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٢

  ددـات العـويـحمت

  رقم الصفحة    

ــو ــةىوزارة القــ    العاملــ
  

  ٣   ....٢٠١٨ لسنة ٣٥قرار رقم : 

  ٢٠   ....٢٠١٨ لسنة ٣٦قرار رقم :   

  ١٧٣   ....٢٠١٨ لسنة ٣٧قرار رقم :   
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  ـرراتـق
  وزارة القوى العاملة

 ٢٠١٨ لسنة ٣٥قرار رقم 

  ابيةبإصدار الالئحة التنفيذية لقانون المنظمات النق
  ٢٠١٧ لسنة ٢١٣ الصادر بالقانون رقم ىالعمالية وحماية حق التنظيم النقاب

 القوى العاملةوزير 

  بعد االطالع على الدستور ؛
  ؛ وعلى قانون العقوبات

 ؛ى وعلى القانون المدن

 ؛ وعلى قانون اإلجراءات الجنائية

  ؛ى بشأن الحجز اإلدار١٩٥٥ لسنة ٣٠٨وعلى القانون رقم 

ـ  ١٩٧٣ لـسنة    ٧٣نون رقم   وعلى القا    شـأن تحديـد شـروط وإجـراءات       ى   ف
مجلس إدارة وحدات القطاع العـام والـشركات المـساهمة       ى  العاملين ف ى  انتخاب ممثل 

 والجمعيات والمؤسسات ؛

  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

ـ     هم والـشركات ذات المـسئولية   وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألس
  ؛  ١٩٨١ لسنة ١٥٩المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 

  ؛١٩٨٣ لسنة ٩٧وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

 ؛ ١٩٨٨ لسنة ١٤٤للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ى وعلى قانون الجهاز المركز

   ؛١٩٩١ لسنة ٢٠٣اع األعمال العام الصادر بالقانون رقم وعلى قانون شركات قط
  وعلى قانون المناطق االقتـصادية ذات الطبيعـة الخاصـة الـصادر بالقـانون             

  ؛٢٠٠٢ لسنة ٨٣رقم 
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٤

   ؛ ٢٠٠٣ لسنة ١٢وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
ـ     ٢٠١٣ لسنة   ١٠٧وعلى القانون رقم     مـة   االجتماعـات العا   ى بتنظيم الحـق ف

  لمواكب والتظاهرات السلمية ؛وا
  ؛٢٠١٦ لسنة ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

  ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢الصادر بالقانون رقم  وعلى قانون االستثمار

الـصادر  ى  وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حـق التنظـيم النقـاب           
  ؛٢٠١٧لسنة  ٢١٣رقم  بالقانون

 المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب األعمال ؛ى وبعد أخذ رأ

ه مجلس الدولة ؛آرتاما   علىوبناء 

 :رر ــــق

 ) ادة األوىلــامل (

شأن قانون المنظمات النقابيـة العماليـة   ى يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية المرافقة ف 
   .حكم يخالف الالئحة المرفقة كل ى المشار إليه ، كما يلغى وحماية حق التنظيم النقاب

 )املادة الثانية(

  .لتاريخ نشره ى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى ينشر هذا القرار ف
 ١٣/٣/٢٠١٨صدر بتاريخ 

  

 القوى العاملةوزير 

 حممد حممود سعفان
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٥

  الالئحة التنفيذية
   ىلنقاب لقانون املنظمات النقابية العمالية ومحاية حق التنظيم ا

 ٢٠١٧ لسنة ٢١٣الصادر بالقانون رقم 

  الفصل األول
  التعاريف واألحكام العامة

  : )١( ادةـم
لكلمات والعبارات التالية المعنـى المبـين     يقصد با ،  هذه الالئحة   تطبيق أحكام   ى  ف

   :قرين كل منها
 كل دورة هدفها الثقافة العمالية العامة ألعـضاء المنظمـة        :الدورة التثقيفية    -١

تنظمها المؤسسات   أو   تشترك فيها إحدى المنظمات النقابية     أو   النقابية العمالية ، تنظمها   
  .الثقافية العمالية بفروعها المختلفة 

  كـل دورة متخصـصة تنظمهـا الجامعـات العماليـة       :الدورة الدراسـية     -٢
  المنظمـات المتخصـصة بالـداخل    أو   إحدى الهيئات  أو   المعاهد العليا  أو   الجامعاتأو  
ألعضاء المنظمة النقابية العمالية ، بغرض رفع مهارات وقدرات عـضو            الخارج ، أو  

  .ى ممارسة النشاط النقابى فى التنظيم النقاب
 كل مهمة يكلف بها أعـضاء مجلـس إدارة المنظمـة    :مهمة العمل النقابية     -٣

  . لتلك المنظمةى النقابية وترتبط بممارسة النشاط النقاب
كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير           :تظم  العامل غير المن   -٤

   .مقابل أجر
   .مواسم دورية متعارف عليهاى عمل فيى  العامل الذ:ى العامل الموسم -٥
ـ ى يؤدى   العامل الذ  :حكمهم  ى  عمالة الخدمة المنزلية ومن ف     - ٦ مـن أجـل    الًعم
سـواء داخـل     متقطعة ،  أو   خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة    ى  ، ف أسر   أو   ،أسرة  

 . حد ملحقاتهأى ف أو خارجه أو المنزل الخاص
ى  قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم النقـاب            :القانون   -٧

   ٢٠١٧ لسنة ٢١٣ادر بالقانون رقم الص
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  ) :٢(مادة 
ال تسرى أحكام القوانين الخاصة باالجتماعات العامة على اجتماعـات أعـضاء            

، إذا عقد االجتمـاع بمقـر التنظـيم    النقابيالنقابية العمالية لممارسة نشاطهم   المنظمات  
  .مكان آخر مناسبى أ أو إحدى مؤسساته،أو ى النقاب

 فإذا ما رأت المنظمة النقابية العمالية عقد اجتماعاتها خارج مقراتهـا أو مؤسـساتها ،              
الحقـوق   أو فق العامةالمرا أو وجب عليها مراعاة أال يترتب على ذلك تعطيل الخدمات  

  .األساسية للمواطنين 
الميـادين   أو وال يعتبر من قبيل األماكن المناسبة لعقد تلك االجتماعات ، الطرق ،       

  .دور العبادة  أو العامة ،
   :)٣(مادة

تكوين المنظمات النقابية، ولهـم كـذلك حريـة         ى  ف  الحق – دون تمييز    –للعمال  
ـ   وذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات المقررة     االنسحاب منها،  أو   االنضمام إليها،  ه هـذ ى  ف

  . والنظم األساسية لهذه المنظمات الالئحة
منظمة نقابية عمالية بأية حقوق مستحقة له عـن         ى  من أ  وال يخل انسحاب العامل   

  . للوائح نظمها األساسية ااشتراكه بتلك المنظمة وفقً
   :) ٤( مادة

 ية مستقلة عن غيرها مـن المنظمـات ،        لكل منظمة نقابية عمالية شخصية اعتبار     
  ، االنضمام لمنظمة نقابية أخـرى أعلـى      ى  للمنظمة النقابية العمالية األدنى ، الحق ف      و

  .منظمة نقابية أخرى ى أو االنسحاب منها ، أو ممارسة نشاطها منفردة دون االنضمام أل
إلجـراءات  للمنظمة النقابية المعنيـة، القواعـد، وا      ى  األساسوتحدد الئحة النظام    

  .األخرى النقابية االنسحاب من المنظمات  أو باالنضمامالمتعلقة 
   :)٥( مادة

ـ ى  للمنظمة النقابية العمالية االستفادة من برامج وأنشطة التعاون الفن         تقـدمها  ى  الت
  .المنظمات الدولية المعنية بشئون العمل والعمال 

التمويـل   أو الـدعم  أو تالتبرعا أو وفى جميع األحوال يحظر عليها قبول الهبات 
  .الخارج  أو الجهات األجنبية سواء من الداخل أو من األفراد
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٧

   :)٦( مادة
ى ألوائحها الداخليـة     أو   ، للمنظمة النقابية العمالية  ى  األساسيحظر تضمين النظام    

  ، ، أو العـرق    ، أو األصل   ، أو الجنس   ، أو العقيدة   قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين     
 ، الـسياسي ، أو السن، أو االنتمـاء       ى  ، أو المستوى االجتماع     أو اإلعاقة   ، ، أو اللغة   ناللوأو  
  .سبب آخرى ألأو 

   :)٧( مادة
  ، الـوزارة المختـصة حـل المنظمـة النقابيـة           أو يحظر على الجهة اإلدارية    

 ، انتخاب ممثليها بحرية  ى  ف ، أو  وضع نظمها األساسية  ى  ، أو تقييد حقها ف     أو وقف نشاطها  
  . إعداد برامج عملهاى ف ، أو أنشطتها أو ، تنظيم إدارتهاى ف أو

   :)٨( مادة
مصلحة أن يطلب من المحكمة العماليـة المختـصة         ى  ذ ولكل   ،للوزير المختص  

  : الحاالت اآلتيةمن ى أى فالحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية 
بكتـاب   ، بعد إنـذاره      حةهذه الالئ  أو   القانون ، مخالفة مجلس اإلدارة ألحكام      -١

دون أن ، بإزالتها خالل مدة ال تقل عن خمسة عشر يومـا           موصى عليه بعلم الوصول     
  . ينفذ المجلس ما طلب منه

 ، ويعتبر مـن قبيـل       ارتكاب مجلس اإلدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة        -٢
  : تلك المخالفات ما يأتى

الواردة بالباب الرابـع مـن الكتـاب    ارتكاب مجلس اإلدارة إلحدى الجرائم   ) أ  ( 
 .من قانون العقوبات ى الثان

االستيالء  أو   ثبوت تربح أعضاء مجلس اإلدارة من أنشطة المنظمة النقابية ،         ) ب(
المضاربة بها لتحقيـق مـصالح شخـصية ،          أو   تبديدها ،  أو   على أموالها، 

 .ى نهائى وذلك بموجب حكم قضائ

 إلـى   ىترمى  ن تحبيذ أو ترويج المبادئ الت     إصدار قرارات أو تعليمات تتضم     -٣
تغيير أحكام الدستور األساسية بطرق غير مشروعة ، أو التحريض على قلـب نظـام               

 .الحكم ، أو التحريض على بعض طائفة أو طوائف من الناس ، أو على االزدراء بهم 
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٨

التحريض على استعمال    أو   تعليمات تتضمن استعمال ،    أو   إصدار قرارات ،   -٤
ـ        أو   التهديد ،  أو   اإلرهاب ،  أو   العنف ،  أو   وةالق ى أية تدابير أخرى غير مـشروعة ف

 . العملى االعتداء على حق الغير ف

 بحـل مجلـس اإلدارة    جميع األحوال ، يلتزم من صدر لصالحه الحكم         ى  وف -٥
  . الوقائع المصرية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورهى ه فنشر ملخصب

  ىالفصل الثان
   المنظمة النقابية العماليةإنشاء

   ) : ٩( مادة 
 األوراقيـداع   إللمنظمات النقابية العمالية من تـاريخ       تثبت الشخصية االعتبارية    

الوزارات المختصة بحسب األحوال ، وتمـارس     أو   المطلوبة بالجهة اإلدارية المختصة   
ا من هذا التاريخنشاطها بحرية اعتبار .  

  ) :١٠( مادة 
  :ى ات النقابية العمالية من األتالمنظمتتكون مستويات 

  للجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة      ا أو   ، اللجنة النقابية للمنشأة   -١
  . حسب األحوالبالمحافظة أو 

  . النقابة العامة -٢
 .ى العمالى النقاباالتحاد  -٣

  ) :١١( مادة 
اللبس  إلى   يارها لالسم أال يؤدى   اختى  فى  على المنظمات النقابية العمالية أن تراع     

نطاق عملها، وعند التنـازع  ى منظمة نقابية عمالية أخرى تشترك معها فى  بينها وبين أ  
  . توفيق أوضاعها أو تاريخ إيداع أوراقها،ى تكون األولوية للمنظمة األسبق ف

   ) :١٢( مادة 
النقابـات العامـة   تحدد لوائح النظم األساسية للجان النقابية المهنيـة العماليـة ، و   

تدخل ضـمن   ى  واالتحادات النقابية العمالية، األعمال والوظائف المرتبطة والمتماثلة الت       
  . هذا الشأنى ا للمعايير الدولية المطبقة فالتابعة لها وفقًى التصنيف النقاب
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٩

  الثالثالفصل 
   أوراق تأسيس وقيدداعـإي

  المنظمات النقابية العمالية
  :) ١٣(مادة 

إدارة المنظمـة النقابيـة     ختاره هيئة المكتب من بين أعـضاء مجلـس          من ت  يقوم
خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ انتخـاب الجمعيـة العموميـة التأسيـسية      العمالية  
   المختـصة وبيانهـا    اإلداريـة  جهةالب  ثالث نسخ من أوراق التأسيس      بإيداع للمجلس،

   : ىعلى النحو اآلت
ورقمـه  ،  به اسم كل منهم، ولقبه ابينًمبية المنظمة النقاى مؤسسكشف بأسماء    -١

إن  ورقم هاتفـه  ،   ، وجهة عمله  ومهنته   ومحل إقامته،    تاريخ ومحل ميالده،   و ،ى  القوم
  . عليه من كل عضو منهماموقعوجد ، 
، توقيـع أعـضاء مجلـس إداراتهـا      بالً مذي للمنظمة النقابية ى  األساسالنظام   -٢
  . التوثيق المختص من مكتب على إحداها رسميا اومصدقً
  واختيـار ممثـل هيئـة المكتـب        محضر انتخاب أعضاء مجلـس اإلدارة،      -٣

  . إجراءات اإليداعى ف
، كشوف بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وهيئة المكتب، وصفة كـل مـنهم              -٤
 . ، ورقم هاتفهى ، ورقمه القوم وجهة عمله، ومحل إقامته وصناعته ،وسنه 
 .سارية ألعضاء مجلس اإلدارة ى مصورة بطاقات الرقم القو -٥

تقديم بيان بعدد اللجان    ى  العمالى  االتحاد النقاب  أو   كما يشترط لتأسيس النقابة العامة    
عـدد   أو   ، النقابية العمالية المنظمة للنقابة العامة ، وأسـمائها ، ومحاضـر تـشكيلها            

، وبيـان    تشكيلها ، وأسمائها ومحاضر  ى  العمالى  النقابات العامة المنضمة لالتحاد النقاب    
 .بعدد العمال المنضمين لعضوية تلك المنظمات النقابية بحسب األحوال 

للمنظمـة  ى  ويجب أن يوضع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام األساس           
  .تشكيالتها  أو النقابية
ير يطرأ على   يتغى  يتضمن أ ى  وتلتزم المنظمات النقابية العمالية بإيداع بيان سنو       

  .د أعضائها أعدا
وفى جميع األحوال يجب تسليم الجهة اإلدارية المختصة البيانـات، والكـشوف             

  .جانب النسخ الورقية  إلى المشار إليها على أقراص مدمجة
ـ      ى  وتعتبر األوراق الخاصة باإليداع المنصوص عليها ف        ا هـذه المـادة ، أوراقً

  .تطبيق أحكام قانون العقوبات ى رسمية ف
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١٠

  :) ١٤(مادة 
   بإيـداع أوراق التأسـيس، وتـسلم      االمختـصة محـضر   الجهة اإلداريـة    حرر  ت

 خطابات رسـمية لكـل مـن    ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه     إلى   صورة معتمدة منه  
  :  الجهات اآلتية

   .تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لهاى الذلبنك ا -١
   .ابيةمصلحة األحوال المدنية العتماد أختام المنظمة النق -٢
ـ المطابع األميرية لنشر الئحة النظام      الهيئة العامة لشئون     -٣ للمنظمـة  ى  األساس

  .النقابية ومحضر اإليداع بالوقائع المصرية 
  :) ١٥(مادة 

ا مـن تـاريخ إيـداع األوراق       خالل ثالثين يوم  اإلدارية المختصة   جهة  لإذا تبين ل  
 ، اسـتيفاء األوراق     عـدم  أو    ، صحةعدم   من هذه الالئحة     )١٣(المادة  ى  فالمنصوص عليها   

بكتاب موصى عليـه     للمنظمة بذلك ى  القانونوجب عليها إخطار الممثل      اإلجراءاتأو  
  .مصحوب بعلم الوصول 

  ، اإلجراءات محـل اإلخطـار     أو   ،فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح األوراق        
لجهة اإلدارية المختـصة    لا من تاريخ وصوله إليها، كان        خالل ثالثين يوم   هائاستيفاأو  

  . أمام المحكمة العمالية المختصة النقابية االعتراض على نشأة المنظمة
  الفصل الرابع

  إجراءات الترشح واالنتخاب
  لتشكيالت المنظمات النقابية العمالية

  :) ١٦(مادة 
  تشكل بقرار من الوزير المختص لجـان عامـة لإلشـراف علـى االنتخابـات              

   : ىعلى النحو اآلت
   ،بدرجـة قـاض   أعضاء الجهات والهيئات القـضائية    أحد    -١

  ارئيس   .ما يعادلها على األقلأو 
  اعضو  .من ينيبه  أو مدير مديرية القوى العاملة المختصة  -٢
  اعضو   .أحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية  -٣
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القطـاع   أو   للدولةى   بالجهاز اإلدار  نحد العاملي أيتولى أعمال األمانة الفنية للجنة      
المؤسسات التابعـة لـه وال      أو  ى  العمالى  االتحاد النقاب  أو   قطاع األعمال العام   أو   العام

  . مداوالت اللجنةى يكون له صوت معدود ف
  :ى يأتوتختص اللجان العامة المشرفة على االنتخابات بما 

اإلشراف على تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحـل االنتخـاب لعـضوية             )  أ( 
  .لس إدارة المنظمات النقابية العمالية مجا

  ، إجـراءات الترشـح   ى  ف مصلحةى  ذتقدم من كل    ى  التالتظلمات  ى  ف البت) ب(
خالل المواعيد المحـددة  وذلك نتائج االنتخابات،   أو   الناخبين، أو   كشوف المرشحين، أو  

  .لالنتخاباتى الزمنبالجدول 
والقـرارات المنفـذة    ،  كام القانون   طبقًا ألح  اعتماد نتائج االنتخابات وإعالنها   ) ج(

  .، وهذه الالئحة له
  ) : ١٧(مادة 
تشكل بقرار من الوزير المختص لجان فرعية لتنظيم عمليات التصويت، وإجراء            

  : ى فرز األصوات على النحو اآلت
للدولة أو القطاع العام أو قطاع األعمال       ى  احد العاملين بالجهاز اإلدار     -١

  ارئيس  . أو المؤسسات التابعة له ى المعنى قابالعام أو االتحاد الن
عدد اثنين من أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية من غيـر             -٢

  .المرشحين 
ى يتولى أعمال األمانة الفنية للجنة احد العاملين بالجهـاز اإلدار          و

   العــاماألعمــالقطــاع  أو القطــاع العــام  أو للدولــة
المؤسسات التابعة له ، وال يكون لـه        أو  ى  العمالى  االتحاد النقاب أو  

  . وجدت نإمداوالت اللجنة ى صوت معدود ف
 الكامـل   شـراف اإلوتباشر هذه اللجان مهامها وعملهـا تحـت          

ـ          ى والمباشر للجان العامة المشرفة على االنتخابات المشار إليها ف
  . من هذه الالئحة )١٦(المادة 

  أعضاء

  ) : ١٨(مادة 
وكيلـه الخـاص بموجـب     أو ،الترشح من المرشح شخصييجب أن تقدم طلبات ا 

ـ        إلى   توكيل رسمي،   لالختـصاص   االلجان العامة المشرفة على إجراء االنتخابات وفقً
  . لكل منهاى المكان
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   ) : ١٩(مادة 
  :ى ما يأتى يجب أن يشتمل طلب الترشح عل

 .إن وجد سم الشهرةاوى االسم الرباع -١
 .ى الرقم القوم -٢
 .حل الميالد تاريخ وم -٣
 .الوظيفة  أو المهنة -٤
 .محل اإلقامة  -٥
 .محل العمل  -٦
 . ى المؤهل الدراس -٧
 .إن وجد  مجلس إدارتهاى إليها وصفته فى ينتمى النقابة المهنية الت -٨
  ) : ٢٠( مادة 

   :المرشح أن يرفق بطلب الترشح المستندات اآلتيةى يجب عل
 .رية ساى صورة من بطاقة الرقم القوم -١
 .صورة من شهادة الميالد  -٢
يشغلها ودرجتـه  ى يعمل بها تتضمن الوظيفة الت ى  شهادة معتمدة من الجهة الت     -٣

 .نوع التعاقد  والوظيفية
  .ا من أدائها قانونًىأعف أو  أدى الخدمة العسكريةنه قدأشهادة تفيد  -٤
  .قل  على األشهادة محو األمية أو ،ى األساسشهادة إتمام التعليم  -٥
  .صدورها أكثر من ثالثة أشهر ى صحيفة الحالة الجنائية لم يمض عل -٦
الجمعية العمومية  ى  المرشح ف  شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية       -٧
ـ تحددها الئحة النظام    ى  التللمدة  ا بصفة منتظمة     اشتراكاته وسداده للمنظمـة  ى  األساس
  . الترشح  حتى تاريخ فتح باب المعنيةالنقابية
مفـوض   أو   إقرار من المرشح العامل بالقطاع الخاص يفيد بأنه غير مختص          -٨

  .بعض سلطات صاحب العمل  أو ممارسة كلى ف
أية منظمة نقابية عمالية مـن       إلى   إقرار مكتوب من المرشح بأنه غير منضم       -٩

 .ى المهنى ذات المستوى والتصنيف النقاب
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  ،ى  نشاط تجـار  ى  أى  يس صاحب عمل ف   إقرار مكتوب من المرشح بأنه ل      -١٠
 .ى خدم أو ،ى زراعأو ى صناعأو 

إقرار مكتوب من المرشح بأنه لـيس مـن بـين رؤسـاء القطاعـات ، أو رؤسـاء                    - ١١
 .وأعضاء مجالس إدارة الهيئات ، أو الشركات ، فيما عدا أعضاء مجالس اإلدارة المنتخبين 

ا ألكثر من ثالثة أفدنة إذا      حائز  أو اإقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس مالكً       -١٢
 .كان الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية 

 .شهادة طبية من أحد المعامل التابعة لوزارة الصحة تفيد خلو المرشح من السموم  - ١٣
   ) : ٢١( مادة 

أحيـل   ىيجب على المرشح لعضوية مجالس إدارة المنظمة النقابية العمالية الـذ          
 إلـى   أن يقدم باإلضافة  ى  دون فاصل زمن  ى  للتقاعد والتحق بعمل داخل التصنيف النقاب     

المادة السابقة ، شهادة رسمية معتمدة مـن مكتـب التأمينـات            ى  المستندات المطلوبة ف  
المعـاش لبلـوغ الـسن       إلى   االجتماعية المختص ، تفيد تاريخ التحاق المرشح المحال       

  . مين إصابات العملأنه مؤمن عليه تأو ، لمهنالقانونية بالعمل بإحدى ا
  ) : ٢٢( مادة 

 من ينيبه ، الكشوف النهائية ألسماء المرشـحين ،         أو   يعلن رئيس اللجنة العامة ،    
ـ         ى  المقر الرئيس ى  والناخبين ف    اليـوم التـالي  ى  للمنظمة النقابيـة المعنيـة ، وذلـك ف

  .لغلق باب الترشح 
  ) :٢٣( مادة 
المنظمة  عضويةالقانون يجب أن تتوافر شروط      من  ) ٤٠(ة  الماد مراعاة حكم ع  م
عضو المجلس طـوال مـدة      ى  اإلدارة ف وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس      ،  النقابية  

  .الدورة النقابية 
يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمـات النقابيـة        ى  التتعتبر األوراق والمستندات    و

  . ن العقوباتتطبيق أحكام قانوى ف العمالية، أوراقًا رسمية
  ) : ٢٤( مادة 

 ، التظلم من إجراءات     من أعضاء المنظمة النقابية العمالية    مصلحة  ى  يجوز لكل ذ  
نتائج االنتخابات، وذلك بطلـب يقـدم      أو   الناخبين ،  أو   كشوف المرشحين ،   أو   الترشح

ى لالنتخابـات الـذ   ى  الموعد الموضح بالجدول الزمن   ى  ألمين اللجنة العامة المختصة ف    
  . بتحديده قرار من الوزير المختص يصدر
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جميع األحوال يجب على اللجنة بحث التظلم والبت فيه خالل المدة المحـددة          ى  وف
   .اوإخطار المتظلم بقرارها مسبب المشار إليه ،ى بالجدول الزمن

  ) :٢٥(مادة 
 الطعن أمـام المحكمـة       ، لمنظمة النقابية العمالية  امصلحة من أعضاء    ى  ذيجوز لكل   

ـ إجراء من إجراءات الترشح أو على نتيجة االنتخـاب، أو      ى  أالية المختصة، على    العم ى ف
ـ  وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء              ،إجراءاته إجـراء  ى  ف

  . االنتخاب، أو من تاريخ إعالن النتيجة بمقار لجان االنتخاب حسب األحوال
وفـوات   اللجنة العامة المشرفة على االنتخاباتيقبل الطعن إال بعد التظلم أمام      وال

  . ميعاد البت فيه
   ) : ٢٦( مادة 

المنظمة النقابية العمالية المعنيـة النظـام       ى  بالتنسيق مع ممثل  المنشأة   تضع إدارة   
تحفظ سـالمتها   ى  ، وكافة اإلجراءات الت   المنشأة  مظهر ونظافة   ى  يكفل الحفاظ عل  ى  الذ

  .اإلنتاجية بها ، قبل وأثناء العملية االنتخابية وأمنها ، وحسن سير العملية 
  ) :٢٧(مادة 

 من قـانون المنظمـات النقابيـة    )٦٢( من المادة )٦(مع عدم اإلخالل بحكم البند    
دارة إالوزارة المختصة نشر نتيجة انتخاب مجـالس    ى  وحماية حق التنظيم النقابي، تتول    

  .الوقائع المصرية ى كافة مستوياتها فى المنظمات النقابية العمالية ف
  الفصل اخلامس

  شروط وأوضاع التفرغ للقيام بالنشاط النقابي
  ) :٢٨(مادة 
بقـرار مـن   ى  من القانون، يكون التفرغ للقيام بالنشاط النقاب      )٤٩(تطبيق حكم المادة    ى  ف

  .مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لتحقيق أهداف المنظمة ورعاية مصالح أعضائها 
  ) :٢٩(مادة 

يعمل بها العضو المتفرغ والـوزارة      ى  على المنظمة النقابية إخطار جهة العمل الت      
  .عليه بعلم الوصول ى المختصة بقرار التفرغ فور صدوره بموجب خطاب موص

ى وتلتزم جهة العمل بتنفيذ قرار التفرغ ، ويمارس العضو المتفرغ نشاطه النقـاب            
ا من تاريخ هذا اإلخطار اعتبار .  
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١٥

  ) :٣٠( مادة 
يحصل عليهـا العـضو     ى  جازات الت نقابية بإخطار جهة العمل باإل    تقوم المنظمة ال  

  .  بأول الًالمتفرغ أثناء فترة تفرغه أو
  ) : ٣١(مادة 

 قـرار   إصـدار دارة المنظمات النقابية الذين يجـوز       إيحدد عدد أعضاء مجالس     
  : ى ت، وذلك على النحو اآلالمنشأة بتفرغهم، وفقا لعدد عمال 

يتراوح عدد العاملين بها مـن مائـة وخمـسين         ى  التالمنشأة  ى  عضو واحد ف   -١
 .خمسمائة عامل  إلى الًعام

 إلـى  يتراوح عدد العاملين بها من خمسمائة عامـل     ى  التالمنشأة  ى  عضوان ف  -٢
 .لفين وخمسمائة عامل أ

 يتراوح عدد العاملين بها من الفين وخمـسمائة       ى  التالمنشأة  ى  ثالثة أعضاء ف   -٣
 . عاملآالف خمسة  إلى عامل

آالف يتراوح عدد العاملين بهـا مـن خمـسة    ى التالمنشأة ى  أربعة أعضاء ف   -٤
 .عامل آالف عشرة  إلى عامل

  .عامل آالف كثر من عشرة أيعمل بها ى التالمنشأة ى خمسة أعضاء ف -٥
   ) :٣٢( مادة 

 النقـابيين   تلتزم المنظمات النقابية بإمساك سجالت حضور وانصراف لألعـضاء        
أنجزها العضو المتفـرغ معتمـد مـن رئـيس        ى  المتفرغين ، وبيان بالمهام النقابية الت     

  .المنظمة النقابية المعنية 
  ) : ٣٣( مادة 

ـ        ) ٤٩(مع مراعاة حكم المادة      ـ ى  تـسر ى  من القانون ، تلتزم الجهـات الت شـأنها  ى ف
  . األخرى خالل فترة تفرغه  للعامل المتفرغ ، وجميع مستحقاتهالًأحكامه بأداء األجر كام

  الفصل السادس
  الدورات الدراسيةى الشروط واألوضاع الواجب توافرها ف

  المهام النقابيةى والتدريبية والتثقيفية أو ف
  ) : ٣٤( مادة 

  التثقيفيـة  أو   التدريبيـة ،   أو   الدورات الدراسية ،   أو    تزيد مدة الدورة   أنال يجوز   
 الداخل ، وثمانيـة أسـابيع  ى تعقد فى  بالنسبة للدورات الت أسابيعستةالسنة الواحدة على ى  ف

  .الخارج ى تعقد فى بالنسبة للدورات الت
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  ) : ٣٥( مادة 
تنظمهـا  ى  التثقيفية الواحدة ، الت    أو   التدريبية ،  أو   الدورة الدراسية ،  ى  ال يجوز ف  

عـشرين  ن يزيد عدد العمال المشاركين فيها على خمـسة و        أالمنظمات النقابية العمالية    
  . ، وذلك بالتنسيق مع صاحب العمل الًعام

  ) : ٣٦( مادة 
 و الجهة المنظمة للدورة الدراسية ، أو التدريبيـة ،        أ يجب على المنظمة النقابية العمالية ،     

أو التثقيفية ، إخطار جهة العمل بأسماء العمال الذين تم اختيارهم قبـل بدايـة الـدورة           
  . مكان انعقاد الدورة ، ومدتها اإلخطار ن يتضمنأبأسبوع على األقل ، على 

  ) : ٣٧( مادة 
رفـع مـستوى     إلى   التدريبية ،أو التثقيفية ،    أو   ن تهدف الدورة الدراسية ،    أيجب  

، وأحكام القوانين المنظمة للعمل والعمال، ودور المنظمات        ى  ليات العمل النقاب  آبى  الوع
تحقيـق  ى دور المفاوضة الجماعية ف، وتعظيم ى  نشر ثقافة الحوار االجتماع   ى  النقابية ف 

  . العملية اإلنتاجية ى عالقات العمل من بين طرفى االستقرار والتوازن ف
  ) : ٣٨( مادة 

ـ              ى مع مراعاة مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للمنظمات النقابيـة ، يـشترط ف
يـة غيـر    المنظمة النقابيـة العمال إدارةيقوم بها عضو مجلس ى مهمة العمل النقابية الت   

  : ى المتفرغ ما يأت
  .للعضو ى أن ترتبط المهمة بالنشاط النقاب -١
  اعتماد أمر المهمة النقابية من رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية العماليـة ،             -٢

  .من يفوضه أو 
  قيام المنظمة النقابية المعنية بإخطار صاحب العمـل قبـل القيـام بالمهمـة              -٣

أسبوع على األقل إذا كانـت    و ل إذا كانت داخل البالد ،     ن ساعة على األق   يبأربع وعشر 
 .غير الحاالت الطارئة ى خارج البالد ، وذلك كله ف

  .المنشأة تعطيل سير العمل بى أال تتسبب المهمة النقابية ف -٤
  ) :٣٩( مادة 
يكون الحد األقصى ألعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الجائز تكليفهم            
  :ى ابية الواحدة على النحو اآلت بمهمة العمل النقبالقيام

  .عن خمسمائة عامل  عدد العاملين بها يقلى التالمنشأة ى عضو واحد ف -١
  .يزيد عدد العاملين بها عن خمسمائة عامل ى التالمنشأة ى عضوان ف -٢
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١٧

  ) : ٤٠( مادة 
ة عـن ثالثـين     السنة الواحد ى  مهام العمل النقابية ف    مدد أو    تزيد مدة  نأيجوز  ال  

ايومبالنسبة للمهام داخل البالد ا بالنسبة للمهام خارج البالد ، وستين يوم .  
  الفصل السابع
  توفيق األوضاع

   ) : ٤١( مادة 
ـ  ى التتحتفظ المنظمات النقابية العمالية      بشخـصيتها  ، كلت بقـانون  تأسـست وشُ

  .  كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها االعتبارية،
المنظمات النقابيـة مـن تـاريخ توفيـق         لغيرها من   عتبارية  ثبت الشخصية اال  وت

  . وهذه الالئحةوفقًا ألحكام القانون  أوضاعها
   ) : ٤٢( مادة 

موعد أقـصاه سـتون     ى  تلتزم كافة المنظمات النقابية العمالية بتوفيق أوضاعها ف       
ه الفتـرة   للعمل بها، وللمنظمة النقابية العماليـة، خـالل هـذ         ى   تبدأ من اليوم التال    ايوم

ـ   امباشرة اختصاصاتها وممارسة أنشطتها تحقيقً    ى  االستمرار ف   لألحكـام   ا ألهدافها طبقً
  .القانون ولوائح نظمها األساسية ى المنصوص عليها ف

   ) :٤٣( مادة 
بأحكـام    يكون توفيق أوضاع جميع المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل         

للمنظمـة النقابيـة   ى لى طلب معتمد من الممثل القـانون  ع هذه الالئحة ، بناء    و القانون،
 الوزارة المختصة بحسب األحـوال ،      أو   الجهة اإلدارية المختصة،   إلى   العمالية ، يقدم  

  :اآلتيةعلى أن يرفق بهذا الطلب المستندات 
 .بيان باسم ومقر المنظمة النقابية العمالية  -١
، مـنهم    ،لمكتب، وصفة كـل     كشف بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وهيئة ا       -٢

  .، ورقم تليفونه  وجهة عمله  ،وسنه ومهنته ومحل إقامته
ثابت التاريخ بمكتب التوثيق المخـتص       عقد إيجار  أو   ، صورة من سند ملكية    -٣

مع تقديم أصل السند لالطالع عليه، ويستثنى مـن ذلـك اللجنـة              المنظمة النقابية  لمقر
 .النقابية العمالية للمنشأة 
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 .النقابية  للمنظمةى والمالى ورة معتمدة من لوائح النظام األساسص -٤
 . النقابية للمنظمةى لكتروناإلالبريد  أو وفاكس بيان بأرقام تليفونات ، -٥
  .اسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية  -٦
ـ           -٧ أن ى  كشف ببيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العماليـة عل

 :ى  به ما يأتاون موضحيك
 بيـان   :بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنيـة           ) أ(

  به اسم كل عضو ،     اوالتأمينات االجتماعية موضح  المنشأة  معتمد من   ى  تفصيل
مهنتـه ،    أو   ومحل إقامته ، ووظيفتـه     وتاريخ ومحل ميالده ،   ى  ورقمه القوم 

ورقم تليفونه ، ويستثنى من ذلـك العمالـة غيـر     قاعد ،وتاريخ بلوغه سن الت  
 . حكمهم ى من ف أو الموسمية ، وعمالة الخدمة المنزليةأو  المنتظمة

، وتاريخ  إليهاباللجان النقابية المنضمة    ى   بيان تفصيل  : بالنسبة للنقابة العامة  ) ب(
 للمنـشآت ى التـأمين  بكل لجنة على حـدة، والـرقم   األعضاءاالنضمام وعدد  

 .الموجود بها هذه اللجان 
بالنقابات العامة المنضمة إليه    ى   بيان تفصيل  :ى  العمالى  بالنسبة لالتحاد النقاب  ) ج(

 . عدد األعضاء بكل نقابة عامة على حدة ووتاريخ االنضمام ،
الجهـة اإلداريـة    أو جميع األحوال يجب تسليم الوزارة المختصة ، ى  وف

جانـب   إلـى  على أقراص مدمجة   ار إليها المختصة ، البيانات والكشوف المش    
  . النسخ الورقية

   ) : ٤٤( مادة 
تتولى الوزارة المختصة قبول طلبات توفيق أوضاع النقابات العامة، واالتحـادات           
النقابية العمالية، وتتولى الجهة اإلدارية المختصة قبول طلبات توفيق أوضـاع اللجـان           

  .المحافظات  أو قابية المهنية على مستوى المدناللجان الن والنقابية العمالية للمنشآت ،
   ) : ٤٥( مادة 

الجهة اإلدارية المختصة بحـسب األحـوال ، بمـنح       أو   تلتزم الوزارة المختصة،  
أتمت إجراءات توفيق أوضاعها ، شهادة معتمدة تفيد ذلك         ى  المنظمة النقابية العمالية الت   

  .دون مقابل 
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  الفصل الثامن
  الضبطية القضائية

   ) : ٤٦( ة ماد
يكون للعاملين بالوزارة المختصة، والجهة اإلدارية المختـصة، الـذين يـصدر             

الـضبط  ى  بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص ، صفة مأمور           
 دوائر اختصاصهم بالمخالفـة ألحكـام القـانون       ى  تقع ف ى  بالنسبة للجرائم الت  ى  القضائ

  . الالئحةوالقرارات المنفذة له وهذه 
   ) : ٤٧( مادة 

 مـن ينـوب عـنهم      أو   يلتزم أصحاب األعمال وممثلو التنظيمات النقابية العمالية      
والقرارات الوزارية المنفذة له وهـذه       بتسهيل مهمة المكلفين بمتابعة تنفيذ أحكام القانون      

   .ن يقدموا لهم المستندات والبيانات الالزمة لتمكينهم من أداء مهامهمأالالئحة ، و
   ) : ٤٨( مادة 
من هذه الالئحـة، يجـب مراعـاة         ) ٤٧( ،   ) ٤٦( المادتين  ى  تطبيق حكم ى  ف

مبادئ الحرية النقابية وحمايـة حـق التنظـيم ،           و استقاللية المنظمات النقابية العمالية،   
  .ى تقييد ممارستها للعمل النقاب أو أعمال تلك المنظمات ،ى ف وعدم التدخل
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  وزارة القوى العاملة
 ٢٠١٨ لسنة ٣٦قرار رقم 

 القوى العاملةوزير 

  طالع على الدستور ؛بعد اال
الـصادر  ى  وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حـق التنظـيم النقـاب           

   ؛٢٠١٧  لسنة٢١٣بالقانون رقم 
إصـدار الالئحـة التنفيذيـة       بـشأن  ٢٠١٨لسنة   ٣٥  رقم ىوعلى القرار الوزار  

   ؛٢٠١٧ لسنة٢١٣ن رقم للقانو
 :رر ــــق

 ) ادة األوىلــامل (

سبيل ذلـك  ى ولها ف  وضع أنظمتها األساسية ،ىللمنظمات النقابية العمالية الحق ف    
العمل بأحكامها لحين   ى  االسترشاد بنماذج اللوائح المرافقة لهذا القرار ، كما لها الحق ف          

  .وضع لوائحها 
 ) املادة الثانية (

  .لتاريخ نشره ى صرية ، ويعمل به من اليوم التالالوقائع المى ينشر هذا القرار ف
   ١٣/٣/٢٠١٨ صدر بتاريخ

 القوى العاملةوزير 

  حممد حممود سعفان
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٢١

  
  
  
  
  
  
  

  )١(منوذج رقم 
  النقابية للعاملني مبنشأة للجنةى الئحة النظام األساس

............................................................................)(..........  
  حمافظة/اللجنة النقابية املهنية مبدينة و

(....................................................................................)  
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٢٢

  رســالفه
   )الفصل األول ( 

   للجنة النقابيةى الكيان القانون
   )ى الفصل الثان(

   األهداف واالختصاصات
   )ل الثالث الفص(

   شروط العضوية واالنضمام واالنسحاب
   )الفصل الرابع (

   تشكيالت اللجنة النقابية
   )الفصل اخلامس (

   شروط وإجراءات الترشح واالنتخاب
   )الفصل السادس (

    أحكام االنضمام للنقابة العامة
    )الفصل السابع(

   الموارد المالية
   )الفصل الثامن (

    راب عن العملتنظيم اإلض
    )الفصل التاسع(

    العاملين باللجنة النقابية
    )الفصل العاشر (

    المزايا والخدمات
    )عشرى الفصل احلاد(

    حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي
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٢٣

  الفصل األول
  للجنة النقابيةى الكيان القانون

 ...................املين للع ) المهنية/ العمالية(   تمارس اللجنة النقابية: ١ مادة
 انشاطها وفقً........................................... ) ...........................

الصادر بالقانون ى ألحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقاب
   .٢٠١٧لسنة  ) ٢١٣( رقم 

  ......................................هو للجنة النقابية ى  المقر الرئيس :٢مادة 
  - رئيس مجلس إدارتها أو من ينـوب عنـه   ا يمثل اللجنة النقابية قانونً  :٣مـادة 

 .  بقرار من مجلس اإلدارة-حالة غيابه ى ف
  الفصل الثاني

  األهداف واالختصاصات 
لـدفاع  وا  النقابية حماية الحقوق المشروعة ألعضائها ،   للجنةتستهدف ا   :٤مـادة 

عن مصالحهم المشتركة ، وتحسين ظروف وشروط العمل ، والقيـام باألنـشطة ذات              
 والعلمية ، والرياضية ، والصحية ، وتعمل على وجـه  ، والثقافية ،الطبيعة االجتماعية   

  :  الخصوص على تحقيق األغراض اآلتية
  .وتحقيق أهدافه ىبما يكفل تدعيم التنظيم النقاب بين أعضائهاى النقابى نشر الوع)  أ (
عن طريـق الـدورات التثقيفيـة والنـشر          عضائهاألى  رفع المستوى الثقاف  ) ب(

  .واإلعالم
  . واالرتقاء بمستواهم المهنيألعضائهارفع الكفاية المهنية ) ج(
ـ ى  واالجتمـاع ى  واالقتـصاد ى  رفع المستوى الصح  ) د(  ئهاعـضا ألى  والرياض

  .وعائالتهم
 خطـط التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة     مناقشة مشروعات   ى   ف المشاركة) ه(

من أجل تحقيـق أهـداف هـذه الخطـط        أعضائها  ، وحشد طاقات    المنشأة  ب
  .تنفيذهاى ف واإلسهام

ـ     ى  السلمتنظيم اإلضراب   ى  ف ممارسة الحق ) و( تنظمهـا  ى  عن العمل طبقًا للضوابط الت
  .لشأنهذا اى ف، وبما ال يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها ةئحاللهذه ا

  .عن العمل ى  السلمق لمجابهة األعباء المالية الناتجة عن اإلضرابوإنشاء صند) ز(
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أو صـناديق   ،  أو تكافـل    ،  أو زمالـة    ،  أن تنشئ صناديق ادخار     للجنة  يجوز  و
يترتـب عليهـا    ى  الحاالت الت ى  ف لتمويل األنشطة الثقافية واالجتماعية لتعويض العمال     

وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية واإلدارية      ،  ون العمل   أعباء مالية طبقًا ألحكام قان    
  .للمحاسبات دون غيرهماى والجهاز المركز لكل من الجمعية العمومية ،

   : مباشرة االختصاصات اآلتيةةاللجنى تتول : ٥مادة 
  . تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها ى العمل عل) أ ( 
  .المنشأة مستوى ى عل ات العمل الجماعيةإبرام اتفاقي) ب(
ـ  - إن وجـدت     - إليهـا االشتراك مع النقابة العامة المنـضمة       ) ج( إعـداد  ى  ف

  . مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية 
  . تنفيذها ى أو المعاونة فالمنشأة مناقشة مشروعات خطط اإلنتاج بى المشاركة ف) د(
خلية المتعلقة بتنظـيم شـئون العمـل        وضع اللوائح والنظم الدا   ى  المشاركة ف ) ه(

  .  ، وذلك بالتنسيق مع النقابة العامة المنضمة إليها والعمال ، أو تعديلها
  . ليها إتقرها النقابة العامة المنضمة ى تنفيذ برامج الخدمات الت) و(
 وبما ال يخـالف     اإلدارةأية اختصاصات تقررها الجمعية العمومية أو مجلس        ) ز(

  .والئحته التنفيذية أحكام القانون 
  الفصل الثالث

  شروط العضوية واالنضمام واالنسحاب
أن تتـوافر فيـه الـشروط    النقابيـة  للجنة يشترط فيمن يكون عضوا با     : ٦مادة 

  . من القانون ٢١الواردة بنص المادة 
االسـتمارة  ى  علاعضوية اللجنة أن يقدم طلب إلى راغب االنضمام ى   عل  :٧مادة 

 فيه تاريخ تقديم الطلب ، ويخطـر  اذلك، مثبتًى  علالً دا الًيها، ويمنح إيصا  المعدة لذلك إل  
 محـل إقامتـه ،    ى  عليه مصحوب بعلم الوصول عل    ى  بقبول طلبه أو رفضه بخطاب موص     

 من تاريخ تقـديم الطلـب ،    احالة الرفض وذلك خالل ثالثين يوم     ى  مع بيان األسباب ف   
  . الًوإال اعتبر الطلب مقبو

 ض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختـصة        ويجوز لمن رف  
  . التالية إلخطاره بهذا القرار ا، وذلك خالل الثالثين يومدائرتها محل عمله ى الواقع ف
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العضوية وسداده رسم االنضمام    ى   للعامل فور تقديمه طلب االشتراك ف      : ٨مـادة 
 بها اسـمه وعملـه وعنوانـه        امثبتًبطاقة العضوية   ى  الحصول عل ى  واالشتراك الشهر 

الزمة ، وله كذلك الحـصول  ى وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته وأية بيانات أخر     
  . صورة من الئحة النظام األساسيى عل

 إلـى  االنسحاب أن يتقدم بطلبـه كتابـة  ى العضو الراغب فى  يجب عل  :٩مادة 
ناعه بالعدول عن االنـسحاب،     الطالب إلق ى  مجلس اإلدارة وللجنة أن تقوم بمساعيها لد      

، فإذا لم يعدل عن طلبه خالل هذه الفترة          وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم طلبه       
 عن سداد االشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ        الًاعتبر الطلب مقبوال ، ويكون مسئو     

  . االنسحاب، وأية التزامات مالية أخرى
   :ةمن األحوال اآلتيى أى النقابية فاللجنة ى العضوية فى تنته : ١٠مادة 

  . االنسحاب ) أ ( 
  .  القانونى فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها ف) ب(
مع عـدم اإلخـالل     ( ......................... ) عدم سداد االشتراك لمدة     ) ج(

 . المتعطل بشأن العامل من القانون )٢٩( بأحكام المادة 
  . الفصل من العضوية) د(
 .الوفاة ) ه(
سبب من األسباب ما لم يطلب العضو خـالل شـهر         ى  التقاعد أل  إلى   اإلحالة) و(

  .التقاعد االحتفاظ بالعضوية إلى من تاريخ اإلحالة
    الفصل الرابع

   تشكيالت اللجنة النقابية
   :الجمعية العمومية -أوال

 ة العامة للجنـة، سسياالترسم ى السلطة العليا التى  الجمعية العمومية ه   : ١١مادة 
ـ            ى  وتشرف عل  ى كافة شئونها وتصدر قراراتها بأغلبيـة أصـوات الحاضـرين إال ف
  .  ألحكام هذه الالئحة اتتطلب أغلبية خاصة طبقًى الحاالت الت

ـ       جـدول  ى ويجوز لها تشكيل لجان من بين أعضائها لبحث المـسائل الـواردة ف
   . هذه الالئحةى االختصاصات المحددة فى أعمالها وتتول
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     اويجب أن تعقد الجمعية العمومية اجتماع السنةى  األقل ف ى   مرة واحدة عل   ا عادي  ،
  مـن دارة ، أو طلب   اإلطلب رئيس مجلس    ى  بناء عل  بصفة غير عادية  يجوز أن تعقد    و
  .ئها ، أو ثلث أعضاة داراإلأعضاء مجلس ى ثلث

ـ  : ١٢مادة  ن نـصف  يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا متى حضر أكثر م
عدد األعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يكتمل النصاب يؤجـل االجتمـاع لمـدة             

    إذا حضره ثلث عدد األعضاء ، فإذا لم يتوافر          اساعتين ويكون االجتماع عندئذ صحيح 
  . األكثر ى موعد يحدد خالل شهر عل إلى هذا النصاب اجل االجتماع

  ةدعوة من رئـيس مجلـس اإلدار  ى تجتمع الجمعية العمومية بناء عل   : ١٣مـادة 
   :األحوال التاليةى ف

  المباشـر ى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بطريق االقتـراع الـسر    انتخاب) أ  ( 
  .  بداية الدورة النقابيةى ف

  حالـة نقـص عـدد أعـضائه       ى  إجراء انتخابات تكميلية لمجلس اإلدارة ف     ) ب(
  . عن النصف 

أعـضاء الجمعيـة    ى  ثلث يكون ذلك بأغلبية  اتخاذ قرار بحل اللجنة اختياريا و     ) ج(
 . األقلى عل العمومية

  سبب مـن األسـباب يـتم دعـوة الجمعيـة          ى  حالة حل مجلس اإلدارة أل    ى  وف 
  العمومية من خالل النقابة العامة المعنيـة إن وجـدت أو الجهـة اإلداريـة النتخـاب         

  . مجلس إدارة جديد
ثاني
ً
  :مجلس اإلدارة -ا
 تتولى تنفيذ قرارات الجمعيـة العموميـة ،  ى هو السلطة الت دارةاإلمجلس    :١٤ مادة

مكتب فيما بين أدوار انعقاد الجمعيـة العموميـة والقيـام بكافـة      الومتابعة أعمال هيئة    
  .األعمال الالزمة لتحقيق أغراضها 

يتكون مجلس اإلدارة من عدد من األعضاء ال يقل عن سـبعة ، وال               : ١٥مـادة 
 ، تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة عن طريق االقتراع         اويزيد عن واحد وعشرين عض    

 :ى النحو التالى وذلك عل المباشر ، من بين أعضائها ،ى السر
عضو يتم انتخـاب مجلـس      آالف  حالة عدم زيادة العضوية عن خمسة       ى  ف) أ  ( 

   . ااحد عشر عضو اإلدارة من عدد ال يقل عن سبعة أعضاء وال يزيد عن
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آالف عـضو حتـى عـشرة       آالف  تزيد عن خمسة    ى  ضوية الت حالة الع ى  ف) ب(
عضو يتم انتخاب مجلس اإلدارة من عدد ال يقل عن سبعة أعضاء وال يزيد              

اعن ثالثة عشر عضو .   
عضو وحتى خمـسة عـشر      آالف  عشرة  ى  تزيد عل ى  حالة العضوية الت  ى  ف) ج(

  ألف عضو يتم انتخاب مجلس اإلدارة من عدد ال يقل عـن تـسعة أعـضاء     
  . اال يزيد عن خمسة عشر عضوو

حالة زيادة العضوية عن خمسة عشر ألف عضو يـتم انتخـاب مجلـس اإلدارة               ى  ف) د(
  . اواحد وعشرين عضو من عدد ال يقل عن أحد عشر عضوا وال يزيد عن

ى والجغرافى والنوعى تشكيل مجلس اإلدارة ، التمثيل النسبى فى  يراع :١٦ مادة
دد أعضاء الجمعية العمومية بكل فرع، مع مراعاة التغيـرات        حسب ع  ،المنشأة  لفروع  

  . تلك األعداد، وكذلك تمثيل المرأة والشباب كلما أمكن ذلكى تطرأ على الت
األقل ، ويجـوز    ى  اجتماعاته الدورية مرة كل شهر عل      مجلسال يعقد   : ١٧مـادة 

مسبب مـن   ى  طلب الرئيس أو طلب كتاب    ى   بناء عل  ةغير عادي بصفة  جتماع  ال ل تهدعو
األقل ، ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال االجتماع ومذكراتـه ،  ى  عل ئهثلث أعضا 

  .الرئيس عرضها أثناء الجلسة ى يرى وذلك فيما عدا الموضوعات الت
الجهـة اإلداريـة المختـصة       إلى   المجلس بمجرد تكوينه التقدم   ى  عل : ١٨ مـادة
 .ون المنظمات النقابية العمالية من قان١٨المادة ى المنصوص عليها ف بالمستندات

 ، ا يجوز للمجلس ، أن يختار من بين أعضاء الجمعية العمومية مندوب     : ١٩مـادة 
أو فروعها ، ليكونوا حلقة االتصال       ،المنشأة  أو أكثر ،بكل قسم ، أو وحدة ، أو إدارة ب          

 . بين األعضاء والمجلس 
 أو اإلدارة ، حـسب عـدد        ويحدد المجلس عدد المندوبين بالقسم ، أو الوحـدة ،         

أن يجيـد القـراءة والكتابـة       ى  اختيار المندوب النقاب  ى  فى  العاملين بكل منها ، ويراع    
حل المشاكل الفردية لألعضاء وتوصيل     ى  ، ويقتصر دوره عل    ويكون محل ثقة زمالئه   

  . المجلس  إلى راء العمالآالخدمات النقابية إليهم ونقل اتجاهات و
وضع األسس لمزاولـة المنـدوب       -المنشأة  اق مع إدارة     باالتف - المجلسى  وعل

  . مكان العمل وأثنائه ى لنشاطه فى النقاب
يخرج عن إطار االختصاصات المحـددة      ى  ويكون للمجلس أن يعزل المندوب الذ     

  . المنشأة له أو يخالف األسس الموضوعية لمزاولة نشاطه ب
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ـ    فرعيا يجوز لمجلس اإلدارة أن يشكل لجانً      :٢٠مادة  ى ة من بـين أعـضائه ف
  . المجاالت االجتماعية والثقافية وغيرها ى مجاالت التوعية والكفاية اإلنتاجية وف

 إال إذا حضره أغلبية أعضائه ادارة صحيحاإلال يكون اجتماع مجلس  : ٢١مـادة 
تتطلـب أغلبيـة    ى  وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا الحاالت الت        

منه الـرئيس ،    ى   ، وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذ       الئحة ال هلهذخاصة طبقا   
جلسات متتاليـة   )    (عضو مستقيال من المجلس إذا تغيب عن الحضور عدد          الويعتبر  

  . دون عذر يقبله المجلس 
أول اجتماع لـه عقـب تـشكيله بطريـق          ى  دارة ف اإل ينتخب مجلس     :٢٢مادة 

  ،لرئيسمجلس ، وتتكون من نائب أو أكثر لالرئيس  هيئة مكتب تعاون    ى  االقتراع السر 
  . مساعد  أمين عام مساعد ، وأمين صندوق، و أمين صندوقووأمين عام ،

لمجلس تغيير أعضاء هيئة المكتب كلهم أو بعضهم إال إذا كـان هـذا              لوال يجوز   
 ـ    ه بجدول أعمال اجتماع   االموضوع مدرج عـدد  ى  ويكون القرار بموافقـة أغلبيـة ثلث

  . ويحقق أهدافه ومصالح أعضائه ى ئه ، بما يضمن االستقرار للتنظيم النقابأعضا
اصات هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وتحدد اختـص        ى  تتول  :٢٣ مادة
  :ى النحو التالى أعضائها عل

أمام جميع الجهـات ويخـتص بـدعوة        جنة  للى  هو الممثل القانون   : الرئيس -١
الجلسات مع   محاضرى  عمومية ورئاسة جلساتها والتوقيع عل    مجلس اإلدارة والجمعية ال   

  . ها جميع أعمالى شراف علاألمين العام وجميع أعضاء المجلس الحاضرين وكذلك اإل
حالة غيابه ، وذلـك مـع       ى  يكون له اختصاصات الرئيس ف    : نائب الرئيس    -٢

خويلـه بعـض    من هذه الالئحة ، ولمجلس اإلدارة حق ت       ) ٣(عدم اإلخالل بحكم المادة     
يحـدد رئـيس     االختصاصات المالية واإلدارية أو الفنية الدائمة ، وعند تعدد النـواب          

  غيابه  حالةى ه فينوب عن المجلس من
مجلـس والجمعيـة    ال  يقوم بتحضير جدول أعمـال جلـسات       :األمين العام    -٣

العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها من الرئيس واألعضاء الحاضـرين ويجـب أن            
ـ      كما ،مجلس  ال بالدعوة جدول أعمال اجتماعات      يرفق كافـة  ى  يقـوم باإلشـراف عل

األعمال الكتابية والمراسالت والملفات والسجالت والدفاتر واألوراق والعقود وجميـع          
  . أعمال السكرتارية 
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ـ ى  يعاون األمين العام ف   : األمين العام المساعد     -٤ ى جميع أعماله ويحل محله ف
  .دارة حق تخويله بعض االختصاصات األخرى حالة غيابه ولمجلس اإل

 ، فضال عن إمساك دفاتر حساباتها       اماليللجنة  يتولى إدارة ا  : أمين الصندوق    -٥
البنك وصرف ما يقرر صرفه بموجـب إذن   ى  وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها ف    

  .الرئيس ومن  هصرف موقع عليه من
 بالدفاتر والسجالت وحفـظ المـستندات       وعليه مراقبة التحصيل وقيد االشتراكات    

 ألحكام القانون والالئحة المالية     االمالية مع مراعاة مطابقة اإليرادات والمصروفات وفقً      
مجلـس اإلدارة عـن الحالـة الماليـة      إلى ا شهريا وعليه أن يقدم تقرير   ،وهذه الالئحة 

  . لإليرادات والمصروفات 
   . لجنةأموال الى يرية لكيفية التصرف فيقوم بإعداد مشروع الموازنة التقدكما 

جميع أعمالـه ويحـل     ى  يعاون أمين الصندوق ف   : أمين الصندوق المساعد     -٦
  . ولمجلس اإلدارة حق تخويله بعض االختصاصات األخرى ، حالة غيابه ى محله ف

  الفصل اخلامس
  شروط وإجراءات الترشح واالنتخاب

  :ى مجلس اإلدارة ما يليشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية   :٢٤مادة 
  .أن يكون بالغا سن الرشد كامل األهلية ) أ ( 
  . أو شهادة محو األمية على األقلى  على شهادة إتمام التعليم األساسالًأن يكون حاص) ب(
 بـصفة   ا الشتراكاته اومسدد أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية      ) ج(

  .على األقل  .....)(...................منتظمة لمدة 
  . القانونى شأنه شروط العضوية المنصوص عليها فى أن تتوافر ف) د(
  : أال يكون من بين الفئات اآلتية )ه(

ممارسة كل أو بعض سلطات     ى   العاملين المختصين أو المفوضين ف     -١
  .القطاع الخاص وذلك خالل فترة مباشرتهم هذه السلطات ى صاحب العمل ف

الحكومة ووحـدات   ى  شاغلين إلحدى الوظائف القيادية ف     العاملين ال  -٢ 
اإلدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية واألجهزة الحكوميـة   

لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وقطـاع األعمـال العـام ،             ى  الت
  .ى والقطاع المشترك والقطاع التعاونى والعاملين بالقطاع االستثمار
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إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف      ى   من ذلك شاغل   ويستثنى
مستواها ممـن   ى  ف وما العموم أو اإلدارة العامة   ى  مديررؤساء القطاعات أو    

  .توقيع الجزاء ى ف ليس لهم الحق
 رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما         - ٣

 .عدا أعضاء مجالس اإلدارة المنتخبين 
ـ          ايكون عامال مؤقتً  أال  ) و( جـازة  إى  أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجنـدا أو ف

  .خاصة بدون مرتب
جنحة ى  أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية ف            ) ز  (

  . الحالتين ى مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ف
لقطاع غير المنظم والعمالة غير المنتظمة مـن        عمال ا ى  جميع األحوال يستثن  ى  وف

  .شرط ال يتماشى مع طبيعة أعمالهم ى أ
النقابية وكذا شروط الترشـح لعـضوية        لجنةال يجب أن تتوافر شروط عضوية    و
  .عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية ى ف تهاإدار مجلس

 النقابيـة،   لجنـة اليتقدم بها المرشح لعضوية     ى  كما تعتبر األوراق والمستندات الت    
  .تطبيق أحكام قانون العقوباتى ف أوراقًا رسمية
 والتحق بعمـل داخـل    من األسباب   سبب  ى  التقاعد أل  إلى   يجوز لمن أحيل    :٢٥مـادة 

ـ    المهنية    النقابية لجنةتضمه ال ى  الذى  التصنيف النقاب أو  المنشأة  ذات   الحـق  ى  دون فاصل زمن
   :حالة توافر الشروط التاليةى لك ف وذاإلدارةاالنتخاب أو الترشح لمجلس ى ف

  . سداد االشتراكى استمراره ف ) أ ( 
  بالنسبة للجنة النقابية للمنشأة المنشأة تقديم عقد عمل معتمد داخل ذات  )ب (
إفادة من مكتب التأمينات االجتماعية المختص يثبـت التـأمين عليـه ضـد               )ج  (

  .إصابات العمل 
عضويتها ، علـى أن     ى  باستمرارية العضو ف   بية اللجنة النقا  صدور قرار من   )د  (

 الجهـة اإلداريـة   من النقابة العامـة إن وجـدت أو مـن    يعتمد هذا القرار    
  .المختصة 

يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس اإلدارة تحت إشراف لجان عامـة     :٢٦مادة 
  .تشكل لهذا الغرض 
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اسـة رئـيس   تشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنـة لالنتخابـات برئ         :٢٧مـادة 
أن تخـتص هـذه     ى  المجلس وعضوية أحد الخبراء وأحد أعضاء الجمعية العمومية عل        

  :ى اللجنة بما يل
ـ ى  والنوعى  وضع ضوابط توزيع األعداد الخاصة بالتمثيل النسب      ) أ  (  ى والجغراف

   .كلما أمكن ذلكوطريقة االنتخاب وتمثيل المرأة و الشباب 
تتعلـق بـإجراءات الترشـح ومراحـل         ىجميع االستفسارات الت  ى  الرد عل ) ب(

األخـص االستفـسارات المتعلقـة     ى  وعل االنتخاب لعضوية مجلس اإلدارة،   
  .بشروط الترشح والمستندات المطلوب تقديمها

 ال يجوز أن تزيد مدة الدعاية االنتخابية للمرشحين عن أسبوع على     ) :٢٨(مـادة 
ـ          ـ      األكثر قبل موعد إجراء االنتخابات بالموقع ، مع الت دعايتـه  ى  زام كـل مرشـح ف

، والبعـد التـام عـن       ى  للعمل النقاب ى   الشرف األخالق  يثاقبالموضوعية ومبادئ ، وم   
  .استخدام الشعارات الحزبية ، أو السياسية، أو الدينية ، أو العدائية 

 يحرر رئيس لجنة االنتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ ، ووقت بـدء     ) :٢٩(مـادة 
 ، واإلجـراءات  -واجهته ـ إن وجدت  ى المشكالت التوالمصاعب و عملية االنتخاب

انتهت فيه عملية االنتخاب ، ويوقع الـرئيس   ى  اتخذت بشأنها، كما يثبت الوقت الذ     ى  الت
  .المحضر ى واألعضاء عل

مباشرة مهامها حتـى الـساعة المحـددة      ى  تستمر لجان االنتخاب ف    : )٣٠(مادة 
د من الناخبين بمقر لجان االنتخـاب لـم         حالة وجود عد  ى  ، وف  النتهاء عملية االنتخاب  

  .يتم حصرهم ، ويسمح لهم باإلدالء بأصواتهم  يدلوا بأصواتهم
مقر مناسب طبقـا للمقتـضيات      ى  يتم فرز األصوات بمقر لجنة االنتخاب ، أو بأ        

 ، على أن يتم تشميع صناديق االنتخاب قبـل نقلهـا           تراها اللجنة العامة المختصة   ى  الت
  . المحضر ى وإثبات ذلك فمقر الفرز ، إلى 

جميع األحوال يجب أن يحرر رئيس لجنة االنتخاب محضرا يثبت فيه نتيجة            ى  وف
  . األعضاءى المحضر مع باقى ، ويوقع عل الفرز

حضور عملية فرز األصـوات ،      ى  الحق ف   للمرشحين ، أو مندوبيهم     :٣١مـادة 
ـ من العمليـة االنتخابيـة ، أو يـؤثر ع         أوبما ال يخل بسالمة و       حـسن سـيرها ،    ى  ل

  .ها توكفالة حيد
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أعمـال مـن شـأنها     ى   التصويت ، أو الفرز أ     ية إذا حدث أثناء عمل     :٣٢مـادة 
التأثير على نزاهة العملية االنتخابية ، سواء كانت من المرشحين ، أو منـدوبيهم ، أو                

ـ  وقف عمليـة التـصويت ، أو الفـرز    من الغير ، يجوز لرئيس لجنة االنتخاب     امؤقتً
ى ، مع إثبات هذه الواقعة ف      لحين استقرار األوضاع ، وعودة الهدوء      ألحوال ، بحسب ا 

  .ى المحضر النهائ
اللجنـة   إلى  يرسل رئيس لجنة االنتخاب محاضر التصويت والفرز ،  :٣٣مـادة 

 أو أكثر  مكان ظاهر ى  ف العتمادها، وإعالن نتيجة االنتخاب ، وتعليقها      العامة المختصة 
أن تتضمن هذه النتيجة أسماء جميـع       ى  ، عل  قار لجان االنتخاب  مى  ، وف اللجنةمقر  ى  ف

  .المرشحين ، وعدد األصوات الحاصل عليها كل منهم مرتبة ترتيبا تنازليا 
اللجنة العامـة  ى عدد األصوات ، تتولى  إذا تساوى أكثر من مرشح ف :٣٤مـادة 

ـ ى لك تجـر حضورهم أو مندوبيهم ، فإذا تعذر ذى  إجراء القرعة بينهم ف    المختصة ى ف
  .غيبتهم لتحديد الفائزين منهم ، على أن يحرر محضر بنتيجة القرعة 

 تشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية        :٣٥مـادة 
أن تختص هذه اللجنة بمراجعـة      ى  أحد القانونيين، وأحد أعضاء الجمعية العمومية، عل      

 المعاش لبلوغ السن القانونية ، إلى المحالينعقود العمل الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة 
وذلك للوقوف على مدى توافر شرط االشتغال بإحدى المهن أو األعمال الداخلة ضـمن      

بحسب األحوال بعقـد  المنشأة للجنة النقابية المهنية أو داخل ذات      ى  ذات التصنيف النقاب  
االجتماعيـة  ، وتقديم شهادة مـن مكتـب التأمينـات          ى  عمل معتمد ودون فاصل زمن    

  .ى  لقانون التأمين االجتماعاالعضو ضد إصابات العمل وفقًى المختصة تفيد التأمين عل
 لقـانون   ا وفقً ا مؤقتً الًوللجنة مراجعة العقود محددة المدة، وما إذا كان العضو عام         

ويحفظ لـه اسـتقالليته     ى  المنظمات النقابية من عدمه وبما يحقق مصالح التنظيم النقاب        
صـدقت  ى كفلها الدستور والقانون واالتفاقيات الدولية الت    ى  حريات النقابية الت  ويصون ال 

  .عليها مصر 
إليه على مجلـس اإلدارة إلصـدار قـراره باسـتمرار      ى  وتعرض اللجنة ما تنته   

  .أن يتم إيداع هذا القرار بالجهة اإلدارية المختصة ى العضوية من عدمه ، عل
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  الفصل السادس
  بة العامةأحكام االنضمام للنقا

بنـاء   النقابـة العامـة   إلى االنضمامى حالة رغبتها فى ف اللجنةتلتزم   : ٣٦مادة 
  :ى ما يل به اتقدم بطلب مرفقًال على قرار جمعيتها العمومية

  .ى الئحة النظام األساس) أ ( 
  . وهيئة مكتبها ومحاضر تشكيلهابيان بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ) ب ( 
  .عضويتها ى مال المنخرطين فبيان بعدد الع) ج ( 
  .شهادة من الجهة اإلدارية تفيد قيد وإيداع أوراقها لديها ) د ( 

الجمعية العمومية للنقابة العامة المنضمة إليهـا  ى  تمثل اللجنة النقابية ف    :٣٧مادة 
بممثل أو أكثر يختارهم مجلس إدارتها مـن بـين أعـضائها وذلـك طبقـا للقواعـد                  

  .للنقابة العامة ى دها الئحة النظام األساستحدى واإلجراءات الت
  :ى اللجنة النقابية باآلت تلتزم  :٣٨مادة 

 . للنقابة العامةى للعمل النقابى ميثاق الشرف األخالق) أ ( 
 . لوائح النظم األساسية والمالية واإلدارية للنقابة العامة) ب(
ة وفقا لالئحة النظـام     المواعيد المقرر ى  سداد مقابل االنضمام واالشتراكات ف    ) ج(

  .للنقابة العامة ى األساس
  الفصل السابع
  الموارد المالية 

   :منلجنة تتكون موارد ال  :٣٩مادة 
  .مقابل االنضمام  -١
  .يدفعها األعضاء شهريا ى االشتراكات الت -٢

ـ وتحدد الجمعية العمومية قيمة مقابل االنضمام ، واالشتراك ، ولهـا النظـر               ى ف
الئحـة  التحـدده   ى  الـذ قًا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها على النحو        ، وف تها  زياد

  .  لمالية وهذه الالئحةا
اعتبار بداية تحصيل االشتراك عن الشهر األول من العضو بمثابـة           جنة  ويجوز لل 
  .مقابل انضمام 
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 والرياضـية، والثقافيـة، والعلميـة ،       وعائد األنشطة الفنية،   عائد الحفالت،  - ٣
  . تهاوالترفيهية ، وغير ذلك من أنشط اعية ، والصحيةواالجتم
ـ         - ٤   دارةاإليقبلهـا مجلـس     ى  اإلعانات والهبـات والتبرعـات والوصـايا الت

  . وفقا ألحكام القانون وال تتعارض مع أغراضها
  .عائد استثمار أموالها  - ٥ 
ـ     - ٦   تقرهـا الجمعيـة العموميـة وال تتعـارض مـع          ى  الموارد األخـرى الت
  . قانونأحكام ال

   . أنشئت من أجلهاى موارد على األنشطة، واألغراض التالويتم الصرف من 
ـ ى  بسداد قيمة االشـتراك الـشهر     اللجنة  يلتزم عضو     :٤٠مادة    المواعيـد ى  ف

  .المقررة لذلك 
أن تقـوم   -همنى  بناء على طلب كتاب   -يعمل بها العامل    ى  التالمنشأة  ويجب على   

 ، وذلـك  لجنةال إلى   وتوريدها عضوية النقابية من أجره ،    الى  ف باستقطاع قيمة االشتراك  
  يهـا أن توافالمنـشأة   كمـا يجـب علـى    ،النصف األول من كل شـهر مـيالدي   ى  ف

 ،  ا وفى النصف األول من شهر ينـاير سـنوي         ،عند استقطاعها االشتراكات ألول مرة    
ـ  وكلما حدث تغير     ،بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت االشتراكات منهم         هـذا   ىف

االبيان شهري.   
ـ  ى  مع حقه ف  ى  العضو من سداد االشتراك الشهر    ى  يعف  :٤١مادة  ى االستمرار ف
  : الحاالت اآلتيةى العضوية ف

  .للخدمة العسكرية أو العامة ى إذا استدع) أ ( 
  .ى إذا تعطل عن العمل لسبب ال إراد) ب(

يـة تخـضع   قهرى العضو من االشتراك ألسباب أخـر    ى  ولمجلس اإلدارة أن يعف   
 بحد أقـصى ،ويجـوز      اعشر شهر ى  هذه الحالة لمدة اثن   ى  اإلعفاء ف ى  لتقديره ، ويسر  

  .قائمة  هذه األسباب تجديده طالما ظلت
ـ        ى  ويعتبر من أعف   حكـم مـن سـدد    ى من سداد رسم االنضمام أو االشـتراك ف

 ثةتطبيق أحكام هذا النظام، وال يجوز إصدار قرارات اإلعفاء خالل الثال          ى  االشتراك ف 
  .أشهر األخيرة من الدورة االنتخابية 
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  من اشتراكات أعضائها شـهريا ٪٤٠بأداء نسبة   تلتزم اللجنة النقابية     : ٤٢مـادة 
   .للنقابة العامة المنضمة إليها

باسمها بأحد مـصارف القطـاع   ى حساب بنكى تودع أموال اللجنة ف     :٤٣مـادة 
ال بشيك موقع من رئيسها وأمين      مبلغ من هذا الحساب ، إ     ى  وال يجوز صرف أ    العام ، 

  .حالة الغياب بحسب األحوال ى صندوقها أومن يحل محلهما ف
مبلغ من أموال اللجنة إال بقرار من مجلـس إدارتهـا          ى  ال يصرف أ   : ٤٤مـادة 

ـ         ى  وف الئحتهـا  ى  حدود األغراض النقابية وطبقا للقواعد والشروط واألحكام المقررة ف
  . المالية وهذه الالئحة

ـ           الى  وف أن ى  حاالت الطارئة يجوز الصرف بغير موافقة سابقة من المجلـس عل
أول اجتماع مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف فإذا لم        ى  تعرض عليه هذه الحاالت ف    

  .يوافق يتحمل العضو المتصرف بقيمة األضرار الناتجة عن تصرفه 
ـ  ى ف  يجوز للجنة : ٤٥مادة  أوجـه  ى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالهـا ف

  . تحددها الئحتها المالية وهذه الالئحةى  للقواعد التااستثمار أمنة وفقً
   : ال يجوز للجنة إتيان التصرفات التالية  :٤٦مادة 

  .مضاربات أو مراهنات ى الدخول ف) أ ( 
طلب من مجلـس    ى  إنشاء أو شراء أو بيع العقارات المملوكة لها إال بناء عل          ) ب(

اعتماد هذه  ى  ويراع المقررة القانونية افة اإلجراءات أن تتخذ ك  ى  اإلدارة عل 
  .أول اجتماع للجمعية العموميةى القرارات والتصرفات ف

  جزء من أموالهـا بـدون مقابـل سـواء كانـت عقـارات             ى  التنازل عن أ  ) ج(
وبموافقة مجلـس اإلدارة واعتمـاد      ى  أو قوم ى  أو منقوالت إال لغرض نقاب    

  .الجمعية العمومية لها 
  .ل ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات أو وصايا بالمخالفة ألحكام القانون قبو) د(

  خر ديسمبر من كل عام آى فى من أول يناير وتنته  تبدأ السنة المالية للجنة :٤٧مادة 
والموازنـة  ى  يقدم مجلس اإلدارة للجمعية العمومية الحساب الختـام         :٤٨مـادة 

  .تمد وكذا تقريره ومالحظاته عليها معى العامة مصدقا عليها من محاسب قانون
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يتطلبها حـسن سـير العمـل وأحكـام         ى   تمسك اللجنة السجالت والدفاتر الت      :٤٩مادة 
 بـأول ،    الًنشاطها وأموالها ويجب أن تكون جميع السجالت والدفاتر مـستوفاة أو          ى  الرقابة عل 

ـ    ى  االطالع عل ى  وألعضاء مجلس اإلدارة الحق ف     أوقـات العمـل    ى  هذه الدفاتر والسجالت ف
  .عهدتهم هذه السجالت ى حضور األشخاص الموجودة فى مقر اللجنة فى ف

تنظم صـرف  ى  مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة بالالئحة المالية الت       :٥٠مـادة 
  .ى البدالت ألعضاء مجلس إدارتها بمناسبة قيامهم بالنشاط النقاب

نظيـر  ى مـسم ى تحت أ أجور أو مكافآت  ى  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة تقاض     
ـ      ى  ويستثن ،ى  قيامه بممارسة النشاط النقاب    ـ   ى  من ذلك ما يـصرف لممثل ى اللجنـة ف

عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وجمعياتهـا العامـة مـن              
مستحقات سواء كانت مكافآت أو بدالت أو أرباح وذلك نظير قيـامهم بـأداء أعمـال                

  . العضويةوتحمل أعباء ومسئوليات هذه
ـ    اللجنةمشروع موازنة   يقر مجلس اإلدارة  :٥١ مادة ى للسنة الماليـة التاليـة ف

موعد أقصاه شهر أكتوبر من كل عام ، ويجوز تعديل االعتمادات المخصصة بقـرار              
 . من المجلس 
والموازنـة  ى   يقدم مجلس اإلدارة للجمعية العمومية الحساب الختـام         :٥٢ مـادة
ى  عليها من المحاسب القـانون     اا باإليرادات والمصروفات ، مصدقً    ي تفصيل االعامة وبيانً 

 إن وجدت الواردة عليه مع تالوة تقريره والمالحظات 
 تشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشـرة الرقابـة             : ٥٣مـادة 

   ،النقابيـة أو المـشروعات التابعـة لهـا     أعمال اللجنـة ى  المالية واإلدارية الذاتية عل   
  . وال يجوز عزل أعضاء هذه اللجان إال بقرار من الجمعية العمومية 

  الفصل الثامن
  تنظيم اإلضراب عن العمل 

ـ       ى  اإلضراب السلم   :٥٤مـادة  ا عـن حقـوقهم     عن العمل حـق للعمـال دفاع
ومصالحهم المهنية واالقتصادية و االجتماعية ، ويتم إعالنه وتنظيمه بقرار من مجلس             

الجمعية العمومية  أعضاءى ثلث على موافقة اإلدارة بناء.  
األعباء المالية الناجمة عن اإلضراب ومن بينها أجـور           تتحمل اللجنة   :٥٥مادة 

  .العاملين وكافة مستحقاتهم طوال فترة اإلضراب 
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تنشئ اللجنة صندوق لمجابهة األعباء المالية الناتجة عن اإلضـراب            :٥٦مـادة 
  : ىسبيل تحقيق أغراضه بما يلى عن العمل ، ويختص الصندوق ف

وضع الحلول المناسبة والمقترحات الكفيلة بمواجهة األعباء الماليـة الناتجـة            -١
  .ثاره آوالحد من  اللجنة عن إضراب العمال من أعضاء

  اإلعانـة المطلوبـة للعمـال المـضربين    ى  وضع نماذج طلبات الحصول عل     -٢
ـ  ودراستها وفحصها وتحديد شروط وضوابط صرف ا       ر الـواردة   يا للمعـاي  إلعانة طبقً

  .بالئحة الصندوق 
الـذين يـسددون    صرف اإلعانات للعمال المضربين مـن أعـضاء اللجنـة        -٣

  .الصندوق بصفة منتظمة ى االشتراكات ف
   :تتكون موارد الصندوق من : ٥٧مادة 

  . رسم االنضمام -١
ـ    ى  الذى   االشتراك الشهر  -٢ ـ )      (ى  يدفعه األعضاء بحد أدن اجنيه  ا مـصري 

ا للظروف وبما يضمن مواجهة األعباء المالية الناتجـة       وفقً ولمجلس اإلدارة زيادة قيمته   
  .عن اإلضراب 

ـ         -٣   يقبلهـا مجلـس اإلدارة    ى   اإلعانات والهبـات والتبرعـات والوصـايا الت
  .وال تخالف أحكام القانون  وال تتعارض مع أغراض الصندوق

  .إدارة اللجنة وال تتعارض مع أحكام القانون يقرها مجلس ى  الموارد األخرى الت-٤
 يصدر مجلس إدارة اللجنـة النقابيـة قـرار بتـشكيل مجلـس إدارة           :٥٨مادة 

  .الصندوق ولوائحه المالية 
  الفصل التاسع

  النقابية العاملين باللجنة 
  : ى  للعاملين بها ويشمل على األخص ما يلايضع مجلس اإلدارة نظام  :٥٩مادة 

  .وشروط التعيين والترقية  قواعد -١
  .  جداول األجور والعالوات -٢
  .  ساعات العمل وفترات الراحة وأيام الراحة األسبوعية -٣
 . قواعد وإجراءات التأديب -٤
 .  المكافآت والحوافز األخرى-٥

ـ      ى  أال تقل حقوق العمال ف     ويشترط القـوانين  ى  هذا النظام عن الحقوق المقررة ف
  .المعمول بها 
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٣٨

  العاشر لالفص
  المزايا والخدمات 

 يضع مجلس اإلدارة اللوائح الخاصة بالمزايا والخدمات االجتماعيـة           :٦٠مـادة 
  يتمتع بها األعضاء ، وحاالت وشـروط اسـتحقاقها        ى  والصحية والمهنية وغيرها، الت   

  .أو الحرمان منها
  يجوز لمجلس اإلدارة الموافقة على منح إعانات ومساعدات ألعـضاء    :٦١مادة 

حالة الكوارث واألمـراض والعمليـات    ى  الجمعية العمومية والعاملين باللجنة ، وذلك ف      
  .ا لظروف كل حالة على حدة الجراحية وغيرها من الحاالت وفقً

  عشرى الفصل احلاد
  ى حقوق وضمانات ممارسة العمل النقاب

تـدعيم  ى يجب على عضو الجمعية العمومية أن يتعاون مع زمالئه ف    : ٦٢مـادة 
  : ىوالحفاظ عليه بما يحقق أهدافه، وعليه بصفه خاصة االلتزام بما يلى لكيان النقابا

 على األكثـر مـن تـاريخ      اخالل خمسة عشر يوم   ى  سداد االشتراك الشهر  ) أ  ( 
  . اللجنة  إلى بتوريد االشتراك مباشرةالمنشأة استحقاقه ما لم تقم إدارة 

  . لعموميةتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة والجمعية ا) ب(
عمل ى  أال يشهر بالمنظمات النقابية أو بأحد تشكيالتها أو قيادتها وأال يقوم بأ           ) ج(

 .يضر بأموالها وحقوقها  يسئ إليها أو
 .وال يخرج عن مبادئهى للعمل النقابى احترام ميثاق الشرف األخالق) د(
لدعايـة االنتخابيـة    اى  البعد عن استخدام الشعارات السياسية أو الحزبية أو الدينية ف         ) ه(

كل مـا يتعلـق بـشئون العمـل       ى  لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية أو ف      
ـ       ى  والحرص الدائم على عدم إقحامه ف     ى  النقاب امثل هذه األمـور باعتبـاره تنظيم 
انقابيصدقت عليها مصرى  لمعايير العمل الدولية التا وفقًا حر .  

ر تفرغ عضو، أو أكثـر مـن أعـضاء           أن يقر  لجنةلمجلس إدارة ال    :٦٣مـادة 
نطاق العدد ، والشروط ، واألوضـاع       ى  ف ، وذلك ى  مجلس اإلدارة للقيام بالنشاط النقاب    

  .تنظمها الالئحة التنفيذية للقانون ى الت
 كافة مـستحقاته المنـصوص عليهـا        عضو المتفرغ خالل فترة تفرغه    الويستحق  

  من القانون٤٩بالمادة 
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٣٩

 يعمل بهـا العـضو المتفـرغ ،      ى  إخطار جهة العمل الت    دارةمجلس اإل ى   عل : ٦٤مادة 
  والوزارة المختصة ، بقرار التفرغ فور صـدوره بموجـب خطـاب موصـى عليـه            

  . بعلم الوصول 
يحصل عليهـا  ى بإخطار جهة العمل باإلجازات الت لجنة النقابيةتقوم ال  : ٦٥مادة 

  . اشهريالعضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه 
دارة الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم ،     اإللس  جد عدد أعضاء م    يحد : ٦٦ مـادة

والشروط واألوضاع الخاصة بتفرغهم علـى النحـو الـوارد          المنشأة  ا لعدد عمال    وفقً
 .بالالئحة التنفيذية 

ـ       :٦٧مادة  تـستلزمها  ى  تعتبر مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، الت
ألعضائها إجازة دراسية بأجر كامل ، كمـا تعتبـر           قابيةاللجنة الن طبيعة العمل وتعدها    

ـ          ى  مدة المهام النقابية لهم سواء ف      ا الداخل أو الخارج إجازة خاصة بـأجر كامـل وفقً
  . ألحكام القانون والئحته التنفيذية

ـ – رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسئولون      :٦٨مـادة   –حـدود اختـصاصه   ى  كل ف
ـ     ألحكااتصرف يكون مخالفًى عن أ  ى والمـال ى م القـانون أو الئحـة النظـام األساس

 . ى أو أية لوائح نظم أخرى يضعها التنظيم النقابى واإلدار
  . لحقت باللجنة من جراء هذا التصرف ى  عن األضرار التالًويكون العضو مسئو

فإذا تعدد المخالفون تكون مسئوليتهم بالتضامن فيما بينهم وعلـى مجلـس اإلدارة اتخـاذ      
  .  هذا النظامى  لألحكام المنصوص عليها فات المتعلقة بمساءلتهم ومحاسبتهم طبقًاإلجراءا

لمجلس اإلدارة توقيع العقوبات التأديبية على عضو مجلـس اإلدارة            :٦٩ مـادة 
  :ى المخالف على النحو التال

 .اإلنذار  ) أ (
  . اللوم ) ب(
  .  أشهر الحرمان من كل أو بعض المزايا لمدة ال تتجاوز ثالثة) ج(
ـ ى   الوقف عن مباشرة النشاط النقاب     ) د (   ا للقواعـد واإلجـراءات المقـررة      وفقً

  . القانونى ف
سحب الثقة والفصل من العـضوية      ى  وللجمعية العمومية دون غيرها توقيع عقوبت     

  .  ألحكام القانوناالنقابية وفقً
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٤٠

  
  
  
  
  
  
  
  

 )٢(منوذج رقم 
 الالئحة املالية
  العمالية /للجنة النقابية املهنية 

 ..........................................................للعاملني 
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٤١

 الفهرس

 الباب األول

 الموارد المالية

 الباب الثاني

 حفظ وإيداع وصرف األموال

 الباب الثالث

 تنظيم الحسابات والدفاتر والمستندات

 الباب الرابع

 )طيةالتخطي( الموازنة التقديرية 

 الباب اخلامس

 الحسابات الختامية

 الباب السادس

 الرقابة الداخلية والخارجية

 الباب السابع

 األغراض النقابيةى الصرف عل

 الباب الثامن

 المناقصات والمزايدات وتنفيذ األعمال
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٤٢

 الباب األول 
 الموارد المالية للجنة النقابية

 وطريقة تحصيلها
 :  ىتكون الموارد المالية على النحو التالت: ) ١(مادة 

 . مقابل االنضمام) أ ( 
 . يدفعها األعضاءى االشتراكات الشهرية الت -٢

  وتحدد الجمعية العمومية قيمة مقابـل االنـضمام ، واالشـتراك ، ولهـا النظـر            
زيادتها ، وفقًا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها على النحو الذى تحـدده الئحـة              ى  ف
 . لها ى لنظام األساسا

ويجوز للجنة اعتبار بداية تحصيل االشتراك عن الشهر األول من العضو بمثابـة             
 .مقابل انضمام 

 عائد الحفالت ،وعائد األنشطة الفنية ، والرياضية ، والثقافيـة ، والعلميـة ،       - ٣
 . واالجتماعية ، والصحية ، والترفيهية ، وغير ذلك من أنشطتها

ـ        اإلعانات و  - ٤   يقبلهـا مجلـس اإلدارة   ى  الهبـات والتبرعـات والوصـايا الت
 .وال تتعارض مع أغراضها وفقا ألحكام القانون 

 . عائد استثمار أموالها - ٥ 
 .ا تقررها الدولة لهذه اللجنة سنويى  اإلعانات الت- ٦
  تقرها الجمعية العمومية للجنة النقابيـة وال تتعـارض        ى   الموارد األخرى الت   - ٧

  : األخصى م هذا القانون أو هذا النظام وعلمع أحكا
 .تحصل عليها من إصدار المطبوعات ى  األرباح الت-١
حـدود أحكـام القـانون      ى   األرباح والفوائد الناتجة عن استثمارات أموالها ف       -٢

 .واللوائح 
 .تملكها ى  إيرادات العقارات الت-٣
 .أصل من أصولها ى  األرباح الناتجة عن بيع أ-٤
 . وم قياس مستوى المهارة واللوائح الخاصة بها  رس-٥

  منـه ى طلب كتـاب ى يعمل بها العامل بناء على التالمنشأة  ى  يجب عل  ) :٢(مادة 
 .النصف األول من كل شهر ى قيمة االشتراكات المستقطعة وذلك ف أن تورد للجنة
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٤٣

ـ         المنشأة  ى  كما يجب عل   ى أن توافيها عند استقطاعها االشتراكات ألول مـرة، وف
     بأسماء العمال الذين استقطعت االشـتراكات       كشفًاا  النصف األول من شهر يناير سنوي 

 .ا هذا البيان شهريى منهم وكلما حدث تغيير ف
 : ى وتلتزم اللجنة النقابية بتوزيع حصيلة االشتراكات كالتال

 . مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية من أجور وخالفه )٪٢٥(
 .ى نونقاى  احتياط)٪ ١٥(
 . تقدمها اللجنة ألعضائها ى  مقابل الخدمات والمزايا الت)٪٦٠(

تمتنع عن خصم   ى  التالمنشأة   إلى   يد محضر ى  ا عل توجه اللجنة إنذار   ) :٣(مـادة 
ـ   ى  نهاية الشهر التـال   ى  االشتراكات وذلك ف  ى  ف أو توريد نسبتها     ىالسـتحقاقها ويراع

ـ      هذه المبالغ  بتوريدالمنشأة  ى  هذا اإلنذار التنبيه عل   ى  ف ا خالل مدة أقصاها ثالثون يوم
 .من تاريخ اإلنذار 

عدم خصم أو توريد نسبتها من االشتراكات ، يحق         ى  فالمنشأة  حالة استمرار   ى  وف
هذه الحالة يجوز للمحكمة ى للجنة اقتضاء هذه المبالغ عن طريق المطالبة القضائية ، وف    

 .عن سداد االشتراكات المنشأة   عن كل شهر تتأخر فيهةأن تحكم بغرامة تهديدي
  يجوز للمنظمة النقابية المهنية أن تطلب من الجهة اإلداريـة الواقـع            ) :٤(مـادة 

عـن خـصم أو توريـد       المنشأة  حالة امتناع   ى   ف –المنشأة  دائرة اختصاصها مقر    ى  ف
وذلـك  ى  تحصيل هذه االشتراكات لصالح اللجنة بطريق الحجـز اإلدار        –االشتراكات  

ويـتم ذلـك بنـاء     ا من تاريخ اإلنذار المشار إليه بالمادة السابقةء ثالثين يومبعد انقضا 
 . قوائم بتحديد األعضاء المنضمين إليها وفقا ألحكام القانونى عل

 الباب الثاني
 حفظ وإيداع وصرف األموال

 .....)....(......................حساب ببنك ى اللجنة ف  تودع أموال  ) :٥(مـادة 
 ................ )............................(..فرع 

   مـستديمة  ةبخزينة اللجنـة كـسلف    ى  ال يجوز أن يزيد الرصيد النقد      ) :٦(مـادة 
ـ ى ن ألف جنيه ويجوز زيادة هذا المبلغ ف    يعن عشر  تقتـضيها مـصلحة   ى الحاالت الت

ـ             أن يعتمـد ذلـك    ى  العمل أو التجهيز للمؤتمرات والجمعيات العموميـة وخالفـه عل
 .من رئيس النقابة 
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نظاما للسلف يتضمن حـاالت الـصرف    يعتمد رئيس مجلس اإلدارة ) :٧(مـادة 
 .ما يعرضه عليه أمين الصندوقى منها وطريقة االستعاضة بناء عل

بموجب شيكات ويلتزم رئـيس مجلـس        تتم جميع المعامالت المالية    ) :٨(مـادة 
ر فرع البنـك المـسحوب عليـه        شيك بإخطا ى  حالة فقد أ  ى  وأمين الصندوق ف   اإلدارة

 .اإلخطار رقم وتاريخ الشيك وقيمته ى أن يوضح فى الشيك فورا إليقاف صرفه عل
ـ  عن طريق التحويالت البنكية    أو و يجوز التوريد نقدا لخزينة اللجنة      بعـض  ى  ف

 إيـصاالت أن يكون ذلك بموجب     ى  على  تستلزم بطبيعتها التوريد النقد   ى  المعامالت الت 
 .سلة ومطبوعة بدفاتر قبض وصرف ذات أرقام مسل

ـ  ى  يجوز الصرف من الخزينة ف    ) :٩(مـادة  تـستلزم  ى الحاالت العاجلـة أو الت
ـ   ى  أال يزيد مجموع المنصرف ف    ى  طبيعتها الصرف نقدا عل    مبلـغ  ى  غرض واحد عل

ا به المستندات المؤيدة ويتم ذلك بموجب إذن صرف مرفقً) ١٠٠٠٠ ( جنيهآالف عشرة 
 . يصاالت قبض وصرف إ أرقام مسلسلة ومطبوعة بدفاتر يصاالت ذاتإبموجب 

غرض واحد بناء   ى  ا ف زيادة المبلغ المنصرف نقد    ويجوز بعد موافقة رئيس اللجنة    
تتطلب زيادة المصروفات   ى  الحاالت الت ى  ما يعرضه عليه أمين الصندوق وذلك ف      ى  عل

 . النقدية مع بيان أسبابها
ا به أصـل    دين بموجب إذن صرف مرفقً    يتم صرف فواتير المور     ) :١٠( مـادة 

       ا به أن المهمـات مطابقـة       الفاتورة وإذن التوريد للمخازن أو محضر االستالم موضح
 .فور سداد الثمن ) صرف ( أن تختم المستندات بخاتم ى للمواصفات المطلوبة عل

ا لصرف اإلعانات والمستندات المطلوبة يعتمد مجلس اإلدارة نظام  ) :١١( مـادة 
 .وإمكانياتها المالية  ا لظروف النقابةطبق

مهمـة  ى يتم صرف البدالت أو مصروفات السفر والتجهيز للموفد ف    ) :١٢(مادة 
  وذلك بموجب القرار الصادر من رئيـسها ويحظـر ازدواج الـصرف            من قبل اللجنة  

نقابية ويلتزم عضو الوفد برد ما صرف إليـه          المأمورية من أكثر من منظمة     ذات عن
 .سفر إذا عاد قبل انتهاء المدة المقررة للمأمورية من بدل 

المأمورية لظروف خارجة عـن إرادتـه       ى  وإذا تجاوز العضو المدة المحددة له ف      
طبقا لما هو مدون بجـواز       عن هذه المدة   اللجنة النقابية أن تصرف له مستحقاته     ى  فعل

 . السفر وموافقة مجلس اإلدارة
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٤٥

البنـك  ى  بتحويل الشيكات والحواالت النقديةإل   تلتزم أمانة الصندوق     ) :١٣(مـادة 
ى األكثر لورودها بموجب حافظة يحتفظ بصورة معتمدة منها لـد         ى  على  اليوم التال ى  ف

 .أمين الصندوق أو مسئول الحسابات المختص 

األموال بالخزائن والمبالغ المنقولـة  ى مين علأتقوم اللجنة النقابية بالت  ) :١٤(مادة 
ـ   ى  والمحمولة وكذلك عل   ى أمناء الخزن والمخازن وأصحاب العهد ومساعديهم ومـن ف

حكمهم ضد جميع األخطار والحوادث ويحدد مجلس اإلدارة مقدار القيمة للمؤمن عليهم            
 .ويكون مجلس اإلدارة وأمين الصندوق مسئولين عن استمرار التأمين المطلوب 

 ملين باللجنـة  حكمهم من العـا   ى  يلتزم أمناء وأصحاب العهد ومن ف      ) :١٥(مادة 
ا لالئحـة الماليـة     شأن أعمالهم وكذلك تنفيـذً    ى  تصدر ف ى  وغيرهم تنفيذ التعليمات الت   

عهدتهم من مبالغ نقديـة أو شـيكات أو حـواالت       ى  ويكونون مسئولين عن جميع ما ف     
  قيمة نقدية ويحظـر علـيهم اسـتخدام خـزائن اللجنـة     ى بريدية أو برقية أو محرر ذ 

 .تخص الغير أغراض شخصية أو أعمال ى ف

كـل شـهر    النقدية بالخزينة والعهد دوريـا نهايـة     يتم جرد المبالغ   ) :١٦(مادة 
وكذلك المستندات ذات القيمة والمخازن بواسطة أمين الصندوق أو من يندبـه            ى  ميالد

  أن تتطابق أرصدة الجرد مع أرصدة الدفاتر ويخطر رئـيس وأمـين الـصندوق             ى  عل
 . الزيادة التخاذ اإلجراءات الالزمة ا بالعجز أوإذا أظهر الجرد فرقً

ـ   ) :١٧(مادة   يتعـذر تحـصيلها إال بعـد اسـتنفاد    ى ال يجوز إسقاط الديون الت
 ويعـرض  وبقرار من مجلـس اإلدارة     اإلجراءات المالية والقانونية الالزمة لتحصيلها    

 .هذا الشأن ى تراه ف أول جمعية عمومية التخاذ ماى ذلك عل

 .شهرى تزيد عل ال يجوز للجنة إبقاء إيصاالت معلقة بالخزينة لمدة  :)١٨(مادة 

ـ ى ف النقابية يجوز للجنة ) :١٩(مـادة  ى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها ف
، أو صناديق لتمويل األنشطة الثقافية      ، وأن تنشئ صناديق زمالة     ، أوجه استثمار آمنة    

يترتب عليهـا أعبـاء     ى  الحاالت الت ى  ليها ف لتعويض العمال المنتسبين إ   ، واالجتماعية  
ومراكـز  ، والمـصايف   ، الرياضـية   ى  ولها إنشاء النـواد   ، مالية طبقا لقانون العمل     

 .لخدمة أعضائها ى التدريب المهن
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٤٦

رئيس اللجنة النقابية وأمين الصندوق والعاملين بالوحدة المحاسـبية       ) :٢٠(مـادة 
دارة عن تنفيذ ومراقبة أحكام هذه الالئحة       أمام مجلس اإل   -  فيما يخصه  كل -مسئولين  

 .ا ألحكامها تصدر تنفيذًى وجميع القرارات الت
 الباب الثالث

 تنظيم الحسابات والدفاتر والمستندات
اللجنة مجموعة من الدفاتر والسجالت والمستندات الحـسابية         تمسك ) :٢١(مادة 

لتحقيق الرقابـة   ى  العمل وتكف م حالة   ئتالى  األسس المحاسبية المتعارف عليها والت    ى  عل
يضعها مجلس إدارتها مع مراعـاة      ى  ا للشروط واألحكام الت   وذلك طبقً ى  والضبط الداخل 

 . معايير المحاسبة والمراجعة المصرية 
  أمـين الـصندوق   ى  تحفظ الدفاتر ذات األرقام المسلسلة عهدة لـد        ) :٢٢(مـادة 

يم كل دفتـر وتوقيـع      سجل خاص موضح به تاريخ تسل     ى  أو موظف مسئول وتثبت ف    
إثباته بالسجل وتـاريخ    ى  يتولى  صاحب العهدة الذ   إلى   المستلم وعند انتهاء الدفتر يسلم    

 .استالمه للحفظ 
يحتفظ بالدفاتر والسجالت والمستندات بعد انتهـاء الـسنة الماليـة          ) :٢٣(مـادة 

 .الحسابات الختامية طرف أمين الصندوق أو أمين العهد المختص  واعتماد
تقيد األصول من عقارات ومنقوالت وغيرها من العهد المـستديمة           ) :٢٤ (مـادة

بسجل يثبت فيه وصف مختصر عن كل منهـا وثــمن شـرائها              تمتلكها اللجنة ى  الت
وصفته بالتفصيل وكل تغيير يطرأ عليه بالزيادة أو النقصان مع احتساب قيمة اإلهالك              

 .ا ا لألصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليهطبقً
 الباب الرابع

 )الموازنة التخطيطية ( الميزانية التقديرية 
موازنتها عن سنة مالية تشمل عناصر اإليـراد وأوجـه        تعد اللجنة   ) :٢٥(مادة 

الصرف المتوقعة خالل السنة المقبلة وتعتمد من مجلس اإلدارة قبل انتهاء السنة المالية             
 .ند عرض الحسابات الختامية الجمعية العمومية عى أن تعرض على بوقت كاف عل
بعـض بنـود   ى أوجه الصرف فى يجوز لمجلس اإلدارة التجاوز ف ) :٢٦(مـادة 

الميزانية التقديرية كما يجوز ضغط اإلنفاق عند نقص الموارد وذلك بمـا ال يتعـارض       
 .وأهداف اللجنة وهذه الالئحةى مع نصوص الئحة النظام األساس



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة مارس ١٤فى ) تابع (٦١ العدد – الوقائع المصریة

  

٤٧

لم يتم صرفها قبل نهاية السنة الماليـة        ى  قة الت تحمل المبالغ المستح   ) :٢٧(مـادة 
 .أمانات ألربابها تحت الصرف ى حساب هذه السنة وتعلى عل

 الباب اخلامس

 احلسابات اخلتامية

 .آخر ديسمبر من كل عام ى فى  تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنته) :٢٨(مادة 

 :ى أمين الصندوق القيام بما يلى عل ) :٢٩(مادة 

 .مجلس اإلدارة العتمادها ى ا علرض بيان باإليرادات والمصروفات شهري ع-١

 عرض الحسابات الختامية وحساب اإليـرادات والمـصروفات والميزانيـة           -٢
وكذلك تقرير شامل للجوانب المالية للنـشاط  ى ا عليها من محاسب قانون  العمومية مصدقً 

للموافقة عليها، وكـذا الجمعيـة      مجلس اإلدارة   ى  العام وما حققته اللجنة من أهداف عل      
 .العمومية العتمادها، بما ال يجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية 

الـسلطات والجهـات    مـصادقات ى  اللجنة الحصول عل  ى  يتعين عل  : )٣٠(مادة 
 .تاريخ إعداد الحسابات الختامية ى المختصة بصحة األرصدة المبينة بالدفاتر ف

 .بقرار من مجلس اإلدارة ى سب القانونيعين المحا : )٣١(مادة 

 الباب السادس

 الرقابة المالية واإلدارية
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنـة للرقابـة الماليـة             ) :٣٢(مادة 

 . أوجه النشاط والمؤسسات والمشروعات التابعة لها ى واإلدارية الذاتية عل

ة، وعضوية اثنين من الخبراء المـاليين،   تشكل هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس اإلدار 
 .الخبرة ى وأحد القانونيين وأحد اإلداريين وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذو

ـ                أعـضاء ى وال يجوز عزل هـذه اللجنـة أو أحـد أعـضائها إال بموافقـة ثلث
 .  الجمعية العمومية

ـ  ا لإلشراف والرقابة المالية واإلدارية    تضع اللجنة نظام   ) :٣٣(مادة  كافـة  ى   عل
  واألنشطة الثقافية والتدريبية واالجتماعيـة والترفيهيـة وغيرهـا      لها المؤسسات التابعة 

 .أنشئت من أجلها ى بما يتفق مع األغراض الت



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة مارس ١٤فى ) تابع (٦١ العدد – الوقائع المصریة

  

٤٨

من هـذه الالئحـة دون      ) ٣٢(المادة  ى  تباشر اللجنة المشار إليها ف     : )٣٤(مـادة 
روعات التابعة لهـا مـع عـدم        أنشطة اللجنة والمش  ى  غيرها الرقابة المالية الذاتية عل    
للمحاسبات، وذلك كله بما ال يخالف معايير المحاسـبة  ى  اإلخالل برقابة الجهاز المركز   

 .والمراجعة المصرية 
  األقل كل شهر ، أو كلمـا دعـت الحاجـة   ى وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة عل  

 .ذلك ى إل
 الباب السابع

 األغراض النقابيةى الصرف عل
  الفصل األول

 وفات السفر واالنتقالمصر
  يقصد بمصروفات االنتقال مـا يـصرف للعـضو مقابـل نفقـات           : )٣٥(مادة 

نجاز األعمال المتعلقة بإدارة شئون     إوأداء المهام النقابية المسندة إليه أو        االنتقال الفعلية 
 .اللجنة النقابية 

ـ     يصرف للعضو مقابل  ى  ويقصد ببدل السفر المبلغ الذ     ى النفقات الـضرورية الت
أو محل إقامته عند أداء      للجنةى  يتحملها بسبب انتقاله من الجهة الكائن بها المقر الرسم        

 .المهام أو األعمال المشار إليها بالفقرة السابقة 
  تتحمل اللجنة مصروفات سفر العضو المكلف بأداء مهمـة نقابيـة           ) :٣٦(مـادة 

الفاخرة بقطـارات   ى  ة األول أساس الدرج ى  نجاز األعمال المتعلقة بإدارة شئونها عل     إأو  
 .السكك الحديدية 

ويجوز عند الضرورة أن يكون السفر بالطائرة بالدرجة الـسياحية وذلـك بعـد              
 . موافقة رئيس مجلس اإلدارة

أن يخفض بدل السفر بمقدار الربـع عـن         ى  عل،  كما يجوز السفر بعربات النوم      
 .القطار ى يقضيها العضو فى التى الليال

نجاز األعمال المتعلقة   إتحق العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو        يس : )٣٧(مـادة 
  : ا للضوابط التاليةبإدارة شئون اللجنة بدل السفر وفقً

ـ    ى  عن الليلة الواحدة الت   )     (ى  بحد أدن  بدل سفر  – ١ ى يقضيها خارج البلدة الت
 الليلـة   عـن )     (ى  بها محل إقامته و يجوز أن تزيد قيمة البدل عن ذلك بحد أقـص             

 .البدل من مجلس اإلدارة ى أن تعتمد الزيادة فى عل،  الواحدة
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٤٩

تحمل اللجنة نفقات مبيت العضو      حالةى  ف) ٪٢٥( تخفض قيمة البدل بنسبة      - ٢
 . مكان تمتلكه أو تستأجره ى أو إقامته ف

العـضو   نفقـات إقامـة   تحمل اللجنة حالةى  يصرف نصف البدل المقرر ف    - ٣ 
 .نفس اليوم ى أو عودته ف كاملة

ا به سبب كلف بها موضح  ى  ا عن المهمة النقابية الت    يقدم العضو بيانً   ) :٣٨(مـادة 
 .المهمة وتاريخ السفر والعودة ووسيلة االنتقال 

طبيعـة عملـه    ى  تقتضى  يجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر للعضو الذ       ) :٣٩(مادة 
 .ا شهري)    ( االنتقال بصفة مستمرة بدل انتقال ال يجاوزى النقاب

منح عنها وال يجوز    ى  ا للمنطقة الجغرافية الت   ويحدد القرار الصادر قيمة البدل وفقً     
ـ             أيـة  ى  لألعضاء الذين يصرف لهم بدل انتقال ثابت استعمال سيارات اللجنة أو تقاض

ما لم تكن المأمورية المكلف بها العضو خارج نطاق المنطقة          ، ى  مصاريف انتقال أخر  
 .ح عنها البدل منى الجغرافية الت
)    (أن يقرر ألعضائه بدل أعباء ال يجـاوز   يجوز لمجلس اإلدارة   ) :٤٠(مادة 

اشهري . 
  الفصل الثاني

 مصروفات العالقات الدولية
 يقصد بمصروفات العالقات الدولية تلك النفقات الخاصة بـالمؤتمرات          ) :٤١(مـادة 

 .دل الزيارات ألغراض مختلفة والبعثات الدولية والتدريبية والندوات الدولية وتبا
نفقات سفر العـضو   حالة تحمل اللجنةى تطبق أحكام هذه الالئحة ف    ) :٤٢(مـادة 

 .بالبواخر ى الطائرات واألولى ويكون السفر بالدرجة السياحية ف
تستلزم ذلك بـشرط    ى  الحاالت الت ى  بالطائرات ف ى  الدرجة األول  و يجوز استخدام  

 . رئيس اللجنة النقابيةالموافقة المسبقة من السيد 
 : ى تالوجه اآلى تحدد فئات بدل السفر عل ) :٤٣(مادة 

 دوالر (         )          بالد المنطقة العربية
 دوالر  (         )     منطقة األسيوية ماعدا اليابانبالد ال
 دوالر (         )           اليابان 

 دوالر (         )         أمريكا الشمالية 
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٥٠

 دوالر  (         )          الالتينية دول أمريكا
 دوالر (         )       بالد المنطقة األفريقية 

 دوالر  (         )       بالد المنطقة األوروبية 
 دوالر (         )           سترالياأ

ـ   ، ويجوز لمجلس اإلدارة إصدار قرار زيادة بدل السفر          أن يـتم اعتمـاده    ى   عل
  : ا للضوابط التالية، وذلك عن الليلة الواحدة وفقًأول انعقاد للجمعية العموميةى ف

   من قيمة البـدل أو قيمـة النفقـات الفعليـة           )٪١٠٠(نسبة   يصرف للعضو )  أ (
 . الوفد المسافر نفقةى كانت اإلقامة عل إذا

 مـن قيمتـه إذا كانـت المهمـة للحـضور            )٪٢٥(يزيد بدل السفر بواقع     ) ب(
 .فريقيةإأو  ةمؤتمرات دولية أو عربيى والمشاركة ف

 )٪٥٠(عاشة يخفض البدل بواقع نفقات اإلقامة واإل  إذا تحملت الجهة المضيفة     ) ج(
 .من قيمة البدل المنصرف 

البـدل بواقـع      دون اإلعاشة يخفض   اإلقامةإذا تحملت الجهة المضيفة نفقات      ) د(
 .  من قيمة البدل المستحق)٪٢٥(

تاريخ السفر والعودة ويجـوز  ى فقة علبالموا أن يصدر قرار مسبق من رئيس اللجنة ى  عل
 .أول اجتماع جمعية عمومية ى أن يعتمد ذلك فى عل، لمجلس اإلدارة زيادة قيمة البدل 

تتحمل اللجنة رسوم استخراج وتجديد جـواز الـسفر والتأشـيرات         ) :٤٤(مادة 
 .ألعضائها 

حمل معه إطار تبادل الزيارات أن يى  يجوز للوفد المسافر للخارج ف     ) :٤٥(مـادة 
 .للوفد )  ( يقررها رئــيس اللجنة ال تـجـاوزى حدود المبالغ التى هدايا رمزية ف

    ما يعرضه رئيس الوفد المسافر زيادة الحـد األقـصى   ى  علكما يجوز لرئيس اللجنة بناء
ـ      إلى   تحملها الوفود المسافرة  ى  لشراء الهدايا الت   ـ     ى  الخـارج وذلـك ف ى حالـة المـشاركة ف
 .تتطلب ذلك حسب أهمية الزيارة ى ندوات الدولية أو الحاالت التالمؤتمرات أو ال

ـ ى يعد المسئول عن العالقات الدولية مذكرة ف ) :٤٦(مادة  ى حالة دعوة وفد أجنب
من الخارج تتضمن أسماء الوفد وسبب الزيارة وتاريخ الزيـارة والبرنـامج المقتـرح              

 : ى ا ما يأتتنفيذه متضمنً
 .مدة المقررة للزيارة  البرنامج المقترح وال-١
 أن يعتمد برنامج الزيارة   ى  عل،  لكل وفد   )     ( ى   تحدد قيمة الهدايا بحد أقص     -٢

 .من رئيس النقابة العامة
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٥١

حالة انعقاد المؤتمرات   ى  ويجوز لرئيس اللجنة زيادة الحد األقصى لشراء الهدايا ف        
 وفود نقابيـة رفيعـة   حالة استضافة ى  أو الندوات الدولية بجمهورية مصر العربية أو ف       

 . باللجنة ما يعرضه سكرتير العالقات الخارجيةى بناء على المستو
يلتزم مرافقو الوفود بمراجعة الفـواتير ومـستندات المـصروفات           ) :٤٧(مـادة 

 .هذا الشأن ى حدود التعليمات الصادرة فى المتعلقة باإلقامة ف
الفنادق وغيرها باعتماد   ى  تصرف للعاملين ف  ى  تحدد اإلكراميات الت   : )٤٨(مـادة 

 .ا لظروف كل وفد رئيس اللجنة طبقً
الوفود عهدة لمقابلة المصروفات الالزمة لمرافقـة  ى تصرف لمرافق : )٤٩(مـادة 

 .عليها قواعد السلف المؤقتة ى لتنفيذ البرنامج وتسرى حدود االعتماد المالى الوفد وف
  الفصل الثالث
 األغراض األخرى

اإلدارة وضـع برنـامج لألنـشطة االجتماعيـة والثقافيـة        لمجلس   ) :٥٠(مادة 
والترفيهية واإلعالمية واألنشطة األخرى يتضمن التكلفة وما تتحملـه النقابـة وكيفيـة             

 .االنتفاع بها ألعضائها 
 الباب الثامن

 ضوابط تنفيذ أعمال اللجنة النقابية
ـ  ى هذا الباب عل ى  القواعد الواردة ف  ى  تسر ) :٥١(مـادة  ع األعمـال  تنفيـذ جمي

ال تتـوافر لهـا   ى والمشروعات التابعة لها الت تتطلبها حاجة العمل باللجنة  ى  والعقود الت 
 .الشخصية المعنوية المستقلة 

 .مجلس إدارة اللجنة  إلى هذه الالئحةى أن يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عل
وذلـك فيمـا    عمالهاويجوز للجنة إجراء عمليات البيع أو الشراء أو التعاقد لتنفيذ أ  

ا كانت قيمة هذه التصرفات بينها بطريق االتفاق المباشر أي. 
يكون الشراء وتنفيذ األعمـال بـصفة عامـة وأعمـال اإلصـالح       ) :٥٢(مادة 

 .خر آإجراء ى الالئحة دون الحاجة أل ا للقواعد الواردة بهذهوالصيانة وخالفه طبقً
أو تنفيذ   شراء األصول الخاصة باللجنة  أو بيٍعى  ال يجوز التعاقد عل    ) :٥٣(مـادة 

 .أعمالها مع أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين بها أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية 
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تشكل لجنة إلجراء المشتريات والمزايدات والمناقـصات برئاسـة          ) :٥٤( مادة 
  :رئيس مجلس إدارة اللجنة وعضوية

 .ى عضو مال  -١
 . ى القانون المستشار  -٢
 . متخصص ى فن  -٣
 . أمين الصندوق   -٤

  : اآلتيةحدود المبالغ ى يكون الشراء أو تنفيذ األعمال ف ) :٥٥(مادة 
 :  األمر المباشر -١

  . ) جنيه٢٠٠٠٠(  حتى 
 :  الممارسة -٢

ـ  ألـف جنيـه    نيعـشر  )  جنيه ٢٠٠٠٠( أكثر من       ) جنيـه  ١٠٠٠٠٠(ى  حت
  .مائة ألف جنيه

 :  المناقصة المحدودة -٣
مائتـان    ) جنيـه  ٢٥٠٠٠٠( ألف جنيه حتـى    مائة  ) جنيه ١٠٠٠٠٠( كثر من   أ

   .وخمسين ألف جنيه
 :  المناقصة العامة -٤

 . جنيه ن وخمسين ألفيمائت  ) جنيه٢٥٠٠٠٠( أكثر من 
جميع األحوال يجوز الشراء وتنفيذ األعمال واإلصالح والـصيانة وخالفـه           ى  وف

امة وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام       بواسطة الجهات الحكومية والهيئات الع    
 .والجمعيات التعاونية المشهرة باألمر المباشر أيا كانت قيمتها 

يتعين تحديد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل قبل اتخـاذ         ) :٥٦(مادة 
 . إجراءات الشراء أو تنفيذ األعمال من قبل لجنة المشتريات

صـحيفة يوميـة    ى  المناقصة العامة لمرة واحدة ف    يتم اإلعالن عن     ) :٥٧(مـادة 
ى خر موعد لتقديم العطاءات وقيمة التأمين االبتدائ      آاإلعالن  ى  واسعة االنتشار ويحدد ف   

ـ      ) ٪١(وموعد فتح المظاريف ويجب أال يقل قيمة التأمين عن           ى من قيمـة العطـاء ف
ويـستبعد كـل    من قيمة العطاء فيما عدا ذلـك ،         ) ٪٢(أعمال المقاوالت وال يقل عن      

 .ى عطاء غير مصحوب بكامل قيمة التامين االبتدائ
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بالوسـيلة  ى  رست عليه المناقصة بـالقرار النهـائ      ى  ويخطر صاحب العطاء الذ   
أن يتضمن اإلخطار مواصـفات األصـناف وقيمتهـا         ى  شروط العطاء عل  ى  المقررة ف 

 ىة التأمين االبتدائ  يكمل قيم ى  الذى  التأمين النهائ ى  وميعاد التسليم ومكانه وعليه أن يؤد     
مـن قيمـة    ) ٪١٠(رست عليه و  ى  من قيمة أعمال المقاوالت الت    ) ٪٥(ى  ما يساو إلى  

إلخطاره بقبول عطائه ويجـب     ى  العقود األخرى وذلك خالل عشرة أيام من اليوم التال        
 . أصحاب العطاءات غير المقبولة إلى رد التأمين المؤقت

العطاء المقبول بتوريد جميـع األشـياء       إذا قام صاحب    ى  التأمين النهائ ى  وال يؤد 
ى ا خالل المهلة المحددة ألداء التأمين النهـائ    رسا عليه توريدها وقبلتها اللجنة نهائي     ى  الت

بقيمـة  ى يحل محل قيمة التأمين المؤقت أو النهـائ       ى  ويجوز إصدار خطاب ضمان بنك    
لمدة التأمين امساوية بقيمة التأمين يصدر من أحد المصارف المعتمدة ويكون ساري . 

وأن يقر فيه المـصرف أن  ، قيد أو شرط ى وال يجوز أن يقترن خطاب ضمان بأ    
ـ       يدفع تحت أمر اللجنة    قيمـة  ى  ا يـواز  النقابية الصادر لصالحها خطاب الضمان مبلغً

عند أول طلب منهـا دون      ى  التأمين المطلوب وأنه مستعد لتجديد مدة سريانه لمدد أخر        
 .ن مقدم العطاء أية معارضة م إلى التفات

أن يتم تنفيذ العقد بـصفة نهائيـة    إلى بأكملهى ويجب االحتفاظ بقيمة التأمين النهائ   
 .منه لصاحبه ى وحينئذ يرد التأمين ما تبق، ا للشروط ذلك مدة الضمان طبقًى بما ف

جـاز  ، المهلة المحددة ى فى فإذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائ   
عليه بعلم الوصول ودون الحاجة التخاذ      ى   بموجب إخطار بكتاب موص    –لنقابية  للجنة ا 

العطاءات التاليـة لعطائـه     ى   إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدم       –خر  آإجراء  ى  أ
كمـا  ، جميع الحاالت مـن حقهـا  ى ويصبح التأمين المؤقت ف، بحسب ترتيب أولويتها  

بها من أية مبالغ مستحقة أو تـستحق لـديها   يكون لها أن تخصم قيمة أية خسارة تلحق   
ا بمـا   الرجوع عليه قضائي  ى  وذلك مع عدم اإلخالل بحقها ف     ، لصاحب العطاء المذكور    

 .ى لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلدار
الهيئات العامـة وشـركات القطـاع العـام      ى  من التأمين المؤقت أو النهائ    ى  ويعف

 .معيات التعاونية المشهرة وشركات قطاع األعمال والج
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من عـدد    تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس اللجنة النقابية         ) :٥٨(مادة 
أن يكون من بيـنهم     ى  ال يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس اإلدارة عل          

 .ى وعضو مالى عضو قانون
لنقابيـة  تشكل لجنة للبت لفحص العطاءات بقرار من رئيس اللجنة ا    ) :٥٩(مـادة 

أن يكـون   ى  من عدد ال يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس اإلدارة عل            
لفحص ودراسة العطـاءات المقدمـة   ى وعضو فنى وعضو مالى من بينهم عضو قانون 

مجلس إدارة اللجنة النقابية للبـت      ى  اللجنة تحرير محضر بتوصياتها يعرض عل     ى  وعل
 .العطاءات ى ف

د العطاءات غير المطابقـة للـشروط أو المواصـفات        يجب استبعا  ) :٦٠(مـادة 
ا بعد توحيد أسـس  ا واألقل سعر  صاحب العطاء األفضل شروطً   ى  وإرساء المناقصة عل  

الفنية والمالية ويجب أن يشتمل قرار استبعاد       ى  المقارنة بين العطاءات من جميع النواح     
 .عليها ى بنى األسباب التى العطاءات وإرساء المناقصة عل

أو عن أعمال أو خـدمات      ى  بر العطاء المقدم عن توريدات من اإلنتاج المحل       ويعت
   مـن قيمـة أقـل    ) ٪١٥(ا إذا لما تتجاوز الزيادة فيها تقوم بها جهات مصرية أقل سعر

 .ى عطاء أجنب
لمجلس إدارة اللجنة النقابية تقرير الشراء بالمناقصة المحدودة فيمـا           ) :٦١(مادة 

  من هذه الالئحة وذلـك مـن بـين المـوردين    ) ٥٨(المادة ى فال يجاوز المبلغ المحدد     
  والكفـاءات الممتـازة   ى  أو المحالت التجارية أو الـصناعية ذات التخـصص العـال          

 .والسمعة الطيبة 
ـ  ى  المناقصة قبل البت فيها إذا استغن     ى  تلغ ) :٦٢(مـادة  ا أو اقتـضت    عنها نهائي

  :  الحاالت اآلتيةمنى أى ها فؤكما يجوز إلغا، المصلحة العامة ذلك 
  أو لـم يبـق بعـد العطـاءات المـستبعدة       ، عطاء وحيـد  ى  إذا لم يقدم سو   )  أ (

 .إال عطاء واحد 
 .غلبها بتحفظات أإذا اقترنت العطاءات كلها أو ) ب(
 .إذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد عن القيمة التقديرية ) ج(

  اللجنة النقابية وذلك بنـاء     هذه الحاالت بقرار من مجلس إدارة     ى  ويكون اإللغاء ف  
 .توصية لجنة فحص العطاءاتى عل

 .عليها ى بنى األسباب التى أنه يجب أن يشتمل القرار على عل
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٥٥

يتم الشراء أو تنفيذ األعمال بالممارسة وذلك بالتفاوض مـع عـدد             ) :٦٣(مـادة 
  : الحاالت اآلتيةى أنسب األسعار فى مناسب من الموردين للحصول عل

 .يتعذر تحديد مواصفاتها ى اف الت األصن-١
٢-ا  األصناف المسعرة جبري. 
أو مـن الوكيـل     ، ها من أماكن إنتاجهـا      ءالحال شرا ى  يقتضى   األصناف الت  -٣

 .الوحيد المعتمد 
 .خصائيين إ األعمال الفنية المطلوب إجراؤها بمعرفة لجنة فنية أو -٤
 .عام وقطاع األعمال العامتنتجها شركات القطاع الى  األصناف والمهمات الت-٥

  حدود المبـالغ المبينـة    ى  يتم الشراء بالممارسة أو األمر المباشر ف       ) :٦٤(مـادة 
من هذه الالئحة بمعرفة لجنة تشكل بقرار مـن رئـيس مجلـس إدارة          ) ٥٨(المادة  ى  ف

 .اللجنة النقابية
حـدودة يجـب   تتم عن طريق المناقصة العامة أو المى  بالنسبة للعمليات الت) :٦٥(مـادة 

والمتعاملين معهـا تتـضمن كافـة االشـتراطات      إثباتها كتابة بموجب عقود بين اللجنة النقابية  
ـ    ى  يتم توقيعها ف  ى  وحقوق والتزامات الطرفين والغرامات الت     التنفيـذ عـن    ى  حالة التـأخير ف

 .حالة نشوء نزاع بين الطرفين ى المدة الواردة بالعقد وتحديد طريقة الفصل ف
إلخطار المتعهد بقبول عطائـه إال إذا       ى  دد المحددة للتوريد من اليوم التال     وتبدأ الم 

خالف ذلك وتبدأ المدد المحددة لتنفيذ األعمال من تـاريخ اسـتالم المقـاول              ى  اتفق عل 
 . للموقع ويكون التسليم بموجب محضر موقع من الطرفين 

ة من قيمة التعاقـد  يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معين   ) :٦٦(مـادة 
ـ      ، من هذه القيمة    ) ٪٢٥(ى  وبما ال تزيد عل    غيـر  ى  وذلك مقابل خطاب ضـمان بنك

أن يخصم من قيمة المستخلـصات أو مقابـل   ى مشروط أو قابل لإللغاء بذات القيمة عل 
 .من قيمتها ) ٪٧٥(التشوينات لمواد العملية بما ال يجاوز 

ى ت أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص ف       ويحق للجنة النقابية المتعاقدة تعديل كميا     
من عقود األعمال بذات الـشروط واألسـعار        ) ٪٢٥(من عقود التوريد    ) ٪١٥(حدود  

 .تم التعاقد عليها ى الت
ويتم سداد المستحقات للمقاول عن العمليات المسندة إليه بموجب مستخلصات عن           

ألعمال السابقة مع مراعـاة     تاريخ المستخلص وا  ى  األعمال المنفذة بالكميات والقيمة حت    
للجنـة  ى الوفاء طبقا للشروط الواردة بالعقد وبعد المرجعة الفنية من المهندس االستشار      

 .أعمال التنفيذ للمشروع التابع لها ى المتعاقد معها لإلشراف عل
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٥٦

ـ            أويجوز   ا لتقـدم العمـل    ن يـصرف للمقـاول دفعـات تحـت الحـساب تبع  
 :  ىالنحو التال ىعل

ـ   ى  من القيمة المقررة لألعمال الت    ) ٪٩٥(ى  صبحد أق )  أ (  مطابقـة   الًتمـت فع
 .للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول 

ـ        ) ٪٥(كما يجوز صرف الـ        ىالباقية نظيـر خطـاب ضـمان بنك
ا مـن تـاريخ حـصول       ثالثين يوم ى  سريانه بعد مض  ى  غير مشروط ينته  
 .االستالم المؤقت 

ـ     ى  من القيمة المقررة للمواد الت    ) ٪٧٥(ى  بحد أقص ) ب( ى وردها المقاول السـتعمالها ف
ـ        الًيحتاجها العمل فع  ى  العمل الدائم والت   ا  بشرط أن تكون مطابقة للـشروط وموافقً

ـ     ى  عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل ف       ى حالة جيدة بعـد إجـراء الجـرد الفعل
تـورد لموقـع    ى  مواد الت وتعامل كالمشونات ال   ،الالزم وذلك من واقع فئات العقد       

 .أن يتم تركيبها  إلى العمل صالحة للتركيب
ـ       ى   وللجنة النقابية المتعاقدة الحق ف     ى تنظيم الدفع للمقاول عن األعمـال الت

ـ             ى  تتم عل  ى نحو مغاير إذا اقتضت طبيعة األعمال المسندة إليه ذلك ولها الحـق ف
 . غير مرض عدم صرف الدفع إذا رأت أن تقدم العمل أو سلوك المقاول

اللجنة النقابيـة المتعاقـدة بتحريـر الكـشوف          ا تقوم بعد تسلم األعمال مؤقتً   ) ج(
 ويصرف للمقاول عقـب ذلـك       الًتمت فع ى  الختامية بقيمة جميع األعمال الت    

الحساب أو أيـة  ى سبق صرفها على مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ الت   
 .مستحقة عليه ى مبالغ أخر

ى ا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحـضر الرسـم         عمال نهائي عند تسلم األ  ) د(
ـ    ى  ويدفع للمقاول باق  ى  الحساب النهائ ى  ذلك يسو ى  الدال عل  ى حسابه بمـا ف

 .منه ى أو ما تبقى ذلك التأمين النهائ
المقاول تقديم شهادة مـن     ى  بالنسبة ألعمال التشييد والبناء يجب عل      ) :٦٧(مـادة 

عية المختص بسداد التأمينات االجتماعية المستحقة عن العملية،        مكتب التأمينات االجتما  
وكذا شهادة من مديرية القوى العاملة المختصة تفيد سـداد مـستحقات العمالـة غيـر              

 .أساس قيمة األعمال المنفذة من واقع المستخلصات ى المنتظمة، عل
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ـ        ى  وال يجوز صرف أ    حالـة  ى مستخلص إال بعد تقديم الشهادات المشار إليها وف
تحت الحساب لـضمان    ى  عدم تقديمها يجوز خصم النسبة المقررة ونسبة إضافية أخر        

إال بعد تقديم شـهادة نهائيـة       ى  السداد مع مراعاة عدم صرف قيمة المستخلص الختام       
 .بسداد التأمينات 

ه ؤتنفيذ العقد عن الميعاد المحدد بالعقد يجـوز إعطـا         ى  وإذا تأخر المتعاقد معه ف    
أن توقع عليه غرامـة     ى  ذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إلتمام التنفيذ عل       مهلة إضافية إ  

 ٪١٥يحددها العقد بحيث ال يجـاوز مجمـوع الغرامـة           ى  عن مدة التأخير بالنسبة الت    
ـ   بالنسبة لعقود التوريد مع عدم اإلخالل بحق اللجنة        ٪٤بالنسبة لعقود المقاوالت و      ى ف

حساب المقاول المتعاقـد معـه   ى خر علآمقاول   إلىتنفيذهاى إسناد األعمال المتأخرة ف 
المطالبة بالتعويض عن األضرار نتيجة التأخر وتخصم الغرامـة مـن     ى  وكذلك حقها ف  

للعملية إذا تبين أن الجزء المتأخر يمنع االنتفاع بما تـم مـن            ى  قيمة المستخلص الختام  
الغرامة مـن قيمـة     عمل أما إذا تبين أن الجزء المتأخر ال يمنع االنتفاع فيكون حساب             

 .األعمال المتأخرة فقط 
شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام         ى  إذا أخل المقاول بأ    ) :٦٨(مـادة 

          ا من تـاريخ إنـذاره      بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خالل خمسة عشر يوم
ـ  ى بكتاب موص    عنوانـه المبـين بالعقـد بالقيـام بـإجراء     ى عليه بعلم الوصـول عل

ـ       ى  هذا اإلصالح كان للجنة النقابية الحق ف         ا لمـا  اتخاذ أحد اإلجـرائيين التـاليين وفقً
  : تقتضيه مصلحتها

 .فسخ العقد )  أ (
حسابه بذات الـشروط والمواصـفات      ى  سحب العمل من المقاول وتنفيذه عل     ) ب(

 .المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بهذه الالئحة 
احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمـل  ى  هذه الحالة الحق ف   ى  ف كون للجنة وي

   وآالت وأدوات ومـواد وخالفـه دون أن تكـون مـسئولة            من منشآت مؤقتة ومبـانٍ    
  سـبب كـان أو دفـع      ى  قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص أل           

 .أجر عنها ى أ
    ا لحقوقهـا   ها حتى بعد انتهاء العمل ضمانً     االحتفاظ ب ى  ا ف كما يكون لها الحق أيض

 .مسئولية من جراء البيع ى سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى ولها ف
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ى حساب المقاول يصبح التأمين النهـائ    ى  حالة فسخ العقد أو تنفيذه عل     ى  أنه ف ى  عل
من حق اللجنة كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق                

 من أية مبـالغ مـستحقة أو        –ذلك فروق األسعار والمصاريف اإلدارية      ى   ف  بما –بها  
الرجوع عليه بما لـم تـتمكن       ى  وذلك مع عدم اإلخالل بحقها ف     . تستحق للمتعاقد لديها    

 .ى من استيفائه من حقوق بالطريق اإلدار

خصم النسبة المقررة تحت حـساب الـضريبة وتوريـدها          ى  يراع ) :٦٩(مـادة 
 .ا ألحكام قوانين الضرائب المعمول بها ائب المختصة طبقًلمأمورية الضر

تبـرم مـع المقـاولين األحكـام        ى  يتعين تضمين العقود الت   ، جميع األحوال ى  وف
 .هذا الباب ى األساسية المشار إليها ف

ـ            ) :٧٠(مـادة  ى يكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقوالت أو المـشروعات الت
 .عن طريق مزايدة علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة ليس لها الشخصية االعتبارية 

صـحيفة يوميـة   ى ويعلن عن المزايدة العامة أو بالمظاريف المغلقة لمرة واحدة ف      
أنه يجب أن يتضمن اإلعالن تعريف موجز عن موضوع البيـع           ى  واسعة االنتشار عل  

يمـة التـأمين    أو التأجير والتاريخ المحدد لعقد جلسة المزاد ومكان انعقادهـا وكـذا ق            
 .لدخول المزاد ى االبتدائ

لدخول المزاد وكيفية سداد من يرسـو عليـه   ى ويحدد مجلس اإلدارة قيمة التأمين االبتدائ    
 .بها المزاد وغير ذلك من الشروط المتعلقة بهذا الشأن ى المزاد للقيمة الكلية الراس

ر أو الممارسة   ويجوز بقرار مسبب من مجلس اإلدارة التعاقد بطريق األمر المباش         
 : الحاالت اآلتيةى المحدودة ف

 .عليها من التلف ببقاء تخزينها ى يخشى األشياء الت)  أ (

 .تباع إجراءات المزايدة اال تحتمل ى حاالت االستعجال الطارئة الت) ب(

ـ   ى  لم تقدم عنها أية عروض ف     ى  األصناف الت ) ج( لـم يـصل   ى المزايدات أو الت
 .ى الثمن األساس إلى ثمنها

  . ) ألف جنيهىمائت(   جنيه٢٠٠٠٠٠ال تجاوز قيمتها األساسية ى الحاالت الت) د(

 .ممارسة محدودة  إلى تحويل المزايدة أية حالى ويجوز ف
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 :  ىما يلى الشروط الخاصة ببيع المنقوالت على يجب أن ينص ف ) :٧١(مادة 
 ره مجلـس اإلدارة ا يقدا معينًالمزايدة مبلغًى  الدخول ف ى   يدفع كل من يرغب ف     -١

وعليـه القيـام بمعاينـة    ،وذلك حسب أهمية اللوطات المعروضة للبيع كتأمين مؤقـت    
ا منه بإتمـام    المزايدة إقرار ى  المزايدة عليها ويعتبر اشتراكه ف    ى  اللوطات متى يرغب ف   

 .المعاينة التامة النافية لكل جهالة 
 الـصفقة بمجـرد   من ثـمن) ٪٣٠(من رسا عليه المزاد أن يسدد ى  يجب عل -٢

 .اللجنة النقابية  حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حقى وف، رسو المزاد 
ا مـن   الثمن خالل خمسة عشر يوم    ى  من رسا عليه المزاد أداء باق     ى   يجب عل  -٣

تتطلب بحسب طبيعتها أن يتم     ى  لرسو المزاد عليه فيما بعد عدا الحاالت الت       ى  اليوم التال 
دفعات فيتم سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل الموعد المحدد الستالمها           ى  لتسليم المبيع ع  

ـ ى  وال تسو  خر دفعـة مـن     آالمشار إليها بالبند السابق إال عند استالم        ) ٪٣٠(نسبة ال
ويجوز بموافقـة مجلـس اإلدارة      " شروط المزايدة   ى  ذلك ف ى  أن ينص عل  ى  المبيع عل 

ـ        إعطاء مهلة إضافية للسداد لمن رسا عليه ا        ى لمزاد مقدارها عشرة أيام إذا كان ذلك ف
ويصبح العقـد    ا للجنة صالحها فإذا تأخر عن هذه المدة تصبح المبالغ المدفوعة منه حقً          

 –ية إجراءات قضائية ما لم تقرر اللجنة      أاتخاذ   إلى   ا من تلقاء نفسه ودون حاجة     مفسوخً
قابـل تـأخير يعـادل    ه بملللسداد مع تحميى  مهله إضافية أخر   ه منح –لمبررات تقبلها   

تاريخ السداد وذلك دون إخالل بحق اللجنـة        ى  فى  سعر الفائدة المعلن من البنك المركز     
 " .بالتعويض الالزمى المشترى الرجوع على النقابية ف
ـ ى  إذا تأخر من رسا عليه المزاد ف   -٤ ا مـن  استالم األصناف خالل عشرين يوم

عـن  ) ٪١(مصروفات تخزين بواقـع    تاريخ إخطاره بالموعد المحدد لذلك يحصل منه        
يحق للجنة النقابية بعـدها     . خمسة أسابيع   ى  كل أسبوع تـأخير أو جزء منه بحد أقص       
ا ألحكام هذه   أقرب فرصة ويكون البيع وفقً    ى  أن تتخذ إجراءات بيع األصناف لحسابه ف      

الثمن ومصروفات التخزين المـشار     ى  النقص ف ى  هذه الحالة يحاسب عل   ى  وف.الالئحة  
من ثـمن البيع الجديد وال يرد إليه أيـة زيـادة   ) ٪١٠(ها ومصروفات إدارية بواقع     إلي

 .ثـمن البيعى تكون قد تحققت ف
 أن الكميات واألوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزيادة والعبرة بما يسفر            -٥

 ى عنه التسليم الفعل
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مزاد بالنسبة لبيع   يحدد مجلس اإلدارة قيمة التأمين المؤقت لدخول ال        ) :٧٢(مـادة 
 .ليس لها الشخصية االعتبارية ى العقارات والمشروعات التابعة لها الت

بها عملية البيع فـور  ى من القيمة الراس) ٪١٠(من يرسو عليه المزاد سداد ى  وعل
الثمن خالل فترة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ إخطـاره           ى  الرسو عليه ويستكمل باق   

 .باعتماد البيع 
 من ذلك يجوز بالنسبة للعقـارات والمـشروعات الكبـرى أن تتـضمن           ءواستثنا

هذه الحالة يستحق عنهـا     ى  دفعات يتم تحديدها وف   ى  الثمن عل ى  شروط الطرح سداد باق   
مـدة تـاريخ    وقت السداد وذلك عن     ى  عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركز       

ذ إجراءات نقـل الملكيـة إال بعـد    االستحقاق وحتى تاريخ السداد مع مراعاة عدم اتخا       
 . سداد كافة مستحقات اللجنة النقابية

دون  شرط من شروط البيع فيكون للجنـة      ى  بأى  حالة إخالل المشتر  ى  أنه ف ى  عل
 إن تفسخ العقد وتقوم باتخاذ إجراءات البيـع         –القضاء   إلى   إنذاره أو اللجوء   إلى   حاجة

ا لها من مبـالغ     ما يكون مستحقً  ى  الحصول عل ى  حسابه مع حفظ حقها ف    ى  من جديد عل  
نظير فروق األسعار والمصروفات اإلدارية والتعويضات المستحقة وال ترد إليـه أيـة             

 .زيادة تكون قد تحققت من ثـمن البيع 
حالة طرح العقـارات والمـشروعات للتـأجير أو التـرخيص           ى  ف ) :٧٣( مادة

داد مبلغ كتأمين مؤقـت يحـدده       من يتقدم للمزايدة س   ى  باالنتفاع أو باالستغالل يجب عل    
 .ا ألهمية وقيمة العملية مجلس اإلدارة وذلك وفقً

  مـن القيمـة الكليـة     ) ٪١٠(ى  أن يسدد من يرسو عليه المزاد مـا يـواز         ى  عل
  طوال مـدة العقـد وذلـك       ساٍرى  بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائ       ى  الراس

 .فور رسو المزاد 
  طريقة سداد القيمة اإليجارية أو مقابـل االنتفـاع        أن تتضمن شروط الطرح     ى  عل

 .أو االستغالل 
لجنة تشكل بقرار مـن  ى إجراء البيع أو التأجير بالمزاد العلن     ى  تتول ) :٧٤(مـادة 

من عدد ال يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعـضاء مجلـس             رئيس مجلس اإلدارة  
هذه ى  وعل، ى  وعضو فن ى  وعضو مال ى  أن يكون من بينهم عضو قانون     ى  عل، اإلدارة  

   نجاز مهامهـا    إجراءات وما قامت به من أعمال إل       ا بما تم من   اللجنة أن تحرر محضر
أحـد المتزايـدين بحيـث يعـرض هـذا      ى إليه قرارها بإرساء المزايدة عل   ى  وما انته 

 .مجلس اإلدارة العتماده ى المحضر عل
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لمظاريف المغلقة تـشكل  حالة البيع أو التأجير بطريق المزايدة بنظام اى أنه فى  عل
لجنة لفض وفحص المظاريف وذلك بقرار من رئيس مجلس اإلدارة من عـدد ال يقـل          

ى أن يكون مـن بيـنهم عـضو قـانون    ى عل، عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضائه  
ت ومـا   ا بما تم من إجراءا    اللجنة أن تحرر محضر   ى  وعل، ى  وعضو فن ى  وعضو مال 

هـذا الـشأن بحيـث      ى   وما انتهت إليه توصيات ف     نجاز مهامها قامت به من أعمال إل    
 .المزايدة ى اإلدارة التخاذ القرار المناسب والبت ف مجلسى يعرض هذا المحضر عل

لجنـة تـضم الخبـرات       يشكل بقرار من رئـيس مجلـس اإلدارة        ) :٧٥(مادة 
تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة األساسـية لمحـل          ، والتخصصات النوعية الالزمة    

  –أن يكـون الـثمن      ى  عل، هذا الشأن   ى  ا للمعايير والضوابط المعمول بها ف     عاقد وفقً الت
 .ا  سري–أو القيمة األساسية 

الفقـرة الـسابقة أن يعهـد ألحـد         ى   من تشكيل اللجنة المشار إليها ف      الًويجوز بد 
 .الخبراء المثمنين المختصين والمعتمدين إلنجاز تلك المهمة 

،  للـشروط  مقدم أعلى سـعر مـستوفٍ     ى   المزايدة عل  يكون إرساء  ) :٧٦(مادة 
 . بشرط أال يقل عن الثمن أو القيمة األساسية

المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد التأمينات المؤقتة المسددة          إلى   أن ترد ى  عل
 .منهم يعد سحب اإليصاالت الخاصة بها موقعة منهم باستالم القيمة 

أو اقتـضت   ، عنها نهائيـا    ى   البت فيها إذا استغن    المزايدة قبل ى  تلغ ) :٧٧(مادة 
كمـا يجـوز    ، الثمن أو القيمة األساسية    إلى   أو لم تصل نتيجتها   ، المصلحة العامة ذلك    
 . للشروط عرض وحيد مستوٍفى إلغاؤها إذا لم يقدم سو

توصـية لجنـة    ى   عل هذه الحاالت بقرار من مجلس اإلدارة وذلك بناء       ى  ويكون اإللغاء ف  
 .عليها ى بنى األسباب التى يجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها علالبت، و

مخازن مناسبة تكون عهدة موظـف      ى  تحفظ األصناف والمهمات ف    ) :٧٨(مـادة 
مسئول يلتزم أمام األمين العام بتصنيف وترتيب األصناف بشكل يسهل حركة االستالم            

 .سهل المراجعة والصرف والجرد، وعليه إمساك دفاتر وبطاقات ت
نهاية السنة المالية بمعرفـة     ى  يتم جرد المخازن كل ثالثة أشهر وف       ) :٧٩(مـادة 

 . لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس اإلدارة
 ٢١٣من قانون المنظمات النقابية رقم      ) ٥٧(مع مراعاة نص المادة      ) :٨٠(مـادة 

  . لها أموال خاصة  ، تعتبر أموال النقابة العامة والمشروعات التابعة٢٠١٧لسنة 
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٦٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ) ٣(منوذج رقم 

 الالئحة اإلدارية للجنة النقابية
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٦٣

 الفصل األول

 أحكام العاملين باللجنة النقابية

 )١( مادة 

 ١٢العاملين باللجنة النقابية ، أحكام قانون العمل الـصادر بالقـانون رقـم              ى  على  تسر
 .  زاءات المعتمدة وتعديالته والئحة تنظيم العمل والج٢٠٠٣لسنة 

يصدرها مجلس إدارة اللجنة فيمـا يتعلـق بتنظـيم          ى       وتعتبر القواعد والتعليمات الت   
ألحكام هذه الالئحة االعمل جزءا متمم  . 

  )٢( مادة 

ـ        ى       يتكون الهيكل اإلدار   تمـارس كـل منهـا      ى  للجنة من عدد مـن الوحـدات الت
ـ     رسمتى  اإلطار الذ ى  اختصاصها على الوجه وف    للجنـة،  ى  والمـال ى  ه لوائح النظـام األساس

 .إطار من التكامل والتعاون ى وتعمل هذه الوحدات ف

  )٣( مادة 

 .للمستويات الوظيفية  للعاملين ى يعتمد مجلس اإلدارة الهيكل التنظيم

  )٤( مادة 

 :ى للجنة على النحو التالى يشكل هيكل تنظيم  

ى على ألجهزة اللجنة ، و الممثل القـانون        هو الرئيس األ   :   رئيس مجلس اإلدارة    - ١ 
 .جميع أعمالها الفنية  واإلدارية والمالية ى لها أمام جميع الجهات ، ويشرف  عل

 ويخـتص بإعـداد المـشروع الكامـل للميزانيـة واتخـاذ          :ى    المحاسب القانون   - ٢
 . اإلجراءات الالزمة لتعديلها، وإعداد الحساب الختامي

ويختص بالقيام بكافة أعمـال الـشئون القانونيـة للجنـة،           : ى  ن   المستشار القانو    -٣
ومراجعـة  .  ألحكام القوانين المنظمـة لـذلك        اوإجراء التحقيقات الالزمة مع العاملين بها وفقً      

 .تكون طرفا فيهاى كافة تصرفاتها، و إعداد المذكرات الخاصة بالدعاوى القضائية الت
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٦٤

  )٥( مادة 

 : ى ئف باللجنة  ما يليشترط فيمن يشغل إحدى الوظا

 . مناسب ى  الحصول على مؤهل دراس-١

 .  القدرة على وضع وتنفيذ خطط العمل والتطوير باللجنة-٢

 .  تمتعه بقدرات وخبرات عالية-٣

 . المعرفة الواسعة بالتشريعات العمالية أو النظم المحاسبية بحسب األحوال -٤

 . أن يكون حسن السير والسلوك -٥

  ، مـا لـم يكـن     األمانـة أوجريمة مخلة بالشرف ى  قد سبق الحكم عليه ف أال يكون  -٦
  . قد رد إليه اعتباره
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٦٥

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(منوذج رقم 
 ةــالئح

  العامة للعاملني للنقابةى النظام األساس



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة مارس ١٤فى ) تابع (٦١ العدد – الوقائع المصریة

  

٦٦

  الفهرس
  

 )الفصل األول (  

 الكيان القانوني 

 )ى الفصل الثان( 

 األهداف واالختصاصات 

 )الفصل الثالث ( 

 شروط العضوية واالنضمام واالنسحاب 

 )الفصل الرابع ( 

 تشكيالت النقابة العامة 

 )الفصل اخلامس ( 

 شروط وإجراءات الترشح واالنتخاب 

 )الفصل السادس ( 

 الموارد المالية 

 )الفصل السابع ( 

 تنظيم اإلضراب عن العمل 

 )الفصل الثامن ( 

 العاملين بالنقابة العامة 

  )الفصل التاسع( 

  المزايا والخدمات 

  )الفصل العاشر( 

  ىحقوق وضمانات ممارسة العمل النقاب 
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٦٧

  الفصل األول 
  ى الكيان القانون

...........) ........................(تمارس النقابة العامة للعاملين  : ١ مادة
ى ة حق التنظيم النقاب ألحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايانشاطها وفقً

  ٢٠١٧لسنة  ) ٢١٣( الصادر بالقانون رقم 
  ........ ................................هو  للنقابةى المقر الرئيس:  ٢ مادة
حالة ى  ف- رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه ايمثل النقابة قانونً:  ٣ مادة

  .  بقرار من مجلس اإلدارة-غيابه 
لنقابة العامة من اللجان النقابية العمالية المنضمة لعضويتها تتكون ا:  ٤ مادة

  :  ىاآلتى التصنيف النقابى تدخل ضمن المهن أو الصناعات التابعة فى الت
١ - ..........................................................................   
٢ -...............................................  ...........................  
٣ - ..........................................................................   

  الفصل الثاني
  األهداف واالختصاصات 

والدفاع   حماية الحقوق المشروعة ألعضائها ،امةلنقابة العاتستهدف :  ٥مادة 
لعمل،والقيام باألنشطة ذات عن مصالحهم المشتركة ، وتحسين ظروف وشروط ا

 والعلمية ، والرياضية ، والصحية ، وتعمل على وجه ، والثقافية ،الطبيعة االجتماعية 
  :  الخصوص على تحقيق األغراض اآلتية

  .وتحقيق أهدافهى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى النقابى نشر الوع )أ (
  . ية والنشر واإلعالمللعمال عن طريق الدورات التثقيفى رفع المستوى الثقاف   )ب (
عن طريق إنشاء ى رفع الكفاية المهنية للعمال واالرتقاء بمستواهم المهن   )ج (

  .ى والفنى والتثقيف العمالى  والتأهيل المهنبمراكز التدري
  . لألعضاء وعائالتهمى والرياضى واالجتماعى واالقتصادى رفع المستوى الصح   )د (
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  ة االقتصادية واالجتماعية ،مناقشة مشروعات خطط التنميى  فالمشاركة) ه(
  .تنفيذهاى فوحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط واإلسهام 

بعد االتفاق مع اللجان عن العمل ى السلمتنظيم اإلضراب ى ف ممارسة الحق) و(
   ، وبما ال يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بهاالنقابية المنضمة إليها

  . هذا الشأنى ف
  .عن العمل ى  السلمنشاء صناديق لمجابهة األعباء المالية الناتجة عن اإلضرابإ) ز(
،   وفعالياتهاالعمالية العربية واألفريقية والدولية المجاالتى  فالمشاركة) ح(

تنظمها واستضافة الوفود النقابية من الداخل والخارج ى والمؤتمرات الت
هذه المجاالتى ها فدور لاتأكيد .  

أو صناديق لتمويل ، أو تكافل ، أو زمالة ،  صناديق ادخار  إنشاءويجوز لها
ى الحاالت التى ف  لتعويض العمال و الصحية و الرياضيةاألنشطة الثقافية واالجتماعية

وتخضع هذه الصناديق للرقابة ، يترتب عليها أعباء مالية طبقًا ألحكام قانون العمل 
للمحاسبات ى  والجهاز المركزمية للنقابة العامة لكل من الجمعية العموالمالية واإلدارية

  .دون غيرهما
  : تتولى النقابة مباشرة االختصاصات اآلتية -  ٦مادة 

  .العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها )  أ( 
   .اإلقليمو أو الصناعة أمستوى القطاع ى إبرام اتفاقيات العمل الجماعية عل)  ب(
إعداد مشروعات اتفاقيات العمل ى المنضمة إليه فى  االشتراك مع االتحاد النقاب)ج(

  .الجماعية على المستوى القومي
  مناقشة مشروعات خطط اإلنتاج على مستوى الصناعةى ف المشاركة) د(

  تنفيذها ى ف والمعاونة أو المهنة ،
  . إليهالمنضمةى يقرها االتحاد النقابى تنفيذ برامج الخدمات الت) ھ(
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  الفصل الثالث
  شروط العضوية واالنضمام واالنسحاب 

ألول مرة النقابة العامة  إلى االنضمامى الراغبة فاللجنة النقابية ى عل : ٧مادة 
   - :اآلتية به األوراق ااالستمارة المعدة لذلك مرفقًى بعد تكوينها أن تتقدم بطلب عل

  .نقابية ة والمالية للجنة الم األساسيظ النوائحل) أ ( 
  .وهيئة المكتب ومحاضر تشكيلها بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ) ب ( 
  . عضويتهاى بيان بعدد العمال المنخرطين ف) ج ( 
   .شهادة من الجهة اإلدارية تفيد قيد وإيداع أوراقها لديها) د ( 

المادة ى طلبات العضوية المشار إليها فى ينظر مجلس اإلدارة ف : ٨مادة 
  تأجيل قبول العضويةى أول جلسة عادية تالية لتقديمها ، وله الحق فى قة فالساب

المادة السابقة ، ويخطر مقدم الطلب ى إذا لم تستوف األوراق المشار إليها فأو رفضها 
أسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خالل ثالثين يوما من  وقرارالب

   .الًب مقبوتاريخ تقديم الطلب ، وإال اعتبر الطل
ويجوز لمن رفض طلبه ، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية   

  . التالية إلخطاره بهذا القرار اوذلك خالل الثالثين يوم المختصة ،
بقرار من  لنقابةاالنسحاب من عضوية ا العمالية للجنة النقابيةيجوز  : ٩مادة 

بأسباب االنسحاب قبل  النقابةأن تخطر  ها، وعلين ثلثيالجمعيتها العمومية بأغلبية 
  . األقل ى الجمعية العمومية بثالثين يوما على عرض األمر عل

 من تاريخ اأسباب االنسحاب خالل ثالثين يومى الرد على الحق فللنقابة و
العمومية رد  تهاأن تضع أمام أعضاء جمعي لجنة النقابيةالى اإلخطار ، ويجب عل

 لحضور احق إيفاد مندوب عنهوللنقابة النسحاب عليها ،  عند عرض أمر اةالنقاب
ومناقشة األعضاء والرد  العرض وجهة نظره جنة النقابيةاجتماع الجمعية العمومية لل

  .استفساراتهم ى عل
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٧٠

حرمانها من لنقابة  امن عضوية اللجنة النقابيةانسحاب ى يترتب عل : ١٠مادة 
المنسحبة بأداء ما يكون مستحقا لجنة تلتزم اليتمتع بها األعضاء ، وى جميع المزايا الت

ى تم فيه االنسحاب ، كما تلتزم بالوفاء بأى عليها من اشتراكات حتى نهاية الشهر الذ
  . تكون مستحقة عليها ى التزامات مالية أخر
   .المنسحبة من تاريخ االنسحاباللجنة النقابية  مع اوأعضاؤهالنقابة ويوقف تعامل 

  الفصل الرابع 
  كيالت النقابة العامةتش

  : الجمعية العمومية - أوال
ى ترسم سياستها وتشرف على السلطة العليا التى الجمعية العمومية ه : ١١مادة 

تتطلب ى الحاالت التى كافة شئونها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين إال ف
  .  ألحكام هذه الالئحة اأغلبية خاصة طبقً

جدول ى  من بين أعضائها لبحث المسائل الواردة فويجوز لها تشكيل لجان
  . هذه الالئحة ى االختصاصات المحددة فى أعمالها وتتول
اللجان النقابية ى تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثل : ١٢مادة 

تضمها النقابة العامة على مستوى ى لمجموعات المهن أو الحرف ، أو الصناعات الت
والذين يتم اختيارهم من قبل مجالس إدارة تلك اللجان وفقا للقواعد واألسس  الدولة

تضعها لجنة تشكل من مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة رئيسها ى والمعايير الت
  . جمعيتها العمومية وعضوية أحد القانونيين وثالثة من أعضاء

ـ   ى  يكون تمثيل اللجنة النقابية ف     - ١٣مادة    ة للنقابـة العامـة    الجمعيـة العمومي
  :ى على الوجه اآلت

  . عضو ١٥٠  ممثل واحد عن أعضاء اللجنة النقابية الذين يزيد عددهم عن- ١
  . عضو التاليين ٥٠٠ عضو من ٢٥٠ ممثل عن - ٢
    .  عضو التاليين٣٥٠ ممثل عن - ٣
   عضو التاليين ٩٠٠٠ عضو من ١٠٠٠ ممثل عن كل - ٣
لباقين بحيث ال يزيد عدد الممثلين  عضو من األعضاء ا٢٠٠٠ ممثل عن كل - ٤

  .  عضوا٢٠عن 
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مرة كل عام وذلك ى العادى تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدور  :١٤مادة 
  .خر يحدده مجلس إدارتها آمقر ى ، أو بأى بها المقر الرئيسى المدينة التى ف

النقابية ويحدد مجلس اإلدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية ويبلغ به اللجان 
الصحف اليومية وذلك قبل موعد انعقادها ى حدإى األعضاء ، ويتم اإلعالن عن ذلك ف

 إذا حضره أكثر من نصف عدد ااألقل ويكون االجتماع صحيحى بعشرة أيام عل
، يؤجل االجتماع ى  القانونبأعضائها الذين لهم حق الحضور ، فإذا لم يكتمل النصا

 إذا حضره ثلث عدد األعضاء وإال ا عندئذ صحيحلمدة ساعتين ، ويكون االجتماع
أن يعلن عنه بذات الطريقة المبينة ى األكثر ، على خر خالل شهر علآيؤجل لموعد 

  . هذه المادة ى ف
   :األحوال اآلتيةى تجتمع الجمعية العمومية بصفة غير عادية ف : ١٥مادة 

  . طلب رئيس مجلس اإلدارة ى بناء عل  )أ (
  . أعضاء مجلس اإلدارة ى طلب ثلثى بناء عل   )ب (
طلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية بشرط أن تكون توقيعات ى بناء عل   )ج (

دعوة ) ب، ج ( الفقرتين ى الحالتين المبينتين فى األعضاء مصدقا عليها ويتعين ف
من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم يتخذ رئيس االجمعية العمومية خالل خمسة عشر يوم 

توجيه الدعوة كان من حق الطالبين أو من يفوضونه الدعوة مجلس اإلدارة إجراءات 
 .  نفقة النقابةى لعقد الجمعية العمومية وتكون تكاليف الدعوة واالجتماع عل

انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ذات اإلجراءات المنصوص عليها ى ويتبع ف
 .المادة السابقة ى ف

 :ى ألخص ما يلاى الجمعية العمومية على تتول : ١٦مادة 
  . ى انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة بطريق االقتراع السر)  أ (
  .اعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المنتهية ) ب(
  .ى اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختام) ج(
  . ات للمحاسبى المالحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى اعتماد الردود عل) د(
  . اعتماد لوائح األنظمة األساسية والمالية واإلدارية ) ه(
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  . التقارير واالقتراحات المقدمة من مجلس اإلدارة ى النظر ف) و(
  .  تبرمها النقابةى الجماعية الت اتفاقيات العملى التصديق عل) ز(
ى  علأعضاء جمعيتها العموميةى حل النقابة اختياريا ويكون ذلك بقرار من ثلث) ح(

اللجان النقابية المنضمة  إلى حالة حلها اختيارياى األقل وتسلم أموال النقابة ف
  .إليها قبل صدور قرار الحل وتوزع األموال حسب حجم عضوية كل لجنة 

أعضاء مجلس إدارة النقابة الموقوفين عن مباشرة النشاط  إصدار قرارات بشأن) ط(
  .من عضويتها سواء بسحب الثقة منهم أو فصلهم ى النقاب

ثاني
ً
    : مجلس اإلدارة :ا

 تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ،ى دارة هو السلطة التاإلمجلس : ١٧مادة  
مكتب فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية والقيام بكافة الومتابعة أعمال هيئة 

  .  النقابةاألعمال الالزمة لتحقيق أغراض
 وال يزيد احد عشر عضوأدارة من عدد ال يقل عن يتكون مجلس اإل  :١٨مادة 

من بين ى  تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق االقتراع السراواحد وعشرين عضوى عل
  . وهذه الالئحة  أعضائها المرشحين والمستوفين للشروط الواردة بالقانون

  لكـل محافظـة   ى  والجغرافى  النوعوى  تشكيل المجلس التمثيل النسب   ى  فى  ويراع
   .و مجموعة من المحافظاتأ

   .مجلس اإلدارة كلما أمكن ذلكى ويجوز تمثيل المرأة والشباب ف 
األقل ، ى اجتماعاته الدورية مرة كل شهر عل دارةاإليعقد مجلس  : ١٩مادة 

ى طلب الرئيس أو طلب كتابى بناء على ويجوز دعوة المجلس الجتماع غير عاد
قل ، ويجب أن يرفق بالدعوة جدول األى مجلس علالمسبب من ثلث عدد أعضاء 

الرئيس عرضها ى يرى أعمال االجتماع ومذكراته ، وذلك فيما عدا الموضوعات الت
  . أثناء الجلسة 
 إال إذا حضره أغلبية ادارة صحيحاإلال يكون اجتماع مجلس  : ٢٠مادة 

تتطلب ى أعضائه وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا الحاالت الت
منه ى أغلبية خاصة طبقا لهذا النظام ، وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذ

الرئيس ، ويعتبر عضو مجلس اإلدارة مستقيال من المجلس إذا تغيب عن الحضور 
  .جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس )  ...... (عدد 
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كل صناعة يجوز لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه شعبة ل : ٢١مادة 
تضمه النقابة ، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل ى أو مهنة أو عمل داخل التصنيف الذ

أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها ى شعبة ومقرها واختصاصاتها ونظام عملها ، عل
  . عليه لتقرير ما يراه بشأنها 

 أو أكثر من بين أعضاء الجمعية اشعبة عضوى ويجوز للمجلس أن يضم أل
  . مجالس إدارة اللجان النقابية الذين تمثلهم الشعبة  أو أعضاء ية ،العموم

يجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ سكرتارية نوعية من بين أعضاء  : ٢٢مادة 
المجلس حسب احتياجات العمل والنشاط بالنقابة ويحدد المجلس طريقة تشكيل السكرتارية 

  . المختلفة واختصاصاتها ونظام عملها 
   - :ى األخص ما يلى تولى مجلس اإلدارة علي : ٢٣مادة 

واختيار ى الجمعية العمومية لالتحاد النقابى النقابة العامة فى اختيار ممثل)  أ (
  . ى ممثلها لعضوية مجلس إدارة االتحاد النقاب

ال ى الجهات التى الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم والسيما ف) ب(
  . توجد بها لجان نقابية 

  . تحسين شروط وظروف العمل ى العمل عل) ج(
  . ى واالجتماعى العمال الثقافى رفع مستوى العمل عل) د(
  . ى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى المشاركة ف) ه(
  .المفاوضات الجماعية ى دعم اللجان النقابية األعضاء ف) و(
  .لصناعة أو اإلقليم إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو ا) ز(
  . يتقرر إدارتها مركزيا ى إدارة مشروعات الخدمات الت) ح(
  . عن نشاطها ى والحساب الختامى إعداد التقرير السنو) ط(
حدود القانون والقواعد الواردة ى إدارة االعتمادات المالية المخصصة لها ف) ى(

  . بهذا النظام والالئحة المالية 
  عات صـناديق االدخـار والزمالـة واعتمـاد لـوائح     مـشرو ى  الموافقة عل ) ك(

  . نظمها األساسية 
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 لدور االمجاالت العمالية العربية واإلفريقية والدولية ، تأكيدى المشاركة ف ) ل(
  . هذه المجاالت ى الحركة النقابية العمالية المصرية ف

ينظمها ى ا للضوابط التعن العمل طبقًى تنظيم اإلضراب السلمى الموافقة عل) م(
  . قانون العمل

  . إنشاء صندوق لمجابهة األعباء المالية الناتجة عن اإلضراب ى الموافقة عل) ن(
  . متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ) س(
ى إصدار القرارات المتعلقة بفصل أعضاء الجمعية العمومية ، وذلك بأغلبية ثلث) ع(

هذا ى ة اإلجراءات القانونية الالزمة فأعضاء مجلس اإلدارة بعد اتخاذ كاف
  الخصوص وانتهاء التحقيقات معهم بثبوت ارتكابهم مخالفة أحكام القانون

  .للعمل النقابيى أو ميثاق الشرف األخالقى أو المالى أو الئحة النظام األساس
ى إصدار القرارات المتعلقة بوقف أعضاء مجلس اإلدارة وذلك بأغلبية ثلث) ف(

  ىحالة التحقق من مخالفتهم ألحكام القانون أو النظام األساسى أعضائه ف
  . ى للعمل النقابى أو ميثاق الشرف األخالقى أو المال

دارة إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه عن اإليجب على مجلس   :٢٤مادة 
وأسبابه ،  عضوية ،ال، أو بسحب الثقة منه ، أو بفصله من ى مباشرة نشاطه النقاب

  .موصى عليه بعلم الوصول خالل ثالثين يوما من تاريخ صدوره بكتاب 
شأنه قرار بسحب الثقة ، أو الفصل من ى ويجوز للعضو الموقوف أو الصادر ف

هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خالل ثالثين ى ف العضوية ، الطعن
من تاريخ إخطاره بالقرار ايوم .  

أول اجتماع له عقب تشكيله بطريق ى دارة فاإل ينتخب مجلس:  ٢٥مادة 
 ،، وتتكون من نائب أو أكثر للرئيسمجلس الهيئة مكتب تعاون رئيس ى االقتراع السر

  . مساعد ، وأمين صندوق ، وأمين صندوق مساعد وأمين عام ، وأمين عام
وال يجوز لمجلس اإلدارة تغيير أعضاء هيئة المكتب كلهم أو بعضهم إال إذا كان 

ى ويكون القرار بموافقة أغلبية ثلث مجلسال بجدول أعمال اجتماع اهذا الموضوع مدرج
  . ويحقق أهدافه ومصالح أعضائهى عدد أعضائه ، بما يضمن االستقرار للتنظيم النقاب
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هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وتحدد اختصاصات ى تتول : ٢٦مادة 
  :ى النحو التالى أعضائها عل

 أمام جميع الجهات ويختص بدعوة للنقابةى  هو الممثل القانون:س الرئي - ١
الجلسات مع  محاضرى مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ورئاسة جلساتها والتوقيع عل

  . لها جميع أعماى شراف علاألمين العام وجميع أعضاء المجلس الحاضرين وكذلك اإل
 غيابه ، وذلك مع عدم حالةى  يكون له اختصاصات الرئيس ف: نائب الرئيس - ٢

من هذه الالئحة ، ولمجلس اإلدارة حق تخويله بعض  ) ٣ (اإلخالل بحكم المادة 
 من  الرئيسيحدداالختصاصات المالية واإلدارية أو الفنية الدائمة ، وعند تعدد النواب 

  .  حالة غيابهى ينوب عنه ف
 والجمعية  يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس اإلدارة:األمين العام  - ٣

العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها من الرئيس واألعضاء الحاضرين ويجب أن 
كافة ى باإلشراف عل يقومى وهو الذ مجلساليرفق بالدعوة جدول أعمال اجتماعات 

األعمال الكتابية والمراسالت والملفات والسجالت والدفاتر واألوراق والعقود وجميع 
  . أعمال السكرتارية 

ى جميع أعماله ويحل محله فى  يعاون األمين العام ف:العام المساعد األمين  - ٤
  .حالة غيابه ولمجلس اإلدارة حق تخويله بعض االختصاصات األخرى 

 ، فضال عن إمساك دفاتر حساباتها امالي النقابة يتولى إدارة :أمين الصندوق  - ٥
رفه بموجب إذن البنك وصرف ما يقرر صى وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها ف

  .ومن الرئيس صرف موقع منه
وعليه كذلك مراقبة التحصيل وقيد االشتراكات بالدفاتر والسجالت وحفظ 

 ألحكام القانون االمستندات المالية مع مراعاة مطابقة اإليرادات والمصروفات وفقً
 اإلدارة مجلس إلى ا شهرياوهذه الالئحة وعليه أن يقدم تقرير للنقابةوالالئحة المالية 

  .عن الحالة المالية لإليرادات والمصروفات 
  يقوم بإعداد مشروع الموازنة التقديرية لكيفية التصرف كما يجب عليه أن 

  . النقابة أموالى ف
جميع أعماله ويحل محله ى يعاون أمين الصندوق ف: أمين الصندوق المساعد  - ٦

 . صات األخرى ولمجلس اإلدارة حق تخويله بعض االختصا، حالة غيابه ى ف



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة مارس ١٤فى ) تابع (٦١ العدد – الوقائع المصریة

  

٧٦

  الفصل اخلامس
  شروط وإجراءات الترشح واالنتخاب

مدة الدورة النقابية أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة  : ٢٧مادة 
  . الوقائع المصريةى انتخابات عضوية مجلس إدارة النقابة ف

 من المباشر خالل الستين يوما األخيرةى ويجب إجراء االنتخابات باالقتراع السر
يصدر بتحديده ى لتلك االنتخابات الذى األكثر ، وفقا للجدول الزمنى الدورة النقابية عل

  .قرار من الوزير المختص 
  :ى يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النقابة ما يل:  ٢٨مادة 

  .أن يكون بالغا سن الرشد كامل األهلية )  أ (
أو شهادة محو األمية على ى لتعليم األساس على شهادة إتمام االًأن يكون حاص) ب(

  . األقل
 الشتراكاته بصفة منتظمة اأن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة ومسدد) ج(

  .على األقل  ( ...... )لمدة 
من ) ٢١ (المادة ى شأنه شروط العضوية المنصوص عليها فى أن تتوافر ف) د(

  . القانون
  : تيةأال يكون من بين الفئات اآل) ه(

ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب ى العاملين المختصين أو المفوضين ف - ١
  .القطاع الخاص وذلك خالل فترة مباشرتهم هذه السلطات ى العمل ف
الحكومة ووحدات اإلدارة ى الوظائف القيادية فى العاملين الشاغلين إلحد - ٢

لها ى مية التالمحلية والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية واألجهزة الحكو
موازنات خاصة وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ، والعاملين بالقطاع 

  .ى والقطاع المشترك والقطاع التعاونى االستثمار
 رؤساء إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائفى ويستثنى من ذلك شاغل

  من ليس لهم الحقمستواها مى ف وما العموم أو اإلدارة العامةى  مديرالقطاعات أو
  .توقيع الجزاء ى ف
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رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء  - ٣
 .مجالس اإلدارة المنتخبين 

أجازة خاصة ى  أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فاأال يكون عامال مؤقتً) و(
  . بدون مرتب

جنحة ى ة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فأال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوب) ز (
  . الحالتين ى مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ف

عمال القطاع غير المنظم والعمالة غير المنتظمة من ى جميع األحوال يستثنى وف 
  شرط ال يتماشى مع طبيعة أعمالهمى أ

ط الترشح لعضوية مجلس  وكذا شروالنقابةيجب أن تتوافر شروط عضوية و 
  .عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية ى ف اإلدارة

، أوراقًا المجلس  يتقدم بها المرشح لعضويةى كما تعتبر األوراق والمستندات الت
  .تطبيق أحكام قانون العقوباتى ف رسمية

سبب والتحق بعمل داخل التصنيف ى التقاعد أل إلى ويجوز لمن أحيل  :٢٩مادة 
االنتخاب أو الترشح ى الحق فى دون فاصل زمن النقابة العامةتضمه ى الذى ابالنق

  :حالة توافر الشروط التالية ى وذلك فتها دارإلمجلس 
  . سداد االشتراكى استمراره ف  )أ (
  للنقابة العامة ى داخل ذات التصنيف النقاب تقديم عقد عمل معتمد )ب (
ية المختص يثبت التأمين عليه ضد إفادة من مكتب التأمينات االجتماع) ج (

  .إصابات العمل 
عضويتها ، على أن يعتمد هذا ى باستمرارية العضو ف نقابة صدور قرار من ال )د ( 

  . القرار من الجهة اإلدارية المختصة
يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس اإلدارة تحت إشراف لجان عامة تشكل  : ٣٠مادة 

  .ى ون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقاب ألحكام قانالهذا الغرض وفقً
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تشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية   :٣١مادة 
اثنين من الخبراء والمختصين، واثنين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، و تختص 

  :ى هذه اللجنة بما يل
ى والنوعى ع األعداد الخاصة بالتمثيل النسبوضع الضوابط الخاصة بتوزي) أ ( 

عضوية مجلس ى وطريقة االنتخاب وتمثيل المرأة و الشباب فى والجغراف
  .اإلدارة كلما أمكن ذلك 

تتعلق بإجراءات الترشح ومراحل ى جميع االستفسارات التى الرد عل) ب(
األخص االستفسارات المتعلقة ى االنتخاب لعضوية مجلس اإلدارة وعل

  .وط الترشح والمستندات المطلوب تقديمها بشر
 ال يجوز أن تزيد مدة الدعاية االنتخابية للمرشحين عن أسبوع على : ٣٢مادة 

دعايته ى األكثر قبل موعد إجراء االنتخابات بالموقع ، مع التزام كل مرشح ف
دام ، والبعد التام عن استخى للعمل النقابى  الشرف األخالقميثاقبالموضوعية ومبادئ 

  .الشعارات الحزبية ، أو السياسية، أو الدينية ، أو العدائية 
 يحرر رئيس لجنة االنتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ ، ووقت بدء  :٣٣مادة 

 ، واإلجراءات - واجهته ـ إن وجدت ى والمصاعب والمشكالت الت عملية االنتخاب
النتخاب ، ويوقع الرئيس انتهت فيه عملية اى اتخذت بشأنها، كما يثبت الوقت الذى الت

  .المحضر ى واألعضاء عل
مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة النتهاء ى تستمر لجان االنتخاب ف  :٣٤مادة 

ر لجان االنتخاب لم يدلوا احالة وجود عدد من الناخبين بمقى عملية االنتخاب ، وف
  .بأصواتهم يتم حصرهم ، ويسمح لهم باإلدالء بأصواتهم 

مقر مناسب طبقا للمقتضيات ى صوات بمقر لجنة االنتخاب ، أو بأيتم فرز األ
 ، على أن يتم تشميع صناديق االنتخاب قبل نقلها تراها اللجنة العامة المختصةى الت

  . المحضر ى مقر الفرز ، وإثبات ذلك فإلى 
 يثبت فيه نتيجة اجميع األحوال يجب أن يحرر رئيس لجنة االنتخاب محضرى وف

  . األعضاءى المحضر مع باقى يوقع عل، و الفرز
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٧٩

حضور عملية فرز األصوات ، وبما ى  للمرشحين ، أو مندوبيهم الحق ف: ٣٥مادة 
  .ها تحسن سيرها ، وكفالة حيدى من العملية االنتخابية ، أو يؤثر علأال يخل بسالمة و

أعمال من شأنها ى  إذا حدث أثناء عمليه التصويت ، أو الفرز أ :٣٦مادة 
  ثير على نزاهة العملية االنتخابية ، سواء كانت من المرشحين ، أو مندوبيهم ،التأ

 امؤقتً وقف عملية التصويت ، أو الفرز أو من الغير ، يجوز لرئيس لجنة االنتخاب
  ، مع إثبات هذه الواقعة لحين استقرار األوضاع ، وعودة الهدوء بحسب األحوال ،

  .ى المحضر النهائى ف
اللجنة  إلى  رئيس لجنة االنتخاب محاضر التصويت والفرز ، يرسل :٣٧مادة 

  مكان ظاهرى العامة المختصة العتمادها ، وإعالن نتيجة االنتخاب ، وتعليقها ف
أن تتضمن هذه النتيجة أسماء ى مقار لجان االنتخاب ، على  ، و فلنقابةمقر اى أو أكثر ف

  .هم مرتبة ترتيبا تنازليا جميع المرشحين ، وعدد األصوات الحاصل عليها كل من
اللجنة العامة ى عدد األصوات ، تتولى إذا تساوى أكثر من مرشح ف : ٣٨مادة 

  حضورهم أو مندوبيهم ، فإذا تعذر ذلك تجريى إجراء القرعة بينهم ف المختصة
  .غيبتهم لتحديد الفائزين منهم ، على أن يحرر محضر بنتيجة القرعة ى ف

مجلس اإلدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية  تشكل بقرار من  :٣٩مادة 
، تختص بمراجعة عقود  اثنين من القانونيين ،واثنين من أعضاء الجمعية العمومية

المعاش لبلوغ السن القانونية ،  إلى العمل الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة المحالين
 الداخلة ضمن وذلك للوقوف على مدى توافر شرط االشتغال بإحدى المهن أو األعمال

، ووجود شهادة من ى ذات التصنيف النقابي، بعقد عمل معتمد، ودون فاصل زمن
 االعضو ضد إصابات العمل وفقًى مكتب التأمينات االجتماعية المختصة تفيد التأمين عل

  .ى لقانون التأمين االجتماع
 لقانون اقً وفا مؤقتًالًوللجنة مراجعة العقود محددة المدة، وما إذا كان العضو عام

المنظمات النقابية من عدمه وبما يحقق مصالح التنظيم النقابي، ويحفظ له استقالليته 
صدقت ى كفلها الدستور والقانون واالتفاقيات الدولية التى ويصون الحريات النقابية الت

  .عليها مصر 
إليه على مجلس إدارة النقابة إلصدار قرارها باستمرار ى وتعرض اللجنة ما تنته

  .أن يتم إيداع هذا القرار بالجهة اإلدارية المختصة ى العضوية من عدمه ، عل
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  الفصل السادس
 الموارد المالية

   : منعامةتتكون موارد النقابة ال  :٤٠مادة 
  .إليها   انضمام اللجان النقابيةمقابل - ١
  تحدده الالئحة تؤديها اللجان النقابية وفقا لماى الت  الشهريةاالشتراكات - ٢

  .  المالية للنقابة
 واالجتماعية ،، ، والثقافية، والعلمية  عائد الحفالت، واألنشطة الفنية ، والرياضية -  ٣

  .والصحية ، والترفيهية ، وغير ذلك من األنشطة
 دارة وال تتعارضاإليقبلها مجلس ى اإلعانات والهبات والتبرعات والوصايا الت -  ٤

  .  وفقا ألحكام القانونمع أغراضها
    .عائد استثمار أموالها  - ٥ 
  .سنويا  لنقابةتقررها الدولة لى اإلعانات الت - ٦
  تقرها الجمعية العمومية وال تتعارض مع أحكامى الموارد األخرى الت - ٧

  . هذا القانون
  .أنشئت من أجلهاى على األنشطة، واألغراض الت ةويتم الصرف من موارد النقاب

بأحد مصارف القطاع  باسمهاى حساب بنكى ة ف تودع أموال النقاب :٤١مادة 
رئيس النقابة  هذا الحساب ، إال بشيك موقع من مبلغ منى وال يجوز صرف أ العام ،

  .حالة الغياب بحسب األحوال ى وأمين الصندوق أو من يحل محلهما ف
وينوب نائب الرئيس عن الرئيس كما ينوب أمين الصندوق المساعد عن أمين 

  .ة غيابه حالى الصندوق ف
مبلغ من أموال النقابة إال بقرار من مجلس إدارتها ى  ال يصرف أ :٤٢مادة 

الالئحة ى حدود األغراض النقابية وطبقا للقواعد والشروط واألحكام المقررة فى وف
  . المالية وهذه الالئحة

أن ى الحاالت الطارئة يجوز الصرف بغير موافقة سابقة من المجلس على وف
أول اجتماع مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف فإذا لم ى ه الحاالت فتعرض عليه هذ

  .يوافق المجلس يتحمل العضو المتصرف بقيمة األضرار الناتجة عن تصرفه 
أوجه ى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها فى ف  يجوز للنقابة: ٤٣مادة 

  .هذه الالئحة ، والماليةتها ئحالتحددها ى  للقواعد التاوفقًمنة آاستثمار 
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  : ال يجوز للنقابة إتيان التصرفات التالية  :٤٤مادة 
  .مضاربات أو مراهنات ى الدخول ف) أ ( 
طلب من مجلس ى إنشاء أو شراء أو بيع العقارات المملوكة لها إال بناء عل) ب(

الالئحة المالية ى أن تتخذ كافة اإلجراءات المنصوص عليها فى إدارتها عل
  .أول اجتماع لجمعيتها العمومية ى هذه القرارات والتصرفات فاعتماد ى ويراع

جزء من أموالها بدون مقابل سواء كانت عقارات أو منقوالت إال ى التنازل عن أ) ج(
  .وبموافقة مجلس إدارتها واعتماد الجمعية العمومية لها ى أو قومى لغرض نقاب

  .لمخالفة ألحكام القانون قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات أو وصايا با) د(
  .خر ديسمبر من كل عام آى فى  تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنته :٤٥مادة 
يتطلبها حسن سير العمل وأحكام ى  تمسك النقابة السجالت والدفاتر الت :٤٦مادة 

 بأول ، نشاطها وأموالها ويجب أن تكون جميع السجالت والدفاتر مستوفاة أوالى الرقابة عل
   العملأوقاتى هذه الدفاتر والسجالت فى االطالع على وألعضاء مجلس اإلدارة الحق ف

  .عهدتهم هذه السجالت ى مقر النقابة وبحضور األشخاص الموجودة فى ف
ى للسنة المالية التالية ف مشروع موازنة النقابة  يقر مجلس اإلدارة :٤٧مادة 

يجوز تعديل االعتمادات المخصصة بقرار موعد أقصاه شهر أكتوبر من كل عام، و
  . من المجلس
 والموازنة ،يقدم مجلس اإلدارة للجمعية العمومية الحساب الختامي:  ٤٨مادة 

ى  عليها من المحاسب القانونا تفصيليا باإليرادات والمصروفات ، مصدقًا وبيانً،العامة
  .إن وجدت الواردة عليه  والمالحظات ، مع تالوة تقريره

تنظم صرف ى  مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة بالالئحة المالية الت :٤٩ مادة
المجلس ، ال يجوز لعضو ى البدالت ألعضاء مجلس اإلدارة بمناسبة قيامهم بالنشاط النقاب

من ى  ويستثن،ى نظير قيامه بممارسة النشاط النقابى مسمى أجور أو مكافآت تحت أى تقاض
عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات ى  فالنقابةى ذلك ما يصرف لممثل

التابعة وجمعياتها العامة من مستحقات سواء كانت مكافآت أو بدالت أو أرباح وذلك نظير 
 . قيامهم بأداء أعمال وتحمل أعباء ومسئوليات هذه العضوية
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 تشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشرة الرقابة  :٥٠مادة 
أعمال النقابة أو المشروعات أو المؤسسات التابعة لها ، ى الية واإلدارية الذاتية علالم

  . وال يجوز عزل أعضاء هذه اللجان إال بقرار من الجمعية العمومية 
  الفصل السابع

  تنظيم اإلضراب عن العمل 
عن العمل حق للعمال دفاعا عن مصالحهم المهنية ى اإلضراب السلم  :٥١مادة 

ادية واالجتماعية ويتم إعالنه وتنظيمه بقرار من الجمعية العمومية للنقابة واالقتص
  .بأغلبية الثلثين باالتفاق مع مجالس إدارات اللجان النقابية المنضمة إليها 

 تنشئ النقابة صندوق لمجابهة األعباء المالية الناتجة عن اإلضراب  :٥٢مادة 
  .عن العمل 
  :ى ل تحقيق أغراضه بما يلسبيى يختص الصندوق ف  :٥٣مادة 

وضع الحلول المناسبة والمقترحات الكفيلة لمواجهة األعباء المالية الناتجة   - ١
  .والحد من أثاره  عن إضراب العمال من أعضاء النقابة

اإلعانة المطلوبة للعمال المضربين ى وضع نماذج طلبات الحصول عل  - ٢
بقا للمعايير الواردة ودراستها وفحصها وتحديد شروط وضوابط صرف اإلعانة ط

  .بالئحة الصندوق 
صرف اإلعانات للعمال المضربين من أعضاء النقابة الذين يسددون االشتراكات   - ٣

  .الصندوق بصفة منتظمة ى ف
   :تتكون موارد الصندوق من  :٥٤مادة 

  .رسم االنضمام  - ١
 ا مصرياجنيه( ......) ى يدفعه األعضاء بحد أدنى الذى االشتراك الشهر - ٢
لس إدارة النقابة زيادة قيمة االشتراك وفقا للظروف وبما يضمن مواجهة األعباء ولمج

  .المالية الناتجة عن اإلضراب 
  يقبلها مجلس إدارة النقابةى اإلعانات والهبات والتبرعات والوصايا الت  - ٣

  .وال تخالف أحكام القانون  وال تتعارض مع أغراض الصندوق
  .إدارة النقابة وال تتعارض مع أحكام القانون يقرها مجلس ى الموارد األخرى الت -٤
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  بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ،ا يصدر مجلس إدارة النقابة قرار :٥٥مادة 
  .واختصاصاته ، ولوائحه المالية 

  الفصل الثامن 
  ن بالنقابةوالعامل

  : ى  للعاملين بها يشمل على األخص ما يلايضع مجلس اإلدارة نظام  :٥٦مادة 
  .شروط التعيين والترقية قواعد و  - ١
  . جداول األجور والعالوات   - ٢
 . ساعات العمل وفترات الراحة وأيام الراحة األسبوعية   - ٣
 .قواعد وإجراءات التأديب   - ٤
 .  المكافآت والحوافز األخرى  - ٥

القوانين ى هذا النظام عن الحقوق المقررة فى أال تقل حقوق العمال ف ويشترط
  .المعمول بها

  الفصل التاسع
  المزايا والخدمات 

 تضع النقابة لوائح تتضمن المزايا والخدمات االجتماعية والصحية  :٥٧مادة 
  . يتمتع بها األعضاء، وشروط وحاالت استحقاقها والحرمان منهاى والمهنية وغيرها، الت

 ألعضاء ومساعدات إعانات منح على الموافقة اإلدارة لمجلس ز يجو :٥٨مادة 
 والعمليات واألمراض الكوارث حالةى ف وذلكالنقابة، ب لعاملينوا العمومية الجمعية

  .ة حدى عل حالة كل لظروف اوفقً من الحاالت وغيرها الجراحية
  الفصل العاشر

  النقابيل العم ممارسةحقوق وضمانات 
 تدعيمى ف زمالئه مع يتعاون أن العمومية الجمعية عضو على يجب  :٥٩ مادة

  :ى يل بما االلتزام خاصةة بصف وعليه أهدافه، يحقق بما هعلي والحفاظى النقاب الكيان
  . استحقاقه تاريخ من األكثر على ايوم عشر خمسة خاللى الشهر االشتراك سداد) أ ( 
  . العمومية والجمعية اإلدارة مجلس قرارات تنفيذ )ب(
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 عمل ىبأ يقوم وأال قيادتها أو تشكيالتها بأحد أو النقابية بالمنظمات يشهر أال) ج(
   .وحقوقها بأموالها يضر أو إليها يسئ

  .النقابي للعملى األخالق الشرف ميثاق احترام) د(
 االنتخابية الدعايةى ف الدينية أو الحزبية أو السياسية الشعارات استخدام عن البعد) ه(

 العمل بشئون يتعلق ما كلى ف أو النقابية المنظمات إدارات مجالس لعضوية
 تنظيما باعتباره األمور هذه مثلى ف إقحامه عدم على دائمال والحرصى النقاب
  .مصر عليها صدقتى الت الدولية العمل لمعايير اوفقًً حرا ايًنقاب

 للقيامئه أعضا من أكثر أو عضو، تفرغ يقرر أن دارة اإللمجلس  :٦٠دة ما
 حةالالئ تنظمهاى الت واألوضاع والشروط، العدد، نطاقى ف وذلك النقابي، بالنشاط
   . المنظمات النقابية العماليةلقانون التنفيذية

 عليها المنصوص مستحقاته كافة تفرغه فترة خالل المتفرغ عضو الويستحق  
  القانون من ٤٩ بالمادة

 العضو بها يعملى التل العم جهة إخطار اإلدارة مجلسى عل : ٦١ مادة
 عليه موصى خطاب بموجب صدوره فور التفرغ بقرار المختصة، والوزارة المتفرغ،

   . الوصول بعلممصحوبا 
 العضو عليها يحصلى الت باإلجازات العمل جهة بإخطار النقابة تقوم  :٦٢ مادة

  . شهريا تفرغه فترة أثناء المتفرغ
 بتفرغهم، قرار إصدار يجوز الذين دارة اإلمجلس أعضاء عدد يحدد : ٦٣ مادة

 الوارد النحو على بتفرغهم ةالخاص واألوضاع والشروطالمنشأة  عمال لعدد وفقا
  . المنظمات النقابية العماليةلقانون التنفيذية بالالئحة

 تستلزمهاى الت والتثقيفية، والتدريبية، الدراسية، الدورات مدة تعتبر  :٦٤ مادة
 المهام مدة تعتبر كما كامل، بأجر دراسية إجازة ألعضائها النقابة وتعدها العمل طبيعة
 قانون ألحكام وفقا كامل بأجر خاصة إجازة الخارج أو الداخلى ف سواء لهم النقابية

  . التنفيذية والئحتهالمنظمات النقابية 
 – اختصاصه حدودى ف كل – مسئولون دارة اإلمجلس وأعضاء رئيس  :٦٥ مادة

ى والمالى  األساسالنظام الئحة أو القانون ألحكامً مخالفا يكون تصرفى أ عن
  . ى النقاب التنظيم يضعها أخرى نظم لوائح أية أوى واإلدار
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   . التصرف هذا جراء من بالنقابة لحقتى الت األضرار عن الًمسئو العضو ويكون
 اتخاذ دارة اإلمجلس وعلى بينهم فيما بالتضامن مسئوليتهم تكون المخالفون تعدد فإذا

   . ذه الالئحةهى ف عليها المنصوص لألحكام اطبقً ومحاسبتهم بمساءلتهم المتعلقة اإلجراءات
  ينالمخالف أعضائه على التأديبية العقوبات توقيع اإلدارة لمجلس : ٦٦ مادة

  :ى  التالنحو العلى
   .اإلنذار ) أ (
  .  اللوم) ب(
   . أشهر ثالثة تتجاوز ال لمدة المزايا بعض أو كل من الحرمان )ج(
  قـررة الم واإلجـراءات    للقواعـد  وفقـا ى  النقـاب  النشاط مباشرة عن الوقف )د(

  . القانونى ف
 العـضوية  من والفصل الثقة سحبى  عقوبت توقيع غيرها دون العمومية وللجمعية

 .قانون الألحكام اوفقً النقابية
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  )٥( منوذج رقم
  ةـة املاليـالالئح

  ةـامـابة العـللنق
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٨٧

  الفهرس
  

    األول الباب
    المالية الموارد
    الثاني الباب
    األموال وصرف وإيداع حفظ

    الثالث الباب
    والمستندات والدفاتر الحسابات تنظيم

    الرابع الباب
    )التخطيطية ( التقديرية الموازنة

    اخلامس الباب
    الختامية الحسابات

    السادس الباب
    والخارجية الداخلية الرقابة
    السابع الباب

   النقابية األغراض ىعل الصرف
    الثامن الباب

    األعمال وتنفيذ والمزايدات المناقصات
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٨٨

  األول الباب
  العامة للنقابة المالية الموارد

  تحصيلها وطريقة
  :ى التال النحو على المالية الموارد تتكون : )١ (مادة

   .لها النقابية اللجان انضمام مقابل -١
 من ٪ ٤٠ بنسبة لها المنضمة النقابية اللجان تؤديهاى  الت الشهرية االشتراكات -٢
  .  أعضائها شتراكاتا مجمل

 ، واالجتماعية ، والعلمية والثقافية، والرياضية، ، الفنية واألنشطة الحفالت، عائد - ٣
   .األنشطة من ذلك وغير ، يةوالترفيه ، والصحية
 تتعارض وال اإلدارة مجلس يقبلهاى الت والوصايا والتبرعات والهبات اإلعانات - ٤

  . القانون ألحكام وفقا أغراضها مع
     .أموالها استثمار عائد - ٥ 
   .اسنوي للنقابة الدولة تقررهاى الت اإلعانات - ٦
 هذا أحكام مع تتعارض وال وميةالعم الجمعية تقرهاى الت األخرى الموارد - ٧
  :ى يل ما األخص وعلى الالئحة، هذه أو القانون،

  .المطبوعات إصدار من عليها تحصلى الت األرباح

  .واللوائح القانون أحكام حدودى ف أموالها استثمارات عن الناتجة والفوائد األرباح

  .تملكهاى الت العقارات إيرادات

   .أصولها من صلأى أ بيع عن الناتجة األرباح
  أجلها من أنشئتى الت واألغراض األنشطة، على النقابة موارد من الصرف ويتم 

 اشتراكات من تحصله ما مجمل من ٪١٠ بتوريد العامة النقابة تلتزم  :)٢ (مادة
  ٪٩٠ ـال نسبة توزيع ويكون وجد، إنى النقاب االتحاد إلى األعضاء النقابية اللجان
  :ى التال النحو على

   .وخالفه أجور من إدارية ومصروفات مركزية خدمات مقابل ٪٢٥
  ى قانونى احتياط ٪٥
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٨٩

   . ألعضائها النقابة تقدمهاى الت والمزايا الخدمات مقابل )٪٦٠(
   .لظروفها اطبقً النقابية للجانى المال الدعم تقديم العامة وللنقابة

  الباب الثاني
  حفظ وإيداع وصرف األموال

......) ... (.................ببنك حسابى ف أموالها قابةالن تودع  :)٣ (مادة
  . ..........)...... (........فرع

 عن مستديمة ةكسلف النقابة بخزينةى النقد الرصيد يزيد أن يجوز ال  :)٤ (مادة
  العمل مصلحة تقتضيهاى الت الحاالتى ف المبلغ هذا زيادة ويجوز جنيه ألف نيخمس

   .النقابة رئيس من ذلك يعتمد أنى عل وخالفه العمومية والجمعيات للمؤتمرات التجهيز أو
 الصرف حاالت يتضمن للسلف انظام اإلدارة مجلس رئيس يعتمد  :)٥ (مادة

  . الصندوق أمين عليه يعرضه ماى عل بناء االستعاضة وطريقة منها
 مجلس سرئي ويلتزم شيكات بموجب للنقابة المالية المعامالت جميع تتم  :)٦ (مادة

 الشيك عليه المسحوب البنك فرع بإخطار شيكى أ فقد حالةى ف الصندوق وأمين إدارتها
وقيمته الشيك وتاريخ رقم اإلخطارى ف يوضح أنى عل صرفه إليقاف افور.   

 بعضى ف البنكية التحويالت طريق عن أو النقابة لخزينة انقد التوريد ويجوز
 إيصاالت بموجب ذلك يكون أنى على النقد وريدالت بطبيعتها تستلزمى الت المعامالت

   .وصرف قبض بدفاتر ومطبوعة مسلسلة أرقام ذات
 تستلزمى الت أو العاجلة الحاالتى ف النقابة خزينة من الصرف يجوز  :)٧ (مادة

 مبلغى عل واحد غرضى ف المنصرف مجموع يزيد أالى عل نقدا الصرف طبيعتها
 المؤيدة المستندات به امرفقً صرف إذن بموجب ذلك ويتم) ٢٠٠٠٠ (جنيه ألف عشرين
   . وصرف قبض يصاالتإ بدفاتر ومطبوعة مسلسلة أرقام ذات إيصاالت بموجب

 بناء واحد غرضى ف انقد المنصرف المبلغ زيادة النقابة رئيس موافقة بعد ويجوز
 تالمصروفا زيادة تتطلبى الت الحاالتى ف وذلك الصندوق أمين عليه يعرضه ما ىعل

 . أسبابها بيان مع النقدية
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 أصل به امرفقً صرف إذن بموجب الموردين فواتير صرف يتم  :)٨ (مادة
 مطابقة المهمات أن به اموضح االستالم محضر أو للمخازن التوريد وإذن الفاتورة

   .الثمن سداد فور ) صرف ( بخاتم المستندات تختم أنى عل المطلوبة للمواصفات
 المطلوبة والمستندات اإلعانات لصرف انظام اإلدارة جلسم يعتمد  :)٩ (مادة

   .المالية وإمكانياتها النقابة لظروف طبقا
 مهمةى ف للموفد والتجهيز السفر مصروفات أو البدالت صرف يتم  :)١٠ (مادة

 عن الصرف ازدواج ويحظر رئيسها من الصادر القرار بموجب وذلك النقابة قبل من
 من إليه صرف ما برد الوفد عضو ويلتزم نقابية منظمة من أكثر من المأمورية ذات
   .للمأمورية المقررة المدة انتهاء قبل عاد إذا سفر بدل

 إرادته عن خارجة لظروف المأموريةى ف له المحددة المدة العضو تجاوز وإذا
 بجواز مدون هو لما طبقا المدة هذه عن مستحقاته له تصرف أن العامة النقابةى فعل

  .اإلدارة مجلس وموافقة السفر
 البنكى إل النقدية والحواالت الشيكات بتحويل الصندوق أمانة تلتزم  :)١١ (مادة

ى لد منها معتمدة بصورة يحتفظ حافظة بموجب لورودها األكثرى على التال اليومى ف
   .المختص الحسابات مسئول أو الصندوق أمين

 المنقولة والمبالغ بالخزائن الاألموى عل بالتامين النقابة تقوم  :)١٢ (مادة
ى ف ومن ومساعديهم العهد وأصحاب والمخازن الخزن أمناءى عل وكذلك والمحمولة

 اإلدارة مجلس ويحدد والحوادث والسرقة األمانة كخيانة األخطار جميع ضد حكمهم
 استمرار عن مسئولين الصندوق وأمين اإلدارة مجلس ويكون عليهم للمؤمن القيمة مقدار

   .المطلوب مينالتأ
 بالنقابة العاملين من حكمهمى ف ومن العهد وأصحاب أمناء يلتزم  :)١٣ (مادة

 المالية لالئحة تنفيذا وكذلك أعمالهم شأنى ف تصدرى الت التعليمات تنفيذ وغيرهم
 حواالت أو شيكات أو نقدية مبالغ من عهدتهمى ف ما جميع عن مسئولين ويكونون

  النقابة خزائن استخدام عليهم ويحظر نقدية قيمةى ذ محرر أو برقية أو بريدية
   .الغير تخص أعمال أو شخصية أغراضى ف
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 شهر كل نهاية دوريا والعهد بالخزينة النقدية المبالغ جرد يتم : )١٤ (مادة
 يندبه من أو الصندوق أمين بواسطة والمخازن القيمة ذات المستندات وكذلكى ميالد

 إذا الصندوق وأمين رئيس ويخطر الدفاتر أرصدة مع الجرد أرصدة تتطابق أنى عل
   .الالزمة اإلجراءات التخاذ الزيادة أو بالعجز فرقا الجرد أظهر

 استنفاد بعد إال تحصيلها يتعذرى الت الديون إسقاط يجوز ال  :)١٥ (مادة
 ويعرض اإلدارة مجلس من وبقرار لتحصيلها الالزمة والقانونية المالية اإلجراءات

   .الشأن هذاى ف تراه ما التخاذ عمومية جمعية أولى عل ذلك
   تزيد ال لمدة بالخزينة معلقة إيصاالت إبقاء للنقابة يجوز ال : )١٦ (مادة

  .شهرى عل
 أوجهى ف أموالها تستثمر أن أهدافها تحقيق سبيلى ف للنقابة يجوز  :)١٧ (مادة

 ، الثقافية األنشطة للتموي صناديق أو ، زمالة صناديق تنشئ وأن ، آمنة استثمار
 مالية أعباء عليها يترتبى الت الحاالتى ف إليها المنتسبين العمال لتعويض ، واالجتماعية

 التدريب ومراكز، والمصاريف ، الرياضيةى النواد إنشاء ولها ، العمل لقانون طبقا
  .أعضائها لخدمة

 نومسئول حاسبيةالم بالوحدة والعاملين الصندوق وأمين النقابة رئيس  :)١٨ (مادة
 وجميع الالئحة هذه أحكام ومراقبة تنفيذ عن اإلدارة مجلس أمام يخصه فيما كل

   .ألحكامها تنفيذا تصدرى الت القرارات
  الثالث الباب

  والمستندات والدفاتر الحسابات تنظيم
 الحسابية والمستندات والسجالت الدفاتر من مجموعة النقابة تمسك  :)١٩ (مادة

 الرقابة لتحقيقى وتكف العمل حالة تالءمى والت عليها المتعارف محاسبيةال األسسى عل
 مراعاة مع إدارتها مجلس يضعهاى الت واألحكام للشروط طبقا وذلكى الداخل والضبط
   . المصرية والمراجعة المحاسبة معايير

   الصندوق أمينى لد عهدة المسلسلة األرقام ذات الدفاتر تحفظ  :)٢٠ (مادة
 وتوقيع دفتر كل تسليم تاريخ به موضح خاص سجلى ف وتثبت مسئول موظف أو

 وتاريخ بالسجل إثباتهى يتولى الذ العهدة صاحبى إل يسلم الدفتر انتهاء وعند المستلم
   .للحفظ استالمه
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٩٢

 المالية السنة انتهاء بعد المستندات و والسجالت بالدفاتر يحتفظ  :)٢١ (مادة
   .المختص العهد أمين أو الصندوق أمين طرف الختامية الحسابات واعتماد

 المستديمة العهد من وغيرها ومنقوالت عقارات من األصول تقيد  :)٢٢ (مادة
 شرائها وثـمن منها كل عن مختصر وصف فيه يثبت بسجل النقابة تمتلكهاى الت

 اإلهالك قيمة احتساب مع النقصان أو بالزيادة عليه يطرأ تغيير وكل بالتفصيل وصفته
   .عليها المتعارف المحاسبية والقواعد لألصول اطبق

  الرابع الباب
   )التخطيطية الموازنة ( التقديرية الميزانية

 وأوجه اإليراد عناصر تشمل مالية سنة كل عن موازنتها النقابة تعد  :)٢٣ (مادة
 المالية السنة انتهاء قبل اإلدارة مجلس من وتعتمد المقبلة السنة خالل المتوقعة الصرف

   .الختامية الحسابات عرض عند العمومية الجمعيةى عل تعرض أنى عل كاف بوقت
 بنود بعضى ف الصرف أوجهى ف التجاوز اإلدارة لمجلس يجوز  :)٢٤ (مادة

 يتعارض ال بما وذلك الموارد نقص عند اإلنفاق ضغط يجوز كما التقديرية الميزانية
   .النقابة وأهداف ماليةال الالئحة وهذهى األساس النظام الئحة نصوص مع

 المالية السنة نهاية قبل صرفها يتم لمى والت المستحقة المبالغ تحمل  :)٢٥ (مادة
   .الصرف تحت ألربابها أماناتى وتعل السنة هذه حسابى عل

  اخلامس الباب
  الختامية الحسابات

   من ديسمبر أخرى فى وتنته يناير أول من المالية السنة تبدأ  :)٢٦ (مادة
   .عام كل

  .يلي بما القيام الصندوق أمينى عل  :)٢٧ (مادة
   .العتمادها اإلدارة مجلسى عل شهريا والمصروفات باإليرادات بيان عرض - ١
 العمومية والميزانية والمصروفات اإليرادات وحساب الختامية الحسابات عرض -٢
 وما عامال للنشاط المالية للجوانب شامل تقرير وكذلكى قانون محاسب من عليها مصدقا
 العمومية الجمعية وكذا عليها، للموافقة اإلدارة مجلسى عل أهداف من النقابة حققته

   .المالية السنة انتهاء من أشهر ستة يجاوز ال بما العتمادها
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٩٣

 والجهات السلطات مصادقاتى عل الحصول النقابةى عل يتعين : )٢٨ (مادة
   .الختامية الحسابات أعداد تاريخى ف بالدفاتر المبينة األرصدة بصحة المختصة

   .اإلدارة مجلس من بقرارى القانون المحاسب يعين : )٢٩ (مادة
  السادس الباب

  واإلدارية المالية الرقابة وإجراءات ضوابط
   العامة النقابةى عل

 المالية للرقابة لجنة أعضائها بين من العمومية الجمعية تنتخب : )٣٠ (مادة
   . لها التابعة والمشروعات والمؤسسات النشاط أوجهى عل الذاتية واإلدارية

 الخبراء من ثنينا وعضوية اإلدارة مجلس رئيس برئاسة اللجنة هذه تشكل 
   ، الخبرةى ذو من تراه بمن تستعين أن وللجنة اإلداريين وأحد القانونين وأحد الماليين

 معيةالج أعضاءى ثلث بموافقة إال أعضائها احد أو اللجنة هذه عزل يجوز وال
  .  العمومية

 كافةى عل واإلدارية المالية والرقابة لإلشراف نظاما النقابة تضع  :)٣١ (مادة
 بما وغيرها والترفيهية واالجتماعية والتدريبية الثقافية واألنشطة لها التابعة المؤسسات

   .أجلها من أنشئتى الت األغراض مع يتفق
 الرقابة غيرها دون) ٣٢ (مادةالى ف إليها المشار اللجنة تباشر : )٣٢ (مادة

 برقابة اإلخالل عدم مع لها التابعة والمشروعات النقابة أنشطةى عل الذاتية المالية
  . القانون ألحكام إعماالً للمحاسباتى المركز الجهاز

   الحاجة دعت كلما أو ، شهر كل األقلى عل مرة دورية بصفة اللجنة وتجتمع
   .ذلكى إل

  السابع الباب
  النقابية األغراضى عل الصرف

   )األول الفصل ( 
  واالنتقال السفر مصروفات

 السفر نفقات مقابل للعضو يصرف ما االنتقال بمصاريف يقصد : )٣٣ (مادة
 بإدارة المتعلقة األعمال انجاز أو إليه المسندة النقابية المهام وأداء الفعلية واالنتقال

   .النقابة شئون
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٩٤

ى الت الضرورية النفقات مقابل للعضو يصرفى الذ المبلغ السفر ببدل ويقصد
 عند إقامته محل أو للنقابةى الرسم المقر بها الكائن الجهة من نتقالها بسبب يتحملها

   .السابقة بالفقرة إليها المشار األعمال أو المهام أداء
  نقابية مهمة بأداء المكلف العضو سفر مصروفات النقابة تتحمل  :)٣٤ (مادة

 بقطارات الفاخرةى األول الدرجة أساسى عل شئونها بإدارة المتعلقة الاألعم انجاز أو
   .الحديدية السكك

 بعد وذلك السياحية بالدرجة بالطائرة السفر يكون أن الضرورة عند ويجوز
  .اإلدارة مجلس رئيس موافقة

 عن الربع بمقدار السفر بدل يخفض أنى عل النوم بعربات السفر يجوز كما
   .القطارى ف العضو ضيهايقى التى الليال

 المتعلقة األعمال نجازإ أو نقابية مهمة بأداء المكلف العضو يستحق : )٣٥ (مادة
  :  التالية للضوابط وفقا السفر بدل النقابة شئون بإدارة

ى الت البلدة خارج يقضيهاى الت الواحدة الليلة عن)    (ى أدن بحد سفر بدل – ١
 الليلة عن)    (ى أقص وبحد ذلك عن البدل قيمة تزيد أن يجوز و إقامته محل بها

   .اإلدارة مجلس من البدلى ف الزيادة تعتمد أنى عل الواحدة
 العضو مبيت نفقات النقابة تحمل حالةى ف) ٪٢٥ ( بنسبة البدل قيمة تخفض - ٢

   . تستأجره أو تمتلكه مكانى ف إقامته أو
 العضو إقامة نفقات ةالنقاب تحمل حالةى ف المقرر البدل نصف يصرف - ٣ 
    .اليوم نفسى ف عودته أو كاملة

 سبب به موضحا بها كلفى الت النقابية المهمة عن بيانا العضو يقدم  :)٣٦ (مادة
  .االنتقال ووسيلة والعودة السفر وتاريخ المهمة

 عمله طبيعةى تقتضى الذ للعضو يقرر أن اإلدارة لمجلس يجوز  :)٣٧ (مادة
   .شهريا)       (  يجاوز ال انتقال بدل مستمرة فةبص االنتقالى النقاب

 يجوز وال عنها منحى الت الجغرافية للمنطقة وفقا البدل قيمة الصادر القرار ويحدد
 أيةى تقاض أو النقابة سيارات استعمال ثابت انتقال بدل لهم يصرف الذين لألعضاء
 المنطقة نطاق خارج والعض بها المكلف المأمورية تكن لم ما، ى أخر انتقال مصاريف
   .البدل عنها منحى الت الجغرافية
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   اوزيج ال باءأع دلب ألعضـائه يقرر أن اإلدارة لمجلس يجوز  :)٣٨ (مادة
  . شهريا)         (

ى والت بها المتعلقة االنتقاالتى ف بالنقابة الخاصة السيارات تستخدم : )٣٩ (مادة
 مع لرئيسها السياراتى احد صتخص أنى عل النجازها سيارة استخدامى تستدع
ى ومسئول المكتب هيئة أعضاء من لكل سيارات تخصيص ويجوز النفقات مراعاة
 الشأن هذاى ف اإلدارة مجلس يقرره لما طبقا غيرها أو والمحافظات والمدن المناطق

   .وصيانة تشغيل نظام وضع مع
  الثاني الفصل

  الدولية العالقات مصروفات
 بالمؤتمرات الخاصة النفقات تلك الدولية العالقات وفاتبمصر يقصد : )٤٠ (مادة

   .مختلفة ألغراض الزيارات وتبادل الدولية والندوات والتدريبية الدولية والبعثات
 العضو سفر بنفقات النقابة التزام حالةى ف الالئحة هذه أحكام تطبق : )٤١ (مادة

   .بالبواخرى لواألو بالطائرات السياحية الدرجة أساسى عل السفر ويكون
 ذلك تستلزمى الت الحاالتى ف بالطائراتى األول الدرجة استخدام يجوز أنهى عل
   .النقابة رئيس السيد من المسبقة الموافقة بشرط

  :ى األت الوجهى عل السفر بدالت تحدد : )٤٢ (مادة
  دوالر               العربية المنطقة بالد
   ردوال          اليابان ماعدا األسيوية المنطقة بالد

  دوالر                 اليابان
  دوالر               الشمالية أمريكا

   دوالر               الالتينية أمريكا دول
  دوالر             األفريقية المنطقة بالد
   دوالر             األوروبية المنطقة بالد

  دوالر                استراليا
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 أولى ف اعتماده يتم أنى عل البدل زيادة قرار إصدار اإلدارة لمجلس ويجوز
  :ى األت مراعاة مع الواحدة الليلة عن وذلك ، العمومية للجمعية ادانعق

 قيمة من ٪١٠٠ نسبة صرف يتم المسافر الوفد حسابى عل اإلقامة كانت إذا) أ(
  . الفعلية النفقات قيمة أو البدل

 افريقية أو عربية أو دولية مؤتمراتى ف والمشاركة للحضور المهمة كانت إذا) ب(
   .قيمته من ٪٢٥ اقعبو السفر بدل يزاد

 من ٪٥٠ بواقع البدل يخفض المضيفة الجهة حسابى عل اإلقامة كانت إذا) ج(
  .المنصرف البدل قيمة

 البدل يخفض اإلعاشة دون المضيفة الجهة حسابى عل اإلقامة كانت إذا) د(
  . المستحق البدل قيمة من ٪٢٥ بواقع

 والعودة السفر تاريخى عل بالموافقة النقابة رئيس من مسبق قرار يصدر أنى عل
 جمعية اجتماع أولى ف ذلك يعتمد أنى عل البدل قيمة زيادة اإلدارة لمجلس ويجوز
   .عمومية

  .ألعضائها والتأشيرات السفر جواز وتجديد استخراج رسوم النقابة تتحمل  :)٤٣ (مادة
   يحمل أن الزيارات تبادل إطارى ف للخارج المسافر للوفد يجوز  :)٤٤ (مادة

   تـجـاوز ال الـنـقـابة رئــيس يقررهاى الت المبالغ حدودى ف رمزية هدايا معه
   .للوفد)    (

 الحد زيادة المسافر الوفد رئيس يعرضه ماى عل بناء النقابة لرئيس يجوز كما
 المشاركة حالةى ف وذلك الخارجى إل المسافرة الوفود تحملهاى الت الهدايا لشراء األقصى

   .الزيارة أهمية حسب ذلك تتطلبى الت الحاالت أو الدولية الندوات أو المؤتمراتى ف
 منى أجنب وفد دعوة حالةى ف بالنقابة الدولية العالقات وحدة تعد  :)٤٥ (مادة

 المقترح والبرنامج الزيارة وتاريخ الزيارة وسبب الوفد أسماء تتضمن مذكرة الخارج
  :ى يأت ما متضمنا تنفيذه

   .للزيارة المقررة والمدة المقترح البرنامج - ١
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 الزيارة برنامج يعتمد أنى عل وفد لكل)    ( ى أقص بحد الهدايا قيمة تحدد - ٢
  .العامة النقابة رئيس من

 المؤتمرات انعقاد حالةى ف الهدايا لشراء األقصى الحد زيادة النقابة لرئيس ويجوز
 رفيعة نقابية وفود فةاستضا حالةى ف أو العربية مصر بجمهورية الدولية الندوات أو

  . بالنقابة الخارجية العالقات سكرتير يعرضه ماى عل بناءى المستو
 المصروفات ومستندات الفواتير بمراجعة الوفود مرافقوا يلتزم : )٤٦ (مادة

   .الشأن هذاى ف الصادرة التعليمات حدودى ف باإلقامة المتعلقة
 باعتماد وغيرها الفنادقى ف ينللعامل تصرفى الت اإلكراميات تحدد : )٤٧ (مادة

   .وفد كل لظروف طبقا النقابة رئيس
 لمرافقة الالزمة المصروفات لمقابلة عهدة الوفودى لمرافق تصرف : )٤٨ (مادة

   .المؤقتة السلف قواعد عليهاى وتسر البرنامج لتنفيذى المال االعتماد حدودى وف الوفد
 العمالية واالتحادات المنظمات دعم اإلدارة مجلس من بقرار يجوز : )٤٩ (مادة

   .الصديقة والدولية والعربية المحلية
  الثالث الفصل

  األخرى األغراض
 والثقافية االجتماعية لألنشطة برنامج وضع اإلدارة لمجلس : )٥٠ (مادة
 وكيفية النقابة تتحمله وما التكلفة يتضمن األخرى واألنشطة واإلعالمية والترفيهية

   .ئهاألعضا بها االنتفاع
  الثامن الباب

  العامة النقابة أعمال تنفيذ ضوابط
 المناقصات جميعى عل الباب هذاى ف الواردة القواعدى تسر : )٥١ (مادة
 والمشروعات العامة بالنقابة العمل حاجة تتطلبهاى الت والعقود األعمال وتنفيذ والمزايدات

   .لةالمستق المعنوية الشخصية لها تتوافر الى الت لها التابعة
 إدارة مجلسى إل الالئحة هذهى ف خاص نص بشأنه يرد لم فيما يرجع أنى عل
   .العامة النقابة
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 وذلك أعمالها لتنفيذ التعاقد أو الشراء أو البيع عمليات إجراء العامة للنقابة ويجوز
   .التصرفات هذه قيمة كانت أيا المباشر االتفاق بطريق بينها فيما

 اإلصالح وأعمال عامة بصفة األعمال وتنفيذ الشراء يكون : )٥٢ (مادة
   .أخر إجراءى أل الحاجة دون الالئحة بهذه الواردة للقواعد طبقا وخالفه والصيانة

 تنفيذ أو بالنقابة الخاصة األصول شراء أو بيعى عل التعاقد يجوز ال : )٥٣ (مادة
   .الثانية لدرجةا حتى أقربائهم أو بها العاملين أو إدارتها مجلس أعضاء مع أعمالها

 برئاسة والمناقصات والمزايدات المشتريات إلجراء لجنة تشكل : )٥٤ (مادة
   - :وعضوية النقابة رئيس

 ى المال المدير - ١
  . القانونية الشئون مدير - ٢
  . متخصصى فن - ٣
   . الصندوق أمين - ٤

   :األتية المبالغ حدودى ف األعمال تنفيذ أو الشراء يكون : )٥٥ (مادة
   : اشرالمب األمر - ١

   .جنيه ألف خمسونى حت)  جنيه ٥٠٠٠٠ ( 
   :الممارسة - ٢

 مائتان )جنيه ٢٠٠٠٠٠(ى حت جنيها ألف خمسون ) جنيه ٥٠٠٠٠ ( من أكثر
   .جنيه ألف

   :المحدودة المناقصة - ٣
 خمسمائة )جنيه ٥٠٠٠٠٠( حتى جنيه ألف مائتان  )جنيه ٢٠٠٠٠٠ ( من أكثر

   .جنيه ألف
   :العامة المناقصة - ٤
   .جنيه ألف خمسمائة  )جنيه ٥٠٠٠٠٠ ( من ثرأك
 وخالفه والصيانة واإلصالح األعمال وتنفيذ الشراء يجوز األحوال جميعى وف
 العام األعمال وقطاع العام القطاع وشركات العامة والهيئات الحكومية الجهات بواسطة

   .قيمتها كانت أيا المباشر باألمر المشهرة التعاونية والجمعيات
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 اتخاذ قبل عمل أو صنف كل عن تفصيلية مواصفات تحديد يتعين :  )٥٦ (مادة
  . المشتريات لجنة قبل من األعمال تنفيذ أو الشراء إجراءات

 يومية صحيفةى ف واحدة لمرة العامة المناقصة عن اإلعالن يتم : )٥٧ (مادة
ى االبتدائ التأمين وقيمة العطاءات لتقديم موعد أخر اإلعالنى ف ويحدد االنتشار واسعة
ى ف العطاء قيمة من) ٪١ (عن التأمين قيمة يقل أال ويجب المظاريف فتح وموعد
 كل ويستبعد ، ذلك عدا فيما العطاء قيمة من) ٪٢ (عن يقل وال المقاوالت أعمال
  .ى االبتدائ التامين قيمة بكامل مصحوب غير عطاء

 بالوسيلةى النهائ بالقرار المناقصة عليه رستى الذ العطاء صاحب ويخطر
 وقيمتها األصناف مواصفات اإلخطار يتضمن أنى عل العطاء شروطى ف المقررة
ى االبتدائ التأمين قيمة يكملى الذى النهائ التأمينى يؤد أن وعليه ومكانه التسليم وميعاد

 قيمة من) ٪١٠(و عليه رستى الت المقاوالت أعمال قيمة من) ٪٥(ى يساو ماى إل
 ويجب عطائه بقبول إلخطارهى التال اليوم من أيام عشرة خالل وذلك األخرى العقود

  . المقبولة غير العطاءات أصحابى إل المؤقت التأمين رد
 األشياء جميع بتوريد المقبول العطاء صاحب قام إذاى النهائ التأمينى يؤد وال

   ألداء ةالمحدد المهلة خالل نهائيا العامة النقابة وقبلتها توريدها عليه رساى الت
 أو المؤقت التأمين قيمة محل يحلى بنك ضمان خطاب إصدار ويجوزى النهائ التأمين
 ساريا ويكون المعتمدة المصارف أحد من يصدر التأمين بقيمة مساوية بقيمةى النهائ
   .التأمين لمدة

 أن المصرف فيه يقر وأن ، شرط أو قيدى بأ ضمان خطاب يقترن أن يجوز وال
 قيمةى يواز مبلغا الضمان خطاب لصالحها الصادر العامة نقابةال أمر تحت يدفع

 دون منها طلب أول عندى أخر لمدد سريانه مدة لتجديد مستعد وأنه المطلوب التأمين
   .العطاء مقدم من معارضة أيةى إل التفات

 نهائية بصفة العقد تنفيذ يتم أنى إل بأكملهى النهائ التأمين بقيمة االحتفاظ ويجب
   .لصاحبه منهى تبق ما التأمين يرد وحينئذ ، للشروط طبقا الضمان مدة ذلك ىف بما

 جاز ، المحددة المهلةى فى النهائ التأمين بأداء المقبول العطاء صاحب يقم لم فإذا
 التخاذ الحاجة ودون الوصول بعلم عليهى موص بكتاب إخطار بموجب – العامة للنقابة

 لعطائه التالية العطاءاتى مقدم أحد بواسطة فيذهتن أو العقد إلغاء – أخر إجراءى أ



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة مارس ١٤فى ) تابع (٦١ العدد – الوقائع المصریة

  

١٠٠

 كما، حقها من الحاالت جميعى ف المؤقت التأمين ويصبح ، أولويتها ترتيب بحسب
 لديها تستحق أو مستحقة مبالغ أية من بها تلحق خسارة أية قيمة تخصم أن لها يكون

 بما قضائيا هعلي الرجوعى ف بحقها اإلخالل عدم مع وذلك ، المذكور العطاء لصاحب
  .ى اإلدار بالطريق حقوق من استيفائه من تتمكن لم

 العام القطاع وشركات العامة الهيئاتى النهائ أو المؤقت التأمين منى ويعف
   .المشهرة التعاونية والجمعيات األعمال قطاع وشركات

 عدد من العامة النقابة رئيس من بقرار المظاريف فتح لجنة تشكل : )٥٨ (مادة
 بينهم من يكون أنى عل اإلدارة مجلس أعضاء أحد برئاسة أعضاء خمسة عن ليق ال

  .ى مال وعضوى قانون عضو
 العامة النقابة رئيس من بقرار العطاءات لفحص للبت لجنة تشكل  :)٥٩ (مادة

 يكون أنى عل اإلدارة مجلس أعضاء أحد برئاسة أعضاء خمسة عن يقل ال عدد من
 المقدمة العطاءات ودراسة لفحصى فن وعضوى الم وعضوى قانون عضو بينهم من
 للبت العامة النقابة إدارة مجلسى عل يعرض بتوصياتها محضر تحرير اللجنةى وعل

   .العطاءاتى ف
 المواصفات أو للشروط المطابقة غير العطاءات استبعاد يجب : )٦٠ (مادة

 أسس توحيد بعد سعرا واألقل شروطا األفضل العطاء صاحبى عل المناقصة وإرساء
 استبعاد قرار يشتمل أن ويجب والمالية الفنيةى النواح جميع من العطاءات بين المقارنة

   .عليهاى بنى الت األسبابى عل المناقصة وإرساء العطاءات
 خدمات أو أعمال عن أوى المحل اإلنتاج من توريدات عن المقدم العطاء ويعتبر

 أقل قيمة من) ٪١٥ (فيها الزيادة اوزتتج لما إذا سعرا أقل مصرية جهات بها تقوم
  .ى أجنب عطاء

   المحدودة بالمناقصة الشراء تقرير العامة النقابة إدارة لمجلس  :)٦١ (مادة
   الموردين بين من وذلك الالئحة هذه من) ٥٨ (المادةى ف المحدد المبلغ يجاوز ال فيما
   الممتازة ءاتوالكفاى العال التخصص ذات الصناعية أو التجارية المحالت أو

   .الطيبة والسمعة
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 اقتضت أو نهائيا عنهاى استغن إذا فيها البت قبل المناقصةى تلغ  :)٦٢ (مادة
   :اآلتية الحاالت منى أى ف إلغائها يجوز كما ، ذلك العامة المصلحة

 عطاء إال المستبعدة العطاءات بعد يبق لم أو، وحيد عطاءى سو يقدم لم إذا) أ(
   .واحد

   .بتحفظات اغلبها أو كلها العطاءات قترنتا إذا) ب(
   .التقديرية القيمة عن تزيد األقل العطاء قيمة كانت إذا) ج(

 بناء وذلك العامة النقابة إدارة مجلس من بقرار الحاالت هذهى ف إللغاءا ويكون
  .العطاءات فحص لجنة توصيةى عل

  . عليهاى بنى الت األسبابى عل القرار يشتمل أن يجب أنهى عل
 عدد مع بالتفاوض وذلك بالممارسة األعمال تنفيذ أو الشراء يتم  :)٦٣ (مادة

   :اآلتية الحاالتى ف األسعار أنسبى عل للحصول الموردين من مناسب
   .مواصفاتها تحديد يتعذرى الت األصناف - ١
   .جبريا المسعرة األصناف - ٢
 الوكيل من أو ، إنتاجها أماكن من شراؤها الحالى يقتضى الت األصناف - ٣
   .المعتمد الوحيد
   .أخصائيين أو فنية لجنة بمعرفة إجراؤها المطلوب الفنية األعمال - ٤
  .العام األعمال وقطاع العام القطاع شركات تنتجهاى الت والمهمات األصناف - ٥

   المبينة المبالغ حدودى ف المباشر األمر أو بالممارسة الشراء يتم  :)٦٤ (مادة
 إدارة مجلس رئيس من بقرار تشكل لجنة بمعرفة الالئحة هذه من )٥٨ (المادةى ف

  .العامة النقابة
 المحدودة أو العامة المناقصة طريق عن تتمى الت للعمليات بالنسبة  :)٦٥ (مادة

 كافة تتضمن معها والمتعاملين العامة النقابة بين عقود بموجب كتابة إثباتها يجب
 التأخير حالةى ف توقيعها يتمى الت والغرامات ينالطرف والتزامات وحقوق االشتراطات

   نزاع نشوء حالةى ف الفصل طريقة وتحديد بالعقد الواردة المدة عن التنفيذى ف
   .الطرفين بين
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 إذا إال عطائه بقبول المتعهد إلخطارى التال اليوم من للتوريد المحددة المدد وتبدأ
 المقاول استالم تاريخ من األعمال لتنفيذ المحددة المدد وتبدأ ذلك خالفى عل اتفق

   . الطرفين من موقع محضر بموجب التسليم ويكون للموقع
 التعاقد قيمة من معينة بنسبة العملية لمقاول مقدمة دفعة أداء يجوز : )٦٦ (مادة

 غيرى بنك ضمان خطاب مقابل وذلك ، القيمة هذه من) ٪٢٥(ى عل تزيد ال وبما
 مقابل أو المستخلصات قيمة من يخصم أنى عل القيمة بذات لإللغاء قابل أو مشروط

   .قيمتها من) ٪٧٥ (يجاوز ال بما العملية لمواد التشوينات
  النقص أو بالزيادة عقودها حجم أو كميات تعديل المتعاقدة العامة للنقابة ويحق

 واألسعار الشروط بذات األعمال عقود من) ٪٢٥ (التوريد عقود من) ٪١٥ (حدودى ف
   .عليها التعاقد تمى الت

 عن مستخلصات بموجب إليه المسندة العمليات عن للمقاول المستحقات سداد ويتم
 مراعاة مع السابقة واألعمال المستخلص تاريخ ىحت والقيمة بالكميات المنفذة األعمال

 للنقابةى االستشار المهندس من الفنية المرجعة وبعد بالعقد الواردة للشروط طبقا الوفاء
   .لها التابع للمشروع التنفيذ أعمالى عل لإلشراف معها المتعاقد العامة

  ى عل العمل لتقدم تبعا الحساب تحت دفعات للمقاول يصرف أن ويجوز
  :ى التال النحو

 مطابقة فعال تمتى الت لألعمال المقررة القيمة من) ٪٩٥(ى أقص بحد) أ(
   .لبالجدو الواردة الفئات واقع من وذلك والمواصفات للشروط
 مشروط غيرى بنك ضمان خطاب نظير الباقية) ٪٥ (الـ صرف يجوز كما

   .المؤقت االستالم حصول تاريخ من يوما ثالثينى مض بعد سريانهى ينته
 الستعمالها المقاول وردهاى الت للمواد المقررة القيمة من) ٪٧٥(ى أقص بحد) ب(

 للشروط مطابقة تكون أن بشرط فعال العمل يحتاجهاى والت الدائم العملى ف
 إجراء بعد جيدة حالةى ف العمل بموقع مشونة تكون وأن عليها وموافقا
 المواد كالمشونات وتعامل  ،العقد فئات واقع من وذلك الالزمى الفعل الجرد

   أنى إل للتركيب صالحة العمل لموقع توردى الت
   .تركيبها يتم
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ى عل تتمى الت األعمال عن قاولللم الدفع تنظيمى ف الحق المتعاقدة العامة وللنقابة
 صرف عدمى ف الحق ولها ذلك إليه المسندة األعمال طبيعة اقتضت إذا مغاير نحو
   .مرض غير المقاول سلوك أو العمل تقدم أن رأت إذا الدفع

 الختامية الكشوف بتحرير المتعاقدة العامة النقابة تقوم مؤقتا األعمال تسلم بعد) ج(
 ما مباشرة ذلك عقب للمقاول ويصرف فعال تمتى تال األعمال جميع بقيمة

 مبالغ أية أو الحسابى عل صرفها سبقى الت المبالغ خصم بعد يستحقه
   .عليه مستحقةى أخر

ى الرسم المحضر المقاول وتقديم الضمان مدة بعد نهائيا األعمال تسلم عند) د(
ى ف بما حسابهى باق للمقاول ويدفعى النهائ الحسابى يسو ذلكى عل الدال
   .منهى تبق ما أوى النهائ التأمين ذلك

 من شهادة تقديم المقاولى عل يجب والبناء التشييد ألعمال بالنسبة : )٦٧ (مادة
 العملية، عن المستحقة االجتماعية التأمينات بسداد المختص االجتماعية التأمينات مكتب
 غير العمالة قاتمستح سداد تفيد المختصة العاملة القوى مديرية من شهادة وكذا

   .المستخلصات واقع من المنفذة األعمال قيمة أساسى عل المنتظمة
 بالفقرة إليها المشار الشهادات تقديم بعد إال مستخلصى أ صرف يجوز وال
 تحتى أخر إضافية ونسبة المقررة النسبة خصم يجوز تقديمها عدم حالةى وف السابقة

 تقديم بعد إالى الختام المستخلص قيمة صرف عدم مراعاة مع السداد لضمان الحساب
   .بالسداد نهائية شهادة

 هؤإعطا يجوز بالعقد المحدد الميعاد عن العقد تنفيذى ف معه المتعاقد تأخر وإذا
 غرامة عليه توقع أنى عل التنفيذ إلتمام ذلك العامة المصلحة اقتضت إذا إضافية مهلة
 ٪١٥ الغرامة مجموع يجاوز ال يثبح العقد يحددهاى الت بالنسبة التأخير مدة عن

 النقابة بحق اإلخالل عدم مع التوريد لعقود بالنسبة ٪٤ و المقاوالت لعقود بالنسبة
 المقاول حسابى عل أخر مقاولى إل تنفيذهاى ف المتأخرة األعمال إسنادى ف العامة

 موتخص التأخر نتيجة األضرار عن بالتعويض المطالبةى ف حقها وكذلك معه المتعاقد
 االنتفاع يمنع المتأخر الجزء أن تبين إذا للعمليةى الختام المستخلص قيمة من الغرامة

 الغرامة حساب فيكون االنتفاع يمنع ال المتأخر الجزء أن تبين إذا أما عمل من تم بما
   .فقط المتأخرة األعمال قيمة من
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 القيام غفلأ أو أهمل أو العقد شروط من شرطى بأ المقاول أخل إذا  :)٦٨ (مادة
 بكتاب إنذاره تاريخ من يوما عشر خمسة خالل ذلك أثر يصلح ولم المقررة التزاماته بأحد

 كان اإلصالح هذا بإجراء بالقيام بالعقد المبين عنوانهى عل الوصول بعلم عليهى موص
   :مصلحتها تقتضيه لما وفقا التاليين يناإلجرائ أحد اتخاذى ف الحق العامة للنقابة
   .العقد فسخ) أ(
 والمواصفات الشروط بذات حسابهى عل وتنفيذه المقاول من العمل سحب) ب(

   .الالئحة بهذه المقررة التعاقد طرق بأحد وذلك عليها والمتعاقد عنها المعلن
 بمحل يوجد ما بعض أو كل احتجازى ف الحق الحالة هذهى ف العامة للنقابة ويكون

 مسئوله تكون أن دون وخالفه ومواد واتوأد وآالت ومبان مؤقتة منشآت من العمل
ى أ دفع أو كان سببى أل نقص أو تلف من يصيبها وعما عنها غيره أو المقاول قبل
   .عنها أجر

 لحقوقها ضمانا العمل انتهاء بعد حتى بها االحتفاظى ف أيضا الحق لها يكون كما
   .البيع جراء من مسئوليةى أدن دون تبيعها أن ذلك سبيلى ف ولها

ى النهائ التأمين يصبح المقاول حسابى عل تنفيذه أو العقد فسخ حالةى ف أنهى عل
 كل وقيمة غرامات من تستحقه ما تخصم أن لها يكون كما العامة النقابة حق من

 مبالغ أية من – اإلدارية والمصاريف األسعار فروق ذلكى ف بما – بها تلحق خسارة
 بما عليه الرجوعى ف بحقها اإلخالل عدم مع وذلك . لديها للمتعاقد تستحق أو مستحقة

  .ى اإلدار بالطريق حقوق من استيفائه من تتمكن لم
 وتوريدها الضريبة حساب تحت المقررة النسبة خصمى يراع  :)٦٩ (مادة
   .بها المعمول الضرائب قوانين ألحكام طبقا المختصة الضرائب لمأمورية
 األحكام المقاولين مع تبرمى الت العقود تضمين يتعين، األحوال جميعى وف
   .الباب هذاى ف إليها المشار األساسية

ى الت المشروعات أو المنقوالت أو العقارات تأجير أو بيع يكون  :)٧٠ (مادة
   .المغلقة بالمظاريف أو عامة علنية مزايدة طريق عن االعتبارية الشخصية لها ليس
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 يومية صحيفةى ف واحدة لمرة المغلقة بالمظاريف أو العامة المزايدة عن ويعلن
 البيع موضوع عن موجز تعريف اإلعالن يتضمن أن يجب أنهى عل االنتشار واسعة

 التأمين قيمة وكذا انعقادها ومكان المزاد جلسة لعقد المحدد والتاريخ التأجير أو
   .المزاد لدخولى االبتدائ

 سداد وكيفية المزاد خوللدى االبتدائ التأمين قيمة العامة النقابة إدارة مجلس ويحدد
 المتعلقة الشروط من ذلك وغير المزاد بهاى الراس الكلية للقيمة المزاد عليه يرسو من
   .الشأن بهذا

 المباشر األمر بطريق التعاقد العامة النقابة إدارة مجلس من مسبب بقرار ويجوز
   :اآلتية الحاالتى ف المحدودة الممارسة أو

   .تخزينها ببقاء التلف من هاعليى يخشى الت األشياء) أ(
   .المزايدة إجراءات إتباع تحتمل الى الت الطارئة االستعجال حاالت) ب(
 يصل لمى الت أو المزايداتى ف عروض أية عنها تقدم لمى الت األصناف) ج(
  .ى األساس الثمنى إل ثمنها

   .جنيها ألف مائتين ) جنيها ٢٠٠٠٠٠ (األساسية قيمتها تجاوز الى الت الحاالت) د(
   .محدودة ممارسةى إل المزايدة تحويل حال أيةى ف ويجوز
  :ى يل ماى عل المنقوالت ببيع الخاصة الشروطى ف ينص أن يجب : )٧١ (مادة

 إدارة مجلس يقدره معينا مبلغا المزايدةى ف الدخولى ف يرغب من كل يدفع - ١
 القيام وعليه ،مؤقت كتأمين للبيع المعروضة اللوطات أهمية حسب وذلك العامة، النقابة

 منه إقرارا المزايدةى ف اشتراكه ويعتبر عليها المزايدةى ف يرغب متى اللوطات بمعاينة
   .جهالة لكل النافية التامة المعاينة بإتمام

 بمجرد الصفقة ثمن من) ٪٣٠ (يسدد أن المزاد عليه يرسو منى عل يجب - ٢
  .العامة النقابة حق من قتالمؤ التأمين يكون السداد عدم حالةى وف ، المزاد رسو

 من يوما عشر خمسة خالل الثمنى باق أداء المزاد عليه رسى منى عل يجب - ٣
 يتم أن طبيعتها بحسب تتطلبى الت الحاالت عدا بعد فيما عليه المزاد لرسوى التال اليوم
 الستالمها المحدد الموعد قبل بالكامل دفعة كل قيمة سداد فيتم دفعاتى عل المبيع تسليم
 من دفعة أخر استالم عند إال السابق بالبند إليها المشار) ٪٣٠(الـ نسبةى تسو وال

 العامة النقابة بموافقة ويجوز( : المزايدة شروطى ف ذلكى عل ينص أنى عل المبيع
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ى ف ذلك كان إذا أيام عشرة مقدارها المزاد عليه رسى لمن للسداد إضافية مهلة إعطاء
 ويصبح العامة للنقابة حقا منه المدفوعة المبالغ تصبح ةالمد هذه عن تأخر فإذا صالحها

 تقرر لم ما قضائية إجراءات اية اتخاذى إل حاجة ودون نفسه تلقاء من مفسوخا العقد
 بمقابل تحميله مع للسدادى أخر إضافية مهله منحة – تقبلها لمبررات –العامة النقابة
 إخالل دون وذلك السداد تاريخى ف ىالمركز البنك من المعلن الفائدة سعر يعادل تأخير
  .)الالزم بالتعويضى المشترى عل الرجوعى ف العامة النقابة بحق

 من يوما عشرين خالل األصناف استالمى ف المزاد عليه رسى من تأخر إذا - ٤
 عن) ٪١ (بواقع تخزين مصروفات منه يحصل لذلك المحدد بالموعد إخطاره تاريخ

 بعدها العامة للنقابة يحق . أسابيع خمسةى أقص دبح منه جزء أو تـأخير أسبوع كل
 ألحكام وفقا البيع ويكون فرصة أقربى ف لحسابها األصناف بيع إجراءات تتخذ أن

 التخزين ومصروفات الثمنى ف النقصى عل يحاسب الحالة هذهى وف الالئحة، هذه
 أية إليه ردي وال الجديد البيع ثـمن من) ٪١٠ (بواقع إدارية ومصروفات إليها المشار
  .البيع ثـمنى ف تحققت قد تكون زيادة

 يسفر بما والعبرة والزيادة العجز تحت للبيع المعروضة واألوزان الكميات أن - ٥
  .ى الفعل التسليم عنه

 المزاد لدخول المؤقت التأمين قيمة العامة النقابة إدارة مجلس يحدد : )٧٢ (مادة
   .االعتبارية الشخصية لها ليسى والت لها التابعة والمشروعات العقارات لبيع بالنسبة

 فور البيع عملية بهاى الراس القيمة من) ٪١٠ (سداد المزاد عليه يرسو منى وعل
 إخطاره تاريخ من أشهر ثالثة تجاوز ال فترة خالل الثمنى باق ويستكمل عليه الرسو

   .البيع باعتماد
 تتضمن أن برىالك والمشروعات للعقارات بالنسبة يجوز ذلك من واستثناء

 عنها يستحق الحالة هذهى وف تحديدها يتم دفعاتى عل الثمنى باق سداد الطرح شروط
 تاريخ المدة عن وذلك السداد وقتى المركز البنك من المعلن الفائدة سعر يعادل عائد

 بعد إال الملكية نقل إجراءات اتخاذ عدم مراعاة مع السداد تاريخ وحتى االستحقاق
  .العامة النقابة قاتمستح كافة سداد
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 العامة للنقابة فيكون البيع شروط من شرطى بأى المشتر إخالل حالةى ف أنهى عل
 إجراءات باتخاذ وتقوم العقد تفسخ إن – القضاءى إل اللجوء أو إنذارهى إل حاجة دون
 من لها مستحقا يكون ماى عل الحصولى ف حقها حفظ مع حسابهى عل جديد من البيع
 إليه ترد وال المستحقة والتعويضات اإلدارية والمصروفات األسعار وقفر نظير مبالغ

   .البيع من تحققت قد تكون زيادة أية
 الترخيص أو للتأجير والمشروعات العقارات طرح حالةى ف : )٧٣( مادة

 يحدده مؤقت كتأمين مبلغ سداد للمزايدة يتقدم منى عل يجب باالستغالل أو باالنتفاع
   .العملية وقيمة ألهمية وفقا وذلك العامة بةالنقا إدارة مجلس

ى الراس الكلية القيمة من) ٪١٠(ى يواز ما المزاد عليه يرسو من يسدد أنى عل
   فور وذلك العقد مدة طوالى سارى نهائ كتأمين بالكامل العقد مدة عن المزاد بها

   .المزاد رسو
  االنتفاع مقابل أو اإليجارية القيمة سداد طريقة الطرح شروط تتضمن أنى عل

   .االستغالل أو
 من بقرار تشكل لجنةى العلن بالمزاد التأجير أو البيع إجراءى تتول  :)٧٤ (مادة

 أحد برئاسة أعضاء خمسة عن يقل ال عدد من العامة النقابة إدارة مجلس رئيس
 وعضوى مال وعضوى قانون عضو بينهم من يكون أنى عل ، اإلدارة مجلس أعضاء

 أعمال من به قامت وما إجراءات من تم بما محضرا تحرر أن للجنةاى وعل، ى فن
 بحيث المتزايدين أحدى عل المزايدة بإرساء قرارها إليهى انته وما مهامها نجازإل

   .العتماده العامة النقابة إدارة مجلسى عل المحضر هذا يعرض
 تشكل لمغلقةا المظاريف بنظام المزايدة بطريق التأجير أو البيع حالةى ف أنهى عل

 من العامة النقابة إدارة مجلس رئيس من بقرار وذلك المظاريف وفحص لفض لجنة
 من يكون أنى عل ، اإلدارة مجلس أعضاء أحد برئاسة أعضاء خمسة عن يقل ال عدد
 تم بما محضرا تحرر أن اللجنةى وعل، ى فن وعضوى مال وعضوى قانون عضو بينهم
 هذاى ف توصيات إليه انتهت وما مهامها النجاز لأعما من به قامت وما إجراءات من

 القرار التخاذ العامة النقابة إدارة مجلسى عل المحضر هذا يعرض بحيث الشأن
   .المزايدةى ف والبت المناسب
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 الخبرات تضم لجنة العامة النقابة رئيس من بقرار يشكل  :)٧٥ (مادة
 لمحل األساسية القيمة أو منالث تحديد مهمتها تكون ، الالزمة النوعية والتخصصات

  – الثمن يكون أنى عل ، الشأن هذاى ف بها المعمول والضوابط للمعايير وفقا التعاقد
   .سريا – األساسية القيمة أو

 ألحد يعهد أن – السابقة الفقرةى ف إليها المشار اللجنة تشكيل من بدال – ويجوز
  .المهمة تلك إلنجاز والمعتمدين المختصين المثمنين الخبراء

 ، للشروط مستوف سعرى أعل مقدمى عل المزايدة إرساء يكون  :)٧٦ (مادة
   .األساسية القيمة أو الثمن عن يقل أال بشرط

 المسددة المؤقتة التأمينات المزاد عليهم يرس لم الذين المتزايدينى إل ترد أنى عل
   .القيمة باستالم منهم موقعة بها الخاصة اإليصاالت سحب يعد منهم

 اقتضت أو ، نهائيا عنهاى استغن إذا فيها البت قبل المزايدةى تلغ  :)٧٧ (مادة
 يجوز كما ، األساسية القيمة أو الثمنى إل نتيجتها تصل لم أو ، ذلك العامة المصلحة
   .للشروط مستوف وحيد عرضى سو يقدم لم إذا إلغاؤها

 بناء وذلك العامة ةالنقاب إدارة مجلس من بقرار الحاالت هذهى ف اإللغاء ويكون
 األسبابى عل إلغائها أو المزايدة إرساء قرار يشتمل أن ويجب البت، لجنة توصيةى عل
   .عليهاى بنى الت

 موظف عهدة تكون مناسبة مخازنى ف والمهمات األصناف تحفظ  :)٧٨ (مادة
 االستالم حركة يسهل بشكل األصناف وترتيب بتصنيف العام األمين أمام يلتزم مسئول

   .المراجعة تسهل وبطاقات دفاتر إمساك وعليه والجرد، الصرفو
 بمعرفة المالية السنة نهايةى وف أشهر ثالثة كل المخازن جرد يتم  :)٧٩ (مادة

  .اإلدارة مجلس رئيس من بقرار تشكل لجنة
 ٢١٣ رقم النقابية المنظمات قانون من) ٥٧ (المادة نص مراعاة مع : )٨٠ (مادة

   .خاصة أموال لها التابعة والمشروعات العامة النقابة أموال تعتبر ، ٢٠١٧ لسنة
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  األول الفصل
  العامة بالنقابة العاملني أحكام

  )١ ( مادة
 ١٢ رقم بالقانون الصادر العمل قانون أحكام ، العامة بالنقابة العاملينى على تسر

  .ةالمعتمد والجزاءات العمل تنظيم والئحة ، وتعديالته ٢٠٠٣ لسنة
 العمل بتنظيم يتعلق فيما إدارتها مجلس يصدرهاى الت والتعليمات القواعد وتعتبر

   . الالئحة هذه ألحكام متمماً جزءا
   )٢ ( مادة

 منها كل تمارسى الت الوحدات من عدد من للنقابةى اإلدار الهيكل يتكون
 لهذهى لوالماى األساس النظام لوائح رسمتهى الذ اإلطارى وف الوجه على اختصاصها

   .والتعاون التكامل من إطارى ف الوحدات هذه وتعمل ، النقابة
   )٣ ( مادة

   .بالنقابة للعاملين الوظيفية للمستوياتى التنظيم الهيكل اإلدارة مجلس يعتمد
   )٤ ( مادة

  :ى التال النحو على للنقابةى تنظيم هيكل يشكل
 والممثل ، النقابة هزةألج األعلى الرئيس هو  :النقابة إدارة مجلس رئيس - ١
   .والمالية واإلدارية الفنية أعمالها جميعى عل ويشرف ، الجهات جميع أمام لهاى القانون

 اإلشراف تحت للنقابةى والمالى اإلدار الجهاز ويرأس :ى التنفيذ المدير – ٢
 العمل قانون ألحكام طبقا العمل صاحب سلطات جميع ذلكى ف وله لرئيسها، المباشر

 عن مسئوال ويكون ، للعاملين والمسائلة التحقيق أو الوظائفى ف بالتعيين تعلقي فيما
 ، أموالها أو النقابة بمصالح األضرار إلحاق شأنها من كان إذا يصدرهاى الت القرارات

   : التالية اإلدارات ويتبعه ، الجنائية بالمسئولية اإلخالل دون وذلك
  . واالتصال العامة العالقات إدارة - ١
   .العمالية العالقات ةإدار - ٢
   .الدولية العالقات إدارة - ٣
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   .المالية الشئون إدارة - ٤
   .البشرية والموارد اإلدارية الشئون إدارة - ٥
   .القانونية الشئون إدارة - ٦
   .الداخلية والرقابة التفتيش إدارة - ٧
  .العضوية شئون إدارة - ٨

  )٥ (مادة
  : ى التال النحو على للنقابةى اإلدار الهيكلى ف الواردة الوظائف إختصاصات تكون

   :واالتصال العامة العالقات إدارة - أوال
 وأجهـزة  ، األعمـال  أصحاب ومنظمات ، النقابة بين العالقات بتوثيق وتختص

 وفقا المراسم وتنظيم ، للزيارات واإلعداد ، معها المتعاملين وجمهور ، المختلفة الدولة
 مجالى  ف النقابة جهود عنى  الكاف ماإلعال وتحقيق ، الشأن هذاى  ف الصادرة للتوجيهات

   :التالية باألعمال القيام ذلك سبيلى ف ولها نشاطها
 ، المختلفـة  اإلعالم لوسائل وإتاحتها النقابة أنشطة عن اإلعالمية المادة إعداد - ١

  .اإلنجازات هذه تتناولى الت اإلعالمية البرامج إعدادى ف واالشتراك

ـ  المطروحـة  العماليـة  المـشكالت  وأ النقابة أنشطة عن ينشر ما متابعة - ٢ ى ف
 والمواقـع  التليفزيونيـة  والقنـوات  واألجنبيـة  العربيـة  الدورية والمجالت الصحف

  ، عليهـا  المالئمـة  والردود التقارير وإعداد ،ى  االجتماع التواصل ووسائل اإللكترونية
 .النقابة أعضاء لجميع وإتاحتها

  .المنشآت مع بالتنسيق ليةالعما والندوات المؤتمرات وعقد وتنظيم إعداد - ٣

  .واستقبالهم ، األجنبية للوفود والدعوات الزيارات برامج وتنظيم إعداد - ٤

 النقابـة  أعـضاء  بهـا  يقومى  الت والسفريات للزيارات الالزمة الترتيبات تنفيذ - ٥
  .األفريقية أو العربية أو الدولية والمحافل المؤتمراتى ف للمشاركة
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 المـسابقات  عقد خالل من ، النقابة أعضاء بينى  الثقافى  الوع نشر على العمل - ٦
  .واألحداث القضايا أهم تتناولى الت الموضوعاتى ف بحوث وتقديم ، المتنوعة

 على والتعرف ، النقابة وأعضاء للعاملين المعنوية الروح رفع على العمل - ٧
 معاشلل والمحالين منهم القدامى وتكريم المختلفة مناسباتهمى ف ومشاركتهم ، مشاكلهم

   .الخاصة االحتياجاتى وذو
   :العمالية العالقات إدارة -  ثانيا

 المالئمة العمل شروط توفير ضمانى إلى تؤدى الت الخطط وتنفيذ بوضع وتختص
 المناخ وتهيئة ، النقابة أعضاء يتبعهاى الت بالمنشآت االستقرار تحقيق يكفل بما والعدالة
ى القوم االقتصاد وتدعم اإلنتاج،ى طرف مصلحة تحقق متوازنة عمل لعالقات المالئم
   : التالية باألعمال القيام ذلك سبيلى ف ولها ،ى االجتماع السالم ثم ومن

 إلبرام وصوالً الودية بالطرق الجماعية العمل منازعات واتقاء فض على العمل -١
   .تطبيقها ومتابعة ، للعمال أفضل عمل وظروف شروط تحقق جماعية عمل اتفاقيات
 كافة من أو األعمال أصحاب أو العمال من تردى الت الشكاوى راسةود بحث - ٢
 اإلجراءات واتخاذ وديا تسويتها ومحاولة النقابة عمل بنطاق يتعلق فيما الجهات
  .الشأن هذاى ف الالزمة

ى الت العمالية الخدمات توزيع حسن يكفل بما المعنية الجهات مختلف مع التنسيق - ٣
 ).الرياضية - االجتماعية – الثقافية – الصحية(ى واحالنى ف النقابة ألعضاء تؤدى

 كفاءتهم ورفع قدراتهم لدعم النقابة ألعضاء والتثقيفية التدريبية الدورات إعداد - ٤
   .المعنية الجهات مع بالتنسيق وذلك ، والعمال بالعمل الصلة ذات المجاالت كافةى ف

   :الدولية العالقات إدارة - ثالثا
 التعاون تحقيق تكفلى الت الالزمة واإلجراءات ، القواعدو ، النظم بوضع تختص

 بشئون المعنية الجهات وكافة واألفريقية ، والعربية ، الدولية والمنظمات النقابة بين
 كفاءة ورفع للنقابة المؤسسية القدرات ودعم معها،ى الفن التعاون ودعم والعمال العمل
   .األنشطة مختلفى ف بها العاملين أداء
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   :المالية الشئون إدارة - رابعا
 المتعلقة المالية والتعليمات واللوائح والقرارات القوانين وتنفيذ بتطبيق تختص

  : أهمها ومن النقابة أعمال بمجال
 المختلفة، العمل وحدات اقتراحات ضوءى ف للميزانية الكامل المشروع إعداد - ١

  .النقدية الميزانية مشروع وكذا
 .النقابة عمل وحدات على يزانيةالم بنود اعتمادات توزيع - ٢
 تجاوز أو إضافية اعتمادات فتح أو الميزانية لتعديل الالزمة اإلجراءات اتخاذ - ٣
  .بنودها
 لمى الت الطارئة المصروفات وبحثى مال مصرف بكل المختصة البنود تحديد - ٤
  .لها المناسبة الحلول واقتراح اعتمادات لها تدرج

 اإلحصائيات وإعداد ، النقابة عمل عيةطبي تقتضيهاى الت السجالت إمساك - ٥
 ) .المالي المركز (والسنوية الشهرية المالية

 خارج أو داخل والندوات الخارجية للمؤتمرات بالسفر المتعلقة اإلجراءات اتخاذ - ٦
   .النقابة ألعضاء بالنسبة العربية مصر جمهورية

  .المعنية تالجها تطلبهاى الت والبيانات المالية االستمارات جميع استخراج - ٧
   .به الخاصة والمذكرةى الختام الحساب إعداد - ٨
 االستمارات وتحرير السجالت وإمساك ، المختلفة المخزنية األعمال مباشرة - ٩
  .بذلك الخاصة

  .وغيرها واألثاث واألدوات بالمطبوعات النقابة مخازن تزويد -١٠
   : البشرية والموارد اإلدارية الشئون إدارة : ًخامسا

 وتجميلها ووحداتها النقابةى مبان صيانة تكفلى الت اإلجراءات بمباشرة وتختص
 تختص كما ، والمركبات والمعدات واألجهزة المرافق صيانة وكذلك ، ونظافتها
 لرفع التدريبية الخطط وتنفيذ ووضع المستندات، وحفظ والصادر الوارد البريد بأعمال
 ومن فاعليته، على وتؤثر لعملا سير تعترضى الت المشاكل على والقضاء األداء كفاءة
  :ى يل ما اختصاصاتها أهم

  .المختصة الوحدات على وتوزيعها وقيدها الواردة المكاتبات تلقى
  .األحوال حسب بالبريد إرسالها أو محليا وتوزيعها قيدها بعد المكاتبات تصدير
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 ،للنقابة الدورية والكتب والتعليمات والمنشورات القرارات ونشر وتصوير طبع
 تتصلى والت الدولة أجهزة مختلف تصدرهاى الت والقرارات القوانين نشر وكذلك
 . النقابة بأعمال

 عرض لحسن وإمساكها الفهارس وإنشاء الملفات، بفتح الخاصة النظم وضع
  .الملفات وتنسيق

  . المصرية بالوقائع للنشر الالزمة اإلجراءات اتخاذ
  الحاسب وأجهزة النقابة وأثاثات ىمبان بصيانة الخاصة اإلجراءات مباشرة

 .  الطباعة وآالت
  .والتليفونية الكهربائية بالتركيبات الخاصة اإلجراءات مباشرة
  .عليها واإلشراف النوبتجية وترتيب النظافة أعمال مباشرة

 المالية أوضاعهم بيان يكفل بما العاملين بملفات الخاصة واإلجراءات النظم تنفيذ
  .واإلدارية

 طلبات وتلبية بأول، أوال وتحديثها العاملين عن الكترونية بيانات بقاعدة االحتفاظ
  .البيانات تلك من المختلفة الجهات

 ومتابعة ، بالنقابة للعاملين الكفاية مرتبة بتقارير الخاصة اإلجراءات تنفيذ
  .عليها المترتبة القانونية اآلثار وتنفيذ اعتمادها إجراءات

  .والمالية الوظيفية بأوضاعهم والخاصة بالنقابة العاملين لماتوتظ شكاوى بحث
 .العمل عن االنقطاع أو لالستقالة الخدمة بإنهاء الخاصة القرارات إصدار

 طبقا والمعاش والتأمين بأنواعها، واألجور االستحقاقات وإجراءات نظم تنفيذ
  .الغرض لهذا الالزمة والملفات السجالت وإعداد ،ى االجتماع التأمين قوانين ألحكام

 االجتماعية، المجاالتى ف العاملين بخدمة الخاصة البرامج ووضع الدراسات إعداد
 واألنشطة التعاونية، والجمعيات ، والرحالت المصايف وإقامة ، األنديةى ف كاالشتراك
 . الموتى دفن وجمعيات ، الثقافية والمسابقات الندوات وإقامة الحضانة، ودور الرياضية،

 والخدمات البرامج على للتعرف المختلفة التدريب ومعاهد أجهزة مع التنسيق
 للعاملين التدريبية لالحتياجات منها المالئم وتحديد ودراستها تقدمهاى الت التدريبية
 . أدائهم كفاءة يرفع بما بالنقابة

ى تال العمل وورش النقاشية والحلقات التدريبية البرامج جميع تنفيذ على اإلشراف
 . بالنقابة ومحليا مركزيا تعقد
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    :القانونية الشئون إدارة - ًسادسا
 والقرارات القوانين مشروعات وصياغة إعدادى ف المشاركة أو بإعداد تختص

 النقابة، اختصاص نطاقى ف تدخلى الت العمالية الجماعية العمل واتفاقيات واللوائح
 وكذلك ، والتشريعية القانونيةى حبالنوا يتعلق فيماى بالرأ أجهزتها جميع وتزويد

 مع الالزمة التحقيقات وإجراء النقابة بنشاط الصلة ذات اللجان كافةى ف االشتراك
   :اآلتية باألعمال تقوم كما ، لذلك المنظمة القوانين ألحكام وفقاً العاملين

 ابةالنق بأنشطة المتعلقة والنشرات الدورية والكتب والتعليمات القرارات كافة إعداد
  .المعنية اإلدارات مع بالتنسيق

 الصلة ذات والتوصيات االتفاقيات دراسةى ف المختصة اإلدارات مع االشتراك
  .سنوياى األفريق وى والعربى الدول العمل مؤتمر يصدرهاى الت

  .النقابة بأعمال المتعلقة القانونية والدراسات البحوث إعداد
ى الت واالتفاقيات، ، التفاهم ومذكرات مل،الع وبروتوكوالت العقود، كافة مراجعة

 . فيها طرفا النقابة تكون
 واتخاذى العمال الشأنى ف الصادرة المحاكم وأحكام التحكيم هيئات قرارات تلقى

  .األحوال بحسب القانونية المواعيدى ف عليها الطعن أو لتنفيذها الالزمة اإلجراءات
 وتلخيصها النقابة عمل بمجاالت تتعلقى تال القضائية واألحكام الفتاوى كافة دراسة
  .ألعضائهاى القانونى الوع لدعم ونشرها منها، الهامة القانونية المبادئ واستخالص
 ألحكام وفقا مخالفات من منهم يقع فيما النقابةى ف العاملين مع التحقيقات إجراء

 عليها واإلشراف بالدعاوى الخاصة المذكرات وإعداد ، لذلك المنظمة واللوائح القوانين
 بمعرفة أجريتى الت التحقيقات نتائج وتلقى ، المختصة المحاكم أمام نظرها أثناء

  .بشأنها يلزم ما التخاذ النقابة إدارة على وعرضها المختصة السلطة
   : الداخلية والرقابة التفتيش إدارة - سابعا

 المالية والتعليمات بالنظم للنقابة التابعة الوحدات التزام مدى من بالتحقق وتختص
   :اآلتية باألعمال تقوم كما ، واإلدارية

 سالمة من للتأكد بالنقابة واإلدارية الماليةى النواح علىى الدور التفتيش إجراء
  .واإلدارية المالية واللوائح للقوانين طبقا التنفيذ
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 تدريب باقتراح سواء تالفيها على والعمل أسبابها وتحرى األخطاء عن الكشف
  .واإلدارية المالية المخالفات تكرارى بتالف الكفيلة التوصيات تقديم أو ، لعاملينا

 مع بالتنسيق بشأنها يلزم ما واتخاذ وإدارية مالية مخالفاتى أ عن البالغات تلقى
  .المختصة اإلدارات

 المخازن على المفاجئ والجرد ،ى الدور والجرد التفتيش أعمالى ف االشتراك
 المطبقة واإلجراءات ، محتوياتها صحة مدى من ،والتأكد والسلف هدوالع والخزائن
   مسار وتصحيح بشأنها مخالفةى أ وكشف ، للتعليمات مسايرتها ومدى بصددها

  .بها العمل

 والسوابق والقرارات والتعليمات واللوائح القوانين مالئمة مدى على التعرف
 المسئولين وتبصير لبس أو غموض نم بها ما وتوضيح بها المعمول واإلدارية المالية

  .العمل لصالح الالزمة التعديالت أو التعليمات إلصدار

 نظام استخدامى ف االنتظام ومتابعة والصادر الوارد دفاترى ف القيد أعمال متابعة
  .المكاتبات حفظى ف به المعمول المعلومات

  .استيفائها من للتحقق العاملين ملفات على طالعاال

 والتأخيرات والمأموريات جازاتواإل واالنصراف الحضور سجالت ستيفاءا متابعة
  .ومطابقتها

 مطابقة ومدى ، العمل وقت وتنظيم بضبط الخاصة التعليمات تنفيذ من التحقق
  .والتعليمات للنظم المخالفة حالةى ف اتخذتى الت اإلجراءات

 بمجاالت يتعلق فيما للمحاسباتى المركز الجهاز تقارير وتصنيف وتجميعى تلق
 ، ومتابعتها ، المعنية اإلدارات مع باالشتراك التقارير هذه ودراسة ، النقابة عمل

  .المختصين للرؤساء وإبالغها المتابعة بنتائج دورية تقارير وإعداد

 أظهرتهاى الت المخالفات تكرار بعدم الكفيلة واألسباب الظواهر وتحليل دراسة
 . مستقبالً سباتللمحاى المركز الجهاز تقارير
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   : العضوية شئون إدارة - ثامنا
 سداد ومتابعة لها، انضمامهم إجراءات وإنهاء النقابة، أعضاء مع بالتعامل وتختص

   :ى يل بما تختص كما ، األعضاء بجميع محدثة بيانات قواعد وإعداد ، اشتراكاتهم
  لياتالفعا لحضور لهم الدعوة توجيه حيث من األعضاء مع التعامل)  أ (

 ىالتليفون االتصال أوى اإللكترون النشر طريق عن سواء الندوات أو االجتماعات أو
   .لذلك المنظمة للوائح وفقا أخرى وسيلةى بأ أو

 واالجتماعات، الفعاليات حضور على المواظبة حيث من األعضاء أداء متابعة) ب(
   .النقابة إدارة مجلس على وعرضها بشأنهم تقارير وإعداد

 شروطها، استيفائها من والتأكد للنقابة العضوية طلبات ومراجعة لقىت) ج(
  . بشأنها القرار التخاذ اإلدارة مجلس على وعرضها

 . اإلدارة مجلس على العضوية رسوم تخفيض أو رفع واقتراح مراجعة) د(
 متضمنة النقابية اللجان أعضاء بجميع الكترونية بيانات قواعد وتحديث إعداد) ه(

 وتاريخ ، اإلقامة ومحل الميالد ومحل وتاريخى القوم والرقم العنوانو االسم
  . العمل ومحل ، والمهنة ، لها االنضمام

 . النقابة أعضاء بأسماءى سنو دليل إصدار )و(
 مع معامالتهم وتسهيل مشاكلهم حلى ف واإلسهام األعضاء شئون متابعة) ز(

  .الرسمية الجهات
   .المالية الشئون إلدارة وتوريدها ، نضمامواال العضوية اشتراكات جمع) ح(
 وانتظامهم لها انتمائهم تثبتى والت النقابة ألعضاء الالزمة الشهادات تحرير) ط(

   .اشتراكاتها سدادى ف
   )٦ ( مادة

 المتخصصة اإلدارات إحدى مدير أوى التنفيذ المدير وظيفة يشغل فيمن يشترط
   : التالية الشروط بالنقابة
   . مناسبى دراس مؤهل على الحصول - ١
   .والتطوير العمل خطط وتنفيذ وضع على القدرة  - ٢
  .عالية وتنظيمية وقيادية إدارية وخبرات بقدرات تمتعه  - ٣
   .بالعمل المتعلقة بالقوانين الواسعة المعرفة  - ٤
   .والسلوك السير حسن يكون أن  - ٥
   .حزبية أو سياسية انتماءاتى أ له يكون أال  - ٦
 يكن لم ما ، واآلداب بالشرف مخلة جريمةى ف عليه الحكم سبق قد يكون أال  - ٧

  .اعتباره إليه رد قد
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  الفهرس
  

   )الفصل األول ( 
   الكيان القانوني

   )ى الفصل الثان(
   األهداف واالختصاصات

   )الفصل الثالث (
   شروط العضوية واالنضمام واالنسحاب

   )الفصل الرابع (
   تشكيالت االتحاد

    )الفصل اخلامس(
   شروط وإجراءات الترشح واالنتخاب

   )الفصل السادس (
   الموارد المالية

   )الفصل السابع (
   تنظيم اإلضراب عن العمل

   )الفصل الثامن (
   العاملين باالتحاد

    )الفصل التاسع(
    المزايا والخدمات

    )الفصل العاشر(
    حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي
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  ولالفصل األ
  لالتحادى الكيان القانون

.....) ........................................ى  االتحاد النقاب  (  يمارس :١مـادة 
ى  ألحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم النقـاب             انشاطه وفقً 

  .٢٠١٧لسنة  ) ٢١٣( الصادر بالقانون رقم 
  ................................مدينةى فى يساتخذ االتحاد مقره الرئ : ٢ مادة
 رئيس مجلس إدارته أو من ينوب عنه بقـرار مـن    ايمثل االتحاد قانونً   : ٣ مادة
 .حالة غيابه ى المجلس ف

مـن النقابـات   )                     ( عـدد  منى  تكون االتحاد النقاب  ي : ٤مادة 
  -: أسمائهاى العامة اآلت

  ..................................................... لعاملين النقابة العامة ل- ١
  ...................................................... النقابة العامة للعاملين - ٢
  ...................................................... النقابة العامة للعاملين - ٣
  ...................................................... النقابة العامة للعاملين - ٤
  ...................................................... النقابة العامة للعاملين - ٥
  ...................................................... النقابة العامة للعاملين - ٦
  ...................................................... النقابة العامة للعاملين - ٧
  ...................................................... النقابة العامة للعاملين - ٨
  ..................................................... النقابة العامة للعاملين - ٩

  ................................................... النقابة العامة للعاملين -  ١٠
 الفصل الثاني

  األهداف واالختصاصات
والـدفاع عـن     يستهدف االتحاد حماية الحقوق المشروعة ألعضائه ،      :  ٥مـادة 

  والقيـام باألنـشطة ذات    مصالحهم المشتركة ، وتحسين ظروف وشـروط العمـل ،           
صحية ، ويعمل على وجـه  الطبيعة االجتماعية ، والثقافية ، والعلمية ، والرياضية ، وال  

  : الخصوص على تحقيق األغراض اآلتية
  .وتحقيق أهدافهى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى النقابى نشر الوع) أ(
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  .للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر واإلعالمى رفع المستوى الثقاف) ب(
 طريـق إنـشاء     عـن ى  رفع الكفاية المهنية للعمال واالرتقاء بمستواهم المهن      ) ج(

  .والفنيى والتثقيف العمالى مراكز التدريب والتأهيل المهن
ـ ى  واالجتمـاع ى  واالقتـصاد ى  رفع المستوى الصح  ) د( لألعـضاء  ى  والرياض

  .وعائالتهم
مناقشة مشروعات خطط التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة ،       ى  المشاركة ف ) ه(

  إلسـهام وحشد طاقات العمال من أجل تحقيـق أهـداف هـذه الخطـط وا             
  .تنفيذهاى ف

عن العمل بعد االتفاق مع النقابات      ى  تنظيم اإلضراب السلم  ى  ف ممارسة الحق ) و(
  العامة المنضمة إليه ، وبما ال يتعارض مع أحكام القـوانين المعمـول بهـا              

  .هذا الشأنى ف
  ىإنشاء صناديق لمجابهة األعباء الماليـة الناتجـة عـن اإلضـراب الـسلم      ) ز(

  .عن العمل 
 فعالياتهـا ،   و المجاالت العمالية العربية واألفريقيـة والدوليـة      ى  لمشاركة ف ا) ح(

استضافة الوفود النقابية مـن الـداخل والخـارج         و تنظمهاى  المؤتمرات الت و
هذه المجاالتى  لدورها فاتأكيد. 

يجوز له إنشاء صناديق ادخار ، أو زمالة ، أو تكافل ، أو صـناديق لتمويـل                  و
ـ  ى  ف الرياضية لتعويض العمال   و الصحية و االجتماعيةاألنشطة الثقافية و   ى الحاالت الت

يترتب عليها أعباء مالية طبقًا ألحكام قانون العمل ، وتخضع هذه الـصناديق للرقابـة               
للمحاسـبات  ى  والجهاز المركـز   المالية واإلدارية لكل من الجمعية العمومية لالتحاد ،       

  .دون غيرهما
  :  االختصاصات اآلتيةيتولى االتحاد مباشرة : ٦ مادة

ـال ،       ى  مشروعات القوانين واللوائح الت   ى  فى  إبداء الرأ ) أ  (  تمس حقوق ومـصالح العم
 .وتنظيم شئون العمل أو تعديلها

  .ى المستوى القومى إبرام اتفاقيات العمل الجماعية عل)  ب(
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  .تحقيق أهدافها ى التنسيق بين النقابات العامة المنضمة إليه ومعاونتها ف) ج(
  .يقدمها االتحاد ألعضائه ى وضع برامج الخدمات الت) د(
للنقابـات العامـة المنـضمة    ى للعمل النقـاب ى  وضع ميثاق الشرف األخالق   ) ه(

  .إطار المبادئ والقيم السائدة ى لعضويته وذلك ف
 للقوانين واللوائح والقـرارات     اإصدار الصحف والمجالت والمطبوعات وفقً    ) و(

  .المنظمة لذلك 
ـ ى إبـداء الـرأ  ) ز(   مــشروعات خطـط اإلنتـاج والتنميـة االقتــصادية   ى ف

 .واالجتماعية العامة 

تنظيم االجتماعات وإقامة االحتفاالت والندوات والمؤتمرات وغير ذلك مـن      ) ح(
ـ  ى  المستوى العرب ى  المجاالت العمالية والنقابية عل   ى  الفعاليات ف  ى أو اإلقليم

  .ى أو الدول
 الثقافية والعلمية واالجتماعية والصحية والترفيهيـة     إنشاء وإدارة المؤسسات  ) ط(

  . مستوى الجمهوريةى تقدم خدماتها على العمالية الت
ـ          ) ي(  اإنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد نظمها األساسية ولوائحها وفقً

للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتكون لهذه الجامعات والمعاهد الشخـصية          
 .لة االعتبارية المستق

  الفصل الثالث
  شروط قبول األعضاء وانسحابهم 

 ااالتحاد التقدم بطلب مرفقً ى  االنضمام إل ى  الراغبة ف  النقابة العامة ى  عل:  ٧مـادة 
   - :بها األوراق اآلتية

  . لوائح النظم األساسية) أ ( 
  .بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارتها وهيئة المكتب ومحاضر تشكيلها ) ب(
   .، وحجم العضوية بكل لجنةعضويتها ى د اللجان النقابية المنخرطة فبيان بعد )ج( 
  .شهادة من الجهة اإلدارية تفيد قيد وإيداع أوراقها لديها ) د( 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة مارس ١٤فى ) تابع (٦١  العدد– الوقائع المصریة

  

١٢٤

ـ     ى  ينظر مجلس اإلدارة ف   :  ٨ مادة المـادة  ى طلبات العضوية المـشار إليهـا ف
ـ         ى  السابقة ف    ل العـضوية  تأجيـل قبـو   ى  أول جلسة عادية تالية لتقديمها ، وله الحق ف

المادة السابقة ، ويخطر مقدم الطلب      ى  أو رفضها إذا لم تستوف األوراق المشار إليها ف        
بالقرار وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خالل ثالثـين يومـا مـن            

   .الًتاريخ تقديم الطلب ، وإال اعتبر الطلب مقبو
 المحكمـة العماليـة     ويجوز لمن رفض طلبه ، الطعن على هذا القرار أمـام            

  . التالية إلخطاره بهذا القرار اوذلك خالل الثالثين يوم المختصة ،
بقرار من جمعيتهـا     يجوز للنقابة العامة االنسحاب من عضوية االتحاد       : ٩ مادة

بأسباب االنـسحاب قبـل عـرض        العمومية بأغلبية الثلثين ، وعليها أن تخطر االتحاد       
  . األقل ى بثالثين يوما علالجمعية العمومية ى األمر عل

ـ     ى  الرد عل ى  ولالتحاد الحق ف   مـن تـاريخ     اأسباب االنسحاب خالل ثالثين يوم 
أن تضع أمـام أعـضاء الجمعيـة العموميـة رد      النقابة العامةى اإلخطار ، ويجب عل  

االتحاد عند عرض أمر االنسحاب عليها ، ولالتحاد حق إيفاد مندوب عنـه لحـضور               
ومناقشة األعـضاء والـرد    ومية للنقابة العامة لعرض وجهة نظرهاجتماع الجمعية العم  

  .استفساراتهم ى عل
انسحاب النقابة من االتحاد حرمانها من جميـع المزايـا   ى يترتب عل  : ١٠ مـادة

أن تلتزم بأداء ما يكون مستحقا عليها مـن اشـتراكات        يتمتع بها األعضاء ، على    ى  الت
ى التزامات مالية أخر  ى  اب ، كما تلتزم بالوفاء بأ     تم فيه االنسح  ى  حتى نهاية الشهر الذ   
  . تكون مستحقة عليها 

  .المنسحبة من تاريخ االنسحاب وأعضاؤه مع النقابة العامة ويوقف تعامل االتحاد
   الفصل الرابع

  تشكيالت االتحاد النقابي
   : الجمعية العمومية: أوال 

ـ  السلطة العلى الجمعية العمومية لالتحاد ه    : ١١مادة  ترسـم سياسـته   ى يـا الت
الحاالت ى  كافة شئونه وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين إال ف        ى  وتشرف عل 

 .  ألحكام هذه الالئحة اتتطلب أغلبية خاصة طبقًى الت
ـ       جـدول  ى ويجوز لها تشكيل لجان من بين أعضائها لبحث المـسائل الـواردة ف

  . حة هذه الالئى االختصاصات المحددة فى أعمالها وتتول
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النقابـات العامـة    ى  تتشكل الجمعية العمومية لالتحاد من جميع ممثل       : ١٢ مـادة
تلـك   على مستوى الدولة والذين يتم اختيارهم من قبـل مجـالس إدارات   المنضمة إليه 

تضعها لجنة تـشكل مـن مجلـس إدارة         ى  المعايير الت  و النقابات وفقا للقواعد واألسس   
  .ثة من أعضاء جمعيته العمومية  القانونين وثالعضوية أحد واالتحاد برئاسة رئيسه

   -:ى الجمعية العمومية لالتحاد على النحو اآلتى ف يكون تمثيل النقابة:  ١٣ادة م
  .  عضو األولين٢٠٠٠ ممثل واحد عن - ١
  . عضو التاليين ١٨٠٠٠ عضو من ٣٠٠٠ ممثل عن كل -٢
  . عضو التاليين ٢٠٠٠ عضو من ٤٠٠٠ ممثل عن كل -٣
  .  عضو التاليين٦٠٠٠٠ عضو من ٦٠٠٠ثل عن كل  مم-٤
 عضو من األعضاء البـاقين بحيـث ال يزيـد عـدد             ١٠٠٠٠ ممثل عن كل     -٥

   .٣٥الممثلين عن 
وذلـك   مرة كل عام ى  العادى  تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدور    :  ١٤ مـادة

  .ارة مقر أخر يحدده مجلس اإلدى ، أو بأى بها المقر الرئيسى المدينة التى ف
ويحدد مجلس اإلدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية ويبلغ به النقابات العامة            

الصحف اليومية وذلك قبل موعد انعقادهـا  ى احدى األعضاء ، ويتم اإلعالن عن ذلك ف 
 إذا حضره أكثـر مـن نـصف عـدد     ااألقل ويكون االجتماع صحيحى  بعشرة أيام عل  

، يؤجل االجتمـاع    ى  إذا لم يكتمل النصاب القانون    األعضاء الذين لهم حق الحضور ، ف      
      جل أ إذا حضره ثلث عدد األعضاء وإال        المدة ساعتين ، ويكون االجتماع عندئذ صحيح

أن يعلن عنه بذات الطريقة المبينة      ى  األكثر ، عل  ى  االجتماع لموعد أخر خالل شهر عل     
  . هذه المادة ى ف

   - :األحوال اآلتيةى ر عادية فتجتمع الجمعية العمومية بصفة غي:  ١٥ مادة
  . طلب رئيس مجلس اإلدارة ى بناء عل  ) أ (
  . أعضاء مجلس اإلدارة ى طلب ثلثى بناء عل  )ب (
طلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية بـشرط أن تكـون توقيعـات            ى  بناء عل   ) ج (

) ب، ج   ( الفقـرتين   ى  الحالتين المبينتين ف  ى  األعضاء مصدقا عليها ويتعين ف    
 من تاريخ تقديم الطلب فـإذا       اة خالل خمسة عشر يوم    دعوة الجمعية العمومي  

لم يتخذ رئيس مجلس اإلدارة إجراءات توجيه الدعوة كان من حق الطـالبين             
أو من يفوضونه الدعوة لعقد الجمعية العموميـة وتكـون تكـاليف الـدعوة              

  . نفقة االتحادى واالجتماع عل
  لمنـصوص عليهـا   انعقاد الـدورة غيـر العاديـة ذات اإلجـراءات ا          ى  ويتبع ف 

 . ادة السابقةـالمى ف
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 :ى األخص ما يلى ية العمومية علالجمعى تتول : ١٦مادة 
 . ى انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد بطريق االقتراع السر) أ ( 
  .اعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المنتهية  )ب(
  .ى اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختام) ج(
  . للمحاسبات ى المالحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى اعتماد الردود عل) د(
  . واللوائح اإلدارية ى والمالى اعتماد النظام األساس) ه(
  . التقارير واالقتراحات المقدمة من مجلس اإلدارة ى النظر ف) و(
  . يبرمها االتحاد ى الجماعية الت اتفاقيات العملى التصديق عل) ز(
ـ      ى  حل االتحاد اختياريا ويكون ذلك بقرار من ثلث       ) ح( ى أعضاء جمعيتـه العموميـة عل

إليـه   النقابات العامة المنضمة  ى  حالة حله اختياريا إل   ى  األقل وتسلم أموال االتحاد ف    
 .قبل صدور قرار الحل وتوزع األموال حسب حجم عضوية كل نقابة عامة 

 االتحاد الموقـوفين عـن مباشـرة        إصدار قرارات بشأن أعضاء مجلس إدارة     ) ك(
  .سواء بسحب الثقة منهم أو فصلهم من عضويتهى النشاط النقاب

ثاني
ً
  : مجلس اإلدارة : ا

تتولى تنفيذ قـرارات الجمعيـة      ى  هو السلطة الت   االتحاد مجلس إدارة   :١٧مادة 
القيـام  فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العموميـة و  العمومية ، ومتابعة أعمال هيئة مكتبه     

  . بكافة األعمال الالزمة لتحقيق أغراضه
يتكون مجلس اإلدارة من عدد مساٍو لعدد النقابات العامـة المنـضمة             : ١٨ مادة

من بين من ترشـحهم النقابـات     ى  تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق االقتراع السر      إليه
أعـضاء مجلـس    الجمعية العمومية لالتحاد ، أو من بـين         ى  العامة من بين مندوبيها ف    

  .هذا المجلس ى إدارتها وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد ف
  .مجلس اإلدارة كلما أمكن ذلك ى الشباب ف وويراعى تمثيل المرأة 

ـ    يعقد مجلس اإلدارة   : ١٩مـادة  األقـل ،  ى اجتماعاته الدورية مرة كل شهر عل
ى س أو طلـب كتـاب     طلب الـرئي  ى  بناء عل ى  ويجوز دعوة المجلس الجتماع غير عاد     

ـ          األقـل ، ويجـب أن يرفـق بالـدعوة جـدول           ى  مسبب من ثلث عدد أعـضائه عل
الـرئيس عرضـها   ى يرى أعمال االجتماع ومذكراته ، وذلك فيما عدا الموضوعات الت  

  . أثناء الجلسة 
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 إال إذا حـضره أغلبيـة    اال يكون اجتماع مجلـس اإلدارة صـحيح        : ٢٠ مـادة
تتطلـب  ى  لبية المطلقة للحاضرين فيما عدا الحاالت الت      أعضائه وتصدر القرارات باألغ   

منـه  ى  أغلبية خاصة طبقا لهذا النظام ، وإذا تساوت األصوات يـرجح الجانـب الـذ              
الرئيس ، ويعتبر عضو مجلس اإلدارة مستقيال من المجلس إذا تغيب عـن الحـضور               

  .جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس )     (عدد 
جلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه شعبة لكل صـناعة           يجوز لم  : ٢١مـادة 

يضمه ، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل شـعبة         ى  أو مهنة أو عمل داخل التصنيف الذ      
أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثهـا عليـه   ى ومقرها واختصاصاتها ونظام عملها ، عل   

  . لتقرير ما يراه بشأنها 
أكثر من بـين أعـضاء الجمعيـة         أو   اشعبة عضو ى  ويجوز للمجلس أن يضم أل    

  . مجالس إدارة النقابات العامة الذين تمثلهم الشعبة  أو أعضاء العمومية لالتحاد ،
يجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ سكرتارية نوعية من بـين أعـضاء             : ٢٢مـادة 

المجلس حسب احتياجات العمل والنشاط باالتحاد ، ويحدد المجلـس طريقـة تـشكيل              
  . لفة واختصاصاتها ونظام عملها السكرتارية المخت

   -:ى األخص ما يلى يتولى مجلس اإلدارة عل:  ٢٣ مادة
  . الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم ) أ (
  . تحسين شروط وظروف العمل ى العمل عل  )ب (
  . ى واالجتماعى العمال الثقافى رفع مستوى العمل عل  ) ج (
  . ى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى المشاركة ف  ) د (
  .المفاوضات الجماعية ى دعم النقابات العامة األعضاء ف  ) ه (
  .ى إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القوم  ) و (
  . يتقرر إدارتها مركزيا ى إدارة مشروعات الخدمات الت) ز (
  . عن نشاطه ى والحساب الختامى إعداد التقرير السنو  ) ح (
 والقواعـد الـواردة     حدود القانون ى  إدارة االعتمادات المالية المخصصة له ف       ) ط (

  . بالئحته المالية وهذه الالئحة
مشروعات صناديق االدخـار والزمالـة والجمعيـة التعاونيـة        ى  الموافقة عل   ) ي (

  . االستهالكية واإلنتاجية النقابية واعتماد لوائح نظمها األساسية 

 )ھ(
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المجاالت العمالية العربية واإلفريقية والدولية ، تأكيـدا لـدور          ى  المشاركة ف   ) ك (
  . هذه المجاالت ى النقابية العمالية المصرية فالحركة 

عن العمل بعد االتفـاق مـع النقابـات    ى تنظيم اإلضراب السلمى الموافقة عل   ) ل (
  . ينظمها قانون العملى العامة المنضمة إليه، طبقا للضوابط الت

  . إنشاء صندوق لمجابهة األعباء المالية الناتجة عن اإلضراب ى الموافقة عل  ) م (
  . قرارات وتوصيات الجمعية العمومية متابعة تنفيذ   ) ن (
إصدار القرارات المتعلقة بفصل أعضاء الجمعية العمومية ، وذلك بأغلبيـة            ) س (

هـذا  ى  بعد اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ف       أعضاء المجلس ى  ثلث
الخصوص وانتهاء التحقيقات معهم بثبوت ارتكابهم مخالفة أحكام القـانون          

ـ     ى  أو المال ى  اسأو الئحة النظام األس    للعمـل  ى  أو ميثاق الـشرف األخالق
  .ى النقاب

أعـضائه  ى  وذلك بأغلبية ثلث   إصدار القرارات المتعلقة بوقف أعضاء المجلس       ) ع (
أو ميثاق  ى  أو المال ى  بعد التثبت من مخالفتهم ألحكام القانون أو النظام األساس        

  . ى للعمل النقابى الشرف األخالق
رة إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه عـن      يجب على مجلس اإلدا   :  ٢٤مـادة 

،  ، وأسـبابه  ، أو بسحب الثقة منه ، أو بفصله مـن العـضوية   ى  مباشرة نشاطه النقاب  
ا من تاريخ صدوره ابكتاب موصى عليه مصحوببعلم الوصول خالل ثالثين يوم .  

شأنه قـرار   ى  أو الصادر ف   ،ى  ويجوز للعضو الموقوف عن مباشرة النشاط النقاب      
هذا القرار أمام المحكمـة العماليـة   ى ف أو الفصل من العضوية ، الطعن   سحب الثقة ،  ب

من تاريخ إخطاره بالقرار االمختصة ، وذلك خالل ثالثين يوم .  
أول اجتماع لـه عقـب تـشكيله بطريـق         ى  ينتخب مجلس اإلدارة ف    : ٢٥مادة 

 ب أو أكثر للرئيس ،هيئة مكتب تعاون رئيس المجلس ، وتتكون من نائ    ى  االقتراع السر 
  . أمين صندوق مساعد  وأمين عام مساعد ، وأمين صندوق ، ووأمين عام ،

وال يجوز لمجلس اإلدارة تغيير أعضاء هيئة المكتب كلهم أو بعضهم إال إذا كـان         
  ـ   بجدول أعمال اهذا الموضوع مدرج عـدد  ى اجتماعه ويكون القرار بموافقة أغلبية ثلث

  . ويحقق أهدافه ومصالح أعضائهى قرار للتنظيم النقابأعضائه ، بما يضمن االست
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هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وتحدد اختـصاصات      ى  تتول:  ٢٦ مادة
  :ى النحو التالى أعضائها عل

لالتحاد أمام جميع الجهـات ويخـتص بـدعوة        ى   هو الممثل القانون   :الرئيس   - ١
الجلسات مع   محاضرى   والتوقيع عل  مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ورئاسة جلساتها     

  .  جميع أعمالهى األمين العام وجميع أعضاء المجلس الحاضرين وكذلك اإلشراف عل
حالة غيابه ، وذلك مع عدم      ى   يكون له اختصاصات الرئيس ف     :نائب الرئيس    - ٢

من هذه الالئحة ، ولمجلس اإلدارة حـق تخويلـه بعـض            )  ٣ (اإلخالل بحكم المادة    
مالية واإلدارية أو الفنية الدائمة ، وعند تعدد النواب يحدد الرئيس مـن         االختصاصات ال 

  .  حالة غيابهى ينوب عنه ف
 يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلـس اإلدارة والجمعيـة    :األمين العام    - ٣

العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها من الرئيس واألعضاء الحاضـرين ويجـب أن            
ـ   يقومى  ماعات مجلس اإلدارة وهو الذ    يرفق بالدعوة جدول أعمال اجت     ى باإلشراف عل

كافة األعمال الكتابية والمراسالت والملفات والـسجالت والـدفاتر واألوراق والعقـود           
  . وجميع أعمال السكرتارية 

ـ     ى   يعاون األمين العام ف    :األمين العام المساعد     - ٤ ى جميع أعماله ويحل محله ف
  .عض االختصاصات األخرى حالة غيابه ولمجلس اإلدارة حق تخويله ب

 ، فضال عن إمساك دفاتر حساباته امالي  يتولى إدارة االتحاد:أمين الـصندوق    - ٥
البنك وصرف ما يقرر صـرفه بموجـب إذن         ى  وإيراداته ومصروفاته وإيداع أمواله ف    

  من الرئيس  وصرف موقع منه
وعليه كذلك مراقبة التحصيل وقيد االشـتراكات بالـدفاتر والـسجالت وحفـظ              

ـ          ألحكـام القـانون     االمستندات المالية مع مراعاة مطابقة اإليرادات والمصروفات وفقً
مجلـس اإلدارة   ى   إل ا شهري اوهذه الالئحة وعليه أن يقدم تقرير      والالئحة المالية لالتحاد  

  .لمصروفات عن الحالة المالية لإليرادات وا
ـ              ى كما يجب عليه أن يقوم بإعداد مشروع الموازنة التقديرية لكيفية التـصرف ف
  .  االتحاد أموال

جميع أعماله ويحل محله    ى   يعاون أمين الصندوق ف    :أمين الصندوق المساعد     - ٦
  . حالة غيابه ، ولمجلس اإلدارة حق تخويله بعض االختصاصات األخرى ى ف
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  الفصل اخلامس
  ات الترشح واالنتخابشروط وإجراء

مدة الدورة النقابية أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ نـشر نتيجـة     :  ٢٧مـادة 
  . انتخابات عضوية مجلس إدارة االتحاد

المباشر خالل الستين يوما األخيرة من      ى  ويجب إجراء االنتخابات باالقتراع السر    
يصدر بتحديـده  ى االنتخابات الذلتلك  ى  األكثر ، وفقا للجدول الزمن    ى  الدورة النقابية عل  

  .قرار من الوزير المختص 
  :ى يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة االتحاد ما يل:  ٢٨مادة 

  .أن يكون بالغا سن الرشد كامل األهلية  ) أ (
أو شهادة محـو األميـة   ى  على شهادة إتمام التعليم األساس   الًأن يكون حاص     )ب (

  . على األقل
ية العمومية لالتحاد ، ومـسددا الشـتراكاته بـصفة          أن يكون عضوا بالجمع     ) ج (

  .على األقل  ( ................ ) منتظمة لمدة
مـن  ) ٢١(المادة  ى  شأنه شروط العضوية المنصوص عليها ف     ى  أن تتوافر ف     ) د (

  . القانون
  : أال يكون من بين الفئات اآلتية   ) ه (
حب ممارسة كل أو بعض سلطات صـا      ى  العاملين المختصين أو المفوضين ف     - ١
  .القطاع الخاص وذلك خالل فترة مباشرتهم هذه السلطات ى العمل ف
ـ   ى  حدالعاملين الشاغلين إل   - ٢ الحكومـة ووحـدات اإلدارة     ى  الوظائف القيادية ف

ـ          لهـا  ى المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتـصادية واألجهـزة الحكوميـة الت
 ، والعـاملين بالقطـاع      موازنات خاصة وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العـام        

  .ى والقطاع المشترك والقطاع التعاونى االستثمار
إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف رؤسـاء        ى  ويستثنى من ذلك شاغل   

  مستواها ممن ليس لهـم الحـق      ى  ف العموم أو اإلدارة العامة وما    ى  القطاعات أو مدير  
  .توقيع الجزاء ى ف

 )ھ(
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ات والهيئـات والـشركات فيمـا عـدا         رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاع     - ٣
  .أعضاء مجالس اإلدارة المنتخبين 

ـ ا أو مجنـد ا أو مكلفًا أو منتدبا أو معاراأال يكون عامال مؤقتً   ) و( جـازة  إى  أو ف
 .خاصة بدون مرتب

جنحة ى  أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية ف            ) ز(
  . الحالتين ى ا لم يكن قد رد إليه اعتباره فمخلة بالشرف أو األمانة م

عمال القطاع غير المنظم والعمالة غير المنتظمة مـن         ى  جميع األحوال يستثن  ى  وف 
  .شرط ال يتماشى مع طبيعة أعمالهم ى أ

ويجب أن تتوافر شروط عضوية االتحاد وكذا شروط الترشح لعـضوية مجلـس             
  .قابية عضو المجلس طوال مدة الدورة النى ف اإلدارة

يتقدم بها المرشح لعضوية االتحاد ، أوراقًـا        ى  كما تعتبر األوراق والمستندات الت    
  .تطبيق أحكام قانون العقوباتى ف رسمية

سـبب والتحـق بعمـل داخـل      ى  التقاعـد أل  ى  ويجوز لمن أحيل إل     :٢٩مادة 
ـ  ى يضمه ، دون فاصل زمنى  الذى  التصنيف النقاب  االنتخـاب أو الترشـح   ى الحـق ف

  :حالة توافر الشروط التالية ى س إدارته وذلك فلمجل
  . سداد االشتراكى استمراره ف  ) أ(  
  .ى تقديم عقد عمل معتمد من المنشأة وداخل ذات التصنيف النقاب  )ب( 
إفادة من مكتب التأمينات االجتماعية المختص يثبـت التـأمين عليـه ضـد          )ج( 

  .إصابات العمل 
عضويته ، علـى أن يعتمـد       ى  ستمرارية العضو ف  صدور قرار من االتحاد با      )د( 

  . هذا القرار من الجهة اإلدارية المختصة
يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارة االتحاد تحت إشراف لجان            :٣٠مـادة 

 ألحكام قانون المنظمات النقابية العماليـة وحمايـة حـق    اعامة تشكل لهذا الغرض وفقً 
  .يةوالئحته التنفيذى التنظيم النقاب
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لجنة برئاسـة الـسيد رئـيس االتحـاد       تشكل بقرار من مجلس اإلدارة     : ٣١مـادة 
 الخبراء والمختصين وعدد اثنين من أعضاء الجمعية العمومية لالتحـاد          وعضوية اثنين من  

  :ى تختص هذه اللجنة بما يلو
ى والنـوع ى  وضع الضوابط الخاصة بتوزيع األعداد الخاصة بالتمثيل النسب       ) أ  ( 

س إدارة  عضوية مجل ى  الشباب ف  و وطريقة االنتخاب وتمثيل المرأة   ى  فوالجغرا
  .االتحاد كلما أمكن ذلك 

تتعلـق بـإجراءات الترشـح ومراحـل        ى  جميع االستفسارات الت  ى  الرد عل ) ب(
األخص االستفسارات المتعلقة   ى  وعل االنتخاب لعضوية مجلس إدارة االتحاد    

  .بشروط الترشح والمستندات المطلوب تقديمها 
ال يجوز أن تزيد مدة الدعاية االنتخابية للمرشحين عن أسبوع علـى        :  ٣٢مـادة 

ـ                دعايتـه  ى  األكثر قبل موعد إجراء االنتخابات بالموقع ، مع التـزام كـل مرشـح ف
، والبعـد التـام عـن       ى  للعمل النقاب ى   الشرف األخالق  يثاقبالموضوعية ومبادئ ، وم   

  .، أو الدينية ، أو العدائية استخدام الشعارات الحزبية ، أو السياسية
يحرر رئيس لجنة االنتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ ، ووقـت بـدء           :  ٣٣مادة 

ى  ، واإلجراءات الت   -إن وجدت    واجهتهى  والمصاعب والمشكالت الت   عملية االنتخاب 
انتهت فيه عملية االنتخـاب ، ويوقـع الـرئيس          ى  اتخذت بشأنها، كما يثبت الوقت الذ     

  .المحضر ى واألعضاء عل
مباشرة مهامها حتـى الـساعة المحـددة        ى  تستمر لجان االنتخاب ف     :٣٤مـادة 

حالة وجود عدد من الناخبين بمقر لجان االنتخـاب لـم           ى  ، وف  النتهاء عملية االنتخاب  
  .يتم حصرهم ، ويسمح لهم باإلدالء بأصواتهم  يدلوا بأصواتهم

 مناسب طبقـا للمقتـضيات      مقرى  يتم فرز األصوات بمقر لجنة االنتخاب ، أو بأ        
، على أن يتم تشميع صناديق االنتخاب قبـل نقلهـا            تراها اللجنة العامة المختصة   ى  الت

  . المحضر ى إلى مقر الفرز ، وإثبات ذلك ف
جميع األحوال يجب أن يحرر رئيس لجنة االنتخاب محضرا يثبت فيه نتيجة            ى  وف

  . األعضاءى المحضر مع باقى ، ويوقع عل الفرز
حضور عملية فرز األصـوات ،   ى  الحق ف  للمرشحين ، أو مندوبيهم   :  ٣٥ مـادة

ـ                 حـسن سـيرها ،    ى  وبما ال يخل بسالمة وامن العمليـة االنتخابيـة ، أو يـؤثر عل
  .ها توكفالة حيد
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أعمـال مـن شـأنها    ى إذا حدث أثناء عمليه التصويت ، أو الفرز أ      : ٣٦مـادة 
  ء كانت مـن المرشـحين ، أو منـدوبيهم ،          التأثير على نزاهة العملية االنتخابية ، سوا      
ـ  وقف عملية التصويت ، أو الفـرز       أو من الغير ، يجوز لرئيس لجنة االنتخاب         امؤقتً

ى ، مع إثبات هذه الواقعة ف      لحين استقرار األوضاع ، وعودة الهدوء      بحسب األحوال ،  
  .ى المحضر النهائ

اللجنـة  ى  رز ، إل  يرسل رئيس لجنة االنتخاب محاضر التصويت والف      :  ٣٧مادة 
ـ  ، وإعالن نتيجة االنتخاب ، وتعليقهـا       العتمادها العامة المختصة    مكـان ظـاهر   ى  ف

أن تتضمن هذه النتيجة أسماء جميع المرشحين ، وعدد         ى   ، عل  االتحادمقر  ى  ف أو أكثر 
  .األصوات الحاصل عليها كل منهم مرتبة ترتيبا تنازليا 

اللجنة العامـة  ى  د األصوات ، تتول   عدى  إذا تساوى أكثر من مرشح ف      : ٣٨ مادة
ـ ى حضورهم أو مندوبيهم ، فإذا تعذر ذلك تجـر ى  إجراء القرعة بينهم ف    المختصة ى ف

  .غيبتهم لتحديد الفائزين منهم ، على أن يحرر محضر بنتيجة القرعة 
تشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة برئاسة رئيس االتحاد وعضوية           : ٣٩مـادة 

تختص هـذه اللجنـة      و ، وعدد اثنين من أعضاء الجمعية العمومية       اثنين من القانونيين  
المعاش لبلوغ السن   ى  بمراجعة عقود العمل الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة المحالين إل        

القانونية ، وذلك للوقوف على مدى توافر شرط االشتغال بإحدى المهـن أو األعمـال               
ـ   بعقد عمل معتمد و   ى  الداخلة ضمن ذات التصنيف النقاب     ، ووجـود   ى  دون فاصل زمن

العضو ضد إصابات   ى  شهادة من مكتب التأمينات االجتماعية المختصة تفيد التأمين عل        
  .ى  لقانون التأمين االجتماعاالعمل وفقً

 لقـانون   ا وفقً ا مؤقتً الًوللجنة مراجعة العقود محددة المدة وما إذا كان العضو عام         
ويحفظ لـه اسـتقالليته     ى   التنظيم النقاب  المنظمات النقابية من عدمه وبما يحقق مصالح      

صادقت ى  كفلها الدستور والقانون واالتفاقيات الدولية الت     ى  ويصون الحريات النقابية الت   
  .عليها مصر 

إليه على مجلس إدارة االتحاد إلصدار قراره باسـتمرار     ى  وتعرض اللجنة ما تنته   
  .اإلدارية المختصة أن يتم إيداع هذا القرار بالجهة ى العضوية من عدمه ، عل
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  السادس الفصل
  الموارد المالية لالتحاد 

   :تتكون موارد االتحاد من  :٤٠مادة 
  .مقابل انضمام النقابات العامة إليه   - ١
ـ   اتؤديها النقابات المنضمة لالتحاد وفقً    ى  االشتراكات الشهرية الت   -٢ ى  للنسب الت

  . تحددها الالئحة المالية لالتحاد 
  واألنـشطة الفنيـة ، والرياضـية، والثقافيـة، والعلميـة ،             عائد الحفالت،  - ٣

  . واالجتماعية ، والصحية ، والترفيهية ، وغير ذلك من األنشطة
ـ         - ٤   يقبلهـا مجلـس اإلدارة   ى   اإلعانات والهبـات والتبرعـات والوصـايا الت

  .وال تتعارض مع أغراضه وفقا ألحكام القانون 
  . عائد استثمار أمواله - ٥
  .سنويا  تقررها الدولة لالتحادى ت الت اإلعانا- ٦
تقرها الجمعية العمومية لالتحـاد وال تتعـارض مـع          ى   الموارد األخرى الت   - ٧

  .أحكام هذا القانون
  .من أجله أنشئى ويتم الصرف من موارد االتحاد على األنشطة، واألغراض الذ

طـاع  بأحد مـصارف الق    باسمهى  حساب بنك ى  ف تودع أموال االتحاد    :٤١مادة 
رئيس االتحاد   هذا الحساب ، إال بشيك موقع من       مبلغ من ى  وال يجوز صرف أ    العام ، 

  .حالة الغياب بحسب األحوال ى وأمين الصندوق أو من يحل محلهما ف
مبلغ من أموال االتحاد إال بقرار من مجلـس إدارتـه           ى  ال يصرف أ   : ٤٢مادة 

ـ   الشروط   و حدود األغراض النقابية وطبقا للقواعد    ى  وف الئحتـه  ى  واألحكام المقررة ف
  .التنفيذية وهذه الالئحة

ـ           ى  وف أن ى  الحاالت الطارئة يجوز الصرف بغير موافقة سابقة من المجلـس عل
أول اجتماع مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف فإذا لم        ى  تعرض عليه هذه الحاالت ف    

  .يوافق المجلس يتحمل العضو المتصرف بقيمة األضرار الناتجة عن تصرفه 
ـ       ى  يجوز لالتحاد ف   : ٤٣مـادة  أوجـه  ى سبيل تحقيق أهدافه أن يستثمر أمواله ف

  . تحددها الئحته المالية وهذه الالئحة ى  للقواعد التامنة وفقًآاستثمار 
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   -:  ال يجوز لالتحاد إتيان التصرفات التالية :٤٤مادة 
  .مضاربات أو مراهنات ى الدخول ف) أ ( 
طلب من مجلـس    ى  عقارات المملوكة لها إال بناء عل     إنشاء أو شراء أو بيع ال     ) ب(

الالئحـة الماليـة    ى  أن تتخذ كافة اإلجراءات المنصوص عليها ف      ى  إدارته عل 
ـ      أول اجتمـاع للجمعيـة   ى على أن يتم اعتماد هذه القرارات والتـصرفات ف

  .العمومية لالتحاد 
أو منقـوالت  جزء من أمواله بدون مقابل سواء كانت عقـارات  ى  التنازل عن أ  )  ج(

  .وبموافقة مجلس إدارته واعتماد الجمعية العموميةى أو قومى إال لغرض نقاب
  .قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات أو وصايا بالمخالفة ألحكام القانون )  د(

ـ ى وتنته تبدأ السنة المالية لالتحاد من أول يناير : ٤٥مـادة    أخـر ديـسمبر  ى ف
  .من كل عام 
يتطلبها حـسن سـير العمـل       ى  االتحاد السجالت والدفاتر الت   يمسك   : ٤٦مـادة 

نشاطه وأمواله ويجب أن تكون جميع السجالت والدفاتر مـستوفاة          ى  وأحكام الرقابة عل  
هذه الـدفاتر والـسجالت   ى االطالع على  الحق ف   بأول ، وألعضاء مجلس اإلدارة     أوالً

ـ مقر االتحاد بحضور األشخاص الموجـودة       ى  أوقات العمل ف  ى  ف عهـدتهم هـذه    ى  ف
  .السجالت 

ـ      مشروع موازنة االتحاد   يقر مجلس اإلدارة   : ٤٧مادة  ى للسنة المالية التاليـة ف
موعد أقصاه شهر أكتوبر من كل عام، ويجوز تعديل االعتمادات المخصـصة بقـرار              

  .من المجلس
والموازنـة  ى  يقدم مجلس اإلدارة للجمعية العمومية الحساب الختـام        : ٤٨مـادة 

ى  عليها من المحاسب القـانون     ا تفصيليا باإليرادات والمصروفات ، مصدقً     ابيانًالعامة و 
  .مع تالوة تقريره والمالحظات إن وجدت 

تنظم صـرف  ى مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة بالالئحة المالية الت : ٤٩مـادة 
، ال يجـوز لعـضو      ى  بمناسبة قيامهم بالنشاط النقـاب     البدالت ألعضاء مجلس اإلدارة   

نظير قيامه بممارسة النـشاط     ى  مسمى  تحت أ  أجور أو مكافآت  ى  مجلس اإلدارة تقاض  
ـ  ى  من ذلك ما يصرف لممثل    ى  ويستثن ،ى  النقاب عـضوية مجـالس إدارات    ى  االتحاد ف

الشركات القابضة والشركات التابعة وجمعياتها العامة مـن مـستحقات سـواء كانـت      
أداء أعمال وتحمل أعبـاء ومـسئوليات   مكافآت أو بدالت أو أرباح وذلك نظير قيامهم ب  

  .هذه العضوية
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جميع األحوال يراعى عدم شغل عضو مجلس إدارة االتحـاد ألكثـر مـن              ى  وف
  .مجالس إدارة الشركات والهيئات والمؤسسات ى منصبين ف

تشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشـرة الرقابـة          : ٥٠مـادة 
أعمال االتحاد أو المشروعات أو المؤسسات التابعة لـه ،          ى  علالمالية واإلدارية الذاتية    

 . وال يجوز عزل أعضاء هذه اللجان إال بقرار من الجمعية العمومية 

  الفصل السابع
  تنظيم اإلضراب عن العمل 

عن العمل حق للعمال دفاعا عن مصالحهم المهنية        ى  اإلضراب السلم   :٥١مـادة 
النه وتنظيمه بقرار من الجمعية العموميـة لالتحـاد         واالقتصادية واالجتماعية ويتم إع   

  .بأغلبية الثلثين 
ينشئ االتحاد صندوق لمجابهة األعباء المالية الناتجة عن اإلضـراب          :٥٢مادة 
  .عن العمل 
  :ى سبيل تحقيق أغراضه بما يلى يختص الصندوق ف  :٥٣ مادة

 المالية الناتجة عن    وضع الحلول المناسبة والمقترحات الكفيلة لمواجهة األعباء       - ١
  .والحد من أثاره  إضراب العمال من أعضاءه

اإلعانـة المطلوبـة للعمـال المـضربين        ى  وضع نماذج طلبات الحصول عل     - ٢
ودراستها وفحصها وتحديد شروط وضوابط صرف اإلعانة طبقـا للمعـايير الـواردة             

  .بالئحة الصندوق 
ن يـسددون   صرف اإلعانات للعمال المضربين من أعـضاء االتحـاد الـذي           - ٣

  .الصندوق بصفة منتظمة ى االشتراكات ف
  :تتكون موارد الصندوق من :  ٥٤مادة 

  .رسم االنضمام  - ١
ـ   ى  الذى  االشتراك الشهر  - ٢ ـ )     (ى يدفعه األعضاء بحـد أدن اجنيه ا مـصري 

ولمجلس إدارة االتحاد زيادة قيمته وفقا للظروف وبما يضمن مواجهة األعباء الماليـة              
   .الناتجة عن اإلضراب
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١٣٧

ـ      - ٣   يقبلهـا مجلـس إدارة االتحـاد   ى اإلعانات والهبات والتبرعات والوصايا الت
  .وال تخالف أحكام القانون  وال تتعارض مع أغراض الصندوق

ـ    - ٤   يقرهـا مجلـس إدارة االتحـاد وال تتعـارض مـع           ى  الموارد األخرى الت
  .أحكام القانون 
ة الـصندوق    بتشكيل مجلـس إدار    ايصدر مجلس إدارة االتحاد قرار     : ٥٥مـادة 

  .ولوائحه المالية 
 الفصل الثامن 

   أحكام العاملين باالتحاد
  : ى  للعاملين به يشمل على األخص ما يلايضع مجلس اإلدارة نظام:  ٥٦ مادة

  .قواعد وشروط التعيين والترقية  - ١
  . جداول األجور والعالوات  - ٢
  . ساعات العمل وفترات الراحة وأيام الراحة األسبوعية  - ٣
 .راءات التأديب قواعد وإج - ٤

 . المكافآت والحوافز األخرى - ٥

ـ  هذا النظام عن الحقوق ا    ى  أال تقل حقوق العمال ف     ويشترط القـوانين  ى  لمقررة ف
  .المعمول بها 

  الفصل التاسع
  المزايا والخدمات 

  يضع االتحـاد لـوائح تتـضمن المزايـا والخـدمات االجتماعيـة             : ٥٧مـادة 
   بها األعضاء، وشـروط وحـاالت اسـتحقاقها        يتمتعى  والصحية والمهنية وغيرها، الت   

  .أو الحرمان منها 
 ألعضاء ومساعدات إعانات منح على الموافقة اإلدارة لمجلس زيجو : ٥٨ مادة

 الجراحية والعمليات واألمراض الكوارث حالةى ف وذلكه ب والعاملين العمومية الجمعية
  .ةحدى عل حالة كل لظروف اوفقً من الحاالت وغيرها
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  العاشرالفصل 
  النقابيل العم ممارسةحقوق وضمانات 

 تدعيمى ف زمالئه مع يتعاون أن العمومية الجمعية عضو على يجب:  ٥٩ مادة
  :ى يل بما االلتزام خاصةة بصف وعليه أهدافه، يحقق بما عليه والحفاظى النقاب الكيان
 تـاريخ  مـن  األكثـر  علـى  ايوم عشر خمسة خاللى  الشهر االشتراك سداد ) أ (

   . االتحادى إل مباشرة االشتراك بتوريد المنشأة إدارة تقم لم ما قهاستحقا
  .العمومية والجمعية اإلدارة مجلس قرارات تنفيذ  )ب (
 عمـل ى  بأ يقوم وأال قيادتها أو تشكيالتها بأحد أو النقابية بالمنظمات يشهر أال  ) ج (

   .وحقوقهاا بأمواله يضر أو إليها يسئ
  .لنقابيا للعملى األخالق الشرف ميثاق احترام  ) د (
 االنتخابية الدعايةى ف الدينية أو الحزبية أو السياسية الشعارات استخدام عن البعد  )ه (

 العمل بشئون يتعلق ما كلى ف أو النقابية المنظمات إدارات مجالس لعضوية
 اتنظيم باعتباره األمور هذه مثلى ف إقحامه عدم على الدائم والحرصى النقاب
  .مصر عليها صدقتى الت الدولية عملال لمعايير اوفقً احر اينقاب

 للقيـام ئه  أعـضا  مـن  كثر أ أو عضو، تفرغ يقرر أن إدارة لمجلس : ٦٠دة مـا
ـ  واألوضاع والشروط، العدد، نطاقى  ف وذلك النقابي، بالنشاط  الالئحـة  تنظمهـا ى  الت
   .للقانون التنفيذية

ـ ل  العم جهة إخطار اإلدارة مجلسى  عل : ٦١ مـادة  العـضو  بهـا  يعمـل ى  الت
 عليـه  موصى خطاب بموجب صدوره فور التفرغ بقرار المختصة، والوزارة المتفرغ،

   . الوصول بعلم
ـ  باإلجـازات  العمل جهة بإخطار  االتحادقوم ي  :٦٢ مادة  عليهـا  يحـصل ى الت

  . شهريا تفرغه فترة أثناء المتفرغ العضو
 ،بتفـرغهم  قرار إصدار يجوز الذين إدارة مجلس أعضاء عدد يحدد : ٦٣ مـادة

 الـوارد  النحـو  علـى  بتفرغهم الخاصة واألوضاع والشروط المنشأة عمال لعدد وفقا
  . للقانون التنفيذية بالالئحة
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١٣٩

 تستلزمهاى الت والتثقيفية، والتدريبية، الدراسية، الدورات مدة تعتبر : ٦٤ مادة
 امالمه مدة تعتبر كما كامل، بأجر دراسية جازةإ ألعضائه االتحاد عدهايو العمل طبيعة
 القانون ألحكام وفقا كامل بأجر خاصة إجازة الخارج أو الداخلى ف سواء لهم النقابية

  . لتنفيذية والئحتها
 – اختـصاصه  حدودى  ف كل – مسئولون دارة اإل مجلس وأعضاء رئيس:  ٦٥ مـادة

ـ النظـام  الئحـة  أو القـانون  ألحكامً مخالفا يكون تصرفى  أ عن ى والمـال ى  األساس
  . ى النقاب التنظيم يضعها أخرى نظم وائحل أية أوى واإلدار

   . التصرف هذا جراء من باالتحاد لحقتى الت األضرار عن الًمسئو العضو ويكون
 دارةاإل مجلس وعلى بينهم فيما بالتضامن مسئوليتهم تكون المخالفون تعدد فإذا

  عليها المنصوص لألحكام اطبقً ومحاسبتهم بمساءلتهم المتعلقة اإلجراءات اتخاذ
  .  ه الالئحةهذى ف

 اإلدارة مجلـس  عـضو  على التأديبية العقوبات توقيع اإلدارة لمجلس : ٦٦ مادة
  :ى  التالنحو العلى المخالف
   .اإلنذار  )أ( 
  . ومالل) ب(
   . أشهر ثالثة تتجاوز ال لمدة المزايا بعض أو كل من الحرمان ) ج(
ـ  المقـررة واإلجـراءات    للقواعد وفقاى  النقاب النشاط مباشرة عن الوقف ) د( ى ف

  . القانون
 العـضوية  من والفصل الثقة سحبى  عقوبت توقيع غيرها دون العمومية وللجمعية

  .قانون الألحكام اوفقً النقابية
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  )٨(منوذج رقم 
  الالئحة املالية

  لالحتاد
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  الفهرس

  
    الباب األول

    الموارد المالية
    الباب الثاني

    حفظ وإيداع وصرف األموال
    الباب الثالث

    تنظيم الحسابات والدفاتر والمستندات
    الباب الرابع

    )التخطيطية( التقديرية  الموازنة
    الباب اخلامس

    الحسابات الختامية
    الباب السادس

    الرقابة الداخلية والخارجية
    الباب السابع

   األغراض النقابيةى الصرف عل
    الباب الثامن

    المناقصات والمزايدات وتنفيذ األعمال
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  الباب األول
  الموارد المالية لالتحاد

  وطريقة تحصيلها
  :ى لنحو التالعلى ا تتكون الموارد المالية : )١(مادة 

    . لهمقابل انضمام النقابات العامة - ١
 من قيمة ٪ ١٠بنسبة  لهتؤديها النقابات المنضمة ى االشتراكات الشهرية الت - ٢

  . ما تحصله النقابة العامة من اشتراكات اللجان المنضمة إليها
 ، والثقافية، والعلمية ، ، واألنشطة الفنية ، والرياضية  عائد الحفالت- ٣

  . الجتماعية ، والصحية ، والترفيهية ، وغير ذلك من األنشطةوا
يقبلها مجلس اإلدارة وال تتعارض مع ى  اإلعانات والهبات والتبرعات والوصايا الت- ٤

  .أغراضه وفقا ألحكام القانون 
  . عائد استثمار أمواله -٥ 
  .سنويا  تقررها الدولة لالتحادى  اإلعانات الت- ٦
تقرها الجمعية العمومية لالتحاد وال تتعارض مع أحكام ى الت الموارد األخرى - ٧

  .هذا القانون
  .من أجله أنشئى ويتم الصرف من موارد االتحاد على األنشطة، واألغراض الذ

 من مجمل ما تحصله من اشتراكات ٪١٠تلتزم النقابة العامة بتوريد  ) :٢(مادة 
  :ى يلتزم االتحاد بتوزيع هذه الحصيلة كالتالاللجان النقابية األعضاء إلى االتحاد النقابي، و

  . مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية من أجور وخالفه ٪٢٥
  ى قانونى  احتياط٪١٥
  .يقدمها االتحاد ألعضائهى  مقابل الخدمات والمزايا الت٪٦٠

  .للنقابات العامة، واللجان النقابية طبقا لظروفهاى ولالتحاد تقديم الدعم المال
   الثانيالباب

  حفظ وإيداع وصرف األموال
  (.......................) حساب ببنك ى تودع أموال االتحاد ف  :)٣(مادة 

  (..................).فرع 
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 االتحاد كسلفه مستديمة عن مائة بخزينةى  يجوز أن يزيد الرصيد النقد ال :)٤(مادة 
تضيها مصلحة العمل أو التجهيز تقى الحاالت التى ألف جنيه ويجوز زيادة هذا المبلغ ف

  .أن يعتمد ذلك من رئيس االتحاد ى للمؤتمرات والجمعيات العمومية وخالفه عل
نظاما للسلف يتضمن حاالت الصرف  يعتمد رئيس مجلس اإلدارة  :)٥(مادة 

  .ما يعرضه عليه أمين الصندوقى منها وطريقة االستعاضة بناء عل
بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس  مالية لالتحادتتم جميع المعامالت ال  :)٦(مادة 

شيك بإخطار فرع البنك المسحوب عليه الشيك ى حالة فقد أى إدارتها وأمين الصندوق ف
  .اإلخطار رقم وتاريخ الشيك وقيمته ى أن يوضح فى فورا إليقاف صرفه عل

 بعضى ف عن طريق التحويالت البنكية أو و يجوز التوريد نقدا لخزينة االتحاد
 يكون ذلك بموجب ايصاالت أنى على تستلزم بطبيعتها التوريد النقدى المعامالت الت

  . مسلسلة ومطبوعة بدفاتر قبض وصرف أرقامذات 
تستلزم ى الحاالت العاجلة أو التى ف يجوز الصرف من خزينة االتحاد  :)٧(مادة 

بلغ مى غرض واحد على أال يزيد مجموع المنصرف فى طبيعتها الصرف نقدا عل
 ويتم ذلك بموجب إذن صرف مرفقا به المستندات المؤيدة ) ٤٠٠٠٠(اربعين ألف جنيها 

  .  مسلسلة ومطبوعة بدفاتر ايصاالت قبض وصرف أرقامبموجب ايصاالت ذات 
غرض واحد ى زيادة المبلغ المنصرف نقدا ف ويجوز بعد موافقة رئيس االتحاد

تتطلب زيادة ى الحاالت التى ما يعرضه عليه أمين الصندوق وذلك فى بناء عل
 . المصروفات النقدية مع بيان أسبابها

يتم صرف فواتير الموردين بموجب إذن صرف مرفقا به أصل   :)٨(مادة 
 وإذن التوريد للمخازن أو محضر االستالم موضحا به أن المهمات مطابقة ةالفاتور

  .ر سداد الثمن فو) صرف ( أن تختم المستندات بخاتم ى للمواصفات المطلوبة عل
يعتمد مجلس اإلدارة نظاما لصرف اإلعانات والمستندات المطلوبة   :)٩(مادة 

  .طبقا لظروف االتحاد وإمكانياتها المالية 
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مهمة ى يتم صرف البدالت أو مصروفات السفر والتجهيز للموفد ف ) :١٠(مادة 
 ج الصرف عنمن قبل االتحاد وذلك بموجب القرار الصادر من رئيسها ويحظر ازدوا

 من إليهالمأمورية من أكثر من منظمة نقابية ويلتزم عضو الوفد برد ما صرف  ذات
   .للمأمورية عاد قبل انتهاء المدة المقررة إذابدل سفر 

المأمورية لظروف خارجة عن إرادته ى وإذا تجاوز العضو المدة المحددة له ف
ا لما هو مدون بجواز السفر طبق عن هذه المدة االتحاد أن يصرف له مستحقاتهى فعل

  .وموافقة مجلس اإلدارة
البنك ى إل تلتزم أمانة الصندوق بتحويل الشيكات والحواالت النقدية ) :١١(مادة 

ى األكثر لورودها بموجب حافظة يحتفظ بصورة معتمدة منها لدى على اليوم التالى ف
  .أمين الصندوق أو مسئول الحسابات المختص 

األموال بالخزائن والمبالغ المنقولة ى مين علأبالت التحاديقوم ا ) :١٢(مادة 
ى أمناء الخزن والمخازن وأصحاب العهد ومساعديهم ومن فى والمحمولة وكذلك عل

حكمهم ضد جميع األخطار كخيانة األمانة والسرقة والحوادث ويحدد مجلس اإلدارة 
ق مسئولين عن مقدار القيمة للمؤمن عليهم ويكون مجلس اإلدارة وأمين الصندو

  .استمرار التأمين المطلوب 
 حكمهم من العاملين باالتحادى يلتزم أمناء وأصحاب العهد ومن ف ) :١٣(مادة 

شأن أعمالهم وكذلك تنفيذا لالئحة المالية ى تصدر فى وغيرهم تنفيذ التعليمات الت
 عهدتهم من مبالغ نقدية أو شيكات أو حواالتى ويكونون مسئولين عن جميع ما ف

ى قيمة نقدية ويحظر عليهم استخدام خزائن االتحاد فى بريدية أو برقية أو محرر ذ
  .أغراض شخصية أو أعمال تخص الغير 

كل شهر  النقدية بالخزينة والعهد دوريا نهاية يتم جرد المبالغ : )١٤(مادة 
وكذلك المستندات ذات القيمة والمخازن بواسطة أمين الصندوق أو من يندبه ى ميالد

 الدفاتر ويخطر رئيس وأمين الصندوق إذا ةأن تتطابق أرصدة الجرد مع أرصدى لع
  .أظهر الجرد فرقا بالعجز أو الزيادة التخاذ اإلجراءات الالزمة 

 يتعذر تحصيلها إال بعد استنفادى  يجوز إسقاط الديون الت ال) :١٥(مادة 
 ويعرض مجلس اإلدارةوبقرار من  اإلجراءات المالية والقانونية الالزمة لتحصيلها

  .هذا الشأن ى تراه ف أول جمعية عمومية التخاذ ماى ذلك عل
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  إبقاء إيصاالت معلقة بالخزينة لمدة ال تزيد  ال يجوز لالتحاد ):١٦(مادة 
  .شهرى عل

أوجه ى سبيل تحقيق أهدافه أن يستثمر أمواله فى ف يجوز لالتحاد ) :١٧(مادة 
، أو صناديق لتمويل األنشطة الثقافية ، مالة وأن ينشئ صناديق ز، استثمار آمنة 
يترتب عليها أعباء ى الحاالت التى لتعويض العمال المنتسبين إليه ف، واالجتماعية 

والمصايف، ومراكز التدريب ، الرياضية ى وله إنشاء النواد، مالية طبقا لقانون العمل 
  .لخدمة أعضائها

لعاملين بالوحدة المحاسبية  الصندوق واوأمينرئيس االتحاد  ) :١٨(مادة 
 ةمسئولين كال فيما يخصه أمام مجلس اإلدارة عن تنفيذ ومراقبة أحكام هذه الالئح

  .تصدر تنفيذا ألحكامها ى وجميع القرارات الت
  الباب الثالث

  تنظيم الحسابات والدفاتر والمستندات
لحسابية االتحاد مجموعة من الدفاتر والسجالت والمستندات ا يمسك ) :١٩(مادة 

لتحقيق الرقابة ى م حالة العمل وتكفئتالى األسس المحاسبية المتعارف عليها والتى عل
يضعها مجلس إدارتها مع مراعاة ى وذلك طبقا للشروط واألحكام التى والضبط الداخل

  . معايير المحاسبة والمراجعة المصرية 
ين الصندوق أو موظف أمى تحفظ الدفاتر ذات األرقام المسلسلة عهدة لد ) :٢٠(مادة 

سجل خاص موضح به تاريخ تسليم كل دفتر وتوقيع المستلم وعند انتهاء ى مسئول وتثبت ف
  .إثباته بالسجل وتاريخ استالمه للحفظ ى يتولى صاحب العهدة الذى الدفتر يسلم إل
المستندات بعد انتهاء السنة المالية يحتفظ بالدفاتر والسجالت و ) :٢١(مادة 

  .سابات الختامية طرف أمين الصندوق أو أمين العهد المختص الح واعتماد
 تقيد األصول من عقارات ومنقوالت وغيرها من العهد المستديمة ) :٢٢(مادة 

يمتلكها االتحاد بسجل يثبت فيه وصف مختصر عن كل منها وثـمن شرائها ى الت
قيمة اإلهالك وصفته بالتفصيل وكل تغيير يطرأ عليه بالزيادة أو النقص مع احتساب 

  .طبقا لألصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها 
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  الباب الرابع
  )الموازنة التخطيطية ( الميزانية التقديرية 

كل سنة مالية تشمل عناصر اإليراد وأوجه  موازنته عن  يعد االتحاد) :٢٣(مادة 
اء السنة المالية الصرف المتوقعة خالل السنة المقبلة وتعتمد من مجلس اإلدارة قبل انته

  .الجمعية العمومية عند عرض الحسابات الختامية ى أن تعرض على بوقت كاف عل
بعض بنود ى أوجه الصرف فى التجاوز ف يجوز لمجلس اإلدارة ) :٢٤(مادة 

الميزانية التقديرية كما يجوز ضغط اإلنفاق عند نقص الموارد وذلك بما ال يتعارض 
  .والالئحة المالية وأهداف االتحاد ىمع نصوص الئحة النظام األساس

لم يتم صرفها قبل نهاية السنة المالية ى تحمل المبالغ المستحقة والت ) :٢٥(مادة 
  .أمانات ألربابها تحت الصرف ى حساب هذه السنة وتعلى عل

  الباب اخلامس
  الحسابات الختامية

  .مبر من كل عام أخر ديسى فى تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنته ) :٢٦(مادة 
  :أمين صندوق االتحاد القيام بما يليى عل ) :٢٧(مادة 

  .مجلس اإلدارة العتمادها ى عرض بيان باإليرادات والمصروفات شهريا عل - ١
عرض الحسابات الختامية وحساب اإليرادات والمصروفات والميزانية  - ٢

لمالية للنشاط وكذلك تقرير شامل للجوانب اى العمومية مصدقا عليها من محاسب قانون
مجلس اإلدارة للموافقة عليها، وكذا الجمعية ى من أهداف عل العام وما حققه االتحاد

  . من انتهاء السنة المالية أشهر ستة زالعمومية العتمادها بما ال يجاو
السلطات والجهات  مصادقاتى الحصول عل االتحادى يتعين عل ):٢٨(مادة 

  .تاريخ إعداد الحسابات الختامية ى فاتر فالمختصة بصحة األرصدة المبينة بالد
  .بقرار من مجلس اإلدارة ى يعين المحاسب القانون : )٢٩(مادة 

  الباب السادس
  الرقابة المالية واإلدارية

 لجنة للرقابة المالية أعضائهاتنتخب الجمعية العمومية من بين  ):٣٠(مادة 
  . روعات التابعة لها أوجه النشاط والمؤسسات والمشى واإلدارية الذاتية عل
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اللجنة من رئيس مجلس إدارة االتحاد رئيسا لها وعضوية إثنين من  هذه  تشكل
 تستعين بمن تراه أنين وللجنة دارياإل الخبراء الماليين واثنين من القانونيين وإثنين من

  الخبرة ، ى من ذو
جمعية  الأعضاءى  بموافقة ثلثإال أعضائها احد أووال يجوز عزل هذه اللجنة 

  .  العمومية
كافة ى يضع االتحاد نظاما لإلشراف والرقابة المالية واإلدارية عل ) :٣١(مادة 

لها واألنشطة الثقافية والتدريبية واالجتماعية والترفيهية وغيرها بما  المؤسسات التابعة
  .أنشئت من أجلها ى يتفق مع األغراض الت

رقابة المالية الذاتية على أنشطة تباشر لجنة الرقابة دون غيرها ال ):٣٢(مادة 
للمحاسبات ى  برقابة الجهاز المركزاإلخاللاالتحاد والمشروعات التابعة لها مع عدم 

  . القانون، وذلك كله بما ال يخالف معايير المحاسبة والمراجعة المصرية ألحكام إعماالً
  جة  كلما دعت الحاأو كل شهر ، األقلوتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة على 

  .ذلك ى إل
  الباب السابع

  الصرف على األغراض النقابية
  )الفصل األول ( 

  مصروفات السفر واالنتقال
  يقصد بمصروفات االنتقال ما يصرف للعضو مقابل نفقات السفر):٣٣(مادة 

وأداء المهام النقابية المسندة إليه أو انجاز األعمال المتعلقة بإدارة  واالنتقال الفعلية
  .اد شئون االتح

ى النفقات الضرورية الت يصرف للعضو مقابلى ويقصد ببدل السفر المبلغ الذ
أو محل إقامته  لالتحادى عن الجهة الكائن بها المقر الرسم سفره بعيدايتحملها بسبب 

  .عند أداء المهام أو األعمال المشار إليها بالفقرة السابقة 
  مكلف بأداء مهمة نقابيةمصروفات سفر العضو ال يتحمل االتحاد ) :٣٤(مادة 

الفاخرة بقطارات ى أساس الدرجة األولى نجاز األعمال المتعلقة بإدارة شئونها علإأو 
  .السكك الحديدية 
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ويجوز عند الضرورة أن يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وذلك بعد 
  .موافقة رئيس مجلس اإلدارة

السفر بمقدار الربع عن أن يخفض بدل ى كما يجوز السفر بعربات النوم عل
  .القطار ى يقضيها العضو فى التى الليال

يستحق العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو انجاز األعمال المتعلقة  ):٣٥(مادة 
  :  بدل السفر وفقا للضوابط التالية االتحادبإدارة شئون 

ى ة التيقضيها خارج البلدى عن الليلة الواحدة الت)     (ى بحد أدن  بدل سفر– ١
عن الليلة )    (ى و يجوز أن تزيد قيمة البدل عن ذلك وبحد أقص بها محل إقامته

  .البدل من مجلس اإلدارة ى أن تعتمد الزيادة فى الواحدة عل
 نفقات مبيت االتحادتحمل  حالةى ف) ٪٢٥( تخفض قيمة البدل بنسبة  - ٢
  . مكان تمتلكه أو تستأجره ى أو إقامته ف العضو
العضو  نفقات إقامة االتحادتحمل  حالةى  نصف البدل المقرر ف يصرف-  ٣ 

   .نفس اليوم ى عودته ف كاملة أو
كلف بها موضحا به سبب ى يقدم العضو بيانا عن المهمة النقابية الت ) :٣٦(مادة 

  .المهمة وتاريخ السفر والعودة ووسيلة االنتقال 
طبيعة عمله ى تقتضى يجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر للعضو الذ ) :٣٧(مادة 

  .شهريا )     ( االنتقال بصفة مستمرة بدل انتقال ال يجاوزى النقاب
منح عنها وال يجوز ى وفقا للمنطقة الجغرافية الت ويحدد القرار الصادر قيمة البدل

أية ى أو تقاض لألعضاء الذين يصرف لهم بدل انتقال ثابت استعمال سيارات االتحاد
ما لم تكن المأمورية المكلف بها العضو خارج نطاق المنطقة ، ى مصاريف انتقال أخر

  .منح عنها البدل ى الجغرافية الت
  أن يقرر ألعضـائه بــدل أعــباء يجوز لمجلس اإلدارة ) :٣٨(مادة 
  . شهريا)      (ال يجـاوز 
ى االنتقاالت المتعلقة بها والتى تستخدم السيارات الخاصة باالتحاد ف ):٣٩(مادة 

السيارات لرئيسها مع ى أن تخصص احدى استخدام سيارة النجازها على تستدع
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ى مراعاة النفقات ويجوز تخصيص سيارات لكل من أعضاء هيئة المكتب ومسئول
هذا الشأن ى المناطق والمدن والمحافظات أو غيرها طبقا لما يقرره مجلس اإلدارة ف

  .مع وضع نظام تشغيل وصيانة 
  الفصل الثاني

  القات الدوليةمصروفات الع
 يقصد بمصروفات العالقات الدولية تلك النفقات الخاصة بالمؤتمرات :) ٤٠(مادة 

  .والبعثات الدولية والتدريبية والندوات الدولية وتبادل الزيارات ألغراض مختلفة 
نفقات سفر العضو  االتحاد حالة تحملى تطبق أحكام هذه الالئحة ف : )٤١(مادة 

  .بالبواخر ى الطائرات واألولى السياحية فويكون السفر بالدرجة 
تستلزم ذلك بشرط ى الحاالت التى بالطائرات فى الدرجة األول و يجوز استخدام

  .االتحادالموافقة المسبقة من السيد رئيس 
  :ى الوجه األتى تحدد فئات بدل السفر عل : )٤٢(مادة 

  دوالر           بالد المنطقة العربية
  دوالر       اعدا اليابانبالد المنطقة األسيوية م

  دوالر            اليابان 
  دوالر          أمريكا الشمالية 

  دوالر           دول أمريكا الالتينية 
  دوالر        بالد المنطقة األفريقية 

  دوالر         بالد المنطقة األوروبية 
  دوالر            استراليا

أول ى يتم اعتماده ف أنى ويجوز لمجلس اإلدارة إصدار قرار زيادة بدل السفر عل
  : انعقاد للجمعية العمومية، وذلك عن الليلة الواحدة وفقا للضوابط التالية

كانت   من قيمة البدل أو قيمة النفقات الفعلية إذا٪١٠٠نسبة  يصرف للعضو) أ(
  . الوفد المسافر نفقةى اإلقامة عل

 من قيمته إذا كانت المهمة للحضور والمشاركة ٪٢٥يزيد بدل السفر بواقع ) ب(
  .مؤتمرات دولية أو عربية أو افريقيةى ف
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 ٪٥٠يخفض البدل بواقع  االعاشةنفقات اإلقامة و الجهة المضيفة إذا تحملت) ج(
  .من قيمة البدل المنصرف 

االقامة دون اإلعاشة يخفض البدل بواقع  إذا تحملت الجهة المضيفة نفقات) د(
  .  من قيمة البدل المستحق٪٢٥

تاريخ السفر ى بالموافقة عل االتحادرئيس أن يصدر قرار مسبق من ى عل 
أول اجتماع ى أن يعتمد ذلك فى والعودة ويجوز لمجلس اإلدارة زيادة قيمة البدل عل

  .جمعية عمومية 
رسوم استخراج وتجديد جواز السفر والتأشيرات  يتحمل االتحاد ) :٤٣(مادة 
  .ألعضائها 

بادل الزيارات أن يحمل معه إطار تى يجوز للوفد المسافر للخارج ف ) :٤٤(مادة 
  .للوفد  )    ( ال تجاوز االتحاديقررها رئيس ى حدود المبالغ التى هدايا رمزية ف

ما يعرضه رئيس الوفد المسافر زيادة الحد ى بناء علتحاد كما يجوز لرئيس اال
حالة ى الخارج وذلك فى تحملها الوفود المسافرة إلى األقصى لشراء الهدايا الت

تتطلب ذلك حسب أهمية ى المؤتمرات أو الندوات الدولية أو الحاالت التى فالمشاركة 
  .الزيارة 

من ى حالة دعوة وفد أجنبى العالقات الدولية مذكرة ف إدارةعد ت ) :٤٥(مادة 
الخارج تتضمن أسماء الوفد وسبب الزيارة وتاريخ الزيارة والبرنامج المقترح تنفيذه 

  :ى متضمنا ما يأت
  .المقترح والمدة المقررة للزيارة  البرنامج - ١
أن يعتمد برنامج الزيارة ى لكل وفد عل)     (ى  تحدد قيمة الهدايا بحد أقص- ٢

  .من رئيس النقابة العامة
حالة انعقاد ى  زيادة الحد األقصى لشراء الهدايا فتحادويجوز لرئيس اال

ة استضافة وفود حالى المؤتمرات أو الندوات الدولية بجمهورية مصر العربية أو ف
  . باللجنة ما يعرضه سكرتير العالقات الخارجيةى بناء على نقابية رفيعة المستو
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 الوفود بمراجعة الفواتير ومستندات المصروفات ا يلتزم مرافقو: )٤٦(مادة 
  .هذا الشأن ى حدود التعليمات الصادرة فى المتعلقة باإلقامة ف

الفنادق وغيرها باعتماد ى للعاملين فتصرف ى تحدد اإلكراميات الت : )٤٧(مادة 
  . طبقا لظروف كل وفد تحادرئيس اال

الوفود عهدة لمقابلة المصروفات الالزمة لمرافقة ى تصرف لمرافق : )٤٨(مادة 
  .عليها قواعد السلف المؤقتة ى لتنفيذ البرنامج وتسرى حدود االعتماد المالى الوفد وف

 االتحاد دعم المنظمات واالتحادات  يجوز بقرار من مجلس إدارة: )٤٩(مادة 
  العمالية المحلية والعربية والدولية الصديقة

  )الفصل الثالث ( 
  األغراض األخرى

وضع برنامج لألنشطة االجتماعية والثقافية والترفيهية   لمجلس اإلدارة):٥٠(مادة 
  فاعوما تتحمله النقابة وكيفية االنت واإلعالمية واألنشطة األخرى يتضمن التكلفة

  .بها ألعضائها 
  الباب الثامن

  أعمال االتحاد ضوابط تنفيذ
جميع األعمال والعقود ى هذا الباب على القواعد الواردة فى تسر ):٥١(مادة 

ال تتوافر لها الشخصية ى تتطلبها حاجة العمل باالتحاد والمشروعات التابعة له التى الت
  .المعنوية المستقلة 

مجلس إدارة ى هذه الالئحة إلى أنه نص خاص فأن يرجع فيما لم يرد بشى عل
  . االتحاد

إجراء عمليات البيع أو الشراء أو التعاقد لتنفيذ أعماله بطريق  ويجوز لالتحاد
  .التصرفات  االتفاق المباشر أيا كانت قيمة هذه

يكون الشراء وتنفيذ األعمال بصفة عامة وأعمال اإلصالح والصيانة  : )٥٢(مادة 
  .خر آإجراء ى الالئحة دون الحاجة أل للقواعد الواردة بهذهوخالفه طبقا 
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  بيع أو شـراء األصـول الخاصـة باالتحـاد       ى  ال يجوز التعاقد عل    : )٥٣(مادة 
أو تنفيذ األعمال الخاصة به مع أعضاء مجلس إدارته أو العاملين به أو أقربائهم حتـى            

  .الدرجة الثانية 
ت والمزايدات والمناقصات برئاسة  المشترياإلجراءتشكل لجنة  : )٥٤(مادة 

    :رئيس االتحاد وعضوية
 .ى المدير المال  - ١

 . مدير الشئون القانونية   - ٢

 . متخصص ى فن  - ٣

  .  الصندوق أمين  - ٤
   :اآلتيةحدود المبالغ ى يكون الشراء أو تنفيذ األعمال ف : )٥٥(مادة 

  :  األمر المباشر - ١
  .ألف جنيه  خمسون)  جنيه ٥٠٠٠٠(  حتى 

  :ممارسة  ال- ٢
مائتان   ) جنيه٢٠٠٠٠٠( حتى ألف جنيه خمسون )  جنيه٥٠٠٠٠( أكثر من 

  .ألف جنيه 
  : المناقصة المحدودة - ٣

خمسمائة   ) جنيه٥٠٠٠٠٠(ائتان ألف جنيه حتى م  ) جنيه٢٠٠٠٠٠( أكثر من 
  .ألف جنيه 

  : المناقصة العامة - ٤
  .خمسمائة ألف جنيه   ) جنيه٥٠٠٠٠٠( أكثر من 

ع األحوال يجوز الشراء وتنفيذ األعمال واإلصالح والصيانة وخالفه جميى وف
بواسطة الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام 

  .والجمعيات التعاونية المشهرة باألمر المباشر أيا كانت قيمتها 
مل قبل اتخاذ يتعين تحديد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو ع : )٥٦(مادة 

  . إجراءات الشراء أو تنفيذ األعمال من قبل لجنة المشتريات
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صحيفة يومية ى يتم اإلعالن عن المناقصة العامة لمرة واحدة ف : )٥٧(مادة 
ى  وقيمة التأمين االبتدائتخر موعد لتقديم العطاءاآاإلعالن ى واسعة االنتشار ويحدد ف

ى من قيمة العطاء ف) ٪١( يقل قيمة التامين عن وموعد فتح المظاريف ويجب أال
من قيمة العطاء فيما عدا ذلك ، ويستبعد كل ) ٪٢(أعمال المقاوالت وال يقل عن 

  .ى مين االبتدائأعطاء غير مصحوب بكامل قيمة الت
بالوسيلة ى رست عليه المناقصة بالقرار النهائى ويخطر صاحب العطاء الذ

أن يتضمن اإلخطار مواصفات األصناف وقيمتها ى شروط العطاء على المقررة ف
ى يكمل قيمة التأمين االبتدائى الذى التأمين النهائى وميعاد التسليم ومكانه وعليه أن يؤد

من قيمة ) ٪١٠(رست عليه وى من قيمة أعمال المقاوالت الت) ٪٥(ى ما يساوى إل
قبول عطائه ويجب إلخطاره بى العقود األخرى وذلك خالل عشرة أيام من اليوم التال

  .  العطاءات غير المقبولةأصحابى إلرد التأمين المؤقت 
إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع األشياء ى التأمين النهائى وال يؤد

ى ا خالل المهلة المحددة ألداء التأمين النهائرسا عليه توريدها وقبله االتحاد نهائيى الت
بقيمة ى ل محل قيمة التأمين المؤقت أو النهائيحى ويجوز إصدار خطاب ضمان بنك

ا لمدة التأمين مساوية بقيمة التأمين يصدر من أحد المصارف المعتمدة ويكون ساري.  
وأن يقر فيه المصرف ، قيد أو شرط ى وال يجوز أن يقترن خطاب الضمان بأ

التأمين قيمة ى ا يوازأن يدفع تحت أمر االتحاد الصادر لصالحها خطاب الضمان مبلغً
عند أول طلب منها دون التفات ى المطلوب وأنه مستعد لتجديد مدة سريانه لمدد أخر

  .أية معارضة من مقدم العطاء ى إل
أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية ى بأكمله إلى ويجب االحتفاظ بقيمة التأمين النهائ

  .منه لصاحبه  ىوحينئذ يرد التأمين ما تبق، ا للشروط ذلك مدة الضمان طبقًى بما ف
 جاز، المهلة المحددة ى فى فإذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائ

ى عليه بعلم الوصول ودون الحاجة التخاذ أى  بموجب إخطار بكتاب موص–لالتحاد 
العطاءات التالية لعطائه بحسب ى  إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدم–خر آإجراء 

كما يكون لها ، جميع الحاالت من حقهاى ويصبح التأمين المؤقت ف، ها ترتيب أولويت
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أن تخصم قيمة أية خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديه لصاحب 
الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن ى وذلك مع عدم اإلخالل بحقه ف، العطاء المذكور 

  .ى من استيفائه من حقوق بالطريق اإلدار
 الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركاتى من التأمين المؤقت أو النهائ ىويعف

  .قطاع األعمال والجمعيات التعاونية المشهرة 
تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس االتحاد من عدد ال يقل  : )٥٨(مادة 

أن يكون من بينهم عضو ى عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس اإلدارة عل
  .ى وعضو مالى انونق

تشكل لجنة للبت لفحص العطاءات بقرار من رئيس االتحاد من عدد  ) :٥٩(مادة 
أن يكون من بينهم ى ال يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس اإلدارة عل

اللجنة ى لفحص ودراسة العطاءات المقدمة وعلى وعضو فنى وعضو مالى عضو قانون
  .العطاءات ى مجلس إدارة االتحاد للبت فى  علتحرير محضر بتوصياتها يعرض

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات  : )٦٠(مادة 
صاحب العطاء األفضل شروطا واألقل سعرا بعد توحيد أسس ى وإرساء المناقصة عل

بعاد الفنية والمالية ويجب أن يشتمل قرار استى المقارنة بين العطاءات من جميع النواح
  .عليها ى بنى األسباب التى العطاءات وإرساء المناقصة عل

أو عن أعمال أو خدمات ى ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من اإلنتاج المحل
من قيمة أقل ) ٪١٥(تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لما تتجاوز الزيادة فيها 

  .ى عطاء أجنب
الشراء بالمناقصة المحدودة فيما ال يجاوز لمجلس إدارة االتحاد تقرير  ) :٦١(مادة 

من هذه الالئحة وذلك من بين الموردين أو المحالت التجارية ) ٥٨(المادة ى المبلغ المحدد ف
  .والكفاءات الممتازة والسمعة الطيبة ى أو الصناعية ذات التخصص العال

و اقتضت ا أعنها نهائيى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى تلغ ) :٦٢(مادة 
   :من الحاالت اآلتيةى أى كما يجوز إلغائها ف، المصلحة العامة ذلك 

  .أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء واحد ، عطاء وحيدى إذا لم يقدم سو) أ(
  .غلبها بتحفظات أإذا اقترنت العطاءات كلها أو ) ب(
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   .إذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد عن القيمة التقديرية) ج(
ى هذه الحاالت بقرار من مجلس إدارة االتحاد، وذلك بناء على ويكون اإللغاء ف

  .توصية لجنة فحص العطاءات
  .عليها ى بنى األسباب التى على أنه يجب أن يشتمل القرار عل

يتم الشراء أو تنفيذ األعمال بالممارسة وذلك بالتفاوض مع عدد  ) :٦٣(مادة 
   :الحاالت اآلتيةى أنسب األسعار ف ىمناسب من الموردين للحصول عل

  .يتعذر تحديد مواصفاتها ى  األصناف الت- ١
  . األصناف المسعرة جبريا - ٢
أو من الوكيل ، الحال شراؤها من أماكن إنتاجها ى يقتضى  األصناف الت- ٣

  .الوحيد المعتمد 
  .خصائيين إ األعمال الفنية المطلوب إجراؤها بمعرفة لجنة فنية أو - ٤
  .تنتجها شركات القطاع العام أو قطاع األعمال العامى صناف والمهمات الت األ- ٥

ى حدود المبالغ المبينة فى يتم الشراء بالممارسة أو األمر المباشر ف ) :٦٤(مادة 
  .االتحاد  من هذه الالئحة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة)   (المادة 

تتم عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة ى بالنسبة للعمليات الت ) :٦٥(مادة 
يجب إثباتها كتابة بموجب عقود بين االتحاد والمتعاملين معه تتضمن كافة االشتراطات 

التنفيذ عن ى حالة التأخير فى يتم توقيعها فى وحقوق والتزامات الطرفين والغرامات الت
  .زاع بين الطرفين حالة نشوء نى المدة الواردة بالعقد وتحديد طريقة الفصل ف

إلخطار المتعهد بقبول عطائه إال إذا ى وتبدأ المدد المحددة للتوريد من اليوم التال
خالف ذلك وتبدأ المدد المحددة لتنفيذ األعمال من تاريخ استالم المقاول ى اتفق عل

  . للموقع ويكون التسليم بموجب محضر موقع من الطرفين 
ة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد يجوز أداء دفعة مقدم : )٦٦(مادة 

غير ى وذلك مقابل خطاب ضمان بنك، من هذه القيمة ) ٪٢٥(ى وبما ال تزيد عل
أن يخصم من قيمة المستخلصات أو مقابل ى مشروط أو قابل لإللغاء بذات القيمة عل

  .من قيمتها ) ٪٧٥(التشوينات لمواد العملية بما ال يجاوز 
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حدود ى المتعاقد تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فويحق لالتحاد 
تم ى من عقود األعمال بذات الشروط واألسعار الت) ٪٢٥(من عقود التوريد ) ٪١٥(

  .التعاقد عليها 
ويتم سداد المستحقات للمقاول عن العمليات المسندة إليه بموجب مستخلصات عن 

تاريخ المستخلص واألعمال السابقة مع مراعاة ى األعمال المنفذة بالكميات والقيمة حت
ى الوفاء طبقا للشروط الواردة بالعقد وبعد المرجعة الفنية من المهندس االستشار

  .أعمال التنفيذ للمشروع التابع لها ى لالتحاد المتعاقد معه لإلشراف عل
  :ى الالنحو التى ويجوز ان يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل عل

تمت فعال مطابقة ى من القيمة المقررة لألعمال الت) ٪٩٥(ى بحد أقص) أ(
  .للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول 

غير مشروط ى الباقية نظير خطاب ضمان بنك) ٪٥(كما يجوز صرف الـ 
  .ثالثين يوما من تاريخ حصول االستالم المؤقت ى سريانه بعد مضى ينته

وردها المقاول الستعمالها ى من القيمة المقررة للمواد الت) ٪٧٥(ى  بحد أقص)ب(
يحتاجها العمل فعال بشرط أن تكون مطابقة للشروط ى العمل الدائم والتى ف

حالة جيدة بعد إجراء الجرد ى وموافقا عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل ف
تورد ى المشونات المواد التوتعامل ك،الالزم وذلك من واقع فئات العقد ى الفعل

  .أن يتم تركيبها ى لموقع العمل صالحة للتركيب إل
ى تتم على تنظيم الدفع للمقاول عن األعمال التى ولالتحاد المتعاقد الحق ف

عدم ى نحو مغاير إذا اقتضت طبيعة األعمال المسندة إليه ذلك ولها الحق ف
  .ول غير مرض صرف الدفع إذا رأت أن تقدم العمل أو سلوك المقا

االتحاد المتعاقد بتحرير الكشوف الختامية بقيمة  بعد تسلم األعمال مؤقتا تقوم) ج(
تمت فعال ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد ى جميع األعمال الت
  .مستحقه عليه ى الحساب أو أية مبالغ أخرى سبق صرفها على خصم المبالغ الت

ى يا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمعند تسلم األعمال نهائ) د(
ذلك ى حسابه بما فى ويدفع للمقاول باقى الحساب النهائى ذلك يسوى الدال عل

  .منه ى أو ما تبقى التأمين النهائ
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المقاول تقديم شهادة من ى بالنسبة ألعمال التشييد والبناء يجب عل ) :٦٧(مادة 
 بسداد التأمينات االجتماعية المستحقة عن العملية، مكتب التأمينات االجتماعية المختص

وكذا شهادة من مديرية القوى العاملة المختصة تفيد سداد مستحقات العمالة غير 
  .أساس قيمة األعمال المنفذة من واقع المستخلصات ى المنتظمة عل

مستخلص إال بعد تقديم الشهادات المشار إليها بالفقرة ى وال يجوز صرف أ
تحت ى حالة عدم تقديمها يجوز خصم النسبة المقررة ونسبة إضافية أخرى ، وفالسابقة

إال بعد تقديم ى الحساب لضمان السداد مع مراعاة عدم صرف قيمة المستخلص الختام
  .شهادة نهائية بسداد التأمينات 

تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد بالعقد يجوز إعطائه ى وإذا تأخر المتعاقد معه ف
غرامة ى أن توقع على افية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إلتمام التنفيذ علمهلة إض

 ٪١٥يحددها العقد بحيث ال يجاوز مجموع الغرامة ى عن مدة التأخير بالنسبة الت
 بالنسبة لعقود التوريد مع عدم اإلخالل بحق االتحاد ٪٤بالنسبة لعقود المقاوالت و 
حساب المقاول المتعاقد معه ى مقاول أخر على ا إلتنفيذهى فيإسناد األعمال المتأخرة ف

المطالبة بالتعويض عن األضرار نتيجة التأخر وتخصم الغرامة من ى وكذلك حقها ف
للعملية إذا تبين أن الجزء المتأخر يمنع االنتفاع بما تم من ى قيمة المستخلص الختام

حساب الغرامة من قيمة عمل أما إذا تبين أن الجزء المتأخر ال يمنع االنتفاع فيكون 
  .األعمال المتأخرة فقط 

شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام ى إذا أخل المقاول بأ ) :٦٨(مادة 
 المقررة ولم يصلح أثر ذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب هبأحد التزامات

راء هذا اإلصالح كان عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجى عليه بعلم الوصول على موص
  :اتخاذ أحد اإلجرائيين التاليين وفقا لما تقتضيه مصلحتها ى لالتحاد الحق ف

  .فسخ العقد ) أ(
حسابه بذات الشروط والمواصفات ى سحب العمل من المقاول وتنفيذه عل) ب(

  .المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بهذه الالئحة 
احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل ى هذه الحالة الحق فى تحاد فويكون لال
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العمل من منشآت مؤقتة ومبان وآالت وأدوات ومواد وخالفه دون أن يكون 
سبب ى مسئوالً قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص أل

  .أجر عنها ى كان أو دفع أ
 بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقهاالحتفاظ بها حتى ى كما يكون له الحق أيضا ف

  .مسئولية من جراء البيع ى سبيل ذلك أن يبيعها دون أدنى وله ف
ى حساب المقاول يصبح التأمين النهائى حالة فسخ العقد أو تنفيذه على أنه فى عل

من حق االتحاد كما يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة 
 من أية مبالغ مستحقة –ق األسعار والمصاريف اإلدارية ذلك فروى  بما ف–تلحق به 

الرجوع عليه بما لم تتمكن ى أو تستحق للمتعاقد لديه ، وذلك مع عدم اإلخالل بحقه ف
  .ى من استيفائه من حقوق بالطريق اإلدار

خصم النسبة المقررة تحت حساب الضريبة وتوريدها ى يراع ) :٦٩(مادة 
  .بقا ألحكام قوانين الضرائب المعمول بها لمأمورية الضرائب المختصة ط

تبرم مع المقاولين األحكام ى يتعين تضمين العقود الت، جميع األحوالى وف
  .هذا الباب ى األساسية المشار إليها ف

ى يكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقوالت أو المشروعات الت ) :٧٠(مادة 
  . علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة ليس لها الشخصية االعتبارية عن طريق مزايدة

صحيفة يومية ى ويعلن عن المزايدة العامة أو بالمظاريف المغلقة لمرة واحدة ف
أنه يجب أن يتضمن اإلعالن تعريف موجز عن موضوع البيع ى واسعة االنتشار عل

أو التأجير والتاريخ المحدد لعقد جلسة المزاد ومكان انعقادها وكذا قيمة التأمين 
  .لدخول المزاد ى بتدائاال

  لدخول المزاد وكيفية سداد ى قيمة التأمين االبتدائ ويحدد مجلس إدارة االتحاد
بها المزاد وغير ذلك من الشروط المتعلقة ى من يرسو عليه المزاد للقيمة الكلية الراس

  .بهذا الشأن 
ممارسة ويجوز بقرار مسبب من مجلس اإلدارة التعاقد بطريق األمر المباشر أو ال

   :الحاالت اآلتيةى المحدودة ف
  .عليها من التلف ببقاء تخزينها ى يخشى األشياء الت) أ(
  .ال تحتمل إتباع إجراءات المزايدة ى حاالت االستعجال الطارئة الت) ب(
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لم يصل ى المزايدات أو التى لم تقدم عنها أية عروض فى األصناف الت) ج(
  .ى الثمن األساسى ثـمنها إل

  .جنيها  مائتين ألف)  جنيها ٢٠٠٠٠٠(ال تجاوز قيمتها األساسية ى حاالت التال) د(
  .ممارسة محدودة ى تحويل المزايدة إل أية حالى ويجوز ف

  :ى ما يلى الشروط الخاصة ببيع المنقوالت على يجب أن ينص ف : )٧١(مادة 
دارة، المزايدة مبلغا معينا يقدره مجلس اإلى الدخول فى يدفع كل من يرغب ف  - ١

متى  وعليه القيام بمعاينتها،وذلك حسب أهمية اللوطات المعروضة للبيع كتأمين مؤقت 
المزايدة إقرارا منه بإتمام المعاينة التامة ى المزايدة عليها ويعتبر اشتراكه فى يرغب ف

  .النافية لكل جهالة 
من ثـمن الصفقة بمجرد ) ٪٣٠(من يرسو عليه المزاد أن يسدد ى يجب عل  - ٢
  .حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق النقابة العامةى وف، المزاد رسو 

الثمن خالل خمسة عشر يوما من ى من رسى عليه المزاد أداء باقى يجب عل  - ٣
تتطلب بحسب طبيعتها أن يتم تسليم ى لرسو المزاد عليه عدا الحاالت التى اليوم التال
بالكامل قبل الموعد المحدد الستالمها وال دفعات فيتم سداد قيمة كل دفعة ى المبيع عل

المشار إليها بالبند السابق إال عند استالم أخر دفعة من المبيع ) ٪٣٠(نسبة الـى تسو
االتحاد إعطاء مهلة  ويجوز بموافقة: (شروط المزايدة ى ذلك فى أن ينص على عل

صالحها فإذا ى فإضافية للسداد لمن رسى عليه المزاد مقدارها عشرة أيام إذا كان ذلك 
تأخر عن هذه المدة تصبح المبالغ المدفوعة منه حقا لالتحاد ويصبح العقد مفسوخا من 

 لمبررات –تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ما لم يقرر االتحاد 
للسداد مع تحميله مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة ى  منحه مهله إضافية أخر–يقبلها 
الرجوع ى تاريخ السداد وذلك دون إخالل بحق االتحاد فى فى  من البنك المركزالمعلن

  ).بالتعويض الالزمى المشترى عل
استالم األصناف خالل عشرين يوما من ى إذا تأخر من رسى عليه المزاد ف  - ٤

عن ) ٪١(تاريخ إخطاره بالموعد المحدد لذلك يحصل منه مصروفات تخزين بواقع 
خمسة أسابيع، ويحق لالتحاد بعدها أن ى جزء منه بحد أقصكل أسبوع تـأخير أو 
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أقرب فرصة ويكون البيع وفقا ألحكام هذه ى يتخذ إجراءات بيع األصناف لحسابه ف
الثمن ومصروفات التخزين المشار ى النقص فى هذه الحالة يحاسب على الالئحة ، وف

 يرد إليه أية زيادة من ثمن البيع الجديد وال) ٪١٠(إليها ومصروفات إدارية بواقع 
  .ثـمن البيعى تكون قد تحققت ف

إن الكميات واألوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزيادة والعبرة بما   - ٥
  .ى يسفر عنه التسليم الفعل

يحدد مجلس اإلدارة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد بالنسبة لبيع  : )٧٢(مادة 
  .س لها الشخصية االعتبارية ليى العقارات والمشروعات التابعة له الت

بها عملية البيع فور ى من القيمة الراس) ٪١٠(من يرسو عليه المزاد سداد ى وعل
الثمن خالل فترة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره ى الرسو عليه ويستكمل باق

  .باعتماد البيع 
 واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن

هذه الحالة يستحق عنها ى دفعات يتم تحديدها وفى الثمن على شروط الطرح سداد باق
وقت السداد وذلك عن المدة تاريخ ى عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركز

االستحقاق وحتى تاريخ السداد مع مراعاة عدم اتخاذ إجراءات نقل الملكية إال بعد 
  . سداد كافة مستحقات االتحاد

شرط من شروط البيع فيكون لالتحاد دون ى بأى حالة إخالل المشترى أنه فى عل
 إن يفسخ العقد ويقوم باتخاذ إجراءات البيع –القضاء ى إنذاره أو اللجوء إلى حاجة إل

ما يكون مستحقا له من مبالغ ى الحصول على حسابه مع حفظ حقه فى من جديد عل
رية والتعويضات المستحقة وال ترد إليه أية نظير فروق األسعار والمصروفات اإلدا

  .زيادة تكون قد تحققت من البيع 
حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص ى ف : )٧٣( مادة

من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ كتأمين مؤقت يحدده ى باالنتفاع أو باالستغالل يجب عل
  .وفقا ألهمية وقيمة العملية  مجلس اإلدارة

بها ى من القيمة الكلية الراس) ٪١٠(ى أن يسدد من يرسو عليه المزاد ما يوازى عل
  .طوال مدة العقد، وذلك فور رسو المزاد ى سارى المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائ
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  أو مقابل االنتفاع أن تتضمن شروط الطرح طريقة سداد القيمة اإليجاريةى عل
  .أو االستغالل 

لجنة تشكل بقرار من ى إجراء البيع أو التأجير بالمزاد العلنى ولتت ) :٧٤(مادة 
رئيس مجلس اإلدارة من عدد ال يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس 

ى وعل، ى وعضو فنى وعضو مالى أن يكون من بينهم عضو قانونى عل، اإلدارة 
 النجاز مهامها اللجنة أن تحرر محضرا بما تم من إجراءات وما قامت به من أعمال

أحد المتزايدين بحيث يعرض هذا ى إليه قرارها بإرساء المزايدة على وما انته
  .مجلس إدارة النقابة العامة العتماده ى المحضر عل

حالة البيع أو التأجير بطريق المزايدة بنظام المظاريف المغلقة تشكل ى أنه فى عل
 اإلدارة من عدد ال يقل لجنة لفض وفحص المظاريف وذلك بقرار من رئيس مجلس

أن يكون من بينهم عضو ى عل، عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس اإلدارة 
اللجنة أن تحرر محضرا بما تم من ى وعل، ى وعضو فنى وعضو مالى قانون

هذا ى إجراءات وما قامت به من أعمال النجاز مهامها وما انتهت إليه توصيات ف
مجلس اإلدارة التخاذ القرار المناسب والبت ى  علالشأن بحيث يعرض هذا المحضر

  .المزايدة ى ف
يشكل بقرار من رئيس االتحاد لجنة تضم الخبرات والتخصصات  ) :٧٥(مادة 

تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة األساسية لمحل التعاقد وفقا ، النوعية الالزمة 
أو القيمة – يكون الثمن أنى عل، هذا الشأن ى للمعايير والضوابط المعمول بها ف

  . سريا –األساسية 
 أن يعهد ألحد –الفقرة السابقة ى بدال من تشكيل اللجنة المشار إليها ف–ويجوز 

  .الخبراء المثمنين المختصين والمعتمدين إلنجاز تلك المهمة
، سعر مستوف للشروط ى مقدم أعلى يكون إرساء المزايدة عل ) :٧٦(مادة 

  .ن أو القيمة األساسية بشرط أال يقل عن الثم
المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد التأمينات المؤقتة المسددة ى أن ترد إلى عل

  .منهم بعد سحب اإليصاالت الخاصة بها موقعة منهم باستالم القيمة 
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أو اقتضت ، عنها نهائيا ى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى تلغ ) :٧٧(مادة 
كما يجوز ، الثمن أو القيمة األساسية ى أو لم تصل نتيجتها إل، المصلحة العامة ذلك 
  .عرض وحيد مستوف للشروط ى إلغاؤها إذا لم يقدم سو
توصية لجنة ى وذلك بناء عل هذه الحاالت بقرار من مجلس اإلدارةى ويكون اإللغاء ف

  .عليها  ىبنى األسباب التى ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها عل. البت 
مخازن مناسبة تكون عهدة موظف ى تحفظ األصناف والمهمات ف ) :٧٨(مادة 

مسئول يلتزم أمام األمين العام بتصنيف وترتيب األصناف بشكل يسهل حركة االستالم 
  .والصرف والجرد، وعليه إمساك دفاتر وبطاقات تسهل المراجعة 

ية السنة المالية بمعرفة نهاى يتم جرد المخازن كل ثالثة أشهر وف ) :٧٩(مادة 
  .لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس اإلدارة 

 ٢١٣من قانون المنظمات النقابية رقم ) ٥٧(مع مراعاة نص المادة  : )٨٠(مادة 
  . ، تعتبر أموال االتحاد والمشروعات التابعة لها أموال خاصة ٢٠١٧لسنة 
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١٦٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٩(منوذج رقم 
  اإلدارية لالحتاد النقابىالالئحة 
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١٦٤

  الفصل األول
  أحكام العاملين باالتحاد النقابي

  )١ (مادة 
  ١٢العاملين باالتحاد أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ى على تسر

 .والئحة تنظيم العمل والجزاءات المعتمدة  وتعديالته ،٢٠٠٣لسنة 
يصدرها مجلس إدارته فيما يتعلق بتنظيم العمل ى عتبر القواعد والتعليمات التوت

 . جزءا متمماً ألحكام هذه الالئحة 
   )٢( مادة 

تمارس كل منها ى لالتحاد من عدد من الوحدات التى يتكون الهيكل اإلدار 
ى والمالى رسمته لوائح النظام األساسى اإلطار الذى اختصاصها على الوجه وف

  .إطار من التكامل والتعاون ى تحاد، وتعمل هذه الوحدات فلال
   )٣( مادة 

  . للعاملين باالتحاد لمستويات الوظيفيةلى التنظيمعتمد مجلس اإلدارة الهيكل ي
   )٤( مادة 

   -:ى لالتحاد على النحو التالى يشكل هيكل تنظيم
حاد ، و الممثل هو الرئيس األعلى ألجهزة االت: رئيس مجلس إدارة االتحاد  -  ١ 
  .واإلدارية والمالية  جميع أعماله الفنيةى عل له أمام جميع الجهات ، ويشرفى القانون

لالتحاد تحت اإلشراف ى والمالى ويرأس الجهاز اإلدار: ى  المدير التنفيذ– ٢
ذلك جميع سلطات صاحب العمل طبقا ألحكام قانون العمل ى المباشر لرئيسه، وله ف

الوظائف أو التحقيق والمسائلة للعاملين ، ويكون مسئوال عن ى يين ففيما يتعلق بالتع
يصدرها إذا كان من شأنها إلحاق األضرار بمصالح االتحاد أو أمواله ، ى القرارات الت

  : ، ويتبعه اإلدارات التالية  وذلك دون اإلخالل بالمسئولية الجنائية
  إدارة العالقات العامة واالتصال  - ١
  لعماليةإدارة العالقات ا - ٢
  إدارة العالقات الدولية - ٣
  إدارة الشئون المالية - ٤
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١٦٥

  إدارة الشئون اإلدارية والموارد البشرية - ٥
  إدارة الشئون القانونية - ٦
  إدارة التفتيش والرقابة الداخلية - ٧
 إدارة شئون العضوية - ٨

 )٥( مادة

  -: ى  على النحو التالتحادلالى الهيكل اإلدارى الوظائف الواردة ف تكون إختصاصات
  ـ :إدارة العالقات العامة واالتصال  :ًأوال

وتختص بتوثيق العالقات بين االتحاد ، ومنظمات أصحاب األعمال ، وأجهزة 
،واإلعداد للزيارات ، وتنظيم المراسم وفقا  الدولة المختلفة ، وجمهور المتعاملين معها

ى ف عن جهود االتحادى ، وتحقيق اإلعالم الكاف هذا الشأنى للتوجيهات الصادرة ف
  : سبيل ذلك القيام باألعمال التالية ى ولها ف مجال نشاطه

وإتاحتها لوسائل اإلعالم المختلفة ،  إعداد المادة اإلعالمية عن أنشطة االتحاد  - ١
 .تتناول هذه اإلنجازات ى إعداد البرامج اإلعالمية التى واالشتراك ف

ى مطروحة فمتابعة ما ينشر عن أنشطة االتحاد أو المشكالت العمالية ال  - ٢
والمواقع  ، والقنوات التليفزيونية ، العربية و األجنبية والمجالت الدورية الصحف

 والردود المالئمة عليها ، ، وإعداد التقارير،ى ، ووسائل التواصل االجتماع اإللكترونية
 .و إتاحتها لجميع أعضاء االتحاد

 .نسيق مع المنشآت إعداد وتنظيم وعقد المؤتمرات ، والندوات العمالية ، بالت  - ٣
 .إعداد وتنظيم برامج الزيارات والدعوات للوفود األجنبية ، واستقبالهم   - ٤
يقوم بها أعضاء االتحاد ى تنفيذ الترتيبات الالزمة للزيارات والسفريات الت  - ٥

 .المؤتمرات والمحافل الدولية أو العربية أو األفريقية ى للمشاركة ف
 أعضاء االتحاد ، من خالل عقد بينى الثقافى العمل على نشر الوع  - ٦

تتناول أهم القضايا ى الموضوعات التى المسابقات المتنوعة ، وتقديم بحوث ف
 .واألحداث 

العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وأعضاء االتحاد ، والتعرف على   - ٧
اش ، وتكريم القدامى منهم والمحالين للمع مناسباتهم المختلفةى مشاكلهم ، ومشاركتهم ف

  االعاقة ى وذو
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١٦٦

ثاني
ً

  ـ :إدارة العالقات العمالية :ا 
ضمان توفير شروط العمل المالئمة ى إلى تؤدى وتختص بوضع وتنفيذ الخطط الت

يتبعها أعضاء االتحاد ، وتهيئة المناخ ى والعدالة بما يكفل تحقيق االستقرار بالمنشآت الت
ومن ى اج، وتدعم االقتصاد القوماإلنتى المالئم لعالقات عمل متوازنة تحقق مصلحة طرف

  : سبيل ذلك القيام باألعمال التالية ى ، ولها فى ثم السالم االجتماع
العمل على فض واتقاء منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية وصوالً إلبرام   - ١

  . اتفاقيات عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال ، ومتابعة تطبيقها
ترد من العمال أو أصحاب األعمال أو من كافة ى اوى التبحث ودراسة الشك  - ٢
فيما يتعلق بنطاق عمل االتحاد ومحاولة تسويتها وديا واتخاذ اإلجراءات  الجهات

 .هذا الشأن ى الالزمة ف
بما يكفل حسن توزيع الخدمات العمالية  التنسيق مع مختلف الجهات المختصة  - ٣

 – االجتماعية – الثقافية –صحية ال(ى النواحى تؤدى ألعضاء االتحاد فى الت
 ).لخإ...الرياضية

إعداد الدورات التدريبية والتثقيفية ألعضاء االتحاد لدعم قدراتهم ورفع   - ٤
كافة المجاالت ذات الصلة بالعمل والعمال ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ى كفاءتهم ف
  . المختصة
ثالث
ً

  ـ:إدارة العالقات الدولية  :ا 
تكفل تحقيق التعاون ى والقواعد ،واإلجراءات الالزمة التتختص بوضع النظم ، 

بشئون  بين االتحاد والمنظمات الدولية ، والعربية ، واألفريقية وكافة الجهات المختصة
ودعم القدرات المؤسسية لالتحاد ورفع  معها،ى العمل والعمال، و دعم التعاون الفن

  .مختلف األنشطة ى كفاءة أداء العاملين به ف
رابع
ً

  ـ: إدارة الشئون المالية :ا 
 المتعلقة المالية والتعليمات واللوائح والقرارات القوانين وتنفيذ تطبيق بتختص

  : بمجال أعمال االتحاد ومن أهمها
 ، المختلفة العمل وحدات اقتراحات ضوءى ف للميزانية الكامل المشروع إعداد  - ١

  .النقدية الميزانية مشروع وكذا
 .  االتحادعمل وحدات على الميزانية ودبن اعتمادات توزيع  - ٢
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 تجاوز أو ضافية اعتمادات إفتح أو الميزانية تعديل اإلجراءات الالزمة لاتخاذ  - ٣
  .بنودها
ى الت الطارئة المصروفات وبحثى  مالمصرف بكل المختصة البنود تحديد  - ٤

  .لها المناسبة الحلول اعتمادات واقتراح لها تدرج لم
 حصائياتإلا وإعداد االتحاد ، عمل طبيعية قتضيهاتى الت السجالت إمساك  - ٥
  .)ىالمال المركز (والسنوية الشهرية المالية
 خارج أو داخل والندوات الخارجية للمؤتمرات بالسفر المتعلقة اإلجراءات اتخاذ  - ٦

  . بالنسبة ألعضاء االتحاد العربية مصر جمهورية
  . المختصةالجهات تطلبهاى الت والبيانات المالية االستمارات جميعاستخراج   - ٧
   .به الخاصة والمذكرةى  الختامالحساب إعداد  - ٨
  االستماراتوتحرير السجالت وإمساك ، المختلفة المخزنية األعمال مباشرة  - ٩
  .بذلك الخاصة
  . وغيرها واألثاث واألدوات بالمطبوعات  االتحادمخازن تزويد -١٠

  : إدارة الشئون اإلدارية والموارد البشرية :ًخامسا 
 وتجميلها،  االتحاد ووحداتهى  مبانصيانة تكفلى الت اإلجراءات بمباشرة وتختص

 تختص كما ، والمركبات والمعدات واألجهزة المرافق صيانة وكذلك ، ونظافتها
، ووضع وتنفيذ الخطط التدريبية لرفع المستندات وحفظ والصادر الوارد البريد بأعمال

تعترض سير العمل وتؤثر على فاعليته، ومن ى لتكفاءة األداء والقضاء على المشاكل ا
  :ى أهم اختصاصاتها ما يل

  .المختصة الوحدات على وتوزيعها وقيدها الواردة المكاتبات تلقى
  .األحوال حسب بالبريد إرسالها أو محليا وتوزيعها قيدها بعد المكاتبات تصدير

 ،تحادلال الدورية والكتب والتعليمات والمنشورات القرارات ونشر وتصوير طبع
 تتصلى والت الدولة أجهزة مختلف تصدرهاى الت والقرارات القوانين نشر وكذلك
 . االتحادبأعمال

 عرض لحسن وإمساكها الفهارس وإنشاء الملفات، بفتح الخاصة النظم وضع
  .الملفات وتنسيق
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  . المصرية بالوقائع للنشر الالزمة اإلجراءاتاتخاذ 
التحاد وأجهزة الحاسب اوآثاثات ى  مبانبصيانة ةالخاص اإلجراءات مباشرة

 . وآالت الطباعة

  .والتليفونية الكهربائية بالتركيبات الخاصة اإلجراءات مباشرة

  .عليها شرافإلوا النوبتجية وترتيب النظافة أعمال مباشرة

 المالية أوضاعهم بيان يكفل بما العاملين بملفات الخاصة واإلجراءات النظم تنفيذ
  .واإلدارية

 طلبات وتلبية، بأول أوال وتحديثها العاملين عنالكترونية  بيانات بقاعدة االحتفاظ
 . البيانات تلك من المختلفة الجهات

 ومتابعةتحاد، باال للعاملين الكفاية مرتبة بتقارير الخاصة اإلجراءات تنفيذ
  .عليها المترتبة القانونية  اآلثاروتنفيذ اعتمادها إجراءات

  .والمالية الوظيفية بأوضاعهم الخاصةباالتحاد ، و العاملين وتظلمات شكاوى ثبح

 . العمل عن لالستقالة أو االنقطاع الخدمة بإنهاء الخاصة القراراتإصدار 

 طبقا والمعاش والتأمين، بأنواعها االستحقاقات واألجور وإجراءات نظم تنفيذ
  .الغرض لهذا الالزمة والملفات سجالتال وإعداد، ى  قوانين التأمين االجتماعألحكام

  االجتماعية ،المجاالتى ف العاملين بخدمة الخاصة البرامج ووضع الدراسات إعداد
 ، التعاونيـة  الجمعيـات و  ، والـرحالت  المـصايف  وإقامـة  األندية ، ى  فكاالشتراك  
 . لخإ ...الثقافية والمسابقات الندوات إقامة والحضانة، دور و ، الرياضيةواألنشطة 

التنسيق مع أجهزة ومعاهد التدريب المختلفة للتعرف على البرامج والخدمات 
تقدمها ودراستها وتحديد المالئم منها لالحتياجات التدريبية للعاملين ى التدريبية الت

 . باالتحاد بما يرفع كفاءة أدائهم

ى ل التاإلشراف على تنفيذ جميع البرامج التدريبية والحلقات النقاشية وورش العم
 . تعقد باالتحاد
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   : إدارة الشئون القانونية:ًسادسا 
إعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ى تختص بإعداد أو المشاركة ف

نطاق اختصاص االتحاد، ى تدخل فى العمل الجماعية الت واللوائح العمالية واتفاقيات
وكذلك   والتشريعية ،القانونيةى فيما يتعلق بالنواحى وتزويد جميع أجهزته بالرأ

كافة اللجان ذات الصلة بنشاط االتحاد ، وإجراء التحقيقات الالزمة مع ى االشتراك ف
  :العاملين وفقاً ألحكام القوانين المنظمة لذلك ، كما تقوم باألعمال اآلتية 
المتعلقة بأنشطة  إعداد كافة القرارات ، والتعليمات ، والكتب الدورية ، والنشرات

 .بالتنسيق مع اإلدارات المختصة االتحاد 

ى دراسة االتفاقيات والتوصيات ذات الصلة التى االشتراك مع اإلدارات المختصة ف
 .تصدرها المؤتمرات الدولية واإلقليمية 

 .إعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بأعمال االتحاد 

يكون ى الت واالتفاقيات،مراجعة كافة العقود، والبروتوكوالت ، ومذكرات التفاهم ، 
 . االتحاد طرفا فيها

 ، واتخاذ اإلجراءاتى الشأن العمالى تلقى قرارات هيئات التحكيم وأحكام المحاكم الصادرة ف
 .المواعيد القانونية بحسب األحوال ى الالزمة لتنفيذها ، أو الطعن عليها ف

مل االتحاد وتلخيصها تتعلق بمجاالت عى الت دراسة كافة الفتاوى واألحكام القضائية
 .ألعضائه ى القانونى واستخالص المبادئ القانونية الهامة منها، ونشرها لدعم الوع

االتحاد فيما يقع منهم من مخالفات وفقا ألحكام ى إجراء التحقيقات مع العاملين ف
القوانين واللوائح المنظمة لذلك ، و إعداد المذكرات الخاصة بالدعاوى ، واإلشراف عليها 

أجريت بمعرفة السلطة ى أثناء نظرها أمام المحاكم المختصة ، وتلقى نتائج التحقيقات الت
 .المختصة وعرضها على إدارة االتحاد التخاذ ما يلزم بشأنها 

سابع
ً

  : إدارة التفتيش والرقابة الداخلية :ا 
الوحدات التابعة لالتحـاد بـالنظم والتعليمـات         التزام وتختص بالتحقق من مدى   

   :لية واإلدارية ، كما تقوم باألعمال اآلتيةالما
المالية واإلدارية باالتحاد للتأكد من سالمة التنفيذ ى على النواحى إجراء التفتيش الدور

 .ا للقوانين واللوائح المالية واإلدارية طبقً
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أسبابها ، والعمل على تالفيهـا سـواء بـاقتراح تـدريب             الكشف عن األخطاء وتحرى   
 .تكرار المخالفات المالية واإلدارية ى تقديم التوصيات الكفيلة بتالفأو  العاملين ،

  مخالفات مالية وإدارية ، واتخـاذ مـا يلـزم بـشأنها بالتنـسيق             ى  تلقى البالغات عن أ   
 .مع اإلدارات المختصة 

 ، ، والجـرد المفـاجئ علـى المخـازن    ى  أعمال التفتيش والجرد الـدور    ى  االشتراك ف 
، والتأكد من مدى صـحة محتوياتهـا ، واإلجـراءات المطبقـة              لفوالخزائن ، والعهد والس   

 .مخالفة بشأنها وتصحيح مسار العمل بها ى بصددها ومدى مسايرتها للتعليمات ، وكشف أ

والقـرارات ، والـسوابق    والتعليمـات ،   واللوائح ،  التعرف على مدى مالئمة القوانين ،     
ا من غموض أو لـبس، وتبـصير المـسئولين          المالية واإلدارية المعمول بها ، وتوضيح ما به       

 .إلصدار التعليمات أو التعديالت الالزمة لصالح العمل 

ـ       ى  متابعة أعمال القيد ف    اسـتخدام نظـام   ى دفاتر الوارد والصادر ، ومتابعة االنتظـام ف
 .حفظ المكاتبات ى المعلومات المعمول به ف

 . راق والمستندات المطلوبةطالع على ملفات العاملين للتحقق من استيفائها لألواال

،  جـازات ، والمأموريـات    واإل متابعة استيفاء سـجالت الحـضور ، واالنـصراف ،         
 .والتأخيرات ومطابقتها 

ومـدى مطابقـة   ، التحقق من تنفيذ التعليمات الخاصة بـضبط وتنظـيم وقـت العمـل              
 .حالة المخالفة للنظم والتعليمات ى اتخذت فى اإلجراءات الت

للمحاسبات فيما يتعلق بمجـاالت عمـل       ى  تصنيف تقارير الجهاز المركز   وتجميع و ى  تلق
االتحاد ، ودراسة هذه التقارير باالشتراك مـع اإلدارات المختـصة ، ومتابعتهـا ، وإعـداد                 

 .تقارير دورية بنتائج المتابعة وإبالغها للرؤساء المختصين 

ـ   دراسة وتحليل الظواهر ، واألسباب الكفيلة بعـدم تكـرار المخال           أظهرتهـا  ى  فـات الت
 . للمحاسبات مستقبالًى تقارير الجهاز المركز
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ثامن
ً

  : إدارة شئون العضوية :ا 
وتختص بالتعامل مع أعضاء االتحاد، وإنهاء إجراءات انضمامهم له، ومتابعة سداد 

   : ىاشتراكاتهم ، وإعداد قواعد بيانات محدثة بجميع األعضاء ، كما تختص بما يل
  األعضاء من حيث توجيـه الـدعوة لهـم لحـضور الفعاليـات            التعامل مع   ) أ  ( 

ـ          أو االتـصال   ى  أو االجتماعات أو الندوات سواء عن طريق النشر اإللكترون
  .وسيلة أخرى وفقا للوائح المنظمة لذلك ى أو بأى التليفون

  تلقى ومراجعة طلبات العضوية لالتحاد والتأكد من استيفائها الشروط الالزمة ،) ب(
  .ى مجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها وعرضها عل

 .مراجعة واقتراح رفع أو تخفيض رسوم العضوية على مجلس اإلدارة ) ج(
إعداد وتحديث قواعد بيانات الكترونية بجميع أعضاء المنظمات النقابية ) د(

متضمنة االسم ، والعنوان ، والرقم  ن تكونأاالتحاد ، على  إلىالمنضمة 
محل الميالد ، ومحل اإلقامة ، وتاريخ االنضمام له، ، وتاريخ وى القوم

  . والمهنة ، ومحل العمل، ورقم الهاتف إن وجد
 . أعضاء االتحادبأسماء ى إصدار دليل سنو) ه(
  وتسهيل معامالتهم  ،حل مشاكلهمى ون األعضاء واإلسهام فئمتابعة ش) و(

  .مع الجهات الرسمية
  . وتوريدها إلدارة الشئون المالية جمع اشتراكات العضوية واالنضمام ،) ز(
تثبت انتمائهم له وانتظامهم ى تحرير الشهادات الالزمة ألعضاء االتحاد والت) ح(

 .سداد اشتراكاته ى ف
   )٦( مادة 

أو مدير إحدى اإلدارات المتخصصة ى يشترط فيمن يشغل وظيفة المدير التنفيذ
   : باالتحاد الشروط التالية

  . مناسب ى سالحصول على مؤهل درا  - ١
  .القدرة على وضع وتنفيذ خطط العمل والتطوير   - ٢
  .تمتعه بقدرات وخبرات إدارية وقيادية وتنظيمية عالية  - ٣
  .المعرفة الواسعة بالتشريعات العمالية أو النظم المحاسبية بحسب األحوال   - ٤
  .أن يكون حسن السير والسلوك   - ٥
 واألمانة ، ما لم جريمة مخلة بالشرفى أال يكون قد سبق الحكم عليه ف  - ٦

  .يكون قد رد إليه اعتباره 
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  وزارة القوى العاملة
 ٢٠١٨ لسنة ٣٧قرار رقم 

  بشأن مواعيد الترشح واالنتخاب
   المنظمات النقابية العمالية إدارةلعضوية مجالس 

   ٢٠١٨/٢٠٢٢للدورة النقابية 

 القوى العاملةوزير 

 الدستور ؛ى بعد االطالع عل

  ى قـانون المنظمـات النقابيـة العماليـة وحمايـة حـق التنظـيم النقـاب                ىوعل
  والئحته التنفيذية ؛٢٠١٧ لسنة ٢١٣صادر بالقانون رقم ال

على ما ارتأيناه ؛وبناء   
 :رر ــــق

 ) ادة األوىلــامل (

  : تجرى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية فى المواعيد اآلتية
   :اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بـ –املرحلة األوىل 

  .قل البرى الن -١
  .  السكة الحديد - ٢
  . المرافق العامة -٣
  .  التجارة-٤
    .والصيد الزراعة والرى  -٥
    .  البنوك والتأمينات-٦
  .   التعليم والبحث العلمى -٧
  .  السياحة والفنادق -٨
    .لخدمات اإلدارية واالجتماعية    ا-٩
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  .  اإلنتاج الحربى -١٠
  .  البترول -١١
 .ألعمال المالية   الضرائب وا-١٢

  عدد األيام  اليــــوم المحــدد  اإلجراء
 إلى يوم الخميس ١٦/٥/٢٠١٨من يوم األربعاء الموافق   فتح باب الترشح

١٧/٥/٢٠١٨  
٢  

إعالن أسماء 
  المرشحين

  ١  ١٨/٥/٢٠١٨الجمعة  الموافق 

 إلى يوم األحد ١٩/٥/٢٠١٨من يوم السبت الموافق   الطعون والبت فيها
  ٢٠/٥/٢٠١٨الموافق 

٢  

إعالن الكشوف 
  النهائية

 للجان التابعة لوزارة القوى ٢١/٥/٢٠١٨ثنين الموافق اإل
  العاملة ومديرياتها

  األولي لباقى لجان المرحلة ٢٢/٥/٢٠١٨الثالثاء الموافق 
١  
١  

 للجان التابعة لوزارة القوى ٢٣/٥/٢٠١٨األربعاء الموافق   االنتخابات
  العاملة ومديريتها

   لباقى لجان المرحلة األولي٢٤/٥/٢٠١٨وافق الخميس الم
٢  

السبت   ،الى يوم٢٥/٥/٢٠١٨من يوم الجمعة   إيداع األوراق
٢  ٢٦/٥/٢٠١٨  

   :اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بـ –املرحلة الثانية 
  .الصناعات الغذائية   - ١
   .  الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية - ٢
  .الكيماويات  - ٣
  .االتصاالت  - ٤
  .الصحافة والطباعة واإلعالم  - ٥
  .  الخدمات الصحية - ٦
  .صناعات البناء واألخشاب  - ٧
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١٧٥

      .  الغزل والنسيج - ٨
    .ى النقل البحر - ٩

  .ى النقل الجو -١٠
  .المناجم والمحاجر  -١١
  .البريد  -١٢
 .النيابات والمحاكم  -١٣

  عدد األيام  اليــــوم المحــدد   اإلجراء
  ٢  ٢٦/٥/٢٠١٨السبت   ،الى يوم٢٥/٥/٢٠١٨من يوم الجمعة   فتح باب الترشح
إعالن أسماء 

  المرشحين
  ١  ٢٧/٥/٢٠١٨األحد الموافق 

 إلى يوم الثالثاء  ٢٨/٥/٢٠١٨ثنين الموافق من يوم اإل  الطعون والبت فيها
  ٢  ٢٩/٥/٢٠١٨الموافق 

  ١  ٥/٢٠١٨ /٣٠األربعاء الموافق  إعالن الكشوف النهائية
  ١  ٣١/٥/٢٠١٨الخميس الموافق    االنتخابات

  ٢  ٢/٦/٢٠١٨لى يوم  السبت إ ١/٦/٢٠١٨من يوم الجمعة   إيداع األوراق

  )املادة الثانية(
 :المواعيد اآلتية ى  النقابات العامة فإدارةانتخابات مجالس ى تجر

  عدد األيام  اليــــوم المحــدد  اإلجراء
  ١  ٢٠١٨ /٣/٦ الموافق  األحد  فتح باب الترشح

  ١  ٢٠١٨ /٤/٦ثنين الموافق اإل  إعالن أسماء المرشحين
  ١  ٥/٦/٢٠١٨الثالثاء الموافق   الطعون والبت فيها

  ١  ٦/٦/٢٠١٨األربعاء الموافق    إعالن الكشوف النهائية
  ١  ٧/٦/٢٠١٨الخميس الموافق    االنتخاباتإجراء

  ١   ٨/٦/٢٠١٨الموافق   الجمعة  إيداع األوراق 
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١٧٦

 )املادة الثالثة(
 :المواعيد اآلتية ى انتخابات االتحادات النقابية العمالية فى تجر

  عدد األيام  اليــــوم المحــدد  اإلجراء 
  ١  ٩/٦/٢٠١٨السبت الموافق   فتح باب الترشح

  ١  ١٠/٦/٢٠١٨الموافق  األحد  إعالن أسماء المرشحين
  ١  ١١/٦/٢٠١٨الموافق  ثنيناإل  الطعون والبت فيها

  ١  ١٢/٦/٢٠١٨الثالثاء الموافق   إعالن الكشوف النهائية
  ١  ١٣/٦/٢٠١٨األربعاء الموافق   إجراء االنتخابات 
  ١   ١٤/٦/٢٠١٨الخميس الموافق    إيداع األوراق 

  )املادة الرابعة (
  .لتاريخ نشره ى ويعمل به من اليوم التال، الوقائع المصرية ى ينشر هذا القرار ف

  ١٣/٣/٢٠١٨صدر بتاريخ 

 القوى العاملةوزير 

  حممد حممود سعفان

  
  

  
  طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع األميرية

   اإلدارة رئيس مجلس
  عماد فوزى فرج حممد/ مهندس

  ٢٠١٨ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
١٣٠٨ - ١٥/٣/٢٠١٨ -  ٢٠١٧ / ٢٥٩٩٤ 
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