
 شكوى إلى المحقق فى شكاوى اإللتزام بخصوص شركة أسمنت بنى سویف (تیتان) 
 ممولھ من مؤسسة التمویل الدولیھ وال

حول إنتھاكات لشركة أسمنت بنى سویف ( تیتان) والممولھ من تعد ھذه الشكوى إستكماال لشكوى سابقھ 
والمتضرررین من قیام الشركھ بعدم اإللتزام ، إال إنھا تخص عدد أخر من العمال التمویل الدولیھ  ةمؤسس

 -بأحكام القوانین الوطنیھ فضال عن عدم تنفیذ أحكام القضاء المحلى وذلك وفقا للتفصیل األتى :

كشركة مساھمة تابعة للشركة القابضة للتعدین  19/10/1993تأسست شركة اسمنت بنى سویف فى   •

وكانت اسھمھا مملوكھ بالكامل للشركة القابضة  1993لسنة  76 والحراریات بموجب قرار وزیر قطاع االعمال رقم

للتعدین والحراریات وتنفیذا لسیاسة خصخصة قطاع االعمال العام الذى تبنتھ الحكومة المصریة قامت الشركة القابضة 

قد بیع % من اسھم شركة اسمنت بنى سویف لشركة فینانسیرالفارج الفرنسیة بموجب ع76للتعدین والحراریات ببیع 

% من اسھم الشركة المباعة الى ذات الشركة الفرنسیة 19ثم قامت مرة اخرى ببیع نسبة  12/7/1999مؤرخ 

قام اتحاد العاملین بالشركة ببیع نصیبھ   14/4/2004وبموجب عقد بیع مؤرخ  6/1/2000بموجب عقد بیع مؤرخ 

 % لذات الشركة 5من االسھم وقدره 

بمقتضاھا تلتزم الشركة الفرنسیة بالحفاظ على العمالة بالشركة المسجلة بكشوف وقد تضمنت عقود البیع بنودا  •

عامال وعلى كافة حقوقھا ومزایاھا اال ان الشركة الفرنسیة قامت  730والبالغ عددھم  30/6/1999المرتبات فى 

 452نھت خدمة وابتصفیة العمالة وتسریح العمال مقابل منحھم مكافات زھیدة تارة وبالضغط علیھم تارة اخرى 

تحت مسمى المعاش المبكر وقد شاب مسلك الشركة فى تصفیة العمالة القدیمھ بالشركة المباعة عدة  عامال منھم 

 -مخالفات على النحو التالى :

حیث خالف مسلك الشركة قرار اللجنة الوزاریة لقطاع االعمال العام وتوسیع قاعدة الملكیة الصادر  -1

 والذى الزم الشركة المشتریة بالمحافظة على العمالة وعلى كافة حقوقھا  14/1/1999بتاریخ 

ة الفرنسیة كما جاء قرار الشركة بتصفیة العمالة القدیمھ مخالفا لبنود عقد البیع المحرر بین الشرك -2

 والشركة القابضة للتعدین والحراریات والذى اشترط ایضا المحافظة على العمالة بالشركة المباعة وضمان كافة حقوقھا 

والتى  1991لسنة  203من قانون قطاع االعمال العام رقم  45كما صدر قرار الشركة بالمخالفة للمادة  -3

فقد الجنسیة المصریة أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة   -1 -ة:تنتھى خدمة العامل ألحد األسباب اآلتینصت على "

 1975لسنة  79بلوغ سن الستین وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمین الصادر بالقانون رقم  - 2 . لرعایا الدول األخرى

جریمة مخلة بالشرف أو  صدور حكم بات بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقیدة للحریة فى -4  عدم اللیاقة بالخدمة صحیا -3

  . االستقالة -6 . انتھاء العمل العرضى . أو المؤقت أو الموسمى  -5 األمانة ما لم یكن الحكم مع وقف التنفیذ الشامل



وكل ھذه الحاالت والخاصة بانھاء خدمة العاملین بالشركات لم "  . الوفاة -8 . اإلحالة إلى المعاش أو الفصل -7

 خدمة بسبب المعاش المبكر  تتضمن حالة انھاء ال

تلتزم الدولة بالحفاظ على انھ "  13كما خالف مسلك الشركة الدستور المصرى والذى نص فى مادتھ   -4

متوازنة بین طرفي العملیة االنتاجیة، وتكفل سبل التفاوض  علي حقوق العمال، وتعمل على بناء عالقات عمل

ویحظر فصلھم  مل وتوافر شروط األمن والسالمة والصحة المھنیة،حمایة العمال من مخاطر الع الجماعى، وتعمل على

 ً  ، وذلك كلھ على النحو الذي ینظمھ القانون " تعسفیا

والتى نصت  53كما جاء مسلك الشركة مخالفا لمبدأ المساواة الذى قرره الدستور المصرى فى مادتھ  -5

------ریات والواجبات العامة التمییز بینھم بسبب على " المواطنون لدى القانون سواء وھم متساوون فى الحقوق والح

 " -----او الى سبب اخر 

الخاصة بالتمییز في مجال االستخدام والمھنة  111االتفاقیة رقم كما یعتبر مخالفا للمادة االولى من  -6

في مصطلح االتفاقیة، تشمل كلمة "تمییز": (أ) أي میزة أو  -1والصادرة من منظمة العمل الدولیة والتى تنص على " 

استثناء أو تفضیل یتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السیاسي أو األصل الوطني أو المنشأ 

االجتماعي، ویسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعید االستخدام أو المھنة" حیث 

میزت الشركة بین العمال القدامى فسرحتھم والعمال الجدد الذین عملوا بالشركة بعد شرائھا من قبل الشركة الفرنسیة 

وفى ذلك الوقت قامت شركة فینانمیر الفارج ببیع حقوقھا فى شركة أسمنت بنى سویف .بدون سبب او مبرر قانونى 

إلى شركة تیتان والتى قامت مؤسسة التمویل الدولیھ بالمشاركھ بحصھ فى أسھمھا فیما بعد ، وھو األمر الذى یمثل فى 

مشروعات تتوافق مع معاییر األداء من حرصھا على تمویل الواقع عدم إتساق ما بین ما تدعیھ مؤسسة التمویل الدولیھ 

 عاتق على تقع األداء معاییر مع تتوافق بطریقة والبیئیة االجتماعیة واآلثار المخاطر إدارة أن حین الخاصھ بھا (وفي

متطلبات  مع تتوافق بطریقة تشغیلھا یتم تمولھا التي المشروعات أن لضمان الدولیة التمویل مؤسسة تسعى المتعامل،

مشروع  ألي الدولیة التمویل مؤسسة بھ تقوم الذي والبیئي االجتماعي االستعراض یمثل لذلك، ونتیجة .األداء معاییر

 نطاق تحدد أنھا آما ال، أم الدراسة محل المشروع بتمویل ستقوم آانت إذا ما تقریر في مھًما عامالً  مقترح

 تعمل السیاسة، بھذه االلتزام خالل ومن .الدولیة التمویل مؤسسة توفره الذي للتمویل والبیئیة الظروفاالجتماعیة

 المؤسسة بھا تقوم التي باإلجراءات یتعلق فیما والمساءلة والشفافیة التنبؤ إمكانیة تحسین على الدولیة مؤسسةالتمویل

 جانب إلى األداء، وتحسین والبیئیة االجتماعیة المخاطر مع التعامل على المتعاملین تساعد أنھا آما القرار، وعملیة صنع

 ).الواقع أرض على اإلیجابیة التنمیة نتائج تحسین على أنھا تعمل
القسم األول تحت عنوان الغرض من  2006لعام والبیئیة  االجتماعیة التنمیة الخاصة باستمراریة األداء الدولیة ومعاییر التمویل مؤسسة *سیاسة

 ) .5ھذه السیاسھ فقره (



 خالل األداء بمعاییر تفي أن منھا یتوقع ال التي الجدیدة المشروعات أنشطة بتمویل الدولیة التمویل مؤسسة تقوم ال(

 ).معقولة زمنیة فترة

 8بند  والبیئي االجتماعي االستعراضتحت عنوان  الدولیة التمویل مؤسسة ومسئولیات أدوار :۳ معاییر األداءالقسم*

لذلك قام العدید من العمال الذین تم تسریحھم بموجب المعاش المبكر الذى اجبروا من خاللھ على ترك عملھم  

ضد كال من رئیس مجلس  لسنة  43213 باللجوء الى القضاء ورفع قضیة امام محكمة القضاء االدارى تحت رقم 

ركة تیتان ورئیس مجلس ادارة شركة الوزراء المصرى ووزیر االستثمارووزیر الصناعة ورئیس مجلس ادارة ش

فینانمیرالفارج واخرین اللغاء وبطالن عقود بیع الشركة وعودة العمال الیھا وبعد ثالثة سنوات من التقاضى 

والذى نص فى حیثیاتھ ومنطوقھ على اعادة العاملین الذین تم انھاء  15/2/2014اصدرت المحكمة حكمھا بتاریخ 

الى اعمالھم بالشركة المباعة  مع  30/6/1999عامل فى  413المرتبات وعددھم  خدمتھم وكانوا مقیدین بكشوف

اجراء التسویة المالیة الالزمة بین ماتم صرفھ من مكافات ومعاشات للعمال وبین مایستحقونھ من مرتبات وخالفھ 

 ا اصابھم من اضرار بافتراض بقائھم فى العمل من تاریخ انھاء خدمتھم حتى تاریخ اعادتھم للعمل تعویضا لھم عم

برفض االستشكال وبناء  2015 /21/3ھذا وقد قامت الشركة باالستشكال على الحكم حیث قضت المحكمة بتاریخ  •

موعد للتنفیذ وقد تجمع العمال فى  4/5/2015علیھ قام السید المستشار مدیر ادارة تنفیذ االحكام بتحدید یوم 

قضاء وتنفیذ الحكم الصادر لھم اال ان ادارة الشركة قامت بالمماطلة فى ھذاالیوم مطالبین الشركة باحترام احكام ال

محاولة منھا لاللتفاف على الحكم حیث عرضت الشركة عودة العاملین الذین قاموا برفع القضیة وعددھم اثنین فقط 

لین المقیدین دون باقى العاملین وھو ما رفضھ العاملین واصروا على تمسكھم بماورد بالحكم وعودة جمیع العام

  30/6/1999بكشوف المرتبات فى تاریخ 

عامل باقامة دعوى قضائیة تحت رقم  67عامل على قید الحیاة وورثة  241وایذاء ذلك قام باقى العاملین وعددھم  •

قضائیة ضد كال من رئیس مجلس الوزراء المصرى ووزیر االستثمارووزیر الصناعة ورئیس  69لسنة  60937

تیتان فینانمیرالفارج واخرین لتنفیذ الحكم الصادر من محكمة القضاء االدارى فى الدعوى رقم مجلس ادارة شركة 

بتنفیذ الحكم السابق لباقى العاملین بشركة اسمنت بنى سویف  21/6/2016وقد حكمت المحكمة بتاریخ  43213

للعمال الذین لم یتوفوا ولم ویحق  30/6/1999والذین كانوا یعملون بالشركة فى التاریخ الذى حدده الحكم وھو 

یبلغوا سن الستین العودة الى اعمالھم بالشركة كما یحق لھم ولورثة من توفى منھم صرف المستحقات المالیة وفقا 

 لماقضى بھ الحكم فى منطوقھ واسبابھ 

ى والتى من الدستور المصر 100قد امتنعت عن تنفیذ ھذا الحكم ایضا مخالفة بذلك المادة تیتان اال ان شركة  •

الذي ینظمھ القانون.  تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفیذھا علي النحونصت على " 



الموظفین العمومیین المختصین، جریمة یعاقب علیھا  ویكون االمتناع عن تنفیذھا أو تعطیل تنفیذھا من جانب

النیابة العامة  نائیة مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعليھذه الحالة حق رفع الدعوى الج القانون، وللمحكوم لھ في

 ".الممتنع عن تنفیذ الحكم أو المتسبب في تعطیلھ بناًء علي طلب المحكوم لھ، تحریك الدعوي الجنائیة ضد الموظف

**** والى االن یتداول القضاء المصرى العشرات من القضایا المرفوعة من المئات من العمال ضد الشركة 

 .الفرنسیة الجبارھا على احترام القانون والدستور واالتفاقیات الدولیة وتنفیذ احكام القضاء 

األداء الخاصة بمؤسسة التمویل الدولیة بمعاییر العمالیة الواردة ولما كان مسلك شركة تیتان یعد إنتھاكا للحقوق 

وبخاصة الجوانب المتعلقة بالعمالة وظروف العمل التى تؤكد على أن مواصلة النمو االقتصادى وتولید الدخل إنما 

یرتكز على حمایة الحقوق األساسیة للعمالة وأن العالقة السویة بین العمالة واإلدارة تعد عنصرا أساسیا من عناصر 

 ألى شركة ، وأن من بین أھداف معاییر اإلداء فیما یتعلق  بحمایة الحقوق األساسیة للعمالة العمل على :االستدامة 

 . وتحسینھا علیھا والحفاظ واإلدارة العامل بین العالقة حدود صیاغة -

  العمل بقوانین وااللتزام العمال بین الفرص وتكافؤ التمییز وعدم العمال مع المنصفة المعاملة تعزیز -

 . الوطنیة والتوظیف

العمالھ وظروف  2معیار األداء  2006والبیئیة لعام  االجتماعیة التنمیة الخاصة باستمراریة األداء الدولیة ومعاییر التمویل مؤسسة سیاسة *

 . -األھداف  –العمل 

كما جاء مسلك شركة تیتان مخالفا كذلك للبند الثامن من المعیار الثانى والخاص بظروف العمل وشروط التوظیف 

، إال أن الواقع أن شركة حیث قد أعتبر أن حقوق العمال الوارده بالقانون المحلى یجب إحترامھا واإللتزام بھا 

فاقیات الدولیھ فیما یتعلق بحقوق العمال الموظفین تیتان قد ضربت عرض الحائط بجمیع القوانین المحلیھ واإلت

 .كما تم ذكره تفصیال بعالیھ 

 بھذه االلتزام فیجب عمالیة، منظمة أیة مع الجماعیة المفاوضة اتفاقیات من اتفاقیة أیة في طرفًا المتعامل انك إذا(

 أو األجور مثل) التوظیف وشروط العمل ظروف مع تتعامل ال أو موجودة غیر االتفاقیات ھذه انتك إذا .االتفاقیة

 أو المرضیة اإلجازات أو اإلضافیة األعمال وتعویض اإلضافیة األعمال أوترتیبات العمل ساعات أو المنافع

 والتي المعقولة التوظیف وشروط العمل ظروف یوفر أن المتعامل فعلى ،(اإلجازة أو العطلة أو الوضع إجازات

 ). .الوطني القانون مع أدنى بحد تتوافق

 

(ففضال   اضحھ لتخفیض النفقات وتعظیم الربحومن جمیع ما سبق یتضح لنا بجالء أن شركة تیتان تتبع خطھ و

عن عدم سماح الشركة بعودة العمال المفصولین تعسفیا إال إنھا استمرت فى فصل عدد أخر من العاملین خالل 

عن تعمدھا إحالل الموظفین الدائمین فضال السنوات السابقھ من بینھم العمال الموقعین على الشكوى األولى ) 



ن المعاییر الخاصھ بمؤسسة التمویل الدولیھ فضال عن بعمالھ مؤقتھ من خالل شركات تورید عمالھ التراعى أیا م

إنتھاكھا للقوانین المحلیھ حیث یتم التعاقد مع العمل على مھن ووظائف وھمیھ فى حین یتم إلحاقھم بالمصنع بمھن 

ووظائف أخرى وھو ما یعد عدم إحترام للقوانین المحلیھ وإلتفافا على معاییر األداء الخاصھ بمؤسسة التمویل 

 ولیھ وأبرز مثال على ذلك حالة العامل أحمد راضى فتوح أحمد والتى تم ذكرھا تفصیال فى الشكوى األولى . الد

ورغم جمیع تلك اإلشارات على وجود خطھ لتخفیض النفقات إال إنھا غیر معلنھ وبالتالى لم یحدث بھا ثمة تشاور 

 مع الموظفین أو المنظمات الخاصھ بھم أو حتى الحكومھ .

 حالة في وذلك الموظفین، نفقات تخفیض عن الناجمة الضارة اآلثار حدة لتخفیف خطة یطور أن المتعامل على (

 التمییز عدم مبدأ على الخطة ھذه وترتكز .الموظفین من بیرك عدد تسریح أو الوظائف من بیرك إلغاءعدد توقعھ

 ذلك انك حیثما والحكومة، بھا الخاصة والمنظمات الموظفین مع المتعامل تشاور نفسھ الوقت في تعكس وأن

 ) .مناسبًا
العمالھ وظروف  2معیار األداء  2006لعام  والبیئیة االجتماعیة التنمیة الخاصة باستمراریة األداء الدولیة ومعاییر التمویل مؤسسة سیاسة *

 . 12البند  العمل

 

 -:المطالب 
المشاریع التى یتم تمویلھا من قبل مؤسسة التمویل أوال : بوجھ عام مراجعة اإلجراءات الخاصھ بأختیار 

 الدولیھ.
وتنفیذ أحكام القضاء فیما یتعلق بحق من یرغب بأحكام القانون المحلى  بأتباع معاییر األداء و ثانیا : اإللتزام

 من العمال فى العوده للعمل وصرف التعویضات والمستحقات المالیھ لجمیع العمال المفصولین تعسفیا .
 

 -موقعین :ال
 :كال من فوض عدد من العمال فى تقدیم الشكوى بالنیابھ عنھم 

 باھر شوقى ومحمد عبد العظیم من المركز المصرى لإلصالح المدنى والتشریعى  -
 عبد المولى إسماعیل من الجمعیھ المصریھ للحقوق الجماعیھ . -
 

 للشكوى . ملحوظھ : مرفق صوره من التفویض فضال عن عدد من المستندات الداعمھ

 
 



 

 

 

 

 


