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ىعمال بین شقي رح
إس إي وایرنج سیستمز إیجیبت ببورسعید–مصنع الضفائر الكهربائیة 

المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة
شبكة المحامین
وحدة المساعدة القانونیة ببورسعید

٢٠١٢أكتوبر ٢٤

تقدیم

عمال یطالبون . الیوم هو البارحة بكل تفاصیله ومالبساتهما زال مسلسل تسریح العمال والتنكیل بهم مستمرا، وكأن وضع 
بمستحقاتهم التي طالما طالبوا بها عدة مرات على مدار سنین، وٕادارة شركة استثماریة تنكر علیهم هذه الحقوق بل تزید في التعسف 

مال، للحفاظ على وضعیتها وأرباحها ما یقرب من ثلث عدد لعتجاههم وتنكل بهم مستهدفة تنفیذ سیاستها في تقلیل العمالة بتشرید 
لیس ذلك فحسب بل تزید تلك اإلدارة في تجاهلها لوساطة وزیر القوى العاملة والمحافظ . دون النظر لحیاة هؤالء العمال وأسرهم

.لعیشوعدد من البرلمانیین، الذین بدورهم وقفوا مكتوفي األیدي لیتركوا العمال یلقون مصیرهم لیعانوا من البطالة وشظف ا

يعامال ه١٦٠٠، البالغ عددهم مصنع الضفائر الكهربائیة التابع لشركة إس إى وایرنج سیستمز إیجیبت ببورسعیدأحوال عمال 
مشابهة لها كثیرا قبل الثورة وبعدها، وكأننا لم نبرح مكاننا، نفس السیاسات، ونفس قصة هذا التقریر التي سمعنا عن قصص 

.ي في ترك العمال فریسة لتحقیق مصالح المستثمرینالتعسف، ونفس األداء الحكوم

نبذة عن الشركة

وهي شركة العالمیة سومیتوموأحد مصانع شركة الضفائر الكهربائیة التابع لشركة إس إى وایرنج سیستمز إیجیبت ببورسعیدمصنع 
في جمیع أنحاء متعددةاستثماراتلها و بالیابان ومقرها الرئیسي ،ماتسوموتو ماسایوشي/رئیس مجلس إدارتهاالجنسیة یابانیة



٢

ئالمحیط الهادسیا و أفریقیا و أوشمال )بولندا وسلوفاكیا والمجر ورومانیا وبلغاریا وأوكرانیا(باألخص أوربا الشرقیةو باو ور أ:العالم
.واألمریكتین

عام "SE Wiring Systems Egypt"بتأسیس شركة اس اى وایرنج سیستمز ایجیبت عملها بمصر سومیتوموبدأت ولقد 
حوافز بشأن ضمانات و ١٩٩٧لسنة ٨ن رقم للقانو اطبقً الخاصة كشركة مساهمة مصریة وفق نظام المناطق الحرة ٢٠٠٨

بالت اوالككهربائیة للسیاراتالضفائر الصناعة ونشاطها%١٠٠االستثمار والمناطق الحرة وتبلغ نسبة رأس المال األجنبي 
.الكهربائیة

لشركة لالوضع المالي 

للثابت بالموقع االلكتروني اوفقً و ملیون دوالر أمریكي،١٠یعادل برأسمال تشركة اس اى وایرنج سیستمز ایجیبأسست سومیتومو 
.ین یابانياتتقترب من خمس ملیار ٢٠١٠خطة المبیعات لعام أن و ٢٠٠٩أغسطس نشاطهاان بدایة و للشركة 

وضع العمالةنظام التشغیل و 

نع العمالة بمصSE بعد الفصل التعسفي والتسریحاوعاملة تقریبً عامل ١٦٠٠بلغت.

ون ساعةر عشالربعة و مدار اىلعمل عوردیاتثالث ىتوزع العمالة عل.

 ال یتقاضى عمالSE تتناسب مع عملهم الدؤوب بما یخالف نصوص القانونو مكافآتأو حوافزأو منح أبدالت.

 صــرح عمــالSEــهــا ا عالیــة ولكــن ســر خســارتها أنرباًحــأایضــا بــأن الشــركة تحقــق الــثالث ىحملــت تكــالیف االنشــاء عل
.تكوین االحتیاطيرباح كتكالیف لالنشاء و من األصمهسنوات بالمخالفة ألحكام القانون فیما یتعلق بنسبة ما یتم خ

 صرح عمالSEالمكافآت واالمتیازات بالشركةلل وفروق شاسعة في هیكل األجور و بوجود خ:

بینمـا یبلـغ أجـر " مصـریین"دیرین االخـص المـىوعلاجنیه شهریً ألفن یى أجور بعض موظفي اإلدارة خمستتعد.١
.جنیه مصري١٠٥٠الیه كل البدالت الممكنةامضافً عاملال

.من أجور العمال األجانب بمصنع بورسعیداأجور العمال المصریین أقل كثیرً .٢

مقابــل أجــور توضــع تحــت تصــرفه الكامــلمســتأجرةث مودیــلأحــدمالكــيةســیار تمــنح الشــركة لموظــف االدارة.٣
وهــو مــا یكلــف الشــركة دارةذلــك ألغلــب مــوظفي اإلو تتحمــل الشــركة كامــل تكلفــة اســتعمالهاا و باهظــة تــدفع شــهریً 
.حساب أجور العمالىعلشهریا الكثیر من األموال 

بنسبة هاتتحدیتمبین العمال فیما بینهم بلاالدارة أوتمنح بالتساوي بین العمال و بدل السكن الأن بدل الطعام و .٤
.األجر األساسيمنمئویة 

.الرغم من عدم التأمین علیهمىتخصم من أجور بعض العمال علالتأمینیةن االشتراكاتأ.٥

تهمصحىبالسلب علفي بعض مراحل إنتاجها تؤثر صناعة الضفایر والكابالت الكهربائیة كما صرح العمال بأن:



٣

لتـردي خـدماتها بتحسـین خدمـة التـأمین الصـحي مـن سـوء الرعایـة والخـدمات الصـحیة وطـالبوا اكثیـرً SEتضرر عمال .١
.صحتهمىعلاحفاظً 

والتـي قـد تسـبب بعضـها بـدل مخـاطر للعـاملین باألقسـام الخطـرة من عدم صرف بدل طبیعـة عمـل و SEتضرر عمال .٢
.في عملیة التصنیعطانیة جراء العادم المتصاعد من احتراق الكابالتسر اأمراضً 

بدایة األزمة

ممـا یســتتبع % ٢٥للعمـال تــزعم فیـه تخفـیض عملیـات التصـنیع لـدیها بنسـبة اصـدر مـن الشـركة خطابـ٢٠١٢أغسـطس ٢٥بتـاریخ 
عامــل ١٦٠٠ذلـك مـن وجـود فـائض غیـر مســتغل مـن العمالـة بالشـركة قـدرتهم الشـركة بخمســمائة عامـل وموظـف مـن أصـل حـوالي 

ركة بعرض راتب شهرین كمكافأة ألي من عمالها وموظفیها ممن یرغبون في ترك العمـل ووصـفت هـذا اإلجـراء فقامت الش،وموظف
فقـررت اإلدارة تخفـیض ،"المتطـوعین"بأنه غیـر كـاف لتخفـیض العمالـة الزائـدة فـي المـدة المحـددة لعـدم اسـتقبال عـدد غیـر كـافي مـن 

% ١٦,٧وتخفیض أجور العمال حسـب عـدد سـاعات العمـل وخصـم ،أسبوعیایام أ٥ىإل٦اإلدارات من أغلبیام العمل في أعدد 
.من أجور العاملین

مـن لتماسـات لكافـة الجهـات المعنیـةالوتقـدموا بالعدیـد مـن الطلبـات واتلك اإلجراءات التي أعلنت من قبل الشركة ىاحتج العمال عل
حقـوقهم المنتهكـة لمصـنع و ین بمطـالبهم بشـأن أوضـاعهم المتردیـة باكافـة المسـئولین المختصـوالسفارة الیابانیـة و SEدارة شركة بینها إ

:التي جاءت كما یليو ،حقوقهم المسلوبة التي كفلتها لهم نصوص التشریعات العمالیةىجل الحصول علأومطالبهم من 

التفاق علیه في شـأن حصـول ممثل وزارة القوى العاملة والهجرة بما یتم ادارة الشركة والعمال و إتحریر اتفاقیة عمل جماعیة بین 
:بما یكفلحقوقهم المسلوبة بالمخالفة لنصوص القانون ىالعمال عل

لمطالبة بحقوق العمال تعهد الشركة بعدم نقل أو فصل أو اضطهاد أي عامل من العمال المشاركین باالضراب أو بسبب ا.١
.ادلمعاملة العمال معاملة أدمیة الئقة تقوم على االحترام المتبالمشروعة و 

ي عامل غیر مؤمن علیه مع تعهد إدارة الشركة بعدم أىالتأمین الفوري بأثر رجعي علینیة للعمال و مراجعة األوضاع التأم.٢
.التهرب التأمیني فیما یتعلق بالعمال

ل اعــادة هیكلــة األجــور لجمیــع العــاملین بالشــركة بمــا یتناســب مــع القــدرات االنتاجیــة لكــل فــرد فــي المؤسســة بدایــة مــن عامــ.٣
نیــه مصــري بــدون حــوافز أو زیــادات ج١٢٠٠إلــىجنیــه كحــد أدنــى ٥٢٠االنتــاج حتــى كبــار المــدیرین بتعــدیل األجــر مــن 

.من الراتب االساسي% ٥٠السكن لجمیع العاملین بحد أدنى المواصالت و الطعام و ویتم صرف بدالت الملبس و 

مع المقترحة ألن االقتراح المقدم من شأنه تأخیر العامالت وسائل نقل العاملین بوضعها السابق والغاء نقاط التجبحتفاظ الا.٤
مـا بعـد منتصـف اللیـل بالنسـبة للوردیـة الثانیـة وهـذا منـاف للتقالیـد المتعـارف علیهـا بمصـر ومـن شـأنه أیضـا إلـىالعامالت 

.قترحةنقاط التجمع المىلإالعامل لما یتكبده من مصاریف زائدة في وسائل نقل تصل به ىتكوین ضغط مادي عل

دارة إلجمیع مصاریف العالج والرعایة الصحیة للعامل حیـث قامـت % ١٠٠عادة خدمة التأمین الصحي مرة أخرى لنسبة إ.٥
طبـاء والمستشـفیات والصـیدلیات التـي یتعامـل معهـا مع كفالة حریـة العامـل فـي اختیـار األ،%٥٠الشركة بتخفیضها لـنسبة 

.و صرف الدواءأبي طلباتنا في العالج لوجود عدد كبیر منهم ال یلانظرً "لیكوإ"



٤

ل دون اللجـوء للمحكمـة لتهم وعـدم فصـل أي عامـاءتـأدیبهم ومسـاتباع االدارة لالجراءات القانونیة فـي شـأن فصـل العمـال و .٦
من جانب الشـركة وتلتـزم الشـركة فـي تلـك الحالـة بصـرف تعـویض مـادي فـوري للعامـل اال عد ذلك فصال تعسفیً إ العمالیة و 
جر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة كضمانة لحمایة العمال من الفصـل هور من األبأجر خمس شریقدالمفصول 

.التعسفي

رارهم بالعمل لدیها منذ تعینهم تحریر عقود عمل غیر محددة المدة للعمال الذین لم تحرر لهم الشركة عقود عمل رغم استم.٧
.تینوقد جاوزت مدة خدمة بعضم بالشركة السنحتى االنو 

ورفض سیاسـات الشـركة فیمـا یتعلـق بـالتخفیض ،اجور العمال شهریً أمن % ١٦,٧دارة الصادر بخصم نسبة قرار اإلالغاء .٨
.جور العمال دون موظفي االدارةأمن 

الرغم من ىمراجعة میزانیة الشركة عن الخمس سنوات الماضیة والبحث في أسباب تكبد الشركة الشركة خسائر سنویة عل.٩
موقعهـــا ىاالنتقـــال لموقـــع أكبـــر وزیـــادة خطـــوط االنتـــاج ومـــا نشـــرته الشـــركة األم علـــامـــت بهـــا الشـــركة و التـــي قالتوســـعات

.تقترب من الخمس ملیارات ین٢٠١٠ن خطة مبیعات الشركة هنا لعام أااللكتروني من 

مشـتركة للشـركة دنـى ممـا یحقـق مصـلحة أكحـد % ١٠صرف نصیب العمال في األرباح السـنویة للشـركة والمقـدر بنسـبة .١٠
.نتاجداء وزیادة اإلوالعمال حیث یؤدي لرفع كفاءة اآل

ىعلــللمحافظــة ظــروف العمــل للعــاملین باألقســام الخطــرة صــرف بــدل مخــاطر وبــدل طبیعــة عمــل یتناســب مــع طبیعــة و .١١
.سالمة وصحة العمال

العــاملین بالشــركة بمــا فــیهم صــرفه لجمیــع للغیــاب بســبب األجــازة المرضــیة و عــدم خصــم حــافز االنتظــام الشــهري كــامًال .١٢
.staffـال

شـامل جـر الفي حاله انهاء الخدمة یصرف للعامل كامـل مسـتحقاته مـع تعـویض نهایـة خدمـة یقـدر بخمـس شـهور مـن األ.١٣
.عن كل سنة من سنوات الخدمة

ر ي ألجــمــن األساســي التــأمین% ١٥ضــافة العــالوة الســنویة الدوریــة التــي أقرهــا الســید رئــیس الجمهوریــة بنســبة إ صــرف و .١٤
.ضافة كافة العالوات السنویة الدوریة القادمة في بدایة سنتها المالیةإ التزام الشركة بصرف و العامل األساسي و 

.بما ال یقل عن أجر شهر لكل عامل) عید األضحى-عید الفطر (ة للعاملین في االعیاد الرسمیة صرف منح.١٥

.ألف جنیه أیهما أعلى١٠٠شهر أو ٤٨صرف تعویض مادي في حالة الوفاة بحد أدنى .١٦

الشـركة فـي حـال طلـب العامـل دارةإالخاصة بهم من ج االوراق والشهادات المتعلقة و تمكین العامل من الحصول واستخرا.١٧
.وجهة لجهة حكومیة أو غیر حكومیةو شهادة مأورقة 

.أخرىعودتهم للعمل مرةضد زمالئنا بالمخالفة للقانون و إلغاء قرارات الفصل التعسفي الصادرة.١٨

ــم توجــد فم.١٩ ارات تتعلــق دارة مــن قــر اإلهبشــأن مــا تتخــذ،ثلــین العمــالمأخــد رأي ومشــاورة المنظمــة النقابیــة بالمصــنع وان ل
.نتاج بالمنشأةصدارها ومناقشتها في خطط اإلإبالعمالة ووضعها قبل 



٥

األجازات رأة العاملة الحامل و علق بحقوق المتي مادة من مواده خصوصا فیما یأتطبیق أحكام قانون العمل وعدم مخالفة .٢٠
.غیرها من حقوق ثابتة وملزمة بموجب نصوصه األمرهو إلخ .. .جازاتالبدالت والعالوات واألجور واإلو 

.باالهانةو بالرفض وقوبلت ي اهتمامأأو یعیروها ةن بالشركو ن والمدیر و التي لم یلتفت الیها المسؤلكانت حقوقهم المسلوبةهكذا 

٢٠١٢سبتمبر١٧فيعن العملSEاضراب عمال

ن أمطـالبهم المشـروعة وبعـد إلـىوالمسـئولین المختصـین الشـركةالمصـنع و دارة إمـل فـي اسـتماع ن فقـدوا األأبعـد SEعمال ضطرا
م بعـدللعمـال بعـد أن طالبوهـا هـاتركدارة الشـركة مـن اللمصـنع و إوبعـد انسـحاب حـدأیلتفـت الیهـا مالتـي لـتقدموا بالعدید من الشـكاوى

عــودة فــي انتظــاروصــیانًة وحمایــًة لــه االــى االعتصــام بالمصــنع حفاًظــ١٧/٩/٢٠١٢یــوم صــباح جــورهم مــن أ١٦,٧خصــم نســبة 
ــالعمــال وداوم.وتحقیــق مطــالبهماالدارة لتشــغیله ــاتهم الــثالث التواجــد بالمصــنعىعل تحقیــق طــالبین عــودة العمــل مــرة أخــرى و بوردی

.مطالبهم

قــامو ١٧/٩/٢٠١٢یــوم الجنــوبشــرطة لقســم ببورســعیدللحقــوق االقتصــادیة واالجتماعیــة توجــه محــامي المركــز المصــري-
ماتهــامهمــن لهــمحمایــة و ة العمــاللمســئولیاثبــات حالــة المصــنع اخــالءً بداري إ٢٠١٢لســنة ١١٣١بتحریــر المحضــر رقــم 

.سبابهأو اعتصامهمالثبات و أو سرقة محتویاتهالمصنع ىباالستیالء عل

قاموا علیه وصیانة له و احفاظً بالمصنع SEعمال اعتصام في ،بهتوقف العمل المصنع و من دارة اإلانسحاب سببت-
حراسة لأمن وتشكیل لجان،تحقیق المطالب المشروعةمن أجل تشغیل المصنع و مع االدارةتفاوضلجانبتشكیل

.بجانب شركة األمن الخاصة بتأمین المصنعلمصنعا

تعسفها في حق العمال ورفضها ول لحل تجاه تعنت ادارة الشركة و یع المسؤلین من أجل الوصقام العمال بطرق أبواب جم-
.دون جدوىلتحقیق مطالبهممعهم الدخول في مفاوضة جماعیةعودة العمل بالمصنع و 

صــغیرة سـند مــن القـول بــأنهم مجموعـة ىعلــعمـال الضــد داري إ٢٠١٢لسـنة ١١٤٩رقــم محضـرالدارة بتحریــر قامـت اإل-
دارة مـن دخـول المصـنعمنعوا اإلوعطلوا العمل وأغلقوا المصنع و نهمفي العمل ومنعوهم االعمال صادرت حق زمالئهمن

وعلیه توجهت النیابة العامـة ومـأمور قسـم الجنـوب ،وأغلقوا طریق السفر المقابل للمصنعوقامو ببیعها هوسرقوا من بضائع
،المتحضــرعتصــامهم الســلمياعلــىالعمــال و ىوا حقیقــة األمــر أثنــوا علــالجــراء المعاینــة للمصــنع وبعــد أن شــاهدللمصــنع 

ىبعـد أن تــرك العمـال المصــنع بنـاء علــاآلن عـن محضــرها ىحتــإدراة المصـنعولـم تتنــازل .وجـاري التحقیــق حتـى تاریخــه
.طلب وزیر القوى العامله والمحافظ

برعایتها؟ىة؟ وأي األطراف أولمن تنحاز الدولىإل

SEبعمال مصنع،ذلك أثناء زیارته لمحافظة بورسعیدو ،جتمع السید وزیر القوى العاملة والهجرةا٢٠١٢كتوبرأ٧بتاریخ 
،عن حزب الحریة والعدالةالمنحل عضو مجلس الشعبأكرم الشاعر .دبوساطة قام بها ،المفوضین من قبل زمالؤهم للتفاوض

سریة بالغة بعد أن نصح سالفو أعضاء الشورى في تعتیم تام و ت حمدي شتا/أ،أحمد علي/أ،جمال هیبه/م،محمد صادق.دو
.دارة الشركة بتلبیه مطالبهمٕالزام الوزیر إلنجاح اللقاء و ىعلاالذكر العمال بتكتم األمر واخفاؤه حتى عن محامیهم حرصً 
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ه للشركة بعد أن تعهد لهم بأنه تسلیماخالء المصنع و وقد قام السید الوزیر والمحافظ باقناع العمال بضرورة فضهم لالعتصام و 
كما أكد لهم أیضا ضمان استمرارهم بالعمل وعدم المساس هم،سیتفاوض مع إدارة الشركة بالنیابه عنهم وسیلزمها بتلبیه جمیع مطالب

ور كًال بحضوزیر القوى العاملة والهجرة و خالد األزهري/وعلیه قامو بتحریر محضر اجتماع تحت رعایة السید الوزیر،بأي منهم
:من

.محافظ بورسعیدأحمد عبد اهللا /اللواء.١

.وكیل وزارة االستثمار ببورسعیدحسام حسن /اللواء.٢

عن رئیس االتحاد المحلي لنقابات عمال مصر المنحل ببورسعید وهو ما ینفي صفته كممثًال أحمد فهمي الغزاي /السید.٣
.العمال لزوال صفته النقابیة بحل ذلك االتحاد

:فيالعمال ممثلین.٤

أحمد محمد مقبول مسعد.

محمد عادل محمد بكري.

سالم حسن الفقيإ.

أحمد صالح.

محمد یحیي عزام.

محمد أحمد ذكي.

مصطفى عاطف ابراهیم.

محمد محمود مسعد فراج.

:تيكاآلوقد جاء نصه

الضفایر وذلك باعتبارهما ممثلین دارة بشركة اإلنهاء الخالف القائم بین العمال و السید المحافظ في اورغبة من السید الوزیر و "
..ابالمصنع لفض االضراب واخالء المصنع فورً افقد ناشد العمال المعتصمین حالیً . .عن الحكومة

إدارة الشركة نیابة عن مع لجمیع األطراف لما فیه مصلحة الوطن فإنه سیتولى عملیة التفاوض اأكد السید الوزیر أنه تقدیرً و 
بما یتفق مع صحیح القانون طالما كانت الطلبات مشروعة نهم بما یحقق طموحات وأمال العمال و ر ممثلین عبحضو العمال و 

.والطموحات قانونیة

عمال بمقر تصال بإدارة الشركة لتحدید موعد أول جلسة للتفاوض بحضور ممثلي السیتولى الوزیر خالل األسبوع الجاري اال و 
".الهجرة بالقاهرةوزارة القوى العاملة و 

.ممثلین عن العمال،أحمد مقبول،محمد بكري،تم توقیعه من الوزیر والمحافظ وأحمد الغزاويقدو 
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 طوال مده اعتصام عمال مصنعSE خالء المصنع من إبقوة في سبیل تحقیق هدف واحد هو كانت ادراة الشركة تسعى و
ع لما یحقق مساعیها ونوایاها في تسریح دارة دفة النزاإ مقالید األمور و ىعماله لكي تتمكن من السیطرة مرة أخرى عل

اعتصام ال ان إ- كیل مدیریة القوى العاملة ببورسعیدو جمال حمزة/هو ما اثبته تقریر السیدو -عامل من عمالها ٥٠٠
تحریر محاضر ،ورغم تلك المساعي الجاهدة لفض االعتصام كتهدید العمال وترهیبهم،العمال كان یحول بینها وبین ذلك

،حریة حق العملىاالعتداء علالتفاوض باتهامهم بتعطیل العمل ومنع االدارة من الدخول للمصنع و ضد لجنة انتقامیة
فصل ضد عدد كبیر من العمال ىتحریك دعاو ،عدم صرف أجور العمال عن شهر سبتمبر أو صرفها بشكل جزئي

مام ما اتخذه محامي المركز المصري منإلخ اال أن تلك المساعي باءت بالفشل أ. .هوصوال للعدد المستهدف تسریح
.استمر صمود العمالاجراءات قانونیة حمایة للعمال و 

تم الترتیب له بشكل مریب في مكتبة مصر العامـة فـي جـو مـن التكـتم والسـریة التامـة وقـد تـم احاطـة جتماعجدیر بالذكر أن ذلك اال
سوى أعضاء حزب الحریة والعدالة وممثلـین العمـال وممثلـي السـلطة المكتبة بتشكیالت من األمن المركزي ولم یسمح ألحد بالدخول

ىمن المدافعین عن العمال من أداء دوره في تقدیم المشورة القانونیة الالزمة لهؤالء العمال والحصول علـاالتنفیذیة حتي ال یتمكن أیً 
.ضمانات كافیة لحمایتهم

:رة كالتاليوجاءت نتیحة وساطة السید وزیر القوي العاملة والهج

من قانون العمل التي تبیح فصل ٦٩/٩لنص المادة امن عمالها استنادً ٣٤قامت ادارة الشركة بتحریك دعاوى فصل ضد :أوال
دعوى فصل وتردد ١٦٠ضراب عن العمل طبقا لنص القانون مستهدفین تحریك عدد العامل الذي لم یراعي الضوابط المتعلقة باإل

دعوى فصل ضد العمال جاري تحریكها في األیام القادمة وهذا بیان بما تم تحریكه من ٤٦٠هدف لـیصبح زیادة ذلك المستامؤخرً 
:دعاوى حتى األن

مالحظاتتاریخ أول جلسةرقم الدعوىاســــــــم العاملم
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٦٦ولید جمال عبده.١
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٦٥هاجر محمد حسین.٢
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٦٤كمال عبد الرحمنأحمد.٣
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٦٣فادي عادل عیسي.٤
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٦٢ممدوح ذكي الحسیني.٥
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٦١محمد حسین السید النشار.٦
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٦٠بیتر عادل نظمي.٧
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٥٩مروة السید محمد علي.٨
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٥٨علي علي محمد محمد بسیوني.٩

٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٥٧محمد عالء الدین احمد ابو النجا.١٠
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٥٦محمود محمود عبد المنعم العطار.١١
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٥٥احمد محمد ابراهیم بركات.١٢
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٥٤حمدي رمزيبطرس.١٣
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٥٣سامة عوض محمد حسنيأ.١٤



٨

٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٥٢سامة محمد عبد المنعمأ.١٥
٢٠١٢٣١/١٠/٢٠١٢لسنة ٤٥١العربي محمد السید محمد.١٦
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٥٠كریم عزت احمد.١٧
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٤٩ياحمد صالح محمود البصراط.١٨
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٤٨كریم محمود محمد السلكاوي.١٩
مستقیل من فترة٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٤٧عادل محمد محمود المنیاوي.٢٠
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٤٦احمد عبد العال حسین.٢١
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٤٥عمرو سعد محمد نصیر.٢٢
بلجنة التفاوض٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٤٤م حسنمحمد ابراهی.٢٣
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٤٣اسالم محمد محمد بصلة.٢٤
بلجنة التفاوض٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٤٢اسالم حسین الفقي.٢٥
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٤١احمد محمد مقبول.٢٦
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٤٠سامح محمد السید سلیمان.٢٧
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٣٩عباس داوودمحمد عباس.٢٨
بلجنة التفاوض٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٣٧مصطفي عاطف ابراهیم.٢٩
بلجنة التفاوض٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٣٦محمد یحي یحي عزام.٣٠
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٣٥محمد فرید محمد االصبح.٣١
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٣٤ولید عبد الرحمن.٣٢
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٣٣اشرف محمد عوضسماح .٣٣
٢٠١٢١/١١/٢٠١٢لسنة ٤٣٢كریم محمد عبد السالم.٣٤

وقد أعلنت الشركة أنه سیتم فصل كل عامل تحدث عن مطالب العمال في أي فیدیو أو حوار صحفي أو تلفزیوني أو قام بالكتابة 
.فیسبوكعن االعتصام عبر موقع التواصل االجتماعي 

محضر االجتماع سالف الذكر بما یجعلها غیر ملتزمة بما ورد ىبالتبعیة لم توقع علدارة الشركة هذا االجتماع و إحضر لم ت:اثانیً 
المحرر منها مباشرة التحقیقات في المحضر ىأصرت علنیابة العامة من تلك االتفاقیة و علیه فقد تنصلت الشركة أمام سراي الو ،به

.بما سردته من اتهامات في حق العمالتمسكت ضد عشرة من عمالها و 

أنه سیلبي ارة الشركة بالنیابة عن العمال و دإعملیة التفاوض مع ىالعاملة والهجرة للعمال بأنه سیتولىتعهد وزیر القو بعد أن :الثً ثا
لیه عدد من إسافر ىحتبدون أسباب مفهومة تم تأجیل الموعد المحدد الجراء التفاوض مع الشركة عدة مرات لهم جمیع مطالبهم 

الشركة إدارة لمربع مظلم مع هوصولامنها مدعیً اقد تنصل تمامً نهم وجدوه أال إیاه بتحقیق ما تعهد به إمطالبین عدة مرات العمال 
ة مطرقلیجد العمال نفسهم فریسة سهلة بین ،لهمةلیالقوا مصیرهم المظلم في غیاب دور الدولة كحامي لعمالها منصفا العمالتارك

.وزارة القوي العاملةإدارة المصنع وسندان


