــة المن ــــأم وأيــــة أوراا أتــــرى 
ـــى  ـــ ه  بخدمـــة العامـــل، وا يجـــوز اا ـــ د عل

 (15مادة )

ـــــى صـــــاحأ العمـــــل أن ين ـــــل ملًاـــــا لكـــــل عامـــــل  عل
بالعمـل، ي وم  اذمم، ومهن م، ونروة مهارتم عند ال حاقم 

ومحـــل إقام ـــم، وحال ـــم ااو ماع ـــة، وتـــار خ بدايـــة تدم ـــم، 
وأوــره، وب ــان مــا يطــرأ عل ــم مــ  تطــوراف، والجــياءاف ال ــل 
وقع  عل م، وب ان مـا حصـل عل ـم مـ  إوـازاف، وأن يـوند 
فــــل الملــــف صــــورم مــــ  عقــــد العمــــل، ومحاتــــر ال حققــــق، 

م، وتقــار ر رؤذــا م عــ  عملــم وفًقــا لمــا تقــرره ا حــة المن ــأ
وأيــــة أوراا أتــــرى ت علــــق بخدمــــة العامــــل يكــــون مــــ  بقنهــــا 

( تأمقنــــاف او ماع ــــة، ونمــــو ج 2نســــخة مــــ  نمــــو ج رقــــ  )
الك ــــف الطبــــل ااب ــــدا ل، وا يجــــوز اا ــــ د علــــى  ــــ ه 
ــــا بــــ ل ، وأن يقــــدم  ــــ ا  ــــم قانوًن الب انــــاف إا لمــــ  رتــــ  ل

 (15مادة )

 

        

 

 
 
 
  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 .الب اناف إا لم  رت  لم قانونا ب ل 
وعل ــم أن يحــ اظ بملــف العامــل لمــدم ذــنة 

 .على ااقل تبدأ م  تار خ ان هاء ع قة العمل
 

الملــف إلــى الجهــة اينار ــة المخ صــة أو المحكمــة العمال ــة 
 احوال عند  لبم.حسأ ا

علــــى أن يحــــ اظ بملــــف العامــــل لمــــدم تمــــس ذــــنواف 
 على ااقل تبدأ م  تار خ ان هاء ع قة العمل.

                                    

 (19مادة )

ل ــــيم صــــاحأ العمــــل بنقــــل العامــــل مــــ  ي
الجهــــة ال ــــل تــــ  ال عاقــــد معــــم فقهــــا إلــــى مكــــان 
العمل، كما يل يم بإعانتم إلى تلـ  الجهـة تـ ل 
ث ثـــة أيـــام مـــ  تـــار خ ان هـــاء عقـــد العمـــل احـــد 
ااذـــــباب المبقنـــــة فـــــل القـــــانون، إا إ ا رفـــــئ 

 .العامل ك ابة العونم ت ل المدم الم كورم
لعمـل بـ ل  ووـأ علـى فإ ا ل  يق  صاحأ ا

الجهة اينار ة المخ صة إ ا تقـدم إلقهـا العامـل فـل 
نهايـــة المـــدم المـــ كورم إعانتـــم إلـــى الجهـــة ال ـــل تـــ  
ال عاقد معم فقها على ناق ها، ولهـ ه الجهـة اذـ رنان 

 .ما أناق م بطر ق الحجي ايناري 

 (16مادة )

يل يم صاحأ العمل، بنقل العامل مـ  الجهـة ال ـل تـ  
ال عاقــد معــم فقهــا إلــى مكــان العمــل، كمــا يل ــيم بإعانتــم إلــى 
تلــ  الجهــة تــ ل ث ثــة أيــام مــ  تــار خ ان هــاء عقــد العمــل 
احد ااذباب المبقنة فل   ا القـانون، ولـو كـان تـ ل ف ـرم 

المـــدم اات بـــار، إا إ ا رفـــئ العامـــل ك ابـــة العـــونم تـــ ل 
 الم ار إلقها.

فــإ ا لــ  يقــ  صــاحأ العمــل بــ ل  ووــأ علــى الجهــة 
اينار ـــة المخ صـــة، بنـــاء علـــى  لـــأ العامـــل، إعانتـــم إلـــى 
الجهــة ال ــل تــ  ال عاقــد معــم فقهــا علــى ناق هــا، ولهــ ه الجهــة 

 اذ رنان ما أناق م بطر ق الحجي اينارى.

 (16مادة )

 

  ؤؤكات  
 
 
 
 
 
  ؤؤكات  
 

 

 

 (18مادة )

إ ا عهـــــد صـــــاحأ العمـــــل إلـــــى صـــــاحأ 
عمل آتر ب أنية عمل م  أعمالـم أو وـيء منهـا 
و لــ  فــل منطقــة عمــل واحــدم ووــأ علــى  ــ ا 
ااتقـــر أن يســـوي بـــق  عمالـــم وعمـــال صـــاحأ 
العمــــــل ااصــــــلل فــــــل وم ــــــ  الحقــــــوا و كــــــون 

 .ااتقر م وامنا معم فل  ل 

 (11مادة )

ــــى صــــاحأ عمــــل آتــــر  إ ا عهــــد صــــاحأ العمــــل إل
مـــل مـــ  أعمالـــم، أو وـــيء منهـــا، و لـــ  فـــل منطقـــة ب أنيـــة ع

ــــم،  ــــى ااتقــــر أن يســــوي بــــق  عمال عمــــل واحــــدم ووــــأ عل
وعمــال صــاحأ العمــل ااصــلل فــل وم ــ  الحقــوا، و كــون 
ااتقـــر م وـــامًنا معـــم فـــل الوفـــاء بجم ـــ  اال يامـــاف ال ـــل 

 تارتها أحكام   ا القانون .

 (11مادة )

 

  ؤؤكات  
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 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (19مادة ) 

العامل ال ي ت  تدر بم على ناقة صاحأ العمـل يل يم 
بأن يقول لديم المدم الم اق علقها، وفل حالـة تركـم العمـل 
قبـــل انقوـــاء  ـــ ه المـــدم يل ـــيم بســـدان ناقـــاف ال ـــدر أ، نون 
إت ل بحق صاحأ العمل فل ال عو ئ، ما ل  يـن  عقـد 

 العمل على ت    ل .

 (19مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 

 (24مادة )
ين ــأ مجلــس قــومى لألوــور بر اذــة وز ــر 
ال خطــ ، يخـــ   بوتـــ  الحــد ااننـــى لألوـــور 
على المس وى القومى بمراعـام ناقـاف المع  ـة ، 
وبإيجــــان الوذــــا ل وال ــــدابقر ال ــــى تكاــــل تحققــــق 

 ال وازن بق  ااوور وااذعار.
كما يخـ   المجلـس بوتـ  الحـد ااننـى 

( %1)للع واف السنو ة الدور ة بمـا ايقـل عـ  
مــ  ااوــر ااذاذــى الــ ى تحســأ علــى أذاذــم 

 ا  راكاف ال أمقناف ااو ماع ة.
وفـــــــى حالـــــــة تعـــــــرض المن ـــــــأم لظـــــــرو  
اق صـــانية ي عـــ ر معهـــا صـــر  العـــ وم الدور ـــة 
الم ــــار إلقهــــا ، يعــــرض اامــــر علــــى المجلــــس 
ـــــراه م  مـــــا مـــــ   ـــــر مـــــا ي القـــــومى لألوـــــور ل قر 
ـــــار خ  ظروفهـــــا فـــــى تـــــ ل ث ثـــــق  يومـــــا مـــــ  ت

 اامر عل م. عرض
و صـــــدر ر ـــــ س مجلــــــس الـــــوزراء تــــــ ل 
ذــ ق  يومــا مــ  تــار خ العمــل بهــ ا القــانون قــرارا 
ب  ـــــكقل  ـــــ ا المجلـــــس و وـــــ  فـــــى عوـــــو  م 

 الا اف اآلت ة :

 الفصل الثاني()

 جوراأل

 (18مادة )

الـوز ر المعنـى لألوور بر اذـة  القومىي كل المجلس 
 م : ب  ون ال خط ، وال نم ة ااق صانية وعوو ة كل

 ب  ون العمل. عنىالوز ر الم -
   ااو ماعل. وامب  ون ال عنىالوز ر الم -
 .مال ةب  ون ال عنىالوز ر الم -
 .  جارم والصناعةب  ون ال عنىالوز ر الم -
 .قطاد ااعمال العامب  ون  عنىالوز ر الم -
 .ال مو   وال جارم الداتل ةب  ون  عنىالوز ر الم -
 .ر  س المجلس القومى للمرأم  -
 ر  س الجهاز المركيى لل عب ة العامة وايحصاء. -
الـر  س ال ناقــ ي للهق ـة العامــة ل ذـ  مار والمنــا ق  -

 الحرم.
تمسة أعواء يم لون منظمـاف أصـحاب ااعمـال،  -

  مـــ  المنظمـــاف ااك ـــر تم ـــقً  ، مـــ  يـــ   ات  ـــار 
 حقخ العوو ة.

 تمسة أعواء يم لون ااتحان العام لنقاباف مصر. -
و جـــوز للمجلـــس ااذــــ عانة بعـــدن كــــا  مـــ  الخبــــراء 

 الثاني( الفصل)

 األجور

 (79) مادة

      

 

 

 

 

 

  ؤؤكات  
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 أعواء بحك  وظا اه  أو تبراته  . -2
ــــون منظمــــاف أصــــحاب  -1 أعوــــاء يم ل

 ااعمال تخ ار     ه المنظماف .
العـام لنقابـاف أعواء يم لون ااتحان  -2

 عمال مصر يخ ار   ااتحان .
ــــــة  و راعــــــى أن يكــــــون عــــــدن أعوــــــاء الا 
ااولـــــى مســـــاو ا لعـــــدن أعوـــــاء الا  ـــــق  ال ان ـــــة 
وال ال ــة معــا وأن ي ســاوى عــدن أعوــاء كــل مــ  

 الا  ق  ال ان ة وال ال ة.
ـــــــــى قـــــــــرار ت ـــــــــكقل المجلـــــــــس  و حـــــــــدن ف

 ات صاصاتم ااترى ونظام العمل بم.

والمخ صــــــق  أو ال خصــــــ اف العامــــــة، وفقــــــًا للموتــــــوعاف 
المطروحة على وـدول ااعمـال، نون أن يكـون لهـ  صـوف 

 معدون فل المداواف.
 المجلس على ووم الخصو  باآلتى:و خ   

كتلؤؤؤؤؤة فـــــل وتـــــ  الحـــــد ااننـــــى اوـــــور العـــــاملق   .2
، بمراعــــــام   ي اسؤؤؤؤؤؤتوى ي رؤؤؤؤؤؤوا  ؤؤؤؤؤؤي رطت ؤؤؤؤؤؤت   

اح  اوـــــاف العمـــــال وعـــــا  ته  وتكـــــال   المع  ـــــة 
ـــــى ع قـــــة  ـــــق   رف ـــــوازن ب ـــــق ال  وتغقراتهـــــا ، وتحقق

 العمل، وتمان ز انم معداف اين اج .
العـــــ وم الدور ـــــة وتـــــ  القواعـــــد المنظمـــــة لصـــــر   .1

 السنو ة وفًقا احكام   ا القانون.
النظــر فــل  لبــاف أصــحاب ااعمــال لل خفــ ئ أو  .2

ايعاـــــــاء مـــــــ  صـــــــر  العـــــــ وم الدور ـــــــة لظـــــــرو  
 اق صانية  ار ة.

و صــــدر ر ــــ س مجلــــس الــــوزراء قــــراًرا ب حديــــد نظــــام  
فــل موعــد أقصــاه  ،وات صاصــاتم ااتــرى  ،العمــل بــالمجلس

 مل به ا القانون.ذ ة أ هر م  تار خ الع

  ؤؤكات  
 

 

 

ي رطت ؤؤت  فــل وتــ  الحــد ااننــى اوــور العــاملق   .2
، بمراعــام اح  اوــاف    ؤؤ  ي اسؤؤتوى ي رؤؤوا  كتلؤؤة

العمـــــال وعـــــا  ته  وتكــــــال   المع  ـــــة وتغقراتهــــــا، 
وتحققـق ال ـوازن بــق   رفـى ع قــة العمـل، وتــمان 

 ز انم معداف اين اج.
 .كات    – 5

 

 كات   . – 3
 

 

 

  ؤؤكات  
 

 
 
 
 
 

  اط   ور 

 (90مادة ) 

يج مـــ  المجلـــس بـــدعوم مـــ  ر  ســـم كـــل ث ثـــة أ ـــهر 
علــــى ااقــــل ، أو كلمــــا نعــــ  الحاوــــة إلــــى  لــــ  ، وتكــــون 
او ماعاتـــم صـــح حة بحوـــور أغلب ـــة ااعوـــاء ، وتصـــدر 
قرارتم بأغلب ة آراء الحاتر   م  أعوـا م ، وعنـد ال سـاوى 

 يرو  الجانأ ال ى منم الر  س.

 (90مادة )

 

  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (92مادة ) 

 المن ــآف الخاتــعة احكــام  ــ ا القــانون ، كتلؤؤةتل ـيم 
 ب ناق  قراراف المجلس ، كل   ما يخصها.

 (92مادة )

ــــانون  تل ــــيم المن ــــآف الخاتــــعة احكــــام  ــــ ا الق
 ، ب ناق  قراراف المجلس ، كل   ما يخصها.كتلة

 
  اط   ور 

 (91مادة ) 

ي عـــق  علـــى أوهـــيم ال ا ـــ ه بـــالوزارم المخ صـــة الق ـــام 
 بإوراء ال ا  ه الدورى على المن آف الخاتعة احكام  ـ ا

القانون ، لل حقق م  تناق  قراراف المجلس القومى لألوـور، 
وعلى أصحاب ااعمـال أو مـ  يم لـونه  ، إمسـاا ذـج ف 
ورل ـــــــة أو إلك رون ـــــــة ت وـــــــم  ب انـــــــاف العـــــــاملق  وااوـــــــر 

 المس حق لكل عامل.

 (91مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (92مادة ) 

لكـل  ي مصــلحة الطعـ  علــى القـراراف الصــانرم عــ  
ــــى لألوــــور فــــل  لبــــاف أصــــحاب ااعمــــال المجلــــس  ااعل

بـال خف ئ أو ايعاــاء مــ  صــر  العــ وم الدور ــة الســنو ة، 
و ل  ت ل ث ثق  يوًما م  تار خ إتطاره بـالقرار المطعـون 
  م أمام المحكمة العمال ـة المخ صـة المنصـو  علقهـا فـل 

   ا القانون.

 (92مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (26مادة )
ــا لعقــد العمــل الاــرنى أو  يحــدن ااوــر وفق

اتاال ة العمل الجماعى أو ا حة المن ـأم ، فـإ ا 
لـــ  يحـــدن ااوـــر بـــأى مـــ   ـــ ه الطـــرا اذـــ حق 
العامـــل أوـــر الم ـــل إن ووـــد ، وإا قـــدر ااوـــر 
 بقــا لعــر  المهنــة فــى الجهــة ال ــى يــإنى فقهــا 
العمـــــل ، فـــــإن لـــــ  يووـــــد عـــــر  تولـــــ  اللجنـــــة 

 ا ( مــــ   ــــ12المنصــــو  علقهــــا فــــى المــــانم )

 (94مادة )

ــــا لعقــــد العمــــل الاــــرني، أو اتاال ــــة  يحــــدن ااوــــر وفًق
العمل الجماع ـة، أو ا حـة المن ـأم المع مـدم، فـإ ا لـ  يحـدن 

إن ووــد،  بــأي مــ   ــ ه الطــرا اذــ حق العامــل أوــر الم ــل
ــا لعــر  المهنــة فــل الجهــة ال ــل يــإنى  وإا قــدر ااوــر  بًق
فقها العمل، فإن ل  يوود عر  تولى قاتل اامـور الوق  ـة 
بالمحكمــة العمال ــة المخ صــة تقــدير ااوــر وفًقــا لمق وــ اف 

 العدالة، م  مراعام أحكام   ا القانون.

 (94مادة )

 

 

 

  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

القـــانون تقـــدير ااوـــر وفقـــا لمق وـــ اف العدالـــة، 
( 25،  24و ل  كلم م  مراعام حك  المانتق  )

 م    ا القانون.
 (29مادة )

ــــــــإنى ااوــــــــور  وغقر ــــــــا مــــــــ  المبــــــــالم ت
ـــة قانونـــا فـــى  ـــة الم داول المســـ حقة للعامـــل بالعمل
أحد أيام العمل وفى مكانم ، م  مراعام ااحكام 

 ال ال ة :
ــــــإنى  ــــــأور  ــــــهرى ت ) أ ( العمــــــال المعقنــــــون ب

 أوور   مرم على ااقل فى ال هر .
)ب( إ ا كان ااور باين ـاج واذـ ليم العمـل مـدم  

يحصــل العامـل كــل تي ـد علـى أذــبوعق  ووـأ أن 
أذــبود علــى نفعــة تحــ  الحســاب ت ناذــأ مــ  مــا 
أتمــم مــ  العمــل وأن يــإنى لــم بــاقى ااوــر تــ ل 

 .ااذبود ال الى ل سل   ما كلف بم
)ج( فى غقر مـا  كـر فـى البنـدي  السـابقق  تـإنى 
للعمــال أوــور   مــرم كــل أذــبود علــى ااك ــر مــال  

 ي اق علـــى غقر  ل  .
قــة العمــل يــإنى صــاحأ العمــل ) ن ( إ ا ان هــ  ع  

للعامــل أوــره ووم ــ  المبــالم المســ حقة لــم فــورا إا إ ا 
كان العامـل قـد تـرا العمـل مـ  تلقـاء ناسـم   جـأ فـى 
 ـــ ه الحالـــة علــــى صـــاحأ العمــــل أناء أوـــر العامــــل 
ووم ـــ  مســـ حقاتم فـــى مـــدم ا تجـــاوز ذـــبعة أيـــام مـــ  

 . خ مطالبة العامل به ه المس حقافتار 

 (95مادة )

تـــإنى ااوـــور وغقر ـــا مـــ  المبـــالم المســـ حقة للعامـــل 
الم داولـة قانوًنـا، أو  ةفل أحـد أيـام العمـل وفـل مكانـم بالعملـ

 البنكل ، م  مراعام ااحكام ال ال ة :العامل فل حساب 
العمـــال المعقنـــون بـــأور  ـــهري تـــإنى أوـــور   مـــرم  .2

 على ااقل فل ال هر.
 ليم العمــل إ ا كــان ااوــر باين ــاج أو بالعمولــة واذــ .1

مدم تي د على أذبوعق ، ووأ أن يحصل العامل كل 
أذبود على نفعة تحـ  الحسـاب ت ناذـأ مـ  مـا أتمـم 
مــ  العمــل، وأن يــإنى لــم بــاقل أوــره تــ ل ااذــبود 

 ال الل ل سل   ما كلف بم.
فل غقر ما  كر فل البنـدي  السـابقق  تـإنى للعمـال  .2

علـى  أوور   مرم كـل أذـبود علـى ااك ـر مـا لـ  ي اـق
 غقر  ل .

إ ا ان هــ  ع قــة العمــل اي ذــبأ يــإني صـــاحأ  .4
العمــل للعامــل أوــره ووم ــ  المبــالم المســ حقة لــم فــل 
مـــدم ا تجـــاوز ذـــبعة أيـــام مـــ  تـــار خ مطالبـــة العامـــل 

 به ه المس حقاف.
وفــل وم ـــ  ااحـــوال يجـــأ أا يقـــل مـــا يحصـــل عل ـــم 
العامـــل عـــ  الحـــد ااننـــى لألوـــور، و حظـــر اح جـــاز أوـــر 

 العامل أو ويء منم نون ذند قانونل.

 (95مادة )

 

 

  ؤؤكات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كات   
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (28مادة )

يكــــــون حســــــاب م وذــــــ، ااوــــــر القــــــومى 
لعمـال اين ـاج أو العمـال الـ ي  ي قاتـون أوــورا 
ثاب ــة موــافا إلقهــا عمولــة أو نســبة م و ــة علــى 
أذــــاس م وذــــ، مــــا تقاتــــاه العامــــل عــــ  أيــــام 

الســـنة ااتقــرم أو عــ  المـــدم العمــل الاعل ــة فــى 
ال ـــى ا ـــ غلها إن قلـــ  عـــ   لـــ  مقســـوما علـــى 

 عدن أيام العمل الاعل ة ع   اف الا رم .

 (96مادة )

يكــون حســاب م وذــ، ااوــر القــومل لعمــال اين ــاج، 
أو العمـــــال الـــــ ي  ي قاتـــــون أوـــــوًرا أذاذـــــ ة موـــــاًفا إلقهـــــا 
ــــى أذــــاس م وذــــ، مــــا تقاتــــاه  ــــة أو نســــبة م و ــــة عل عمول

امل ع  أيام العمـل الاعل ـة فـل السـنة المق نيـة السـابقة، الع
أو عـ  المــدم ال ــل ا ـ غلها إن قلــ  عــ   لـ  مقســوًما علــى 

 عدن أيام العمل الاعل ة ع   اف الا رم.

 (96مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (40مادة )

يحظـــــر علــــــى صـــــاحأ العمــــــل أن ينقــــــل 
عـام  بــااور ال ــهرى إلــى ف ــة عمــال الم اومــة 
أو العمــــــــال المعقنــــــــق  بــــــــااور ااذــــــــبوعى أو 
بالساعة أو باين اج إا بموافقة العامل عند نقلم 
ــــة و كــــون للعامــــل فــــى  ــــ ه الحالــــة وم ــــ   ك اب
الحقـــوا ال ـــى اك ســـبها فـــى المـــدم ال ـــى قوـــا ا 

 بااور ال هرى.
 (42مادة )

ــــم فــــى  ــــى مقــــر عمل إ ا حوــــر العامــــل إل
الوقـــ  المحـــدن للعمـــل ، وكـــان مســـ عدا لمبا ـــرم 
عملــــــم وحالــــــ  نون  لــــــ  أذــــــباب تروــــــ  إلــــــى 
صـــاحأ العمـــل ، اع بـــر كأنـــم أنى عملـــم فعـــ  

 . واذ حق أوره كام 
أمــا إ ا حوــر وحالــ  بقنــم وبــق  مبا ــرم 

 ـــة تاروــة عـــ  إرانم صـــاحأ عملــم أذـــباب قهر 
 .العمل

 (91مادة )

لصــاحأ العمــل بعــد موافقــة العامــل ك ابــة أن ينقلــم مــ  ف ــة 
عمال ااور ال هري إلى ف ة عمال القوم ة، أو بااور ااذبوعل، 
أو بالســـاعة، أو باين ــــاج، و كــــون للعامــــل فـــل  ــــ ه الحالــــة وم ــــ  

 الحقوا ال ل اك سبها فل المدم ال ل قوا ا بااور ال هري.

 (91مادة )

 

  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة
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 (99مادة ) 

إ ا حوــر العامــل إلــى مقــر عملــم فــل الوقــ  المحــدن 
ــــ   ــــ  نون  ل ــــم، وحال للعمــــل، وكــــان مســــ عًدا لمبا ــــرم عمل
أذــباب تروـــ  إلـــى صـــاحأ العمـــل، اع بـــر كأنـــم أنى عملـــم 
فعً  واذ حق أوره كـام ، أمـا إ ا حوـر وحالـ  بقنـم وبـق  
مبا رم عملم أذباب قهر ة تاروة عـ  إرانم صـاحأ العمـل 

 ره.اذ حق نصف أو

 (99مادة )

 

 
  ؤؤكات  

 

 

 (41مادة )
ا يجــــوز لصـــــاحأ العمــــل إلـــــيام العامـــــل 
ب ــــراء أغ يـــــة أو ذـــــل  أو تــــدماف مـــــ  محـــــال 
معقنة أو مما ين جم صاحأ العمل مـ  ذـل  أو 

 يقدمم م  تدماف .

 (98مادة )

يجــوز لصــاحأ العمــل إلــيام العامــل ب ــراء أغ يــة،  ا
مما ين جم صـاحأ أو ذل  أو تدماف م  محال معقنة، أو 

 العمل م  ذل ، أو يقدمم م  تدماف.

 (98مادة )

ــــــــيام العامــــــــل ب ــــــــراء     ا يجــــــــوز لصــــــــاحأ العمــــــــل إل
أغ يــــة، أو ذــــل  أو تــــدماف مــــ  محــــال معقنــــة، أو ممــــا 

يقدمـــــم مـــــ   اؤؤؤؤؤتين جـــــم صـــــاحأ العمـــــل مـــــ  ذـــــل ، أو 
 تدماف.

 

 

  اط ا تغة

 (42مادة )

ايجــــوز لصــــاحأ العمــــل أن يق طــــ  مــــ  
( وفــاء لمــا يكــون %20أك ــر مــ  ) أوــر العامــل

قـــد أقرتـــم مـــ  مـــال اثنـــاء ذـــر ان العقـــد أو أن 
ي قاتــى أيــة فا ــدم عــ   ــ ه القــروض ، و ســرى 

  ل  الحك  على ااوور المدفوعة مقدما.

 (80مادة )

ا يجــوز لصــاحأ العمــل أن يق طــ  مــ  أوــر العامــل 
أك ر م  ع رم بالما ة، وفـاًء لمـا يكـون قـد أقرتـم مـ  مـال 

ــــاء ــــد، أو أثن ــــة فا ــــدم عــــ   ــــ ه  ذــــر ان العق أن ي قاتــــى أي
 حك  على ااوور المدفوعة مقدًما.القروض، و سري   ا ال

 (80مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (44مادة )

( 11،  16،  15عــام أحكــام المــوان ) مــ  مرا 
مـــــــ  قـــــــانون تنظـــــــ   بعـــــــئ أوتـــــــاد وإوـــــــراءاف 
ال قاتـــــىاى مســـــا ل ااحـــــوال ال خصـــــ ة الصـــــانر 

، ا يجــوز فــى وم ــ   1000لســنة  2بالقــانون رقــ  
ــــــيول عــــــ   ااحــــــوال ااذــــــ قطاد أو الحجــــــي أو الن

 (82مادة )

م  عدم ايت ل بأحكـام قـانون تنظـ   بعـئ أوتـاد 
ااحـوال ال خصـ ة الصـانر وإوراءاف ال قاتـل فـل مسـا ل 

، ا يجــوز فــل وم ــ  ااحــوال 1000لســنة  2بالقــانون رقــ  
ااذــــ قطاد أو الحجـــــي، أو النــــيول عـــــ  ااوــــر المســـــ حق 
للعامل اناء أي نيـ  إا فـل حـدون تمسـة وع ـر   بالما ـة 

 (82مادة )
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ااوــــــر المســــــ حق للعامــــــل اناء أى نيــــــ  إا فــــــى 
( مــ   ــ ا ااوــر، و جــوز رفــ  نســبة %15حــدون )

 ( فى حالة ني  الناقة.%50الخص  إلى )
وعنــــد ال ــــياح  يقــــدم نيــــ  الناقــــة ، ثــــ  مــــا 

لاـــم يكـــون مطلوبـــا لصـــاحأ العمـــل بســـبأ مـــا أت
العامــل مــ  أنواف أو مهمــاف، أو اذــ رنانا لمــا 
صـــر  إل ـــم بغقـــر ووـــم حـــق، أو مـــا وقـــ  علـــى 

 العامل م  وياءاف.
و  ـــ رض لصـــحة النـــيول عـــ  ااوـــر فـــى 
حــدون النســبة المقــررم بهــ ه المــانم أن تصــدر بــم 

 موافقة مك وبة م  العامل.
وتحســـأ النســـبة الم ـــار إلقهـــا فـــى الاقـــرم 

بعـــد اذـــ قطاد تـــر بة ااولـــى مـــ   ـــ ه المـــانم 
الـــدتل علـــى ااوـــر ، ول مـــة المبـــالم المســـ حقة 
وفقــــا لقــــوانق  ال ــــأمق  ااو مــــاعى ، ومــــا يكــــون 
صـــاحأ العمـــل قــــد أقرتـــم للعامــــل فـــى حــــدون 

 النسبة المنصو  علقها فى المانم السابقة.

مـــ   ـــ ا ااوـــر، و جـــوز رفـــ  نســـبة الخصـــ  إلـــى تمســـق  
 بالما ة فل حالة ني  الناقة.

  يقـــدم نيـــ  الناقـــة ثـــ  مـــا يكـــون مطلوبـــا وعنـــد ال ـــياح
 لصـــــاحأ العمـــــل بســـــبأ مـــــا أتلاـــــم العامـــــل مـــــ  أنواف أو

مهمــاف أو اذــ رناًنا لمــا صــر  إل ــم بغقــر ووــم حــق أو مــا 
 وق  على العامل م  وياءاف.

و  ــ رض لصــحة النــيول عــ  ااوــر فــل حــدون النســبة 
 المقررم به ه المانم أن تصدر بم موافقة مك وبة م  العامل.

وتحســأ النســبة الم ــار إلقهــا فــل الاقــرم ااولــى مــ   
  ه المانم بعد اذ قطاد تر بة الـدتل علـى ااوـر، ول مـة 
المبالم المس حقة وفًقا لقانون ال أمق  ااو ماعل، وما يكـون 
صــــــاحأ العمــــــل قــــــد أقرتــــــم للعامــــــل فــــــل حــــــدون النســــــبة 

 .( م    ا القانون 80المنصو  علقها فل المانم )

 
 
  ؤؤكات  

 

 (45مادة )

ا تبرأ  مة صاحأ العمـل مـ  ااوـر إا 
ــــ  العامــــل بمــــا ياقــــد اذــــ  م ااوــــر فــــى  إ ا وق
الســجل المعــد لــ ل  وفــى ك ــو  ااوــور، علــى 
أن ت ـــــــمل ب انـــــــاف  ـــــــ ه المســـــــ نداف ماـــــــرناف 

 ااور.

 (81مادة )

ـــرأ  مـــة صـــاحأ العمـــل مـــ  ااوـــر إا إ ا وقـــ   ا تب
اذــ  م ااوــر فــى الســجل المكعــد لــ ل ، أو العامــل بمــا ياقــد 

فــى ك ــو  ااوــور، أو إتمــام تحو ــل أوــره ومســ حقاتم إلــى 
حسابم بأحـد البنـوا، و ل ـيم صـاحأ العمـل بإعطـاء العامـل 

 ب اًنا بمارناف أوره.

 (81مادة )

 

  ؤؤكات  
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 (46مادة )

الســــابقة ، يســــل  مــــ  مراعــــام حكــــ  المــــانم 
صاحأ العمل إلـى عمالـم مـ  اا اـال أوـور   
أو مكافآته  أو غقـر  لـ  ممـا يسـ حقونم قانونـا، 

 و كون   ا ال سل   مبر ا ل م م.

 (82مادة )

( مــ   ــ ا القــانون، يســل  81مــ  مراعــام حكــ  المــانم )
صاحأ العمل إلى عمالم م  اا اـال أوـور   أو مكافـآته  

يس حقونم قانوًنا. و كون   ا ال سـل   مبرً ـا أو غقر  ل  مما 
 ل م م.

 (82مادة )

 

  ؤؤكات  
               

 

 (90مادة )

ــــ   ــــانون رق مــــ  عــــدم ايتــــ ل بأحكــــام الق
فـــــى  ــــــأن تنظـــــ   ت ــــــغقل  2862لســـــنة  222

العمــــــال فــــــى المن ــــــآف الصــــــناع ة ، ا يجــــــوز 
ـــر مـــ  ثمـــانى  ـــا أك  ت ـــغقل العامـــل ت ـــغق  فعل 

أو ثمـــان وأربعــق  ذــاعة فـــى ذــاعاف فــى القــوم 
ااذـــبود ، وا تـــدتل فقهـــا الا ـــراف المخصصـــة 

 ل ناول الطعام والراحة .
و جـــــــوز بقـــــــرار مــــــــ  الـــــــوز ر المخــــــــ   
تخفــ ئ الحــد ااقصــى لســاعاف العمــل لــبعئ 
ــــــاف العمــــــال أو فــــــى بعــــــئ الصــــــناعاف أو  ف 

 ااعمال ال ى يحدن ا .

 )الفصل الثالث(

ساعات العمل وفترات 

 الراحة

 (84مادة )

 2862 لســنة 222مــ  عــدم ايتــ ل بأحكــام القــانون رقــ  
فل  أن تنظ   ت غقل العمـال فـل المن ـآف الصـناع ة، ا يجـوز 

ذــاعاف فــل القــوم،  ثاؤؤتيت ــغقل العامــل ت ــغق  فعل ــا أك ــر مــ  
أو ثمــــان وأربعــــق  ذــــاعة فــــل ااذــــبود، وا تــــدتل فقهــــا الا ــــراف 

 المخصصة ل ناول الطعام والراحة.
بقــــرار مــــ  الــــوز ر المخــــ   تخفــــ ئ الحــــد و جــــوز 

ااقصى لساعاف العمل لبعئ ف اف العمال، أو فل بعئ 
 الصناعاف أو ااعمال ال ل يحدن ا.

 الفصل الثالث()

 ساعات العمل وفترات

 الراحة

 (84مادة )

 لســـــنة 222مــــ  عــــدم ايتــــ ل بأحكــــام القــــانون رقــــ  
فل  أن تنظ   ت غقل العمال فل المن آف الصناع ة،  2862

ذـاعاف   ثاؤت ا يجوز ت غقل العامل ت غق  فعل ـا أك ـر مـ  
فل القوم، أو ثمان وأربعق  ذـاعة فـل ااذـبود، وا تـدتل فقهـا 

 الا راف المخصصة ل ناول الطعام والراحة.
                                 

  ؤؤكات  
 

  اط   ور 

 (92مادة )

يجـــأ أن ت خلــــل ذـــاعاف العمــــل ف ــــرم أو 
أك ــر ل نـــاول الطعــام والراحـــة اتقلاــى مجموعهـــا 
عــ  ذــاعة ، وأن يراعــى فى حديــد  ــ ه الا ــرم أا 
 يعمل العامل أك ر م  تمس ذاعاف م صلة .

وللـــــوز ر المخـــــ   أن يحـــــدن بقـــــرار منـــــم 
اذباب فن ة  –الحااف أو ااعمال ال ى ي ح   

اذ مرار العمل فقها نون  – غقل أو لظرو  ال 
ف ــــــرم راحــــــة كمــــــا يحــــــدن ااعمــــــال الصــــــعبة أو 

 (85مادة )

يجــأ أن ت خلــل ذــاعاف العمــل ف ــرم أو أك ــر ل نــاول 
الطعــام والراحــة، وا تقــل فــل مجموعهــا عــ  ذــاعة، و راعــل 

 ـــ ه الا ــــرم أا يعمـــل العامــــل أك ـــر مــــ  تمــــس فـــل تحديــــد 
 ذاعاف م صلة.

وللـــوز ر المخـــ   أن يحـــدن بقـــرار منـــم الحـــااف، أو 
ــــل ي حــــ   اذــــباب فن ــــة أو لظــــرو  ال  ــــغقل  ااعمــــال ال 
اذ مرار العمل فقها نون ف رم راحـة، وااعمـال المر قـة ال ـل 
يمن  العامل فقها ف ـراف راحـة، وتحسـأ مـ  ذـاعاف العمـل 

 (85مادة )

 
 
 
  ؤؤكات  
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 مبررات التعديل

المر قــــة ال ــــى يمــــن  العامــــل فقهــــا ف ــــراف راحــــة 
 وتحسأ م  ذاعاف العمل الاعل ة .

  ة.الاعل

 (91مادة )

يجأ تنظ   ذاعاف العمل وف راف الراحـة 
بحقخ ا ت جاوز الا رم بق  بداية ذاعاف العمـل 
ونهاي هــــا أك ــــر مــــ  ع ــــر ذــــاعاف فــــى القـــــوم 
الواحد وتحسأ ف ـرم الراحـة مـ  ذـاعاف ال واوـد 

 إ ا كان العامل أثناء افى مكان العمل .
العمــــــــــال و ســــــــــ  نى مــــــــــ   ــــــــــ ا الحكــــــــــ  

الم ــ غلون فــى أعمــال م قطعــة بطب ع هــا وال ــى 
ـــم بحقـــخ ا  ـــرار من ـــوز ر المخـــ   بق يحـــدن ا ال
تي ــد مــدم تواوــد   علــى اثن ــى ع ــرم ذــاعة فــى 

 القوم الواحد.

 (86مادة )

يجـأ تنظـ   ذـاعاف العمـل وف ـراف الراحـة، بحقــخ ا 
الا ــرم بــق  بدايــة ذــاعاف العمــل ونهاي هــا أك ــر مــ   تتجؤؤت ا

ع ــر ذـــاعاف فـــل القــوم الواحـــد، وتحســـأ ف ــرم الراحـــة مـــ  
 ، إ ا كان العامل أثناء ا فل مكان العمل.ي تويححذاعاف 

و س  نى م    ا الحك  العمال الم ـ غلون فـل أعمـال 
م قطعـــة بطب ع هـــا، وال ـــل يحـــدن ا الـــوز ر المخـــ   بقـــرار 

علــى اثن ــل ع ــرم ذــاعة  تويحؤؤح متي ــد مــدم  منــم، بحقــخ ا
 فل القوم الواحد.

 (86مادة )

ف العمل وف راف الراحة، بحقـخ يجأ تنظ   ذاعا
الا رم بق  بدايـة ذـاعاف العمـل ونهاي هـا أك ـر  تجت اا 

م  ع ر ذاعاف فل القوم الواحد، وتحسأ ف رم الراحة 
، إ ا كــــان العامــــل أثناء ــــا فــــل ي  ضؤؤؤؤو مــــ  ذــــاعاف 

 العمل.مكان 
و ســـ  نى مـــ   ـــ ا الحكـــ  العمـــال الم ـــ غلون فـــل 
ـــــــوز ر  ـــــــل يحـــــــدن ا ال أعمـــــــال م قطعـــــــة بطب ع هـــــــا، وال 

علــى   حؤؤوت مالمخـ   بقـرار منــم، بحقـخ ا تي ــد مـدم 
 اثن ل ع رم ذاعة فل القوم الواحد.

  اط   ور 

 (92مادة )

ـــــــخ  يجـــــــأ تنظـــــــ   العمـــــــل بالمن ـــــــأم بحق
يحصــل كــل عامــل علــى راحــة أذــبوع ة ا تقــل 
ــة بعــد ذــ ة أيــام  عــ  أربــ  وع ــر   ذــاعة كامل
عمل م صلة على ااك ر ، وفى وم   ااحـوال 

 تكون الراحة ااذبوع ة مدفوعة ااور.
 (94مادة )

اذــــــ  ناء مــــــ  الحكــــــ  الــــــوارن فــــــى المــــــانم 
ــــــى اامــــــاك  البع ــــــدم عــــــ  الســــــابقة ، يجــــــوز ف ق

العمـران وفــى ااعمــال ال ى  طلبهــا  ب عــة العمــل 
أو ظـرو  ال  ـغقل فقهـا اذـ مرار العمـل تجم ــ  

 (81مادة )

يجأ تنظ   العمل بالمن ـأم بحقـخ يحصـل كـل عامـل 
ذاعة كاملة  أ ب ة    رينعلى راحة أذبوع ة ا تقل ع  

بعــــد ذــــ ة أيـــــام عمــــل م صــــلة علـــــى ااك ــــر، وفــــل وم ـــــ  
 ااحوال تكون الراحة ااذبوع ة مدفوعة ااور.

واذــ  ناًء مــ  الحكــ  الــوارن فــل الاقــرم الســابقة، يجــوز 
فـــــل اامـــــاك  البعقـــــدم عـــــ  العمـــــران، وفـــــل ااعمـــــال ال ـــــل 
ت طلبهـــا  ب عـــة العمـــل، أو ظـــرو  ال  ـــغقل فقهـــا اذـــ مرار 
العمل تجم   الراحاف ااذبوع ة المس حقة للعامل عـ  مـدم 

ثمان ـــــة أذـــــاب  ، وتحـــــدن ا حـــــة تنظـــــ   العمـــــل  تتجؤؤؤؤؤت اا 
ءاف قواعـــــــد الحصـــــــول علـــــــى الراحـــــــاف ااذـــــــبوع ة والجـــــــيا

 (81مادة )

يجأ تنظ   العمل بالمن ـأم بحقـخ يحصـل كـل عامـل 
ذـاعة كاملـة  أ بؤا    ؤرينعلى راحة أذبوع ة ا تقـل عـ  

بعــــد ذــــ ة أيــــام عمــــل م صــــلة علــــى ااك ــــر، وفــــل وم ـــــ  
 .ااحوال تكون الراحة ااذبوع ة مدفوعة ااور

واذــ  ناًء مــ  الحكــ  الــوارن فــل الاقــرم الســابقة، يجــوز 
فــــل اامــــاك  البعقــــدم عــــ  العمــــران، وفــــل ااعمــــال ال ــــل 
ت طلبهــا  ب عـــة العمــل، أو ظـــرو  ال  ــغقل فقهـــا اذـــ مرار 
العمـــل تجم ـــ  الراحـــاف ااذـــبوع ة المســـ حقة للعامـــل عـــ  

ثمان ــة أذــاب  ، وتحــدن ا حــة تنظــ   العمــل  تجؤؤت امــدم ا 
والجــــــياءاف قواعــــــد الحصــــــول علــــــى الراحــــــاف ااذــــــبوع ة 

 

  اط   ور 
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الراحــاف ااذــبوع ة المســ حقة للعامــل عــ  مــدم 
ا ت جــاوز ثمان ــة أذــاب   ، وتحــدن ا حــة تنظــ   
العمل والجياءاف قواعد الحصـول علـى الراحـاف 

يقل ااذبوع ة المجمعة ، وتو  المن آف ال ى 
عـدن عمالهــا عـ  ع ــرم ، قواعـد تنظــ   الراحــاف 
ااذـــــبوع ة المجمعـــــة بهـــــا وفقـــــا للقـــــراراف ال ـــــى 

 تصدر ا المن أم .
و راعـــــــــى فـــــــــى حســـــــــاب مـــــــــدم الراحـــــــــاف 
ااذــبوع ة المجمعــة أن تبــدا مــ  ذــاعة وصــول 
العمــال إلــى أقــرب موقــ  بــم مواصــ ف وتن هــى 

 ذاعة العونم إل م.

المجمعة، وتو  المن آف ال ل يقل عدن عمالها عـ  ع ـرم 
ــا  عمــال، قواعــد تنظــ   الراحــاف ااذــبوع ة المجمعــة بهــا وفًق

 للقراراف ال ل تصدر ا المن أم.
 

و راعـى فـل حسـاب مـدم الراحـاف ااذـبوع ة المجمعــة 
موقــــ  بــــم أن تبــــدأ مــــ  ذــــاعة وصــــول العمــــال إلــــى أقــــرب 

 مواص ف وتن هل ذاعة العونم إل م.

المجمعـــة، وتوـــ  المن ــــآف ال ـــل يقـــل عــــدن عمالهـــا عــــ  
ع ـــرم عمـــال، قواعـــد تنظـــ   الراحـــاف ااذـــبوع ة المجمعـــة 

 بها وفًقا للقراراف ال ل تصدر ا المن أم.
 

  ؤؤكات 
 

 (95مادة )

لصــــــاحأ العمــــــل عــــــدم ال ققــــــد بااحكــــــام 
(  94،  92،  91،  92،  90الوارنم بالموان )

مـــــ   ـــــ ا القـــــانون ، إ ا كـــــان ال  ـــــغقل بقصـــــد 
مواوهـة تـروراف عمـل غقـر عانيـة أو ظـرو  
اذ  نا  ة و   رض فى   ه الحااف إب غ الجهة 
اينار ــة المخ صــة بمبــرراف ال  ــغقل ايتــافى 

لعمــــل والحصــــول علــــى والمـــدم ال زمــــة يتمــــام ا
 موافقة ك اب ة منها .

وفـــــــــى  ـــــــــ ه الحالــــــــــة يســـــــــ حق العامــــــــــل 
بايتــافة إلــى أوــره ااصــلى أوــرا عــ  ذــاعاف 
ال  غقل ايتـا  ة حسـبما يـ   ااتاـاا عل ـم فـى 
عقــد العمــل الاــرنى أو الجمــاعى ، بحقــخ ايقــل 
عـــ  ااوـــر الـــ ى يســـ حقم العامـــل موـــافا إل ـــم 

ة، ( عــــــــــــ  ذــــــــــــاعاف العمــــــــــــل النهار ــــــــــــ25%)

 (89مادة )

ـــوارنم  يجـــوز لصـــاحأ العمـــل عـــدم ال ققـــد بااحكـــام ال
( مــ   ــ ا القــانون، إ ا كــان 81،86،85،84بــالموان أرقــام )

ال  ـــغقل بقصــــد مواوهــــة تــــروراف عمــــل غقــــر عانيــــة، أو 
ظــرو  اذــ  نا  ة، و  ــ رض فــل  ــ ه الحــااف إبــ غ الجهــة 
اينار ــــــة المخ صــــــة بمبــــــرراف ال  ــــــغقل ايتــــــافل والمــــــدم 

 يتمام العمل.ال زمة 
وفــل  ــ ه الحالــة يســ حق العامــل بايتــافة إلــى أوــره 
عـــ  ذـــاعاف العمـــل ااصـــل ة، أوـــًرا عـــ  ذـــاعاف ال  ـــغقل 
ايتا  ة حسبما ي   ااتااا عل م فل عقد العمل الارني أو 
الجمــاعل، بحقــخ ا يقــل عــ  ااوــر الــ ي يســ حقم العامــل 

( ٪10( عـــ  ذـــاعة العمـــل النهار ـــة، و)٪25موـــاًفا إل ـــم )
عـــ  ذـــاعة العمـــل اللقل ـــة تحســـأ علـــى أذـــاس أوـــر ذـــاعة 

فــإ ا وقــ  ال  ــغقل فــل يــوم الراحــة اذــ حق  عملــم ااصــل ة،

 (89مادة )

 

 

 

  ؤؤكات  
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 ( ع  ذاعاف العمل اللقل ة .%10و)
فـإ ا وقـ  ال  ـغقل فــى يـوم الراحـة اذــ حق 
العامـــــل م ـــــل أوـــــره تعو وـــــا عـــــ   ـــــ ا القـــــوم، 
و منحــم صــاحأ العمــل يومــا آتــر عوتــا عنــم 

 ت ل ااذبود ال الى.
وفـــــى وم ـــــ  ااحـــــوال ا يجـــــوز أن تي ـــــد 
ذــاعاف العمــل الاعل ــة علــى ع ــر ذــاعاف فــى 

 القوم الواحد.

العامـل م ــل أوـره تعو ًوــا عـ   ــ ا القـوم، و منحــم صــاحأ 
 ال إلى.العمل يوًما آتر عوًتا عنم ت ل ااذبود 

 تويحؤؤحوفــل وم ــ  ااحــوال ا يجــوز أن تي ــد ذــاعاف 
 ع رم ذاعة. يثن م على العامل بالمن أ

 
 

وفــــل وم ــــ  ااحــــوال ا يجــــوز أن تي ــــد ذــــاعاف 
 ع رم ذاعة. ت يثنالعامل بالمن أم على   حوت

 

 

  اط   ور 

 (96مادة )

ــــــى  ــــــى صــــــاحأ العمــــــل أن يوــــــ  عل عل
ــــى يســــ عملها العمــــال فــــى  ــــواب الر  ســــ ة ال  ااب

وك ل  فى مكان ظا ر بالمن أم ودوا الدتول، 
بب ــــان يــــوم الراحــــة ااذــــبوع ة وذــــاعاف العمــــل 
وف ــراف الراحـــة المقـــررم لكـــل عامـــل ، ومـــا يطـــرأ 

 على   ا الجدول م  تعديل .

 (88مادة )

على صاحأ العمل أن يو  بالمداتل الر  س ة ال ل 
يس عملها العمال، أو فـل مكـان ظـا ر بالمن ـأم وـدوًا بب ـان 

الراحــــة ااذــــبوع ة، وذــــاعاف العمــــل، وف ــــراف الراحــــة يــــوم 
المقررم لكل العاملق ، وما يطرأ على   ا الجدول م  تعديل 
مـــــ  إتطـــــار الجهـــــة اينار ـــــة المخ صـــــة بصـــــورم مـــــ   ـــــ ا 
الجـــدول، أو مـــا يطـــرأ عل ـــم مـــ  تعـــديل قبـــل تناقـــ ه بأذـــبود 

 على ااقل.

 (88مادة )

 

 

  ؤؤكات  
 

 

 (91مادة )

، 91،  92, 90ا تسرى أحكام الموان ) 
 ( م    ا القانون على:94
 الوك ء الماوتق  ع  صاحأ العمل. -2
العمــــــال الم ــــــ غلق  بااعمــــــال ال جهقي ــــــة  -1

وال كمقل ة ال ى ي عق  إنجاز ا قبل أو بعد ان هاء 
 العمل.

 العمال المخصصق  للحراذة والنظافة . -2
، 1البنـدي  ) عمال الم ار إلقهـا فـىوتحدن اا

( الحــــــــــد ااقصــــــــــى لســــــــــاعاف العمــــــــــل الاعل ــــــــــة 2

 (200مادة )

(، والاقـــرم 86،85،84ا تســـري أحكـــام المـــوان أرقـــام )
( مـــــ   ـــــ ا القـــــانون علـــــى الا ـــــاف 81) ال ان ـــــة مـــــ  المـــــانم

 -اآلت ة:
 ع  صاحأ العمل. ي ااو  نالوك ء  .2
بااعمـــال ال جهقي ـــة وال كمقل ـــة  ي ا ؤؤؤت   نالعمـــال  .1

 ال ل ي عق  إنجاز ا قبل أو بعد ان هاء العمل.
 للحراذة والنظافة. ي اخ   نالعمال  .2

و حــــــــدن الحــــــــد ااقصــــــــى لســــــــاعاف العمــــــــل الاعل ــــــــة 
( مـــ  2،1م ـــار إلقهـــا فـــل البنـــدي  )وايتـــا  ة لألعمـــال ال

 (200مادة )

ــــــام ) (، 86،85،84ا تســــــري أحكــــــام المــــــوان أرق
( مـــ   ـــ ا القـــانون علـــى 81) والاقــرم ال ان ـــة مـــ  المـــانم

 -اآلت ة: الا اف
 ع  صاحأ العمل. وي ي ااو الوك ء  .2
بااعمــــال ال جهقي ــــة  وي ي ا ؤؤؤؤت  العمــــال  .1

وال كمقل ــة ال ــل ي عــق  إنجاز ــا قبــل أو بعــد 
 ان هاء العمل.

 للحراذة والنظافة. ي وي اخ  العمال  .2
 

 
 
 
 
 

  اط   ور 
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

وايتا  ة فقها بقرار مـ  الـوز ر المخـ   و سـ حق 
العمــال الــوارن  كــر   فــى  ــ ي  البنــدي  أوــرا إتــا  ا 

 ( م    ا القانون.95 بقا لن  المانم )

الاقــرم الســابقة بقــرار مــ  الــوز ر المخــ  ، و ســ حق العمــال 
ــا لــن  المــانم ) ( مــ  89فــل  ــ ه الحالــة أوــًرا إتــا ً ا  بًق

   ا القانون.

 كات   
 

 

 (41مادة )

يومــا بــأور  12تكــون مــدم ايوــازم الســنو ة 
الخدمــة ذــنة كاملــة ، تــيان  كامــل لمــ  أموــى فــى

إلـى ث ثــق  يومـا م ــى أموــى العامـل فــى الخدمــة 
ع ــر ذــنواف لــدى صــاحأ عمــل أو أك ــر ، كمــا 
تكـــون ايوـــازم لمـــدم ث ثـــق  يومـــا فـــى الســـنة لمـــ  
تجـــــاوز ذـــــ  الخمســـــق  ، وا يـــــدتل فـــــى حســـــاب 
ايوازم أيام عطـ ف ااع ـان والمناذـباف الرذـم ة 

 والراحة ااذبوع ة .
قلــــــ  مــــــدم تدمــــــة العامــــــل عــــــ  ذــــــنة وإ ا 

اذ حق إوازم بنسبة المدم ال ـى قوـا ا فـى العمـل 
ب ــرض أن يكــون قــد أموــى ذــ ة أ ــهر فــى تدمــة 

 صاحأ العمل.
وفــى وم ـــ  ااحـــوال تـــيان مـــدم ايوـــازم الســـنو ة 
ذبعة أيام للعمـال الـ ي  يعملـون فـى ااعمـال الصـعبة 

  ـة أو الخطرم أو المورم بالصحة أو فـى المنـا ق النا
وال ى يصـدر ب حديـد ا قـرار مـ  الـوز ر المخـ   بعـد 

 أت  رأى الجهاف المعن ة.
( 49ومــ  مراعــام حكــ  الاقــرم ال ان ــة مــ  المــانم )

 م    ا القانون، ا يجوز للعامل النيول ع  إوازتم.

 )الفصل الرابع(

 اإلجازات

 (202مادة )

ــــأور، ا يــــدتل فــــل  يســــ حق العامــــل إوــــازم ذــــنو ة ب
عطــ ف ااع ــان والمناذــباف الرذــم ة والراحــة  حســابها أيــام

 ااذبوع ة، و ل  على الووم اآلتى:
 تمسة ع ر يوًما فل السنة ااولى. .2
 واحد وع رون يوًما اع باًرا م  السنة ال ان ة. .1
ث ثــــون يومــــا لمــــ  أموــــل ع ــــر ذــــنواف كاملــــة لــــدى  .2

 عمل أو أك ر. صاحأ
ــا لمــ  تجــاوز ذــنم الخمســق  عامــا  .4 تمســة وأربعــون يوًم

 .    ر يل تقة
 

وإ ا قلــ  مـــدم تدمـــة العامـــل عــ  ذـــنة تكـــون إوازتـــم 
ـــد  بنســـبة المـــدم ال ـــل قوـــا ا فـــل العمـــل ب ـــرض أن يكـــون ق

 أموى ذ ة أ هر على ااقل فل تدمة صاحأ العمل.
وفل وم   ااحوال تيان مدم ايوـازم السـنو ة بمقـدار ذـبعة 

للعمــــال الــــ ي  يعملــــون فــــل ااعمــــال الخطــــرم، أو الموــــرم  أيــــام
بالصحة، أو فل المنا ق النا  ة، وال ل يصدر ب حديد ا قرار م  

 الوز ر المخ   بعد أت  رأي الجهاف المخ صة.

 الفصل الرابع()

 اإلجازات

 (202مادة )

 
  ؤؤكات  

 
 كات  و. – 1
 كات  و. – 5
 كات  و. – 3
 
صاسة  أ ب وي يوًات  ان تجت ا سنة ي خاس ن  - 4

 . ي قويا ذ ر يل تقة ألشختي    تات 
 

 كات   
 
 
 

 كات   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اط   ور  ا تغة
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (49مادة )

يحــــــدن صــــــاحأ العمــــــل مواعقــــــد ايوــــــازم 
الســنو ة حســأ مق وــ اف العمــل وظروفــم ، وا 
ــــــــة تق وــــــــقها  يجــــــــوز قطعهــــــــا إا اذــــــــباب قو 

 مصلحة العمل .
و ل يم العامل بالق ام بايوازم فى ال ار خ وللمـدم 
ال ــى حــدن ا صــاحأ العمــل وإ ا رفــئ العامــل ك ابــة 

 الق ام بايوازم ذق، حقم فى اق واء مقابلها.
وفـــــى وم ـــــ  ااحـــــوال يجـــــأ أن يحصـــــل 
العامــل علـــى إوـــازم ذـــنو ة مـــدتها تمســـة ع ـــر 
يومـــا ، منهـــا ذـــ ة أيـــام م صـــلحة علـــى ااقـــل ، 

العمــل ب ســو ة رصــقد ايوــازاف و ل ــيم صــاحأ 
ـــم كـــل ثـــ ي ذـــنواف علـــى  ـــل ل أو ااوـــر المقاب
ااك ـــر فـــإ ا ان هـــ  ع قـــة العمـــل قبـــل اذـــ ناان 
العامـــل رصـــقد إوازتـــم الســـنو ة اذـــ حق ااوـــر 

 المقابل له ا الرصقد .
وا يجـــــوز تجي ــــــة ايوـــــازم أو تــــــمها أو 

 تأوقلها بالنسبة لأل اال .

 (201مادة )

واعقــد ايوــازم الســنو ة حســأ يحــدن صــاحأ العمــل م
مق وــــ اف العمــــل وظروفــــم، وا يجــــوز قطعهــــا إا اذــــباب 

 قو ة تق وقها مصلحة العمل.
وا يجــوز للعامــل النــيول عــ  إوازتــم، و ل ــيم بالق ــام 
بايوازم فل ال ار خ، وللمدم ال ل حدن ا صاحأ العمـل وتـ  
 إتطــاره بهــا، وإ ا رفــئ العامــل ك ابــة الق ــام بايوــازم ذــق،

 حقم فل اق واء مقابلها.
وفـــل وم ـــ  ااحـــوال يجـــأ أن يحصـــل العامـــل علـــى 
ــــام  إوــــازم ذــــنو ة مــــدتها تمســــة ع ــــر يومــــا، منهــــا ذــــ ة أي
م صــلة علــى ااقــل، و ل ــيم صــاحأ العمــل ب ســو ة رصــقد 
ايوـــازاف، أو ااوــــر المقابـــل لــــم كــــل ثـــ ي ذــــنواف علــــى 

رصـقد ااك ر، فإ ا ان ه  ع قة العمل قبل اذـ ناان العامـل 
 إوازتم السنو ة اذ حق ااور المقابل له ا الرصقد.

وا يجوز تجي ة ايوازم أو تـمها أو تأوقلهـا بالنسـبة 
 . ذ ر يل تقةلأل اال 

 (201مادة )

 

  ؤؤكات    
 

 

  ؤؤكات  
 

 

 

  ؤؤكات  
 د

 

 

 
وا يجـــــــــــوز تجي ـــــــــــة ايوـــــــــــازم أو تـــــــــــمها أو تأوقلهـــــــــــا 

     . ي قويا ذ ر يل تقةي شختي   بالنسبة لأل اال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يسؤؤؤؤؤؤتبحي  تؤؤؤؤؤؤم  ي ارؤؤؤؤؤؤر  ي ريو ؤؤؤؤؤؤة 
)اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   ) ي شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤختي ذ ر 
يل تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ي قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويا  وباؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   

؛  ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط ) ذ ر يل تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
ي  ؤؤؤؤؤؤ تغة  يتاتًقؤؤؤؤؤؤت اؤؤؤؤؤؤا وؤؤؤؤؤؤتق  

 أح تا ا ر   ي رت وي.

 (48مادة )

للعامــــل الحــــق فــــى تحديــــد موعــــد إوازتــــم 
الســـــنو ة إ ا كـــــان م قـــــدما اناء اام حـــــان فـــــى 

مراحــل ال علــ   ب ــرض أن يخطــر صــاحأ إحــدى 
العمـــل قبـــل ل امـــم بايوـــازم بخمســـة ع ـــر يومـــا 

 على ااقل.
 (55مادة )

( مــ   ــ ا 48مــ  مراعــام مــا ورن بالمــانم )

 (202مادة )

للعامل الحق فل تحديد موعد إوازتم السنو ة إ ا كـان 
م قــدًما اناء اام حــان فــل إحــدى مراحــل ال علــ   ب ــرض أن 
يخطـــر صـــاحأ العمـــل قبـــل ل امـــم بايوـــازم بخمســـة ع ـــر 

 يوما على ااقل.
وللعامل الحق فل الحصول علـى إوـازم نراذـ ة بـأور 

ـــة ا تحســـأ مـــ  رصـــقد إوازاتـــم  عـــ  أيـــام اام حـــان الاعل 
 السنو ة، و   رض للحصول على   ه ايوازم ما يلى :

 (202المادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 

  ؤؤكات  
 

تؤؤؤؤؤؤم حؤؤؤؤؤؤ ا ي  ؤؤؤؤؤؤرط ن ي اؤؤؤؤؤؤت   
 ي ات ؤؤؤؤؤث    ؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤنح اؤؤؤؤؤؤن أي 
يلحؤؤؤؤؤؤؤتا  قتاؤؤؤؤؤؤؤر    ؤؤؤؤؤؤؤ  أوؤؤؤؤؤؤؤتا 
يالات ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  ي ا   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط 
  ؤؤؤؤ س تاؤؤؤؤر،  ت يسؤؤؤؤ   كاؤؤؤؤت أي 
شؤؤؤؤؤرطة يحت ؤؤؤؤؤتا يالات ؤؤؤؤؤتي و ؤؤؤؤؤح 
أاؤؤؤؤؤؤر الحؤؤؤؤؤؤا   ؤؤؤؤؤؤ  ي   ؤؤؤؤؤؤو  
  ؤؤؤؤؤؤ  يلحؤؤؤؤؤؤتا    ؤؤؤؤؤؤ س سؤؤؤؤؤؤتوًرت 
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القانون، تحدن اتااقاف العمل الجماع ة أو لوا   
العمــــل بالمن ــــأم ال ــــروض وااوتــــاد الخاصــــة 
بايوـــازاف الدراذـــ ة مدفوعـــة ااوـــر ال ـــل تمـــن  

 .للعمال
 
 

إتطــار صــاحأ العمــل قبــل الق ــام بايوــازم  .2
بع ــــرم أيــــام علــــى ااقــــل بمــــا ياقــــد نتولــــم 

 اام حان.
أي ت ؤؤوي ي ح يسؤؤة لؤؤؤ  ذي  طب  ؤؤة  ا ؤؤؤة  .5

 وت ان أ .
 يحت تا يالات تي  نجتح. .2

 كما هو. – 2  

 

 

 . اح  - 5
 
 ح ا. – 3

    هت.

 (50مادة )

يحرم العامل م  أوـره لصاحأ العمل أن 
عـــ  مـــدم ايوـــازم ، أو يســـ رن مـــا أناه مـــ  أوـــر 
عنهــا ، إ ا ثبـــ  ا ـــ غالم ت لهـــا لـــدى صـــاحأ 

 عمل آتر، و ل  نون إت ل بالجياء ال أنيبى.

 (204مادة )

لصــاحأ العمــل أن يحــرم العامــل مــ  أوــره عــ  مــدم 
ايوـازم، أو يســ رن مــا أناه مــ  أوــر عنهــا، إ ا ثبــ  ا ــ غالم 

 لدى الغقر، و ل  نون إت ل بالجياء ال أنيبل. ت لها

 (204مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (52مادة )

للعامــــــل أن ينقطــــــ  عــــــ  العمــــــل لســــــبأ 
عارض لمدم ا ت جاوز ذ ة أيام تـ ل السـنة ، 
وبحد أقصى يومان فى المرم الواحدم ، وتحسـأ 
ايوـــازم العارتـــة مـــ  ايوـــازم الســـنو ة المقـــررم 

 للعامل.

 (205مادة )

للعامــل أن ينقطــ  عــ  العمــل لســبأ عــارض لمــدم ا 
أيـــام تـــ ل الســـنة، وبحـــد أقصـــى يومـــان فـــل  سؤؤؤتةتتجؤؤؤت ا 

المرم الواحدم، وتحسأ ايوازم العارتة م  ايوازم السنو ة 
 المقررم للعامل.

 (205مادة )

للعامل أن ينقط  عـ  العمـل لسـبأ عـارض لمـدم 
يومـان أيـام تـ ل السـنة، وبحـد أقصـى  سا ةجت ا تُ ا 

فل المرم الواحدم، وتحسأ ايوازم العارتة م  ايوازم 
 السنو ة المقررم للعامل.

ايؤؤؤؤتت  اؤؤؤؤح  يلحؤؤؤؤتاي  ي  ت  ؤؤؤؤة  تؤؤؤؤم
 ت ؤؤؤوي سؤؤؤا ة أوؤؤؤتا  ؤؤؤحالً اؤؤؤن سؤؤؤتة 
أوؤؤؤؤؤؤؤؤتا  و سؤؤؤؤؤؤؤؤات هت اؤؤؤؤؤؤؤؤن اسؤؤؤؤؤؤؤؤت   
ي ا  اؤؤؤؤؤؤؤة   يسؤؤؤؤؤؤؤتهحيًل واؤؤؤؤؤؤؤت  ؤؤؤؤؤؤؤو 

 48ا اؤؤؤو  وؤؤؤة لؤؤؤ  ي ح  ؤؤؤة ) اؤؤؤتت  
اؤؤؤن قؤؤؤت وي ي خحاؤؤؤة ي اح  ؤؤؤة ي  ؤؤؤتت  

  .5116 سنة  81 وي  قم وت رت
 (51مادة )

ــــأور كامــــل فــــى  ــــى إوــــازم ب للعامــــل الحــــق ف
ــــوز ر  ــــرار مــــ  ال ــــد ا ق ــــى يصــــدر ب حدي ااع ــــان ال 

 المخ   بحد أقصى ث ثة ع ر يوما فى السنة.
ولصــاحأ العمــل ت ــغقل العامــل فــى  ــ ه 
اايام إ ا اق و  ظرو  العمل  ل ، و سـ حق 

إلـى أوـره عـ  العامل فى  ـ ه الحالـة بايتـافة 
   ا القوم م لى   ا ااور.

 (206مادة )

للعامل الحق فل إوازم بأور فل العط ف، وااع ان، 
ـــــــوز ر  والمناذـــــــباف ال ـــــــل يصـــــــدر ب حديـــــــد ا قـــــــرار مـــــــ  ال
المخــ  ، وتســري بالنســبة لألع ــان الدين ــة لغقــر المســـلمق  

 أحكام قرار مجلس الوزراء الصانر فل   ا ال أن.
ت ــغقل العامــل فــل  ــ ه اايــام، إ ا ولصــاحأ العمــل 

اق وــــ  ظــــرو  العمــــل  لــــ ، و ســــ حق العامــــل فــــل  ــــ ه 
 الحالة بايتافة إلى أوره ع    ا القوم م لل   ا ااور.

 (206مادة )

 

 

  ؤؤكات       
 

ولصـــــاحأ العمـــــل ت ـــــغقل العامـــــل فـــــل  ـــــ ه اايـــــام، إ ا 
اق وــــــ  ظــــــرو  العمــــــل  لــــــ ، و ســــــ حق العامــــــل فــــــل 

بايتــــافة إلــــى أوــــره عــــ   ــــ ا القــــوم م لــــل  ــــ ه الحالــــة 

تؤؤؤؤؤؤؤؤم ت ؤؤؤؤؤؤؤؤحي  ي ارؤؤؤؤؤؤؤؤر  ي ات  ؤؤؤؤؤؤؤؤة 
وإ ؤؤؤؤؤؤتلة ح ؤؤؤؤؤؤم وج ؤؤؤؤؤؤو    تاؤؤؤؤؤؤ  
ي   ؤؤؤؤؤؤؤو    ؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤوا إحؤؤؤؤؤؤؤتا  
 حي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا يلحؤؤؤؤؤؤؤؤؤتا  
ي رسؤؤؤا ة ي تؤؤؤ  أتى ي  اؤؤؤ  ل هؤؤؤت 

كبؤؤؤؤحي   ؤؤؤؤن ي   ؤؤؤؤو    ؤؤؤؤ   –
 ذ ؤؤا أسؤؤو   –وا اا ؤؤ  أحؤؤر ي  ؤؤ

واؤؤؤؤؤؤت  ؤؤؤؤؤؤو اتاؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤوي  ن 
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أ  أي واؤؤؤؤن  ي  تاؤؤؤؤ  يواؤؤؤؤًت حصؤؤؤؤر  و ؤؤؤؤًت   ــــ ا ااوــــر
 . نة  نتل     ط   ي  تا 

 47ي توبؤؤؤؤؤؤؤة ي  تاؤؤؤؤؤؤؤة )اؤؤؤؤؤؤؤتت  
اؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤت وي ي خحاؤؤؤؤؤة ي اح  ؤؤؤؤؤة 

 ي ُا ت  إ  ة .

 (52مادة )

للعامــل الــ ى أموــى فــى تدمــة صــاحأ 
العمـــل تمـــس ذـــنواف م صـــلة الحـــق فـــى إوـــازم 
بــأور كامـــل لمـــدم  ـــهر اناء فر وـــة الحـــ  أو 
ز ـــارم بقـــ  المقـــدس ، وتكـــون  ـــ ه ايوـــازم مـــرم 

 واحدم  وال مدم تدم م.

 (201مادة )

للعامل ال ي أموى فل تدمـة صـاحأ العمـل تمـس 
ذـــنواف م صـــلة، الحـــق فـــل إوـــازم بـــأور لمـــدم  ـــهر اناء 
فر وــة الحــ ، أو ز ــارم بقــ  المقــدس، وتكــون  ــ ه ايوــازم 

 مرم واحدم  وال مدم تدم م.

 (201مادة )

 

  ؤؤكات  
                                         

 

 (54مادة )

للعامل ال ى ي ب  مرتم الحق فى إوازم 
مرتــــــ ة تحــــــدن ا الجهــــــة الطب ــــــة المخ صــــــة ، 
و ســــ حق العامــــل ت لهــــا تعو وــــا عــــ  ااوــــر 

 وفقا لما يحدنه قانون ال أمق  ااو ماعى .
و كــــون للعامــــل الــــ ى ي بــــ  مرتــــم فــــى 
ـــــى تســـــرى فـــــى  ـــــأنها  المن ـــــآف الصـــــناع ة ال 

 12( م  القـانون رقـ  9( ، )2أحكام المانتق  )
فـــــــــى  ـــــــــأن تنظـــــــــ   الصـــــــــناعة  2859لســـــــــنة 

وت ج عها ، الحـق فـى إوـازم مرتـ ة كـل ثـ ي 
ذـــنواف تقوـــى فـــى الخدمـــة علـــى أذـــاس  ـــهر 
ـــــأور يعـــــانل  ـــــ  ثمان ـــــة ا ـــــهر ب ـــــأور كامـــــل ث ب

مـ  أوـره ثــ  ث ثـة أ ــهر بـدون أوــر ، ( 15%)
و ل  إ ا قررف الجهة الطب ة المخ صة اح مال 

  اا م .
وللعامــــل أن يســــ اقد مــــ  م جمــــد إوازاتــــم 

 (209مادة )

للعامــــل الــــ ي ي بــــ  مرتــــم، أو إصــــاب م الحــــق فــــل 
إوـــازم مرتـــ ة تحـــدن ا الجهـــة الطب ـــة المخ صـــة، و ســـ حق 
العامـــل ت لهـــا تعو ًوـــا عـــ  ااوـــر، تحـــدن نســـب م ومدتـــم، 

 .قت وي ي تأا ن يالحتات   وفًقا احكام
ـــــ ي ي بـــــ  مرتـــــم فـــــل المن ـــــآف  و كـــــون للعامـــــل ال

  8  )1ي اؤؤتتت ن )أح ؤؤتا الصـناع ة ال ـل تســري فـل  ـأنها 
لؤؤؤؤ  شؤؤؤؤأي تن ؤؤؤؤ م  1928 سؤؤؤؤنة  51اؤؤؤؤن ي رؤؤؤؤت وي  قؤؤؤؤم 

الحــق فــل إوــازم مرتــ ة كــل ثــ ي  ي  ؤؤنت ة  ت ؤؤج  هت 
ذـنواف تقوــى فــل الخدمـة علــى أذــاس ث ثـة أ ــهر بــأور، 

( مـــ  أوـــره، ثـــ  ث ثـــة ٪95ثـــ  ذـــ ة أ ـــهر بـــأور يعـــانل )
( م  أوره، و ل  إ ا قررف الجهة ٪15أ هر بأور يعانل )

 المخ صة اح مال  اا م.الطب ة 
 

و خص  م  ااور ال ي يل يم بـم صـاحأ العمـل، مـا 
يل ــــيم بأنا ــــم نظــــام ال ــــأمق  ااو مــــاعل مــــ  تعــــو ئ عــــ  

 (209مادة )

  ؤؤؤ  للعامــل الـــ ي ي بـــ  مرتـــم، أو إصـــاب م    
الحـــق فـــل إوـــازم    ؤؤؤو و ؤؤؤو    نؤؤؤة  بؤؤؤ ن أتيل  ا ؤؤؤة

مرتــــ ة تحـــــدن ا الجهــــة الطب ـــــة المخ صــــة، و ســـــ حق 
العامل ت لها تعو ًوا ع  ااور، تحدن نسب م ومدتـم، 

 . ي ا تشت نت  يالحتات) ة قت وي ي تأا وفًقا احكام 
و كــون للعامـــل الـــ ي ي بــ  مرتـــم فـــل المن ـــآف 

قؤؤت وي ت سؤؤ ر اؤؤن  الصــناع ة ال ــل تســري فــل  ــأنها 
تؤؤريص م ي ان ؤؤآ  ي  ؤؤنت) ة ي  ؤؤتت  وت رؤؤت وي  قؤؤم 

الحـق فـل إوـازم مرتـ ة كـل ثـ ي  ،5117 سنة  12
ذـــنواف تقوـــى فـــل الخدمـــة علـــى أذـــاس ث ثـــة أ ـــهر 

مـ  أوـره، ثـ  ( ٪95بأور، ث  ذ ة أ هر بأور يعانل )
( مــ  أوــره، و لــ  إ ا ٪15ث ثــة أ ــهر بــأور يعــانل )

 قررف الجهة الطب ة المخ صة اح مال  اا م.
 

  ؤؤكات  

تؤؤؤؤؤؤؤم إ ؤؤؤؤؤؤؤتلة  ي ارؤؤؤؤؤؤؤر  ي   ؤؤؤؤؤؤؤ  
)اؤؤؤت   )  ؤؤؤ    ؤؤؤو و ؤؤؤو    نؤؤؤة 
 بؤؤؤ ن أتيل  ا ؤؤؤة  يتاتًقؤؤؤت  ح ؤؤؤم 

  اؤؤؤؤؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وي 49ي اؤؤؤؤؤؤؤؤؤتت  )
ي تأا نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  يالحتات) ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 ي ا تشؤؤؤؤؤت  ي  ؤؤؤؤؤتت  وت رؤؤؤؤؤت وي 

 – 5119   سؤؤؤؤؤؤؤنة 148 قؤؤؤؤؤؤؤم )
إذي  ي تؤؤؤؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤؤؤؤنم   ؤؤؤؤؤؤؤؤ  أي م 

حت ؤؤؤؤؤم يلاؤؤؤؤؤتوة  ؤؤؤؤؤ ن ي اؤؤؤؤؤ ان 
   ؤؤؤؤة  بؤؤؤؤ ن أتيل  ا ؤؤؤؤة تؤؤؤؤ تر 
ي جهؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ي اخت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا 

صؤؤؤؤؤؤ   لتؤؤؤؤؤؤر   ت ؤؤؤؤؤؤوي  ي حؤؤؤؤؤؤر
تخ اؤؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤؤن  ا ؤؤؤؤؤؤؤة وسؤؤؤؤؤؤؤببهت 
ت ويضؤؤؤت  ؤؤؤن أحؤؤؤر  و ؤؤؤتت  كتاؤؤؤ  
أحؤؤؤؤر  ي اسؤؤؤؤحت  نؤؤؤؤة يالشؤؤؤؤتريك  
 ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي ي ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي  



65 
 

قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

ـــــأ مـــــا يســـــ حقم مـــــ  إوـــــازم  الســـــنو ة إلـــــى وان
مرتــــ ة ، كمـــــا لــــم أن يطلـــــأ تحو ــــل ايوـــــازم 
المرتـــ ة إلـــى إوـــازم ذـــنو ة إ ا كـــان لـــم رصـــقد 

 يسم  ب ل .

 ااور.
وللعامــل أن يســـ اقد مـــ  م جمــد إوازاتـــم الســـنو ة إلـــى 
وانـــأ مـــا يســـ حقم مـــ  إوـــازم مرتـــ ة، كمـــا لـــم أن يطلـــأ 

ا كــــان لــــم تحو ــــل ايوــــازم المرتــــ ة إلــــى إوــــازم ذــــنو ة، إ 
 رصقد يسم  ب ل .

 

 

  ؤؤكات  
 

  ا ؤؤؤؤؤتش لؤؤؤؤؤ  اوي  ؤؤؤؤؤح اؤؤؤؤؤرا 
ي حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  وت نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاة  اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 
يترت ؤؤؤؤؤؤوي أحؤؤؤؤؤؤو  م وت  ؤؤؤؤؤؤؤهر  
 أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبو) ت وت نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاة 
   ؤؤؤؤر م..م... كاؤؤؤؤت تؤؤؤؤم يسؤؤؤؤتبحي  
)اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   )قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وي ي تأا نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  
يالحتات) ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ي ا تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   

باؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت    )قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وي ي تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأا ن و
يالحتاؤؤؤؤؤؤؤؤت    ي ؤؤؤؤؤؤؤؤوي ت  و جؤؤؤؤؤؤؤؤو 
ي ارؤؤؤؤر ؛  ذ ؤؤؤؤا  ضؤؤؤؤاط ي  ؤؤؤؤ تغة 
لؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤول ح ؤؤؤؤؤؤؤو  ي رؤؤؤؤؤؤؤت وي 

 ي    ا   ي ص ر.
تؤؤؤؤؤؤم يسؤؤؤؤؤؤتبحي   ي ارؤؤؤؤؤؤر  ي ات  ؤؤؤؤؤؤة 

)اؤؤؤؤؤؤت   )قؤؤؤؤؤؤت وي ت سؤؤؤؤؤؤ ر اؤؤؤؤؤؤن  
تؤؤؤؤريص م ي ان ؤؤؤؤآ  ي  ؤؤؤؤؤنت) ة 

 12ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤتت  وت رؤؤؤؤؤؤؤؤت وي  قؤؤؤؤؤؤؤؤم 
  وباؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   5117 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنة 

  اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 8  )1ي اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتت ن ))
 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنة  51ي رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وي  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 

لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأي تن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م  1928
 ؛  ذ ؤؤؤؤؤؤا ي  ؤؤؤؤؤؤنت ة  ت ؤؤؤؤؤؤج  هت

 ضؤؤؤؤؤؤاط ي  ؤؤؤؤؤؤ تغة لؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤول 
ح ؤؤؤؤؤؤؤؤو  ي رؤؤؤؤؤؤؤؤت وي ي    ا ؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 ي اويت ي ُا ت  إ  هت.
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 (208مادة ) 

للجهــــة الطب ــــة المخ صــــة، أو لطبقــــأ الهق ــــة العامــــة 
لل ـأمق  الصــحل منـ  العامــل المخـال، لمــر ئ بمـرض معــد  

أحــد أفــران أذــرتم مــ  مياولــة عملــم المــدم المناذــبة، وا  مــ 
 تحسأ   ه المدم م  إوازم العامل.

و ل يم صاحأ العمل بصر  أوره عنها، وتحـدن  ـ ه 
 . اير ي   ةاامراض بقرار م  

 (208مادة )

 

  ؤؤكات  
 
 

و ل يم صاحأ العمل بصر  أوـره عنهـا، وتحـدن 
و ؤؤؤؤئوي ي ؤؤؤؤواير ي اخؤؤؤؤتم  ــــ ه اامــــراض بقــــرار مــــ  

 .ي   ة

 
 
 
 
 

  اط ا تغة

 (220مادة ) 

ت بــ  عــدم الل اقــة للخدمــة صــحً ا وفًقــا احكــام قــانون 
 .ة والمعا افااو ماع  افال أمقن

 (220مادة )

  ؤؤكات  
 

 56مادة 

 يجأ على العامل:
) أ ( أن يــإنى بناســم الواوبــاف المنو ــة 
ــــ  وفقــــا لمــــا  ــــو محــــدن  بــــم بدقــــة وأمانــــة ، و ل

ولــــوا   العمــــل وعقــــون العمــــل بالارنيــــة بالقـــانون 
والجماع ــــة ، وأن ينجي ــــا فــــى الوقــــ  المحــــدن، 

 وأن يب ل فقها عناية ال خ  المع ان.
)ب( أن يناـــ  أوامـــر وتعل مـــاف صـــاحأ  

العمـل الخاصـة ب ناقـ  الواوبـاف ال ـى تـدتل فــى 
نطــاا العمــل المنــوض بــم ، إ ا لــ  يكــ  فــى  ــ ه 

قــد أو القــانون ااوامــر وال عل مــاف مــا يخــالف الع
أو اللـــــــوا   أو اآلناب العامـــــــة ولـــــــ  يكـــــــ  فـــــــى 

 تناق  ا ما يعرض للخطر.
)ج( أن يحافظ علـى مواعقـد العمـل، وأن  

 (222مادة )

 يجأ على العامل ما يأتى:
وأمانــــة، أن يــــإني بناســــم الواوبــــاف المنو ــــة بــــم بدقــــم  .2

و ل  وفًقا لما  و محدن بالقـانون ولـوا   العمـل، وعقـون 
العمــــــل الارنيــــــة والجماع ــــــة، وأن ينجي ــــــا فــــــل الوقــــــ  

 المحدن، وأن يب ل فقها عناية ال خ  المع ان.
أن ينا  أوامر، وتعل ماف صاحأ العمل الخاصة ب ناق   .1

الواوباف ال ل تدتل فل نطاا العمل المنوض بم، إ ا ل  
 ه ااوامــر، وال عل مــاف مــا يخــالف العقــد, أو تكــ  فــل  ــ

القـــانون، أو اللــــوا  ، أو اآلناب العامــــة، ولـــ  يكــــ  فــــل 
 تناق  ا ما يعرض للخطر.

أن يحافظ على مواعقد العمل، وأن ي ب  ايوراءاف المقررم فـل  .2
 حالة ال غقأ ع  العمل، أو مخالاة مواعقده.

أن يحــــافظ علــــى مــــا يســــلمم إل ــــم صــــاحأ العمــــل مــــ   .4

 (222مادة )

 

 

  ؤؤكات  
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ي بــ  ايوـــراءاف المقــررم فـــى حالــة ال غقـــأ عـــ  
 العمل أو مخالاة مواعقده.

ـــــــم  ـــــــى مـــــــا يســـــــلمم إل  )ن( أن يحـــــــافظ عل
صـــــــــــاحأ العمـــــــــــل مـــــــــــ  أنواف أو أوهـــــــــــيم أو 

أ  اء أترى ، وأن يقوم بجم ـ  مس نداف أو أية 
ااعمـــال ال زمـــة لســـ م ها ، و ل ـــيم بـــأن يبـــ ل 

 فى  ل  عناية ال خ  المع ان.
) ـــ( أن يحســ  معاملــة عمــ ء صــاحأ  
 العمل.
)و( أن يح ـــــــرم رؤذـــــــاءه وزمـــــــ ءه فـــــــى  

العمــل ، وأن ي عــاون معهــ  بمــا يحقــق مصــلحة 
 المن أم ال ى يعمل بها.

لعمـــل ، وأن )ز( أن يحـــافظ علـــى كرامـــة ا
 يسل  المسل  ال  ق بم.

ــــــــــــنظ  الموتــــــــــــوعة   )ح( أن يراعــــــــــــى ال
 للمحافظة على ذ مة المن أم وأمنها.

)ض( أن يحــافظ علــى أذــرار العمــل، فــ   
يا ـــى المعلومـــاف الم علقـــة بالعمـــل م ـــى كانـــ  
ذــــــر ة بطب ع هــــــا أو وفقــــــا لل عل مــــــاف الك اب ــــــة 

 الصانرم م  صاحأ العمل.
)ى( أن يخطـــــر وهـــــة العمـــــل بالب انـــــاف  

الصــــــــح حة الم علقــــــــة بمحــــــــل إقام ــــــــم وحال ــــــــم 
ااو ماع ــة وموقاــم مــ  أناء الخدمــة العســكر ة 
والب انــاف ااتــرى ال ــى ت طلــأ القــوانق  والــنظ  
إنراوهــا فــى الســجل الخــا  بــم ، وبكــل تغققــر 
يطــــــرأ علــــــى ب ــــــان مــــــ  الب انــــــاف الســــــابقة فــــــى 

واف، أو أوهـــيم، أو مســـ نداف، أو أي أ ـــ اء أتـــرى، أن
وأن يقوم بجم   ااعمال ال زمـة لسـ م ها، و ل ـيم بـأن 

 يب ل فل  ل  عناية ال خ  المع ان.
 أن يحس  معاملة عم ء صاحأ العمل. .5
أن يح ــــرم رؤذــــاءه وزمــــ ءه فــــل العمــــل، وأن ي عــــاون  .6

 معه  بما يحقق مصلحة المن أم ال ل يعمل بها.
 افظ على كرامة العمل، وأن ي ب  السلوا القو  .أن يح .1
ــــى ذــــ مة  .9 ــــنظ  الموتــــوعة للمحافظــــة عل أن يراعــــل ال

 المن أم وأمنها.
أن يحـــافظ علـــى أذـــرار العمـــل، فـــ  يا ـــل المعلومـــاف  .8

ـــا  ـــى كانـــ  ذـــر ة بطب ع هـــا، أو وفًق الم علقـــة بالعمـــل م 
 لل عل ماف الك اب ة الصانرم م  صاحأ العمل.

العمــل بالب انــاف الصــح حة الم علقــة بمحــل أن يخطــر وهــة  .20
م  أناء الخدمة العسـكر ة،  مإقام م وحال م ااو ماع ة وموقا

فـل  والب اناف ااترى ال ـل ت طلـأ القـوانق  أو الـنظ  إنراوهـا
السجل الخا  بم، وبكل تغققر يطرأ على ب ان م  الب اناف 

 السابقة فل المواعقد المحدنم ل ل .
ل يوـعها صـاحأ العمـل ل نم ـة وتطـو ر أن ي ب  النظ  ال  .22

مهاراتــــم وتبراتـــــم مهنً ـــــا وثقا ً ــــا، أو ل أ قلـــــم للق ـــــام بعمـــــل 
ي اق، أو ي ناذأ م  عملم وال طـور ال قنـل ناتـل المن ـأم، 

 و ل  باا  راا م  المنظمة النقاب ة العمال ة المعن ة.

 

 
 
 
 
 
  ؤؤكات  
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 المواعقد المحدنم ل ل .
ا( أن ي بــــــــــ  الــــــــــنظ  ال ــــــــــى يوــــــــــعها ) 

صــاحأ العمــل ل نم ــة وتطــو ر مهاراتــم وتبراتــم 
مهن ــا وثقا  ـــا أو ل أ قلـــم للق ــام بعمـــل ي اـــق مـــ  
ـــــــــى المن ـــــــــأم باا ـــــــــ راا مـــــــــ   ال طـــــــــور ال قنىا

 المنظماف النقاب ة المخ صة.
 (221)مادة  

( مععن هعع ا 112( و  190المععادتين   أحكععاممععم مراعععاة 

 القانون.

يلتزم العامل بالخضوع لالختبارات الطبية عن تعاطي 

اامـــراض المعديـــة حقنمـــا  أو أو المسككك   المعععواد المخعععدرة 
  ؤ  أي و ؤوي ذ ؤا صؤ   يطلأ منم صاحأ العمل  لـ ، 

، و ـ   اح  ال تر   ن ستة أشهر      ارة اتح  ي  ا 
اات بار الطبل بالهق ـة العامـة لل ـأمق  الصـحل أو المعامـل 

   المركي ة بوزارم الصحة.
و ل يم صاحأ العمل بإتباد السر ة فـل إوـراء الك ـف 
الطبـــل وعـــدم ايفصـــاح عـــ  الوتـــ  الصـــحل للعامـــل بنـــاء 

 على   ه اات باراف.

 (221مادة )

( من 112( و  190المادتين   حكميمم مراعاة     

يلتعزم العامعل بالخضعوع لالختبعارات الطبيعة  ،القانونه ا 

ح ناؤؤت اامــراض المعديــة  عععن تعععاطي المععواد المخععدرة أو
، و ــــ      ؤؤؤؤ   ارتؤؤؤؤة وط ؤؤؤؤ  انؤؤؤؤة اؤؤؤؤتح  ي  اؤؤؤؤ  ذ ؤؤؤؤا

ــــــة العامــــــة لل ــــــأمق  الصــــــحل أو  اات بــــــار الطبــــــل بالهق 
  المعامل المركي ة بوزارم الصحة.

 
 

  ؤؤكات  
 

    5-1ي اررتتي )
ي ارؤؤؤؤؤؤؤرت ن ي   ؤؤؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤؤؤم تاؤؤؤؤؤؤؤج 

 ي ات  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ تغة 
 ي  اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت    ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ي نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 

 ي ت ري  .
تؤؤؤؤم حؤؤؤؤ ا )اؤؤؤؤت   )أ  ي اسؤؤؤؤ ر   
ي ؤؤؤوي ت  وؤؤؤت ارر  ي ات  ؤؤؤة و سؤؤؤاتي 
تنؤؤؤت   ي اؤؤؤويت ي اسؤؤؤ ر  لؤؤؤ  حؤؤؤح 
ذيتؤؤؤؤة  تويحؤؤؤؤح أثت  ؤؤؤؤت لؤؤؤؤ  ي ؤؤؤؤحا 
غ ؤؤؤؤؤؤر اجؤؤؤؤؤؤرا إال لؤؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤتال  
ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحت    ) تنت  هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
ي اؤؤؤؤؤؤتكن ي  تاؤؤؤؤؤؤة أ  أي و ؤؤؤؤؤؤوي 
ي  ؤؤؤؤخم لؤؤؤؤ  حت ؤؤؤؤة سؤؤؤؤ ر لؤؤؤؤ  
ا ؤؤؤتي  ؤؤؤتا أ  ا ؤؤؤ   ؤؤؤتا  لًرؤؤؤت 

 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنة  63  رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وي  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 
ح ؤؤؤؤؤؤؤؤر شؤؤؤؤؤؤؤؤرش  و ؤؤؤؤؤؤؤؤأي 1976

ي خاؤؤؤر ..  اسؤؤؤأ ة ي تويحؤؤؤح لؤؤؤ  
حت ؤؤؤؤؤة ي سؤؤؤؤؤ ر اؤؤؤؤؤن ي اخت اؤؤؤؤؤت  
ي ا تقؤؤؤؤؤ     هؤؤؤؤؤت وت ا ؤؤؤؤؤ   لؤؤؤؤؤا 

  اؤؤؤؤؤؤؤن ا ؤؤؤؤؤؤؤر   152ي اؤؤؤؤؤؤؤتت  )
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 .ي رت وي ي ا ر  

 لؤؤؤ  سؤؤؤ تق ات ؤؤؤ   لإ ؤؤؤة لؤؤؤ  
 ؤؤول  ؤؤحا ت حيؤؤح ي ويق ؤؤة ي تؤؤ  
ين ؤؤؤؤؤؤؤأ ا هؤؤؤؤؤؤؤت يحتسؤؤؤؤؤؤؤتش اؤؤؤؤؤؤؤح  
ي سؤؤؤؤؤؤتة أشؤؤؤؤؤؤهر ي ُا ؤؤؤؤؤؤت  إ  هؤؤؤؤؤؤت 
وؤؤؤؤؤؤؤت ارر  ي ات  ؤؤؤؤؤؤؤة  تؤؤؤؤؤؤؤم إ ؤؤؤؤؤؤؤتت  

م    ؤؤؤؤوي ي  تاؤؤؤؤ  اؤؤؤؤ تغة ي   ؤؤؤؤ
ا ؤؤؤؤؤوا وؤؤؤؤؤإحريل يالصتاؤؤؤؤؤت  ي طبؤؤؤؤؤ  
اتؤؤؤؤ  ط ؤؤؤؤ  انؤؤؤؤة ذ ؤؤؤؤا اؤؤؤؤتح  
ي  اؤؤؤ    ؤؤؤ  أي يت اؤؤؤ  ي ص ؤؤؤر 

  ارت  يالصتات .

 (51مادة )

ــــــى العامــــــل أن يقــــــوم بناســــــم أو  يحظــــــر عل
 بواذطة غقره بااعمال اآلت ة:

) أ ( ااح اــال لناســم بأصــل أيــة ورقــة أو مســ ند 
 تا  بالعمل.

بــأور أو بــدون أوــر إ ا )ب( العمــل للغقــر ذــواء 
كــان فــى ل امــم بهــ ا العمــل مــا يخــل بحســ  أنا ــم 
لعملم أو ا ي اق م  كرامة العمل أو يمك  الغقر 
أو يســاعده علــى ال عــر  علــى أذــرار المن ــأم أو 

 منافسة صاحأ العمل .
)ج( ممارذة ن ـاض مماثـل للن ـاض الـ ى يمارذـم  

صـــــاحأ العمـــــل أثنـــــاء مـــــدم ذـــــر ان عقـــــده ، أو 
اا فى ن اض م    ا القبقل ، ذواء بصا م اا  ر 

  ر كا أو عام  .
ــــراض مــــ  عمــــ ء صــــاحأ العمــــل أو   )ن( ااق 

 (222مادة )

العامـــل أن يقـــوم بناســـم، أو بواذـــطة غقـــره يحظـــر علـــى 
 بااعمال اآلت ة:

ااح اــال لناســم بــأي ورقــة أو مســ ند تــا  بالعمــل،  .2
أو تمكق  الغقر م  الحصـول علـى أي منهـا أو علـى 

 أية معلومة تخ  العمل.
العمل لدى الغقر ذـواء بـأور، أو بـدون أوـر إ ا كـان  .1

أو  فل ل امم به ا العمل مـا يخـل بحسـ  أنا ـم لعملـم،
يمكـــ  الغقـــر، أو يســـاعده علـــى ال عـــر  علـــى أذـــرار 

 المن أم، أو منافسة صاحأ العمل.
ممارذــة ن ــاض مماثــل للن ــاض الــ ي يمارذــم صــاحأ  .2

العمل أثناء ل ام ع قة العمل، أو اا  راا فل ن اض 
 م    ا القبقل، ذواء بصا م  ر ًكا، أو عامً .

ااق ــــــراض مــــــ  عمــــــ ء صــــــاحأ العمــــــل، أو ممــــــ   .4
ذون ن اً ا مماثً  للن اض ال ي يمارذـم صـاحأ يمار 

 (222مادة )

  ؤؤكات  
 

 كما هو . -1
 

 
 كما هو . -5
 

 

 

 كما هو . -3
 

 
 كما هو . -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

ممــــــ  يمارذــــــون ن ــــــا ا ممــــــاث  للن ــــــاض الــــــ ى 
يمارذم صاحأ العمل وايسرى   ا الحظر علـى 

 ااق راض م  المصار  .
) ـ( قبول  ـدايا أو مكافـآف أو عمـواف أو مبـالم 

اة كانــ  بمناذــبة ل امــم أو أ ــ اء أتــرى بأيــة صــ
 بواوباتم بغقر رتاء صاحأ العمل .

)و( وم  نقون أو تبرعاف أو توز   من وراف أو  
ومــ  تول عــاف أو تنظــ   او ماعــاف ناتــل مكــان 
العمــل بــدون موافقــة صــاحأ العمــل ، مــ  مراعــام 
مـــا تقوـــى بـــم أحكـــام القـــوانق  المنظمـــة للنقابـــاف 

 العمال ة .

العمـــل، وا يســـري  ـــ ا الحظـــر علـــى ااق ـــراض مـــ  
 المصار .

 لــــأ أو قبــــول  ــــدايا، أو مكافــــآف، أو عمــــواف، أو  .5
مبــــالم، أو أ ــــ اء أتــــرى بأيــــة صــــاة كانــــ  بمناذــــبة 

 ل امم بواوباتم بغقر موافقة صاحأ العمل.
عقن ة، أو توز ـ  من ـوراف، أو  وم  تبرعاف نقدية أو .6

ومــــ  تول عــــاف، أو تنظــــ   او ماعــــاف ناتــــل مكــــان 
العمل بـدون موافقـة صـاحأ العمـل ك ابـة، مـ  مراعـام 

ــــم أحكــــام  قؤؤؤؤت وي ي ان اؤؤؤؤت  ي نرت  ؤؤؤؤة مــــا تقوــــل ب
 ي  ات  ة.

 

 

 

 كما هو . -2
 

 

عقن ـــة، أو توز ـــ  من ـــوراف،  تبرعـــاف نقديـــة أوومـــ   -6
أو ومـــــ  تول عـــــاف، أو تنظـــــ   او ماعـــــاف ناتـــــل مكـــــان 
العمــل بــدون موافقــة صــاحأ العمــل ك ابــة، مــ  مراعــام مــا 

ـــم أحكـــام   قؤؤؤت وي ي ان اؤؤؤت  ي نرت  ؤؤؤة ي  ات  ؤؤؤةتقوـــل ب
 . حاتوة حا ي تن  م ي نرت  

 

 

 

 

قؤؤؤؤؤؤت وي تؤؤؤؤؤؤم يسؤؤؤؤؤؤتبحي  )اؤؤؤؤؤؤت   )
 ي ان اؤؤؤؤؤؤؤت  ي نرت  ؤؤؤؤؤؤؤة ي  ات  ؤؤؤؤؤؤؤة

 حاتوؤؤؤؤة حؤؤؤؤا ي تن ؤؤؤؤ م ي نرؤؤؤؤت    
ي ان اؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  وباؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   )قؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وي 

  ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي ت  ي نرت  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ي  ات  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 ؛  ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط 6و جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ي بنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح )

ي  ؤؤؤؤؤؤ تغة لؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤول ح ؤؤؤؤؤؤو  
 ي رت وي ي    ا   ي ص ر.

 (59مادة )

على صـاحأ العمـل أن يوـ  ا حـة تنظـ   
د العمــــل والجــــياءاف ال أنيب ــــة موتــــحا بهــــا قواعــــ

تنظـــ   العمـــل والجـــياءاف ال أنيب ـــة مصـــدقا علقهـــا 
م  الجهة اينار ة المخ صة ، وعلـى  ـ ه الجهـة 
أتـــــ  رأى المنظمـــــة النقاب ـــــة ال ـــــى ي بعهـــــا عمـــــال 
المن أم قبل ال صديق على ال  حـة ، فـإ ا لـ  تقـ  
ــــراض علــــى  ــــة بال صــــديق أو ااع  الجهــــة اينار 

ها ال  حــــة تــــ ل ث ثــــق  يومــــا مــــ  تــــار خ تقــــديم
ـــــوز ر المخـــــ   أن يصـــــدر  اع بـــــرف نافـــــ م ، ولل
بقرار منم أنظمـة نمو و ـة للـوا   والجـياءاف لكـى 

 يس ر د بها أصحاب ااعمال .
وعلــــى صــــاحأ العمــــل فــــى حالــــة اذــــ خدام 
ـــأك ر أن يوـــ   ـــ ه ال  حـــة فـــى  ع ـــرم عمـــال ف

 مكان ظا ر.

 (224مادة )
على كـل صـاحأ عمـل يسـ خدم ع ـرم عمـال فـأك ر أن 
يكعـــد ا حـــة بقواعـــد تنظـــ   العمـــل والجـــياءاف ال أنيب ـــة تـــ ل 
ث ثــــق  يوًمــــا مــــ  بدايــــة عمــــل المن ــــأم أو تــــار خ تــــوافر  ــــ ا 
النصــاب، أو ناــا   ــ ا القــانون بحســأ ااحــوال، وعل ــم تســل   

لمعن ــة الجهـة اينار ــة المخ صـة، والمنظمــة النقاب ـة العمال ــة ا
ـــداء  نســـخة مـــ  ال  حـــة، وعلـــى المنظمـــة النقاب ـــة العمال ـــة إب
رأيهــا للجهــة اينار ــة المخ صــة فــل موعــد ا ي جــاوز تمســة 
ع ــر يومــا مــ  تــار خ تســل مها، وعلــى  ــ ه الجهــة مراوع هــا 
وال صــــديق علقهــــا، فــــإ ا لــــ  تقــــ   ــــ ه الجهــــة بال صــــديق، أو 

اذــــ  مها  ااع ــــراض علقهــــا تــــ ل ث ثــــق  يوًمــــا مــــ  تــــار خ
 اع برف ال  حة ناف م.

وعلــى صــاحأ العمــل أن يعلــق  ــ ه ال  حــة فــل مكــان 
 ظا ر بالمن أم وفروعها ومواق  عملها.

وللــوز ر المخــ   أن يكصــدر قــراًرا منــم بالقواعــد العامــة 

 (224مادة )
 

 

 

  ؤؤكات  
 
 
 
 
 
 
 

 كات   
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  له ه ال  حة.

 (58مادة )

مســــــاءلة ي ـــــ رض فــــــى الاعــــــل الــــــ ى تجــــــوز 
 العامل عنم تأنيب ا أن يكون  ا صلة بالعمل .

وتحـــــــــــدن ا حـــــــــــة الجـــــــــــياءاف المخالاـــــــــــاف 
والجــياءاف المقــررم لهــا ممــا  ــو منصــو  عل ــم 

( مــ   ـــ ا القــانون ، وبمـــا يحقـــق 60فــى المـــانم )
 تناذأ الجياء م  المخالاة .

وا يجــوز تول ـــ  وــياء تـــأنيبى علــى العامـــل 
ال حققــــق فــــى المخالاــــة بعــــد تــــار خ اان هــــاء مــــ  

 بأك ر م  ث ثق  يوما.

 (225مادة )

ــــ ي تجــــوز مســــاءلة العامــــل عنــــم  ي ــــ رض فــــل الاعــــل ال
تأنيبً ـــا أن يكـــون  ا صـــلة بالعمـــل، وتحـــدن ا حـــة الجـــياءاف، 
المخالاـــاف والجـــياءاف المقـــررم لهـــا، وفقـــا لمـــا  ـــو منصـــو  

( مـ   ـ ا القـانون، وبمـا يحقـق تناذـأ 226عل م فل المـانم )
 جياء م  المخالاة.ال

وا يجــوز تول ــ  وــياء تــأنيبل علــى العامــل بعــد موــل 
 ث ثق  يوما م  تار خ اان هاء م  ال حققق فل المخالاة.

 (225مادة )

 

 

  ؤؤكات  
 

 

 

 (60مادة )

الجياءاف ال أنيب ة ال ى يجـوز تول عهـا علـى 
العامــــــل وفقــــــا للــــــوا   تنظــــــ   العمــــــل والجــــــياءاف 

 من أم  ى:ال أنيب ة فى كل 
 اين ار. -2
 الخص  م  ااور. -1
تأوقــل موعــد اذــ حقاا العــ وم الســنو ة لمــدم  -2

 اتجاوز ث ثة أ هر.
الحرمان مـ  وـيء مـ  العـ وم السـنو ة بمـا ا  -4

 يجاوز نصاها.
ـــة عنـــد اذـــ حقاقها لمـــدم ا تي ـــد  -5 ـــل ال رل  تأوق

 على ذنة.

 (226مادة )

الجياءاف ال أنيب ة ال ل يجوز تول عها على العامـل وفًقـا 
 للوا   تنظ   العمل والجياءاف فل المن أم  ى:

 ار الك ابل. اين .2
 م  ااور ااذاذل.الخص   .1
تأوقـــــل موعـــــد اذـــــ حقاا العـــــ وم الســـــنو ة لمـــــدم ا  .2

 تجاوز ث ثة أ هر.
الحرمـــــان مـــــ  وـــــيء مـــــ  العـــــ وم الســـــنو ة، بمـــــا ا  .4

 يجاوز نصاها.
 تأوقل ال رل ة عند اذ حقاقها لمدم ا تي د على ذنة. .5
 تائ ااور ااذاذل بمقدار ع وم على ااك ر. .6
ااننى مبا رم، نون الخائ إلى وظ اة فل الدروة  .1

 (226مادة )

  

 

 

  ؤؤكات  
 
 
 
 
 
 

 كات   
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 تائ ااور بمقدار ع وم على ااك ر. -6
الخاــــــئ إلــــــى وظ اــــــة فــــــى الدروــــــة ااننــــــى  -1

مبا ــــــرم نون إتــــــ ل بق مــــــة ااوــــــر الــــــ ى كــــــان 
 ي قاتاه.

 الاصل م  الخدمة وفقا احكام   ا القانون. -9

 تخف ئ ااور.
 الاصل م  الخدمة وفًقا احكام   ا القانون. .9

 

 

 

 

 

 (61مادة )

ا يجــوز لصــاحأ العمــل تول ــ  أك ــر مــ  
وياء واحـد عـ  المخالاـة الواحـدم ، كمـا ايجـوز 
لـــم الجمـــ  بـــق  اق طـــاد وـــيء مـــ  أوـــر العامـــل 

( م   ـ ا القـانون وبـق  62المانم )تطب قا لحك  
أى وــياء مــالى إ ا زان مــا يجــأ اق طاعــم علــى 

  أور تمسة أيام فى ال هر الواحد.

 (221مادة )

ا يجـــوز لصـــاحأ العمـــل تول ـــ  أك ـــر مـــ  وـــياء عـــ  
المخالاة الواحـدم، كمـا ا يجـوز لـم الجمـ  بـق  اق طـاد وـيء 

ا القانون ( م    226م  أور العامل تطب ًقا لحك  المانم )
وبــق  أي وــياء مــالل، إ ا زان مــا يجــأ اق طاعــم علــى أوــر 

 تمسة أيام فل ال هر الواحد.

 (221مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (64)مادة 

يحظــر تول ــ  وــياء علــى العامــل إا بعــد 
إب غــــم ك ابــــة بمــــا نســــأ إل ــــم وذــــماد أقوالــــم 
وتحققق نفاعم وإثبـاف  لـ  فـى محوـر يـوند 

يبــــدأ ال حققـــــق فــــى ملاــــم الخــــا  ، علــــى أن 
تـــــ ل ذـــــبعة ايـــــام علـــــى ااك ـــــر مـــــ  تـــــار خ 
اك  ــــا  المخالاــــة ، وللمنظمــــة النقاب ــــة ال ــــى 
ي بعهــا العامــل أن تنــدب ممــ   عنهــا لحوــور 

 ال حققق .
و جوز فى المخالااف ال ـى يعاقـأ علقهـا 
ـــ ى ايي ـــد  باينـــ ار أو الخصـــ  مـــ  ااوـــر ال
مقــداره علــى أوــر يــوم واحــد أن يكــون ال حققــق 

 ة، علـــى أن ي بــــ  موـــمونم فـــى القــــرار  ـــاا
 ال ى يقوى ب ول   الجياء.

 (229مادة )

يجـــوز تول ـــ  وـــياء علـــى العامـــل إا بعـــد إب غـــم ا 
ــــق نفاعــــم  ــــم، وتحقق ــــة بمــــا نكســــأ إل ــــم، وذــــماد أقوال ك اب

ملام الخا ، علـى أن وإثباف  ل  فل محور يوند فل 
ـــام علـــى ااك ـــر مـــ  تـــار خ  يبـــدأ ال حققـــق تـــ ل ذـــبعة أي
اك  ــا  المخالاــة، وللمنظمــة النقاب ــة ال ــل ي بعهــا العامــل 

 أن تندب مم ً  عنها لحوور ال حققق.
و جــوز فــل المخالاــاف ال ــل يعاقــأ علقهــا باينــ ار، 
أو الخصــــ  مــــ  ااوــــر ااذاذــــل، الــــ ي ا يي ــــد مقــــداره 

يــوم واحــد، أن يكـون ال حققــق  ــاا ة، علــى أن  علـى أوــر
 ي ب  مومونم فل القرار ال ي يصدر ب ول   الجياء.

وفل وم   الحااف ي  رض أن يكون القـرار الصـانر 
 ب ول   الجياء مسبًبا.

 (229مادة )

 

 

 

 

 

  ؤؤكات  
 

 

   

 

 



73 
 

قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

وفــــى وم ــــ  الحــــااف ي ــــ رض أن يكــــون 
 .قرار الصانر ب ول   الجياء مسبباال

 (65مادة )

لصــــــاحأ العمــــــل أن يحقــــــق مــــــ  العامــــــل 
إلــى إنارم ال ــ ون بناســم، أو أن يعهــد بــال حققق 

القانون ـــة أو أى  ـــخ  آتـــر مـــ   وى الخبــــرم 
فـى موتـود المخالاــة أو أحـد العـاملق  بالمن ــأم 
ب ـــرض أا يقـــل المســـ وى الـــوظ اى للمحقـــق عـــ  

 مس وى العامل ال ى يحقق معم.

 (228مادة )

ـــــةنالقانو تخـــــ   ال ـــــ ون  بالمن ـــــأم بـــــال حققق مـــــ    
العامــــل، وفــــل حالــــة عــــدم ووون ــــا فلصــــاحأ العمــــل أن 
يعهـــد بـــال حققق فـــل موتـــود المخالاـــة إلـــى  ـــخ  آتـــر 
م   وي الخبرم، أو أحد العاملق  بالمن أم، ب رض أا يقـل 
المســــ وى الــــوظ ال للمحقـــــق عــــ  مســـــ وى العامــــل الـــــ ي 

 يحقق معم.

 (228مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (61مادة )

يجــوز لصــاحأ العمــل تول ــ  أك ــر مــ  ا 
وياء واحـد عـ  المخالاـة الواحـدم، كمـا ا يجـوز 
لـــم الجمـــ  بـــق  اق طـــاد وـــيء مـــ  أوـــر العامـــل 

( م   ـ ا القـانون وبـق  62تطب قا لحك  المانم )
أي وــياء مــالل إ ا زان مــا يجــأ اق طاعــم علــى 

 .أور تمسة أيام فل ال هر الواحد

 (210مادة )

العمل، أن يوق  وـياء الخصـ  علـى ا يجوز لصاحأ 
العامل عـ  المخالاـة الواحـدم بمـا يي ـد علـى تمسـة أيـام مـ  
ااوــر ااذاذــل، كمـــا ا يجــوز أن يق طــ  مـــ   ــ ا ااوـــر 
وفــاًء للجــياءاف ال ــل يوقعهــا أك ــر مــ  أوــر تمســة أيــام فــل 

 ال هر الواحد.
وإ ا حــدن الخصــ  بنســبة محــدنم مــ  ااوــر، اع بــر ان 

 القومل للعامل. ل و ااور ااذاذ المقصون ب ل 

 (210مادة )
 
  ؤؤكات  
 

 

 

 (62مادة )

يجـــوز ت ـــديد الجـــياء إ ا عـــان العامـــل إلـــى 
ارتكـــاب مخالاـــة وديـــدم مـــ  نـــود المخالاـــة ال ـــى 
ذبق مجازام العامل عنها ، م ى وقع  المخالاة 
ــــار خ إبــــ غ  الجديــــدم تــــ ل ذــــ ة أ ــــهر مــــ  ت

 العامل ب ول   الجياء السابق.

 (212مادة )

يجـــــوز ت ـــــديد الجـــــياء إ ا عـــــان العامـــــل إلـــــى ارتكـــــاب 
مخالاــة وديــدم مــ  نــود المخالاــة ال ــل ذــبق مجازاتــم علقهــا، 
م ــــى وقعــــ   ــــ ه المخالاــــة تــــ ل ذــــنة مــــ  تــــار خ إبــــ غ 

 العامل ب ول   الجياء السابق.

 (212مادة )

 
  ؤؤكات        
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 (66مادة )

لصـــــاحأ العمـــــل أن يوقـــــف العامـــــل عـــــ  
عملـــم مإق ـــا لمـــدم اتي ـــد علـــى ذـــ ق  يومـــا مـــ  
صر  أوره كام  إ ا اق و  مصلحة ال حققق 
 ل  أو  لأ م  اللجنة الم ار إلقها فى المانم 

 ( م    ا القانون فصلم م  الخدمة .12)
 (61مادة )

إ ا اته  العامل بارتكاب وناية أو بارتكاب 
ونحـــــــة مخلـــــــة بال ـــــــر  أو اامانـــــــة أو اآلناب 

أو اتهــ  بارتكــاب أي ونحــة ناتــل نا ــرم العامــة 
العمــل وــاز لصــاحأ العمــل وقاــم مإق ــا، وعل ــم 
ـــــــة  ـــــــى المحكمـــــــة العمال  أن يعـــــــرض اامـــــــر عل

( مــ   ــ ا القــانون 12الم ــار إلقهــا فــل المــانم )
 .ت ل ث ثة أيام م  تار خ الوقف

وعلــــى المحكمــــة العمال ــــة أن تبــــ  فــــل الحالــــة 
تار خ العرض،  المعروتة علقها ت ل ذبعة أيام م 

فإ ا وافق  على الوقف يصـر  للعامـل نصـف أوـره، 
أما فل حالـة عـدم الموافقـة علـى الوقـف يصـر  أوـر 

 .العامل كام  م  تار خ وقام
فإ ا رأف السـلطة المخ صـة عـدم تقـدي  العامـل 
للمحاكمــة الجنا  ــة أو قــدم للمحاكمــة وقوــل ببراءتــم 

كاملـة وإا ووأ إعانتم للعمـل مـ  تسـو ة مسـ حقاتم 
 .اع بر عدم إعانتم فص  تعسف ا

ـــــدبقر  وإ ا ثبـــــ  أن اتهـــــام العامـــــل كـــــان ب 
صـــاحأ العمـــل أو مـــ  يم لـــم ووـــأ أناء بـــاقل 

 .أوره ع  مدم الوقف

 (211مادة )

ن يوقــــف العامــــل عــــ  عملــــم مإقً ــــا ألصــــاحأ العمــــل 
مـــ   ،بمووـــأ قـــرار مك ـــوب لمـــدم ا تي ـــد علـــى ذـــ ق  يوًمـــا

 صر  أوره فل الحااف اآلت ة :
إ ا أحقل العامل لل حققق بسبأ مخالاة ارتكبهـا ناتـل  .2

 مقر العمل، واق و  مصلحة ال حققق  ل .
ـــــة  .1 إ ا اتهـــــ  العامـــــل بارتكـــــاب ونايـــــة، أو ونحـــــة مخل

بال ـــر  أو اامانـــة أو اآلناب العامـــة، أو أي ونحـــة 
 أترى ناتل محل العمل.

حكمــــــة العمال ــــــة إ ا  لــــــأ صــــــاحأ العمــــــل مــــــ  الم .2
 المخ صة فصل العامل م  الخدمة.

 (211مادة )

ن يوقــــــف العامـــــل عــــــ  عملــــــم مإقً ــــــا ألصـــــاحأ العمــــــل 
بمووـــــأ قـــــرار مك ـــــوب لمـــــدم ا تي ـــــد علـــــى ذـــــ ق  يوًمـــــا 

 فل الحااف اآلت ة : ذ ا  كتاً   م  صر  أوره 
 كما هو . -1
 
 كما هو . -5
 

 
 كما هو .  -2

تؤؤم إ ؤؤتت  اؤؤ تغة اؤؤح  ي اؤؤتت  
إ ؤؤؤؤؤؤؤؤتلة ك اؤؤؤؤؤؤؤؤة  اؤؤؤؤؤؤؤؤن صؤؤؤؤؤؤؤؤ  

)كؤؤؤؤؤؤؤتاً   و ؤؤؤؤؤؤؤح أحؤؤؤؤؤؤؤر  ي ؤؤؤؤؤؤؤوي ت  
حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا وت سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطر ي ات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث    

  اؤؤؤؤة )   ي ؤؤؤؤوي ت  و ؤؤؤؤح )اؤؤؤؤت   
   ذ ؤؤؤؤؤؤا  اويؤؤؤؤؤؤح  سؤؤؤؤؤؤت ن يوًاؤؤؤؤؤؤت)

اؤؤؤن ي و ؤؤؤوح ي ت ؤؤؤري     لاي ؤؤؤة 
ي  ؤؤؤؤؤؤؤاس حؤؤؤؤؤؤؤو  اؤؤؤؤؤؤؤت إذي كت ؤؤؤؤؤؤؤم 
ي  ؤؤؤؤتال  ي ؤؤؤؤا ث ي ؤؤؤؤوي ت    ؤؤؤؤ  
سؤؤؤؤؤؤب   ي   ؤؤؤؤؤؤر أا ي ااؤؤؤؤؤؤت   إذ 
ذ ؤؤؤ  ي ؤؤؤا     ؤؤؤ  أ هؤؤؤت   ؤؤؤ  

ال  سؤؤؤؤؤؤؤب   ي ااؤؤؤؤؤؤؤت    أي ي  ؤؤؤؤؤؤؤت
اؤؤت يؤؤحلا ل هؤؤت   ي ؤؤا ث لرؤؤط  ؤؤ

ي حؤؤؤؤؤؤر  لؤؤؤؤؤؤا ااهواؤؤؤؤؤؤة ي ؤؤؤؤؤؤوي ت 
ي رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وي  إال أي ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   و

اااؤؤؤؤؤؤ  ي   واؤؤؤؤؤؤة ألؤؤؤؤؤؤتت وأ هؤؤؤؤؤؤت 
  ؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤب   ي   ؤؤؤؤؤؤر   ؤؤؤؤؤؤ س 
ي ااؤؤؤؤت ؛  ؤؤؤؤ ي أ  ؤؤؤؤح  ي  ؤؤؤؤ تغة 

     ي ن و ي اترحا.
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 (212مادة ) 

للعامـــل الصـــانر بحقـــم قـــرار الوقـــف الم ـــار إل ـــم فـــل 
، ال ظل  م   ـ ا القـرار، ي ستورةي اتت  ( م  1، 2البندي  )

بمووــــأ عر وــــة تقــــدم لقاتــــل اامــــور الوق  ــــة بالمحكمــــة 
العمال ة المخ صـة، تـ ل ث ثـة أيـام مـ  تـار خ إتطـاره، أو 

 علمم بصدور القرار الم ظل  منم.
وعلى القاتل الاصل فل   ا الـ ظل  فـل القـوم ال ـالل 

الصـانر ل قديمم على ااك ر، فإ ا قول بعدم صحة القـرار 
 بالوقف، قول بعونتم للعمل مرم أترى.

     (212مادة )

للعامل الصانر بحقم قرار الوقف الم ـار إل ـم فـل 
،   اؤؤن  ؤؤ ي ي رؤؤت وي 155)ي اؤؤتت  ( مــ  1، 2البنـدي  )

ــ ظل  مــ   ــ ا القــرار، بمووــأ عر وــة تقــدم لقاتــل  ال
اامــــور الوق  ــــة بالمحكمــــة العمال ــــة المخ صــــة، تــــ ل 

علمــم بصــدور القــرار  تــار خ إتطــاره، أوث ثــة أيــام مــ  
   الم ظل  منم.

 

 

  اط   ور 

 (214مادة ) 

ــــة  ــــى قاتــــل اامــــور الوق   ــــدم إل لصــــاحأ العمــــل ال ق
بالمحكمــة العمال ـــة المخ صـــة بطلـــأ مـــد ف ـــرم اييقـــا  عـــ  
العمــل لمــدم أو لمــدن أتــرى و لــ  قبــل ان هــاء مــدم اييقــا  
بع ـــرم أيـــام، وعلـــى القاتـــل أن يبـــ  فـــل  ـــ ا الطلـــأ قبـــل 

اييقـــا ، فــــإ ا قوـــى بـــرفئ الطلـــأ يصــــر  ان هـــاء ف ـــرم 
 .لعملم فور ان هاء مدم إيقافم ااتقرم للعامل أوره و عان

رأف الســلطة المخ صــة بااتهــام حاــظ ال حققــق، أو  إذي
إصــدار أمــر  بــأن ا ووــم يقامــة الــدعوى الجنا  ــة، أو قــدم 
العامل للمحاكمة الجنا  ة وقول ببراءتم ووبـ  إعانتـم إلـل 

، وإا حا ؤا اسؤت رتتة  ؤن لتؤر  يلورؤتاعملم م  صـر  
 إعانتم للعمل فصً  تعسفً ا.اع بر عدم 

 (214مادة )

لصــاحأ العمــل ال قــدم إلــى قاتــل اامــور الوق  ــة 
بالمحكمـــة العمال ـــة المخ صـــة بطلـــأ مـــد ف ـــرم اييقـــا  

 اؤا اؤرا   ؤة أحؤر ع  العمل لمدم أو لمـدن أتـرى 
 .و ل  قبل ان هاء مدم اييقا  بع رم أيام

بـل فـل  ـ ا الطلـأ ق قاتـل اامـور الوق  ـة البـ وعلى 
صؤؤ    ؤؤ    قؤؤري   و ؤؤح لؤؤإذي  ؤؤم اييقــا ، ان هــاء ف ــرم 

 اؤؤرا ي حؤؤر كؤؤتا ً وسؤؤتار إورؤؤتا ي  تاؤؤ  اؤؤا  ي اؤؤح 
فـإ ا قوـى بـرفئ الطلـأ يعـان .    ن ي بم ل  ي ط  

         .لعملم فور ان هاء مدم إيقافم ااتقرم
  اؤن 5) كتي ي وق   حح ي ساتش ي وي ت  وت بنؤح لإذي
الســلطة المخ صــة   أ     ي رؤؤت وي    اؤؤن  ؤؤ ي155ي اؤؤتت  )

بااتهــام حاــظ ال حققــق، أو إصــدار أمــر  بــأن ا ووــم يقامــة 
الــدعوى الجنا  ــة، أو قــدم العامــل للمحاكمــة الجنا  ــة وقوــل 

 ؤؤم و ؤؤرا  اؤؤت ببراءتــم ووبــ  إعانتــم إلــل عملــم مــ  صــر 
ـــر عـــدم  ؤؤؤة اؤؤؤن اسؤؤؤت رت   ؤؤؤن لتؤؤؤر  يلورؤؤؤتا ، وإا اع ب

 تعسفً ا.إعانتم للعمل فصً  

  تنت  ؤؤؤم ي ح ؤؤؤتا ي ارؤؤؤر  ي   ؤؤؤ 
ي ان اؤؤؤؤؤؤؤة  اؤؤؤؤؤؤؤح لتؤؤؤؤؤؤؤر  إورؤؤؤؤؤؤؤتا 
ي  تاؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤن ي  اؤؤؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤؤؤ  
يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ات   ألح ؤؤؤؤؤؤؤؤؤتا ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي ت  

  اؤؤؤؤؤؤن ا ؤؤؤؤؤؤر   155وت اؤؤؤؤؤؤتت  )
ي رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وي؛  قتاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ي  جنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

ي ارؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  وإ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتت  اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ تغة 
 ترسؤؤؤؤ اهت إ ؤؤؤؤ  لرؤؤؤؤرت ن   سؤؤؤؤن 

 ؤؤؤؤاتي ت حيؤؤؤؤح ي  ؤؤؤؤ تغة  اؤؤؤؤا 
اؤؤؤؤت و ؤؤؤؤرا    تاؤؤؤؤ  اؤؤؤؤن أحؤؤؤؤر 

قت ؤؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤؤ  حت ؤؤؤؤؤؤؤؤة اويلرؤؤؤؤؤؤؤؤة 
ي اؤؤؤؤؤؤؤو  ي وقت ؤؤؤؤؤؤؤة   ؤؤؤؤؤؤؤ  اؤؤؤؤؤؤؤؤح 

   ؤؤؤؤؤرا    تاؤؤؤؤؤ سيلورؤؤؤؤؤتا  إذ 
  ؤؤؤة أحؤؤؤؤر ؛  لؤؤؤ   ؤؤؤ   ي  ت ؤؤؤؤة

  ؤؤؤؤؤؤؤو ي اؤؤؤؤؤؤؤر ي اتويلؤؤؤؤؤؤؤا اؤؤؤؤؤؤؤا 
  اؤؤؤؤؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وي 67ي اؤؤؤؤؤؤؤؤؤتت  )

  63ي  اؤؤؤؤؤ  ي  ؤؤؤؤؤت     ي اؤؤؤؤؤتت  )
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اؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤت وي ي خحاؤؤؤؤؤة ي اح  ؤؤؤؤؤة 
ي انطبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتا  ن 
وت ح  ؤؤؤؤؤؤة    ؤؤؤؤؤؤو أاؤؤؤؤؤؤر ترتضؤؤؤؤؤؤ ة 
 ؤؤؤؤر  ي  ي اويا ؤؤؤؤة  ؤؤؤؤ ن طرلؤؤؤؤ  

  كاؤؤؤؤؤؤت تؤؤؤؤؤؤم ةي  ا  ؤؤؤؤؤؤة يال تتح ؤؤؤؤؤؤ
ا ت جؤؤؤؤؤة اسؤؤؤؤؤأ ة  ؤؤؤؤؤحا اؤؤؤؤؤح   
ي رؤؤؤؤؤؤؤؤؤري  قبؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ي تهؤؤؤؤؤؤؤؤؤتل لتؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  
يلورؤؤؤتا ح ؤؤؤث تؤؤؤم ي ؤؤؤنم   ؤؤؤ  
يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتاري  يلورؤؤؤؤؤؤؤؤؤتا  اؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا 
كتاؤؤؤؤ  ي حؤؤؤؤر   ؤؤؤؤ ن ي بؤؤؤؤم لؤؤؤؤ  
ي ط ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  و سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتي ي ا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتت 
ي اضؤؤؤؤؤؤؤؤر ش  رت ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ي اؤؤؤؤؤؤؤؤو  
ي وقت ؤؤؤؤؤؤؤؤة ينؤؤؤؤؤؤؤؤح ج لؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤحيت 

 ي اوي  ح ي تن  ا ة.
ي ارؤؤؤؤؤؤؤر  ي ات  ؤؤؤؤؤؤؤؤة  تؤؤؤؤؤؤؤؤم إ ؤؤؤؤؤؤؤؤتت  

ي و ؤؤؤو  اؤؤؤ تغتهت؛  اويؤؤؤح اؤؤؤن 
 ي ت ري  .

 (69مادة )

يكـــون اات صـــا  ب ول ـــ  وـــياء الاصـــل 
( 12م  الخدمة للجنة الم ار إلقها فى المـانم )

 م    ا القانون.
و كـــــــــون تول ـــــــــ  باقىـــــــــالجياءاف ال أنيب ـــــــــة 

 لصاحأ العمل أو م  ياوتم ل ل .
و كــون لمــدير المن ــأم تول ــ  وــياءى اينــ ار 

 ث ثة أيام.والخص  م  ااور لمدم ا تجاوز 
 (68مادة )

 (215ادة )م

ت ؤؤؤؤؤحت  ؤؤؤؤؤوي   ي  ؤؤؤؤؤتا  ن وت ان ؤؤؤؤؤأ  سؤؤؤؤؤ طت  توق ؤؤؤؤؤا      
  اؤؤن  ؤؤ ي 611ي جؤؤويلي  ي ان ؤؤوي    هؤؤت لؤؤ  ي اؤؤتت  )

 ي رت وي.
 
 

وفــــل وم ــــ  ااحــــوال ا يجــــوز فصــــل العامــــل إا إ ا 
ارتكـــــأ تطـــــأ وســـــ ًما، و ع بـــــر مـــــ  قبقـــــل الخطـــــأ الجســـــ   

 الحااف اآلت ة:

 (215مادة )

و وي يالصت تي  توق ا حويل ي ا   ان ي  ا      
  ا  اة ي  ات  ة ي اخت ة   ي وي توق ا وتق  
ي جويلي  ي تأتيب ة   تح  ي  ا   أ  ان واو ة    ا  
 ي وي  احير ي ان أ  توق ا حوي   يل  ي  ي  تت     

  ي خ م ان ي حر  اح  ال تجت ا ث ثة أوتا. 
 
  ؤؤكات  

 

نرتشؤؤؤؤؤت  اي تؤؤؤؤؤآ  ي  جنؤؤؤؤؤة و ؤؤؤؤؤح 
اؤؤؤا ي   واؤؤؤة  ااا ؤؤؤ  ان اؤؤؤت  
أاؤؤؤؤؤؤ تش ي  اؤؤؤؤؤؤت   ان اؤؤؤؤؤؤت  
ي  اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  أي ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ طة 

ي  ات  ؤؤؤؤة ي ا ؤؤؤؤ    ؤؤؤؤح ي ا  اؤؤؤؤة 
ي اخت ؤؤؤؤة   ؤؤؤؤ س   ؤؤؤؤح اؤؤؤؤتح  

ا اؤؤؤؤو   ت  ؤؤؤؤو لؤؤؤؤا اؤؤؤؤ ي  اؤؤؤؤ  
وؤؤؤؤؤؤؤؤة حت ً ؤؤؤؤؤؤؤؤت ورؤؤؤؤؤؤؤؤت وي ي  اؤؤؤؤؤؤؤؤ  

  15ي  ؤؤؤؤؤؤتت  وت رؤؤؤؤؤؤت وي  قؤؤؤؤؤؤم )
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ايجــــــوز فصــــــل العامــــــل إا إ ا ارتكــــــأ تطــــــأ 
وســــــ ما ، و ع بــــــر مــــــ  قبقــــــل الخطــــــأ الجســــــ   

 الحااف اآلت ة:
إ ا ثبـــــ  ان حـــــال العامـــــل ل خصـــــ ة غقـــــر  -2

 صح حة أو قدم مس نداف ميورم .
إ ا ثبـــــ  ارتكـــــاب العامـــــل لخطـــــأ ن ـــــأف عنـــــم  -1

أتـــــرار وســـــ مة لصـــــاحأ العمـــــل ب ـــــرض أن يبلـــــم 
العمــل الجهــاف المخ صــة بالحــاني تــ ل صــاحأ 

 أرب  وع ر   ذاعة م  وق  علمم بوقوعم.
إ ا تكـــرر مــــ  العامــــل عـــدم مراعــــام ال عل مــــاف  -2

ب ــرض أن  –الــ زم اتباعهــا لســ مة العمــال والمن ــأم 
تكــــون  ــــ ه ال عل مــــاف مك وبــــة ومعلنــــة فــــى مكــــان 

 رغ  ال نب م عل م ك ابة بمراعام  ل  . –ظا ر 
قأ العامـل بـدون مبـرر م ـرود أك ـر إ ا تغ -4

مــ  ع ــر   يومــا م قطعــة تــ ل الســنة الواحــدم 
أو أك ر م  ع رم أيام م  ال ة ، علـى أن يسـبق 
الاصل إن ار ك ابى بخطـاب موصـى عل ـم بعلـ  
الوصـــــول مـــــ  صـــــاحأ العمـــــل للعامـــــل   ابـــــم 
ع رم أيام فى الحالة ااولى ، بعد   ابم تمسة 

 أيام فى الحالة ال ان ة .
إ ا ثبـــ  أن العامـــل أف ـــى أذـــرار المن ـــأم ال ـــى  -5

 يعمل بها أنف إلى إحداي أترار وس مة بالمن أم.
إ ا قام العامل بمنافسـة صـاحأ العمـل فـى  -6

  اف ن ا م.
إ ا ووــد العامــل أثنــاء ذــاعاف العمــل فــى حالــة  -1

 ذكر بق  أو م أثرا بما تعا اه م  مانم مخدرم .

إ ا ثب  ان حال العامل  خص ة غقر صح حة أو قدم  .2
 مس نداف ميورم.

عنم أترار وس مة إ ا ثب  ارتكاب العامل لخطأ ن أف  .1
لصاحأ العمل، ب رض أن يبلم صاحأ العمل الجهاف 
المخ صة بالواقعة، أو الحاني ت ل أرب  وع ر   

 ذاعة م  وق  علمم بوقوعم.
إ ا ثب  تكرار عدم مراعام العامل ال عل ماف ال زم  .2

اتباعها لس مة العمال، أو المن أم، ب رض أن تكون   ه 
فل مكان ظا ر، رغ  ال نب م ال عل ماف مك وبة، ومعلنة 

 عل م ك ابة بمراعام  ل .
إ ا ثب  أن العامل أف ى أذرار المن أم ال ل يعمل بها،  .4

 وأنى إلى إحداي أترار وس مة بالمن أم.
إ ا ثب  ل ام العامل بمنافسة صاحأ العمل فل  اف  .5

 ن ا م.
إ ا ثب  ووون العامل أثناء ذاعاف العمل فل حالة ذكر  .6

 ا بما تعا اه م  مانم مخدرم.بّق ، أو م أثرً 
إ ا ثب  اع داء العامل على صاحأ العمل، أو المدير  .1

العام، وك ل  إ ا وق  منم اع داء وس   على أحد 
 رؤذا م أثناء العمل، أو بسببم.

إذي ثبم  حا اري ت  ي  تا  ي ضويوط ي وي ت  ل  ي اويت  .9
 .  ان   ي ي رت وي 651  إ   )514ان )
 

ا يجــوز الاصــل مــ  الخدمــة إا  وفــل وم ــ  ااحــوال
 وفقا احكام   ا القانون.

 كات  و. -1
 
 كات  و. -5
 
 
 
 كات  و. -3

 
 
 

 كات  و. -4
 

 كات  و. -2
 

 كات  و. -6
 
 كات  و. -7
 

 

إذي ثبم  حا اري ت  ي  تا  ي ضويوط ي وي ت   -9
ان   ي   516  512  514يت )ل  ي او 
 .ي رت وي 

  ؤؤكات  
 

؛  ؤؤؤ ي تؤؤؤم يسؤؤؤتبحي  5113 سؤؤؤنة 
ي ارؤؤؤؤؤؤر  ي   ؤؤؤؤؤؤ  اؤؤؤؤؤؤن ا ؤؤؤؤؤؤر   
ي   واؤؤؤؤؤة   تضؤؤؤؤؤا نهت سؤؤؤؤؤ طت  

 توق ا ي جويلي  اريحة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اط   ور 
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علـى صـاحأ العمـل أو إ ا ثب  اع داء العامل  -9
المدير العام ، وك ل  إ ا وق  منم اع داء وس   على 

 أحد رؤذا م أثناء العمل أو بسببم.
ـــــراد العامـــــل الوـــــواب، الـــــوارنمفى  -8 ـــــ  ي إ ا ل

( مـــــ  الك ـــــاب 284( إلـــــى )281المـــــوان مـــــ  )
 الراب  م    ا القانون.

 (10مادة )

صــــاحأ العمــــل إ ا ن ــــأ نــــياد فــــرنى بــــق  
والعامــل فــى  ــأن تطبقــق أحكــام  ــ ا القــانون أو 
أى مــــ  القــــوانق  أو اللــــوا   المنظمــــة لع قــــاف 
العمــل الارنيــة فــألى منهمــا أن يطلــأ مــ  لجنــة 

ت ــكل مــ  : مم ــل للجهــة اينار ــة المخ صــة  –
)مقـــــررا( ، ومم ـــــل للمنظمـــــة النقاب ـــــة ، ومم ـــــل 

تــ ل ع ــرم أيــام  –لمنظمــة أصــحاب ااعمــال 
ــــ   مــــ   تــــار خ النــــياد تســــو  م ونيــــا ، فــــإ ا لــــ  ت

مـ  تـار خ  –ال سو ة ت ل واحـد وع ـر   يومـا 
وــاز اى منهمــا أن يطلــأ مــ   –تقــدي  الطلــأ 

ـــــى  ـــــياد إل ـــــة الن ـــــة المخ صـــــة إحال الجهـــــة اينار 
المحكمــة العمال ــة المنصــو  علقهــا فــى المــانم 

( مــــ   ــــ ا القــــانون أو أن يلجــــأ إلقهــــا فــــى 12)
ة وأربعـــق  يومـــا مـــ  تـــار خ موعـــد أقصـــاه تمســـ

ان هاء المدم المحدنم لل سو ة ذواء كـان قـد تقـدم 
للجنــة بطلــأ ال ســو ة أو لــ  ي قــدم بــم وإا ذــق، 

 حقم فى عرض اامر على المحكمة .

 (216دة )ما

مــ  عــدم ايتــ ل بحــق ال قاتــل، إ ا ن ــأ نــياد فــرني 
بـــــق  صـــــاحأ العمـــــل والعامـــــل ب ـــــأن تطبقـــــق أحكـــــام  ـــــ ا 

ـــوانق   اف الصـــلة كـــان اي منهمـــا  القـــانون، أو أي مـــ  الق
تــ ل ع ــرم أيــام مــ  تــار خ ن ــوء النــياد أن يطلــأ تســو  م 

 -ونيا بمعرفة لجنة ت كل على النحو اآلتى:
 ) ر قــــــــــــسا(     العمل، أو م  ينقبم. ةمدير مدير 

 العامل، أو م  يم لم.                ) عووا  (
 ) عووا  (      يم لم.صاحأ العمل، أو م  

ان يســـــــ عق  بـــــــ وي الخبـــــــرم حســـــــأ  اللجنـــــــةولـــــــر  س 
 الموتود المعروض.

مــــ  أعمالهــــا تــــ ل واحــــد  اللجنــــةو جــــأ أن تن هــــل  
ــا مــ  تــار خ تقــدي  الطلــأ، فــإ ا تمــ  ال ســو ة  وع ــر   يوًم

إثبــاف  لــ  فــل محوــر يوقعــم  اللجنــةالونيــة، ي ــولى ر ــ س 
ال ـل تــ  فقهـا، و حــال  رفـا النـياد، و لحــق بمحوـر الجلســة 

، المخ صـــةالعمال ـــة  بالمحكمـــةإلـــى قاتـــل اامـــور الوق  ـــة 
و كــون قــابً  لل ناقــ  بــاامر الــ ي يصــدره و ن هــل بــم النــياد 

 فل حدون ما تم  ال سو ة الونية   م.
ـــة،  ـــراًرا بنظـــام عمـــل اللجن ـــوز ر المخـــ   ق و صـــدر ال

 والنما ج، والسج ف ال ل تس عق  بها.

 (216مادة )

 

 
 
 
 
 
 
  ؤؤكات  
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 (211مادة ) 

إ ا لــــ  تــــ   تســــو ة النـــــياد ونًيــــا يحــــرر ر ــــ س اللجنـــــة 
محوًرا بما ت ، و وق  منم، وم   رفل النياد، و  ب  ما ت  

ورأيهــــا فــــل مــــ  أعمــــال، ومــــا تلق ــــم اللجنــــة مــــ  مســــ نداف، 
موتود النياد، و حال إلى المحكمة العمال ة المخ صة بنـاء 
على  لأ أي م   ر  م، و حدن قل  ك اب المحكمة ولسـة 

ع ر   يوما م  تار خ ورون  تتجت النظر النياد فل مدم ا 
 .الطلأ، وعل م إع ن  رفل النياد بها

فــإ ا كــان موتــود النــياد ي علــق باصــل العامــل، ووــأ 
المحكمــة أن تاصــل فــل  ــ ا الطلــأ بصــاة مســ عجلة علــى 

تــــ ل ث ثــــة أ ــــهر مــــ  تــــار خ أول ولســــة، فــــإ ا رأف مــــ  
ظــا ر ااوراا صــحة  لــأ العامــل، أليمــ  صــاحأ العمــل 
أن يـــإني إلـــى العامـــل مـــا يعـــانل أوـــره مـــ  تـــار خ الاصـــل، 

 .وبحد أقصى ذ ة أ هر، و كون قرار ا نها ً ا
المبـــــالم ال ـــــل اذـــــ وفا ا العامـــــل ناـــــاً ا لقـــــرار  تخ ؤؤؤؤؤم

المحكمـــة مـــ  مبلـــم ال عـــو ئ الـــ ي يحكـــ  بـــم أو أي مبـــالم 
أتـــرى مســـ حقة لـــم قبـــل صـــاحأ العمـــل، مـــ  مراعـــام نـــ  

 .  ان   ي ي رت وي 331)المانم 
فـإ ا كـان فصـل العامــل بسـبأ الن ـاض النقـابل، قوــ  

 .المحكمة بإعانتم إلى عملم إ ا  لأ  ل 

 (211مادة )

ــا يحــرر ر ــ س اللجنــة  إ ا لــ  تــ   تســو ة النــياد ونًي
محوًرا بمـا تـ ، و وقـ  منـم، ومـ   رفـل النـياد، و  بـ  

ورأيها ما ت  م  أعمال، وما تلق م اللجنة م  مس نداف، 
فـــــل موتـــــود النـــــياد، و حـــــال إلـــــى المحكمـــــة العمال ـــــة 
المخ صــة بنــاء علــى  لــأ أي مــ   ر  ــم، و حــدن قلــ  

 جؤؤؤت اتُ فــل مــدم ا لنظــر النــياد ك ــاب المحكمــة ولســة 
ع ــــر   يومــــا مــــ  تــــار خ ورون الطلــــأ، وعل ــــم إعــــ ن 

 . رفل النياد بها
 

 

 

  ؤؤكات         
 

المبــالم ال ـل اذــ وفا ا العامــل ناــاً ا لقــرار  تخ ؤؤم  
المحكمــــة مــــ  مبلــــم ال عــــو ئ الــــ ي يحكــــ  بــــم أو أي 
مبالم أترى مس حقة لم قبل صاحأ العمل، مـ  مراعـام 

 .  ان   ي ي رت وي 145)ن  المانم 
  ؤؤكات  
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  تؤؤؤؤؤؤم يسؤؤؤؤؤؤتبحي  ي ارؤؤؤؤؤؤر  ي ات اؤؤؤؤؤؤة
  وباؤؤؤؤؤؤت   145)اؤؤؤؤؤؤت   )ي اؤؤؤؤؤؤتت  

 ؛  لت ار ؤؤؤؤؤؤؤؤؤوت 133)ي اؤؤؤؤؤؤؤؤؤتت  
وتلحت ؤؤؤؤؤة ي ؤؤؤؤؤوي ت   هؤؤؤؤؤ   ي ارؤؤؤؤؤر  

  ي ختاؤؤؤؤؤؤة 145 ؤؤؤؤؤؤ  ي اؤؤؤؤؤؤتت  )
وؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ت وي   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ي ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
ي ت سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا    ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ س ي اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتت  

  ي ختاؤؤؤؤة وإ هؤؤؤؤتل ي  رؤؤؤؤح 133)
 غ ر ا حت ي اح .

 (12مادة )

إ ا تســبأ العامــل بخط ــم وبمناذــبة عملــم 
فــى فقــد أو إتــ   مهمــاف أو آاف أو تامـــاف 

العمـل أو كانـ  فـى أو من جاف يملكها صـاحأ 
 عهدتم ال يم بأناء ل مة ما فقد أو أتلف .

ولصــــــاحأ العمــــــل بعــــــد إوــــــراء ال حققــــــق 

 (219مادة )

إ ا تســبأ العامــل بخط ــم، أو بمناذــبة عملــم فــل فقــد، 
 أو إتـــــ   مهمـــــاف، أو آاف، أو تامـــــاف، أو من جـــــاف أو

غقر ــا، يملكهــا صــاحأ العمــل، أو كانــ  فــل عهدتــم، ال ــيم 
 أو أتلف.بأناء ل مة ما فقد، 

 (219مادة )

        
  ؤؤكات  
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 مبررات التعديل

وإتطار العامل أن يبدأ باق طاد المبلم المـ كور 
مــ  أوــره علــى أا يي ــد مــا يق طــ  لهــ ا الغــرض 

 على أور تمسة أيام فى ال هر الواحد .
و جـــــــوز للعامـــــــل أن يـــــــ ظل  مـــــــ  تقــــــــدير 

اللجنـــة الم ـــار إلقهـــا فـــى  صـــاحأ العمـــل أمـــام
( مــــــ   ــــــ ا القــــــانون ووفقــــــا للمــــــدن 12المــــــانم )

 وايوراءاف الوارنم بها .
فإ ا ل  يقئ لصاحأ العمل بالمبلم ال ى 
قدره ل ت   أو قوى لم بأقل منم ووـأ عل ـم 
رن مـــا اق طـــ  نون ووـــم حـــق تـــ ل ذـــبعة أيـــام 

 م  تار خ صدور قرار اللجنة .
يســــــ وفى وا يجــــــوز لصــــــاحأ العمــــــل أن 

مســـــ حقاتم بطر ـــــق ااق طـــــاد وفقـــــا لحكـــــ   ـــــ ه 
 المانم إ ا بلم مجموعها أور  هر   .

ولصـاحأ العمـل بعـد إوـراء ال حققـق وإتطـار العامـل، 
ل م م  أوـره، علـى أا يي ـد إأن يبدأ باق طاد المبلم الم ار 

مــا يق طــ  لهــ ا الغــرض علــى أوــر تمســة أيــام فــل ال ــهر 
 الواحد.

 العمال ــــــة المحكمــــــةو جــــــوز للعامــــــل أن يــــــ ظل  أمــــــام 
وـراءاف م  تقدير صاحأ العمل ووفًقـا للمـدن واي المخ صة

 المحدنم فل   ا القانون.
فــــإ ا لــــ  يقــــئ لصــــاحأ العمــــل بــــالمبلم الــــ ي قـــــدره 
ل تـ  ، أو قوــل لـم بأقــل منـم، ووــأ عل ـم رن مــا اق طــ  

 نون ووم حق ت ل ذبعة أيام م  تار خ صدور الحك .
وا يجــــــوز لصــــــاحأ العمــــــل، أن يســــــ وفل مســــــ حقاتم 

ن عــ  أوــر بطر ــق ااق طــاد وفًقــا لحكــ   ــ ه المــانم،   مــا زا
  هر  .

 
 
 
 
 
 

 كات   
 

 

 

 

 

 (14مادة )

تخــــــــل ااحكــــــــام الــــــــوارنم بهــــــــ ا البــــــــاب  ا
بالوــــماناف المقــــررم بقــــانون النقابــــاف العمال ــــة 

 اعواء مجالس إنارم المنظماف النقاب ة.

 (218مادة )

ـــــلك ااحكـــــام الـــــوارنم بهـــــ ا الاصـــــل بالوـــــماناف  ا تكِخ
المنظماف النقاب ـة العمال ـة اعوـاء مجـالس المقررم بقانون 

 إنارم المنظماف النقاب ة.

 (218مادة )

ا تكِخــــــــلك ااحكــــــــام الــــــــوارنم بهــــــــ ا الاصــــــــل بالوــــــــماناف 
 حاتوؤؤؤؤؤؤة  المنظمــــــاف النقاب ــــــة العمال ــــــةالمقــــــررم بقــــــانون 

اعوــــــــــاء مجــــــــــالس إنارم  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ي تن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م ي نرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  
 المنظماف النقاب ة.

تؤؤؤؤؤم إ ؤؤؤؤؤتلة )اؤؤؤؤؤت   )  حاتوؤؤؤؤؤة 
حؤؤؤؤؤؤؤا ي تن ؤؤؤؤؤؤؤ م  و ؤؤؤؤؤؤؤح )اؤؤؤؤؤؤؤت   
)ي ان اؤؤؤؤت  ي نرت  ؤؤؤؤة ي  ات  ؤؤؤؤة ؛ 

  ضاط ي   تغة. 

 (15مادة )

صـاحأ العمـل ققـد الجـياءاف المال ـة  على
ال ــى توقــ  علــى العمــال فــى ذــجل تــا ، مــ  
ب ــان ذــبأ تول عهــا واذــ  العامــل ومقــدار أوــره، 
وأن ياـــرن لهـــا حســـابا تاصـــا، و كـــون ال صـــر  
فقهــا  بقـــا لمـــا يقــرره الـــوز ر المخـــ   بااتاـــاا 

 م  ااتحان العام لنقاباف عمال مصر.

 (220مادة )

أن يمســـــ  ذـــــجً  لققـــــد  علـــــى صـــــاحأ العمـــــل يجـــــأ
الجــــياءاف المال ــــة الموقعــــة علــــى العمــــال، مــــ  ب ــــان ذــــبأ 
تول عهـــا واذـــ  العامـــل و مقـــدار أوـــره، وأن ياـــرن لحصـــقل ها 
حســـــاًبا تاًصــــــا، و صـــــدر الــــــوز ر المخـــــ   قــــــراًرا بك ف ــــــة 

ـــــة العمال ـــــة  المنظمـــــةال صـــــر  فقهـــــا بااتاـــــاا مـــــ    النقاب 
 المعن ة.

 (220مادة )

        

  ؤؤكات  
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 (204مادة )

ن هـــل عقـــد العمـــل محـــدن المـــدم بانقوـــاء ت
 .مدتم

ــــى تمــــس  ــــرم العقــــد لمــــدم تي ــــد عل فــــإ ا أب
 -ذــــنواف، وــــاز للعامــــل إنهــــاؤه نون تعــــو ئ 

و ل  بعـد إتطـار  -عند انقواء تمس ذنواف 
ــــــة أ ــــــهر ــــــل اينهــــــاء ب  ث  صــــــاحأ العمــــــل قب

وتسري أحكـام الاقـرم السـابقة علـى حـااف إنهـاء 
 .بعد انقواء المدم الم كورمالعامل للعقد 

 (205مادة )

( مــ   ــ ا 206مراعــام أحكــام المــانم ) مــ 
القانون إ ا انقو  مدم عقد العمـل محـدن المـدم 
واذـــ مر  رفــــاه فــــى تناقــــ ه، اع بــــر  لــــ  منهمــــا 

 تجديدا للعقد لمدم غقر محدنم.
 وا يسرى  ل  على عقون عمل ااوانأ.

 )الفصل السادس(

 لفرديةانتهاء عالقة العمل ا

 (222مادة )

ـــان )  ، 10مـــ  عـــدم ايتـــ ل بمـــا نصـــ  عل ـــم المانت
( مــــ   ـــــ ا القـــــانون، ين هـــــل عقـــــد العمـــــل محـــــدن المـــــدم 21

لإذي يستار    قة ي  ا  و ح ذ ا  اؤح  ال بانقواء مدتم، 
، وـــاز اي مـــ  الطــرفق  إنهـــاء العقـــد تجؤؤت ا سؤؤؤم سؤؤؤنوي 

 ب ـهر  ، واب رض إتطار الطر  اآلتر ك ابة قبل اينهاء 
 يسري  ل  على عقون عمل ااوانأ.

فــإ ا كــان اينهــاء مــ  وانــأ صــاحأ العمــل، اذــ حق 
العامــل مكافــأم تعــانل أوــر  ــهر عــ  كــل ذــنة مــ  ذــنواف 

 الخدمة.

 )الفصل السادس(

 انتهاء عالقة العمل الفردية

 (222مادة )

، 10م  عدم ايتـ ل بمـا نصـ  عل ـم المانتـان )
( مــ   ــ ا القــانون، ين هــل عقــد العمــل محــدن المــدم 21

 اؤؤح  ال تجؤؤت ا  حؤؤحت  رؤؤح ي  اؤؤ لؤؤإذي بانقوــاء مدتــم، 
، واز اي مـ  الطـرفق  إنهـاء العقـد ب ـرض أ با سنوي 

 إتطــار الطــر  اآلتــر ك ابــة قبــل اينهــاء ب ــهر  ، وا
 يسري  ل  على عقون عمل ااوانأ.

 كات    

تؤؤؤؤم إ ؤؤؤؤتت  اؤؤؤؤ تغة ي اؤؤؤؤتت  اؤؤؤؤا 
ي تأك ؤؤؤح   ؤؤؤ   ؤؤؤحا تجؤؤؤت ا اؤؤؤح  
ي تجحيؤؤؤح أ بؤؤؤا سؤؤؤنوي   ؤؤؤحاًل اؤؤؤن 
سؤؤؤؤؤؤؤؤم سؤؤؤؤؤؤؤؤنوي ؛ يتاتًقؤؤؤؤؤؤؤؤت اؤؤؤؤؤؤؤؤا 
ي ت ؤؤؤؤؤحي  ي تؤؤؤؤؤ ر أحرتؤؤؤؤؤة ي  جنؤؤؤؤؤة 

  اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 71  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ي اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتت  )
ا ؤؤؤؤؤؤر   ي رؤؤؤؤؤؤت وي لؤؤؤؤؤؤ  شؤؤؤؤؤؤأي 
حؤؤؤؤؤؤؤتال  ي تاؤؤؤؤؤؤؤت  ي  رؤؤؤؤؤؤؤح غ ؤؤؤؤؤؤؤر 

 اؤؤؤؤؤن   نهؤؤؤؤؤت   –ا ؤؤؤؤؤحت ي اؤؤؤؤؤح  
تجؤؤؤت ا اؤؤؤح  تجحيؤؤؤح ي  رؤؤؤح أ بؤؤؤا 

 سنوي . 

 (201)مادة 

إ ا أبــرم عقــد العمــل ينجــاز عمــل معــق ، 
ان هــى العقــد بإنجــاز  ــ ا العمــل ، فــإ ا اذــ غرا 
 ـــ ا اينجـــاز مـــدم تي ـــد علـــى تمـــس ذـــنواف ا 
يجـــــوز للعامـــــل إنهـــــاء العقـــــد قبـــــل تمـــــام إنجـــــار 

 العمل.
  (208)مادة 

إ ا ان هــى عقــد العمــل المبــرم لعمــل معـــق  
 ر  ـم بإنجازه، وـاز تجديـده باتاـاا صـر   بـق  

 و ل  لعمل أو أعمال أترى مماثلة.
فــــــإ ا زانف مــــــدم إنجــــــاز العمــــــل ااصــــــلى 

 (221مادة )

إ ا أبــرم عقــد العمــل ينجــاز عمــل معــق ، ان هــى العقــد 
ــــاا صــــر   بــــق  بإنجــــاز  ــــ ا العمــــل، و جــــوز  تجديــــده باتا

  ر  م، و ل  لعمل أو أعمال أترى مماثلة.
فـــإ ا ان هـــل العقـــد المبـــرم ينجـــاز عمـــل معـــق  واذـــ مر 
 رفاه فل تناق ه، اع بر  ل  تجديًدا منهما له ا العقد لعمل، 

 أو أعمال أترى مماثلة.
اذـ غرا إنجـاز العمـل ااصـلى، أو ااعمـال ال ـل  فإ ا

، ا يجــوز للعامــل إنهــاء سؤؤنوي  سؤؤموــدن لهــا اك ــر مــ  
 العقد قبل تمام إنجاز   ه ااعمال.

 (221مادة )

  ؤؤكات  
 

 
  ؤؤكات  

 

  
فـــــــإ ا اذـــــــ غرا إنجـــــــاز العمـــــــل ااصـــــــلى، أو ااعمـــــــال  

، ا يجــــــوز سؤؤؤؤؤنوي أ بؤؤؤؤؤؤا  ال ـــــل وـــــدن لهـــــا اك ــــــر مـــــ 
 . للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز   ه ااعمال

 
يسؤؤؤؤؤؤتبحي    تؤؤؤؤؤؤم ي ارؤؤؤؤؤؤر  ي ات اؤؤؤؤؤؤة

)اؤؤؤؤؤت   )أ بؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤنوي   وباؤؤؤؤؤت   
)سؤؤؤؤؤؤم سؤؤؤؤؤؤنوي  ؛ يتاتًقؤؤؤؤؤؤت اؤؤؤؤؤؤا 
ي ت ؤؤؤحي   ي تؤؤؤ  أحرتهؤؤؤت ي  جنؤؤؤة 
لؤؤؤ  شؤؤؤأي حؤؤؤتال  ي تاؤؤؤت  ي  رؤؤؤح 

 غ ر ا حت ي اح .
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وااعمـــــال ال ـــــى وـــــدن العقـــــد لهـــــا علـــــى تمـــــس 
ذــنواف، ا يجــوز للعامــل إنهــاء العقــد قبــل تمــام 

 إنجاز   ه ااعمال.
 (220مادة )

( مـ  289م  عدم ايت ل بحك  المانم )
ومــ  مراعــام أحكــام المــوان ال ال ــة ،  القــانون  ــ ا 

إ ا كـــان عقـــد العمـــل غقـــر محـــدن المـــدم ، وـــاز 
لكل م   ر  ـم إنهـاؤه ب ـرض أن يخطـر الطـر  

 ااتر ك ابة قبل اينهاء .
يجــــوز لصــــاحأ العمــــل أن ينهــــى  ــــ ا  وا

( مـــ  68العقـــد إا فـــى حـــدون مـــا ورن بالمـــانم )
 ــ ا القــانون أو ثبــوف عــدم كاــاءم العامــل  بقــا 

 ما تن  عل م اللوا   المع مدم .ل
يجـــأ أن يســـ ند العامـــل فـــى اينهـــاء  كمـــا

إلـــــــى مبـــــــرر م ـــــــرود وكـــــــا  ي علـــــــق بظروفـــــــم 
 الصح ة أو ااو ماع ة أو ااق صانية .

فــى وم ــ  ااحـوال أن يــ   اينهــاء  و راعـى
 فى وق  مناذأ لظرو  العمل.

 (222مادة )

إ ا كــان عقــد العمــل غقــر محــدن المــدم، وــاز اي مــ  
 ر  ــم إنهــاؤه، ب ـــرض أن يخطــر الطــر  اآلتـــر ك ابــة قبـــل 

 اينهاء ب  ثة أ هر.

 (222مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (224مادة )

( مـــــ   ـــــ ا 910مـــــ  عـــــدم ايتـــــ ل بحكـــــ  المـــــانم )
القــــــانون، ومـــــــ  مراعــــــام أحكـــــــام المــــــوان ال ال ـــــــة، ا يجـــــــوز 
اصحاب ااعمـال، والعمـال، إنهـاء عقـد العمـل غقـر محـدن 

 بمبرر م رود وكا . المدم، إا
و راعــى فــل وم ــ  ااحــوال، أن يــ   اينهــاء فــل وقــ  

 مناذأ لظرو  العمل.

 (224مادة )

 

 

 
  ؤؤكات  
 

 

 (221مادة )

تعلقـــــق ايتطـــــار باينهـــــاء علـــــى  ايجـــــوز
  رض واقف أو فاذخ .

و بــــدأ ذــــر ان مهلــــة ايتطــــار مــــ  تــــار خ 
تســلمم، وتح ســأ مــدم تدمــة العامــل مــ  تــار خ 

العمــــــــل وح ــــــــى تــــــــار خ ان هــــــــاء مهلــــــــة تســــــــلمم 
 ايتطار.

 (225مادة )

ا يجــوز تعلقــق ايتطــار باينهــاء علــى  ــرض واقــف، 
 أو فاذخ.

 بدأ ذر ان مهلة ايتطار م  تار خ تسلمم. و 

 (225مادة )

 

  ؤؤكات  
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 (222مادة )

توو ـــــم ايتطـــــار للعامـــــل تـــــ ل  ايجـــــوز
إوازاتم وا تح سأ مهلة ايتطار إا مـ  القـوم 

 ال الى ان هاء ايوازم.
ــــى إوــــازم مرتــــ ة  وإ ا حصــــل العامــــل عل

تــ ل مهلــة ايتطــار يوقــف ذــر ان  ــ ه المهلــة 
وا يبــدأ ذــر انها مــ  وديــد إا مــ  القــوم ال ــالى 

 ان هاء تل  ايوازم.

 (226مادة )

توو ـــم ايتطـــار للعامـــل تـــ ل إوازاتـــم، وا ا يجـــوز 
تح سأ مهلة ايتطار إا م  القوم ال الل ان هـاء ايوـازم، 
وإ ا حصــــــل العامــــــل علـــــــى إوــــــازم مرتـــــــ ة تــــــ ل مهلـــــــة 
ايتطـــار، يوقـــف ذـــر ان  ـــ ه المهلـــة وا يبـــدأ ذـــر انها مـــ  

 وديد إا م  القوم ال الل ان هاء تل  ايوازم.

 (226مادة )

 

 

  ؤؤكات  
 

 

 (224مادة )

عقــد العمــل قا مــا  ــوال مهلــة ايتطــار  يظــل
و ل ــيم  رفــاه ب ناقــ  وم ــ  اال يامــاف النا ــ ة عنــم ، 

 و ن هى العقد بانقواء   ه المهلة.

 (221مادة )

عقــد العمــل قا ًمــا  ــوال مهلــة ايتطــار، و ل ــيم  يظــل
 رفــاه ب ناقــ  وم ــ  اال يامــاف النا ــ ة عنــم، و ن هــل العقــد 

 بانقواء   ه المهلة.

 (221مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (225مادة )

ا يجــوز ااتاــاا علــى ايعاــاء مــ   ــرض 
ايتطار أو تخف ئ مدتم، ولك  يجوز ااتااا 

 على ز انم   ه المدم .
و جوز لصاحأ العمل إعاـاء العامـل مـ   

مراعـــام مهلـــة ايتطـــار كلهـــا أو بعوـــها فىحالـــة 
 إنهاء العقد م  وانأ العامل.

 (229مادة )

يجــوز ااتاــاا علــى ايعاــاء مــ   ــرض ايتطــار أو ا 
 تخف ئ مدتم، و جوز ااتااا على ز انم   ه المدم.

و جوز لصاحأ العمل، إعااء العامل م  مراعام مهلـة 
ايتطـار كلهـا، أو بعوـها فـل حالـة إنهـاء العقـد مـ  وانـأ 

 العامل.

 (229مادة )

 

 

  ؤؤكات  
 

 

 (226مادة )

كــــــان ايتطــــــار باينهــــــاء مــــــ  وانــــــأ  إ ا
صــاحأ العمــل ، يحــق للعامــل أن ي غقــأ يومــا 
كـــــام  فـــــى ااذـــــبود أو ثمـــــانى ذـــــاعاف أثنـــــاء 
ااذــــبود ، و لــــ  للبحــــخ عــــ  عمــــل آتــــر مــــ  

 اذ حقاقم اوره ع  يوم أو ذاعاف الغ اب .
ــــــد يــــــوم الغ ــــــاب أو  و كــــــون  للعامــــــل تحدي

 (228مادة )

كعان اخخطعار باخنهععاء معن جانععب ععاحب العمععل،  إ ا

ععا كععامالًل فععي انسععبوع أو  مععاني  يحععل للعامععل أن يتغيععب يومًل

سععاعات أ نععاء انسععبوع، وبلععع للبحععث عععن عمععل  خععر مععم 

 استحقاقه نجره عن يوم أو ساعات الغياب.
للعامـــل تحديـــد يـــوم الغ ـــاب، أو ذـــاعاتم، ب ـــرض أن  و كــون 

 يخطر صاحأ العمل ب ل  فل القوم السابق للغ اب على ااقل.

 (228مادة )

 

 

  ؤؤكات  
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ذــاعاتم ب ــرض أن يخطــر صــاحأ العمــل بــ ل  
 وم السابق للغ اب على ااقل.فى الق

 (221مادة )

العمــــــل أن يعاــــــى العامــــــل مــــــ   لصــــــاحأ
العمــل أثنــاء مهلــة ايتطــار ، مــ  اح ســاب مــدم 
ــــ   تدمــــة العامــــل مســــ مرم إلــــى حــــق  ان هــــاء تل
المهلــــة ، مــــ  مــــا ي رتــــأ علــــى  لــــ  مــــ  آثــــار 
وبخاصـــــة اذـــــ حقاا العامـــــل أوـــــره عـــــ  مهلـــــة 

 ايتطار.

 (240مادة )

العمل أن يعال العامل م  العمل أثنـاء مهلـة  لصاحأ
ايتطار، م  اح ساب مدم تدمـة العامـل مسـ مرم إلـى حـق  
ان هــــاء تلــــ  المهلــــة، مــــ  مــــا ي رتــــأ علــــى  لــــ  مــــ  آثــــار، 

 وبخاصة اذ حقاا العامل أوره ع    ه المهلة.

 (240مادة )

 

 

  ؤؤكات  
 

 

 (229مادة )

إ ا أنهــى صــاحأ العمــل عقــد العمــل نون 
إتطـــار أو قبـــل انقوـــاء مهلـــة ا يتطـــار ال ـــيم 
بــأن يـــإنى للعامـــل مبلغـــا يعـــانل أوـــره عـــ  مـــدم 

 المهلة أو الجيء الباقى منها .
 ــــ ه الحالــــة تحســــأ مــــدم المهلــــة أو  وفــــى

الجـــيء البـــاقى منهـــا تـــم  مـــدم تدمـــة العامـــل، 
و ســـــ مر صـــــاحأ العمـــــل فـــــى تحمـــــل ااعبـــــاء 

 واال ياماف الم رتبة على  ل .

 (242مادة )

إ ا أنهى صـاحأ العمـل عقـد العمـل غقـر محـدن المـدم 
نون إتطـــار، أو قبـــل انقوـــاء مهلـــة ايتطـــار، يل ـــيم بـــأن 
يــإني للعامــل مبلًغــا يعــانل أوــره عــ  مــدم المهلــة، أو الجــيء 

 .الباقل منها
وفــل  ــ ه الحالــة تحســأ مــدم المهلــة، أو الجــيء البــاقل 

فـل منها تم  مدم تدمـة العامـل، و سـ مر صـاحأ العمـل 
تحمل ااعباء، واال ياماف الم رتبة علـى  لـ ، أمـا إ ا كـان 
اينهاء صانًرا م  وانأ العامل فإن العقـد ين هـل مـ  وقـ  

 تركم العمل.

 (242مادة )

 

 

  ؤؤكات  
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 (210مادة )

ا تع بــر مــ  المبـــرراف الم ــروعة والكا  ـــة 
 ل نهاء ااذباب اآلت ة:

ـــة أو ) أ ( اللـــون أو الجـــنس أو الحالـــة  ااو ماع 
 المســ ول اف العا ل ــة أو الحمــل أو الــدي  أو الــرأى

 الس اذى.
)ب( ان ســـــــاب العامـــــــل إلـــــــى منظمـــــــة نقاب ــــــــة أو 
م ـــــارك م فـــــى ن ـــــاض نقـــــابىاى نطـــــاا مـــــا تحـــــدنه 

 القوانق .
)ج( ممارذة صاة مم ل العمال أو ذـبق ممارذـة 

   ه الصاة أو السعى إلى تم قل العمال.
ـــدي   ـــكوى أو إقامـــ ة نعـــوى تـــد صـــاحأ )ن( تق

ـــ  تظلمـــا مـــ  إتـــ ل  العمـــل أو الم ـــاركة فـــى  ل
 بالقوانق  أو اللوا   أو عقون العمل.

) ـــ( تول ــ  الحجــي علــى مســ حقاف العامــل تحــ  
 يد صاحأ العمل.

 )و( اذ خدام العامل لحقم فى ايوازاف.

 (241مادة )

إ ا أنهـى صــاحأ العمــل العقــد غقــر محــدن المــدم لســبأ 
أصــابم مــ   اؤؤتغقــر م ــرود، كــان للعامــل الحــق فــل تعــو ئ 

تــرر بســبأ  ــ ا اينهــاء بمقــدار أوــر  ــهر   عــ  كــل ذــنة 
مــ  ذــنواف الخدمــة، وا يخــل  لــ  بحــق العامــل فــل المطالبــة 

 بباقل حقوقم المقررم قانوًنا.
 يأتل: و ع بر م  ااذباب غقر الم روعة ما

ان ساب العامـل إلـى منظمـة نقاب ـة، أو م ـارك م فـل  .2
 ن اض نقابل فل نطاا   ا القانون.

ممارذــة صــاة الماــوض العمــالل، أو ذــبق ممارذــة  .1
   ه الصاة، أو السعل إلى  ل .

تقدي   ـكوى، أو إقامـة نعـوى تـد صـاحأ العمـل،  .2
أو الم ــاركة فــل  لــ ، تظلًمــا مــ  إت لــم بــالقوانق ، 

 أو عقون العمل.أو اللوا  ، 
تول ــــ  الحجـــــي علــــى مســـــ حقاف العامــــل تحـــــ  يـــــد  .4

 صاحأ العمل.
لـــم  الممنوحـــةاذـــ خدام العامـــل لحقـــم فـــل ايوـــازاف  .5

  بًقا احكام   ا القانون.
اللــــــــون، أو الجـــــــــنس، أو الحالـــــــــة ااو ماع ـــــــــة، أو  .6

المس ول اف العا ل ة، أو الحمـل، أو الـدي ، أو الـرأي 
 الس اذل.

 (241مادة )

 

ـــر محـــدن المـــدم  إ ا أنهـــى صـــاحأ العمـــل العقـــد غق
 اؤت لسبأ غقر م رود، كـان للعامـل الحـق فـل تعـو ئ 

أصابم م  ترر بسبأ  ـ ا اينهـاء بمقـدار أوـر  ـهر   
عـــ  كـــل ذـــنة مـــ  ذـــنواف الخدمـــة، وا يخـــل  لـــ  بحـــق 

 العامل فل المطالبة بباقل حقوقم المقررم قانوًنا.
 

 

 

  ؤؤكات  
 

 
 
 

  اط   ور 
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 (242)مادة  

يع بر العامل مسـ ققً  مـ  العمـل إ ا تغقـأ بـدون مبـرر 
م رود أك ـر مـ  ع ـر   يومـا م قطعـة تـ ل السـنة الواحـدم، 

  ؤؤ  أي وسؤؤبا ذ ؤؤا إ ؤؤ ي  أو أك ــر مــ  ع ــرم أيــام م  ال ــة، 
وخطتش اواؤ     ؤة و  ؤم ي واؤو  اؤن اؤتح  ي  اؤ   أ  

ااولــى، للعامــل بعــد   ابــم ع ــرم أيــام فــل الحالــة  اؤؤن واا ؤؤة 
 وتمسة أيام فل الحالة ال ان ة.

 (242مادة )

يع بــر العامـــل مســـ ققً  مـــ  العمـــل إ ا تغقـــأ بـــدون 
مبرر م رود أك ر م  ع ر   يوما م قطعة تـ ل السـنة 

م م  ال ــة، علــى أن يســبق الواحــدم، أو أك ــر مــ  ع ــرم أيــا
وخطؤؤؤتش اواؤؤؤ     ؤؤؤة و  ؤؤؤم ي واؤؤؤو  اؤؤؤن   ر لـــ  إنـــ ا

للعامــل بعــد   ابــم ع ــرم  ة اؤؤتح  ي  اؤؤ  أ  اؤؤن واا ؤؤ
 أيام فل الحالة ااولى، وتمسة أيام فل الحالة ال ان ة.

ت ؤؤؤحي  او ؤؤؤا   ؤؤؤاط اؤؤؤ تغة  
  اؤؤؤؤؤؤؤة م م وت نسؤؤؤؤؤؤؤاة   جا ؤؤؤؤؤؤؤة  

 يال تري  ةم ي وي ت  وت اتت .

 (228مادة )

ــــــــ   ا يع ــــــــد باذــــــــ قالة العامــــــــل إا إ ا كان
مك وبة، وللعامل المسـ ققل أن يعـدل عـ  اذـ قال م 

ـــة  تـــ ل أذـــبود مـــ  تـــار خ إتطـــار صـــاحأ ك اب
ــة  العمــل للعامــل بقبــول ااذــ قالة، وفــل  ــ ه الحال

 .تع بر ااذ قالة كأن ل  تك 

 (244مادة )

للعامــل أن يقــدم اذـــ قال م ك ابــة لصـــاحأ العمــل ب ـــرض 
أو مــ  وكقلــم الخــا ، ومع مــدم  اؤؤن ي  تاؤؤ أن تكــون موقعــة 

 م  الجهة اينار ة المخ صة.
ـــــول  ـــــالقرار الصـــــانر بقب وا تن هـــــل تدمـــــة العامـــــل إا ب
ااذـــ قالة، وعلـــى العامـــل أن يســـ مر فـــل العمـــل إلـــى أن تبـــ  
وهة عملم فل ااذ قالة ت ل ع ـرم أيـام مـ  تـار خ تقـديمها، 
وإا اع بـــرف مقبولـــة باـــواف  ـــ ه المـــدم، وللعامـــل المســـ ققل أو 

تــار خ وكقلــم الخــا  العــدول عــ  ااذــ قالة تــ ل أذــبود مــ  
إتطـــاره بقبـــول صـــاحأ العمـــل ااذـــ قالة علـــى أن يكـــون  ـــ ا 

 ب ؤؤؤر  اويلرؤؤؤة العــدول مك وًبـــا ومع مـــًدا مـــ  الجهـــة اينار ـــة 
 ، وفل   ه الحالة تع بر ااذ قالة كأن ل  تك .اتح  ي  ا 

 (244مادة )

 
  ؤؤكات  
 

وا تن هــل تدمــة العامــل إا بــالقرار الصــانر بقبــول 
العامـــل أن يســـ مر فـــل العمـــل إلـــى أن ااذـــ قالة، وعلـــى 

تب  وهة عملم فل ااذ قالة ت ل ع ـرم أيـام مـ  تـار خ 
ــة باــواف  ــ ه المــدم، وللعامــل  تقــديمها، وإا اع بــرف مقبول
المســ ققل أو وكقلــم الخــا  العــدول عــ  ااذــ قالة تــ ل 
أذــبود مــ  تــار خ إتطــاره بقبــول صــاحأ العمــل ااذــ قالة 

ـــا ومع مـــًدا مـــ  الجهـــة علـــى أن يكـــون  ـــ ا العـــدول  مك وًب
 اينار ة ، وفل   ه الحالة تع بر ااذ قالة كأن ل  تك .

  تؤؤؤؤم حؤؤؤؤ ا )اؤؤؤؤت   ي ارؤؤؤؤر  ي ات  ؤؤؤؤة
    ب ؤؤؤر  اويلرؤؤؤؤة اؤؤؤتح  ي  اؤؤؤؤ )

ي ؤؤؤؤوي ت  وؤؤؤؤت ارر  ي ات  ؤؤؤؤة  ح ؤؤؤؤث إي 
 ؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤ   ي اؤؤؤؤؤتت  ورت ؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤم 

  اؤؤؤن قؤؤؤت وي ي  اؤؤؤ  119ي اؤؤؤتت  )
 ي تؤؤؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤؤؤنم   ؤؤؤؤؤؤؤ   –ي  ؤؤؤؤؤؤؤت   

تاؤؤؤؤؤ  ي اسؤؤؤؤؤتر   أي أ ؤؤؤؤؤة م ...     
و ؤؤؤؤؤح  أي يسؤؤؤؤؤترت تة كتتوؤؤؤؤؤة صؤؤؤؤؤ   
أسؤؤؤبو  اؤؤؤن تؤؤؤت يص إصطؤؤؤت  اؤؤؤتح  
ي  اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ     تاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وربؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  
يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤترت تة...م    قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح قضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 
ي ا  اؤؤؤؤؤة ي حسؤؤؤؤؤتو ية ي    ؤؤؤؤؤت لؤؤؤؤؤ  

 36   سؤؤؤؤؤؤؤنة 64ي رضؤؤؤؤؤؤؤ ة  قؤؤؤؤؤؤؤم )
وج سؤؤؤؤؤؤؤتهت ي ان رؤؤؤؤؤؤؤح   –قضؤؤؤؤؤؤؤت  ة 

 -5151يو  ؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤنة  3 تؤؤؤؤؤت يص 
  سؤؤؤؤت اة 119 حسؤؤؤؤتو ية ي اؤؤؤؤتت  )

ي ؤؤؤؤؤ كر ف اؤؤؤؤؤت تضؤؤؤؤؤانتة اؤؤؤؤؤن حؤؤؤؤؤا 
ي  تاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح    ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

 م   ؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤنح اؤؤؤؤؤن أي -يسؤؤؤؤؤترت تة
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ق ؤؤؤؤح  هؤؤؤؤت ي ا ؤؤؤؤر   ؤؤؤؤ   ي اه ؤؤؤؤة 
اؤؤؤؤن  ي  تاؤؤؤؤ  لراؤؤؤؤة   تؤؤؤؤر ر لؤؤؤؤ  
شؤؤؤؤؤؤأي يالسؤؤؤؤؤؤترت ة   أ هؤؤؤؤؤؤت   سؤؤؤؤؤؤم 
   ؤؤؤؤؤؤح  ي ؤؤؤؤؤؤحلت  انؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤم ورؤؤؤؤؤؤؤح  

اات سؤؤؤؤؤؤؤؤتة   رؤؤؤؤؤؤؤؤة  ويقاؤؤؤؤؤؤؤؤة   أي 
ل هؤؤت قؤؤح تؤؤم لؤؤ  إطؤؤت  ي ؤؤحي ر  ي تؤؤ  
 سؤؤؤؤاهت ي ا ؤؤؤؤر   هؤؤؤؤت  و  ؤؤؤؤحي  ؤؤؤؤن 
كؤؤؤؤ  ا ؤؤؤؤت ر ي تؤؤؤؤأث ر   ؤؤؤؤ  إ يتتؤؤؤؤة 
 حريتؤؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤؤ  يصت ؤؤؤؤؤؤؤت  يل هؤؤؤؤؤؤؤتل 
يل يتر    قؤؤؤة ي  اؤؤؤ  اؤؤؤن حت اؤؤؤة  
واؤؤؤت يؤؤؤولر ي  اتوؤؤؤة    تاؤؤؤ     و ؤؤؤة 
ي طؤؤؤؤؤؤؤرا ي ضؤؤؤؤؤؤؤب   لؤؤؤؤؤؤؤ    قؤؤؤؤؤؤؤة 

 ال وضؤؤؤؤ ر ذ ؤؤؤؤا اؤؤؤؤتح   ...ي  اؤؤؤؤ 
   يؤؤؤؤؤتم ي  اؤؤؤؤؤ     ؤؤؤؤؤوي  ؤؤؤؤؤ ي ي  ؤؤؤؤؤح

صؤؤؤؤؤ   اؤؤؤؤؤح  اان ؤؤؤؤؤة ق ؤؤؤؤؤ ر   واؤؤؤؤؤت 
وضؤؤؤؤؤؤؤؤان يسؤؤؤؤؤؤؤؤتاري  ي  اؤؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤؤ  
ي ان ؤؤؤؤؤؤأ    ؤؤؤؤؤؤ  ي ن ؤؤؤؤؤؤو ي ا تؤؤؤؤؤؤتت  
ت ي اسؤؤؤؤؤؤؤؤتل وا   ؤؤؤؤؤؤؤؤة اؤؤؤؤؤؤؤؤتح  

 ؤؤؤ  ا تؤؤؤم حؤؤؤ ا ي باؤؤؤت   ..م  ي  اؤؤؤ 
ي ر ؤؤؤؤؤؤح  ي ُا ؤؤؤؤؤؤت  إ  هؤؤؤؤؤؤت و سؤؤؤؤؤؤاتي 

ي خؤؤؤؤتي واويلرؤؤؤؤؤة اؤؤؤؤتح  ي  اؤؤؤؤؤ  
وارؤؤؤؤؤؤؤح ي  ؤؤؤؤؤؤؤح    ؤؤؤؤؤؤؤن يالسؤؤؤؤؤؤؤترت ة 
ي  توؤؤؤؤؤؤؤة انؤؤؤؤؤؤؤة  ي تؤؤؤؤؤؤؤ  أ  ؤؤؤؤؤؤؤ تهت 

 .   تي ا  اة ي حستو ية ي 
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 (212مادة )

للعامل إنهـاء العقـد إ ا أتـل صـاحأ العمـل 
بال يام م  ال ياماتـم الجو ر ـة النا ـ ة عـ  القـانون 
ـــــرنى أو الجمـــــاعى أو ا حـــــة  ـــــد العمـــــل الا أو عق
النظــام ااذاذــى للمن ــأم أو إ ا وقــ  علــى العامــل 
أو أحــد  و ــم اع ــداء مــ  صــاحأ العمــل أو ممــ  

 يم لم .
 ــــ ه الحــــااف بم ابــــة و ع بــــر اينهــــاء فــــى 

إنهاء للعقد م  وانـأ صـاحأ العمـل بغقـر مبـرر 
  م رود .

 (245مادة )

للعامــل إنهــاء العقــد إ ا أتــل صــاحأ العمــل بــال يام مــ  
ال ياماتـــم الجو ر ـــة النا ـــ ة عـــ   ـــ ا القـــانون، أو عقـــد العمـــل 
الاــرني أو الجمــاعل، أو ا حــة النظــام ااذاذــل للمن ــأم، أو 

مــــل، أو أحــــد  و ــــم اع ــــداء مــــ  صـــــاحأ إ ا وقــــ  علــــى العا
 العمل، أو مم  يم لم.

و ع بر اينهاء فل   ه الحـااف بم ابـة إنهـاء للعقـد مـ  
 وانأ صاحأ العمل بغقر مبرر م رود.

 (245مادة )

 

 
 
  ؤؤكات  
 

 

 (212مادة )

ين هـــى عقـــد العمـــل بوفـــام العامـــل حق قـــة أو 
 حكما  بقا للقواعد القانون ة المقررم .

ين هــى عقــد العمــل بوفــام صــاحأ العمــل وا 
إا إ ا كــــان قــــد أبــــرم اع بــــاراف ت علــــق ب ــــخ  

 صاحأ العمل أو بن ا م ال ى ينقط  بوفاتم.
وإ ا تــوفى العامــل و ــو فــى الخدمــة يصــر  
صـــاحأ العمــــل اذــــرتم مـــا يعــــانل أوــــر  ــــهر   
كـــاملق  لمواوهـــة ناقـــاف الجنـــازم بحـــد أننـــى قـــدره 

يصـــــر  منحـــــة ما  ـــــان وتمســـــون ونقهـــــا ، كمـــــا 
تعـانل أوـر العامـل كـام  عـ  ال ـهر الـ ى تــوفى 
  ــــم وال ــــهر   ال ـــــالقق  لــــم  بقـــــا لقواعــــد قـــــوانق  

 ال أمق  ااو ماعى .
و ل ــيم صــاحأ العمــل بناقــاف تجهقــي ونقــل 
الج مــان إلــى الجهــة ال ــى اذــ قدم العامــل منهــا أو 

 هة ال ى تطلأ أذرتم نقلم إلقها .الج

 (246مادة )

العمـل بوفـام العامـل حق قـة، أو حكًمـا،  بًقـا ين هل عقـد 
للقواعد القانون ـة المقـررم، وا ين هـل عقـد العمـل بوفـام صـاحأ 
العمل، إا إ ا كان قد أبرم اع باراف ت علق ب خ  صاحأ 

 العمل، أو بن ا م ال ي ينقط  بوفاتم.
فــإ ا تـــوفل العامـــل و ـــو فـــل الخدمـــة، يصـــر  صـــاحأ 

 هر    بًقـا آلتـر أوـر تقاتـاه  العمل اذرتم ما يعانل أور
لمواوهة ناقاف الجنازم، تصر  لألرمل، فإ ا ل  يوود صرف  
ار ــد ااوان، أو إلــى أي  ــخ  ي بــ  ل امــم ب حمــل ناقــاف 

 الجنازم، و ل  بحد أننى ألف ون م.
كما تكصر  منحة تعانل أور العامـل عـ  ال ـهر الـ ي 

افة إلــى ااوــر و لــ  بايتـ ،تـوفل   ــم، وال ـهر   ال ــالقق  لـم
 بًقــا  ت ؤؤراالمســ حق عــ  أيــام العمــل تــ ل  ــهر الوفــام، 
 .احكام قانون ال أمقناف ااو ماع ة والمعا اف

و ل ـــيم صـــاحأ العمـــل بناقـــاف تجهقـــي، ونقـــل الج مـــان 
إلــى الجهــة ال ــل اذــ قدم العامــل منهــا، أو الجهــة ال ــل تطلــأ 

 أذرتم نقلم إلقها.

 (246مادة )

 

  

  ؤؤكات  
 

 

   كات 
 
 

كما تكصر  منحة تعانل أوـر العامـل عـ  ال ـهر الـ ي 
و لــ  بايتــافة إلــى ااوــر  ،تــوفل   ــم، وال ــهر   ال ــالقق  لــم

ــا  ت ؤؤرا  المســ حق عــ  أيــام العمــل تــ ل  ــهر الوفــام،   بًق
 .احكام قانون ال أمقناف ااو ماع ة والمعا اف

 
 كات   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  اط   ور 
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النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (214مادة )

العمــل بعجــي العامــل عــ  تأنيــة ين هــى عقــد 
 عملم عجيا كل ا أيا كان ذبأ   ا العجي .

فــــإ ا كــــان عجــــي العامــــل عجــــيا وي  ــــا فــــ  
تن هى ع قة العمـل بهـ ا العجـي إا إ ا ثبـ  عـدم 
ـــدى صـــاحأ العمـــل يســـ ط    ووـــون عمـــل آتـــر ل
العامـــل أن يقــــوم بــــم علـــى ووــــم مــــرض ، و  بــــ  

كـــام ووـــون أو عـــدم ووـــون العمـــل اآلتـــر وفقـــا اح
 قانون ال أمق  ااو ماعى .

وإ ا ثب  ووون   ا العمل اآلتر كـان علـى 
صــاحأ العمــل بنــاء علــى  لــأ العامــل أن ينقلــم 
إلــى  لــ  العمــل مــ  عــدم ايتــ ل بأحكــام قــانون 

 ال أمق  ااو ماعى.

 (241مادة )

، قؤؤت وي ي تؤؤأا ن يالحتاؤؤت  مــ  عــدم ايتــ ل بأحكــام 
عــ  تأنيـة عملــة عجــيا كل ــا، ين هـل عقــد العمــل بعجـي العامــل 

 أيا كان ذبأ   ا العجي.
فــإ ا كــان عجــي العامــل عجــًيا وي ً ــا، فــ  تن هــل ع قــة 
العمــل بهــ ا العجــي، إا إ ا ثبــ  عــدم ووــون عمــل آتــر، لــدى 
 صاحأ العمل، يس ط   العامل أن يقوم بم على ووم مرض.

وإ ا ثبــ  ووــون  ــ ا العمــل اآلتــر، كــان علــى صــاحأ 
 على  لأ العامل، أن ينقلم إلى  ل  العمل.العمل بناًء 

 (241مادة )

 ت قؤؤؤؤؤؤت وي ي تأا نؤؤؤؤؤؤمــــــ  عــــــدم ايتــــــ ل بأحكــــــام 
ين هل عقـد العمـل بعجـي العامـل  ،ة  ي ا تشت يالحتات) 

 ع  تأنية عملة عجيا كل ا، أيا كان ذبأ   ا العجي.
 

 كات   
 

 كات   

تؤؤؤؤؤؤم يسؤؤؤؤؤؤتبحي  )اؤؤؤؤؤؤت   )قؤؤؤؤؤؤت وي 
ي تأا نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  يالحتات) ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 ي ا تشؤؤؤؤؤؤؤت   وباؤؤؤؤؤؤؤت   )قؤؤؤؤؤؤؤت وي 
ي تؤؤؤؤؤؤأا ن يالحتاؤؤؤؤؤؤت   ؛  ضؤؤؤؤؤؤاط 
ي  ؤؤؤؤؤؤ تغة لؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤول ح ؤؤؤؤؤؤو  
قؤؤؤؤؤت وي ي تأا نؤؤؤؤؤت  يالحتات) ؤؤؤؤؤة 
 ي ا تشؤؤؤؤؤت  ي  ؤؤؤؤؤتت  وت رؤؤؤؤؤت وي 

 5119   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنة 148 قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم )
ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وي ي تأا نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  
يالحتات) ؤؤؤؤؤة ي  ؤؤؤؤؤتت  وت رؤؤؤؤؤت وي 

؛ 1972   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنة 79 قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم )
  ضاط ي   تغة.

 (215مادة )

لل قاعـد تقـل عـ  ذـ ق  ا يجوز تحديد ذـ  
 ذنة.

و جــوز لصــاحأ العمــل إنهــاء عقــد العامــل 
إ ا بلم ذ  الس ق  ، ما ل  يك  العقد محدن المـدم 
وكانــ  مدتــم تم ــد إلــى مــا بعــد بلوغــم  ــ ه الســ ، 
 فاى   ه الحالة ا ين هى العقد إا بانقواء مدتم.

وفــــى وم ــــ  ااحــــوال يجــــأ عــــدم ايتــــ ل 
 ماعى   ما ي علق بسـ  بأحكام قانون ال أمق  ااو

اذ حقاا المعاش وبحق العامل فى ااذ مرار فى 
العمـــــل بعـــــد بلوغـــــم  ـــــ ه الســـــ  اذـــــ كماا للمـــــدم 

 المووبة اذ حقاا المعاش .

 (249مادة )

ا يجــــوز تحديــــد ذــــ  لل قاعــــد تقــــل عــــ  ذــــ ق  ذـــــنة، 
و جـــــوز لصـــــاحأ العمـــــل إنهـــــاء العقـــــد إ ا بلـــــم العامـــــل ذـــــ  

حـدن المـدم، وكانـ  مدتـم تم ـد إلـى الس ق ، ما ل  يكـ  العقـد م
ما بعد بلوغـم  ـ ه السـ ، وفـل  ـ ه الحالـة ا ين هـل العقـد إا 

 بانقواء مدتم.
 ة والمعا ــافااو ماع ــ افقــانون ال أمقنــوتطبــق أحكــام 

ـــــل  ـــــق بســـــ  اذـــــ حقاا المعـــــاش، وبحـــــق العامـــــل ف   مـــــا ي عل
اذــ كمال المــدم  ،ااذــ مرار فــل العمــل بعــد بلوغــم  ــ ه الســ 

 المووبة اذ حقاا المعاش.

 (249مادة )

 

 

 

 

  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (216مادة )

يســــ حق العامــــل عــــ  مــــدم عملــــم بعــــد ذــــ  
الســ ق  مكافــأم بواقــ  أوــر نصــف  ــهر عــ  كـــل 
ذــنة مـــ  الســـنواف الخمـــس ااولـــى ، وأوـــر  ـــهر 
عـ  كــل ذـنة مــ  الســنواف ال ال ـة لهــا ، و لــ  إ ا 

ـــم حقـــوا عـــ   ـــ ه  ـــ  تكـــ  ل المـــدم وفقـــا احكـــام ل
تــــــأمق  ال ــــــ خوتة والعجــــــي والوفــــــام المنصــــــو  

 علقها فى قانون ال أمق  ااو ماعى.
ــــأم المنصــــو  علقهــــا فــــى  وتســــ حق المكاف
الاقـــرم الســـابقة عـــ  ذـــنواف الخدمـــة الســـابقة علـــى 
ذ  ال امنة ع رم و ل  للم درج والعامل عند بلوغ 
  ه الس ، وتحسأ المكافـأم علـى أذـاس أتـر مـا 

 ي قاتاه. كان

 (248مادة )

يس حق العامل عـ  مـدم عملـم بعـد ذـ  السـ ق ، مكافـأم 
بواقــ  أوــر نصــف  ــهر عــ  كــل ذــنة مــ  الســنواف الخمــس 
ااولــى مــ  الخدمــة، وأوــر  ــهر عــ  كــل ذــنة مــ  الســنواف 

وفًقــا  ،ال ال ــة لهــا، و لــ  إ ا لــ  تكــ  لــم حقــوا عــ   ــ ه المــدم
والوفــام المنصــو  علقهــا  ،والعجــي ،احكــام تــأمق  ال ــ خوتة

 .ة والمعا افااو ماع  اففل قانون ال أمقن
وتس حق   ه المكافأم ع  ذـنواف الخدمـة السـابقة علـى 
ذـــ  ال امنـــة ع ـــر، و لـــ  للم ـــدرج، والعامـــل عنـــد بلـــوغ  ـــ ه 

 الس .
وتحســأ المكافــأم علــى أذــاس آتــر أوــر كــان ي قاتــاه 

 العامل، أو الم درج حسأ ااحوال.
ـــــا وتصـــــر  المكا ـــــة اذـــــ حقاقها للوفـــــام وفًق فـــــأم فـــــل حال
 .ة والمعا افااو ماع  افاحكام قانون ال أمقن

 (248مادة )

         

 
 
 
  ؤؤكات  
 

 

 

 

 

 

 

 

 (211مادة )

يحظـر علــى صــاحأ العمــل إنهــاء عقــد العمــل 
لمـــــــرض العامـــــــل إا إ ا اذـــــــ ناد العامـــــــل إوازاتـــــــم 

ااو مـاعى، المرت ة وفقا لما يحـدنه قـانون ال ـأمق  
 .جمد إوازاتم السنو ة المس حقة لمبايتافة إلى م 

وعلى صاحأ العمل أن يخطر العامل برغب م 
فــى إنهــاء العقــد قبــل موــى تمســة ع ــر يومــا مــ  

 تار خ اذ ناان العامل يوازاتم .
فـــإ ا  ـــاى العامـــل قبـــل تمـــام ايتطـــار ام نـــ  

 على صاحأ العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

 (250مادة )

يحظـــر علــــى صـــاحأ العمــــل إنهــــاء عقـــد العامــــل لمــــرض 
العامــل، إا إ ا اذــ ناد إوازاتــم المرتــ ة، ومــا تبقــى مــ  م جمــد 
إوازاتــم الســنو ة المســ حقة لــم، و لــ  مــ  عــدم ايتــ ل بأحكــام 

 .ة والمعا افااو ماع  افقانون ال أمقن
وعلــى صــاحأ العمــل أن يخطــر العامــل برغب ــم فــل إنهــاء 

وــل تمســة ع ــر يوًمــا مــ  تــار خ اذــ ناان العامــل العقــد قبــل م
 يوازاتم.

فإ ا  ـال العامـل قبـل تمـام ايتطـار، ام نـ  علـى صـاحأ 
 العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

 (250مادة )

 

 

 

  ؤؤكات  
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 1002لسنة  21بالقانون رقم 
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 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (218مادة )

العمــــل أن ينهــــى عقــــد العمــــل ولــــو  لصـــاحأ
كان محدن المدم أو مبرمـا ينجـاز عمـل معـق  إ ا 
حكــ  علــى العامــل نها  ــا بعقوبــة ونايــة أو بعقوبــة 
مققدم للحر ة فى ور مة ماذة بال ـر  أو اامانـة 
ـــأمر المحكمـــة  ـــ  ت ـــ  مـــا ل أو اآلناب العامـــة ، و ل

 بوقف تناق  العقوبة .

 (252مادة )

ينهــل عقــد العمــل ولــو كــان محــدن لصــاحأ العمــل أن   
المــــدم، أو مبرًمــــا ينجــــاز عمــــل معــــق  إ ا حكــــ  نها ً ــــا علــــى 
العامل بعقوبة وناية أو بعقوبة مققدم للحر ة فـل ور مـة ماذـة 
بال ــر  أو اامانــة، و لــ  مــا لــ  تــأمر المحكمــة بوقــف تناقــ  

 العقوبة وقًاا  امً .

 (252مادة )

 

 

  ؤؤكات  
 

 

 (220مادة )

صـــاحأ العمـــل أن يعطـــى العامـــل نون يل ـــيم 
مقابل عند ان هاء عقده وبناء على  لبم  هانم يبـق  
فقهــا تــار خ ال حاقــم بالخدمــة وتــار خ ان ها هــا ، ونــود 
العمل الـ ى كـان يإنيـم ، والميايـا ال ـى كـان يحصـل 

 علقها.
وللعامــل أن يحصـــل مـــ  صـــاحأ العمـــل نون 

ن ـــة مقابـــل علـــى  ـــهانم ب حديـــد تبرتـــم وكااءتـــم المه
 و ل  أثناء ذر ان العقد وفى نهاي م.

و جــــــوز بنــــــاء علــــــى  لــــــأ العامــــــل توــــــمق  
ال ـــهانم مقـــدار ااوـــر الـــ ى كـــان ي قاتـــاه وذـــبأ 

 إنهاء ع قة العمل.
و ل ـــيم صـــاحأ العمـــل بـــأن يـــرن للعامـــل عنـــد 
ان هــاء عقــدم مــا يكــون قــد أونعــم لديــم مــ  أوراا أو 

  هاناف أو أنواف فور  لبها.

 (251مادة )

يل ــيم صــاحأ العمــل أن يعطــل العامــل، بنــاًء علــى  لبــم، 
ونون مقابـــل عنـــد ان هـــاء عقـــده  ـــهانم يبـــق  فقهـــا تـــار خ ال حاقـــم 
بالخدمة، وتار خ ان ها ها، ونـود العمـل الـ ي كـان يإنيـم، والميايـا 

 ال ل كان يحصل علقها.
وللعامــل أن يحصــل مــ  صــاحأ العمــل نون مقابــل علــى 

تـم المهن ـة، و لـ  أثنـاء ذـر ان العقــد،  ـهانم تحـدن تبرتـم، وكااء
 أو عند نهاي م.

ـــاًء علـــى  لـــأ العامـــل توـــمق  ال ـــهانم مقـــدار  و جـــوز بن
 ااور ال ي كان ي قاتاه، وذبأ إنهاء ع قة العمل.

و ل يم صاحأ العمل بأن يرن للعامـل عنـد ان هـاء عقـده مـا يكـون 
  لبها.قد أونعم لديم م  أوراا، أو  هاناف، أو أنواف، فور 

 (251مادة )

 

 

 

  ؤؤكات  
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 مبررات التعديل

 (12مادة )

ت كل المحكمة العمال ة م  نا رم أو أك ـر مـ  
ــــــة وتخــــــ   نون غقر ــــــا  نوا ــــــر المحكمــــــة ااب دا  
بالاصل فى كافة المنازعاف العمال ة الارنية الم ـار 

 ( م    ا القانون.10إلقها فى المانم )
وتخطــر المحكمــة ممــ   عــ  المنظمــة النقاب ــة 
المعن ــــة ، وممــــ   عــــ  منظمــــة أصــــحاب ااعمــــال 
لسماد رأيهما فى النياد فى أول ولسة ، فـإ ا تخلـف 
أى منهما ع  الحوور اذ مرف المحكمـة فـى نظـر 

 الدعوى .
ــــة أن تاصــــل  ــــى  –وعلــــى المحكمــــة العمال  عل

 –ووم السرعة وبحك  واوـأ الناـا  ولـو تـ  اذـ  نافم 
فــــى  لــــأ صــــاحأ العمــــل باصــــل العامــــل تــــ ل 

مســــة ع ــــر يومــــا مــــ  تــــار خ أول ولســــة ، فــــإ ا ت
رفو  الطلأ ، قوـ  باذـ مرار العامـل فـى عملـم 
وبإليام صاحأ العمل بأن يـإنى إل ـم مـا لـ  يصـر  

 لم م  مس حقاف .
ـــــ  الحكـــــ   ـــــ  صـــــاحأ العمـــــل ب ناق ـــــ  يق ـــــإ ا ل ف
باذ مرار العامل فى عملم أع بر  ل  فصـ  تعسـف ا 

( مــ  211يســ ووأ ال عــو ئ  بقــا لــن  المــانم )
   ا القانون .

بصــاة مســ عجلة  –وتقوــى المحكمــة العمال ــة 
وبحكـــــ  واوـــــأ الناـــــا  ب عـــــو ئ مإقـــــ  للعامـــــل  –

يعـــــانل أوـــــره ال ـــــامل لمـــــدم اثنـــــى ع ـــــر  ـــــهرا إ ا 
وـاوزف مـدم عملـم ذـنة كاملـة ، فـإن كانـ  أقـل مـ  
 لـ  كـان ال عـو ئ المإقـ  بقـدر أوـره ال ـامل عــ  

 ) الباب الثاني(

 المحاكم العمالية المتخصصة

 (252مادة )

      تن ــــأ بــــدا رم ات صــــا  كــــل محكمــــة اب دا  ــــة، محكمــــة تســــمى
) المحكمـــة العمال ـــة(، كمـــا تن ـــأ فـــل نا ـــرم كـــل محكمـــة مـــ  محـــاك  

الطعـون ال ـل ترفـ  إلقهـا ااذ  نا  نوا ر اذـ  نا  ة م خصصـة، لنظـر 
 فل ااحكام الصانرم م  المحكمة العمال ة.

و كون تعقق  مقار المحاك  العمال ة بقرار يصدر مـ  وز ـر 
عند الوـرورم واع بـاراف يرا ـا كظـرو  المكـان أو -العدل، ولم 

وبناًء علـى  لـأ مـ  ر ـ س المحكمـة ااب دا  ـة  ،الك افة العمال ة
ـــدعاوى العمال ـــة ناتـــل تعقـــق  مقـــار أتـــر  -المخ صـــة ى لنظـــر ال

 ات صا  المحاك  الجي  ة ال ابعة للمحكمة ااب دا  ة.
و كــــون قوــــاتها مــــ  قوــــام المحــــاك  ااب دا  ــــة، ومحــــاك  

 ااذ  نا ، و صدر بات  ار   قرار م  مجلس القواء ااعلى.

 ) الباب الثاني(

 المحاكم العمالية المتخصصة

 (252مادة )

     

 

 

 
  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 
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 مبررات التعديل

العامل إع ن مدم عملم إ ا  لأ منها  ل  . وعلى 
صــاحأ العمــل بطلباتــم النها  ــة تــ ل ث ثــق  يومــا 
ـــالى ل ـــار خ صـــدور الحكـــ  بـــال عو ئ  مـــ  القـــوم ال 

 المإق  إ ا ل  يك  قد ذبق لــم إبداؤ ا .
وتقوــــــى المحكمــــــة العمال ــــــة للعامــــــل بمبلــــــم 
ال عــو ئ النهــا ى وفــى بــاقى  لباتــم بعــد أن تخصــ  

ا تناقـ ا للحكـ  المبالم ال ـى يكـون العامـل قـد اذـ وفا 
 الصانر بال عو ئ المإق  .

فـــإ ا كـــان  لـــأ فصـــل العامـــل بســـبأ ن ـــا م 
النقـــابى قوـــ  المحكمـــة العمال ـــة باذـــ مرار العامـــل 
فى عملم إ ا  لأ  لـ  مـا لـ  ي بـ  صـاحأ العمـل 

 أن  لأ الاصل ل  يك  بسبأ   ا الن اض .
و  بـ    مـا لــ  يـرن ب ــأنم نـ  تــا  فـى  ــ ا 

نى المرافعـاف وايثبـاف فـى المـوان القانون أحكام قانو 
 المدن ة وال جار ة .

 
 (254مادة ) 

تخــ   المحكمــة العمال ــة الم ــار إلقهــا فــل المــانم الســابقة 
 ن ر كتلة ي نوي ت  ي نتشئة  ن تطب ا أح تا  -ت ي غ ر ت -

، وكـــ ل  الـــدعاوى ي رؤؤؤوي  ن  ي  ؤؤؤوي   ي ان اؤؤؤة    قؤؤؤت  ي  اؤؤؤ 
الم علقــة بحقــوا العمــال ال أمقن ــة والمن اعــق  عــنه ، والمنظمــاف 

 تها، و لــ  نون ايتــ ل بات صاصــاف النقاب ــة العمال ــة وت ــكق
 محاك  مجلس الدولة.

 (254مادة )

الم ــــار إلقهــــا فــــل المــــانم  تخــــ   المحكمــــة العمال ــــة
 ن ؤر ي نوي ؤؤت  ي نتشؤؤئة  ؤؤن تطب ؤؤا   ت ي غ ر ؤؤت  السـابقة

، أح ؤؤتا ي رؤؤؤوي  ن  ي  ؤؤوي   ي ان اؤؤؤة    قؤؤت  ي  اؤؤؤ  كتلؤؤؤة
ال أمقن ـة والمن اعـق  وك ل  الدعاوى الم علقـة بحقـوا العمـال 

عــنه ، والمنظمــاف النقاب ــة العمال ــة وت ــكق تها، و لــ  نون 
 ايت ل بات صاصاف محاك  مجلس الدولة.

 
 

  اط   ور 
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 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (255مادة ) 

ت كل كل نا رم م  نوا ـر المحكمـة العمال ـة مـ  ث ثـة مـ  
القوـــام بالمحـــاك  ااب دا  ـــة، يكـــون أحـــد   علـــى ااقـــل بدروــــة 

 الا ة )أ(.ر  س م  
وت ــكل كــل نا ــرم مــ  الــدوا ر ااذــ  نا  ة الم خصصــة مــ  
ث ثـــة مـــ  قوـــام ااذـــ  نا  يكـــون أحـــد   علـــى ااقـــل بدروـــة 

 ر  س بمحكمة ااذ  نا .

 (255مادة )

 

 

  ؤؤكات  
 

 

 (256مادة ) 

تعــق  الجمع ــة العموم ــة للمحكمــة ااب دا  ــة فــل بدايــة كــل 
ر ــ س محكمــة مــ  الا ــة )أ( عــام قوــا ل قاتــً ا أو أك ــر بدروــة 

فــل  –مــ  عــدم المســاس بأصــل الحــق  –لــ حك  وبصــاة مإق ــة 
ـــــ ،  المســـــا ل المســـــ عجلة ال ـــــل يخ ـــــى علقهـــــا مـــــ  فـــــواف الوق

وإصــدار ااوامــر علــى عــرا ئ، وااوامــر الوق  ــة، وأوامــر ااناء 
فل تل  المسا ل أًيا كان  ل مة الحق محل الطلأ الـ ي تخـ   

 بم المحاك  العمال ة.

 (256مادة )

 

 

  ؤؤكات        
 

 

 (251مادة ) 

الطعــــــ  فــــــل ااحكــــــام، والــــــ ظل  مــــــ  ااوامــــــر  يكــــــون 
الصـــــانرم مـــــ  قاتـــــل اامـــــور المســـــ عجلة أمـــــام المحـــــاك  

 العمال ة الم خصصة نون غقر ا.

 (251مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (259مادة ) 

نوا ـر المحـاك  العمال ـة بنظـر الجـن  والمخالاـاف  تخ  
النا ـ ة عــ  تطبقـق أحكــام القــوانق  واللـوا   المنظمــة لع قــاف 
العمـــــــــل، وحقـــــــــوا العمـــــــــال ال أمقن ـــــــــة، والمن اعـــــــــق  عـــــــــنه ، 
والمنظمـــاف النقاب ـــة العمال ـــة، و كـــون اذـــ  نافها أمـــام الـــدوا ر 

 ااذ  نا  ة الم خصصة.

 (259مادة )

 

  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (258مادة )  

ـــــدوا ر  ـــــل ااحكـــــام الصـــــانرم مـــــ  ال ا يجـــــوز الطعـــــ  ف
ااذ  نا  ة الم خصصة فل موان الجن  والمخالااف، فـل غقـر 

 ااحوال الصانر فقها أحكام بعقوبة مققدم للحر ة.

 (258مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (260مادة)  
تخـــ   المحكمـــة العمال ـــة بالاصــــل فـــل منازعـــاف ال ناقــــ  

والموتوع ة فل ااحكام وااوامر الصانرم عنها، أو تل  الوق  ة 
( مـــ   ــ ا القــانون، و طعــ  فـــل 256ال ــل تصــدر وفًقــا للمــانم )

 ااحكام الصانرم عنها أمام الدوا ر ااذ  نا  ة الم خصصة.
ــــــدوا ر بالمحكمــــــة العمال ــــــة بإصــــــدار  و خــــــ   رؤذــــــاء ال

 القراراف وااوامر الم علقة بال ناق .
ـــــل ال ظلمـــــاف مـــــ   ـــــ ه و كـــــون اات صـــــ ا  بالاصـــــل ف

القراراف وااوامر أمام )المحكمة  اتهـا(، علـى أا يكـون مـ  بـق  
 أعوا ها م  أصدر القرار، أو اامر الم ظل  منم.

 (260مادة )

  

 
 
  ؤؤكات  

 

 

                              

                                   

 

 

 (262مادة ) 

فــل نا ــرم ات صــا  المحكمــة العمال ــة قلــ  ك ــاب  ين ــأ
ــــراراف  تــــا  بالمحكمــــة، وإنارم تاصــــة ل ناقــــ  ااحكــــام، والق

نوا ر ـــا ااذـــ  نا  ة، و صـــدر ر ـــ س  اؤؤؤنالصـــانرم عنهـــا، أو 
 المحكمة ااب دا  ة المخ صة قراًرا ب نظ   العمل بها.

 (262مادة )

ــــ  ك ــــاب ين ــــأ ــــرم ات صــــا  المحكمــــة العمال ــــة قل  فــــل نا 
تـــــــــــا  بالمحكمـــــــــــة، وإنارم تاصـــــــــــة ل ناقـــــــــــ  ااحكـــــــــــام، 

نوا ر ــــــا ااذــــــ  نا  ة،   ؤؤؤؤؤؤنوالقـــــراراف الصــــــانرم عنهــــــا، أو 
و صـــــــــدر ر ـــــــــ س المحكمـــــــــة ااب دا  ـــــــــة المخ صـــــــــة قـــــــــراًرا 

 ب نظ   العمل بها.

 
 

  اط   ور 

 (261مادة ) 

وك ا بكل مقـر آتـر  –ين أ فل مقر كل محكمة اب دا  ة 
ـــــد ـــــة وؤؤؤؤؤة تنعق ـــــة  -المحكمـــــة العمال  ـــــأ للمســـــاعدم القانون  مك 

العمال ة يناض بم كل ما م   أنم معاونة الم قاتق  فل إقامة 
نعوا   العمال ـة علـى الووـم القـانونل الصـح  ، وتكـون ذـا ر 

 تدماف   ا المك أ للم قاتق  ات  ار ة، ونون مقابل.
وز ر العدل قـراًرا ب  ـكقل  ـ ه المكاتـأ، وتحديـد  و صدر

 س  ذقر العمل فقها.مقراتها، وما يليم لح

 (261مادة )

وكــ ا بكــل مقــر آتــر  –ين ــأ فــل مقــر كــل محكمــة اب دا  ــة 
مك ــأ للمســاعدم القانون ــة العمال ــة  -المحكمــة العمال ــة ف ؤؤة تنعقــد

ينــاض بــم كــل مــا مــ   ــأنم معاونــة الم قاتــق  فــل إقامــة نعــوا   
العمال ة على الووم القانونل الصح  ، وتكون ذا ر تدماف   ا 

 المك أ للم قاتق  ات  ار ة، ونون مقابل.
 كات   

 
 

  اط   ور 
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نون  -بمحكمــــة الــــنقئ نا ــــرم أو أك ــــر تخــــ    ت ــــكل
ــالنقئ فــل ااحكــام الصــانرم  -غقر ــا بالاصــل فــل الطعــون ب

 ع  المحاك  العمال ة.
ــــر لاحــــ  تلــــ   كمــــا تن ــــأ بمحكمــــة الــــنقئ نا ــــرم أو أك 

غقــــــر وــــــا ي أو غقــــــر مقبــــــول الطعــــــون، فــــــإ ا رأف أن الطعــــــ  
( مـ  قـانون المرافعـاف المدن ـة 162لألذباب الوارنم فـل المـانم )

وال جار ــة، أمــرف بعــدم قبولــم بقــرار مســبأ، وإ ا رأف أن الطعــ  
 ودير بالنظر، أحال م إلى الدا رم المخ صة.

ـــدوا ر الـــوارنم فـــل الاقـــرم الســـابقة مـــ  ث ثـــة مـــ   وت ـــكل ال
 ـ س علـى ااقـل، و عـرض الطعـ  قوام المحكمة بدروـة نا ـأ ر 

 على تل  الدوا ر فور إيداد ن ابة النقئ م كرم برأيها.
وفل ومقـــ  ااحــــوال ا يجــــــوز الطع  فل القرار الصــــانر 

 ع  نا رم فح  الطعون بأي  ـــر ق.
( مــــــ  قــــــانون حــــــااف 28ناًء مــــــ  أحكــــــام المــــــانم ) واذــــــ 

وأحكـام الاقـرم ال ان ـة مـ  وإوراءاف الطع  أمـام محكمـة الـنقئ، 
ـــــة، وإ ا 168المـــــانم ) ـــــانون المرافعـــــاف المدن ـــــة وال جار  ( مـــــ  ق

قوــ  محكمــة الــنقئ بــنقئ الحكــ  المطعــون   ــم حكمــ  فــل 
 موتود الدعوى ولو كان الطع  اول مرم.

 (262مادة )

 

 

 

 

 
 
 
  ؤؤكات  

 

 

 (11مادة )

ي بـــــ  فـــــى الطعـــــ  علـــــى أحكـــــام المحـــــاك  العمال ـــــة 
الـــــــوارنم فـــــــى قـــــــانون المرافعـــــــاف المدن ـــــــة ااحكـــــــام 
 وال جار ة.

 (264مادة )

فــل الطعــ  علــى أحكــام المحــاك  العمال ــة ااحكــام  يتاؤؤا
الـــوارنم فـــل قـــوانق  ايوــــراءاف الجنا  ـــة، وحـــااف وإوــــراءاف 
الطعـــ  أمـــام محكمـــة الـــنقئ، والمرافعـــاف المدن ـــة وال جار ـــة 

  ما ل  يـرن ب ـأنم وايثباف فل الموان المدن ة وال جار ة، و ل  
 ن  تا  فل   ا القانون.

 (264مادة )

فــــــــل الطعــــــــ  علــــــــى أحكــــــــام المحــــــــاك  العمال ــــــــة  تتاؤؤؤؤؤؤؤؤا
ااحكـــــــــام الـــــــــوارنم فـــــــــل قـــــــــوانق  ايوـــــــــراءاف الجنا  ـــــــــة، 
وحــــــــااف وإوــــــــراءاف الطعــــــــ  أمــــــــام محكمــــــــة الــــــــنقئ، 
والمرافعــــــــاف المدن ــــــــة وال جار ــــــــة وايثبــــــــاف فــــــــل المــــــــوان 

ــــــ  المدن ــــــة وال جار ــــــة، و لــــــ    مــــــا  لــــــ  يــــــرن ب ــــــأنم ن
 تا  فل   ا القانون.

  اط   ور 
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (245مادة )

بقــــــرار مــــــ  ر ــــــ س مجلــــــس الــــــوزراء  ي ــــــكل
مجلــــــس اذ  ــــــارى للعمــــــل بوــــــ  فــــــى عوــــــو  م 
ـــق  للجهـــاف المعن ـــة وعـــدنا مـــ   وى الخبـــرم  مم ل
ــــق  لكــــل مــــ  منظمــــاف أصــــحاب ااعمــــال  ومم ل
ومنظمــــاف العمــــال تخ ــــار   منظمــــاته  بال ســــاوى 
بقنه  ، و حدن القرار ر  س المجلس ونظـام العمـل 

 ما يلى: بم و  ولى المجلس على ووم الخصو 
فـى م ـروعاف القـوانق  الم علقـة  ) أ ( إبداء الرأى
 بع قاف العمل.

العمــل الدول ــة قبــل فــى اتاال ــاف  )ب( إبــداء الــرأى
 .ال ول   علقها

)ج( نراذـــة الموتـــوعاف  اف الصـــلة بالع قـــاف 
 المهن ة واين او ة على المس وى القومى.

ـــق ال عـــاون بـــق  منظمـــاف  )ن( اق ـــراح وذـــا ل توثق
 مال ومنظماف أصحاب ااعمال.الع

) ــــــ( اق ـــــراح الحلـــــول المناذـــــبة اتقـــــاء منازعـــــاف 
العمـــل الجماع ـــة علـــى المســـ وى القـــومى، وعلـــى 
اات  فى اازماف ااق صـانية ال ـى تـإنى إلـى 
 توقـــــف بعـــــئ الم ـــــروعاف عـــــ  العمـــــل كل ـــــا أو

 وي  ا.
)و( إبـــــداء الرألاـــــى الموتـــــوعاف ال ـــــى تعرتـــــها 

 عل م الوزارم المخ صة.
 
 

 الباب الثالث

 عالقات العمل الجماعية

 )الفصل األول(

 الحوار االجتماعي

 (265مادة )

وؤؤؤؤؤؤت واي   ي اخت ؤؤؤؤؤؤة اج ؤؤؤؤؤؤس أ  ؤؤؤؤؤؤ     ؤؤؤؤؤؤوي   ين ؤؤؤؤؤؤأ
، بر اذـــة الـــوز ر المخـــ  ، و وـــ  فـــل عوـــو  م يالحتاؤؤؤت  

مم لــق  للجهــاف المخ صــة، وعــدًنا مــ   وي الخبــرم، ومم لــق  
تخ ـــــار    لكـــــل مـــــ  منظمـــــاف أصـــــحاب ااعمـــــال، والعمـــــال

منظمــاته  بال ســاوي   مــا بقــنه ، و  ــولى المجلــس علــى الووــم 
 اات :

رذــــــــــ  الس اذـــــــــــاف القوم ــــــــــة للحـــــــــــوار بــــــــــق  ال ـــــــــــركاء  .2
ااو مــاعقق ، وتلــق بق ــة محاــيم علــى ال  ــاور وال عــاون 

 وتبانل المعلوماف.
إعــــدان نراذــــاف، وتوصــــ اف فــــل المجــــااف ااق صــــانية  .1

 وااو ماع ة، وما ي صل بها.
الــــرأي فــــل م ــــروعاف القــــوانق  الم علقــــة بالعمــــل، إبــــداء  .2

 والمنظماف النقاب ة، والقوانق   اف الصلة.
إبــــداء الــــرأي فــــل اتاال ــــاف العمــــل الدول ــــة والعرب ــــة قبــــل  .4

 ال ول   علقها.
اق ــــــراح الحلــــــول المناذــــــبة للحــــــد مــــــ  منازعــــــاف العمــــــل  .5

الجماع ــــة علــــى المســــ وى القــــومل، وعلــــى ااتــــ  فــــل 
ـــــف بعـــــئ  اازمـــــاف ااق صـــــانية ـــــى توق ـــــإني إل ـــــل ت ال 

 .الم روعاف ع  العمل كل ا أو وي  ا
ر  س مجلس الوزراء قرارا ب  ـكقل ونظـام العمـل  و صدر

  وات صاصاتم ااترى. بم،

 الباب الثالث

 عالقات العمل الجماعية

 )الفصل األول(

 الحوار االجتماعي

 (265مادة )

وسؤؤؤا  م ي اج ؤؤؤس اج ؤؤؤس بـــالوزارم المخ صـــة  ين ـــأ
، بر اذــة الــوز ر المخــ  ،  م   ؤؤوي  يالحتاؤؤت   ي   ؤؤ 

و وـــ  فـــل عوـــو  م مم لـــق  للجهـــاف المخ صـــة، وعـــدًنا 
مـــ   وي الخبــــرم، ومم لــــق  لكـــل مــــ  منظمــــاف أصــــحاب 
ااعمـــــال، والعمـــــال تخ ـــــار   منظمـــــاته  بال ســـــاوي   مـــــا 

 بقنه ، و  ولى المجلس على الووم اات :
 رذـــ  الس اذـــاف القوم ـــة للحـــوار ي ا ؤؤؤت كة لؤؤؤ  -2

بق  ال ركاء ااو ماعقق ، وتلق بق ة محايم على 
 ال  اور وال عاون وتبانل المعلوماف.

 
 كما هو . -1
 
 كما هو . -2
 كما هو . -4
 
 
 كما هو . -5

 ي اج ؤؤؤؤس ر ــــ س مجلــــس الــــوزراء قــــرارا ب  ــــكقل و صــــدر
 وات صاصاتم ااترى. ونظام العمل بم،

 

 

 
 
 

  اط ا تغة
 
 
 
 

تؤؤؤؤؤم إ ؤؤؤؤؤتت  اؤؤؤؤؤ تغة ي بنؤؤؤؤؤؤح ي    
كؤؤؤؤؤتات   ي ا ؤؤؤؤؤت كة لؤؤؤؤؤ     ؤؤؤؤؤوي 

 سؤؤؤؤم ي س تسؤؤؤؤة ي روا ؤؤؤؤة ... إ ؤؤؤؤ  
  أي  ي   ؤؤؤة اؤؤؤن ذ ؤؤؤا -مأصؤؤؤر ي بنؤؤؤح

 ؤؤؤ   ي س تسؤؤؤت  تنؤؤؤح ج لؤؤؤ   اؤؤؤوا 
ي س تسؤؤؤؤت  ي  تاؤؤؤؤة ي تؤؤؤؤ  تنتهجهؤؤؤؤت 
ي ح  ؤؤؤؤة؛  ي تؤؤؤؤ  يتخؤؤؤؤتم  و ؤؤؤؤ هت 
  ؤؤؤ س ي جاهو يؤؤؤة وتالشؤؤؤتريك اؤؤؤا 
اج ؤؤؤؤؤؤس ي ؤؤؤؤؤؤوا يل  لؤؤؤؤؤؤا ي اؤؤؤؤؤؤؤتت  

  اؤؤؤؤؤن ي حسؤؤؤؤؤتو ؛  بت تؤؤؤؤؤت   ٠٥١)
  لا. او )ي ا ت كة  أ

 

  اط ا تغة
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (266مادة ) 

فل نطاا كل محافظة مجالس فرع ـة للمجلـس  ت كل   
( مـــــ   ـــــ ا القـــــانون يرأذـــــها 265الم ـــــار إل ـــــم فـــــل المـــــانم )

المحافظ المخ  ، وتو  فل عوو  ها مم لق  عـ  الجهـاف 
الم ــار إلقهــا بالمــانم الســابقة، وعــدًنا مــ   وي الخبــرم، وعــدًنا 

أصــــحاب ااعمــــال والعمــــال، م ســــاو ا مــــ  مم لــــل منظمــــاف 
و عهد إلقها ب اعقل ذبل الحوار ااو ماعل وآل اتم بـق   رفـل 
العمل ــــة اين او ــــة، وتناقــــ  مــــا يصــــدر عــــ  المجلــــس ااعلــــى 
للحـــــوار ااو مـــــاعل مـــــ  توصـــــ اف، و صـــــدر ب  ـــــكقل  ـــــ ه 
ـــــ س مجلـــــس  ـــــرار مـــــ  ر  ـــــد ات صاصـــــاتها ق المجـــــالس وتحدي

 الوزراء.

 (266مادة )

ــــل نطــــاا كــــ   ــــة ت ــــكل ف ل محافظــــة مجــــالس فرع 
( مــ   ــ ا القــانون 265للمجلــس الم ــار إل ــم فــل المــانم )

يرأذــها المحــافظ المخــ  ، وتوــ  فــل عوــو  ها مم لــق  
ع  الجهاف الم ار إلقها بالمانم السابقة، وعدًنا م   وي 
الخبــــرم، وعــــدًنا م ســــاو ا مــــ  مم لــــل منظمــــاف أصــــحاب 

الحـــــوار ااعمـــــال والعمـــــال، و عهـــــد إلقهـــــا ب اعقـــــل ذـــــبل 
ااو ماعل وآل اتم بق   رفل العمل ة اين او ة، وتناق  ما 
يصــــدر عــــ  المجلــــس ااعلــــى للحــــوار ااو مــــاعل مــــ  
توصـــــــ اف، و صـــــــدر ب  ـــــــكقل  ـــــــ ه المجـــــــالس وتحديـــــــد 

 قرار م  ر  س مجلس الوزراء. ي صرى ات صاصاتها 

تؤؤؤؤم إ ؤؤؤؤتلة ك اؤؤؤؤة )ي صؤؤؤؤرى  لؤؤؤؤ  
 جؤؤؤؤؤؤؤؤو ي اؤؤؤؤؤؤؤؤتت   رؤؤؤؤؤؤؤؤ  ك اؤؤؤؤؤؤؤؤة 
)يصت تاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتهت   ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط 
ي  ؤؤؤ تغة السؤؤؤؤ  ات أي ي اؤؤؤؤتت  لؤؤؤؤ  
اتنهؤؤؤؤت تنت  ؤؤؤؤم يصت تاؤؤؤؤت  ت ؤؤؤؤا 

 ي اجت س وت ا  .

 (246مادة )

الجماع ـة  ـى الحـوار والمناق ـاف  المااوتة
ال ــى تجــرى بــق  المنظمــاف النقاب ــة العمال ــة وبــق  

 أصحاب ااعمال أو منظماته ، م  أول:
)أ( تحسق   روض وظرو  العمل وأحكام 

 ااذ خدام.
ال عاون بق   رفى العمل ل حققق ال نم ة )ب( 

 ااو ماع ة لعمال المن أم .
)ج( تســـــو ة المنازعـــــاف بـــــق  العمـــــال وأصـــــحاب 

 ااعمال.

 )الفصل الثاني(

 المفاوضة الجماعية

 (261مادة )

المااوتـــة الجماع ـــة فـــل إ ـــار مـــ  ال ـــوازن بـــق   تجـــري 
 مصال   رفقها م  أول :

 ال  غقل.تحسق   روض وظرو  العمل، وأحكام  .2
ال عـــــــاون بـــــــق   رفـــــــل ع قـــــــة العمـــــــل ل حققـــــــق ال نم ـــــــة  .1

 ااو ماع ة لعمال المن أم.
تســـــــو ة المنازعـــــــاف الجماع ـــــــة بـــــــق  العمـــــــال وأصـــــــحاب  .2

 .ااعمال

 )الفصل الثاني(

 المفاوضة الجماعية

 (261مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (241مادة )

ـــــى مســـــ وى       تكـــــون المااوتـــــة الجماع ـــــة عل
المن أم أو فرد الن اض أو المهنة أو الصناعة كما 

 تكون على المس وى ايقل مى أو القومى .

 (269مادة )

المااوتـــــة الجماع ـــــة علـــــى مســـــ وى المن ـــــأم أو  تكـــــون 
فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المس وى ايقل مـل، 

 أو على المس وى القومل.

 (269مادة )

 

  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (268مادة )

 ا ثـار نـياد ممـا نــ  عل ـم فـل المـانم الســابقة 
ـــم الـــدتول فـــل مااوتـــة وماع ـــة  ووـــأ علـــى  ر  

 .ل سو  م ونياً 
 (249مادة )

يـــــ   ال اـــــاوض فـــــى المن ـــــآف ال ـــــى تســـــ خدم 
تمسق  عام  فأك ر بق  مم لق  ع  اللجنة النقاب ـة 

 صاحأ العمل .بالمن أم والنقابة العامة وبق  
فـــــإ ا لـــــ  تووـــــد لجنـــــة نقاب ـــــة بالمن ـــــأم يكـــــون 
ال ااوض بق  صاحأ العمل وتمسة عمال تخ ـار   
النقابة العامة المعن ة على أن يكون م  بقـنه  ث ثـة 

 على ااقل م  عمال المن أم .
وبالنســـــبة للمن ـــــآف ال ـــــى تســـــ خدم أقـــــل مـــــ  
تمسق  عام  ي   ال ااوض بـق  مم لـق  عـ  النقابـة 

عامة المعن ة ، وبـق  مم لـق  عـ  منظمـة أصـحاب ال
ااعمـــال المعن ـــة أو عـــ  صـــاحأ العمـــل ، و ع بـــر 
ــــــى إوــــــراء  ــــــو كــــــل  ــــــر  ماوتــــــق  قانونــــــا ف مم ل

 ال ااوض وإبرام ما يسار عنم م  اتااا. 
فـــإ ا رفـــئ أحـــد الطـــرفق  البـــدء فـــى إوـــراءاف 
المااوتــة الجماع ــة وــاز للطــر  اآلتــر أن يطلــأ 

المخ صـــــة تحر ـــــ  إوـــــراءاف مـــــ  الجهـــــة اينار ـــــة 
ال اـــــاوض بإتطـــــار منظمـــــة أصـــــحاب ااعمـــــال أو 
المنظمـــة النقاب ـــة للعمــــال بحســـأ ااحـــوال لمبا ــــرم 
ال اــــاوض الجمـــــاعى ن ابـــــة عـــــ  الطـــــر  الـــــرافئ، 
وتع بــر المنظمــة المخ صــة فــى  ــ ه الحالــة ماوتــة 

 قانونا فى ال ااوض وتول   ااتااا الجماعى.

 (268مادة )

عمـل ومـاعل ووـأ علـى  ر  ـم الـدتول فـل إ ا أثقر نياد 
 مااوتة وماع ة ل سو  م ونًيا.

و ل ــيم  رفــا المااوتــة الجماع ــة ب قــدي  مــا يطلــأ منهمــا 
م  ب اناف ومعلوماف ومسـ نداف ت علـق بموتـود النـياد، والسـقر 

 فل إوراءاف المااوتة.
فـــإ ا رفـــئ أحـــد الطـــرفق  البـــدء فـــل إوـــراءاف المااوتـــة 
الجماع ـــة وـــاز للطـــر  اآلتـــر أن يطلـــأ مـــ  الجهـــة اينار ـــة 
المخ صـــة تحر ـــ  إوــــراءاف ال اـــاوض بــــدعوم منظمـــة أصــــحاب 

المعن ـــة بحســـأ ااحـــوال  العمال ـــةااعمـــال أو المنظمـــة النقاب ـــة 
 لل دتل، وإقناد الطر  الرافئ بالعدول ع  موقام.

 (268مادة )

 

 

 
  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (252مادة )

يــدون ااتاــاا الــ ى تســار عنــم المااوتــة فــى 
اتاال ــــة وماع ــــة  بقــــا لل ــــروض والقواعــــد الخاصــــة 

 باتاال اف العمل الجماع ة الوارنم فى   ا القانون .
فإ ا ل  تسار المااوتة عـ  اتاـاا ، كـان اى مـ  

لمحاولــة الطــرفق  أن يلجــأ إلــى الجهــة اينار ــة المخ صــة 
 ال وفقق بقنهما ومساعدتهما للوصول إلى اتااا.

 (210مادة )

إ ا أذـــــارف المااوتـــــة الجماع ـــــة عـــــ  اتاـــــاا الطـــــرفق  
يكدون اتااقهما فل اتاال ة عمل وماع ة  بًقا لل روض والقواعـد 

 المحدنم فل   ا القانون.

 (210مادة )

 

 

  ؤؤكات  
 

 

 (250مادة )

المااوتـــة يحظـــر علـــى صـــاحأ العمـــل أثنـــاء 
اتخـــــــــــا  إوـــــــــــراءاف أو إصـــــــــــدار قـــــــــــراراف ت علـــــــــــق 
بالموتـــوعاف المطروحـــة لل اـــاوض ، إا عنـــد ل ـــام 
حالـــــة الوـــــرورم وااذـــــ عجال ، و  ـــــ رض أن يكـــــون 

 . ايوراء أو القرار فى   ه الحالة مإق ا

 (212مادة )

يكحظــــر علــــى صــــاحأ العمــــل أثنــــاء مراحــــل وإوــــراءاف تســــو ة 
إوــراءاف، أو إصــدار قــراراف ت علــق  منازعــاف العمــل الجماع ــة اتخــا 

بالموتـــوعاف محـــل ال اـــاوض، إا فـــل حالـــة الوـــرورم وااذـــ عجال، 
 و   رض أن يكون ايوراء أو القرار فل   ه الحالة مإق ا.

ـــاء المراحـــل الم ـــار إلقهـــا  ـــى العمـــال كـــ ل  أثن و كحظـــر عل
بـالاقرم الســابقة ايتــراب، أو إع نـم بواذــطة منظمــاته  النقاب ــة، 

 الماوض العمالل بحسأ ااحوال.أو 

 (212مادة )

 
 
  ؤؤكات  

 

 (255مادة )

يكون إبرام ااتاال ة الجماع ة لمدم محدنم ا تي د 
ـــى ثـــ ي ذـــنواف أو للمـــدم ال زمـــة ل ناقـــ  م ـــرود  عل
معق  ، فـإ ا زانف المـدم فـى حالـة ااتقـرم علـى ثـ ي 
ذنواف تعـق  علـى  رفـى ااتاال ـة ال اـاوض ل جديـد ا 

ثــ ي ذــنواف فــى تــوء مــا يكــون قــد اذــ جد مــ  كــل 
 ظرو  اق صانية واو ماع ة.

و  بـــ  فـــى  ـــأن ال جديـــد ايوـــراءاف الـــوارنم 
 ( م    ا القانون.256بالمانم )

 )الفصل الثالث(

 اتفاقيات العمل الجماعية

 (211مادة )

ــــــانون ا ــــــة مــــــ  عــــــدم ايتــــــ ل بأحكــــــام ق لمنظمــــــاف النقاب 
يكــــون إبــــرام ااتاال ــــة  النقــــابى،العمال ــــة، وحمايــــة حــــق ال نظــــ   

الجماع ـــة لمـــدم ا تي ـــد علـــى ثـــ ي ذـــنواف، أو للمـــدم ال زمـــة 
ل ناقــ  م ــرود معــق ، فــإ ا زانف المــدم فــل الحالــة ااتقــرم علــى 
ثــ ي ذــنواف تعــق  علــى  رفــل ااتاال ــة ال اــاوض ل جديــد ا أو 
ل عديل  ـرو ها فـل تـوء مـا يسـ جد مـ  ظـرو  اق صـانية، أو 

فـل  ـأن ال جديـد ايوـراءاف الـوارنم فـل المـانم   يتاا، او ماع ة
 ( م    ا القانون.216)

 )الفصل الثالث(

 اتفاقيات العمل الجماعية

 (211مادة )

لمنظمــــاف النقاب ــــة مـــ  عــــدم ايتـــ ل بأحكــــام قـــانون ا
يكــون إبــرام ااتاال ــة  العمال ــة، وحمايــة حــق ال نظــ   النقــابى،

الجماع ة لمدم ا تي د على ثـ ي ذـنواف، أو للمـدم ال زمـة 
ل ناقـــ  م ـــرود معـــق ، فـــإ ا زانف المـــدم فـــل الحالـــة ااتقـــرم 
علـــى ثـــ ي ذـــنواف تعـــق  علـــى  رفـــل ااتاال ـــة ال اـــاوض 
ــــد ا أو ل عــــديل  ــــرو ها فــــل تــــوء مــــا يســــ جد مــــ   ل جدي

فـــل  ــأن ال جديـــد   تتاؤؤاظــرو  اق صــانية، أو او ماع ـــة، 
 ( م    ا القانون.216ايوراءاف الوارنم فل المانم )

 

 

 
 
 

  اط   ور 
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (254مادة )
يقــــــ  بــــــا   كــــــل حكــــــ  يــــــرن فــــــى ااتاال ــــــة 

و النظــام الجماع ــة يكــون مخالاــا احكــام القــانون أ
 .العام أو اآلناب العامة

وفى حالة تعارض حك  فى عقد العمل الاـرنى 
ااتاال ـة الجماع ـة، يسـرى الحكـ  م  حك  مقابل فى 

 ال ى يحقق فا دم أك ر للعامل نون غقره.

 (212مادة )

يقـــ  بـــا ً  كـــل نـــ  يـــرن فـــل اتاال ـــة العمـــل الجماع ـــة 
 و كون مخالًاا احكام   ا القانون، أو القوانق   اف الصلة.

وفل حالة تعارض ن  فل عقد العمل الارني م  نـ  
 ي يحقق فا دم كبرى للعامل.فل ااتاال ة، يسري الحك  ال 

 (212مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (252مادة )

ـــــة  ـــــة مك وب ـــــة الجماع  يجـــــأ أن تكـــــون ااتاال 
باللغة العرب ة، وأن تعـرض تـ ل تمسـة ع ـر يومـا 
مــ  تــار خ تول عهــا علــى مجلــس إنارم النقابــة العامــة 
أو ااتحــان العــام لنقابــاف عمــال مصــر علــى حســأ 

النقابـاف العمال ــة، وتكــون  ااحـوال المقــررم فـل قــانون 
الموافقة علقهـا مـ  أيهمـا بااغلب ـة المطلقـة اعوـاء 
مجلــــس اينارم و لــــ  تــــ ل مــــدم ا تجــــاوز ث ثــــق  

 .يوما م  تار خ تول   ااتاال ة
و  رتــأ علــى تخلــف أي  ــرض مــ  ال ــروض 

 .السابقة بط ن ااتاال ة

 (214مادة )

يجـــأ أن تكـــون اتاال ـــة العمـــل الجماع ـــة مك وبـــة باللغـــة 
العرب ـــة، و جـــوز ك ابـــة نســـخة منهـــا بلغـــة أونب ـــة، وفـــل حالـــة 

 .وت نم ي  رب ال عارض أو الخ   يكع د 

 (214مادة )

يجـــــأ أن تكـــــون اتاال ـــــة العمـــــل الجماع ـــــة مك وبـــــة 
باللغـــة العرب ـــة، و جـــوز ك ابـــة نســـخة منهـــا بلغـــة أونب ـــة، 

ي ا تؤؤوش وؤؤت نم عــارض أو الخــ   يكع ــد وفــل حالــة ال 
  وت   ة ي  رب ة.

 

 

  اط ا تغة

 (256مادة )

ي عـــق  علـــى  رفـــى ااتاال ـــة ذـــلوا  ر ـــق 
المااوتـــة الجماع ـــة ل جديـــد ا قبـــل ان هـــاء مـــدتها 
ب  ثـــة أ ـــهر ، فـــإ ا انقوـــ  المـــدم ااتقـــرم نون 
ااتاـــاا علـــى ال جديـــد ام ـــد العمـــل بااتاال ـــة مـــدم 
ـــاوض ل جديـــد ا ، فـــإ ا  ـــة أ ـــهر و ســـ مر ال ا ث ث
انقوى  هران نون ال وصل إلـى اتاـاا كـان اى 

فـــى ااتاال ـــة عـــرض اامـــر علـــى الجهـــة مـــ   ر 

 (215مادة )

ي عـــق  علــــى  رفــــل اتاال ــــة العمــــل الجماع ــــة ذــــلوا  ر ــــق 
المااوتـة الجماع ــة ل جديــد ا قبـل ان هــاء مــدتها ب  ثـة أ ــهر، فــإ ا 
انقوـــــ  المـــــدم ااتقـــــرم نون ااتاـــــاا علـــــى ال جديـــــد ام ـــــد العمـــــل 
بااتاال ـــــة مـــــدم ث ثـــــة أ ـــــهر و ســـــ مر ال اـــــاوض ل جديـــــد ا، فـــــإ ا 
انقوــــى  ــــهران نون ال وصــــل إلــــى اتاــــاا كــــان اي مــــ   رفــــل 
ااتاال ــة عــرض اامــر علــى الجهــة اينار ــة المخ صــة اتخــا  مــا 

 كام   ا القانون.يليم نحو اتباد إوراءاف الوذا ة وفقا اح

 (215مادة )

 

 

  ؤؤكات  
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ــــيم نحــــو اتبــــاد  اينار ــــة المخ صــــة اتخــــا  مــــا يل
( مـ  210إوراءاف الوذا ة وفقا احكام المانم )

   ا القانون.

 259مادة 

ــــــ م ومليمــــــة  ــــــة ناف ــــــة الجماع  تكــــــون ااتاال 
لطرفقهــــــــا بعــــــــد إيــــــــداعها لــــــــدى الجهــــــــة اينار ــــــــة 
المخ صـــة ون ـــر  ـــ ا اييـــداد بالوقـــا   المصـــر ة 

 م  م  على ملخ  احكام ااتاال ة.
وت ــــــــولى الجهــــــــة اينار ــــــــة المخ صــــــــة ققــــــــد 

ث ثـــق  يومــــا مـــ  تـــار خ إيــــداعها ااتاال ـــة تـــ ل 
 لديها ون ر الققد وفقا احكام الاقرم ااولى.

ولهــا تــ ل المــدم المــ كورم ااع ــراض علــى 
ااتاال ـــة ورفـــئ ققـــد ا وإتطـــار  رفـــى ااتاال ـــة 
ــــــاب  بــــــااع راض والــــــرفئ وأذــــــبابم ، و لــــــ  بك 

 موصى عل م ومصحوب بعل  الوصول.
الجهــة فــإ ا انقوــ  المــدم المــ كورم ولــ  تقــ  

اينار ــة بالققــد والن ــر أو ااع ــراض ووــأ علقهــا 
 إوراء الققد والن ر وفقا لألحكام السابقة.

 (216مادة )

تكــون اتاال ــة العمــل الجماع ـــة نافــ م ومليمــة لطرفقهـــا   
بعـــــد ال ول ـــــ  علقهـــــا، و  عـــــق  إيـــــداعها لـــــدى الجهـــــة اينار ـــــة 

علقهــا المخ صــة لققــد ا تــ ل ث ثــق  يومــا مــ  تــار خ ال ول ــ  
له ا الغرض، و جوز للجهة اينار ة ااع راض  فل ذجل يكعد

علقهـــا إ ا تـــوافرف حالـــة مـــ  الحـــااف المنصـــو  علقهـــا فـــل 
( مــــ   ــــ ا القــــانون، وإتطــــار  رفــــل ااتاال ــــة 212المــــانم )

بـــااع راض وأذـــبابم، و لـــ  بك ـــاب موصـــى عل ـــم ومصـــحوًبا 
 بعل  الوصول.

ـــ ـــإ ا انقوـــ  المـــدم المـــ كورم، ولـــ  تق   الجهـــة اينار ـــة ف
 بااع راض، ووأ علقها إوراء الققد وفقا لألحكام السابقة.

 (216مادة )

 

 

 
 
  ؤؤكات  

 

 

 

 

                             

 

 (258مادة )

ــــد  إ ا رفوــــ  الجهــــة اينار ــــة المخ صــــة قق
ااتاال ة وفـق أحكـام المـانم السـابقة وـاز لكـل مـ  

المحكمــــة ااب دا  ــــة  رفـــى ااتاال ــــة اللجــــوء إلـــى 
ال ــى يقــ  بــدا رتها محــل العمــل بطلــأ الققــد وفــق 
ايوــراءاف المع ـــانم لرفــ  الـــدعوى ، و لــ  تـــ ل 

 ث ثق  يوما م  تار خ ايتطار بالرفئ .

 (211مادة ) 

   ؤؤ إ ا رفوـ  الجهـة اينار ـة المخ صــة ققـد ااتاال ـة 
وفـــق أحكـــام المـــانم الســـابقة، وـــاز اي مـــ   رفـــل ااتاال ـــة 
ــــة  ــــى قاتــــل اامــــور المســــ عجلة بالمحكمــــة العمال  اللجــــوء إل
ـــا ل وـــراءاف  المخ صـــة ال ـــل يقـــ  بـــدا رتها محـــل العمـــل، وفًق
المع ـــانم لرفـــ  الـــدعوى، و لـــ  تـــ ل ث ثـــق  يوًمـــا مـــ  تـــار خ 

علــى  ايتطــار بــااع راض، فــإ ا قوــ  بققــد ااتاال ــة ووــأ

 (211مادة )

إ ا رفو  الجهة اينار ة المخ صة ققد ااتاال ة    
، وــاز اي   اؤؤن  ؤؤ ي ي رؤؤت وي 176)ي اؤؤتت  وفــق أحكــام 

م   رفل ااتاال ة اللجوء إلى قاتـل اامـور المسـ عجلة 
بالمحكمــــة العمال ــــة المخ صــــة ال ــــل يقــــ  بــــدا رتها محــــل 
العمــــل، وفًقــــا ل وــــراءاف المع ــــانم لرفــــ  الــــدعوى، و لــــ  
تــ ل ث ثــق  يوًمــا مــ  تــار خ ايتطــار بــااع راض، فــإ ا 

 

 

 ا تغة اط           
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فإ ا قو  المحكمة بققد ااتاال ة ووأ علـى     
الجهــة اينار ــة المخ صــة إوــراء الققــد فــى الســجل 

فـــــى الوقـــــا    الخـــــا  ون ـــــر ملخـــــ  ااتاال ـــــة
 المصر ة ب  مصروفاف .

الجهـــة اينار ـــة المخ صـــة إوـــراء الققـــد فـــل الســـجل الخـــا  
 ب ل .

 صـة قو  بققد ااتاال ة ووأ على الجهـة اينار ـة المخ
 إوراء الققد فل السجل الخا  ب ل .

 
 

 (251مادة )

يل ـــيم صـــاحأ العمـــل بـــأن يوـــ  فـــى مكـــان 
ظــــــا ر فـــــــى محـــــــل العمــــــل ااتاال ـــــــة الجماع ـــــــة 
ــــــار خ  م وــــــمنة نصوصــــــها والمــــــوقعق  علقهــــــا وت

 إيداعها لدى الجهة اينار ة المخ صة.

 (219مادة )

اتاال ـة العمـل الجماع ــة يل ـيم صـاحأ العمـل بـأن يوـ  
فل مكان ظا ر بمحل العمـل، م وـمنة نصوصـها والمـوقعق  

 علقها وتار خ إيداعها لدى الجهة اينار ة المخ صة.

 (219مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (260مادة )

ـــــــة، وأصـــــــحاب ااعمـــــــال  للمنظمـــــــاف النقاب 
ـــة الجماع ـــة  ـــر  رفـــى ااتاال  ومنظمـــاته  مـــ  غق

بعــــــد ن ــــــر ا بالوقــــــا   اانوــــــمام إلــــــى ااتاال ــــــة 
المصــر ة ، و لـــ  بنـــاء علـــى اتاـــاا بـــق  الطـــرفق  
الـــراغبق  فـــى اانوـــمام ونون حاوـــة إلـــى موافقـــة 

  رفى ااتاال ة ااصلقق .
و كون اانومام بطلـأ موقـ  مـ  الطـرفق   

 يقدم إلى الجهة اينار ة المخ صة.

 (218مادة )

 اانوـــــمام إلـــــى ااتاال ـــــة بعـــــد ققـــــد ا لـــــدى الجهـــــة يكـــــون 
اينار ـــــــة للعمـــــــال ومنظمـــــــاته  النقاب ـــــــة، وأصـــــــحاب ااعمـــــــال 
ومنظماته  م  غقر  رفـل ااتاال ـة الجماع ـة، و لـ  بنـاًء علـى 
اتاــــاا بــــق  الطــــرفق  الــــراغبق  فــــل اانوــــمام ونون حاوــــة إلــــى 
موافقة  رفل ااتاال ة ااصلقق ، و كـون اانوـمام بطلـأ موقـ  

 مخ صة.م  الطرفق  يقدم إلى الجهة اينار ة ال

 (218مادة )

 

 

 

  ؤؤكات  
 

        

 

 (262مادة )

على الجهة اينار ة المخ صـة ال أ ـقر علـى 
 ــامه الســجل بمــا يطــرأ علــى ااتاال ــة الجماع ــة 
مـــ  تجديـــد أو انوـــمام أو تعـــديل ون ـــر ملخـــ  
لل أ ـقر فــى الوقـا   المصــر ة تـ ل تمســة ع ــر 

 يوما م  تار خ حصولم.

 (290مادة )

ـــى  ـــامه  تل ـــيم الجهـــة اينار ـــة المخ صـــة بال أ ـــقر عل
( بمـا يطـرأ علـى اتاال ــة 216السـجل الم ـار إل ـم فـل المــانم )

العمـــل الجماع ــــة مــــ  تجديـــد، أو انوــــمام، أو تعــــديل تــــ ل 
 تمسة ع ر يوًما م  تار خ حصولم.

 (290مادة )

تل يم الجهة اينار ة المخ صة بال أ قر على  ـامه 
 اؤؤن  ؤؤ ي ي رؤؤت وي ( 621المــانم )السـجل الم ــار إل ــم فــل 

بمـــا يطـــرأ علـــى اتاال ـــة العمـــل الجماع ـــة مـــ  تجديـــد، أو 
انوــمام، أو تعـــديل تـــ ل تمســـة ع ـــر يوًمـــا مـــ  تـــار خ 

 حصولم.
 

 
 

  اط ا تغة
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 (261مادة )

ــــــ  ا  ــــــة ب ناق ــــــة الجماع  يل ــــــيم  رفــــــا ااتاال 
ــــق مــــ  مــــا يق وــــ م حســــ  الن ــــة وأن  ــــة ت ا بطر ق

م   أنم أن  عمل أو إوراءيم نعا ع  الق ام بأى 
 يعطل تناق  أحكامها.

 (292مادة )

يل يم  رفا اتاال ة العمل الجماع ة ب ناق  ا بطر قـة ت اـق 
م  ما يق و م حس  الن ة، وأن يم نعـا عـ  الق ـام بـأي عمـل، 

 أو إوراء، م   أنم أن يعطل تناق  أحكامها.

 (292مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (262مادة )

اذــــ  نا  ة غقــــر م وقعــــة إ ا  ــــرأف ظــــرو  
ترتـــــــأ علـــــــى حـــــــدوثها أن تناقـــــــ  أحـــــــد الطـــــــرفق  
ل تاال ة أو لحك  م  أحكامها أصب  مر قا ووأ 
علــى الطــرفق  ذــلوا  ر ــق المااوتــة الجماع ــة 
لمناق ة   ه الظرو  والوصـول إلـى اتاـاا يحقـق 

 ال وازن بق  مصلح قهما .
فإ ا ل  يصل الطرفان إلى اتااا كان اى منهما 

اامر على الجهة اينار ة المخ صة اتخا  ما عرض 
يلــيم نحــو اتبــاد إوــراءاف الوذــا ة وفقــا احكــام المــانم 

 ( م    ا القانون.210)

 (291مادة )

إ ا  ـــرأف ظـــرو  اذـــ  نا  ة غقـــر م وقعـــة وترتـــأ علـــى 
حدوثها أن تناق  أحد الطرفق  ل تاال ة، أو لحك  م  أحكامها 

الطـــرفق  ذــلوا  ر ـــق المااوتـــة أصــب  مر قـــًا، ووــأ علـــى 
الجماع ـة لمناق ـة  ــ ه الظـرو ، والوصـول إلــى اتاـاا يحقــق 

 ال وازن بق  مصلح قهما.
فــإ ا لــ  يصــل الطرفــان إلــى اتاــاا ووــأ علقهمــا عــرض 
اامـــر علـــى الجهـــة اينار ـــة المخ صـــة اتخـــا  مـــا يلـــيم نحـــو 
ـــا احكـــام  إتبـــاد إوـــراءاف ال وفقـــق، أو الوذـــا ة وال حكـــ   وفًق

  ا القانون. 

 (291مادة )

 

 

 

  ؤؤكات  
 

 

 (264مادة )

لكــل مــ   رفــى ااتاال ــة الجماع ــة وكــ ل  لكــل 
 ى مصــــلحة مــــ  العمــــال أو أصــــحاب ااعمــــال أن 
يطلأ الحك  ب ناق  أى م  أحكامها أو بال عو ئ ع  
عدم ال ناق  و ل  على المم ن  ع  ال ناق  أو المخالف 

، وا يحك  بال عو ئ على  ل ل ياماف الوارنم بااتاال ة
المنظمــة النقاب ــة أو منظمــة أصــحاب ااعمــال إا إ ا 
كــــان ال صــــر  الــــ ى ترتــــأ عل ــــم الوــــرر المووــــأ 
ــــس إنارم المنظمــــة أو  ــــد صــــدر عــــ  مجل لل عــــو ئ ق

 المم ل القانونى لها.

 (292مادة )

لكل م   رفل اتاال ة العمل الجماع ة، وك ل  لكل  ي 
اب ااعمـال، أن يطلــأ الحكــ  مصـلحة مــ  العمـال، أو أصــح

ب ناقـــ  أي مـــ  أحكامهـــا، أو بـــال عو ئ عـــ  عـــدم تناقـــ  ا أو 
 مخالا ها.

وا يحكـــــ  بـــــال عو ئ علـــــى المنظمـــــة النقاب ـــــة العمال ـــــة 
المعن ــة، أو منظمــة أصــحاب ااعمــال، إا إ ا كــان ال صــر  
الــ ي ترتــأ عل ــم الوــرر المكووــأ لل عــو ئ قــد صــدر عــ  

 و المم ل القانونل لها.مجلس إنارم المنظمة، أ

 (292مادة )

 

  ؤؤكات  
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النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (265مادة )

للمنظمـــــــــة النقاب ـــــــــة ولمنظمـــــــــاف أصـــــــــحاب 
ااعمـال ال ــى تكــون  رفــا فــى ااتاال ــة الجماع ــة 
أن ترفـ  لمصـلحة أى عوــو مـ  أعوـا ها وم ــ  
الــدعاوى النا ـــ ة عـــ  ايتــ ل بأحكـــام ااتاال ـــة، 

 و ل  نون حاوة إلى توكقل منم ب ل .
وللعوــو الــ ى رفعــ  الــدعوى مــ  المنظمــة 
لمصلح م أن ي دتل فقها، كما يجـوز لـم رفـ   ـ ه 

 الدعوى اب داء مس ق  عنها.

 (294مادة )

للمنظمـــة النقاب ـــة العمال ـــة، ولمنظمـــة أصـــحاب ااعمـــال 
ال ل تكون  رًفا فل ااتاال ة الجماع ة أن ترفـ  لمصـلحة أي 

ـــدعاوى النا ـــ ة عـــ  ايتـــ ل  عوـــو مـــ  أعوـــا ها وم ـــ  ال
 بأحكام ااتاال ة، و ل  نون حاوة إلى توكقل منم ب ل .

وللعوو ال ي ركفِع  الدعوى م  المنظمـة لمصـلح م أن 
ي ــدتل فقهــا، كمــا يجــوز لــم رفــ   ــ ه الــدعوى اب ــداًء مســ ق  

 عنها.

 (294مادة )

 

 

  ؤؤكات  
 

 

 (266مادة )

تخوـــ  المنازعـــاف الخاصـــة بـــأى حكـــ  مـــ  
الجماع ـــة ل وـــراءاف ال ـــى ي اـــق  أحكـــام ااتاال ـــة

 علقها الطرفان فى ااتاال ة.
فــإ ا لــ  تــرن  ــ ه ايوــراءاف فــى ااتاال ــة ، 
توع  تل  المنازعاف لألحكـام الخاصـة ب سـو ة 
منازعاف العمل الجماع ة الوارنم فى البـاب الرابـ  

 م  الك اب الراب  م    ا القانون.

 (295مادة )

ل، تخوـــ  المنازعـــاف مـــ  عـــدم ايتـــ ل بحـــق ال قاتـــ
النا ــ ة عــ  ااتاال ــة الجماع ــة ل وــراءاف ال ــل ي اــق علقهــا 

مـ   ـ ا  ي اتش ي ات  الطرفان، م  مراعام ااحكام الوارنم فـل 
 الك اب.

 (295مادة )

م  عدم ايت ل بحق ال قاتل، تخو  المنازعاف 
النا ــــ ة عــــ  ااتاال ــــة الجماع ــــة ل وــــراءاف ال ــــل ي اــــق 

ـــوارنم فـــل  ـــان، مـــ  مراعـــام ااحكـــام ال ي اؤؤؤتش علقهـــا الطرف
 م    ا الك اب.  ثي ات
 

 
تؤؤؤؤؤؤؤم يسؤؤؤؤؤؤؤتبحي  )اؤؤؤؤؤؤؤت   )ي اؤؤؤؤؤؤؤتش 
ي ات ؤؤؤؤث  وباؤؤؤؤت   )ي اؤؤؤؤتش ي اؤؤؤؤت    
و سؤؤؤاتي يلحت ؤؤؤؤة تن ؤؤؤؤرا إ ؤؤؤؤ  

ي اؤؤؤؤن م    قؤؤؤؤت  ي  اؤؤؤؤ  ي اؤؤؤؤتش 
ي جات) ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ س   اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتش 

 ي ان م   ا تكم ي  ات  ة.

 

 

 

 (269مادة )

مـــــ  عـــــدم ايتـــــ ل بحـــــق ال قاتـــــى تســـــرى 
أحكـــام  ـــ ا البـــاب علـــى كـــل نـــياد ي علـــق ب ـــروض 
العمـــل أو ظروفـــم أو أحكـــام ااذـــ خدام ين ـــأ بـــق  
صـــاحأ عمـــل ومجموعـــة مـــ  أصـــحاب ااعمـــال 

 منه .وبق  وم   العمال أو فر ق 

 ) الفصل الرابع(

 منازعات العمل الجماعية

 ) الفرع األول (

 أحكام عامة

 (296مادة )

تســــري أحكــــام  ــــ ا الاصــــل علــــى كــــل نــــياد ي علــــق ب ــــروض  
العمــل أو ظروفــم أو أحكــام ال  ــغقل، و ن ــأ بــق  صــاحأ عمــل أو 
مجموعة م  أصحاب ااعمـال، أو منظمـاته ، وبـق  وم ـ  العمـال 

 منظماته ، م  عدم ايت ل بحق ال قاتل.أو فر ق منه  أو 

 ) الفصل الرابع(

 منازعات العمل الجماعية

 ) الفرع األول (

 أحكام عامة

 (296مادة )

 

  ؤؤكات  
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 (210مادة )

إ ا لـــ  تـــ   تســـو ة النـــياد كل ـــا تـــ ل ث ثـــق  
ــــدء المااوتــــة وــــاز للطــــرفق   يومــــا مــــ  تــــار خ ب
أواحد ما أو لم  يم لهما ال قدم بطلأ إلى الجهة 

 المخ صة اتخا  إوراءاف الوذا ة.اينار ة 

 (291مادة )

إ ا انقوى  هر م  تار خ بدء المااوتة نون الوصول 
احــد ما اللجــوء للجهــة اينار ــة إلــى اتاــاا وــاز للطــرفق  أو 

 المخ صة لبدء إوراءاف ال وفقق.

 (291مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 

 )الفرع الثاني( 

 التوفيق

 (299مادة )

تحــدن الجهــة اينار ــة المخ صــة ولســة لل وفقــق فــل النــياد فــل 
موعد ا ي جاوز تمسـة أيـام مـ  تـار خ تقـدي  الطلـأ إلقهـا، و خطـر 

 الموعد المحدن ب  ثة أيام على ااقل.بم  رفا النياد قبل 
 و صدر الوز ر المخ   قراًرا بإوراءاف وقواعد ال وفقق.

 )الفرع الثاني(

 التوفيق

 (299مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (298مادة ) 

إ ا اتاق  رفا النياد على تسو  م ونًيا وفًقـا احكـام  ـ ا  
ـــة عمـــل  الاـــرد، يحـــرر ااتاـــاا و وقـــ  عل ـــم منهمـــا فـــل اتاال 

ب ـــأنم ايوـــراءاف الـــوارنم فـــل  ـــ ا القـــانون،   يتخؤؤؤ وماع ـــة 
 وتكون مليمة لهما.

 (298مادة )

إ ا اتاـق  رفــا النـياد علــى تسـو  م ونًيــا وفًقـا احكــام 
 ــ ا الاــرد، يحــرر ااتاــاا و وقــ  عل ــم منهمــا فــل اتاال ــة 

ب ــأنم ايوــراءاف الـــوارنم فــل  ـــ ا   تتخؤؤؤ عمــل وماع ــة 
 القانون، وتكون مليمة لهما.

 
 

  اط   ور 

 (280مادة ) 

ب ـــأن  2884لســـنة  11مـــ  مراعـــام أحكـــام القـــانون رقـــ  
فــل المــوان المدن ــة وال جار ــة، إ ا لــ  تــ   تســو ة النــياد ال حكــ   

ــــا مــــ  تــــار خ بــــدء ال وفقــــق، وــــاز  تــــ ل واحــــد وع ــــر   يوًم
 للطرفق  اللجوء إلى

اتخــا  اوــراءاف إحالــة النــياد  ,الجهــة اينار ــة المخ صــة
إلـــى مركـــي الوذـــا ة وال حكـــ  ، المنصـــو  عل ـــم فـــل المـــانم 

 ( م    ا القانون.282)

 (280مادة )

 

 
  ؤؤكات  
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 )الفرع الثالث(

 مركز الوساطة والتحكيم

 (282) مادة

، تكـون اركو   وستطة  ي ت  ؤ م ي اخت ةين أ وت واي   
لم ال خص ة ااع بار ة، و  ب  الوز ر المخـ  ، و  كـون مـ  

 قسمق ، قس  الوذا ة، قس  ال حك  .
 

معامل ــم و كـون لـم ر ـ س تناقــ ي يصـدر ب عققنـم وتحديـد 
المال ــة قــرار مــ  ر ــ س مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى تر ــ   مــ  

 الوز ر المخ  ، و ل  لمدم ث ي ذنواف قابلم لل جديد.
و صـــــدر ر ـــــ س مجلـــــس الـــــوزراء قـــــراًرا ب حديـــــد اله كـــــل 
ايناري والمـــالل للمركـــي ونظـــام العمـــل بـــم، والرذـــوم المقـــررم 

ف علــــى تدماتــــم بمــــا ا يجــــاوز تمســــق  ألــــف ون ــــم، وحــــاا
 ايعااء منها.

 )الفرع الثالث(

 مركز الوساطة والتحكيم

 (282) مادة

 وسؤؤؤؤا  م اركؤؤؤؤو اركؤؤؤؤو ي اخت ؤؤؤؤةين ؤؤؤؤأ وؤؤؤؤت واي   
ــــم ال خصــــ ة ااع بار ــــة، م وسؤؤؤؤتطة  ي ت  ؤؤؤؤ مي ، تكــــون ل

و  بــــــ  الــــــوز ر المخــــــ  ، و  كــــــون مــــــ  قســــــمق ، قســــــ  
 الوذا ة، قس  ال حك  .

 

 

  ؤؤكات  
 

  ؤؤكات  
 

 
 ي تؤؤؤؤؤؤوا ي اركؤؤؤؤؤؤؤو  ن ؤؤؤؤؤؤوي  ؤؤؤؤؤؤؤ ي ي رؤؤؤؤؤؤت وي  حا ؤؤؤؤؤؤؤا 
ي رؤؤؤؤؤري ي   ي  ؤؤؤؤؤوي   ي  ؤؤؤؤؤتت   تنا ؤؤؤؤؤ ًي  ؤؤؤؤؤة  ي ضؤؤؤؤؤات ت  
 ي ااؤؤؤؤتتس ي ستسؤؤؤؤ ة   ترت ؤؤؤؤ  لؤؤؤؤ  قؤؤؤؤت وي ي اريل ؤؤؤؤت  
ي اح  ؤؤؤة  ي تجت يؤؤؤة    تسؤؤؤرر لؤؤؤ  اؤؤؤت م يؤؤؤرت لؤؤؤ  شؤؤؤأ ة 
 ؤؤؤم صؤؤؤتي لؤؤؤ   ؤؤؤ ي ي رؤؤؤت وي   ؤؤؤوي   ي اركؤؤؤو أح ؤؤؤتا 

 يؤؤؤؤؤؤؤة قؤؤؤؤؤؤؤت وي ي ت  ؤؤؤؤؤؤؤ م لؤؤؤؤؤؤؤ  ي اؤؤؤؤؤؤؤويت ي اح  ؤؤؤؤؤؤؤة  ي تجت
 . 1994 سنة  57ي  تت  وت رت وي  قم 

 
 
 

  اط ا تغة
 
 
 
 

 –تؤؤؤؤؤؤؤؤم إ ؤؤؤؤؤؤؤؤتلة لرؤؤؤؤؤؤؤؤر   يو ؤؤؤؤؤؤؤؤة 
   ؤؤؤؤؤاتي ي تؤؤؤؤؤويا  ي هؤؤؤؤؤحا انهؤؤؤؤؤت

ي اركؤؤؤؤؤو وت ااؤؤؤؤؤتتس ي  تاؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤ  
ي ترت ؤؤؤؤؤؤ   ي تؤؤؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤؤؤرر لؤؤؤؤؤؤ  
شؤؤؤؤأي ي ت  ؤؤؤؤ م يالتاؤؤؤؤتق  أوًضؤؤؤؤت  
  ؤؤؤؤاتي  ؤؤؤؤحا  حؤؤؤؤوت أر لؤؤؤؤري، 
ت ؤؤؤؤؤؤري   يويحؤؤؤؤؤؤة ي اركؤؤؤؤؤؤو لؤؤؤؤؤؤ  
 ا ؤؤؤة اؤؤؤن صؤؤؤ   سؤؤؤريتي أح ؤؤؤتا 

ي ت  ؤؤؤؤؤ م لؤؤؤؤؤ  ي اسؤؤؤؤؤت   قؤؤؤؤؤت وي 
ي اح  ؤؤؤة  ي تجت يؤؤؤة ي ُا ؤؤؤت  إ  ؤؤؤة 
لؤؤؤؤؤ  حت ؤؤؤؤؤة ص ؤؤؤؤؤو  وي  ؤؤؤؤؤة اؤؤؤؤؤن 

 تن  م و    ي است  .

 (212مادة )

تعد فى الوزارم المخ صة قا مـة بالوذـطاء يصـدر  
بها قرار م  الوز ر المخ   بال  اور م  ااتحـان العـام 

 لنقاباف عمال مصر ومنظماف أصحاب ااعمال.
 ـــــروض الققـــــد فـــــى قا مـــــة و صـــــدر ب حديـــــد 

 الوذطاء قرار م  الوز ر المخ  .

 (281) مادة

يعــد مركــي الوذـــا ة وال حكــ   قا مــة مـــ  الوذــطاء، وقا مـــة 
مــــ  المحكمــــق  الــــ ي  تنطبــــق علــــقه  ال ــــروض الــــوارنم فــــل  ــــ ا 
القانون، و إني كـل مـنه  أمـام ر ـ س المركـي القسـ  اآلتـل: "أقسـ  

ة واامانـة والصـدا وأا أف ـل باهلل العظ   أن أؤنى مهم ـل بال مـ
 ذًرا م  أذرار العمل ال ل أ ل  علقها بحك  مهم ل".

 (281مادة )

 

  ؤؤكات  
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 (282) مادة   

يجــوز لمركــي الوذــا ة وال حكــ   ااذــ عانة بأعوــاء مــ  
 الجهاف والهق اف القوا  ة بعد موافقة مجالسه  الخاصة.

 (282مادة )

  اؤن 199   )194)يستانتًل ان أح تا ي اؤتتت ن 
يجــوز لمركــي الوذــا ة وال حكــ   ااذــ عانة    ؤؤ ي ي رؤؤت وي 

بأعوــــاء مــــ  الجهــــاف والهق ــــاف القوــــا  ة بعــــد موافقــــة 
 مجالسه  الخاصة.

تؤؤؤؤم إ ؤؤؤؤتلة )اؤؤؤؤت   )يسؤؤؤؤتانتًل اؤؤؤؤن 
  199   )194ي اؤؤؤؤؤتتت ن ) أح ؤؤؤؤؤتا

اؤؤؤن  ؤؤؤ ي ي رؤؤؤت وي  إ ؤؤؤ  اؤؤؤح   ؤؤؤ   
ي اؤؤؤؤؤؤؤتت ؛  اويؤؤؤؤؤؤؤح اؤؤؤؤؤؤؤن ي و ؤؤؤؤؤؤؤؤوح 
ي ت ؤؤؤري   و ؤؤؤأي  ؤؤؤحا ي طاؤؤؤتق أر 
اؤؤؤؤؤؤن ي  ؤؤؤؤؤؤر   ي ؤؤؤؤؤؤوي ت  وت اؤؤؤؤؤؤتتت ن 
سؤؤؤؤؤؤت ات  ي ب ؤؤؤؤؤؤتي   ؤؤؤؤؤؤ  أ ضؤؤؤؤؤؤتل 
ي جهؤؤؤؤؤت   ي ه ئؤؤؤؤؤت  ي رضؤؤؤؤؤت  ة لؤؤؤؤؤ  
حت ؤؤؤؤؤؤة يالسؤؤؤؤؤؤت ت ة  هؤؤؤؤؤؤم وؤؤؤؤؤؤت اركو  

إ ؤؤؤؤؤ   1و سؤؤؤؤاتي ي  ؤؤؤؤر   اؤؤؤؤن  م 
 ؤؤؤؤة لؤؤؤؤ هم م اؤؤؤؤن ي  ؤؤؤؤر   ي ااتر 2

حا ً ؤؤؤؤت  لضؤؤؤؤً   ؤؤؤؤن أي ي  ؤؤؤؤرط ن 
  اؤؤؤؤؤؤؤؤن غ ؤؤؤؤؤؤؤؤر ي استسؤؤؤؤؤؤؤؤت، 7  6)

تطب رهاؤؤؤؤؤؤؤت   ؤؤؤؤؤؤؤ  أ ضؤؤؤؤؤؤؤتل ت ؤؤؤؤؤؤؤا 
ي جهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   ي ه ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  و سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتي 
يالسؤؤؤت ت ة  هؤؤؤم تؤؤؤأت  لؤؤؤ  بؤؤؤ  اؤؤؤت 
يتات ؤؤؤؤوي وؤؤؤؤة اؤؤؤؤن صبؤؤؤؤري  قت و  ؤؤؤؤة 
 قضؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  ة تتؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ   اؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  

 صضو هم   صتات  أ  ي تح ي .

 (211مادة )

يــــ    يجــــأ أن ت ــــوافر فــــى وذــــ ، النــــياد الــــ ى
 ات  اره م  قا مة الوذطاء:

 ) أ ( أن يكون  ا تبرم فى موتود النياد .
 )ب( أا يكون لم مصلحة فى النياد .

)ج( أا يكــون قــد ذــبق ا ــ راكم بايــة صــورم فــى 
 بحخ النياد أو محاولة تسو  م .

 (284) مادة

 ي  رض   م  يققد بقا مة الوذطاء ال روض اآلت ة:
 أن يكون حاصً  على مإ ل عال. .2
 أن يكون محمون السقرم، وحس  السمعة. .1
أا يكــون قــد ذــبق إنان ــم فــل ونايــة، أو ونحــة مخلــة  .2

 ل ر  أو اامانة، ما ل  يك  قد ركنح إل م اع باره.با
 أا يكون م  العاملق  بالجهاز ايناري للدولة. .4

 (284مادة )

 

 

  ؤؤكات  
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ـــة المخ صـــة بمناذـــبة كـــل  وتحـــدن الجهـــة اينار 
الوذـا ة ، نياد الجهة أو الجهـاف ال ـى ت حمـل ناقـاف 

والمدم ال ى ي عق  ت لها على الوذـ ، إنهـاء مهم ـم ، 
 بحد أقصى تمسة وأربعون يوما

 أا يكون قد ذبق فصلم بالطر ق ال أنيبل. .5
قوــــاء مــــدم ال ــــدر أ ااولــــى علــــى أعمــــال الوذــــا ة  .6

 ومجااتها بالمركي.
او  ـــاز اات بـــار الـــ ي يعقـــده المركـــي بدروـــة ا تقـــل  .1

 ة.ع  ذبعق  بالما 
  (212)مادة 

ـــــق   ـــــار الوذـــــ ، مـــــ  ب يقـــــوم الطرفـــــان بات  
المققدي  فى قا مة الوذطاء المنصو  علقها فى 

( مـــ   ـــ ا القـــانون ، وإبـــ غ الجهـــة 212المـــانم )
اينار ــة المخ صــة بــم ، و لــ  تــ ل ثمان ــة أيــام 
ــــولى  ــــ ه الجهــــة  ــــأ ، وت  ــــدي  الطل ــــار خ تق مــــ  ت

 الوذ ، ال ى وق  عل م اات  ار .إتطار 
فـــإ ا تبـــق  لهـــ ه الجهـــة فقـــدان الوذـــ ، اى مـــ  

( مـ   ـ ا 211ال روض المنصو  علقها فى المانم )
القانون أو انقو  المدم الم ار إلقها فى الاقرم السابقة 
نون ل ـــــام الطــــــرفق  بات  ـــــار الوذــــــ ، تولـــــ  الجهــــــة 

القا مـة  اينار ة المخ صة تعققنم مـ  بـق  المققـدي  فـى
 الم ار إلقها ، و ل  ت ل الع رم اايام ال ال ة.

 (285) مادة

لطرفل النياد ات  ار أحد الوذـطاء المققـدي  بالقا مـة فـل 
 موعد غاي م ذبعة أيام م  تار خ تقدي   لأ الوذا ة.

فإ ا انقو  المدم الم ار إلقها، ول  ي اق الطرفـان علـى 
أيـام  ث ثةالوذ ، ت ل ات  ار الوذ ،، تولى المركي ات  ار 

 م  تار خ ان هاء تل  المدم.

 (285مادة )

 

 
  ؤؤكات  

 

 

 (214مادة )
مهمــة الوذــ ، مــ  تــار خ إتطــار الجهــة  تبــدأ

اينار ـــة المخ صـــة لـــم بات  ـــاره أو تعققنـــم و رفـــق 
 بايتطار ااوراا الخاصة بالنياد .

ــــم تــــ ل المــــدم  وعلــــى الوذــــ ، إنجــــاز مهم 
( مــ   ــ ا 211المحــدنم لــم تطب قــا لحكــ  المــانم )

القانون، ولم أن يس عق  فى أناء مهم م بمـ  يلـيم 
 م   وى الخبرم.

 (286) مادة

النــياد إل ــم، وعل ــم  إحالــةتبــدأ مهمــة الوذــ ، مــ  تــار خ 
 إنجاز مهم م ت ل  هر.

وللوذــــ ، كافــــة الصــــ ح اف فــــل نظــــر النــــياد، وايلمــــام 
بعناصــــره، ولــــم علــــى ووــــم الخصــــو  ذــــماد  رفــــل النــــياد 
واا ــــ د علــــى مــــا يلــــيم مــــ  مســــ نداف، و لــــأ الب انــــاف و 

 المعلوماف ال ل تعقنم على أناء مهم م.

 (286مادة )

 

 

  ؤؤكات  
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 (215مادة )

كافــة الصــ ح اف فــى ذــبقل فحــ   للوذــ ،
النــــــــياد وايلمــــــــام بعناصــــــــره ، ولــــــــم علــــــــى ووــــــــم 
الخصو  ذماد  رفى النياد واا  د علـى مـا 
ــــى الطــــرفق  تقــــدي  مــــا  يلــــيم مــــ  مســــ نداف ، وعل
يطلبـــــم الوذـــــ ، مـــــ  الب انـــــاف والمعلومـــــاف ال ـــــى 

 تعقنم على أناء مهم م .
 (281) مادة 

، يحــق لطرفــل ي اؤؤتت  ي سؤؤتورةمــ  عــدم ايتــ ل بحكــ  
أن يطلـــأ مـــ  _ تـــ ل تمســـة ع ـــر يوًمـــا_النــياد أو أحـــد ما

المركـي اذــ بدال وذـ ، النــياد لمـرم واحــدم، فـإ ا رفــئ الطــر  
اآلتر اذ بدالم تعق  على المركي الاصل فل  ـ ا الطلـأ فـل 
موعــد ا يجــاوز يــومق ، فــإ ا تــ  ات  ــار وذــ ، وديــد تحســأ 

 م أعمالم م  تار خ تسلمم للمهمة.مد

 (281مادة )

  اؤؤؤن  ؤؤؤ ي 176)ي اؤؤؤتت  مـــ  عـــدم ايتـــ ل بحكـــ  
ــــل النــــياد أو أحــــد مات ل تمســــة ي رؤؤؤؤت وي  ، يحــــق لطرف

ع ــر يوًمـــا أن يطلــأ مـــ  المركـــي اذــ بدال وذـــ ، النـــياد 
لمرم واحدم، فإ ا رفئ الطر  اآلتر اذ بدالم تعق  على 

موعــــد ا يجـــــاوز المركــــي الاصــــل فــــل  ــــ ا الطلــــأ فــــل 
يــومق ، فــإ ا تــ  ات  ــار وذــ ، وديــد تحســأ مــدم أعمالــم 

 م  تار خ تسلمم للمهمة.

 
 

 اط   ور  

 (216مادة )

علـى الوذـ ، أن يبـ ل مسـاع م لل قر ـأ بـق  
ووهــاف نظــر  رفــى النــياد ، فــإ ا لــ  يــ مك  مــ  
تحققـق  لــ  كـان عل ــم أن يقـدم للطــرفق  ك ابـة مــا 

 النياد .يق رحم م  توص اف لحل 
 (211مادة )

إ ا قبـــــل الطرفـــــان ال وصـــــ اف ال ـــــى قـــــدمها 
الوذــ ، أو بعوــها ووــأ إثبــاف  لــ  فــى اتاال ــة 

 يوقعها الطرفان والوذ ، .
و جــأ أن يكــون رفــئ الطــرفق  أو أحــد ما 
لل وصــ اف الم ــار إلقهــا كلهــا أو بعوــها مســببا، 

 (289) مادة

الوذــــ ، أن يبــــ ل مســــاع م لل قر ــــأ بــــق  ووهــــاف علــــى 
نظـر  رفـل النـياد، فـإ ا لـ  يـ مك  مـ  تحققـق  لـ  كـان عل ـم 

 أن يقدم للطرفق  ك ابة ما يق رحم م  توص اف لحل النياد.
فـــإ ا قبـــل الطرفـــان ال وصـــ اف ال ـــل قـــدمها الوذـــ ، يـــ   
إثبــاف  لــ  فــل اتاــاا يوقعــم الطرفــان والوذــ ،، و صــب   ــ ا 

ليًمـا للطـرفق  فـل حـدون مـا تـ  ااتاـاا عل ـم، و  بـ  ااتااا م
  ل  بالسجل المعد له ا ال أن.

وإ ا ل  يقبل الطرفـان  ـ ه ال وصـ اف أو بعوـها يعـرض 
الوذ ، علقهما اللجوء إلى ال حك  ، فإ ا وافقا أحقل النياد إلى 

 قس  ال حك   بالمركي.

 (289مادة )

 

  ؤؤكات  
 
 

 كات   
 
 
 

 كات   
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و جـــــوز للوذـــــ ، فـــــى  ـــــ ه الحالـــــة إعطـــــاء مهلـــــة 
لمـ  رفــئ ال وصـ اف للعــدول أقصـا ا ث ثـة أيــام 

عــ  الــرفئ ، و لــ  قبــل أن يقــدم الوذــ ، تقر ــره 
 إلى الجهة اينار ة المخ صة .
 (219مادة )

علـــــى الوذـــــ ، أن يقـــــدم تـــــ ل أذـــــبود مـــــ  
تـــــار خ ان هـــــاء المهلـــــة الم ـــــار إلقهـــــا فـــــى المـــــانم 
الســابقة تقر ــرا للجهــة اينار ــة المخ صــة ي وـــم  

ـــــا مســـــببا بال  ـــــياد وب ان ـــــى ملخصـــــا للن وصـــــ اف ال 
ان هــى إلقهــا ومــا تــ  مـــ  قبــول أو رفــئ لهــا مـــ  

 الطرفق  أو م  أحد ما وأذباب الرفئ .
 (218مادة )

إ ا لــ  يقبـــل الطرفــان أو أحـــد ما ال وصـــ اف 
ال ـــى قـــدمها الوذـــ ، ، كـــان اى منهمـــا أن ي قـــدم 
ــــــأ اتخــــــا   ــــــة المخ صــــــة بطل إلــــــى الجهــــــة اينار 

 إوراءاف ال حك   .

لـــى وذـــ ، النـــياد أن يقـــدم تـــ ل وفـــل وم ـــ  ااحـــوال ع
أيـــام مـــ  تـــار خ ان هـــاء مهم ـــم تقر ـــًرا لقســـ  الوذـــا ة،  ةتمســـ

ــــياد وااوراا، والمســــ نداف المقدمــــة مــــ   ي وــــم  ملخًصــــا للن
مـــ  الطـــرفق ، ومـــا تـــ   قبو هؤؤؤت ر  ـــم، وال وصـــ اف، ومـــا تـــ  

 رفوم وأذباب الرفئ.

ت ل لى وذ ، النياد أن يقدم وفل وم   ااحوال ع
أيام م  تار خ ان هاء مهم ـم تقر ـًرا لقسـ  الوذـا ة،  ةتمس

ي وم  ملخًصا للنـياد وااوراا، والمسـ نداف المقدمـة مـ  
مــ  الطــرفق ، ومــا تــ   قبو ؤؤة ر  ـم، وال وصــ اف، ومــا تــ  

 رفوم وأذباب الرفئ.

 
 

  اط   ور 

 (288مادة ) 

 اآلت ة:ي  رض   م  يققد بقا مة المحكمق  ال روض 
الحقـــــوا مـــــ   إوـــــازمأن يكـــــون حاصـــــً  علـــــى  .2

 إحدى الجامعاف المصر ة، أو ما يعانلها.
 أن يكون محمون السقرم، وحس  السمعة. .1
ونحــة  أا يكـون قـد ذـبق إنان ــم فـل ونايـة، أو .2

مخلـــة بال ـــر  أو اامانـــة، مـــا لـــ  يكـــ  قـــد رن 
 إل م اع باره.

أا يكـــــــــون مـــــــــ  العـــــــــاملق  بالجهـــــــــاز اينارى  .4
 للدولة.

 (288مادة )

 

 
 
  ؤؤكات  
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 أا يكون قد ذبق فصلم بالطر ق ال أنيبل. .5
قواء مدم ال در أ ااولى للمركي على أعمال  .6

 ال حك  ، ومجااتم.
او  ــــاز اات بــــار الــــ ي يعقــــد مــــ  مركــــي الوذــــا ة  .1

 وال حك   بدروة ا تقل ع  تمسة وذبعق  بالما ة.

 
 

 كات   
 

                         

 (100مادة ) 

محكـ  واحـد، أو  يتو   اركو ي وسؤتطة  ي ت  ؤ م يصت ؤت 
أك ر ب رض أن يكون العدن فرنًيا لنظر النياد القا  ، و ل  فـل 
موعــد غاي ــم تمســة ع ــر يوًمــا مــ  تــار خ إحالــة النــياد لقســ  

 ال حك  .

 (100مادة )

محكـــ   ُت ؤؤؤ     ئؤؤؤة ي ت  ؤؤؤ م وتتاؤؤؤتق ي طؤؤؤرل ن اؤؤؤن
لنظــر النــياد  ،ب ــرض أن يكــون العــدن فرنًيــا ،أو أك ــر واحــد

القا  ، و ل  فل موعد غاي م تمسة ع ر يوًما م  تـار خ 
 إحالة النياد لقس  ال حك  .

ي ت  ؤ م   ؤ  يصت ؤت  ي ا  اؤ ن   لذي  م يتاا طرلؤت
صؤؤ   ي اؤؤح  ي ا ؤؤت  إ  هؤؤت لؤؤ  ي ارؤؤر  ي   ؤؤ  اؤؤن  ؤؤ   
ي اؤؤؤتت  يتؤؤؤو   ي اركؤؤؤو يصت ؤؤؤت  ي ا  اؤؤؤ ن  لرؤؤؤًت   ؤؤؤوي   

  ي ان اة   ا  ي اركو

  قضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتل ي ا  اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطرت 
ي اؤ  لؤ    م  ؤ  أي ي حستو ية

ي ت  ؤؤ م  ؤؤو  ؤؤر   ؤؤوي  ا ؤؤ ن 
  ؤؤؤؤ ن طؤؤؤؤرل ن   ؤؤؤؤ  ا  ؤؤؤؤم اؤؤؤؤن

أ   تصت ت  اؤؤؤؤؤؤتو و ؤؤؤؤؤؤ ن ي غ ؤؤؤؤؤؤت 
 تاؤؤؤوي  انهاؤؤؤت أ    ؤؤؤ   ؤؤؤول 

  ا ؤؤؤ   ؤؤؤؤ ي  شؤؤؤر   و ؤؤؤؤحتي هت 
ي ا  ؤؤؤؤم لؤؤؤؤ  ذ ؤؤؤؤا ي نؤؤؤؤوي  ورؤؤؤؤري  

ت  ؤن شؤبهة ي ااؤؤت    و ؤوي  ت ً ؤ
ت  حي ر ي ان ي ت تا    قتط ً اجرتً 

ي خ ؤؤؤؤؤواة لؤؤؤؤؤ  حوي بهؤؤؤؤؤت ي تؤؤؤؤؤ  
أحت هؤؤؤؤت ي طرلؤؤؤؤتي إ  ؤؤؤؤة  و ؤؤؤؤح أي 
يؤؤؤح   كؤؤؤ  انهاؤؤؤت  وحهؤؤؤة   ؤؤؤر  

اؤؤؤؤؤن صؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤات ت   تا ؤؤؤؤؤ  ً 
..م ) ح ؤؤؤؤؤم ت ؤؤؤؤؤ  ي ر  سؤؤؤؤؤ ةي تر

 لؤؤؤ  ي ا  اؤؤؤة ي حسؤؤؤتو ية ي    ؤؤؤت
 36 سؤؤؤؤؤؤؤنة  33ي رضؤؤؤؤؤؤ ة  قؤؤؤؤؤؤؤم 
اؤؤؤؤتيو سؤؤؤؤنة  ٨ قضؤؤؤؤت  ة  تؤؤؤؤت يص

 ؛  بت تؤؤؤؤؤؤت   تؤؤؤؤؤؤم إ ؤؤؤؤؤؤتت  ٠١٠٠
اؤؤؤؤ تغة ي اؤؤؤؤتت   تاؤؤؤؤتتر شؤؤؤؤبهة 
 حا ي حستو ية   ذ ا اؤن صؤ   
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يصت ؤؤؤؤت  ي ا  اؤؤؤؤ ن  ؤؤؤؤن طريؤؤؤؤا 
طرل  ي خ واة   ل  حت  ت ؤ   
ذ ؤؤا و ؤؤوي يالصت ؤؤت   ؤؤن طريؤؤا 

كو؛   ؤو ي اؤر ي اتاؤا أوًضؤت ي ار 
ي ت  ؤؤؤ م لؤؤؤ  ي اؤؤؤويت لؤؤؤ  قؤؤؤت وي 

ي اح  ؤؤؤؤؤؤؤؤة  ي تجت يؤؤؤؤؤؤؤؤة ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤتت  
 .1994 سنة  57 قم  وت رت وي 

 (102مادة ) 

ي موتـود يوق   رفا النـياد م ـار ة ال حكـ   ال ـل تحـو 
، وايوــــراءاف ال ــــل يجــــرى علقهــــا ال حكــــ  ، النــــياد، وال ــــروض

ااحكــام المقــررم فــل   مــا لــ  ت وــمنم م ــار ة ال حكــ     يتاؤؤا
 قانون ال حك   فل الموان المدن ة وال جار ة.

 (102مادة )

ــــل تحــــو  ــــياد م ــــار ة ال حكــــ   ال  ــــا الن ي يوقــــ   رف
، وايوــراءاف ال ــل يجــرى علقهــا موتــود النــياد، وال ــروض

  ما ل  ت ومنم م ار ة ال حكـ   ااحكـام   تتااال حك  ، 
      دن ة وال جار ة.المقررم فل قانون ال حك   فل الموان الم

 

 

  اط   ور 

 (296مادة )

تاصــل  ق ــة ال حكــ   فــى النــياد المعــروض 
علقهـــا فـــى مـــدم ا تجـــاوز  ـــهرا مـــ  بـــدء نظـــره ، 
وللهق ة أن تقـرر ذـماد ال ـهون ونـدب أ ـل الخبـرم 
ومعاينــــــة محــــــال العمــــــل واا ــــــ د علــــــى وم ــــــ  
المس نداف الخاصة بالنياد واتخا  ايوراءاف ال ى 

 تمكنها م  الاصل   م. 
 (291مادة )

القوانق  المعمول بها ، فإ ا ل  تطبق  ق ة ال حك   
يووـــــد نـــــ  ت ـــــر عى يمكـــــ  تطب قـــــم حكـــــ  القاتـــــى 
بمق وــــى العــــر  ، فــــإ ا لــــ  يووــــد  بمق وــــى مبــــانىء 
ال ــر عة ايذــ م ة ، فــإ ا لــ  تووــد  بمق وــى مبـــانىء 
القــانون الطب عــى وقواعــد العدالــة وفقــا للحالــة ااق صــانية 

 وااو ماع ة السا دم فى منطقة المن أم.

 (101مادة )

ي عق  على المحك  أو المحكمق  عند الاصل فـل النـياد 
ــــةال  ــــر عاف المعمــــول بهــــا ناتــــل  مالمعــــروض مراعــــا ، الدول

المصدا علقها، ومبانئ القانون الطب عل،  الدول ةوااتاال اف 
والعــــــر ، والعدالــــــة ااو ماع ــــــة، وفًقــــــا للحالــــــة ااق صــــــانية 
وااو ماع ـــــة الســـــا دم فـــــل منطقـــــة المن ـــــأم، و صـــــدر الحكـــــ  

 بأغلب ة اآلراء فل حالة تعدن المحكمق .
ي عـــق  علـــى المحكـــ ، أو المحكمـــق  الاصـــل فـــل النـــياد 

 النياد. إحالةعروض ت ل ث ثق  يوًما م  تار خ الم
يع بـــر حكــــ  ال حكـــ   نها ً ــــا، و كـــون قــــابً  لل ناقـــ  بعــــد 
 وت  الص غة ال ناق ية عل م م  المحكمة العمال ة المخ صة.

 (101مادة )  

 

 

 
 
  ؤؤكات  
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ر الحك  بأغلب ة اآلراء ، فـإ ا تسـاوف و صد
ـــم الـــر  س و كـــون مســـببا  يـــرو  الجانـــأ الـــ ى من
و ع بر بم ابة حك  صانر ع  محكمة ااذـ  نا  

 بعد ت يقلم بالص غة ال ناق ية .
 (291مادة )

 ت كل  ق ة ال حك   م :
إحدى نوا ر محاك  ااذ  نا  ال ى تحدن ا  .2

الجمع ة العموم ة لكل محكمة فى بداية كل 
ذـــــــنة قوـــــــا  ة ، وال ـــــــى يقـــــــ  فـــــــى نا ـــــــرم 
ات صاصها المركي الر  سى للمن أم وتكون 

 لر  س   ه الدا رم ر اذة الهق ة.
 محك  ع  صاحأ العمل. .1
محك  ع  ال نظ   النقابى تخ ـاره النقابـة  .2

 العامة المعن ة.
ـــــوزارم المخ صـــــة يخ ـــــاره  .4 محكـــــ  عـــــ  ال

 المخ  .الوز ر 
وعلـــــى كـــــل مـــــ  صـــــاحأ العمـــــل وال نظـــــ   
النقـــــــابى والـــــــوزارم المخ صـــــــة أن يخ ـــــــار محكمـــــــا 

 اح  ا  ا يحل محل المحك  ااصلى عند   ابم.

 (102مادة )

النظـر،  يعـانمت كل بقس  ال حك   نا رم عل ا أو أك ـرل 
مكونــة مــ  تمســة محكمــق  مــ  المققــدي  بقا م هــا للطعــ  فــل 

 فل المانم السابقة.ااحكام الم ار إلقها 
وإ ا توـــم   ـــرض أو م ـــار ة ال حكـــ   أن يكـــون علـــى 
نرو ق ، يحال النياد إلى تل  الدا رم ت ل تمسـة ع ـر يوًمـا 
م  تـار خ صـدور حكـ  أول نروـة، و  عـق  علقهـا الاصـل فـل 

 إلقها. ايحالةوأربعق  يوًما م  تار خ  صاسالنياد ت ل 

 (102مادة )

 يعـــانمت ـــكل بقســـ  ال حكـــ   نا ـــرم عل ـــا أو أك ـــرل 
النظـر، مكونـة مـ  تمســة محكمـق  مـ  المققـدي  بقا م هــا 

  اؤن 515)ي اؤتت  للطع  فل ااحكـام الم ـار إلقهـا فـل 
 .  ي ي رت وي 

وإ ا توـــــــــم   ـــــــــرض أو م ــــــــــار ة ال حكـــــــــ   أن يكــــــــــون 
علــــــى نرو ــــــق ، يحــــــال النــــــياد إلــــــى تلــــــ  الــــــدا رم تــــــ ل 
ــــــــا مــــــــ  تــــــــار خ صــــــــدور حكــــــــ  أول  تمســــــــة ع ــــــــر يوًم
نروــــــــة، و  عـــــــــق  علقهـــــــــا الاصـــــــــل فـــــــــل النـــــــــياد تـــــــــ ل 

 إلقها. ايحالةوأربعق  يوًما م  تار خ  ةصاس

 

 
 
 

  اط   ور 
 
 
 
 

  اط   ور 

 (281مادة )

ايتــــــراب الســــــلمى و كــــــون للعمــــــال حــــــق 
إع نـــــم وتنظ مـــــم مـــــ  تـــــ ل منظمـــــاته  النقاب ـــــة 
نفاعــــــــا عــــــــ  مصــــــــالحه  المهن ــــــــة وااق صــــــــانية 
وااو ماع ــة ، و لــ  فــى الحــدون و بقــا للوــواب، 

 وايوراءاف المقررم فى   ا القانون.
وفى حالة اع يام عمال المن ـأم  اف اللجنـة 

 ـــ ا  النقاب ــة ايتـــراب فــى ااحـــوال ال ــى يجقي ـــا

 )الفصل الخامس (

 اإلضراب واإلغالق

 (104مادة )

( مــ   ــ ا 212مــ  عــدم ايتــ ل بمــا نصــ  عل ــم المــانم )
القـــانون، للعمـــال حـــق ايتـــراب الســـلمل عـــ  العمـــل للمطالبـــة بمـــا 
يرونــم محقًقــا لمصــالحه  المهن ــة، و لــ  بعــد اذــ ناا   ــرا ال ســو ة 

للمنازعاف المنصو  علقها فل   ا القانون، و كون إع نم،  الونية
وتنظ مــم مــ  تــ ل المنظمــة النقاب ــة العمال ــة المعن ــة، أو الماــوض 

 فل   ا القانون. المقررمالعمالل فل حدون الوواب، وايوراءاف 

 )الفصل الخامس (

 اإلضراب واإلغالق

 (104مادة )

 

  ؤؤكات  
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بعـد موافقـة  –القانون ، يجأ على اللجنة النقاب ـة 
مجلـــس إنارم النقابـــة العامـــة المعن ـــة بأغلب ـــة ثل ـــى 

إتطــار كــل مــ  صــاحأ العمــل  –عــدن أعوــا م 
والجهــــة اينار ــــة المخ صــــة قبــــل ال ــــار خ المحــــدن 
ـــ  بك ـــاب  ل تـــراب بع ـــرم أيـــام علـــى ااقـــل و ل

 مسجل بعل  الوصول .
م لجنــــة نقاب ــــة يكــــون فــــإ ا لــــ  يكــــ  بالمن ــــأ

ايتطــار بــاع يام العمــال ايتــراب للنقابــة العامــة 
المعن ة ، وعلى ااتقرم بعد موافقة مجلس إنارتهـا 
بااغلب ــــة المنصــــو  علقهــــا فــــى الاقــــرم الســــابقة 

 الق ام بايتطار الم ار إل م .
وفــــــى وم ــــــ  ااحــــــوال ي عــــــق  أن ي وــــــم  
 ايتطـــــار ااذـــــباب الدافعـــــة ل تـــــراب ، والمـــــدم

 اليمن ة المحدنم لم.

 (105مادة )

 اينار ــة والجهــةيجـأ إتطــار كــل مــ  صــاحأ العمــل، 
قبــــل ال ــــار خ المحــــدن ل تــــراب بع ــــره أيــــام علــــى  المخ صـــة

 ااقل، و ل  بك اب مسجل وموصى عل م بعل  الوصول.
وفــــــل وم ـــــــ  ااحـــــــوال ي عــــــق  أن ي وـــــــم  ايتطـــــــار 

 ااذباب الدافعة ل تراب، وتار خ بداي م ونهاي م.

 (105مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (282مادة )

يحظــــر علــــى العمــــال ايتــــراب أو إع نــــم 
ـــة  ـــة بقصـــد تعـــديل اتاال  بواذـــطة منظمـــاته  النقاب 
العمـــــل الجماع ـــــة أثنـــــاء مـــــدم ذـــــر انها ، وكـــــ ل  

 ت ل وم   مراحل وإوراءاف الوذا ة وال حك  .

 (106مادة)

يحظــر علــل العمــال الــدعوم إلــى ايتــراب، أو إع نـــم 
  ة أثناء مدم ذر انها.بقصد تعديل اتاال ة عمل وماع

 (106مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (284مادة )

يحظــــــــر ايتــــــــراب أو الــــــــدعوم إل ــــــــم فــــــــى 
المن ـــــآف ااذـــــ رات ج ة أو الحقو ـــــة ال ـــــى ي رتـــــأ 
على توقف العمل فقها ايت ل باام  القومى أو 

 بالخدماف ااذاذ ةال ى تقدمها للموا نق .
ــــوزراء  و صــــدر قــــرار مــــ  ر ــــ س مجلــــس ال

   ه المن آف.ب حديد 

 (101مادة )

إل ـــــم، أو إع نـــــم، فـــــل  ميحظـــــر ايتـــــراب، أو الـــــدعو 
تطبقق أحكام   ا القـانون، بالمن ـآف ااذـ رات ج ة أو الحقو ـة 
ال ـل ي رتـأ علـل توقـف العمـل فقهـا ايتـ ل بـاام  القــومل، 
أو بالخــدماف ااذاذــ ة ال ــل تقــدم للمــوا نق ، و صــدر ر ــ س 

 مجلس الوزراء قراًرا ب حديد   ه المن آف.
ـــــم فـــــل الظـــــرو   و حظـــــر الـــــدعوم ل تـــــراب أو إع ن

 ااذ  نا  ة.

 (101مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 



116 
 

قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
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 (285مادة )

ي رتـــــأ علـــــى ايتـــــراب الم ـــــار إل ـــــم فـــــى 
( مــــ   ــــ ا القــــانون اح ســــاب مدتــــم 281المــــانم )

 إوازم للعامل بدون أور.

 (109مادة )

ي رتـــأ علــــل ايتــــراب عــــ  العمــــل، وقــــف اال يامــــاف 
 النا  ة ع  عقد العمل ت ل مدم ايتراب.

 (109مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (286مادة )

يكون لصاحأ العمل، لوروراف اق صانية 
، حــــــق ايغــــــ ا الكلــــــى أو الجي ــــــى للمن ــــــأم أو 
تقلـــ   حجمهــــا أو ن ــــا ها بمــــا قــــد يمــــس حجــــ  
العمالـــــة بهـــــا ، و لـــــ  فـــــى ااوتـــــاد وبال ـــــروض 

 المنصو  علقها فى   ا القانون. وايوراءاف

 (108مادة )

اق صـــانية، ايغـــ ا يحـــق لصـــاحأ العمـــل لوـــروراف 
الكلل أو الجي ل للمن أم، أو تقل   حجمهـا أو ن ـا ها، بمـا 
قد يمس حج  العمالة بها على نحو مإق  أو نا  ، و ل  فـل 
ااوتاد، وبال روض، وايوراءاف المنصـو  علقهـا فـل  ـ ا 

 القانون.

 (108مادة )

  

  ؤؤكات  
 

 

 (281مادة )

علــــى فــــى تطبقــــق أحكــــام المــــانم الســــابقة ، 
صاحأ العمل أن ي قـدم بطلـأ إغـ ا المن ـأم أو 
تقلــ   حجمهــا أو ن ــا ها إلــى لجنــة ت ــكل لهــ ا 

 الغرض.
و  وـم  الطلــأ ااذـباب ال ــى يسـ ند إلقهــا 
فــــــى  لــــــ  وأعــــــدان وف ــــــاف العمــــــال الــــــ ي  ذــــــق   

 ااذ غناء عنه .
وعلى اللجنة أن تصدر قرار ـا مسـببا تـ ل 

تقــدي  الطلــأ ث ثــق  يومــا علــى ااك ــر مــ  تــار خ 
إلقهــا فــإ ا كــان القــرار صــانرا بقبــول الطلــأ ووــأ 

 أن ي  مل على ب ان تار خ تناق ه .
ولصــاحأ ال ــأن أن يــ ظل  مــ   ــ ا القــرار 
أمـــام لجنـــة أتـــرى ت ـــكل لهـــ ا الغـــرض ، و  رتـــأ 
علــــى الــــ ظل  مــــ  القــــرار الصــــانر بقبــــول الطلــــأ 

 وقف تناق ه .

 (120مادة )

( م    ا القـانون، يجـأ 108فل تطبقق أحكام المانم )
 ، أوالمن ـــــأمعلــــى صــــاحأ العمـــــل أن ي قــــدم بطلـــــأ إغــــ ا 

تقلــ   حجمهــا، أو ن ــا ها إلــى لجنــم ت ــكل لهــ ا الغــرض، 
روض، و جـــأ أن ي وـــم  الطلـــأ ااذـــباب، وااوتـــاد، وال ـــ

وايوراءاف، ال ل يس ند إلقها فل  ل ، وأعدان، وف اف العمـال 
 ال ي  ذق   ااذ غناء عنه .

وعلــــى اللجنــــة أن تصــــدر قرار ــــا مســــبًبا تــــ ل تمســــة 
علـى ااك ـر مـ  تـار خ تقـدي  الطلـأ إلقهـا، فــإ ا  وأربعـق  يوًمـا

 كان القرار صانر بقبول الطلأ ووأ أن يحدن موعد تناق ه.
فإ ا ل  تصـدر اللجنـة قرار ـا تـ ل المـدم الم ـار إلقهـا، 

علـــــــى ايغـــــــ ا بااوتـــــــاد،  تـــــــمن ةاع بـــــــر  لـــــــ  موافقـــــــم 
 وال روض، وايوراءاف ال ل تقدم بها صاحأ العمل.

ولصــاحأ ال ــأن أن يــ ظل  مــ  قــرار اللجنــة أمــام لجنــة 
أتــرى ت ــكل لهــ ا الغــرض، و  رتــأ علــى قبــول الــ ظل  وقــف 

 .تناق  قرار اللجنة

 (120مادة )

 

 
 
 
 
 
  ؤؤكات  
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ــــوزراء  و صــــدر قــــرار مــــ  ر ــــ س مجلــــس ال
كــل مــ  اللجن ــق  الم ــار إلقهمــا وتحديــد  ب  ــكقل

ــــــــى تم ــــــــل فقهمــــــــا  ات صاصــــــــاتهما والجهــــــــاف ال 
وايوراءاف ال ـى ت بـ  أمامهمـا ومواعقـد وإوـراءاف 

 ال ظل .
و راعى أن ي وم  ت كقل كل م  اللجن ق  
ـــــة  ـــــة المعن  ـــــة العمال  ممـــــ   عـــــ  المنظمـــــة النقاب 
ير ـــــحم ااتحــــــان العــــــام لنقابــــــاف عمــــــال مصــــــر، 

منظمـــاف أصـــحاب ااعمـــال تر ـــحم وممـــ   عـــ  
 المنظمة المعن ة بن اض المن أم.

و صـــدر ر ـــ س مجلـــس الـــوزراء قـــراًرا ب  ـــكقل كـــل مـــ  
اللجن ـــق  الم ــــار إلقهمــــا، وتحديــــد ات صاصــــاتهما، والجهــــاف 
ال ــل تم ــل فقهمــا، وايوــراءاف ال ــل ت بــ  أمامهمــا، ومواعقــد، 
ــــى أن ي وــــم  ت ــــكقلهما ممــــ ً  عــــ   ــــ ظل ، عل وإوــــراءاف ال
المنظمــــــة النقاب ــــــة العمال ــــــة المعن ــــــة، وممــــــ ً  عــــــ  منظمــــــة 

 صحاب ااعمال المعن ة تر حم كل منهما.أ

 
 
 

 كات   
 

 (289مادة )

يخطــــر صــــاحأ العمــــل العمــــال والمنظمــــة 
النقاب ــــــة المعن ــــــة بالطلــــــأ المقــــــدم منــــــم وبــــــالقرار 
ـــايغ ا الكلـــى أو الجي ـــى للمن ـــأم أو  الصـــانر ب

 ب قل   حجمها أو ن ا ها .
القـرار اع بــارا مــ  ال ــار خ و كـون تناقــ   لــ  

ال ى تحـدنه اللجنـة ال ـى نظـرف الطلـأ أو الـ ظل  
 على حسأ ااحوال.

 (122مادة )

ــــــة  يخطــــــر صــــــاحأ العمــــــل العمــــــال، والمنظمــــــة النقاب 
ــــــدم منــــــم، وبــــــالقرار الصــــــانر  العمال ــــــة المعن ــــــة بالطلــــــأ المكقح
بايغ ا الكلـل، أو الجي ـل للمن ـأم، أو ب قلـ   حجمهـا، أو 

 ن ا ها.
و كون تناق   ل  القرار اع بـاًرا مـ  ال ـار خ الـ ي تحـدنه 

 اللجنة ال ل نظرف الطلأ، أو ال ظل  على حسأ ااحوال.

 (122مادة )

 

 
  ؤؤكات  

 

 

 (288مادة )

فى حالـة ايغـ ا الجي ـى أو تقلـ   حجـ  
المن ـــــأم أو ن ـــــا ها ، إ ا لـــــ  ت وـــــم  ااتاال ـــــة 
الجماع ـــــــــــة الســـــــــــار ة فـــــــــــى المن ـــــــــــأم المعـــــــــــايقر 
الموتـــوع ة ات  ـــار مـــ  ذـــق   ااذـــ غناء عـــنه  
م  العمـال ، فإنـم ي عـق  علـى صـاحأ العمـل أن 
ي  اور فى   ا ال ـأن مـ  المنظمـة النقاب ـة و لـ  

ار وقبـــل ال ناقـــ  وتع بـــر ااقدم ـــة بعـــد صـــدور القـــر 

 (121مادة )

ايغــ ا الجي ــل أو تقلــ   حجــ  المن ــأم أو  ةفــل حالــ
ن ـــــا ها، إ ا لـــــ  ت وـــــم  ااتاال ـــــة الجماع ـــــة الســـــار ة فـــــل 
المن ـــام المعـــايقر الموتـــوع ة ات  ـــار مـــ  ذـــق   ااذـــ غناء 
عنه  م  العمال، ي عـق  علـى صـاحأ العمـل أن ي  ـاور فـل 
 ــ ا ال ــأن مــ  المنظمــة النقاب ــة العمال ــة المعن ــة، و لــ  بعــد 

 القرار وقبل ال ناق .صدور 
وتع بـــر ااقدم ـــة، وااعبـــاء العا ل ـــة، والســـ ، والقـــدراف 

 (121مادة )

 

                          

  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

ــــــاء العا ل ــــــة والســــــ  والقــــــدراف والمهــــــاراف  وااعب
ــــــــى يمكــــــــ   ــــــــة للعمــــــــال مــــــــ  المعــــــــايقر ال  المهن 

 ااذ  ناس بها فى   ا ال أن .
وفـــى وم ـــ  ااحـــوال ي عـــق  أن تراعـــى تلـــ  
المعـــايقر الموازنـــة بـــق  مصـــال  المن ـــأم ومصـــال  

 العمال.

والمهاراف المهن ـة للعمـال مـ  المعـايقر ال ـل يمكـ  ااذ ر ـان 
 بها فل   ا ال أن.

و صـــدر الـــوز ر المخـــ   قـــراًرا بالمعـــايقر الموتـــوع ة 
ات  ار م  ذق   ااذ غناء عنه  م  العمال، و ل  بال  ـاور 

 ظماف العمال وأصحاب ااعمال.م  من

 (100مادة )

يحظـــر علـــى صـــاحأ العمـــل ال قـــدم بطلـــأ 
ايغـــــ ا الكلـــــى أو الجي ـــــى للمن ـــــأم أو تقلـــــ   
حجمهــــــــا أو ن ــــــــا ها أثنـــــــــاء مراحــــــــل الوذـــــــــا ة 

 وال حك  .

 (122مادة )

ايغ ا الكلـل، أو يكحظر على صاحأ العمل ال قدم بطلأ 
الجي ل للمن أم، أو تقل   حجمها، أو ن ا ها أثناء مراحـل تسـو ة 
منازعـاف العمــل الجماع ــة، كمـا يكحظــر عل ــم أن ي قـدم بهــ ا الطلــأ 

 بسبأ أو أثناء إتراب العمال ع  العمل.

 (122مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (102مادة )

( مــ  289مــ  عــدم ايتــ ل بحكــ  المــانم )
، وفـــــى الحـــــااف ال ـــــى يحـــــق فقهـــــا   ـــــ ا القـــــانون 

لصـــــــاحأ العمـــــــل إنهـــــــاء عقـــــــد العمـــــــل اذـــــــباب 
اق صــانية يجــوز لــم بــدا مــ  اذــ خدام  ــ ا الحــق 
ـــة ، ولـــم  أن يعـــدل مـــ   ـــروض العقـــد بصـــاة مإق 
علـى ااتــ  أن يكلـف العامــل بعمـل غقــر م اــق 
عل ــم ولــو كــان يخ لــف عــ  عملــم ااصــلى ، كمــا 

يقل ع  الحد أن لم أن ينق  أور العامل بما ا 
 ااننى لألوور.

فــإ ا قــام صــاحأ العمــل ب عــديل فــى  ــروض 
العقد وفقا للاقرم السابقة كان للعامل أن ينهى عقد 
العمــل نون أن يل ــيم بايتطــار ، و ع بــر اينهــاء 
فــى  ـــ ه الحالـــة إنهـــاء مبـــررا مـــ  وانـــأ صـــاحأ 
العمــــل ، و ســـــ حق العامــــل المكافـــــأم المنصـــــو  

 (124ادة )م

( م    ا القـانون، 122م  عدم ايت ل بحك  المانم )
فل الحااف ال ل يحق فقها لصاحأ العمل إنهـاء عقـد العمـل 
اذــباب اق صــانية يجــوز لــم بــدًا مــ  اذــ خدام  ــ ا الحــق أن 
يعــدل مــ   ــروض العقــد بصــام مإق ــة، ولــم علــى ااتــ  أن 

يخ لــف عــ  يكلــف العامــل بعمــل غقــر م اــق عل ــم، ولــو كــان 
ــم أن يخاــئ أوــر العامــل بمــا ا يقــل  عملــم ااصــلى، كمــا ل

 ع  الحد ااننى لألوور.
 للاقـرمفإ ا قام صاحأ العمـل ب عـديل  ـروض العقـد وفًقـا 

وـــــاز للعامـــــل أن ينهـــــل عقـــــد العمـــــل نون أن يل ـــــيم  الســـــابقة
مـــ   امبـــررً  نهـــاءً إ، و ع بـــر اينهـــاء فـــل  ـــ ه الحالـــة بايتطـــار

 العامل.وانأ صاحأ العمل و 
تعــانل أوــر  مكافــأموفــل وم ــ  ااحــوال يســ حق العامــل 

 ــهر عــ  كــل ذــنة مــ  الســنواف الخمــس ااولــى مــ  ذــنواف 
 الخدمة و هر ونصف ع  كل ذنة تجاوز  ل .

 (124مادة )

 

 

 

  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 .علقها بالاقرم ال ال ة 
و ل ـــــيم صـــــاحأ العمـــــل عنـــــد إنهـــــاء العقـــــد 
اذباب اق صـانية وفقـا ل وـراءاف المبقنـة بـالموان 

( مـــ   ـــ ا القـــانون بـــأن يـــإنى 100 –286مـــ  )
للعامــــل الــــ ى أنهــــى عقــــده مكافــــأم تعــــانل ااوــــر 
ال ـــامل ل ـــهرع  كـــل ذـــنة مـــ  الخمـــس الســـنواف 
ااولـــى مـــ  ذـــنواف الخدمـــة و ـــهر ونصـــف عـــ  

 كل ذنة تجاوز  ل  .
 (101مادة )

 
ــــــاب  ــــــق أحكــــــام  ــــــ ا الك  ــــــى تطبق يقصــــــد ف
بالمصـــطلحاف اآلت ـــة المعـــانى المبقنـــة قـــر   كـــل 

 منها:
إصــــــــــابة العمــــــــــل ، واامــــــــــراض المهن ــــــــــة،  .2

واامراض الميمنة ال عار   الـوارنم لهـا فـى 
 قانون ال أمق  ااو ماعى وقراراتم ال ناق ية.

المن ـــأم : كــــل م ـــرود أو مرفــــق يملكــــم أو  .1
يديره  خ  م  أ خا  القانون العـام أو 

 الخا  .
المن ــأم فــى تطبقــق أحكــام البــاب الرابــ  مــ   .2

كــل م ــرود أو مرفــق يملكــم  ــ ا الك ــاب : 
أو يــــــديره  ــــــخ  مــــــ  أ ــــــخا  القــــــانون 

 الخا .
 

 الكتاب الرابع

السالمة والصحة المهنية وتأمين 

 بيئة العمل

 (125مادة )

يقصــــد فــــل تطبقــــق أحكــــام  ــــ ا الك ــــاب بالمصــــطلحاف 
 المعانى المبقنة قر   كل منها: ةاآلت 

كل م رود، أو مرفق يملكـم، أو يـديره  ـخ   المن أم:
 الخا . أ خا  القانون العام، أوم  

المن ـــأم الصـــناع ة: كـــل م ـــرود، أو مرفـــق يملكـــم، أو 
يــديره  ــخ  مــ  أ ــخا  القــانون العــام، أو الخــا  بقصــد 

 ت غقل الموان الخام أو ااول ة. إن اج، أو تحو ل، أو

 الكتاب الرابع

السالمة والصحة المهنية 

 وتأمين بيئة العمل

 (125مادة )

 

 

  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (102مادة )
تسرى أحكام   ا الك ـاب علـى وم ـ  مواقـ  
العمــــل ، والمن ــــآف وفروعهــــا أيــــا كــــان نوعهــــا أو 

 تبعق ها ذواء كان  بر ة أو بحر ة .
كمــا تســرى أيوــا علــى المســطحاف الما  ــة 

 بجم   أنواعها ووذا ل النقل المخ لاة .

 (126مادة )

ـــى وم ـــ  مواقـــ  العمـــل،  ـــاب عل تســـري أحكـــام  ـــ ا الك 
والمن ـــآف وفروعهـــا أيـــا كـــان نوعهـــا، أو تبعق هـــا ذـــواء كانـــ  

 بر ة أو بحر ة.
كمـــــا تســـــري أيًوـــــا علـــــى المســـــطحاف الما  ـــــة بجم ـــــ  

 أنواعها ووذا ل النقل المخ لاة.

 (126مادة )

تسري أحكام   ا الك اب على وم   مواق  العمل،   
والمن آف وفروعها أيا كان نوعها، أو تبعق ها ذواء 

 .أ  حوية كان  بر ة أو بحر ة
  ؤؤكات  

 
تـــــــ  إتـــــــافة عبـــــــارم ) أو وو ـــــــة( 
لعجــــــــي الاقــــــــرم ااولــــــــىل لوــــــــب، 

 الص اغة.
 

 (101مادة )

و  عـــق  موافقـــة أوهـــيم الســـ مة فقـــرم أتقـــرم: 
المهن ـــــة ال ابعـــــة لـــــوزارم القـــــوى العاملـــــة والصـــــحة 

والهجـــرم علـــى مـــن  ال ـــرات   للمحـــال والمن ـــآف 
ال ــــل يكــــون إصــــدار ال ــــرات   لهــــا مــــ  وهــــاف 
أتـــرى, و لـــ  قبـــل إصـــدار  ـــ ه ال ـــرات   وعنـــد 

 .إوراء أي تعديل بها

 (121مادة )

جـــأ الحصـــول علـــى موافقـــة أوهـــيم الســـ مة والصـــحة ي
علـــى مـــن  ال ـــرات    ي  تا ؤؤؤة  ؤؤؤواي   ي رؤؤؤوى المهن ـــة ال ابعـــة 

ـــًا كـــان نوعهـــا، و لـــ  قبـــل إصـــدار  ـــ ه  للمحـــال والمن ـــآف أيح
 ها. بال رات  ، وعند إوراء أي تعديل 

 (121مادة )

جـــــــأ الحصـــــــول علـــــــى موافقـــــــة أوهـــــــيم الســـــــ مة ي
علــــى مــــن     ؤؤؤؤواي   ي اخت ؤؤؤؤةوالصــــحة المهن ــــة ال ابعــــة 

ــًا كــان نوعهــا، و لــ  قبــل  ال ــرات   للمحــال والمن ــآف أيح
 ها. بإصدار   ه ال رات  ، وعند إوراء أي تعديل 

 
 

  اط ا تغة

 (109مادة )

تل ـــــــيم المن ـــــــأم وفروعهـــــــا ب ـــــــوفقر وذـــــــا ل 
الســ مة والصــحة المهن ــة وتــأمق  بق ــة العمــل فــى 
أمــــاك  العمــــل بمــــا يكاــــل الوقايــــة مــــ  المخــــا ر 

 الاقي ا  ة الناومة عما يلى بووم تا  :
 ) أ ( الو أم الحرار ة والبرونم.     
 )ب( الووتاء واا  يازاف.     
 .)ج( ايتاءم     

 .)ن( اي عاعاف الوارم والخطرم      
 ) ـ( تغقراف الوغ، الجوى.     
 .ة)و( الكهرباء ااذ ات ك ة والدينام ك      
 )ز( مخا ر ااناجار.     

 (ألول)الباب ا

 تأمين بيئة العمل

 (129مادة )

تل ـــــــيم المن ـــــــأم، وفروعهـــــــا، ب ـــــــوفقر وذـــــــا ل الســـــــ مة 
والصــحة المهن ـــة، وتــأمق  بق ـــة العمــل فـــى أمــاك  العمـــل بمـــا 

 يكال الوقاية م  المخا ر الاقي ا  ة الناومة عما يلل:
 الو أم الحرار ة والبرونم. .2
 واا  يازاف.الووتاء  .1
 ايتاءم. .2
 غقر مإ نة(. -اي عاعاف الوارم، والخطرم )مإ نة  .4
 تغقراف الوغ، الجوي. .5
 مخا ر ااناجار. .6
 كل تطر ين أ ع  العمل ناتل ااماك  الو قة والمغلقة. .1

 (ول)الباب األ

 تأمين بيئة العمل

 (129مادة )

 

 

  ؤؤكات  
 

 

 

 



121 
 

قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (128مادة ) 

وذـــــــا ل الســـــــ مة  تل ـــــــيم المن ـــــــأم، وفروعهـــــــا، ب ـــــــوفقر
والصــحة المهن ـــة، وتــأمق  بق ـــة العمــل فـــى أمــاك  العمـــل بمـــا 

 –يكال الوقاية مـ  المخـا ر الكهربا  ـة )الكهربـاء الدينام ك ـة 
 الكهرباء ايذ ات ك ة(.

 (128مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (108مادة )

تل ــــــــيم المن ــــــــأم وفروعهــــــــا باتخــــــــا  وم ــــــــ  
ــــــوفقر  ــــــدابقر ال زمــــــة ل  وذــــــا ل ااح  ا ــــــاف وال 

الســـــ مة والصـــــحة المهن ـــــة وتـــــأمق  بق ـــــة العمـــــل 
للوقايــة مــ  المخــا ر الم كان ك ــة وال ــى تن ــأ مــ  
ااصـــطدام بـــق  وســـ  العامـــل وبـــق  وســـ  صـــلأ 

 وعلى اات :
) أ ( كل تطر ين أ ع  آاف وأنواف العمل م  
أوهـــيم وآاف وأنواف رفـــ  ووـــر ووذـــا ل اان قـــال 

 وال داول ونقل الحركة .
تطـــر ين ـــأ عـــ  أعمـــال ال  ـــققد والبنـــاء )ب( كـــل 

 .والحار ومخا ر اانه ار والسقوض

 (110مادة )

تل ــــــيم المن ــــــأم، وفروعهــــــا باتخــــــا  ااح  ا ــــــاف وال ــــــدابقر 
ال زمـــة ل ـــوفقر وذـــا ل الســـ مة والصـــحة المهن ـــة، وتـــأمق  بق ـــة 

 العمل، للوقاية م  المخا ر الهندذ ة وعلى اات  ما يأتى:
معـداف، وأنواف رفـ  ووـر، ووذـا ل كل تطـر ين ـأ عـ   .2

 اان قال، وال داول، ونقل الحركة.
كــــل تطــــر ين ــــأ عــــ  أعمــــال ال  ــــققد والبنــــاء، والحاــــر،  .1

 ومخا ر اانه ار، والسقوض.
كـــل تطـــر ين ــــأ عـــ  عـــدم مراعــــام ال ناذـــأ بـــق  البن ــــة  .2

 الجسدية للعامل والمعداف واآلاف، ومكان العمل.

 (110مادة )

 

                                   

  ؤؤكات  
 

 

 

 

 

 

 

 

 (120مادة )

تل ــيم المن ــأم وفروعهــا باتخــا  وذــا ل وقايــة 
العمــال مــ  تطــر ايصــابة بالبك ر ــا والاقروذــاف 
والاطر اف والطاقل اف وذا ر المخا ر البقولوو ـة 
م ى كانـ   ب عـة العمـل تعـرض العمـال لظـرو  

 ايصابة بها وعلى اات :
اف المصــابة ومن جاتهـــا الحقوانـــ) أ ( ال عامــل مــ  

 .ومخالااتها
)ب( مخالطة اآلنمقق  المرتى والق ـام بخـدماته  

 (112مادة )

تل ــــيم المن ــــأم، وفروعهــــا باتخــــا  وذــــا ل و ــــرا وقايــــة 
العمـــــــــال مـــــــــ  تطـــــــــر ايصـــــــــابة بالبك قر ـــــــــا، والاقروذـــــــــاف، 

ــــاف، وذــــا ر المخــــا ر  ــــى والاطر ــــاف، والطاقل  ــــة م  البقولوو 
كانـــ   ب عـــة العمـــل تعــــرض العمـــال لظـــرو  ايصـــابة بهــــا 

 وعلى اات  ما يأتى:
مخالطة اآلنمقق  المرتى، والق ام بخدماته  مـ  رعايـة،  .2

 وتحالقل، وفحو   ب ة ومعمل ة، وعمل اف وراح ة.
 ال عامل م  الحقواناف، ومن جاتها، ومخلااتها. .1

 (112مادة )

 

 
 
  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

ــــــل، وتخــــــي  ، ومعالجــــــة .2 م  رعاية وتحالقل وفحو   ب ة. ــــــداول، ونق ــــــاف  وحــــــداف ت النااي
 والمخلااف الطب ة، والب طر ة الخطرم.

وحداف اذ قبال، وتخـي  ، ومعالجـة ال صـر ااف بأنواعهـا  .4
 المخ لاة.

 
 كات   

 

 (122مادة )

تل يم المن أم وفروعها ب وفقر وذا ل الوقاية 
مــ  المخــا ر الك م ا  ــة الناتجــة عــ  ال عامــل مــ  

الك م ا  ــــة الصــــلبة والســــا لة والغاز ــــة مــــ  المــــوان 
 مراعام مايلى:

) أ ( عدم تجاوز أقصى تركقي مسموح بم للموان  
الك ماو ــة والمــوان المســببة للســر ان ال ــى ي عــرض 

 لها العمال .
)ب( عدم تجاوز مخيون الموان الك م ا  ة الخطرم 

 كم اف الع بة لكل منها .
قايـــة المن ـــأم )ج( تـــوفقر ااح  ا ـــاف ال زمـــة لو  

والعمال عند نقل وتخي   وتـداول واذـ خدام المـوان 
 الك م ا  ة الخطرم وال خل  م  نااياتها .

)ن( ااح اـــــال بســـــجل لحصـــــر المـــــوان الك م ا  ـــــة 
الخطرم الم داولة م ومنا وم   الب انـاف الخاصـة 
بكــــل مــــانم وبســــجل لرصــــد بق ــــة العمــــل وتعــــرض 

 العمال لخطر الك ماو اف .
ـــــــ  المـــــــوان ) ــــــــ( وتـــــــ   ـــــــ  لجم  بطاقـــــــاف تعر 

الك م ا  ة الم داولة فـى العمـل موتـحا بهـا ااذـ  
العلمىوال جـــــارى وال ركقـــــأ الك م ـــــا ى لهـــــا ونروـــــة 
تطورتهـــــــــــا واح  ا ـــــــــــاف الســـــــــــ مة وإوـــــــــــراءاف 
ـــــــى المن ـــــــأم أن  ـــــــة بهـــــــا ، وعل الطـــــــوارىء الم علق

 (111مادة )

تل ـــــيم المن ـــــأم، وفروعهـــــا ب ـــــوفقر وذـــــا ل الوقايـــــة مـــــ  
الك م ا  ـة  المخا ر الك م ا  ـة الناتجـة عـ  ال عامـل مـ  المـوان

 الصلبة والسا لة والغاز ة م  مراعام ما يأتى:
عدم تجاوز أقصى تركقي مسموح بم لل عامل فـى المـوان  .2

الك م ا  ــة، والمــوان المســببة للســر ان ال ــل ي عــرض لهــا 
 العمال.

عـــدم تجـــاوز مخـــيون المـــوان الك م ا  ـــة الخطـــرم كم ـــاف  .1
 الع بة لكل منها.

لوقاية المن أم، والعمـال عنـد توفقر ااح  ا اف ال زمة  .2
تـــــداول، ونقـــــل، وتخـــــي  ، واذـــــ خدام المـــــوان الك م ا  ـــــة 

 الخطرم، وال خل  م  نااياتها.
ااح اــــــال بســــــجل لحصــــــر المــــــوان الك م ا  ــــــة الخطــــــرم  .4

الم داولــة م وــمًنا وم ــ  الب انــاف الخاصــة بكــل مــانم، 
وبســجل لرصــد ملوثــاف بق ــة العمــل، ال ــل ي عــرض لهــا 

 العمال.
طاقاف تعر ـ  وم ـ  المـوان الك م ا  ـة الم داولـة وت  ب .5

فــــــى العمــــــل موتــــــًحا بهــــــا ايذــــــ  العلمــــــل وال جــــــاري، 
وتركقبهــــــا الك م ــــــا ل، ونروــــــة تطورتهــــــا، واح  ا ــــــاف 
الســــــ مة، وإوــــــراءاف الطــــــوارئ الم علقــــــة بهــــــا، وعلــــــى 
المن ــــأم أن تحصــــل علــــى الب انــــاف المــــ كورم فــــى  ــــ ه 

 ل ور د.مورن ا عند ا الموان م  مصنعها، أو

 (111مادة )

                                   

 

 

 

 
 
 
  ؤؤكات  
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النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

تحصل على الب اناف الم كورم فى   ه الموان مـ  
 مورن ا عند ال ور د .

)و( تدر أ العمال على  را ال عامل مـ  المـوان  
الك م ا  ـــــــة الخطـــــــرم والمـــــــوان المســـــــببة للســـــــر ان 
وتعــــر اه  وتبصــــقر   بمخا ر ــــا وبطــــرا اامــــان 

 والوقاية م    ه المخا ر.

تدر أ العمـال علـى  ـرا ال عامـل مـ  المـوان الك م ا  ـة  .6
الخطــــــــــرم، والمـــــــــــوان المســــــــــببة للســـــــــــر ان، وتعـــــــــــر اه  

 بمخا ر ا، وبطرا اامان، والوقاية م    ه المخا ر.

 
                                    كات   

 

 

 

 

 (121مادة )

تل يم المن أم وفروعها ب وفقر وذا ل الوقاية 
م  المخا ر السلب ة وال ى تن أ أو ي ااق  الوـرر 
أو الخطــــر مــــ  عــــدم توافر ــــا ، كوذــــا ل اينقـــــا  
وايذـــــعا  والنظافـــــة وال رتقـــــأ وال نظـــــ   بأمـــــاك  

العــــاملق  بأمــــاك  العمــــل ، وال أكــــد مــــ  حصــــول 
ـــــــــى  ـــــــــاول اا عمـــــــــة والم ـــــــــروباف عل  هـــــــــو وتن
ال ـــــــهاناف الصـــــــح ة الدالـــــــة علـــــــى تلـــــــو   مـــــــ  

 اامراض الوبا  ة والمعدية .

 (112مادة )

تل ـــــيم المن ـــــأم، وفروعهـــــا ب ـــــوفقر وذـــــا ل الوقايـــــة مـــــ  
المخـــا ر غقـــر المبا ـــرم، وال ـــل تن ـــأ، أو ي اـــاق  الوـــرر أو 

نقــــــا ، وايذــــــعا ، الخطــــــر مــــــ  عــــــدم توافر ــــــا، كوذــــــا ل اي
والنظافـــــة، وال رتقـــــأ، وال نظـــــ   بأمـــــاك  العمـــــل، وال أكـــــد مـــــ  

بأمـــاك  الطهـــل وتـــداول وتنـــاول اا عمـــة  -حصـــول العـــاملق 
علـــى ال ـــهاناف الصـــح ة الدالـــة علـــى تلـــو    -والم ـــروباف 

 م  اامراض الوبا  ة والمعدية.

 (112مادة )

 

 
 
  ؤؤكات  

 

 

 (124مادة )

وفروعهــا باتخــا  ااح  ا ــاف تل ــيم المن ــأم 
واا ـ را اف ال زمـة للوقايـة مـ  مخـا ر الحر ــق 
 بقــا لمــا تحــدنه الجهــة المخ صــة بــوزارم الداتل ــة 
ــــــم المن ــــــأم  ــــــ ى تياول وحســــــأ  ب عــــــة الن ــــــاض ال
والخــوا  الاقي ا  ــة والك م ا  ــة للمــوان المســ خدمة 

 والمن جة م  مراعام ما يأتى:
ــــــــة أوهــــــــيم وأ ــــــــاء ) أ ( أن تكــــــــون كاف نواف اي ا

المســـــــــــ خدمة مطابقـــــــــــة للمواصـــــــــــااف الق اذـــــــــــ ة 
 المصر ة.

)ب( تطـــو ر معــــداف اي اـــاء والوقايــــة باذــــ خدام 

 (114مادة )

تل ـــــــــــيم المن ـــــــــــأم، وفروعهـــــــــــا باتخـــــــــــا  ااح  ا ـــــــــــاف، 
واا ـــ را اف ال زمـــة للوقايـــة مـــ  مخـــا ر الحر ـــق  بقـــا لمـــا 

 تحدنه الجهة المخ صة بوزارم الداتل ة.

 (114مادة )

 

 

  ؤؤكات  
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أحــــدي الوذــــا ل وتــــوفقر أوهــــيم ال نب ــــم وال حــــ ير 
واينـــــــــ ار المبكـــــــــر والعـــــــــيل الوقـــــــــا ى واي اـــــــــاء 
اآللىال لقــــا ى كلمــــا كــــان  لــــ  تــــرور ا . بحســــأ 

  ب عة المن أم ون ا ها .
 (125مادة )

تل يم المن ـأم وفروعهـا بـإوراء تققـ   وتحلقـل 
الم وقعـة للمخا ر والكـواري الصـناع ة والطب ع ـة 

وإعدان تطة  وارىء لحمايـة المن ـأم والعمـال بهـا 
عنــد وقـــود الكارثــة ، علـــى أن يــ   ات بـــار فاعل ـــة 
  ه الخطة وإوراء ب اناف عمل ة علقها لل أكـد مـ  

 كااءتها وتدر أ العمال لمواوهة م طلباتها .
وتل ـــــــيم المن ـــــــأم بـــــــإب غ الجهـــــــة اينار ـــــــة 

ف تطـــرأ المخ صــة بخطــة الطـــوارىء وبأيــة تعــدي 
علقهـــا ، وكـــ ل  فـــى حالـــة تخـــي   مـــوان تطـــرم أو 

 اذ خدامها.
وفــــى حالــــة ام نــــاد المن ــــأم عــــ  تناقــــ  مــــا 
تووبــم ااحكــام الســابقة والقــراراف المناــ م لهــا فــى 
المواعقــد ال ــى تحــدن ا الجهــة اينار ــة المخ صــة، 
وكـــ ل  فـــى حالـــة ووـــون تطـــر نا ـــ  علـــى صـــحة 

الجهة أن تأمر العاملق  أو ذ م ه  ، يجوز له ه 
بــإغ ا المن ــأم كل ــا أو وي  ــا أو بإيقــا  آلــة أو 

 أك ر ح ى تيول أذباب الخطر.
و نا  القرار الصـانر بـايغ ا أو باييقـا  
بـالطرا اينار ــة مـ  عــدم ايتـ ل بحــق العــاملق  
فى تقاتى أوور   كاملة تـ ل ف ـرم ايغـ ا أو 

 اييقا .

 (115مادة )

تل يم المن أم، وفروعها بإوراء تقق  ، وتحلقل للمخـا ر، 
والكـــــواري الصــــــناع ة، والطب ع ــــــة الم وقعــــــة، وإعــــــدان تطــــــ، 
 ــوارئ لحمايــة المن ــأم والعمــال، والم ــرنني  علقهــا عنــد وقــود 

يـ   ات بـار فاعل ـة  ـ ه الخطـ،، الحواني والكـواري، علـى أن 
وإوــــراء تجــــارب عمل ــــة علقهــــا لل أكــــد مــــ  كااءتهــــا، وتــــدر أ 

 العمال لمواوهة م طلباتها، وتصح حها إ ا ليم اامر.
و جــــوز للمن ــــأم ااذ ر ــــان بــــرأي تبقــــر اذ  ــــاري، أو 

 تؤأا ن مراكي اذ  ـار ة فـى مجـال السـ مة والصـحة المهن ـة 
 وارئ.عند إعدان تط، الط حهة ي  ا 

كمــــا تل ــــيم المن ــــأم بــــإب غ الجهــــة اينار ــــة المخ صــــة 
بخط، الطوارئ، وبأي تعدي ف تطرأ علقها، وك ل  فـى حالـة 

 تخي   موان تطرم أو اذ خدامها.
وفــى حالـــة ام نـــاد المن ـــأم عــ  تناقـــ  مـــا تووبـــم أحكـــام 
 ــ ه المــانم، والقــراراف المناــ م لهــا فــى المواعقــد ال ــل تحــدن ا 

ة المخ صة، وترتأ على  ل  ووـون تطـر نا ـ  الجهة اينار 
علــى صــحة العــاملق  أو الم ــرنني  أو ذــ م ه ، علــى الجهــة 
اينار ة المخ صة أن تأمر بإغ ا المن أم كل ـا أو وي  ـا، أو 
إيقا  معدم أو آلـة أو أك ـر ح ـى زوال أذـباب الخطـر، و ناـ  

عـدم القرار الصانر بايغ ا أو اييقا  بالطرا اينار ة م  
ايتـــــ ل بحـــــق العـــــاملق  فـــــى تقاتـــــل أوـــــور   تـــــ ل ف ـــــرم 

 ايغ ا أو اييقا  الجي ل أو الكلل.

 (115مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 
 

و جوز للمن أم ااذ ر ان برأي تبقـر اذ  ـاري، أو 
مراكــــي اذ  ــــار ة فــــى مجــــال الســــ مة والصــــحة المهن ــــة 

 عند إعدان تط، الطوارئ. ي  ا   ئة  تأا ن 
 

  ؤؤكات  
 

 

  ؤؤكات  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

تؤؤم يسؤؤتبحي  ك اؤؤة )  ئؤؤة  و  اؤؤة  
)حهؤؤؤة  ي ؤؤؤوي ت  وؤؤؤت ارر  ي ات  ؤؤؤة؛ 

  ضاط ي   تغة.
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ـــة وللجهـــة اينار ـــة المخ صـــة أن تقـــوم  بإزال
أذــباب الخطــر بطر ــق ال ناقــ  المبا ــر علــى ناقــة 

 المن أم.

وللجهة اينار ة المخ صة أن تقوم بإزالة أذباب الخطر 
بطر ـــــق ال ناقـــــ  المبا ـــــر علـــــى ناقـــــة المن ـــــأم بال نســـــقق مـــــ  

 الجهاف المخ صة.

  ؤؤكات  

 (122مادة )

يصـــدر الـــوز ر المخـــ   قـــرارا بب ـــان حـــدون 
ـــدرء  اامـــان واا ـــ را اف وااح  ا ـــاف ال زمـــة ل

،  120،  108،  109المخا ر المبقنة بالموان )
لـــ  بعـــد أتـــ  ( مـــ   ـــ ا القـــانون و 122،  122

 رأى الجهاف المعن ة .

 (116)مادة 

يصــدر الــوز ر المخــ   قــراًرا بقواعــد، ومعــايقر، وب ــان 
حــدون اامــان فــى أمــاك  العمــل، واا ــ را اف، وااح  ا ــاف 
ال زمة لدرء المخا ر المبقنة به ا البـاب، و لـ  بال نسـقق مـ  

 الجهاف المخ صة.

 (116مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 
 
 
 (114مادة )

م  مراعام ااحكام الـوارنم بالك ـاب السـانس 
م    ا القـانون ، تل ـيم الجهـة اينار ـة المخ صـة 

 يأتى :بما 
إعــدان وهــاز م خصــ  لل ا ــ ه علــى  -2

المن ـــــــآف ي  ــــــــكل مــــــــ  أعوــــــــاء ت ــــــــوافر فــــــــقه  
ـــرم ال زمـــة فـــى مجـــااف  ـــة والخب المـــإ  ف العلم 

 الطأ والهندذة والعلوم وغقر ا .
و  ــــولى الجهــــاز الم ــــار إل ــــة مرالبــــة تناقــــ  
أحكام الس مة والصحة المهن ة وبق ـة العمـل و ـ   

فــــى ف ــــراف نور ــــة  ال ا ــــ ه علــــى أمــــاك  العمــــل
 مناذبة .
تنظـــــــــ   بـــــــــرام  تدر ب ـــــــــة م خصصـــــــــة  -1

ونوع ـــــة لرفـــــ  كاـــــاءم ومســـــ وى أناء أفـــــران وهـــــاز 

 ( نى) الباب الثا

 التفتيش فى مجال السالمة

 العملوالصحة المهنية وبيئة 

 ( 111مادة ) 

حكام الوارنم فى الك ـاب الخـامس مـ   ـ ا م  مراعام اا
 القانون، تل يم الجهة اينار ة بما يأتى:

ت ــــــكقل وهــــــاز م خصــــــ  مــــــ  أعوــــــاء ت ــــــوافر فــــــقه   .2
المإ  ف العلم ة والعمل ـة، فـى مجـااف الطـأ الب ـري، 
والب طـــري، والصـــقدلة، والهندذـــة والعلـــوم، لل ا ـــ ه علـــى 

ومرالبــة تناقــ  أحكــام الســ مة والصــحة المهن ــة المن ــآف 
وبق ــة العمــل، علــى أن يكــون ال ا ــ ه علــى ف ــراف نور ــة 

 مناذبة.
ــــاءم  .1 ــــ  كا ــــة لرف ــــة م خصصــــة ونوع  ــــرام  تدر ب  تنظــــ   ب

ـــة فـــى  ـــ ه الم ـــار إل  ومســـ وى أناء أعوـــاء وهـــاز ال ا 
الاقــــرم الســــابقة، وتيو ــــد   بــــالخبراف الان ــــة، وال طــــوراف 

وــم  أفوــل مســ و اف الســ مة والصــحة الحدي ــة بمــا ي
 المهن ة وبق ة العمل.

 ( نى) الباب الثا

 التفتيش فى مجال السالمة

 والصحة المهنية وبيئة العمل

 ( 111مادة ) 

 

 

 

 
  ؤؤكات  
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ال ا  ه الم ار إل م فى الاقرم السابقة ، وتيو د   
ـــــالخبراف الان ـــــة الم طـــــورم بمـــــا يوـــــم  أفوـــــل  ب
 مس و اف الس مة والصحة المهن ة وبق ة العمل .

ــــــم تيو ــــــد وهــــــاز ال ا ــــــ ه الم ــــــا -2 ر إل 
بأوهيم ومعداف الق اس وكافة ايمكان ـاف ال زمـة 

 اناء مهم م.
ـــــق  ـــــى المن ـــــآف الم عل ـــــ ه عل و كـــــون ال ا 
عملهــا بــاام  القومىــوال ى تحــدن بقــرار مــ  ر ــ س 
مجلـــس الـــوزراء بمعرفـــة الجهـــة ال ـــى يحـــدن ا  ـــ ا 

 القرار.

تيو ـــــد وهـــــاز ال ا ـــــ ه الم ـــــار إل ـــــم بـــــأوهيم، ومعـــــداف  .2
 الق اس، وكافة ايمكان اف ال زمة اناء مهم م.

ـــاام   ـــق عملهـــا ب ـــى المن ـــآف الم عل ـــ ه عل يكـــون ال ا 
القومل، وال ل تحـدن بقـرار مـ  ر ـ س مجلـس الـوزراء، بمعرفـة 

 يحدن ا   ا القرار.الجهة ال ل 

 
 كات   

 

 (115مادة )

يكون افران وهاز تا  ه السـ مة والصـحة 
 المهن ة وبق ة العمل فى ذبقل أناء عمله :

) أ ( إوـــــــــراء بعـــــــــئ الاحـــــــــو  الطب ـــــــــة 
والمعمل ـــة ال زمـــة علـــى العمـــال بالمن ـــآف لل أكـــد 

 م  م ءمة ظرو  العمل .
)ب( أتـ  عقنــاف مــ  المــوان المســ عملة أو  

الم داولـة فــى العمل ــاف الصــناع ة وال ــى قــد يكــون 
لهــا تـــأثقر تـــار علـــى ذـــ مة وصـــحة العمـــال أو 
بق ة العمل ، و ل  بغـرض تحلقلهـا وال عـر  علـى 

امها وتـداولها ، وإتطـار ااثار الناتجة ع  اذـ خد
 المن أم ب ل  اتخا  ما يليم فى   ا ال أن .

)ج( اذــــــ خدام المعــــــداف وااوهــــــيم وآاف  
 ال صو ر وغقر ا ل حلقل أذباب الحواني .

)ن( اا  د على تطة الطوارىء وتحلقـل  
 المخا ر الخاصة بالمن أم .

 ( 119مادة ) 

علــى أعوــاء وهــاز تا ــ ه الســ مة والصــحة المهن ــة، 
 وتأمق  بق ة العمل فى ذبقل أناء عمله :

إوــراء الاحــو  الطب ــة والمعمل ــة ال زمــة علــى العمــال  .2
 بالمن آف لل أكد م  م ءمة ظرو  العمل.

أتــــ  عقنــــاف مــــ  المــــوان المســــ عملة أو الم داولــــة فــــى  .1
ة وال ــل قــد العمل ـاف الصــناع ة، وأن ـطة العمــل المخ لاـ

يكــون لهــا تــأثقر تــار علــى ذــ مة وصــحة العمــال أو 
بق ـــــة العمـــــل، بغـــــرض تحلقلهـــــا وال عـــــر  علـــــى اآلثـــــار 
الناتجة ع  اذ خدامها وتداولها، وإتطـار المن ـأم بـ ل  

 اتخا  ما يليم فى   ا ال أن.
اذــــ خدام المعــــداف وااوهــــيم وآاف ال صــــو ر، وغقر ــــا  .2

 واني.أثناء ال ا  ه ل حلقل أذباب الح
اا ــــــ د علــــــى تطــــــ، الطــــــوارئ، وتحلقــــــل المخــــــا ر  .4

 الخاصة بالمن أم .
اا ــ د علــى ن ــا   ال قــار ر الان ــة واينار ــة ال ــل تــرن  .5

 (119مادة )

 

 

 

 

 

  ؤؤكات  
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) ـــــ( اا ــــ د علــــى ن ــــا   ال قــــار ر الان ــــة 
تـــرن للمن ــــأم عـــ  أنـــواد الحــــواني  واينار ـــة ال ـــى

 الجس مة وأذبابها .
)و( اا ــــ د علــــى كم ــــاف المخــــيون مــــ  

 الموان الخطرم ال ى تهدن المن أم .
و كـون للجهــة اينار ــة المخ صـة بنــاء علــى 
ــــة  ــــ ه الســــ مة والصــــحة المهن  ــــر وهــــاز تا  تقر 
وبق ــة العمــل اامــر بــإغ ا المن ــأم كل ــا و وي  ــا 

ـــة أو  ـــا  آل ـــة ووـــون أو إيق ـــ  فـــى حال ـــر ، و ل أك 
تطر نا   يهدن ذـ مة المن ـأم أو صـحة العمـال 

 و ذ مة بق ة العمل ح ى تيول أذباب الخطر.
و ناــ  القــرار الصــانر بــايغ ا أو اييقــا  

 بالطرا اينار ة.
وتصــدر الجهـــة الم ـــار إلقهــا اامـــر بإلغـــاء 

 ااغ ا أو اييقا  عند زوال أذباب الخطر.

 للمن أم ع  أنواد الحواني الجس مة وأذبابها.
اا  د على كم اف المخيون م  المـوان الخطـرم ال ـل  .6

 قد تهدن المن أم.
بنـاًء علـى تقر ـر وهـاز وعلى الجهـة اينار ـة المخ صـة 

تا ــ ه الســ مة والصــحة المهن ــة وبق ــة العمــل اامــر بــإغ ا 
ـــ  فـــى  ـــر، و ل ـــم، أو أك  ـــا، أو إيقـــا  آل ـــا أو وي ً  المن ـــأم كلً 
حالة ووون تطر نا   يهدن ذ مة المن أم، أو صحة العمـال 
والم رنني ، أو ذ مة بق ة العمـل ح ـى زوال أذـباب الخطـر، 

 العاملق  فى تقاتل أوور  . م  عدم ايت ل بحق
وللجهة اينار ـة المخ صـة بنـاًء علـى قـرار ايغـ ا أن تقـوم 

 بإزالة أذباب الخطر بطر ق ال ناق  المبا ر على ناقة المن أم.
 اينار ة.و نا  القرار الصانر بايغ ا أو اييقا  بالطرا 

ـــــــة المخ صـــــــة اامـــــــر بإلغـــــــاء  وتصـــــــدر الجهـــــــة اينار 
 قا  فور زوال أذباب الخطر.ايغ ا، أو ايي

 
 
 
 
 
 

 كات   
 

 

 

 

 

           

 

 

 (116مادة )
ـــــ ه بالنســـــبة ا ـــــ را اف  يكـــــون حـــــق ال ا 
الس مة والصحة المهن ـة وبق ـة العمـل الـوارنم فـى 
ـــــرات   لما  ـــــى الســـــ مة والصـــــحة المهن ـــــة  ال 

القــــوانق  والقـــــراراف وبق ــــة العمــــل تطب قــــا احكــــام 
 المنظمة لها.

 ( 118مادة ) 

يكــون لما  ــل الســ مة والصــحة المهن ــة وبق ــة العمــل، 
حــــق ال ا ــــ ه علــــى المن ــــآف لل حقــــق مــــ  تــــوافر ا ــــ را اف 
ـــا احكـــام  ـــ ا  ـــة وبق ـــة العمـــل تطب ًق الســـ مة والصـــحة المهن 

 .القانون، والقراراف المنا م لم

 (118مادة )

         

  ؤؤكات  
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 (111مادة )

يصـــدر الـــوز ر المخـــ   القـــراراف ال زمـــة 
ب حديد المن آف وفروعها ال ى تل يم بإن اء أوهـيم 
وظ ف ــــة للســــ مة والصــــحة المهن ــــة وتــــأمق  بق ــــة 
العمــل ، واللجـــان المخ صـــة بـــ ل  والجهـــاف ال ـــى 
ت ــــولى ال ــــدر أ فــــى  ــــ ه المجــــااف وتحــــدن  ــــ ه 

 ال أن.القراراف القواعد ال ى ت ب  فى   ا 
وتخــــــ   اللجــــــان الم ــــــار إلقهــــــا ببحـــــــخ  

ظــــــرو  العمــــــل وأذــــــباب الحــــــواني وايصــــــاباف 
واامــــــــراض المهن ــــــــة وغقر ــــــــا ووتــــــــ  القواعــــــــد 
وااح  ا اف الكاقلـة بمنعهـا ، وتكـون قـراراف  ـ ه 

 اللجان مليمة للمن آف وفروعها.
و جــــــــــأ أن ي ــــــــــمل ال ــــــــــدر أ العــــــــــاملق   

وتــأمق   بالجهــاز الوظ اىللســ مة والصــحة المهن ــة
بق ـــــة العمـــــل وأعوـــــاء اللجـــــان المخ صـــــة بـــــ ل  
والمســ ولق  عــ  اينارم واين ــاج بكافــة مســ و اته  

 بما ي اق ومس ول اته  و ب عة عمله .

 ( ثالث) الباب ال

تنظيم أجهزة السالمة والصحة 

 المهنية

وتأمين بيئة العمل بالمنشآت، 

 والتدريب

 

 ( 120مادة ) 

ــــــوز ر المخــــــ    ــــــد يصــــــدر ال القــــــراراف ال زمــــــة ب حدي
المن آف، وفروعها، ال ل تل يم بإن اء أوهـيم وظ ف ـة للسـ مة 
 والصحة المهن ة وتأمق  بق ة العمل، واللجان المخ صة ب ل .

وتخـــ   اللجـــان الم ـــار إلقهـــا ببحـــخ ظـــرو  العمـــل، 
وأذـــباب حـــواني وإصـــاباف العمـــل وغقر ـــا، ووتـــ  القواعـــد، 

وتكون قراراف   ه اللجان مليمـة  وااح  ا اف الكاقلة بمنعها،
 للمن أم وفروعها.

ـــوظ ال  ـــدر أ العـــاملق  بالجهـــاز ال و جـــأ أن ي ـــمل ال 
للس مة والصحة المهن ة وتأمق  بق ة العمل، وأعوـاء اللجـان 

ــــ ل ، والمســــ ولق  عــــ  اينارم،   يل تؤؤؤؤتج و تلؤؤؤؤة المخ صــــة ب
 بما ي اق ومس ولق ه ، و ب عة عمله . استويتتهم

 ( ثالثال) الباب 

تنظيم أجهزة السالمة والصحة 

 المهنية

وتأمين بيئة العمل بالمنشآت، 

 والتدريب

 

 ( 120مادة ) 

      

  ؤؤكات  
 
 

 كات   
 

 

ــــــــدر أ العــــــــاملق  بالجهــــــــاز  و جــــــــأ أن ي ــــــــمل ال 
الـــوظ ال للســـ مة والصـــحة المهن ـــة وتـــأمق  بق ـــة العمـــل، 
وأعواء اللجان المخ صة بـ ل ، والمسـ ولق  عـ  اينارم، 

بما ي اق ومس ولق ه ، و ب عـة  استويتتهم و تلةوواين اج 
           عمله .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اط   ور 

 (119مادة  )
من ــأم صــناع ة يعمــل بهــا تمســة تل ــيم كــل 

ع ـــر عـــام  فـــأك ر، وكـــل من ـــأم غقـــر صـــناع ة 
يعمـــل بهـــا تمســـون عـــام  فـــأك ر بموافـــام مدير ـــة 
القــوى العاملــة المخ صــة بإحصــا  ة نصــف ذــنو ة 
ع  اامراض وايصـاباف ، و لـ  تـ ل النصـف 

 ااول م   هرى يولقو و ناير على ااك ر.

 ( 122مادة ) 

تل يم كل من أم صناع ة يعمل بها ع ـرم عمـال فـأك ر، 
 ة يعمـــل بهـــا ث ثـــون عـــامً  فـــأك ر، وكـــل من ـــأم غقـــر صـــناع

بموافـــام الجهــــة اينار ــــة المخ صــــة بإحصــــا  ة نصــــف ذــــنو ة 
بب انــاف حق ق ـــة عــ  اامـــراض العانيــة، والميمنـــة، والحـــواني 
الجس مة، وايصاباف، و ل  ت ل النصـف ااول مـ   ـهري 

 (122مادة )
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الخاتعة كما تل يم كل من أم م  المن آف 
احكـام  ــ ا البـاب بإتطــار المدير ـة الم ــار إلقهــا 
بكل حـاني وسـ   يقـ  بالمن ـأم و لـ  تـ ل أربـ  

 وع ر   ذاعة م  وقوعم.
و صـــــدر الـــــوز ر المخـــــ   قـــــرارا بالنمـــــا ج 

 ال ى تس خدم له ا الغرض.

 يولقو، و ناير على ااك ر.
ــــاب ــــيم المن ــــآف الخاتــــعة احكــــام  ــــ ا الك  ، كمــــا تل 

بإتطار الجهة الم ـار إلقهـا بكـل حـاني وسـ   يقـ  بالمن ـأم، 
أو عنــــد ظهــــور أعــــراض مـــــرض مهنــــل، و لــــ  تــــ ل أربـــــ  

 وع ر   ذاعة م  وقوعم.
 و صدر الوز ر المخ   قرارًا بالنما ج ال ل تس خدم له ا الغرض.

  ؤؤكات  
 

 ( 121مادة )  

القـــــومل لدراذـــــاف ت ـــــولى الـــــوزارم المخ صـــــة، والمركـــــي 
الســ مة والصــحة المهن ــة وتــأمق  بق ــة العمــل، والجهــاف ال ــل 
ــــــــدم، والنــــــــوعل،  ــــــــدر أ ااذاذــــــــل، والم ق ــــــــرت  لهــــــــا، ال  ي
ــــى  ــــق ، وأعوــــاء اللجــــان ف وال خصصــــل لألتصــــا قق ، والانق

 مجال الس مة والصحة المهن ة.
و صــــدر الــــوز ر المخــــ   قــــراًرا بقواعــــد مــــن  ال ــــرات  ، 

الحااف السابقة فـى مجـال ال ـدر أ ااذاذـل،  ونظ  ال در أ فى
ـــــــــوعل،  ـــــــــدر أ الن ـــــــــة، وال  ـــــــــدر أ الســـــــــ مة والصـــــــــحة المهن  وت
وال خصصل، للكل اف، والمعا ـد، والجمع ـاف اا ل ـة، وال ـركاف 
والمإذســــــــاف الم خصصــــــــة علــــــــى أن ي وــــــــم   ــــــــروض مــــــــن  
ال ــرت  ، وإوراءاتـــم، ومدتـــم، والرذـــ  المقــرر عنـــم، بمـــا ا يي ـــد 

 ألف ون م، وحااف ايعااء منم.على تمسق  

 (121مادة )

 
 
 
 
  ؤؤكات  

 

 

 ( 122مادة )  

ي ـــ رض لمياولـــة أعمـــال الخبـــرم وااذ  ـــاراف فـــى مجـــال 
الس مة والصحة المهن ـة وتـأمق  بق ـة العمـل، الحصـول علـى 

 ال رت   ال زم م  الوزارم المخ صة.
و صــدر الــوز ر المخــ   قــراًرا ب حديــد  ــروض، وقواعــد، 
وإوـــراءاف مـــن  ال ـــرت  ، ومدتـــم، وققـــده فـــى الســـجل المعـــد 
لهــ ا الغــرض، والرذــوم المقــررم عنــم بمــا ا يي ــد علــى تمســة 

 (122مادة )

 

   

  ؤؤكات          
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  آا  ون م، وحااف ايعااء.

 

 

 

 

 

 (118مادة )

يخـــــ   المركـــــي القـــــومى لدراذـــــاف اامـــــ  
الصـــــــناعى بوتـــــــ  الخطـــــــ، المركي ـــــــة للبحـــــــوي 
والدراذاف فـى مجـااف السـ مة والصـحة المهن ـة 
وتــأمق  بق ــة العمــل ، و  ــاب  تناقــ  ا بال نســقق مــ  
ااوهيم المعن ة فى الوزارم المخ صة ، و لـ  وفقـا 
للقواعــــد وايوــــراءاف ال ــــى يصــــدر بهــــا قــــرار مــــ  

 الوز ر المخ  
 

 

 ( رابع) الباب ال

أجهزة البحوث والدراسات والمجلس 

 األعلى

 

 

 

 ( 124)  مادة

يخـــــ   المركـــــي القـــــومل لدراذـــــاف الســـــ مة والصـــــحة 
المهن ة وتأمق  بق ة العمـل المن ـأ بقـرار ر ـ س الجمهور ـة رقـ  

م باا ــ راا مــ  الــوزارم المخ صــة، بإعــدان 1002لســنة  222
ـــة للبحـــوي والدراذـــاف فـــى مجـــااف الســـ مة  الخطـــ، المركي 

ال حلقــــل والصــــحة المهن ــــة وتــــأمق  بق ــــة العمــــل  بقــــا لن ــــا   
ايحصــــــا ل يصــــــاباف العمــــــل بالمن ــــــآف، و  ــــــاب  تناقـــــــ  ا 
بال نسقق م  ااوهيم المعن ة فى الوزارم المخ صة، و لـ  وفقـا 
ــــــوز ر  للقواعــــــد وايوــــــراءاف ال ــــــل يصــــــدر بهــــــا قــــــرار مــــــ  ال

 المخ  .

 ( رابع) الباب ال

أجهزة البحوث والدراسات 

 والمجلس األعلى

للسالمة والصحة المهنية 

 بيئة العملوتأمين 

 

 

 ( 124مادة ) 

 
 
  ؤؤكات  

 

تؤؤؤم ت ؤؤؤحي   نؤؤؤويي ي اؤؤؤتش ي ريوؤؤؤا 
واؤؤؤؤؤؤؤؤت يتويلؤؤؤؤؤؤؤؤا اؤؤؤؤؤؤؤؤا اسؤؤؤؤؤؤؤؤا  
ي اج ؤؤؤؤس ي   ؤؤؤؤ  ي ان ؤؤؤؤأ طاًرؤؤؤؤت 

  اؤؤؤؤؤؤؤن ا ؤؤؤؤؤؤؤر   532  اؤؤؤؤؤؤؤتت  )
ي رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وي؛  ذ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط 
ي  ؤؤؤؤ تغة  اويؤؤؤؤح اؤؤؤؤن ي و ؤؤؤؤوح 

 ي ت ري  .

 (120مادة )

يصدر ب  كقل المجلس ااذ  ـارى ااعلـى 
المهن ة وتأمق  بق ـة العمـل قـرار للس مة والصحة 

م  ر  س مجلس الوزراء ، و خ     ا المجلـس 
برذــ  الس اذــة العامــة فــى  ــ ه المجــااف واق ــراح 

 ما يليم فى  أن تناق    ه الس اذة .

 ( 125) مادة 

ين أ اج س أ  ؤ    سؤ اة  ي  ؤ ة ي اهن ؤة  تؤأا ن 
بر اذــة الــوز ر المخــ  ، وعوــو ة مم لــق  عــ  ،   ئؤؤة ي  اؤؤ 

الــوزاراف، والجهــاف المخ صــة، وعــدن م ســاو مــ  مم لــل كــل 
مــــ  منظمــــاف أصــــحاب ااعمــــال والعمــــال، وعــــدن مــــ   وي 
ـــــرم، و  ـــــولى المجلـــــس رذـــــ  الس اذـــــة العامـــــة فـــــل  ـــــ ه  الخب

                           (125مادة )

  ؤؤ    سؤؤ اة وسؤؤا  م ي اج ؤؤس ي  ين ؤؤأ اج ؤؤس
بر اذـــة الـــوز ر   م ي  ؤؤ ة ي اهن ؤؤؤة  تؤؤؤأا ن   ئؤؤؤة ي  اؤؤؤ 

المخـــــ  ، وعوـــــو ة مم لـــــق  عـــــ  الـــــوزاراف، والجهـــــاف 
المخ صـــة، وعـــدن م ســـاو مـــ  مم لـــل كـــل مـــ  منظمـــاف 
أصحاب ااعمال والعمال، وعدن م   وي الخبرم، و  ولى 

 
 
 

  اط ا تغة
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 مبررات التعديل

ــــــس أن يكــــــون  ــــــى ت ــــــكقل المجل و راعــــــى ف
بر اذــة الــوز ر المخــ   ، وعوــو ة مم لــق  مــ  

مم لـــى الـــوزاراف  اف الصـــلة ، وعـــدن م ســـاو مـــ  
كل م  منظماف اصحاب ااعمال وااتحان العـام 
لنقاباف عمـال مصـر ، وعـدن مـ   وى الخبـرم فـى 

 مجال الس مة والصحة المهن ة وبق ة العمل .
و صدر ب نظ   عمل   ا المجلس قرار مـ  

 الوز ر المخ  .

 المجااف، واق راح ما يليم فى  أن تناق  ا.
نظـــام العمـــل و صـــدر ب  ـــكقل المجلـــس وات صاصـــاتم و 

 بم قرار م  ر  س مجلس الوزراء.

ـــس رذـــ  الس اذـــة العامـــة فـــل  ـــ ه  ي ا ؤؤؤت كة لؤؤؤ  المجل
 المجااف، واق راح ما يليم فى  أن تناق  ا.

 
 

 (122مادة )
ت ــكل فــى كــل محافظــة بقــرار مــ  المحــافظ 
المخـــــــ   لجنـــــــة اذ  ـــــــار ة للســـــــ مة والصـــــــحة 

 المهن ة وتأمق  بق ة العمل بر اذة المحافظ.
وتوــــــ  فــــــى عوــــــو  ها مم لــــــق  للجهـــــــاف 
المعن ة فى المحافظة ، وعدنا م ساو ا م  مم لـى 
منظمـــاف أصـــحاب ااعمـــال ومم لـــى العمـــال فـــى 

  وى الخبرم.المحافظة، وعدنا م  
و صـــدر ب حديـــد ات صاصـــاف  ـــ ه اللجـــان 

 .رار م  الوز ر المخ  فقها ق ونظام

 ( 126مادة ) 

 ـــكل فـــى نطـــاا كـــل محافظـــة لجنـــة فرع ـــة للمجلــــس يك 
ااعلى للس مة والصـحة المهن ـة وتـأمق  بق ـة العمـل، بر اذـة 
المحـافظ المخـ  ، توـ  فـى عوـو  ها مم لـق  عـ  الجهـاف 

 ( م    ا القانون.125بالمانم )المنصو  علقها 
و صدر ب  كقلها، وتحديـد ات صاصـاتها، ونظـام العمـل 

 بها قرار م  الوز ر المخ  .

 (126مادة )

 

 
 
  ؤؤكات  

 

 

 
 (126مادة )

مــــ  عــــدم ايتــــ ل بأحكــــام قــــانون ال ــــأمق  
 ااو ماعى تل يم المن أم وفروعها بإوراء ما يلى:

قبــــــل ) أ ( الك ــــــف الطبــــــى علــــــى العامــــــل 
ال حاقم بالعمل لل أكد م  ذ م م ول اق م الصح ة 

  بقا لنود العمل ال ى يسند إل م .
)ب( ك ف القدراف لل أكد م  ل اقـة العامـل 

 ( لخامس) الباب ا

 الخدمات االجتماعية والصحية

 ( 121مادة ) 

ة ااو ماع ــ افقــانون ال أمقنــمــ  عــدم ايتــ ل بأحكــام 
 تل يم المن أم وفروعها بإوراء ما يأتى:، والمعا اف

ــــدا ل علــــى العامــــل قبــــل ال حاقــــم  .2 الك ــــف الطبــــل ااب 
بالعمل لل أكد م  ذـ م م، ول اق ـم الصـح ة  بقـا لنـود، 

 واح  اواف العمل ال ي يسند إل م.

 ( خامس) الباب ال

 والصحية الخدمات االجتماعية

 ( 121مادة ) 

 

 

  ؤؤكات  
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مـ  ناح ــة قدراتــم الجســمان ة والعقل ــة والناســ ة بمــا 
 يناذأ اح  اواف العمل .

وتجــــــــرى  ــــــــ ه الاحــــــــو   بقــــــــا لألحكــــــــام 
وز ر المنظمـــــــة لل ـــــــأمق  الصـــــــحى ، و صـــــــدر الـــــــ

المخــ   بااتاــاا مــ  وز ــر الصــحة قــرارا ب حديــد 
مســــــ و اف الل اقــــــة والســــــ مة الصــــــح ة والقــــــدراف 
ـــــى أذاذـــــها  ـــــ ه  ـــــى تـــــ   عل العقل ـــــة والناســـــ ة ال 

 الاحو .

ك ف القدراف لل أكد م  ل اقة العامل مـ  ناح ـة قدراتـم  .1
اح  اوــــاف  الجســــمان ة، والعقل ــــة، والناســــ ة بمــــا يناذــــأ

 العمل.
وتجـــرى  ـــ ه الاحـــو   بًقـــا لألحكـــام المنظمـــة لل ـــأمق  

  اير ي  ؤ ةالصحل، و صدر الوز ر المخ   بااتااا مـ  
قـــراًرا ب حديـــد مســـ و اف الل اقـــة، والســـ مة الصـــح ة، والقـــدراف 

 العقل ة، والناس ة ال ل ت   على أذاذها   ه الاحو .

 
 
 

وتجـــــرى  ــــــ ه الاحــــــو   بًقـــــا لألحكــــــام المنظمــــــة 
لل ــأمق  الصــحل، و صــدر الــوز ر المخــ   بااتاــاا مــ  

قــراًرا ب حديــد مســ و اف  ي ؤؤواير ي اخؤؤتم و ؤؤئوي ي  ؤؤ ة
الل اقــــة، والســــ مة الصــــح ة، والقــــدراف العقل ــــة، والناســــ ة 

 ال ل ت   على أذاذها   ه الاحو .

 
 
 
 

 ا تغة اط 

 (121مادة )

 تل يم المن أم وفروعها بما يأتى:
) أ ( تــدر أ العامــل علــى ااذــس الســل مة 

 اناء مهن م .
)ب( إحا ــــــة العامــــــل قبــــــل مياولــــــة العمــــــل 
بمخـــا ر مهن ـــم وإليامـــم باذـــ خدام وذـــا ل الوقايـــة 
المقـــررم لهـــا مـــ  تـــوفقر أنواف الوقايـــة ال خصـــ ة 

 على اذ خدامها .المناذبة وتدر بم 
وا يجـــــوز للمن ـــــأم أن تحمـــــل العامـــــل أيـــــة 
ناقــاف أو تق طــ  مــ  أوــره أيــة مبــالم لقــاء تـــوفقر 

 وذا ل الحماية ال زمة لم .

 ( 129مادة ) 
 تل يم المن أم وفروعها بما يأتى: 

 تدر أ العامل على ااذس السل مة اناء مهن م. .2
ـــة العمـــل بمخـــا ر مهن ـــم، .1  إحا ـــة العامـــل قبـــل مياول

وإليامم باذ خدام وذا ل الوقاية المقـررم لهـا مـ  تـوفقر 
أنواف الوقايــــــة ال خصــــــ ة المناذــــــبة وتدر بــــــم علـــــــى 

 اذ خدامها.
تق طـــ   وا يجـــوز للمن ـــأم أن تحمـــل العامـــل أيـــة ناقـــاف، أو 

 م  أوره أي مبالم لقاء توفقر وذا ل الحماية ال زمة لم.

 (129مادة )

 

 
 
 
  ؤؤكات  

 

 

 (129)مادة 

ـــة  ـــأن يســـ عمل وذـــا ل الوقاي ـــيم العامـــل ب يل 
ـــــ   ـــــة بمـــــا فـــــى حوزتـــــم منهـــــا وب ناق و  عهـــــد بالعناي
ـــــى صـــــح م و  ال عل مـــــاف الصـــــانرم للمحافظـــــة عل
وقاي ــم مــ  حــواني العمــل ، وعل ــم أا يرتكــأ أى 
ــــ  ال عل مــــاف أو إذــــاءم  فعــــل يقصــــد بــــم منــــ  تناق
اذـــــ عمال الوذـــــا ل الموتـــــوعة لحمايـــــة وذـــــ مة 

 ( 128مادة ) 

يل ـــــيم العامـــــل بـــــأن يســـــ عمل وذـــــا ل الوقايـــــة، و  عهـــــد 
ــــ  ال عل مــــاف الصــــانرم  بالعنايــــة بمــــا فــــى حوزتــــم منهــــا، وب ناق

وعل ـم أا للمحافظة علـى صـح م ووقاي ـم مـ  حـواني العمـل، 
يرتكــــأ أي فعــــل يقصــــد بــــم منــــ  تناقــــ  ال عل مــــاف أو إذــــاءم 
اذـــــــ عمال الوذـــــــا ل الموتـــــــوعة لحماي ـــــــم وذـــــــ مة العمـــــــال 
الم  غلق  معم أو تغققر ا أو إلحاا ترر أو تلف بها، و ل  

 (128مادة )

 

 

 
  ؤؤكات  
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  معــــــم أو تغققر ــــــا أو إلحــــــاا العمــــــال الم ــــــ غلق
تــــرر أو تلــــف بهـــــا ، و لــــ  نون ايتــــ ل بمـــــا 

 يارتم أى قانون آتر فى   ا ال أن.

 نون ايت ل بما يارتم أي قانون آتر فل   ا ال أن.

 (128مادة )

 المن أم وفروعها بإوراء ما يأتى:تل يم 
) أ ( ال ا ــــــ ه الــــــدورلالقومىاى كــــــل ورنيــــــة 
عمـــل علـــى أمـــاك  العمـــل وتاصـــة الخطـــرم منهـــا 
اك  ــا  المخــا ر المهن ــة والعمــل علــى الوقايــة 

 منها.
 –إن ووـــــــد  –)ب( ل ــــــام  بقــــــأ المن ــــــأم 

باحــ   ــكوى العامــل المرتــ ة ومعرفــة ع ق هــا 
 بنود العمل.

الهق ـــــة العامـــــة لل ـــــأمق   )ج( ال نســـــقق مـــــ 
الصــــــحى يوــــــراء الاحــــــ  الطبىالــــــدورى لجم ــــــ  
عمـــال المن ـــأم للمحافظـــة علـــى ل ـــاق ه  الصـــح ة 
وذ م ه  بصاة مس مرم واك  ـا  مـا يظهـر مـ  
أمـــــراض مهن ـــــة فـــــى مراحلهـــــا ااولـــــى ، ويوـــــراء 
الاحـــ  عنـــد ان هـــاء الخدمــــة ، و لـــ  كلـــم  بقــــا 

 ا ال أن .انظمة ال أمق  الصحى المقررم فى   

 ( 140مادة ) 

 تل يم المن أم وفروعها بإوراء ما يأتى:
ال ا  ه الدوري القومل فى كل ورنية عمل على أمـاك   .2

العمــــــل وتاصــــــة الخطــــــرم منهــــــا اك  ــــــا  المخــــــا ر 
المهن ــة، والعمــل علــى الوقايــة منهــا، وإعــدان ذــجل لهــ ا 

 الغرض.
فحــ   ــكوى العامــل المرتــ ة، ومعرفــة ع ق هــا بنــود  .1

 بمعرفة  بقأ المن أم، إن وود. العمل
ــــأمق  الصــــحل يوــــراء  .2 ــــة العامــــة لل  ال نســــقق مــــ  الهق 

الاح  الطبل الدوري لجم ـ  عمـال المن ـأم للمحافظـة 
علـــى ل ـــاق ه  الصـــح ة، والناســـ ة، والعقل ـــة، وذـــ م ه  
بصــاة مســ مرم واك  ــا  مــا يظهــر مــ  أمــراض مهن ــة 

ء فــــــل مراحلهــــــا ااولــــــى ويوــــــراء الاحــــــ  عنــــــد ان هــــــا
الخدمـــــة، و لـــــ  كلـــــم  بقـــــا انظمـــــة ال ـــــأمق  الصـــــحل 

 المقررم فى   ا ال أن.

 (140مادة )

      
  ؤؤكات  
 
 
 
 
 
 
 

 كات   
 
 
 
 

 

 

 (110مادة )

تل ـــــيم المن ـــــأم بـــــأن تـــــوفر لعمالهـــــا وذـــــا ل 
 ايذعافاف الطب ة .

وإ ا زان عدن عمـال المن ـأم فـى مكـان واحـد 
ـــرم نصـــف قطر ـــا  ـــد واحـــد أو فـــى نا  تمســـة أو بل

ع ر كقلو م را على تمسق  عام  تل ـيم المن ـأم 

 ( 142مادة ) 

تل ـــــيم المن ـــــأم بـــــأن تــــــوفر لعمالهـــــا وذـــــا ل ايذــــــعا  
 ااول ة.

وإ ا زان عدن عمال المن أم فى مكان واحـد أو بلـد واحـد 
ــــى  أو فــــى نا ــــرم نصــــف قطر ــــا تمســــة ع ــــر كقلــــو م ــــرا عل

 (142مادة )

 

    
  ؤؤكات  
 
 

 
 
 
 
 
 



134 
 

قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

بـــــأن تســـــ خدم ممرتـــــا مـــــإ   أو أك ـــــر اعمـــــال 
ال مر ئ أو ايذعا  بكل ورنية عمل بها ، وأن 
تعهــد إلــى  بقــأ بع ــانته  فــى المكــان الــ ى تعــده 
لهـــــ ا الغـــــرض ، وأن تقـــــدم لهـــــ  اانو ـــــة ال زمـــــة 

 للع ج و ل  كلم بالمجان.
فـى الحـال ق  المنصـو   وإ ا عول  العامـل

علقهمــا فىــالاقرت  الســابق ق  فــى مس  ــاى حكــومى 
أو تقــرى ووــأ علــى المن ــأم أن تــإنى إلــى إنارم 

 المس  اى ناقاف الع ج واانو ة وايقامة .
و  بــــ  فــــى تحديــــد ناقــــاف العــــ ج واانو ــــة 
وايقامـــة المنصـــو  علقهـــا فـــى الاقـــراف الســـابقة 

قـــــرار مـــــ  الطـــــرا وااوتـــــاد ال ـــــى يصـــــدر بهـــــا 
 الوز ر المخ   بااتااا م  وز ر الصحة .

  أو تمســق  عــام  تل ــيم المن ــأم بــأن تســ خدم ممرتــا مــإ 
أك ــر اعمـــال ال مـــر ئ أو ايذـــعا  بكـــل ورنيـــة عمـــل بهـــا، 
وأن تعهـــد إلـــى  بقـــأ لع ـــانته  فـــى المكـــان الـــ ى تعـــده لهـــ ا 
الغـــرض، وأن تقـــدم لهـــ  اانو ـــة ال زمـــة للعـــ ج، و لـــ  كلـــم 

 بالمجان.
وإ ا عكوِل ح العامـل فـل الحـال ق  المنصـو  علقهمـا فـل 

تقــري، ووــأ علــى الاقــرتق  الســابق ق  بمس  ــاى حكــومل أو 
ـــــــإني إلـــــــى إنارم المس  ـــــــاى ناقـــــــاف العـــــــ ج،  المن ـــــــأم ان ت

 واانو ة، وايقامة.
ــــاف العــــ ج، واانو ــــة، وايقامــــة  ــــد ناق و  بــــ  فــــل تحدي
المنصو  علقها فل الاقراف السابقة الطرا، وااوتاد ال ل 

 ايؤؤؤؤر يصـــدر بهــــا قــــرار مــــ  الــــوز ر المخــــ   بااتاــــاا مــــ  
 ي   ة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  بــ  فــل تحديــد ناقــاف العــ ج، واانو ــة، وايقامــة 
المنصو  علقها فل الاقراف السـابقة الطـرا، وااوتـاد 
ال ــل يصــدر بهــا قــرار مــ  الــوز ر المخــ   بااتاــاا مــ  

 .ي واير ي اختم و ئوي ي   ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اط ا تغة

 (112مادة )

أمـــــاك  ا يل ـــــيم مـــــ  يســـــ خدم عمـــــاا فـــــى 
تصــل إلقهــا وذــا ل المواصــ ف العانيــة أن يــوفر 

 له  وذا ل اان قال المناذبة .
وعلـــــى مـــــ  يســـــ خدم عمـــــاا فـــــى المنـــــا ق 
البعقدم ع  العمران أن يوفر له  ال غ يـة المناذـبة 
والمســاك  الم  مــة مــ  مراعــام تخصــ   بعوــها 

 للعمال الم يووق  .
و صــــــدر الــــــوز ر المخــــــ   بااتاــــــاا مــــــ  

راء المعنقق  وم  ااتحان العام لنقابـاف عمـال الوز 
مصــــــر ومنظمــــــاف أصــــــحاب ااعمــــــال القــــــراراف 
ال زمـــــة ل حديـــــد المنـــــا ق البعقـــــدم عـــــ  العمـــــران 

 ( 141مادة ) 

ــــ ْ  يســــ خدم عمــــاًا فــــل أمــــاك  ا تصــــل إلقهــــا يل ــــيم مح
وذــــا ل المواصــــ ف العانيــــة أن يـــــوفر لهــــ  وذــــا ل اان قـــــال 

 المناذبة.
ــــْ  يســــ خدم عمــــاًا فــــل المنــــا ق البعقــــدم عــــ   وعلــــى مح
العمران أن يوفر له  ال غ ية المناذبة، والمساك  الم  مة مـ  

 مراعام تخص   بعوها للعمال الم يووق .
ــــــــوز ر  ــــــــوزراء و صــــــــدر ال ــــــــاا مــــــــ  ال المخــــــــ   بااتا

المخ صــــــق ، ومــــــ  منظمــــــاف أصــــــحاب ااعمــــــال، والعمــــــال 
القــــــراراف ال زمــــــة ل حديــــــد المنــــــا ق البعقــــــدم عــــــ  العمــــــران، 
وا ـــ را اف، ومواصـــااف المســـاك ، وتعقـــق  أصـــنا  الطعـــام 
ـــة صـــاحأ  ـــاف ال ـــل تقـــدم منهـــا لكـــل عامـــل، ومـــا يإني والكم 

 (141مادة )
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ـــــــــق   وا ـــــــــ را اف ومواصـــــــــااف المســـــــــاك  ، وتعق
ـــدم منهـــا لكـــل  ـــاف ال ـــى تق أصـــنا  الطعـــام والكم 

 عامل وما يإنيم صاحأ العمل مقاب  لها .
الووبـــــاف الغ ا  ـــــة  و جـــــوز بالنســـــبة لنظـــــام

الوارنم فى الاقرم السـابقة ااتـ  بنظـام توافـق عل ـم 
ـــو   ب ـــرض أن  إنارم المن ـــأم والعمـــال بهـــا أو مم ل
يع مــد مــ  الجهــة اينار ــة المخ صــة ، وعلــى أا 
ي وـــم   ـــ ا النظـــام ااذ عاتـــة عـــ  تقـــدي   ـــ ه 

 الووباف كلها أو بعوها مقابل أى بدل نقدى.

 العمل مقاب  لها.
ام الووبـــاف الغ ا  ـــة الــوارنم فـــل الاقـــرم و جــوز بالنســـبة لنظــ

الســابقة ااتــ  بنظــام توافــق عل ــم إنارم المن ــأم والمنظمــة النقاب ــة 
العمال ــة أو الماــوض العمــالل فــل حالــة عــدم ووون ــا، ب ــرض أن 
يع مــد مـــ  الجهـــة اينار ـــة المخ صـــة، و حظـــر ااذ عاتـــة عـــ  

 تقدي  تل  الووباف كلها أو بعوها بمقابل نقدي.

 (111ادة )م

تل يم المن أم ال ى يبلم عدن عمالها تمسق  
عام  فأك ر ب قدي  الخدماف ااو ماع ة وال قا  ـة 
ال زمــــة لعمالهــــا ، و لــــ  باا ــــ راا مــــ  اللجنــــة 

أو مــــ  مم لــــق  للعمــــال  –إن ووــــدف  -النقاب ــــة 
 تخ ار   النقابة العامة المخ صة .

و صــــدر قــــرار مــــ  الــــوز ر المخــــ   بعــــد 
ب حديـد موافقة ااتحـان العـام لنقابـاف عمـال مصـر 

 الحد ااننى له ه الخدماف.

 ( 142مادة ) 

ـــم عـــدن عمالهـــا تمســـق  عـــام   تل ـــيم المن ـــام ال ـــل يبل
فأك ر ب قدي  الخـدماف ااو ماع ـة، وال قا  ـة ال زمـة لعمالهـا، 

ة العمال ـــة، نون تحمقـــل و لـــ  باا ـــ راا مـــ  المنظمـــة النقاب ـــ
العامــل أي ال يامــاف، و صــدر الــوز ر المخــ   بال  ــاور مــ  
ـــراراف الم ـــار إلقهـــا  منظمـــاف أصـــحاب ااعمـــال والعمـــال الق

 ب حديد الحد ااننى له ه الخدماف.

 (142مادة )

 

 
  ؤؤكات  
 

 

 

 (112مادة )

ين ـــأ بـــالوزارم المخ صـــة صـــندوا للخـــدماف 
وال قا  ـــــة علـــــى المســـــ وى ااو ماع ـــــة والصـــــح ة 

 . القومى
وتل يم كـل من ـأم يبلـم عـدن عمالهـا ع ـر   
ـــــم ا يقـــــل عـــــ  تمســـــة  ـــــأك ر بـــــدف  مبل عـــــام  ف
ونقهــــــاف ذــــــنو ا عــــــ  كــــــل عامــــــل ل مو ــــــل  ــــــ ا 

 . الصندوا 

 ( 144مادة ) 

يســــــــ مر صــــــــندوا الخــــــــدماف ااو ماع ــــــــة والصــــــــح ة 
وال قا  ـــة علـــى المســـ وى القـــومل فـــى ممارذـــة عملـــم، و هـــد  

لمســـ وى ااو مـــاعل إلـــى تقـــدي  الخـــدماف ال زمـــة للنهـــوض با
  تلؤؤؤة ي  ؤؤؤتا  ن وان ؤؤؤآ  ي رطؤؤؤت  ي  ؤؤؤتا  والصــحل وال قـــافل 

 . قطت  ي  ات  ي  تا   ي رطت  ي ختي
و صدر قرار مـ  ر ـ س مجلـس الـوزراء ب  ـكقل مجلـس 
ــــــم، والمعاملــــــة  إنارم الصــــــندوا، وات صاصــــــاتم، ونظــــــام عمل

 (144مادة )

ــــة والصــــح ة  يســــ مر صــــندوا الخــــدماف ااو ماع 
ـــــى ممارذـــــة عملـــــم،  ـــــى المســـــ وى القـــــومل ف ـــــة عل وال قا  
و هــد  إلــى تقــدي  الخــدماف ال زمــة للنهــوض بالمســ وى 

  ؤتا  ن وان ؤآ  ي رطؤت   ااو ماعل والصـحل وال قـافل 
 .كتلة  قطت  ي  ات  ي  تا   ي رطت  ي ختي ي  تا 

 

  ؤؤكات  

 

 

 

  اط ا تغة
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 مبررات التعديل

ــــــد  ــــــوز ر المخــــــ   قــــــرارا ب حدي و صــــــدر ال
الخـــدماف الم ــــار إلقهــــا والمبلــــم الــــ ى تل ــــيم كــــل 

ــــــل عــــــ  ال ــــــم بمــــــا ا يق ــــــى من ــــــأم بأنا  حــــــد اانن
ـــم بااتاـــاا مـــ  ااتحـــان العـــام  المـــ كور، و لـــ  كل
لنقابــــــــاف عمـــــــــال مصــــــــر ومنظمـــــــــاف أصـــــــــحاب 

 .ااعمال
كمــا يصــدر الــوز ر المخــ   قــرارا ب  ــكقل 
مجلـــس إنارم الصـــندوا مراع ـــا فـــى  ـــ ا ال  ـــكقل 
ال م قــل ال  ثــى وبنــاء علــى تر ــ   كــل وهــة لمــ  

 .يم لها
 حــة كمــا يصــدر الــوز ر المخــ   قــرارا بال 

ـــى ووـــم  ـــة واينار ـــة للصـــندوا م وـــمنة عل المال 
الخصـــو  ك ف ـــة ال صـــر  فـــى حصـــقلة المبـــالم 

 الم ار إلقها وايوراءاف الخاصة ب ل 

المال ــــة لــــر  س وأعوــــاء مجلــــس اينارم مراع ــــا فــــل ال  ــــكقل 
ــــــة، وأصــــــحاب ااعمــــــال ــــــل ال  ثــــــل، )الجهــــــة اينار   ،ال م ق

 والعمال( بناًء على تر    الجهاف المخ صة.
يكــــــون للصــــــندوا حســــــاب تــــــا  لــــــدى أحــــــد البنــــــوا 
ال جار ة المع مدم لدى البنـ  المركـيي المصـري وترحـل أموالـم 
مــ  ذــنة مال ـــة اتــرى، و عــد الصـــندوا ذــنو ا القــوا   الدالـــة 

ـــا لألذـــس الم بعـــة بنظـــام المحاذـــبة علـــى المركـــي المـــالل  وفق
 المال ة، وتخو  أموالم لرقابة الجهاز المركيي للمحاذباف.

 
وتل ـــيم المن ـــآف الم ـــار إلقهـــا بـــالاقرم ااولـــى مـــ   ـــ ه 
المـــانم وال ـــل يبلـــم عـــدن عمالهـــا ع ـــر   عـــام  فـــأك ر، بـــدف  
مبلم ا يقل ع  ثمان ة ونقهاف، وا يجـاوز ذـ ة ع ـر ونقهـا 

ل ذـنو ا ل مو ـل  ـ ا الصـندوا، و صـدر ب حديــد عـ  كـل عامـ
اا ـــ راا الســـنوي وك ف ـــة ذـــدانه قـــرار مـــ  الـــوز ر المخـــ  ، 

العـرض علـى مجلـس إنارم الصـندوا و حـق للمن ـأم حـال  بعد
(، أو تقــديمها لمقــيم  145)  تقــديمها للخــدماف الــوارنم بالمــانم

أفوـل للعــاملق  لـديها تصــ  ل مـة تلــ  الخـدماف أو المقــيم أو 
( مـــ  المبلـــم المســـ حق علقهـــا للصـــندوا ذـــنو ا ٪10صـــ  )ت

 .أيهما أقل

 
 
 
 

 

  ؤؤكات  
 
 
 

وتل ــــــيم المن ــــــآف الم ــــــار إلقهــــــا بــــــالاقرم ااولــــــى مــــــ   ــــــ ه  
ــــــأك ر،  ــــــم عــــــدن عمالهــــــا ع ــــــر   عــــــام  ف ــــــل يبل المــــــانم وال 
ـــــل عـــــ  ثمان ـــــة ونقهـــــاف، وا يجـــــاوز ذـــــ ة  ـــــم ا يق بـــــدف  مبل

الصـــندوا، ع ـــر ونقهـــا عـــ  كـــل عامـــل ذـــنو ا ل مو ـــل  ـــ ا 
و صــــدر ب حديــــد اا ــــ راا الســــنوي وك ف ــــة ذــــدانه قــــرار مــــ  

ــــــــــوز ر المخــــــــــ  ، بعــــــــــد العــــــــــرض علــــــــــى مجلــــــــــس إنارم  ال
 يؤؤؤؤؤتم ت  ؤؤؤؤؤ  ة  لرؤؤؤؤؤًت  ح ؤؤؤؤؤتا قؤؤؤؤؤت وي تن ؤؤؤؤؤ م ، الصـــــندوا 

و حـــق للمن ـــأم حـــال  ،يسؤؤؤتخحيا  سؤؤؤت   ي ؤؤؤحلا غ ؤؤؤر ي نرؤؤؤحى
اؤؤؤؤؤؤؤؤن  ؤؤؤؤؤؤؤؤ ي  ( 514)  تقــــــــديمها للخــــــــدماف الــــــــوارنم بالمــــــــانم

ـــــديها تصـــــ  ، أو ي رؤؤؤؤؤت وي  ـــــيم أفوـــــل للعـــــاملق  ل ـــــديمها لمق تق
( مـــــــــ  ٪10ل مـــــــــة تلـــــــــ  الخـــــــــدماف أو المقـــــــــيم أو تصـــــــــ  )
 .المبلم المس حق علقها للصندوا ذنو ا أيهما أقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 38تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنم ي اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتت  )
ي حسؤؤؤؤؤؤؤتو    ؤؤؤؤؤؤؤ  أي م ... و ؤؤؤؤؤؤؤحت 
ي رؤؤؤؤؤؤت وي طؤؤؤؤؤؤرق  أت ي  ت  ؤؤؤؤؤؤ   
ي ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري    ي رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا   أر 

سؤؤؤ تتوة أصؤؤؤرى..م؛  ؤؤؤ ي ات  ؤؤؤ   
تؤؤؤم إ ؤؤؤتت  اؤؤؤ تغة ي ارؤؤؤر  ي ص ؤؤؤر  
واؤؤؤت و اؤؤؤ  ت حيؤؤؤح ي رؤؤؤت وي  طؤؤؤرق 
ت  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا يالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتريك 
وت  ؤؤؤؤؤنح ق اؤؤؤؤؤن صؤؤؤؤؤ   يلحت ؤؤؤؤؤة 
 ح ؤؤؤؤؤتا قؤؤؤؤؤت وي تن ؤؤؤؤؤ م يسؤؤؤؤؤتخحيا 
 سؤؤؤت   ي ؤؤؤحلا غ ؤؤؤر ي نرؤؤؤحى   ؤؤؤحاًل 
اؤؤؤؤؤن اؤؤؤؤؤح   قؤؤؤؤؤري  اؤؤؤؤؤن ي ؤؤؤؤؤواير 
ي اخؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم و  ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيت ت؛ 

  ت ل  شبهة  حا ي حستو ية.
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 ( 145مادة ) 

الصــندوا الم ــار إل ــم فــى المــانم الســابقة ب قــدي   ورؤؤوا      
 الخدماف اآلت ة:

نعــ  الناقــاف الع و ــة  بقــا لمــا تحــدنه ال  حــة المال ــة  -2
واينار ــة للصــندوا وال ــل تحــدن أنــواد الخــدماف الطب ــة، 
ــــــر العــــــ ج،  والمن اعــــــق  بهــــــا واللجــــــان المخ صــــــة ب قر 

 ت ولى تناق  الخدماف الصح ة.والجهاف ال ل 
 تدع   مك باف المن آف بالك أ. -1
 عقد الندواف ال قا  ة. -2
ــــة بال عــــاون مــــ  الجهــــاف  -4 ــــرام  محــــو اام  إعــــدان ب

 المخ صة.
 تدع   اان طة الر ات ة بالمن أم. -5
إقامـــة المســـابقاف ال زمـــة ل نم ـــة مهـــاراف العـــاملق   -6

 فن ا، وثقا  ا، ور ات ا.
 رفقه ـــة، والمصـــاي   بقـــا إعـــدان بـــرام  الـــرح ف ال -1

 يمكان اف العمال.
ــــــــس إنارم  ــــــــاا مــــــــ  مجل ــــــــوز ر المخــــــــ   بااتا ولل

 الصندوا إتافة تدماف أترى حسأ ااحوال.
و صــدر ر ــ س مجلــس الــوزراء قــراًرا بال  حــة المال ــة       

اتضؤؤؤؤانة أسؤؤؤؤ وش ت  ؤؤؤؤ   ي ااؤؤؤؤت   واينايــــة للصــــندوا، 
 علقها. ، وص ح اف وتواب، الصر  والرقابةي است رة

 (145مادة )

ــــم فــــى المــــانم  ي تؤؤؤؤوا اؤؤؤؤن ( 144)الصــــندوا الم ــــار إل 
 ب قدي  الخدماف اآلت ة:   ي ي رت وي 
 كات  و . -1

 
 
 

 كات  و . -5
 كات  و . -3
 .كات  و -4
 
 كات  و . -2
 كات  و . -6

 

 . كات  و -7
 

  ؤؤكات  
 

 ي ح     س اج س ي وا يل قريً ي وت    ة ي ات  ة    
   ؤؤؤنح ق   اؤؤؤ ح ت    ؤؤؤويوط ي  ؤؤؤرا  ة يلتي يؤؤؤ

  ي رقتوة    هت.

 

  اط ا تغة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

اتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤانة تــــــــ  حــــــــ   عبـــــــــارم )
أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ وش ت  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ي ااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت   

ـــــــــــالاقرم   ي اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت رة ـــــــــــوارنم ب ال
ــــــــــــرم بحســــــــــــبان ا ــــــــــــ راكاف  ااتق

ـــــــــ ـــــــــل المـــــــــانم  ةالصـــــــــندوا مبقن ف
ــــــــــانون 144) ( مــــــــــ  م ــــــــــرود الق

 وت  تحديد ك ف ة تخصقلها.

 

 

 

 

 

 )الكتاب الخامس (

 تفتيش العمل والعقوبات

 )الباب األول(

 تفتيش العمل والضبطية القضائية

 

 )الكتاب الخامس (

 تفتيش العمل والعقوبات

 )الباب األول(

 لقضائيةتفتيش العمل والضبطية ا

 

 



138 
 

قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
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 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

 (121)مادة 
ون للعاملق  القا مق  على تناق  أحكام  ـ ا يك  

القــــانون والقــــراراف الصــــانرم تناقــــ ا لــــم والــــ ي  يصــــدر 
ب حديــد   قــرار مــ  وز ـــر العــدل بااتاــاا مــ  الـــوز ر 
المخـــ   صـــاة مـــأمورى الوـــب، القوـــا ى بالنســـبة 
للجرا   ال ى تق  فى نوا ر ات صاصه  وتكون م علقـة 

 . بأعمال وظا اه 
قبـل مبا ـرم عملـم يمقنـا و حلف كـل مـنه  

أمــــام الــــوز ر المخــــ   بــــأن يقــــوم بــــأناء عملــــم 
باامانــة وايتــ   وأا يا ــى ذــرا مــ  أذــرار 
العمـــل أو اات راعـــاف ال ـــى يطلـــ  علقهـــا بحكـــ  

 . وظ ا م ح ى بعد تركم العمل

 (146مادة )

يكون للعاملق  القا مق  على تناق  أحكام   ا القانون، 
ــم، الــ ي  يصــدر ب حديــد   قــرار  والقــراراف الصــانرم تناقــً ا ل
مـــــ  وز ـــــر العـــــدل بااتاـــــاا مـــــ  الـــــوز ر المخـــــ  ، صـــــاة 
مــــأموري الوــــب، القوــــا ل بالنســــبة للجــــرا   ال ــــل تقــــ  فــــى 

 نوا ر ات صاصه ، وتكون م علقة بأعمال وظا اه .
و ــإني كـــل مــنه  أمـــام الـــوز ر المخــ   قبـــل مبا ـــرم 
ــــ  اآلتــــل: "أقســــ  بــــاهلل العظــــ   أن أؤني مهم ــــل  عملــــم القحسح
بال مــة واامانــة والصــدا وأا أف ــل ذــًرا مــ  أذــرار العمــل 

 ال ل أ ل  علقها بحك  وظ ا ل".

 (146مادة )

 

 

 
 
  ؤؤكات  

 

 (122)مادة 

ـــم صـــاة الوـــبط ة  يحمـــل العامـــل الـــ ى ل
القوـــا  ة بطاقـــة ت بـــ   ـــ ه الصـــاة ، ولـــم حـــق 
نتول وم   أماك  العمـل وتا   ـها لل حقـق مـ  
تطبقق أحكام   ا القانون والقراراف المناـ م لـم ، 
وفح  الدفاتر وااوراا الم علقة ب ل  ، و لأ 
المســــــ نداف والب انــــــاف ال زمــــــة مــــــ  أصــــــحاب 

 . ااعمال أو م  ينوب عنه 
و حــدن الــوز ر المخــ   بقــرار منــم قواعــد 
ال كل ـــ  ب ا ـــ ه أمـــاك  العمـــل لـــق  وفـــى غقـــر 
ـــا مق  بـــم والمكافـــآف  أوقـــاف العمـــل الرذـــم ة للق

 . ال ى تس حق له 

 (141مادة )

يحمــل كــل مــ  لــم صــاة الوــبط ة القوــا  ة، بطاقــة 
 ــــ ه الصـــاة، ولــــم حـــق نتــــول وم ـــ  أمــــاك  العمــــل ت بـــ  

وتا   ــها لل حقــق مــ  تطبقــق أحكــام  ــ ا القــانون، والقــراراف 
المناـ م لـم، وفحـ  الـدفاتر وااوراا الم علقـة بـ ل ، و لــأ 
المس نداف، والب اناف ال زمة مـ  أصـحاب ااعمـال أو مـ  

 ينوب عنه .
و حـــدن الـــوز ر المخـــ   بقـــرار منـــم قواعـــد وإوـــراءاف 
ال كل ـ  ب ا ــ ه أمــاك  العمــل لـق  وفــى غقــر أوقــاف العمــل 

 الرذم ة للقا مق  بم، والمكافآف ال ل تس حق له .

 (141مادة )

 

 
  ؤؤكات  
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 (124)مادة 
علـــــى أصـــــحاب ااعمـــــال أو مـــــ  ينـــــوب 

المكلاـــق  بمرالبـــة تناقـــ  عـــنه  أن يســـهلوا مهمـــة 
أحكــــام  ــــ ا القــــانون والقــــراراف المناــــ م لــــم وأن 

الب انـــاف ال زمـــة اناء يقـــدموا لهـــ  المســـ نداف و 
 مهم ه  .

 (149مادة )

على أصحاب ااعمال أو م  ينوب عـنه  أن يسـهلوا 
مهمــة المكلاــق  بمرالبــة تناقــ  أحكــام  ــ ا القــانون، والقــراراف 

لهـــ  المســـ نداف، والب انـــاف ال زمـــة المناـــ م لـــم، وأن يقـــدموا 
 اناء مهم ه .

 (149مادة )

 

 

  ؤؤكات             
 

 

 

 (125)مادة 

علـــــى أصـــــحاب ااعمـــــال أو مـــــ  ينـــــوب 
عـــنه  ااذـــ جابة لطلبـــاف الحوـــور ال ـــى تووـــم 
ــــقه  فــــى المــــانم  ــــقه  مــــ  العــــاملق  الم ــــار إل إل

 ل  فى المواعقد ال ـى ( م    ا القانون و 121)
 .يحدنونها 

 (148مادة )

على أصحاب ااعمال أو م  ينوب عـنه  ااذـ جابة 
ـــقه  مـــ  العـــاملق  الم ـــار  لطلبـــاف الحوـــور ال ـــل تووـــم إل

( م    ا القانون، و ل  فى المواعقـد 146إلقه  فى المانم )
 ال ل يحدنونها.

 (148مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (126)مادة 

ـــــــــى الســـــــــلطاف المخ صـــــــــة مســـــــــاعدم  عل
ــــة تناقــــ   ــــ ا القــــانون العــــاملق  المكلاــــق   بمرالب

والقــراراف المناــ م لــم عنــد ل ــامه  بوظــا اه  م ــى 
 .  لأ  ل  منها

 (150مادة )

علــى الســلطاف المخ صــة مســاعدم العــاملق  المكلاــق  
بمرالبــة تناقــ  أحكــام  ــ ا القــانون، والقــراراف المناــ م لــم عنــد 

 ل امه  بوظا اه  م ى  لأ  ل  منها.

 (150مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 

 
 (121)مادة 

مــ  عــدم ايتــ ل بأيــة عقوبــة أ ــد يــن  
علقهـــــــا أى قـــــــانون آتـــــــر ، يعاقـــــــأ بالعقوبـــــــاف 
المنصو  علقها فى المـوان ال ال ـة عـ  الجـرا   

 . الم ار إلقها فقها

 )الباب الثاني(

 العقوبات
 (152مادة )

مـــ  عـــدم ايتـــ ل بأيـــة عقوبـــة أ ـــد يـــن  علقهـــا أي 
المنصـو  علقهـا فـى المـوان قانون آتر، يعاقـأ بالعقوبـاف 

 ال ال ة ع  الجرا   الم ار القها فقها.

 )الباب الثاني(

 العقوبات
 (152مادة )

 

  ؤؤكات  
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 (151مادة ) 

( مـــ   ــــ ا  92يعاقـــأ كـــل مـــ  يخـــالف أحكـــام المـــانم ) 
القــانون بغرامــة ، ا تقــل عــ  ألــف ون ــم ، وا تي ــد علــى تمســة 

العمال ال ي  وقع  فل  أنه  آا  ون م ، وت عدن الغرامة ب عدن 
 الجر مة، وتواعف الغرامة فل حالة العون.

 (151مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (152مادة ) 

( مـ   ـ ا 6،5المـانتق )أحكام يعاقأ كل محْ  يخالف 
القانون بغرامة ا تقل ع  ألاـل ون ـم، وا تي ـد علـى تمسـة 
آا  ون ــم، وت عــدن الغرامــة ب عــدن العمــال الــ ي  وقعــ  فــى 

  أنه  الجر مة، وتواعف الغرامة فى حالة العون.

 (152مادة )

  ؤؤكات  
 

 

 
 

 (154مادة )

(، 2فقــرم ) 21) يعاقــأ كــل مــ  يخــالف أحكــام المــوان
(( مـ   ـ ا 2فقـرم) 220، 224(، 2فقـرم) 46(، 1فقـرم )45

القـــانون والقـــراراف الوزار ـــة المناـــ م لهـــا بغرامـــة ا تقـــل عـــ  
تمســــــــما ة ون ــــــــم، وا تي ــــــــد علــــــــى تمســــــــة آا  ون ــــــــم، 

 وتواعف الغرامة فى حالة العون.

 (154مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (155مادة ) 

بنــــــد 28يعاقــــــأ كــــــل مــــــ  يخــــــالف أحكــــــام المــــــانتق )
الوزار ــــة المناــــ م لهــــا ( مـــ   ــــ ا القــــانون والقـــراراف 14(،2)

بغرامة ا تقل عـ  ما ـة ون ـم وا تي ـد علـى تمسـما ة ون ـم 
وت عـــــدن الغرامـــــة ب عـــــدن العمـــــال الـــــ ي  وقعـــــ  فـــــى  ـــــأنه  

 الجر مة، وتواعف الغرامة فى حالة العون.

 (155مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (156مادة ) 

( مــ   ــ ا 12) يعاقــأ كــل مــ  يخــالف أحكــام المــانم
القـــانون والقـــراراف المناـــ م لهـــا، بغرامـــة ا تقـــل عـــ  تمســـة 
آا  ون ـم وا تي ـد علــى ع ـرم آا  ون ــم وللمحكمـة عنــد 

 (156مادة )

 

  ؤؤكات  
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ـــــإغ ا المن ـــــأم، وتوـــــاعف  ـــــة أن تقوـــــل ب الحكـــــ  باينان
 الغرامة فى حالة العون.

 (151مادة ) 

، 12، 11يعاقأ كل م  يخالف أحكام المـوان أرقـام )
( م    ا القانون والقـراراف الوزار ـة المناـ م 251، 88، 62

لهــا، بغرامــة ا تقــل عــ  تمســما ة ون ــم وا تي ــد علــى ألــف 
 ون م، وتواعف الغرامة فى حالة العون.

 (151مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 
 

 (159مادة )

  54، 21يعاقـــأ كـــل مـــ  يخــــالف أحكـــام المـــوان أرقــــام )
15 ،11 ،18  ،21 ،44 ،48 ،50 ،52  ،51 ،52 ،54  ،
55 ،56 ،28  29  61  61  65 ،11 ،21 ،41  ،51 
 ،16 ،11 ،91 ،99 ،98 ،82،80 ،81 ،82 ،84 ،85 ،

86 ،81 ،89 ،200 ،202 ،201 ،202 ،204 ،209 ،
القـانون والقـراراف الوزار ـة ( م    ا 250(، 1فقرم ) 220، 208

ون ــم وا تي ــد علــى ألــف  المناــ م لــم بغرامــة ا تقــل عــ  مــا  ل
ون م، وت عدن الغرامة ب عدن العمـال الـ ي  وقعـ  ب ـأنه  الجر مـة، 

 وتواعف فى حالة العون.

 (159مادة )

 

يعاقــــــــأ كــــــــل مــــــــ  يخــــــــالف أحكــــــــام المــــــــوان أرقــــــــام      
(21 ،15 ،11 ،18  ،21 ،44 ،48 ،50 ،52 

 ،51 ،52 ،54  ،55 ،56  ،11 ،12 ،14  ،
15  ،16 ،11 ،91 ،99 ،98 ،82،80 ،81 

،82 ،84 ،85 ،86 ،81 ،89 ،200 ،202 
فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم  220، 208، 209، 204، 202، 201،
ــــــــــة 250(، 1) ــــــــــراراف الوزار  ( مــــــــــ   ــــــــــ ا القــــــــــانون والق

ون ـــم وا تي ـــد  بغرامـــة ا تقـــل عـــ  مـــا  ل ت هؤؤؤالمناـــ م 
الغرامــــة ب عــــدن العمــــال الــــ ي  علــــى ألــــف ون ــــم، وت عــــدن 

 وقع  ب أنه  الجر مة، وتواعف فى حالة العون.
إذي   ي تقؤؤؤؤ  اؤؤؤؤتح  ي  اؤؤؤؤ  أ  اؤؤؤؤن واا ؤؤؤؤة  ؤؤؤؤن ي ان ؤؤؤؤأ  

  61   61  29  28صؤؤؤؤؤؤؤت ة أر اؤؤؤؤؤؤؤن أح ؤؤؤؤؤؤؤتا ي اؤؤؤؤؤؤؤويت )
 ت ي رؤؤؤؤري ي  ي واي يؤؤؤؤة ي اناؤؤؤؤ    هؤؤؤؤ  اؤؤؤؤن  ؤؤؤؤ ي ي رؤؤؤؤت وي  65

  حن ؤؤة  حن ؤؤة  ال تويؤؤح   ؤؤ  أ اؤؤأ ؤؤة و رياؤؤة ال ترؤؤ   ؤؤن 
تت ؤؤؤؤؤحت ي  رياؤؤؤؤة  ت ؤؤؤؤؤحت ي  اؤؤؤؤت  ي ؤؤؤؤؤ ين لؤؤؤؤ  كؤؤؤؤؤ  ي حؤؤؤؤوي    

تؤؤم حؤؤ ا ي  روبؤؤة ي ارؤؤر     ؤؤ  
  ان ا ؤر   54اخت اة ي اتت  )

ي رؤؤؤت وي  إذ أ ؤؤؤة ال وجؤؤؤوا إلؤؤؤريت 
 رؤؤؤؤؤؤوبت ن حنؤؤؤؤؤؤت  ت ن  ؤؤؤؤؤؤن ذي  
ي اخت اؤؤة  لت اؤؤتت  سؤؤت اة ي ؤؤ كر 

 –ا تقؤؤؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤؤؤ  اخت اتتهؤؤؤؤؤؤؤؤت 
  522واوحؤؤ  ي اؤؤتت  ) -وت ا ؤؤ 

 ان ا ر   ي رت وي.
كاؤؤؤؤؤت قتاؤؤؤؤؤم ي  جنؤؤؤؤؤة وؤؤؤؤؤإلريت لرؤؤؤؤؤر  

أح ؤؤؤؤؤتا اسؤؤؤؤؤتر ة و ؤؤؤؤؤأي اخت اؤؤؤؤؤة 
م  65إ ؤؤؤؤؤؤ   28ي اؤؤؤؤؤؤويت اؤؤؤؤؤؤن   م 

 ي ختاة وضويوط ت ؤ    ي طاؤت   
ح ث قر   ت حيح ي  روبؤة وخؤ ا 
اؤؤؤت   ت وا ؤؤؤر   ي رؤؤؤت وي   للؤؤؤريت 
 روبؤؤؤؤؤؤؤة ت ا   ؤؤؤؤؤؤؤة حؤؤؤؤؤؤؤت  ي  ؤؤؤؤؤؤؤوت 
ارتضؤؤؤت ت غ ؤؤؤا ي ان ؤؤؤأ   اؤؤؤح  ال 

 تجت ا ستة أشهر.
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  ق م و أ هم ي جرياة.
ياؤؤؤؤؤؤة  ي  ؤؤؤؤؤؤم و  ؤؤؤؤؤؤا تضؤؤؤؤؤؤت)  ي  ر  لؤؤؤؤؤؤ  حت ؤؤؤؤؤؤة ي  ؤؤؤؤؤؤوت  

 تجت ا ي ستة أشهر .ي ان أ   اح  ال 

 (158مادة ) 

، 1فقرم 22) يعاقأ كل م  يخالف أحكام الموان أرقام
( مــــ   ــــ ا القــــانون والقــــراراف الوزار ــــة 1فقــــرم21، 26، 25

بغرامة ا تقل ع  ما ة ون م وا تي د على ما  ى   ةالمنا م 
ـــ ي  وقعـــ    ب ـــأنه ون ـــم، وت عـــدن الغرامـــة ب عـــدن العمـــال ال

 الجر مة، وتواعف الغرامة فى حالة العون.

 (158مادة )

 22) ميعاقــأ كــل مــ  يخــالف أحكــام المــوان أرقــا
( مـ   ـ ا القـانون والقـراراف 1فقـرم21، 26، 25، 1فقرم

بغرامــة ا تقــل عــ  ما ــة ون ــم وا   هؤؤتالوزار ــة المناــ م 
تي ـــد علـــى مـــا  ى ون ـــم، وت عـــدن الغرامـــة ب عـــدن العمـــال 

الجر مـــة، وتوـــاعف الغرامـــة فـــى  ب ـــأنه الـــ ي  وقعـــ  
 حالة العون.

 

 

  اط   ور 

 (141)مادة 

تقـل عــ   ــهر وا يعاقـأ بــالحبس مــدم ا 
تجـــاوز ذـــنة وبغرامـــة ا تقـــل عـــ  ع ـــرم آا  

ع ـــــر   ألـــــف ون ـــــم أو بإحـــــدى ون ـــــم وا تجاوز 
 ــاتق  العقــوب ق  كــل مــ  ارتكــأ إحــدى الجــرا   

 : اآلت ة
ـــة عمل ـــاف إلحـــاا المصـــر ق  بالعمـــل  .2 مياول

ناتـــل ومهور ـــة مصـــر العرب ـــة أو تاروهـــا 
( 21م  غقر الجهاف المحـدنم فـى المـانم )

ـــــــى مـــــــ   ـــــــ ا  ـــــــانون نون الحصـــــــول عل الق
ال ـــــــــرت   المنصــــــــــو  عل ــــــــــم فقهــــــــــا أو 
ب ــــرت   صــــانر بنــــاء علــــى ب انــــاف غقــــر 

 . صح حة
ــــم  .1 ــــر إلحاق ــــالم مــــ  العامــــل نظق تقاتــــى مب

ـــة مصـــر العرب ـــة أو  بالعمـــل ناتـــل ومهور 

 (160مادة )

يعاقــــأ بــــالحبس وبغرامــــة ا تقــــل عــــ  ع ــــر   ألــــف 
ــــم أو بإحــــدى  ــــاتق   ــــف ون  ــــة أل ــــى ما  ــــم، وا تي ــــد عل ون 

 العقوب ق  كل م  ارتكأ إحدى الجرا   اآلت ة:
مياولة عمل اف إلحاا المصر ق  بالعمـل ناتـل الـب ن  .2

( 28المـانم)أو تاروها م  غقر الجهاف المحدنم فى 
مــــــ   ــــــ ا القــــــانون نون الحصــــــول علــــــى ال ــــــرت   

( م    ا القـانون، أو 40المنصو  عل م فى المانم)
 ب رت   صانر بناًء على ب اناف غقر صح حة.

مخالاــــــة القــــــراراف الوزار ــــــة المناــــــ م احكــــــام ت ــــــغقل  .1
العمالــة المصـــر ة فـــى الـــداتل أو الخـــارج، أو مخالاـــة 

 انون.( م    ا الق41ن  المانم رق )
تقاتل مبالم نون ووم حق م  أور العامل، أو مـ   .2

 مس حقاتم ع  عملم فى الداتل، أو الخارج.
 

 (160مادة )

 

 

                           

  ؤؤكات  
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( مـ  12تاروهـا بالمخالاـة احكـام المـانم )
 ــــ ا القــــانون أو تقاتــــى مبــــالم نون ووــــم 

  مسـ حقاتم عـ  حق م  أور العامل أو مـ
 .عملم فى الداتل أو فى الخارج

مخالاة ااحكام الوارنم بالاقرم ااولـى مـ  المـانم  .2
ـــر 10) ـــاف غق ـــدي  ب ان ـــانون أو تق ( مـــ   ـــ ا الق

صــــــــح حة عــــــــ  اتاال ــــــــاف أو عقــــــــون إلحــــــــاا 
ــــــة مصــــــر  المصــــــر ق  بالعمــــــل تــــــارج ومهور 
العرب ـــــــة ، أو أوـــــــور   أو نوع ـــــــة أو ظـــــــرو  

ت علــق بهــ ا العمــل عملهــ  أو أيــة  ــروض أتــرى 
أو غقر ــا مــ  الجهــاف  إلــى الــوزارم المخ صــة

 . المخ صة
وفــــى وم ــــ  ااحــــوال يحكــــ  بــــرن المبــــالم 
ال ــى تــ  تقاتــقها أو الحصــول علقهــا نون ووــم 

 – مـ  تلقـاء ناسـها – حـق وتقوـى المحكمـة
بال عو وـــــــاف للموـــــــرور مـــــــ  الجر مـــــــة عمـــــــا 
اصـــابم مـــ  تـــرر بســـبأ الجر مـــة المنصـــو  

 . ( م     المانم2ند )علقها فى الب

وفــى وم ــ  ااحــوال يحكــ  بــرن المبــالم ال ــل تــ  تقاتــقها أو 
الحصـول علقهــا نون ووــم حــق، وللمحكمـة أن تقوــل فــى حــااف 
اينانــة بــإغ ا المن ــأم، و كــون ايغــ ا وووبً ــا فــى حالــة اينانــة 

 (.2بإحدى الجرا   الم ار إلقها فى البند رق )

وفــــى وم ــــ  ااحــــوال يحكــــ  بــــرن المبــــالم ال ــــل تــــ  تقاتــــقها أو 
الحصـــــول علقهـــــا نون ووـــــم حـــــق، وللمحكمـــــة أن تقوـــــل فـــــى 
حــــــااف اينانــــــة بــــــإغ ا المن ــــــأم، و كــــــون ايغــــــ ا وووبً ــــــا 

   الم ــــــار إلقهــــــا فــــــى البنــــــد حالــــــة اينانــــــة بإحــــــدى الجــــــرافــــــى 
 ان     ي اتت . (2رق )

 
 

  اط ا تغة

 (162مادة ) 

يعاقأ كل مـ  ااونبـل وصـاحأ العمـل الـ ى يخـالف أًيـا 
( م   ـ ا القـانون والقـراراف 69، 61، 66، 65م  أحكام الموان)

ع ـر   ألـف ون ـم وا تي ـد بغرامة ا تقـل عـ    ةالوزار ة المنا م 
على تمسق  ألف ون م، وت عدن الغرامة ب عدن العمال ال ي  وقع  

 ب أنه  الجر مة وتواعف الغرامة فى حالة العون.

 (162مادة )

يعاقأ كل م  ااونبل وصاحأ العمل ال ى يخـالف 
( مــ   ــ ا القــانون 69، 61، 66، 65أًيــا مــ  أحكــام المــوان)

بغرامة ا تقل ع  ع ـر   ألـف  ت هوالقراراف الوزار ة المنا م 
ون م وا تي د على تمسق  ألف ون ـم، وت عـدن الغرامـة ب عـدن 
العمــال الــ ي  وقعــ  ب ــأنه  الجر مــة وتوــاعف الغرامــة فــى 

 حالة العون.

 

 

  اط   ور 
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 (161مادة ) 

وا تي ـد يعاقأ بغرامة ا تقل عـ  ع ـر   ألـف ون ـم 
ـــل  ـــرب مـــ  العمـــل لـــدى  ـــم كـــل أونب ـــة ألـــف ون  علـــى ما 

 صاحأ عمل.
وعلـــى المحكمـــة أن تقوـــل ب رحقلـــم تـــارج الـــب ن مـــ  

 ( م    ا القانون.69مراعام ما نص  عل م المانم رق )

 (161مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (162مادة ) 

( مــ   ــ ا 212يعاقــأ كــل مــ  يخــالف حكــ  المــانم )
عــ  ألــف ون ــم وا تي ــد علــى ع ــرم  القــانون بغرامــة ا تقــل

 آا  ون م، وتواعف الغرامة فى حالة العون.

 (162مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 (164مادة ) .

، 108يعاقـــأ كـــل مـــ  يخـــالف أحكـــام المـــوان أرقـــام )
"( مـــــ   ـــــ ا 2، فقـــــرم "124"، 2فقـــــرم " 122، 122، 120

ألاـى بغرامة ا تقل ع    ةالقانون والقراراف الوزار ة المنا م 
ــــم، وت عــــدن الغرامــــة  ــــى أربعــــة آا  ون  ــــد عل ون ــــم، وا تي 
ــــ ي  وقعــــ  ب ــــأنه  الجر مــــة، وتوــــاعف  ب عــــدن العمــــال ال

 الغرامة فى حالة العون.

    (164مادة )

، 108يعاقأ كل م  يخالف أحكام الموان أرقـام )
"( م    ا 2، فقرم "124"، 2فقرم " 122، 122، 120

بغرامة ا تقـل عـ   ت هالقانون والقراراف الوزار ة المنا م 
ألاـــى ون ـــم، وا تي ـــد علـــى أربعـــة آا  ون ـــم، وت عـــدن 
الغرامــــة ب عــــدن العمــــال الــــ ي  وقعــــ  ب ــــأنه  الجر مــــة، 

 وتواعف الغرامة فى حالة العون.

 

 

  اط   ور 

 (156)مادة 

يعاقــــأ كــــل مــــ  يخــــالف أيــــا مــــ  أحكــــام 
الك اب الخامس ب أن الس مة والصحة المهن ـة 
وتــأمق  بق ــة العمــل والقــراراف الصــانرم تناقــ ا لــم 
بـالحبس مـدم اتقـل عـ  ث ثـة أ ـهر وبغرامـة ا 
تقل ع  ألف ون م وا تجاوز ع رم آا  ون ـم 

 . أو بإحدى  اتق  العقوب ق 
وتكـــــــــــون عقوب ـــــــــــا الحـــــــــــبس والغرامـــــــــــة   

المنصـو  علقهمـا فـى الاقـرم السـابقة ووــوبق ق  

 (165مادة )

ــا مــ  أحكــام الك ــاب الرابــ   ــْ  يخــالف أًي يعاقــأ كــل مح
ب أن الس مة والصحة المهن ة وتأمق  بق ة العمل والقـراراف 
الصــانرم تناقــً ا لــم بغرامــة ا تقــل عــ  ألاــى ون ــم وا تجــاوز 

 ألف ون م، وتواعف الغرامة فى حالة العون.ع ر   
وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصو  علقها فى الاقرم 
السابقة أو إحدى  اتق  العقوب ق  إ ا ترتأ على الجر مة الوفام أو 

 ايصابة، وتواعف الغرامة فى حالة العون.

 (165مادة )

 

  ؤؤكات  
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قانون العمل الحالي الصادر 

 1002لسنة  21بالقانون رقم 

النص فى مشروع القانون كما 

 (1)ورد من الحكومة
النص فى مشروع القانون كما 

 المشتركة وافقت عليه اللجنة

 مبررات التعديل

ــــــى الجر مــــــة الوفــــــام أو ايصــــــابة  ــــــأ عل إ ا ترت
 . الجس مة

 . وتواعف الغرامة فى حالة العون
و كــون صــاحأ العمــل أو مــ  يم لــم عــ  
المن أم مس وا بال وام  م  المحكوم عل ـم فـى 

نـــ  الجر مـــة قـــد الوفــاء بالعقوبـــاف المال ـــة إ ا كا
ـــم بـــأى مـــ  الواوبـــاف ال ـــى  وقعـــ  ن  جـــة إت ل

 . يارتها عل م   ا القانون 
 (151)مادة 

يم لــم عــ  يعاقــأ صــاحأ العمــل أو مــ  
ـــ ا مـــ  أحكـــام المـــانتق  المن ـــأم الـــ ى يخـــالف أًي

م    ا القانون بغرامة ا تقل ) 125،) )124)
 . ع  تمسما ة ون م وا تجاوز ألف ون م

 وتواعف الغرامة فى حالة العون 

 (166مادة )

ـْ  يم لـم عـ  المن ـأم ال ـل  يعاقأ صاحأ العمل أو مح
( مـــ  148 ،149يخـــالف أيـــا مـــ  أحكـــام المـــانتق  رقمـــل )

 ـ ا القـانون بغرامـة ا تقـل عـ  ألـف ون ـم وا تجـاوز ع ــرم 
 آا  ون م، وتواعف الغرامة فى حالة العون.

 (166مادة )

 

 

  ؤؤكات  
 

 

 (161مادة ) 

يكعاقـــــــــأ المســـــــــ ول عـــــــــ  اينارم الاعل ـــــــــة لل ـــــــــخ  
ااع بــاري بالعقوبــة  اتهــا المقــررم عــ  اافعــال ال ــل ترتكــأ 

القــــانون إ ا ثبــــ  علمــــم بهــــا وكــــان بالمخالاــــة احكــــام  ــــ ا 
إت لــم بالواوبــاف ال ــل تارتــها عل ــم تلــ  اينارم قــد أذــه  

 فى وقود الجر مة.
و كــــون ال ــــخ  ااع بــــاري مســــ وا بال وــــام  عــــ  

 الوفاء بما يحك  بم م  عقوباف مال ة وتعو واف.

 (161مادة )

 

  ؤؤكات  
 

 

 


