
 
 
 
 
 
 
 

 مذكرة مجعية رجال االعمال املصريي 
 2022يناير    -مشروع قانون العمل اجلديد حول

 
وع قانون العمل:  ➢ ي مشر

 
ي نراها ف

: العيوب الت 
ً
 أوال

ي يقررها قانون   ( 1)
وع غالبية النصوص واألحكام الت  وع القانون بجديد حيث تضمن المشر ي مشر

بصفة عامة، لم يأت 
 إدخال بعض التفصيالت والتعديالت عىل عدد من هذه النصوص. العمل الحالي مع 

وع  ( 2) رة عىلقيود عدة وضع المشر ي تنظيم والعامل صاحب العمل إرادة كل من   غير مير
شكل الذى  عالقة العمل بالف 

ا   العقود محددة المدة ومدة العقد. ، خاصة فيما يتعلق بأحكام االنهاء واالستقالة وإبرام لهما  ءى يي 

ي   ( 3)
ي لم يتم استخدامها أو اإلشارة إليها ف 

وع العديد من التعريفات والمصطلحات الت  تضمنت المادة األول من الشر
 نصوص القانون. 

اكات صناديق العمالة غير   ( 4)
ي اشي 
امات مالية إضافية عىل أصحاب العمل والمتمثلة ف  وع القانون الي   قرر مشر

اكات صندوق التدريب والتأهيل المهت  وصندوق الخدمات االجتماعية والصحية   المنتظمة واالبقاء عىل اشي 
ي ظل القانون الحالي والدعاوى

دستورية   عدمالقضائية ب والثقافية. وذلك بالرغم من النقد الموجه لهذه الصناديق ف 
ي هذه الصناديق. أصحاب العمل بسد إلزام

اكات ف   اد اشي 

 عل مصالح أصحاب  
ً
ي من شأنها أن تؤثر سلبا

وع القانون والت  ي تعيب مسودة مشر
وفيما يلي بيان بأهم النقاط الت 

حاتنا بشأن التعامل معها.   العمل والعمال عل حد سواء، ومقت 

وع القانون    مشر
احات الموضوع  رقم المادة   التعليق واالقت 

 المقصود بــــــ:   .1

  صــــــــاحب العمل
: كـــــل شــــــــــــــ   

أو  ــيــــــــــــ ي  ــ ــــــــــ طــــــــــ
ــبـــــــــــــــــار    ــتـــــــــــــــ إعـــــــــــــــ
  
ً
يســـــت دال عام 
ــاء  ــقــــــ لــــــ أكــــــــت   أو 

 أجر. 

صاحب  ي (1)م/  بير   التعريف  ي 
ف  التفرقة  جب 

  مكان العمل والمدير المسئول. العمل و 

ورة توضيح الفارق بير  تلك   لذلك نرى ض 
المفاهيم المختلطة حول صاحب العمل  

كة ، مع توضيح المسئولية  والمنشأة والشر
الملقاه عىل كل طرف، لضمان تصنيف 

 المصطلحات بشكل واضح. 

ـــ    .2 بــ ــمــــقصـــــــــــــــــود  الــ
ــولـــــــ "،   ــمـــــ ــعـــــ "الـــــ
ــبــــــــــــ    "الــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــ

 المئوي "

 للعمولة يكاد يتطابق   (1)م/ 
ل
وع تعريفا وضعع المشعر

يعثعير   معمععععععععا  العمعئع يععععععععة  العنسعععععععععععععععع ععععععععة  تعععريعف  معع 
 الغموض واللبس حول الفارق بينهما. 

ي حير  تم تعريف 
النسععععععع ة بأنها "  العمولةفف 

المئ يعععة الت  تعععدفع للععععامعععل مقعععابعععل معععا يقوم 
ه بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصعععععععععععيله طوال قيام

لععععععه" المقرر  نجععععععد أن  بععععععالعمععععععل  قععععععد عرف ، 
بأنها "م لغ من المال يدفع   النسععععععع ة المئ ية

للععامعل مقعابعل معا يقوم بعإنتعاجعه، أو بيععه، أو 
تحصعععععععععععععععيلععه طوال قيععامععه بععالعمععل المقرر لععه  

  هذه النس ة". 

ورة توضعععععععععععععععيح الفعارق بير  العمولة   لعذلعك نرى ض 
مئ ية  والنسع ة المئ ية، أو إلغاء تعريف النسع ة ال

كلية واالسعععععتعاضعععععة عنها بعن ععععع العمولة، حيث 
انعه من النعاحيعة العمليعة العمولعة مشعععععععععععععععمعل معا يتم  
سععععععععععداده للعامل عىل أسععععععععععا  " سعععععععععع ة مئ ية من 

 قيمة أو "م لغ من المال". 



 
 
 
 
 
 

 8 من 2الصفحة 
 
 

 

وع القانون    مشر
احات الموضوع  رقم المادة   التعليق واالقت 

"نصــ ب العامل    .3
ي األرباح" 

 
 ف

  (1)م/ 
ل
وع قععانون العمععل تعريفععا اسعععععععععععععععتحععدم مشعععععععععععععععر
لنصعععععععععععععععرععب العععامععل ف  األر ععا  كععأحععد عنععاض 

أنععععععععه   ععىل  فعنعه  العمعتعغعير  يععع ي  األجعر  "مععععععععا 
ي   للعععامععل من

   المحققععة  األر ععا   صعععععععععععععععععاف 
ل
وفقععا

 . للقوانير  المنظمة لها"

معععع  يعععتععععععععععععارض ضاحععععععععة  الععععععععذى  األمعععر  وهعععو 
ي   النصععععععععععععععوص المنظمة لنصععععععععععععععرب العاملير  
ف 

كات رقم   ي قانون الشعععر
  1981/ 195األر ا  ف 

ي تحععععدد نصعععععععععععععععرععععب  
والئحتععععه التنفيععععذيععععة والت 

أدت    بحعععععععد  األر عععععععا   ي 
ف  من   %10الععععععععاملير  
قعرار  األر ععععععععا    بعمعوجععععععععب  تعوايعععهععععععععا  يعتعم  ي 
العت 

كة  .الجمعية العمومية للشر

ورة تعديل المقصععود بنصععرب العامل ف   نرى ض 
 :  األر ا  كاآلت 

الت  يتقرر  األر عا "معا يع  للععامعل من صععععععععععععععععاف  
 للقوانير  المنظمة لها". توايعه

ل
 ا وفقا

و   .4 ــ "  ــبــــــ ــوهــــــ "الــــــ
ــابــــــــــــــــــل  ــقــــــــــــــــ "مــــــــــــــــ

 ال دم "

 لمقابل الخدمة يكاد   (1)م/ 
ل
وع تعريفا وضعععع المشعععر

يععثععير   مععمععععععععا  الععوهعع ععععععععة  تعععععريععف  مععع  يععتععطععععععععابععق 
العجعوهر    العفععععععععارق  والعلعبعس حعول  العغعمعوض 

 بينهما. 

ورة توضعععععععععععععععيح الفععارق بير  الوه ععة  لععذلععك نرى ض 
ومقععععابععععل الخععععدمععععة، أو إلغععععاء احععععداهمععععا واال تفععععاء 
بمصعععععععععععععععطلح واحععد فقا. حيععث انععه من النععاحيععة  

. العملية كالهما له نفس المع  ت 

"الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــل   .5
 ،  " الــــــــــــعــــــــــــر  
"الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــل 

 المؤقت" 

وع تعريفات للمقصعععود بالعمل  (1)م/  وضعععع المشعععر
العرض  والعمعععل الم قعععت بعععالرغم من ععععدم 
اسعععععععععععتخدام أى من هاذين المصعععععععععععطلحير  ف  
وع   وع القانون. فلم ُيفرد المشر نصوص مشر
أ  نصعععععععععععععععوص خعاصععععععععععععععععة تنظم أحكعام العمعل 

 العرض  أو الم قت. 

لتعريفععات لتجنععب اللبس  نقي   إلغععاء مثععل هعذه ا
 أو الغموض حول حاالت تطبيقها. 

ورة ادراج تنظيم قععععانوت  لعقععععد العمععععل  ونرى ض 
 "Part-time Workل عض الوقت 

الـــــــــــــمـــــــــــــ شــــــــــــــــــــــــــأة   .6
 الصناعي  

 للمقصععععود بالمنشععععأة  (1)م/ 
ل
وع تعريفا وضععععع المشععععر

وع أو مرفق يملكه أو  الصناعية بععععععععع " كل مشر
الخاص يديره شخه من أشخاص القانون  

بقصععععععععععععععد انتاج او تح يل أو مشععععععععععععععغيل المواد  
 الخام أو األولية"

ويالحظ أن هععذا التعريف عععام وغير محععدد 
 بضوابا معينة. 

ورة أن ُيحيععععل القععععانون بشعععععععععععععععععععأن تعريف  نرى ض 
للتعريف الوارد بالقانون  "المنشععععععععععأة الصععععععععععناعية"

بشععععععععععععععععععأن الهيئعععة الععععامعععة للتنميعععة    2018/ 95رقم  
ق القانون  أن تكون المنشععأة الصععناعية وأن تشععي 
تعريف   وكععذلععك مقيعععدة  بععالسعععععععععععععععجعععل الصعععععععععععععععنعععاى

رقم    القععععانون"المنشعععععععععععععععععععأة الصعععععععععععععععنععععاعيععععة" الوارد بعععع 
  المنشععععأت بشععععأن منح تراخيه    2017لسععععنة 15

"المنشععععععععععععععععأة وذلععك لتوحيععد تعريف    ،الصعععععععععععععععنععاعيععة
الصناعية" وتفادى حدوم تعارض بير  نصوص 

 القوانير  ذات الصلة. 

صـــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدو    .7
الــــــــــــــــتــــــــــــــــدريــــــــــــــــب  

 والتأهيل 

وع عىل إلزام أصعحاب العمل )ف   (19)ال/  أض المشعر
المنشععععععععععععععععأت الت  يعمععل بهععا  ال ون عععامععل أو 
اكات شععععهرية ف  صععععندوق   ( بسععععداد اشععععي  أ ير
هععععععععذه  حععععععععدد  وقععععععععد  والعتععععععععأهعيععععععععل.  العتععععععععدريععععععععب 

اكععات بنسععععععععععععععع ععة ) ( من إجمععالي  %25,االشعععععععععععععععي 
األجور األساسية الشهرية الت  تحسب عىل 
اكات التأمينات االجتماعية  أسعععععععععاسعععععععععها اشعععععععععي 

 20جنيهعععععات وحعععععد أق ععععععععععععععع    5)بحعععععد أدت   
 عن كل عامل(. 

ل
 جنيها

كة بمجلس   مع مالحظة أن اللجنة المشععععععععععععععي 
حت ايادة الحد األق  لعععععععععععععع    50الشي خ اقي 

 جنيه عن كل عامل. 

  إلغاء هذا الصععععندوق لما تسععععر ه من إرهاق نقي  
ر عىل عاتق صععععععاحب العمل. كذلك   مال غير مير

الصعععععععععععععععنعععععععدوق   هعععععععذا  ا بعععععععت  ة   –فقعععععععد  الفي  خالل 
عدم فاعليته ف  تقديم خدمات جدية   -الماضعية

للعمال. خاصععععععععععععة وأن هناا العديد من الدعاوى 
الت  تم رفعهععا أمععام المحكمععة الععدسعععععععععععععععتوريععة والت   

ا الصعععععععععندوق ودسعععععععععتورية  تطعن ف  دسعععععععععتورية هذ
م أصحاب العمل بسدادها.  اكات الت  يلي    االشي 



 
 
 
 
 
 

 8 من 3الصفحة 
 
 

 

وع القانون    مشر
احات الموضوع  رقم المادة   التعليق واالقت 

صـــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدو    .8
ــالـــــــ   ـــــت    الـــــعـــــمـــــ

 المنتظم  

وع إ شععاء صععندوق للعمالة   (32)ال/  اسععتحدم المشععر
غير المنتظمعععة العععذى يقعععدم خعععدمعععات رععععايعععة 
للعمعععععالعععععة غير المنتظمعععععة وي بع  ومشعععععععععععععععغيعععععل 
وع   الععععمشعععععععععععععععر ألععععزم  وقععععععععد  الععععمععععخععععتععععه.  الععععوايععععر 
المنشعأت الت  مسعتخدم عمالة غير منتظمة 

اكات  ( وال %1بما ال يقل عن )بسعععععععداد اشعععععععي 
( عععن  عععن %3يععديععععععععد  األجععور  تععمععثععلععععععععه  مععمععععععععا   )
 . فذةاألعمال المن

هعععععععذا   تعععععععأسعععععععععععععععرس  جعععععععدوى من  ععععععععدم وجود  نرى 
الصعععععععععععععععنعدوق والزام اصعععععععععععععععحعاب األعمعال بسععععععععععععععععداد 
ام اصعععععععععحاب األعمال  اكات فيه، ويكتف  الي   اشعععععععععي 
العمعععععالعععععة غير  تعععععأمير  عىل  اكعععععات 

بسععععععععععععععععععععداد اشعععععععععععععععي 
 المنتظمة. 

 

وع اسعععععععععععععععتحقععاق العععاملععة   (50)م/  اجازة الوضع   .9 اجــازة  قرر المشعععععععععععععععر
وذلــث ث     أشــــــــــــــهر أربعــ   وضــــــــــــــع مــدتهــا  

 خالل مدة خدمتها )مدفوعة األجر(.   مرات

كة بمجلس الشعععي خ  حت اللجنة المشعععي  اقي 
( أشععععععععععععععهر عىل 4ايادة اجااة الوضععععععععععععععع لمدة )
 غرار قانون الخدمة المدنية. 

نرى االبقاء عىل اسععععتحقاق العاملة إلجااة وضععععع 
ف   خععععععدمتهععععععا )كمععععععا هو مقرر  مععععععدة  مرتير  طوال 

ا   مع سععياسععة الدولة  القانون الحال( وذلك تمشععيل
ا   ف  تحديد النسععععععععععل وكذلك ل ال ي  ر ذلك سععععععععععل ل
تب عىل هذا  عىل مشعععععععععععغيل النسعععععععععععاء حيث قد يي 
النه عزوف اصعععععععععععععععحعاب األعمعال عن مشعععععععععععععععغيعل  

 النساء. 

ــ     .10 ــايــــــ رعــــــ ــازة  اجــــــ
 الطفل

وع احقية العاملة ف  الحصععععععععععول   (53)م/  قرر المشععععععععععر
لمدة    -بدون اجر    –اجازة رعاي  طفل  عىل  

 الل مدة خدمتها. خ س تي    ث   مرات

نرى االبقاء عىل اسععععععتحقاق العاملة إلجااة رعاية 
الطفععل مرتير  طوال مععدة خععدمتهععا )كمععا هو مقرر 
ا مع سعععععععععععياسعععععععععععة  ف  القانون الحال( وذلك تمشعععععععععععيل
الدولة ف  تحديد النسععععععل وكذلك ل ال ي  ر ذلك  
تب عىل  ا عىل مشععععععغيل النسععععععاء حيث قد يي  سععععععل ل

مشععغيل هذا النه عزوف اصععحاب األعمال عن 
 النساء. 

ــد   .11 عـــدال ابراال عقـ
ــمـــــــدة   لــ ــمـــــــل  الــــعــ
 تقل عن سن  

وع، أن األصعععععععل   69قررت المادة   (69)ال/  من المشعععععععر
غعير  لعمععععععععدة  م  ير

يعُ العفعردى  العععمععععععععل  ععقععععععععد  أن 
محعددة، ويجوا إبرامعه لمعدة محعددة وذلعك  

مـــــدة  بععععععاتفععععععاق األطراف،   ــ  أال تقـــــل  يطـــ شر
 . العقد عن سن 

ر عىل ارادة  ويمثععععل هععععذا النه قيععععد غير مير
كععل من صعععععععععععععععععاحععب العمععل والعععامععل ف  ابرام 

 عقود عمل لمدد أقل من سنة. 

تعريف وي ا مع 
ل

أيضععععععععععععععععععععع النه  هعععععععذا   نعععععععاقض 
الموسععععععععععععععع "   "للعمعععععععل  القعععععععانون   وع  مشعععععععععععععععر
غععععععير  الععععععمعععععع قععععععععت" و"العععععععععععععمععععععععل  و"العععععععععععععمععععععععل 
المنتظم"، حيعععث أن هعععذا القيعععد يعت  ععععدم  
امكانية ابرام عقود عمل تح  هذه الفئات 
من العمالة وذلك ألن مدد مشععععععععععغيلهم لدى 
 صاحب العمل تقل عادة عن مدة سنة. 

وع    69ة  نرى أهمية تعديل نه الماد من المشععععععععر
 :  لتضمن اآلت 

معععععدة   ➢ أمكعععععانيعععععة ابرام عقعععععد العمعععععل ألى 
اتفق االطراف عليهععا )حت  لو أقععل من 
 لقععاعععدة "العقععد  

 
سعععععععععععععععنععة( وذلععك إعمععا 
يعة المتعاقدين".   شر

ععدم تقييعد تجعديعد عقعد العمعل محعدد   ➢
المعدة لمعدة أو معدد أخرى ممعا لعة لمعدة  
ورة منح  ى ض  األصعععععععععععععععليعععععععة. في  العقعععععععد 

لألطراف االتفعععععاق عىل تجعععععديعععععد  الحق  
عقد العمل لمدة أو مدد أخرى حت  لو 
 كانت غير مما لة لمدة العقد األصلية. 



 
 
 
 
 
 

 8 من 4الصفحة 
 
 

 

وع القانون    مشر
احات الموضوع  رقم المادة   التعليق واالقت 

ت المعادة   (70)ال/  مدة العقد   .12 وع أن العقعد  70اعتير من المشعععععععععععععععر
ا لمعععدة   معععل يعتير غير محعععدد المعععدة إذا كعععان مير

لمـدة  محععددة واتفق الطرفعان عىل تجععديعده  
 مجموعها عل ست سنوات

 
 . تزيد ف

كعععة بمجلس   حعععت اللجنعععة المشعععععععععععععععي  وقعععد اقي 
إذا   الشي خ أن يعتير العقد غير محدد المدة

ــان  ا لمـــدة محـــددة واتفق الطرفـ ــً مـ ــان متا كـ
 مجموعهـا عل عل

 
 تجـديـدل لمـدة تزيـد ف

 اربــع سنوات. 

ورة عععدم تقييععد مععدة عقععد العمععل محععدد  نرى ض 
المععدة )أو تجععديععداتععه الالحقععة( عىل مععدة سعععععععععععععععععت 

 سنوات كحد أق  لألس اب اآلتية: 

وع    –يمثل ذلك تعدى  - عىل   -غير مشععععر
حق اطراف عقد العمل ف  تحديد مدة 
العقد وتجديده كيفما تشععععععانوا دون أن 
ي دى ذلك إل اعت ار العقد غير محدد  

 المدة. 

يعععة المتعععاقععدين   - األصععععععععععععععععل أن العقععد شر
وان عقععععد العمععععل عقععععد ملزم للجععععانبير   
يحق ألطرافه تحعديد بنوده عىل النحو  

اءى لهم.   الذى يي 

العنعه   - هععععععععذا  إععمععععععععال  معن   –سعععععععععععععععيع دى 
إل اتجعاه اصعععععععععععععععحعاب   -النعاحيعة العمليعة 

السعععععععععععععععععنععععععععة  ف   العععععقععود  النععهععععععععاء  العععععمععععععععل 
فادى تحول العقد إل غير الخامسععععة لت

محععددة المععدة ق ععل انقضععععععععععععععععاء السعععععععععععععععنععة 
ر   السععععععععععععععععادسععععععععععععععععة، األمر الععذى ُيلحق ض 
بالعمال وي دى إل عدم استقرارهم ف  

 أعمالهم. 

وع تحرير عقد العمل من ) (71)ال/  نسخ العقد   .13 ق المشعر ( 4اشعي 
 سعععععم، يتم مسعععععليم  سعععععخة للعامل و سعععععخة 
لصعععععععععععععععاحب العمل و سعععععععععععععععخة لمكتب العمل 

 و سخة لمكتب التأمينات. 

(  سعععععععععععععععم يعتير تديععد 4نرى ان تحرير العقععد من )
الععبععنععععععععد   هععععععععذا  حععععععععذف  يععقععي    لععععععععذلععععععععك  ر،  مععير غععير 
واال تفاء بتحرير العقد من  الم  سععععععم )كما هو 
الوضعععععععععععععععع الحععععال( ي سعععععععععععععععلم كععععل طرف  سعععععععععععععععخععععة  
 والنسخة الثالثة يتم مسليمها لمكتب التأمينات. 

وع    71نصععت المادة   (71)ال/  لغ  العقد   .14 أنه يجوا إذا من المشععر
 وال يجيععد اللغععة العر يععة 

ل
كععان العععامععل اجنريععا

أن يحرر عقعععد العمعععل بعععاللغعععة العر يعععة ولغعععة  
 العامل .... ألم

وع امكانية تحرير عقود  و ذلك ح ع المشعر
بينهمعععععا اللغعععععة العر يعععععة(  العمعععععل بلغتير  )من 
فقا عىل الحععاالت الت  يكون فيهععا العععامععل  

ر. غير ُمجيعع  د للغععة العر يععة وهو قيععد غير مير
 كثير من األحيععان يكون صععععععععععععععععاحعب 

حيععث ف 
كة أجنرية أو فرع  العمل منشععععععععععأة تابعة لشععععععععععر

م سععععععععععسععععععععععة أجنرية وتتوافر لديها الرغ ة ف  ل
ابرام العقعععد بلغعععه اجنريعععة )إل جعععانعععب اللغعععة 
بعععععنعععععوده   ععععععىل  لعععععالطعععععالع  وذلععععععععك  العععععععععععر عععععيععععععععة( 

 والموافقة عليه وتوقيعه. 

ره،  نقي     حععععذف هععععذا القيععععد لعععععدم وجود مععععا يير
واال تفعععاء بعععأن يحرر العقعععد بعععاللغعععة العر يعععة )كمعععا 
هو الوضع ف  القانون الحال( وأن تكون األول ية  
 تفسععععير بنود العقد للغة العر ية ف  حالة ما إذا 

ف 
اللغععععععة  بجععععععانععععععب  بلغععععععة أخرى  العقععععععد محرر  كععععععان 

 العر ية. 



 
 
 
 
 
 

 8 من 5الصفحة 
 
 

 

وع القانون    مشر
احاتال الموضوع  رقم المادة   تعليق واالقت 

15 .  
 

وع صععععععععععععععاحب   74ألزمت المادة   (74)ال/  ملفات العمال  من المشععععععععععععععر
بععععاالحتفععععام بملفععععات العمععععال لمععععدة   العمععععل 
خمس سععععععععنوات بعد انقضععععععععاء عالقة العمل 
ام لمدة سنة  )يقرر القانون الحال هذا االلي  

 واحدة(. 

ام عىل  ونرى من جععانرنععا أن تقرير هععذا االلي  
يعتير أمر مرهق وغير عاتق صععععععاحب العمل 

ره.   وال يوجد ما يير
 منطف 

نرى اال تفعاء بعإلزام صععععععععععععععععاحعب العمعل بعاالحتفعام 
بملف العامل لمدة سعععععععععنة واحدة عىل األقل ت دأ 
ا مع  من تاريععععم انتهاء عالقة العمل وذلك تماشعععععععيل
نه القعععانون العععذى يقرر أنعععه مسعععععععععععععععقا بعععالتقعععادم 
الدعاوى الناشعععئة عن عقد العمل بانقضعععاء سعععنة 

(.   1/ 698من وقت انتهاء العقد )مادة    ت دأ   مدت 

الــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــوع    .16
الخــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــارات  
عـــــــــن  ــ   ــيـــــــ ــ ـــــــ طـــــــ
الـــمـــواد   تـــعـــــــا  
أو  الـــــــــمـــــــــ ـــــــــدرة 
أو  ــ ـــــرة  الـــــمســــــــــــــــ
األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

 المعدي  

الزمت المادة العامل بالخضعععع ع لالخت ارات  (108)ال/ 
أو   الععمععخععععععععدرة  الععمععواد  تعععععععععععا   عععن  الععطععبععيععععععععة 
المسعععكرة أو األمراض المعدية حينما يطلب  

عىل أن يكون    منعععه صععععععععععععععععععاحعععب العمعععل ذلعععك
ــت  أشـــــــــــهرذلك    خ ل مدة ال تقل عن ســـــــــ

 عىل نفقة صاحب العمل.... 

 

ما المقصععععععععود بععععععععععععععععععععععع "خالل مدة ال تقل عن سععععععععتة 
( أشعهر من 6أشعهر"، هل يعت  ذلك خالل مدة )

 تاريععععم تعيير  العامل؟

ورة حذف ع ارة "خالل مدة ال تقل عن  نرى ض 
سعععععععععععععتة أشعععععععععععععهر" ومنح صعععععععععععععاحب العمل الحق ف  

الععامعل للكشعععععععععععععععف الطتر عنعد بعدايعة  طلعب اجراء 
 التعاقد وف  اى وقت ا ناء شيان عالقة العمل. 

مــــع    .17 الــــتــــحــــقــــيــــق 
 العامل

نصعععععععععععععععععععت المععععادة عىل أن ي ععععدأ التحقيق مع  (114)ال/ 
خالل سععععععععععععععع ععععة ايعععام عىل األ ير من الععععامعععل  

 ... تاريععععم ا  شاف المخالفة

بعع   العمعقصعععععععععععععععود  هعو  مععععععععا  العواضعععععععععععععععح  معن  لعرعس 
 "ا  شاف المخالفة"؟

ورة   تععديعل لفظ "ا  شعععععععععععععععاف المخعالفعة" نرى ض 
خ ل  واسععععععععععععععع  داله بأن ي دأ التحقيق مع العامل  

ســـــبع  اياال عل األكت  من تاريــــخ علم صـــــاحب  
)كمععا هو الوضعععععععععععععععع ف  القععانون  العمـل بـالم ـالفـ 

 الحال(. 

التســـــوي  الودي     .18
 للمنازعات 

أنه ف  حالة  شعععععععععععععععوء نزاع    122قررت المادة   (122)ال/ 
ا امعععام لجنعععة  اع وديعععل يتم طلعععب مسععععععععععععععع يعععة الي  
مختصعة. فذذا تم التوصعل ل سع ية ودية بير   
العامل وصاحب العمل، يتم ا  ات ال س ية  

  )  مح ع  )يوقعه الطرفير 
حال محـض   ف 

ُ
وي

الـــوقـــتـــيـــــــ    األمـــور  قـــــــا    إ   الـــتســــــــــــــــويـــــــ  
بــالمحةمــ  العمــاليــ  وي ون قــابــل للتنفيــ  
اع.  صدرل القا   بانتهاء الت  

ُ
 باألمر ال ى ي

نرى من جعانرنععا ععدم فعاعليععة هعذا النه من 
النعععاحيعععة العمليعععة وذلعععك النطوائعععه عىل قيعععد 
تعب عليعه أطعالعة أمعد  ورى يي  إجراء  غير ض 
، باالضعععععععافة إل 

ل
اع الذى تم مسععععععع يته وديا الي  

أمععععععام   العمععععععاليععععععة  المنععععععااعععععععات  أعععععععداد  ايععععععادة 
اع  المحاكم. فما الحكمة من   إلزام أطراف الي  

ا    - بعرض ال سععععععععع ية  -الذى تم مسععععععععع يته وديل
عىل المحكمعة حت  يعدخعل اتفعاق ال سععععععععععععععع يعة 

 حير  النفاذ. 

ورة حعععذف النه المتعلق بعععإلزام عرض  نرى ض 
اتفععاق ال سععععععععععععععع يععة عىل قععاض  األمور الوقتيععة ل  
ا الطععععالععععة تنفيععععذ  يععععدخععععل حير  النفععععاذ وذلععععك تجن ععععل

وصععععععععععععععععاحعب  ال سععععععععععععععع يعة المتفق عليهعا بير  الععامعل
أمععععععام  المنععععععااعععععععات  اكم  لي  ا  العمععععععل وكععععععذلععععععك منعععععععل

 القضاء. 



 
 
 
 
 
 

 8 من 6الصفحة 
 
 

 

وع القانون    مشر
احات الموضوع  رقم المادة   التعليق واالقت 

ــقـــــــد    .19 عــــ ــهـــــــاء  ــتــــ انــــ
 العمل 

تنه المععادة عىل انتهععاء عقععد العمععل محععدد  (127)ال/ 
المدة بانقضعععععاء مدته، فذذا اسعععععتمرت عالقة 

مــــدة ال تجــــاوز ســـــــــــــــــت العمعععععل بععععععد ذلعععععك  
جاا ألى من الطرفير  انهاء العقد  ســـــــــــنوات

ق اخطععععار الطرف األخر كتععععابععععة ق ععععل  بشعععععععععععععععر
االنهاء بشععععععهرين وال تشععععععى ذلك عىل عقود 

 االجانب. 

 فذذا كان االنهاء من جانب صععععععععععععععاحب العمل
اسعتحق العامل مكافأة تعادل أجر شعهر عن 

 سنة من سنوات الخدمة. 

 ه ل المادة تحتاج إ  إعادة صيا   كامل . 

ا لهذا النه    –هل يجوا  
ل
لصعععععععاحب العمل  –وفق

امه باإلخطار )شعععععععععععهرين(  ر مع الي   االنهاء دون مير
 وسداد مكافأة التع يض )شهر عن كل سنة(؟

العمععععل سععععععععععععععععععت مععععا هو الفرض لو تجععععاوات مععععدة  
ا انهاء العقد بموجب  

ل
سععععععنوات؟ هل سععععععيتم ايضعععععع

 اخطار شهرين وسداد مكافأة شهر عن كل سنة؟

نصعععععععت هذه المادة بشعععععععأن اسعععععععتقالة العامل  (140)ال/  استقال  العامل   .20
 :  عىل اآلت 

للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب  ""
ق أن تكون موقععه منعه أو من  العمعل بشعععععععععععععععر

الــجــهـــــــ   وكععيععلععععععععه   ومــعــتــمـــــــدة مــن  الــ ـــــــا  
 االداري  الم تص . 

وال تنتىه خدمة العامل إال بالقرار الصعععععععععععادر 
بقبول االسعععععععتقالة، وعىل العامل أن تسعععععععتمر 
ف   عععمععلععععععععه  جععهععععععععة  تععبععععععععت  أن  إل  العععععمععععععععل  ف  

ة أيعععام من تعععاريععععم    االسعععععععععععععععتقعععالعععة خالل عشعععععععععععععععر
ت مقبولععععة بفوات هععععذه  تقععععديمهععععا وإال اعتير
المعععدة، وللععععامعععل المسعععععععععععععععتقيعععل الععععدول عن 
االسعععععععتقالة خالل اسعععععععب ع من تاريععععم اخطاره  

ل ســـــــتقال  عل أن بقبول صععععععععاحب العمل 
ا من 

ً
ــد ا ومعتمــ

ً
ــ ــ ا العــــدول م توبــ ي ون هــ

ط موافق  صــــــــاحب   الجه  االداري  وبـشـــــــر
 هذا الحالة تعتير االسعتقالة    العمل،
كأن وف 
 لم تكن". 

وع القانون المنظم لالسعععععتقالة  نرى أن نه مشعععععر
قرر اجراءات معقدة وغير واضعععحة بشعععأن تقديم 
االسععععععععععتقالة وقبولها وهو أمر ال يوجد له مثيل ف  

 قوانير  أى دولة أخرى. 

اق اعتمعععععاد مكتعععععب العمعععععل  اشعععععععععععععععي  كعععععذلعععععك فعععععذن 
د   السعععععععععععععععتقعععالعععة الععععامعععل أو للععععدول عنهعععا يعتير تديععُ

ر   معير غعير  قعبعول  إجعراء   تعععطعيععععععععل  شععععععععععععععععععععععأنععععععععه  معن 
االسعععععععععععععععتقععالععة وتعطيععل مصعععععععععععععععلحععة كععل من العععامععل 
وصعععععععععععاحب العمل ف  انهاء عالقة العمل بشعععععععععععكل 

 بات. 

 

صـــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدو    .21
الــــــــــــــ ــــــــــــــدمـــــــــــــات  
ــيـــــــ    ــاعـــ االجــــــتــــــمـــــ
والصــــــــــــــــــــــحـــــــــيـــــــــ  

 والثقافي  

وع منشعععطت القطاع العام وقطاع   (243)ال/  ألزم المشعععر
الخعععععاص، والت    الععععععامعععععة والقطعععععاع  األعمعععععال 

 فععأ   20ي لغ عععدد عمععالهععا  
 
ير أن تععدفع  عععام 

 16جنيهعات وال يتجعاوا   8م لغ ال يقعل عن  
 من  
 
 )بعععد 

ل
 5جنيععععة عن كعععل ععععامعععل سعععععععععععععععن يعععا

العععععخععععععععدمععععععععات  صعععععععععععععععععععنععععععععدوق  إل  جعععععنعععععيعععععهععععععععات( 
 االجتماعية والصحية والثقافية. 

نقي   إلغاء هذا الصععععندوق لما تسععععر ه من إرهاق 
ر عىل عاتق صعععععععاحب العمل، وعدم  مال غير مير

 للعمال. فاعليته ف  تقديم خدمات جدية 
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وع قانون العمل:  ➢ ي مشر
 
: اإليجابيات الت  نراها ف

ً
 ثانيا

وق أو ظروف العمل أو الحقوق  ( 1) وع القانون من نطاق حظر التميير  بير  العماله فجعلها مشعععمل التميير  ف  شر توسعععع مشعععر
ي األجور فقا كما هو 

 من ق ععععععععها عىل التميير  ف 
 
الحال ف  قانون العمل والواج ات الناشععععععععئة عن عقود العمل )وذلك بد 

(،  كما توسععع النه من نطاق اسعع اب التميير  بير  العمال ل شععمل التميير  القائم عىل اسععا  اللون أو العرق أو اللعة  الحالي
تب عليه اخالل بم دأ  ي أو أى سعععععععبب مخر يي 

ي أو الجغراف  أو االعاقة أو المسعععععععتوى االجتماى أو االنتماء السعععععععيا ي أو النقاتر
 (6والمساواة. )م/ تكاف  الفرص 

ورة أن يحدد القرار أو الحكم الصععععادر بحل المنشععععأة أو تصععععفيتها أو إغالقها أو إفالسععععها   ( 2) ا يقرر ض  وع نصععععل اسععععتحدم المشععععر
، مع النه عىل تول الجهة اإلدارية المختصعععععععععععععععة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن   للوفاء بحقوق العاملير 

 
أج 

ي ات
ي األجل المحدد. )م/ تنوب عن ذو  الشأن ف 

 (11خاذ اإلجراءات الالامة للتحقق من تمام الوفاء بها ف 

، أو من تاريععععم اسعععععتحقاق  ( 3) وع ضاحة عىل أن العالوة السعععععن ية ال مسعععععتحق إال بانقضعععععاء سعععععنة من تاريععععم التعيير  نه المشعععععر
ض التطبيق العمىلي للعالوة  

السعن ية بالنسع ة للعامل الذى لم العالوة الدورية السعابقة، وذلك إلاالة اللبس الذى كان يعي 
 (12يكمل سنة لدى صاحب العمل. فأ د عىل أن العالوة الدورية السن ية ال مستحق إال بتمام السنة. )م/ 

ي المنشعععععععأة )بما ال يجاوا   ( 4)
وع القانون الحد االق ععععععع ل شعععععععغيل االجانب ف  من اجمال العمالة بالمنشعععععععأة(  %10حذف مشعععععععر

 (64فاء منه للواير المخته. )م/ وترا تحديد األحد األق  واالع

ي العمل للمدة المتفق  ( 5)
م العامل باالستمرار ف  ي حالة تلف  العامل لتدري ات من ق ل صاحب العمل، يلي  

وع أنه ف  قرر المشر
م بتع يض صاحب العمل عن االنهاء المب ش. )م/   (77عليها وإال يلي  

وع طريقة جديدة إل  ات حصعول العامل عىل أجره ( 6) ( لحسعاب العامل، فقد   اسعتحدم المشعر وىه طريقة )التح يل البنكي
وت  السائد )م/   مع التطور االلكي 

ل
ئا لذمة صاحب العمل تماشيا وع مير ه المشر  (88، م/ 81اعتير

وع اال تفاء بإبالا الجهة االدارية المختصععة ل شععغيل العاملير  سععاعات عمل اضععافية مع بيان االسعع اب والمدة   ( 7) قرر المشععر
وع القانون تواجد  االامة إلتمام األ  اق موافقة الجهة االدارية عىل ساعات العمل االضافية. كما اجاا مشر عمال، دون اشي 

ي مكان العمل لمدة 
ا )بدال من  12العامل ف  ي القانون الحال(. )م/  10ساعة يوميل

 (94ساعات ف 

اق الخاص بالحد األق عع ف  األعياد والعطالت والمناسعع ات ل جا ( 8) وع االشععي  اات المنصععوص عليه ف  قانون حذف المشععر
 تحديدها. كما نه عىل اسعععععععععععععتفادة العاملير  غير المسعععععععععععععلمير  من أيام 

العمل الحالي حت  يكون للواير المخته المرونة ف 
 للمساواة بير  جميع العاملير  بالقطاعات المختلفة بالدولة. 

ل
 إجاااتهم الدينية تحقيقا

وع عىل أن يخصععم من تع يض األجر الذ  يل ( 9)  االجتماىي من نه المشععر
م بأدائه نظام التأمير   

م به صععاحب العمل ما يلي  ي  
ي هذه الحاالت. )م/ 

 حاالت المرض واإلصابة وذلك لتجنب حصول العامل عىل التع يض مرتير  ف 
 (104تع يض أجر ف 

ي عن المواد المخدرة واألمراض المعدية بناء عىل طلب صاحب العمل (10) وع خض ع العامل للكشف الطتر
 استحدم المشر
 ( 108وعىل نفقته. )م/ 

ة ايام متصعععععععععلة أو  (11) وع ا ير من عشعععععععععر  لو تغيب عن العمل بدون سعععععععععبب مشعععععععععر
 
وع القانون اعت ار العامل مسعععععععععتقيل قرر مشعععععععععر

ون يوم متقطعة خالل السنة. )م/   (139عشر

وعية فصل العامل، أن تلزم (12) وع القانون عىل المحكمة العمالية، إذا رأت من  ظاهر األوراق عدم مشر صاحب   أوجب مشر
 من    6العمل بأن ي د  للعامل تع يض يعادل أجر 

 
وع    12أشعععععععهر )بد  (. وحذف المشعععععععر  لقانون العمل الحالي

ل
 وفقا
ل
شعععععععهرا

( وذلك حت  ال يتم  ي حاالت الفصععععععععل لنشععععععععاق العامل النقاتر
ي عمله )إال ف 

ي الحكم باسععععععععتمرار العامل ف 
سععععععععلطة المحكمة ف 

ي مشغيل أشخاص
 (124غير مرغوب فيهم. )م/  اج ار صاحب العمل االستمرار ف 

ي حالة وفاة العامل. حيث قرر أن هذا  (13)
وع المقصود بعععععععععععع "أشة العامل" المستحقير  لتع يض تكاليف الجنااة ف  حدد المشر

الم لغ ُي عععععععععععععععف لألرمععل، فععذذا لم يوجععد ُضف ألرشععععععععععععععععد األوالد أو إل أ  شعععععععععععععععخه ي  ععت قيععامععه بتحمععل نفقععات الجنععااة. 
 (142)م/ 

متخصصة )بدائرة اختصاص المحاكم االبتدائية(، وتوسيع نطاق اختصاصها لرشمل كافة الدعاوى ا شاء محاكم عمالية   (14)
 (150الناشئة عن عقد العمل وكذلك الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية وحقوق العمال التأمينية. )م/ 

ا مشعكيل 149المحاكم العمالية. )م/ ا شعاء دوائر اسع ئنافية متخصعصعة لنظر الطعون الت  ترفع إليها بشعأن احكام   (15)
ل
(، وايضع

ها   –دائرة أو أ ير ف  محكمة النقض تخته   بالفصععععععععععععععل ف  الطعون بالنقض ف  األحكام الصععععععععععععععادرة عن المحاكم  –دون غير
 (159العمالية، ولها أن تحكم ف  موض ع الدعوى. )م/ 
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وع عىل أن االتفعاقيعة الجمعاعيعة تكون نعافعذة وملزمعة لطرفيهعا بععد  (16) التوقيع عليهعا وإيعداعهعا لعدى الجهعة اإلداريعة  نه المشعععععععععععععععر
اق  شععععععععععر اإليداع ف  الوقائع الم ععععععععععية  30المختصععععععععععة لقيدها خالل   وع اشععععععععععي   من تاريععععم التوقيع عليها. وألغ  المشععععععععععر

ل
يوما

ي ظعل 
ا لمعا سعععععععععععععععر عه ذلعك من مشعععععععععععععععكالت عمليعة وأع عاء معاليعة عىل الطرفير  )ف   عىل ملخه ألحكعام االتفعاقيعة نظرل

 
مشعععععععععععععععتم 
 (  172الحال(. )م/  القانون

ي منعااععات العمعل الجمعاعيعة، وكعذلعك اععداد قعائمعة من  (17)
ا شعععععععععععععععاء مركز وسعععععععععععععععاطعة وتحكيم تعابع لواارة القوى الععاملعة للنظر ف 

ي المنااعات. )م/ 
 (187الوسطاء وقائمة ن المحكمير  الذين سيتولون الفصل ف 

وع القانون ابرام اتفاق او مشعارطة تحكيم بير  طرف  ال   (18) ق مشعر
اع الخوض كما اشعي  اع وعدم جواا اج ار احد اطراف الي   ي  

ي منااعة تحكيم عمال دون موافقته. )م/ 
 (197ف 

اب عن العمل وتنظيمه من خالل المنظمات النقابية العمالية وذلك بعد اسععععع نفاذ  (19) وع أن يتم اعالن االض  ق المشعععععر أشعععععي 
ي القانون. )م/ 

 (200طرق ال س ية الودية للمنااعات المنصوص عليها ف 

ورات اقتصععادية وعدم تلقيه قر  (20) ا ل عع  ا أو جزئيل وع القانون انه ف  حالة تقدم صععاحب العمل بطلب غلق المنشععأة كليل ر مشععر
 (205( يوم يعتير ذلك بمثابة موافقة ضمنية عىل طلب الغلق. )م/ 45رد من اللجنة المختصة خالل )

 

 


