
في ظل قانوني العمل والتأمینات االجتماعیة



العمالة غیر المنتظمة في ظل قانوني العمل والتأمینات االجتماعیة

مقدمة
 

 من خالل ھذه الورقة، وبناء علي ما أقرته الحكومة من إجراءات بخصوص العمالة غیر المنتظمة في ظل
 أزمة فیروس كورونا المستجد، يحاول المركز المصري توضیح بعض النقاط للتعريف بالعمالة غیر المنتظمة
 وفئاتھا ومن لھم حق االستفادة من الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة، وما ھو مقرر لھا بموجب القوانین

 ،المختلفة، وكیفیة التسجیل بقوائم العمالة غیر المنتظمة
 اتخذت الحكومة عددا من القرارات االحترازية لمواجھة 1 ھذا الوباء منھا رصد مبلغ 100 ملیار جنیة لمواجھة
 االثار السلبیة الناتجة من وباء كورونا من خالل االحتیاطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف
 االستثنائیة ، كما تم توجیه صرف مبلغ 50 ملیار جنیه لدعم قطاع السیاحة إلحالل وتجديد الفنادق ولسداد
 التزامات الشركات والمنشآت السیاحیة، باإلضافة إلى تخصیص 50 ملیار جنیه لمبادرة التمويل العقاري
 لمتوسطي الدخل، من خالل البنوك أو شركات التمويل العقاري ولمدة 20 سنة ، كما تم توجیه مبلغ 20
 ملیار جنیه من البنك المركزي لدعم وتحفیز البورصة المصرية ، لم تحدد القرارات فئة العمالة غیر المنتظمة
والتعلم الصحة  قطاع  على  للصرف  جنیة  ملیار   100 مبلغ  اجمالى  من  ملیار   36 مبلغ  تخصیص  تم   انما 
العاملة بصرف العالوة االسثنائیة الوزراء وزارة القوى   والتضامن االجتماعى ، وبعدھا وجه رئیس مجلس 
 للعمالة غیر منتظمة ، يأتى ھذا فى الوقت الذى ھدد عدد من أصحاب االعمال فى القطاع الخاص بتسريح
 العاملین بحجة تأثرھم اقتصادياً وتكبدھم خسائر مالیة وبالفعل قامت عدد من الشركات باجبار العاملین
الخاص إلى بالقطاع  العاملین  المالیة لیضاف أعداد من   على تقديم استقالتھم دون صرف مستحقاتھم 

سوق البطالة
وتقدر اعداد العمالة غیر المنتظمة المسجلة قبل اصدار ھذه القرارات، من واقع قاعدة بیانات الوزارة قرابة

2 ال 120 الف عامل اعلنت الوزارة انه سیتم صرف المبلغ المستحق لھم من خالل مكاتب البريد

 
التسجیل في قوائم العمالة غیر المنتظمة

 أما العمالة غیر المنتظمة الغیر مسجلة فى قاعدة البیانات فقد أتیحت لھم إمكانیة تسجیل بیاناتھم من
 خالل االستمارة االلكترونیة 3 المعلن عنھا عن طريق موقع وزارة القوى العاملة ، وتتمثل خطوات التسجیل،
زر على  الضغط  ثم  المنتظمة،  غیر  العمالة  تسجیل  واختیار  العاملة  القوى  وزارة  موقع  على   بالدخول 
الشخصي، الھاتف  القومي ورقم  والرقم  الشخصیة، متمثلة في االسم  البیانات   التسجیل، ثم تسجیل 

 والمھنة وموقفه من التأمین وموقفه من العمل الحالى  ثم الضغط على زر إرسال
 وقد اكد وزير القوى العاملة من خالل تصريحات صحفیة علي كون التسجیل إلكترونیا فقط، لمنع التكدس 
 والزحام وأشار إلى أنه لیس أي عمالة حره تعتبر عمالة غیر منتظمة ، ويشترط أن يكون مثبت فى بطاقة
 الرقم القومي مھنته، عمال قطاع الزراعة، عمال قطاع العاملین فى المناجم والمحاجر، عمال الصید، عمال
 الموانئ وأوضح الوزير، في بیان صادر يوم الخمیس 26/3/2020  أن مستفیدي برنامج (تكافل وكرامة) لیس
المؤمن أن  ، كما  بـ500 جنیه  والمقدرة  أعلنتھا  التي  االستثنائیة  المنحة  الحصول على  أولوية في   لھم 
 علیھم ال يستفیدون من ھذه المنحة ايضاً وبعد ھذا االعالن عن ھذه االجراءات ولجت أعداد من العاملین
 بشكل غیر منتظم إلي الموقع االلكترونى لوزارة القوى العاملة ، ظھرت مشاكل عديدة من خالل التسجیل
 االلكترونى ، تمثلت فى وجود مشاكل فنیة وتقنیة فى الموقع المعلن ،  فاألغلبیة العظمى من راغبي
المعلومات التعامل مع شبكة  قادرين على  وغیر  والكتابة  القراءة  يجیدون  ال  المنحة   الحصول على ھذة 
 الدولیة ( االنترنت ) ونتیجة لذلك تكبدوا مبالغ مالیة اضافیة للوسطاء والمساعدين باإلضافة الى عدم وضع
السابقة االعوام  فى  قبل  من  تقدم  من  عكس  على  المنحة  ھذه  على  الحصول  تضمن  وطريقة   الیات 
 والمسجلة بیانتھم لدى الوزارة والتى قامت بالفعل بإرسال بیاناتھم الى مكاتب البريد وكان يصرف لھم من
 قبل اربع عالوات خالل العام أضیفت لھم ھذه العالوة ايضاً ، وخالل السطور التالیة نوضح الجانب القانوني

 الذى يحدد طبیعة العمالة المؤقتة وذلك على النحو التالي

بوابة ا�هرام بتارخ 30/3/2020  

ت�يح وزير القوى العاملة لليوم السابع بتاريخ 27/3/2020  

www.manpower.gov.eg   ا�وقع الرسمى لوزارة القوى العاملة 
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  اوالً: التشريعات التى تنظم أوضاع العمالة غیر المنتظمة

تنص المادة 17 من الدستور الحالى على
 

التأمین بنظام  يتمتع  التأمین االجتماعى. ولكل مواطن ال  توفیر خدمات  الدولة   تكفل 
 االجتماعى الحق فى الضمان االجتماعى، بما يضمن له حیاة كريمة، إذا لم يكن قادًرا

على إعالة نفسه وأسرته، وفى حاالت العجز عن العمل والشیخوخة والبطالة
الزراعیین  والعمال  الفالحین،  لصغار  مناسب  معاش  توفیر  على  الدولة   وتعمل 
 والصیادين، والعمالة غیر المنتظمة، وفًقا للقانون. ، وأموال التأمینات والمعاشات أموال
العامة، وھى وعوائدھا المقررة لألموال  الحماية  أوجه وأشكال  تتمتع بجمیع   خاصة، 
  حق للمستفیدين منھا، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرھا ھیئة مستقلة، وفقاً للقانون

وتضمن الدولة أموال التأمینات والمعاشات

التأمین  نظام  خدمات  وتقديم  توفیر   مسئولیة  الدولة  عاتق  علي  وضع  الدستور  أن  ذلك  من   ويتضح 
 االجتماعى لالفراد ،بما فى ذلك االفراد الغیر مؤمن علیھم والزم الدولة بتوفیر معاش مناسب لبعض الفئات
 التى حددتھا المادة ( صغار الفالحین / والصیادين / والعمالة غیر المنتظمة ) ، وقد وضع قانون العمل وقانون
 التأمینات االجتماعیة والقرارات الوزارية التعريفات والحقوق الواجبة للعمالة غیر المنتظمة ، على النحو

 التالى

 حیث تنص المادة 26 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على 

 تتولى الوزارة المختصة رسم سیاسة و متابعة تشغیل العمالة غیر المنتظمة وعلى 
عمال و  والمحاجر  المناجم  وعمال  البحر  وعمال  الموسمیین  الزراعة  عمال   األخص 

 المقاوالت
 ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنیین و االتحاد العام لنقابات عمال مصر
 القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتشغیل ھذه الفئات و اشتراطات السالمة
و المالیة  اللوائح  و  بشأنھم  اتخاذھا  الواجب  اإلعاشة  و  االنتقال  و  المھنیة  الصحة   و 

   اإلدارية التى تنظم ھذا التشغیل



 أما قانون التأمینات االجتماعیة4  الجديد، رقم 148 لسنة 2019، لم يغفل
النظام من  المستفیدة  الفئات  بتحديد  قام  إنه  بل  المنتظمة  غیر   العمالة 
 التأمینى الجديد، وذلك وفًقا للبند الرابع من الباب الثاني للقانون والخاصة
 بالعمالة غیر المنتظمة وقسم الفئات التي تنطبق علیھا تصنیف العمالة غیر

المنتظمة وتسري علیھا أحكام القانون إلى 10 تصنیفات وجاءت كاآلتي

مالك العقارات المبنیة الذين يقل نصیب كل منھم من الدخل السنوي عن فئة الحد األدنى ألجر االشتراك

عمال التراحیل 

 صغار المشتغلین لحساب أنفسھم كالباعة الجائلین ومنادي السیارات وموزعي الصحف وماسحي األحذية
المتجولین وغیرھم من الفئات المماثلة والحرفیین

خدم المنازل ومن في حكمھم الذين يعملون داخل المنازل

محفظي القرآن الكريم وقرائه 

المرتلین والقیمة وغیرھم من خدام الكنیسة 
 

 ورثة أصحاب األعمال في المنشآت الفردية، بشرط أال يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثھا، وأن يكون نصیب
األدنى ألجر الحد  أقل من  الدخل  الضريبة على  لربط  أساًسا  المتخذ  للمنشأة  السنوي  الدخل   الوارث من 

االشتراك، وأال يكون قائًما بإدارة المنشأة

أو الماشیة  تربیة  أو في مشروعات  الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتین  المؤقتین في   العاملین 
 الحیوانات الصغیرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي االستصالح واالستزراع، ويقصد بالعاملین المؤقتین

من نقل مدة عمالتھم لدى صاحب العمل من نشاط

 حائزي األراضي الزراعیة الذين تقل مساحة حیازتھم عن فدان سواء كانوا مالًكا أو مستأجرين باألجرة أو 
 بالمزرعة

مالك األراضي الزراعیة، غیر الحائزين لھا ممن تقل ملكیتھم عن فدان 
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ن  � الجريدة الرسمية  بتاريخ 22/8/2019   4



 وبتاريخ 25/7/2019  صدر 5قرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019 بشأن اصدار
(عمال المنتظمة  غیر  العمالة  وحماية  ورعاية  لتشغیل  واالدارية  المالیة   الالئحة 
 المقاوالت والزراعة والموسمیین والمؤقتین ومن فى حكمھم )  والذى نص فى المادة

الثانیة  على

ن  � الوقائع ا��ية � العدد 167   5

قرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019 

 يلتزم بأحكام ھذه الالئحة كافة الجھات الحكومیة من وزارات، ووحدات الحكم المحلي، 
 والوحدات ذات الموازنة الخاصة، وغیرھا، والھیئات والمشروعات التابعة لجھات حكومیة
الخاص، والقطاع  العام،  األعمال  وقطاع  العام،  القطاع  وشركات  العامة،   والھیئات 
 والمنظمات النقابیة العمالیة بكافة مستوياتھا، والنقابات المھنیة، والجمعیات األھلیة

    والمؤسسات الخاصة، واألجھزة والجھات المختصة بشئون العمالة غیر المنتظمة

 أ-مفاھیم وتعاريف
 وضعت الالئحة المشار الیھا تعاريف وتحديد مفھوم العمالة غیر منتظمة والجھات واالدارات الخاضعة لھا فى

المادة االولى منھا  حیث جاءات على النحو التالى

العمل الموسمي 

 ( العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف علیھا أيا كانت مدته)

العمل المؤقت 

العمل الذي يدخل بطبیعته فیما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبیعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتھى بانتھائه)

العمل العرضي

 (العمل الذي ال يدخل بطبیعته فیما يزاوله صاحب العمل من نشاط، وال يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشھر)

عمال الموانئ 

 العاملون الذين يقومون بأداء عمل غیر دائم بطبیعته بالموانئ البحرية داخل المیاه اإلقلیمیة والجافة، والموانئ النھرية

عمال الزراعة 

 العمال الذين يقومون بأعمال في مجال الزراعة، والري، والصرف، والثروة المائیة لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوع العمل

 محل العملیة، وال يعتبر من عمال الزراعة مالكي أو مستأجري أو حائزي األراضي الدراعیة

 عمال الصید 

 عمال الصید على المراكب لدى الغیر واالستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمھم

عمال المقاوالت 

 العمال الذين يرتبط عملھم بأعمال المقاوالت أيا كانت مدة أو نوع ھذا العمل

الجھات التنفیذية المعاونة

الجھات التي تعاون اإلدارة المعنیة في القیام بمھام عملھا مثل (مديرية اإلسكان - المحافظة - األحیاء - ھیئة األبنیة التعلیمیة .... الخ

اإلدارة المختصة بالوزارة

 اإلدارة العامة لتشغیل ورعاية العمالة غیر المنتظمة والمعاقین واألقدام
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طبقاً للمادة الثانیة فى الالئحة المالیة واالدارية فقد حددت فئات العمالة غیر المنتظمة على ھذا النحو

تسرى أحكام ھذه الالئحة على جمیع العمال الموسمیین والمؤقتین وعلى األخص
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اإلدارة المختصة بالمديرية

 (  إدارة تشغیل ورعاية العمالة غیر المنتظمة بالمديرية)

اللجنة االستشارية المحلیة

 اللجنة المشكلة بمديرية القوى العاملة لتشغیل ورعاية العمالة غیر المنتظمة برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلي الجھات المعنیة

اللجنة المركزية 

 اللجنة المشكلة بوزارة القوى العاملة لمتابعة تشغیل ورعاية العمالة غیر المنتظمة واإلشراف المالي على أنشطة تشغیل ورعاية ھذه العمالة)

بالمديريات

السلطة المختصة

وزير القوى العاملة

المديرية

مديرية القوى العاملة الواقع في دائرة اختصاصھا النشاط

الوزارة

  الوزارة المختصة بشئون العمل

10

11

12

13

14

15

 ب – تحديد فئات العمالة غیر المنتظمة

 عمال المقاوالت: وعلى سبیل المثال (النجار - الحداد - الكھربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة -

 سائق معدات میكانیكیة - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر اآلبار - عامل قطع ونحت األحجار - عامل زجاج - عامل التركیب واإلصالح والصیانة

  - عامل تشغیل الماكینات والمعدات - المبیض العامل العادي - عمال الخدمات ... الخ

 عمال الزراعة الموسمیین: وعلى سبیل المثال: (العاملین في الحقول - الحدائق - البساتین - أو في أراضى االستصالح الزراعي - أو في 

 مشروعات تربیة الماشیة - أو الحیوانات الصغیرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكھة والخضروات)، ويعتبر في حكمھم من

يعملون لدى الغیر في األعمال اآلتیة

تنظیف البذور وتنقیتھا

الري والصرف، وإنشاء وصیانة وتطھیر مرافقھا، وحفر اآلبار االرتوازية

العاملون في الصناعات القائمة على الخدمات الزراعیة في المناطق الريفیة كصناعات الخوص واأللیاف وقش األرز 

  عمال محالج األقطان 

عمال الصید: على المراكب لدى الغیر واالستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمھم

 عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المیاه اإلقلیمیة والجافة، والموانئ النھرية، وعلى سبیل المثال األعمال اآلتیة (نجارة السفن 

 - لحام - فك وتربیط الحاويات - عمال ساحات تستیف - الراشمة والدھان - تحمیل وتعتیق - صیانة وتموين السفن وكراكات والحفارات - صیانة

  (النشات وفاليك ... الخ

 وقد اناطت المواد 4 و5 و 6 و 7 و8و9و10و11و12 من الالئحة اخضاع نشاط فئات العمالة غیر المنتظمة إلى
 وزارة القوة العاملة وحذرت الھیئات الحكومیة والخاصة من عدم التعاقد مع ھذة الفئات المحددة فى الالئحة
 إال بعد الرجوع إلى مديرية القوى العاملة التابع لھا نشاط العمل وأن ھذه الفئات تخضع لمديرية القوى

العاملة ، وإلزمت الالئحة مديرية القوى العاملة بتسجیل بیاناتھم، واستخراج الكارنیه الخاص بھم مجانا



أما المادة 30 من الالئحة فقد وضحت الحقوق المالیة والعینیة لتلك الفئات حیث نصت على
آخر تصرف قرار  أو  قانون  أي  وفقا ألحكام  تكون مقررة  عینیة  أو  مالیة  بأية حقوق  اإلخالل   مع عدم 
 النسبة المقررة للرعاية االجتماعیة والصحیة للعمالة الخاضعة ألحكام ھذه الالئحة وذلك على النحو

التالي

 ج – الحقوق المالیة

1

2
3

4

5

6

7

8

 حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره                     10.000 جنیه فقط عشرة آالف جنیه مصري 
حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره                   10.000 جنیه (فقط عشرة آالف جنیه مصري 
حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره                  5.000 جنیه  فقط خمسة آالف جنیه مصري 
 حالة إجراء عملیة جراحیة كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره  5.000 جنیه (فقط خمسة آالف جنیه مصري 

ما لم يكن قد أجرى العملیة عن طريق اإلدارة المختصة وتحملت تكلفتھا المالیة
حالة إجراء عملیة جراحیة صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره               2.000 جنیه فقط ألفا جنیه مصري 

 ما لم يكن قد أجرى العملیة عن طريق اإلدارة المختصة وتحملت تكلفتھا المالیة
 حالة الوفاة ألحد أقارب العامل من الدرجة األولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره      2.000 جنیه فقط ألفي 
جنیه مصري
 حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره                                       3.000 جنیه (فقط ثالثة آالف جنیه  
مصري) ولمرة واحدة فقط
 حالة المولود األول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره                      2.000 جنیه (فقط ألفا جنیه مصري) 
(وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره                        3.000 جنیه (فقط ثالثة آالف جنیه مصري
 منح األعیاد (عید األضحى - عید الفطر - عید العمال - المولد النبوي) يصرف للعامل مبلغ    500 جنیه (فقط 
خمسمائة جنیه مصري) للعامل المسجل

 وفي جمیع األحوال يجوز إضافة منح جديدة، أو زيادة المبالغ المذكورة في ھذه
 المادة بناء على توصیة اللجنة

 المركزية واعتمادھا من السلطة المختصة، على أن يكون العرض مشفوعا
بمبرراته وتتوافر الموارد المالیة لتغطیته
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