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٢

  حمتـويـات العـدد
  

  رقم الصفحة    
  

  وزارة القــــوى العاملــــة 
  
  

   ............٢٠٢٢ لسنة ٤٥قرار رقم 
   ............٢٠٢٢ لسنة ٤٦قرار رقم 
   ............٢٠٢٢ لسنة ٤٧قرار رقم 
   ............٢٠٢٢ لسنة ٤٨قرار رقم 

٣ 
٧ 
١٣ 
١٥ 
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٣

  راراتـــــق
 القوى العاملةزارة و
  ٢٠٢٢ لسنة ٤٥رار رقم ـق

  بشأن مواعيد الترشح واالنتخاب
   المنظمات النقابية العماليةإدارةلعضوية مجالس 

  ٢٠٢٦ / ٢٠٢٢ للدورة النقابية 
  العاملةى وزير القو

 الدستور ؛ى بعد االطالع عل
لـصادر  اى  قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حـق التنظـيم النقـاب          ى  وعل

 ؛ وتعديالته ٢٠١٧ لسنة ٢١٣بالقانون رقم 
 بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون      ٢٠١٨ لسنة   ٣٥رقم  ى  وعلى القرار الوزار  

 ٢٠١٧ لـسنة    ٢١٣الصادر بالقانون رقم    ى  المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقاب     
 والئحته التنفيذية ؛

 ؛ما ارتأيناه ى وبناء عل
  قــــــــــرر

  ) األوىلاملادة  (
  : المواعيد اآلتيةى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية فى تجر

  : للعاملين بـى ة للتصنيف النقاباللجان النقابية التابع –ى المرحلة األول
  .ى النقل الجو -٢  . الصناعات الغذائية -١
  .ربائية الصناعات الهندسية والمعدنية والكه -٤  .المرافق العامة  -٣
  . المواصالتالنقل و -٦  .والصيد ى الزراعة والر -٥
  .الغزل والنسيج  -٨  . ىالتعليم والبحث العلم -٧
  .ى اإلنتاج الحرب -١٠    . البريد -٩

  .ى النقل البحر -١٢    .البترول  -١١
  .  المالية والضرائب و الجمارك -١٤  . الخدمات الصحية-١٣
    . العلوم الصحية -١٥
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٤

  عدد األيام  اليــــوم احملــدد  إلجراءا

  فتح باب الترشح
  ٢٠٢٢/ ٨/٥من يوم األحد املوافق 

  ٩/٥/٢٠٢٢يوم االثنني املوافق ى إل
٢  

  إعالن أسماء املرشحني
  ٥/٢٠٢٢ /١٠املوافق  الثالثاء

  ١١/٥/٢٠٢٢املوافق  األربعاءإلى 
٢  

  ١  ١٢/٥/٢٠٢٢يوم اخلميس املوافق  الطعون

  ١  ١٣/٥/٢٠٢٢اجلمعة املوافق  الطعونى البت ف

  إعالن الكشوف النهائية
  ١٤/٥/٢٠٢٢السبت املوافق 

  ١٥/٥/٢٠٢٢املوافق  إلى يوم األحد
٢  

  ١  ١٦/٥/٢٠٢٢اإلثنني املوافق   االنتخابات

  إعالن النتيجة
  والتظلم منها

  ١  ٢٠٢٢ / ٥ / ١٧الثالثاء املوافق 

  ١  ٢٠٢٢ / ٥/ ١٨األربعاء املوافق   التظلمى البت ف

  إيداع األوراق
  ٥/٢٠٢٢ /١٩من يوم اخلميس املوافق 
  ٢٠٢٢/ ٢٠/٥ إلى يوم اجلمعة املوافق

٢  

   :للعاملين بـى ة للتصنيف النقاباللجان النقابية التابع -المرحلة الثانية 

   التجارة-٢        .االتصاالت  -١

  . ىالنقل البر -٤   . الكيماويات -٣

  . النقل العام -٦    .الصحافة والطباعة واإلعالم  -٥

  . السياحة والفنادق -٨  .صناعات البناء واألخشاب  -٧

  . السكة الحديد -١٠   .ك والتأمينات واألعمال المالية  البنو-٩

  . الخدمات اإلدارية واالجتماعية -١٢   .المناجم والمحاجر  -١١

  . اإلسعاف - ١٤  .النيابات والمحاكم  -١٣
 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  أبریل ٦فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٥

عدد   اليــــوم احملــدد   اإلجراء
  األيام

  فتح باب الترشح
  ٢١/٥/٢٠٢٢السبت املوافق  من يوم

  ٢٢/٥/٢٠٢٢يوم األحد املوافق إلى
٢  

  إعالن أسماء املرشحني
  ٢٣/٥/٢٠٢٢ثنني املوافقيوم اإل

  ٢٤/٥/٢٠٢٢إلى يوم الثالثاء املوافق 
٢  

  ١  ٢٥/٥/٢٠٢٢املوافق  يوم األربعاء  الطعون

  ١  ٥/٢٠٢٢ /٢٦يوم اخلميس املوافق   الطعونى البت ف

  إعالن الكشوف النهائية
  ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٧ يوم اجلمعة املوافق

  ٢٠٢٢/ ٢٨/٥السبت املوافق إلى يوم
٢  

  االنتخابات
  ٢٠٢٢ /٥ / ٢٩يوم األحد املوافق 

  للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها

  اللجانى لباق ٢٠٢٢ / ٥ / ٣٠يوم اإلثنني املوافق 

١  

١  

  ١  ٢٠٢٢ / ٥ / ٣١املوافق  يوم الثالثاء  ة والتظلم منهاإعالن النتيج

  ١  ١/٦/٢٠٢٢ يوم األربعاء املوافق  التظلمى البت ف

  إيداع األوراق
  ٢٠٢٢ / ٢/٦ من يوم اخلميس املوافق

  ٢٠٢٢ / ٦/ ٣إلى اجلمعة املوافق 
٢  

  ) املادة الثانية (
 :آلتية المواعيد اى  النقابات العامة فإدارةانتخابات مجالس ى تجر

  عدد األيام  اليــــوم احملــدد  اإلجراء
  ١  ١١/٦/٢٠٢٢السبت املوافق   فتح باب الترشح

  ١  ١٢/٦/٢٠٢٢املوافق  األحد  إعالن أسماء املرشحني

  ١  ١٣/٦/٢٠٢٢ثنني املوافق اإل  الطعون

  ١  ١٤/٦/٢٠٢٢الثالثاء املوافق   الطعونى البت ف

  ١  ١٥/٦/٢٠٢٢ األربعاء املوافق  إعالن الكشوف النهائية
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٦

  عدد األيام  اليــــوم احملــدد  اإلجراء
  ١  ١٦/٦/٢٠٢٢ اخلميس املوافق   االنتخاباتإجراء

  ١  ٢٠٢٢ / ٦ / ١٧اجلمعة املوافق   التظلم من النتيجة

  ١  ٢٠٢٢ / ٦ / ١٨السبت املوافق   التظلمى البت ف

  ١  ٢٠٢٢ / ٦ / ١٩األحد املوافق   إيداع األوراق

 ) املادة الثالثة (

 :المواعيد اآلتية ى الية فانتخابات االتحادات النقابية العمى تجر

  عدد األيام  اليــــوم احملــدد  اإلجراء 
  ١  ٢١/٦/٢٠٢٢الثالثاء املوافق   فتح باب الترشح

  ١  ٢٠٢٢ / ٦/ ٢٢األربعاء املوافق   إعالن أسماء املرشحني

  ١  ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٣اخلميس املوافق   الطعون 

  ١  ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٤اجلمعة املوافق   الطعونى البت ف

  ١  ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٥السبت املوافق   ن الكشوف النهائيةإعال

  ١  ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٦األحد املوافق   إجراء االنتخابات 

  ١  ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٧ثنني املوافق اإل  التظلم من النتيجة 

  ١   ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٨الثالثاء املوافق   التظلماتى البت ف

  ١  ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٩األربعاء املوافق   إيداع األوراق 

  ) ادة الرابعةامل  (
  .لتاريخ نشره ى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى ينشر هذا القرار ف

  ٦/٤/٢٠٢٢: صدر فى 

  وزير القوى العاملة
  حممد حممود سعفان
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٧

  القوى العاملةوزارة 
  ٢٠٢٢ لسنة ٤٦قرار رقم 

  بشأن قواعد وإجراءات الترشح
  لعام وقطاع األعمال العاملعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع ا

  وزير القوى العاملة
  بعد االطالع على الدستور ؛

  ؛ وتعديالته ١٩٧٩ لسنة ٤٣الصادر بالقانون  المحلية اإلدارة نظام وعلى قانون
 ١٩٨٣ لـسنة  ٩٧ رقم الصادر بالقانون  وشركاته العام القطاع هيئات قانونى  وعل

  ؛ والئحته التنفيذية وتعديالتهما
  ٢٠٣ رقـم  الـصادر بالقـانون    العـام  األعمـال  قطـاع  شـركات  نقانوى  وعل

  ؛ وتعديالته ١٩٩١ لسنة

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

 لوحـدات التابعـة   مجـالس إدارة ا   ى  فالعاملين  ى  تنظيم انتخاب ممثل  وعلى قانون   
  ؛٢٠١٨ لسنة ١٨لصادر بالقانون رقم  اللقطاع العام وقطاع األعمال العام

 بـشأن مواعيـد الترشـح     ٢٠٢٢ لسنة   ٤٥ وعلى قرار وزير القوى العاملة رقم       
ــدورة    ــة لل ــة العمالي ــات النقابي ــالس إدارة المنظم ــضوية مج ــاب لع   واالنتخ

  ؛٢٠٢٢/٢٠٢٦النقابية 

   :ــررقــــ
  )١(ادة ــم

مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطـاع العـام        ى  العاملين ف ى  تجرى انتخابات ممثل  
بعاليـه    المشار إليه٢٠١٨ لسنة ١٨وقطاع األعمال العام الخاضعة ألحكام القانون رقم    

ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العماليـة،            ى  ، ف 
  . المرافق ى  للجدول الزمناوذلك وفقً
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٨

  )٢(ادة ــم
  على رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه، أومـن يفوضـه، أن يـضع               

 يتضمن مواعيـد  اوجميع الفروع التابعة للوحدة إعالنً ى  مكان ظاهر بالمركز الرئيس   ى  ف
لالنتخاب، وذلك قبل   ى  فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس اإلدارة، والجدول الزمن        

  .ا على األقل من تاريخ فتح باب الترشح خمسة عشر يوم
  )٣(ادة ــم

 للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين         اتعد كافة الوحدات كشوفً   
   :دة بعد استبعاد الفئات التاليةبالوح

  . عشرة سنة عند االنتخاب ى من تقل أعمارهم عن ثـمان -١
 . ريف قانون العمل لتلك األعمالمن يؤدون أعماال عرضية أو مؤقتة وفقا لتع -٢
 . المعينون تحت االختبار -٣

 )٤(ادة ــم
 مديريـة  إلـى على رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه إرسال كشوف النـاخبين   

وعلى أسطوانة مدمجة االقوى العاملة المختصة ورقي ، .  
   )٥( ادة ــم

سالها الى رئـيس  على مديرية القوى العاملة المختصة اعتماد كشوف الناخبين وإر      
ى مكـان ظـاهر بـالمركز الرئيـس    ى مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها ف   

  .للوحدة وجميع الفروع التابعة لها 
  )٦(ادة ــم

رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ، من المترشح          ى  تقدم طلبات الترشح إل   
أن يشتمل طلـب     أو بتوكيل خاص معتمد من مكتب التوثيق المختص، ويجب           اشخصي

  :انات التالية البيى الترشح عل
،  ، وجنسيته  ، وسنه عند فتح باب الترشح      ، واسم الشهرة إن وجد    ى  اسمه الرباع 

 المعـاش  إلـى ، وتـاريخ إحالتـه    ، ومهنته أو وظيفتهى ، ورقمه القوم ومحل اإلقامة 
 . ى لبلوغه السن القانون
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٩

 . الحاصل عليه ى المؤهل الدراس

إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحـدات  ) فئات -عمال (بية  الصفة االنتخا 
 .التابعة للقطاع العام 

ويلتزم رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه بتسليم طلبات الترشـح و المـستندات           
  .رفقة بها إلى اللجنة المشرفة على االنتخاباتمال

  )٧(ادة ــم
  :آلتيةطلب الترشح المستندات ايجب على المترشح أن يرفق ب

  .  )الرقم القومي( تحقيق الشخصية صورة ضوئية من بطاقة
ـ         ، ، ووظيفتـه   يعمـل بهـا تتـضمن اسـمه       ى  شهادة معتمدة من الوحـدة الت

 بعقوبة الخصم   ا، وتاريخ إحالته للمعاش، وعدم سابقة الحكم عليه تأديبي         ودرجته المالية 
       م يكن قـد مـضت المـدة        ل ، ما   من راتبه  امن األجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوم

  . للقانون االمقررة لمحو الجزاء طبقً
  .اكرية أو أعفى من أدائها قانونًشهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العس

عليه، أو شهادة إتمـام التعلـيم   الحاصل ى صورة طبق األصل من المؤهل الدراس   
 .  على األقلى ساساأل

ـ حالة الحكم عى صحيفة الحالة الجنائية حديثة، وف   جنحـة  ى ليه بعقوبة جناية أو ف
 .  ألحكام القانونايقدم ما يفيد رد اعتباره وفقً مخلة بالشرف أو األمانة فعليه أن

 الجهـات   ىحـد إ عـن    ا طبيا بخلوه من السموم صادرة حديثً      شهادة تفيد أنه الئق   
  .  التابعة لوزارة الصحة إقرار موقع من المترشح يفيد بأنه غير محجور عليه

  )٨(ادة ــم
من المترشحين لعدم توافر شروط الترشح      ى  مصلحة الطعن على أ   ى  يجوز لكل ذ  

يقدم إلى اللجنة   ى  ، وذلك بطلب كتاب    حوالافر الصفة االنتخابية له بحسب األ     أو عدم تو  
ـ   ى  المشرفة على االنتخابات، ويتم البت ف      ى الطعن خالل المدة المحددة بالجـدول الزمن

دارية المختـصة  ئيس مجلس إدارة الشركة والجهة اإلخطار رلالنتخاب، وتقوم اللجنة بإ   
  . الطعن خالل الموعد المقرر لذلكى بنتيجة البت ف
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١٠

  )٩(ادة ــم
  - على مديرية القوى العاملة المختصة اعتمـاد الكـشوف النهائيـة للمترشـحين     

  . وإرسالها الى رئيس مجلس إدارة الوحدة -الطعون ى خطارها بنتيجة البت فإفور 
  )١٠(دة اــم

،  حالة غيابه، أو مـن يفوضـه      ى  على رئيس مجلس اإلدارة أو من يقوم مقامه ف        
مكان ظاهر  ى  فور إبالغه بكشوف المترشحين المعتمدة من الجهة اإلدارية أن يضعها ف          

  . للوحدة وجميع الفروع التابعة لهاى بالمركز الرئيس
  )١١(ادة ــم

قرار ، وعلى الجهـات المعنيـة    كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا ال        ى  يلغ
  . تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه

  )١٢(ادة ــم
  . لتاريخ نشرهى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى ينشر هذا القرار ف

  ٦/٤/٢٠٢٢: صدر فى 

  وزير القوى العاملة
  حممد حممود سعفان

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  أبریل ٦فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١١

  ملواعيد الرتشح واالنتخاب اجلدول الزمىن 
   الوحدات التابعة للقطاع العامإدارةلعضوية مجالس 

  ٢٠٢٦ / ٢٠٢٢وقطاع األعمال العام للدورة النقابية 
ـ   -لالنتخابات  ى  المرحلة األول     يـدخل ضـمن    اتمـارس نـشاطً   ى  الوحدات الت

   :المجاالت اآلتية
    . البترول -٢     الصناعات الغذائية-١

  .ية  الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائ-٤  . المرافق العامة -٣

  .ى النقل الجو -٦  .والصيد ى  الزراعة والر-٥

  .ى  اإلنتاج الحرب-٨  . الغزل والنسيج -٧

     النقل البحري-٩
 

  عدد األيام  اليــــوم احملــدد  اإلجراء

  فتح باب الترشح
  ٢٠٢٢/ ٨/٥من يوم األحد املوافق 

  ٩/٥/٢٠٢٢ثنني املوافق يوم اإلى إل
٢  

  إعالن أسماء املرشحني
  ٥/٢٠٢٢ /١٠املوافق  ثاءالثال

  ١١/٥/٢٠٢٢إلى األربعاء املوافق 
٢  

  ١  ١٢/٥/٢٠٢٢يوم اخلميس املوافق  الطعون 
  ١  ١٣/٥/٢٠٢٢اجلمعة املوافق  الطعونى البت ف

  إعالن الكشوف النهائية
  ١٤/٥/٢٠٢٢السبت املوافق 

   ١٥/٥/٢٠٢٢إلى يوم األحد املوافق 
٢  

  ١   ١٦/٥/٢٠٢٢اإلثنني املوافق   االنتخابات 

  ١   ٢٠٢٢/ ٥/ ١٧الثالثاء املوافق   إعالن النتيجة والتظلم منها 
  ١  ٢٠٢٢ / ٥/ ١٨األربعاء املوافق   التظلمى البت ف

  إيداع األوراق
 ١٩/٥/٢٠٢٢من يوم اخلميس املوافق 

   ٢٠٢٢/ ٢٠/٥ إلى يوم اجلمعة املوافق
٢  

.

.



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  أبریل ٦فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٢

   :االت اآلتية يدخل ضمن المجاتمارس نشاطًى الوحدات الت -المرحلة الثانية 

  . التجارة -٢  .االتصاالت  -١
  .ى  النقل البر-٤  .  الكيماويات -٣
  . صناعات البناء واألخشاب -٦  .الصحافة والطباعة واإلعالم  -٥
  . البنوك والتأمينات -٨  .السياحة والفنادق  -٧
  . مجال أخر لم يتم النص عليه صراحةى  أ-١٠   .المناجم والمحاجر  -٩
 

  عدد األيام  اليــــوم احملــدد  ءاإلجرا

  فتح باب الترشح
  ٢١/٥/٢٠٢٢السبت املوافق  من يوم

  ٢٢/٥/٢٠٢٢يوم األحد املوافق إلى
٢  

  إعالن أسماء املرشحني
  ٢٣/٥/٢٠٢٢ ثنني املوافقيوم اإل

  ٢٤/٥/٢٠٢٢إلى يوم الثالثاء املوافق 
٢  

  ١  ٢٥/٥/٢٠٢٢املوافق  يوم األربعاء  الطعون

  ١  ٢٦/٥/٢٠٢٢يوم اخلميس املوافق   نالطعوى البت ف

  إعالن الكشوف النهائية
  ٢٠٢٢/ ٢٧/٥ يوم اجلمعة املوافق

  ٢٠٢٢/ ٢٨/٥ السبت املوافق إلى يوم
٢  

  ١  ٢٠٢٢ / ٥/ ٢٩يوم األحد املوافق   االنتخابات

  ١  ٢٠٢٢/ ٣٠/٥يوم اإلثنني املوافق   إعالن النتيجة والتظلم منها

  ١  ٢٠٢٢/ ٣١/٥املوافق  يوم الثالثاء  التظلمى البت ف

  إيداع األوراق
  ١/٦/٢٠٢٢ يوم األربعاء املوافق

  ٢٠٢٢/ ٢/٦ إلى يوم اخلميس املوافق
٢  

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  أبریل ٦فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٣

  القوى العاملةوزارة 
  ٢٠٢٢ لسنة ٤٧قرار رقم 

  بشأن موعد تقديم مقترح المشروعات االنتخابية
   للمنظمات النقابية العمالية

  وزير القوى العاملة
 تور ؛بعد االطالع على الدس

  الـصادر بالقـانون  ى وعلى قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظـيم النقـاب      
 والئحته التنفيذية ؛   وتعديالته٢٠١٧ لسنة ٢١٣ رقم

 بشأن مواعيد الترشـح واالنتخـاب       ٢٠٢٢ لسنة   ٤٥رقم  ى  وعلى القرار الوزار  
 ؛ ٢٠٢٦ / ٢٠٢٢لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 

   :قــــــرر
  )املادة األوىل ( 

دائرتهـا  ى  تلتزم المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع ف         
المقترح إلجراء العمليـة االنتخابيـة لمجـالس        ى  بالمشروع االنتخاب ى  مركزها الرئيس 
  ٢٢/٤/٢٠٢٢موعد غايته يوم الخميس الموافق ى ف إدارتها ، وذلك

  )املادة الثانية ( 
ى للمنظمة النقابية أو من يفوضه بأن يقدم المشروع االنتخاب        ى  يلتزم الممثل القانون  

  :ى  ما يلعلى أن يتضمن بيان
 .بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق االنتخاب  -١

 ىبالمركز الرئيـس (والمقرات االنتخابية المقترحة     بيان بعدد صناديق االقتراع    -٢
 .  وعناوينها) والفروع

 .للمنظمة النقابية إن وجد ى  لالئحة النظام األساساوفقًى االنتخاب بيان النظام -٣

ـ  ى  النـوع ى  بيان التمثيل النـسب    -٤   إن وجـد، وعـدد األعـضاء   ى أو الجغراف
 .قطاع /  منطقة/ لكل فرع 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  أبریل ٦فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٤

 أعضاء الجمعية العموميـة   عبارة عن جميع    ى   وه :كشوف بأسماء الناخبين     -٥
 . ممن لهم حق االنتخاب

  .ومسلسلة مرقمةى مقر انتخاب لكل الناخبين بأسماء كشوف -٦

 من أعضاء الجمعية العموميـة لعـضوية اللجنـة الفرعيـة          ) اثنين(ترشيح   -٧
  .  ، على أن يكونوا من غير المترشحينى كل مقر انتخابى المشرفة على االنتخاب ف

  )املادة الثالثة ( 
معتمـدة مـن المنظمـة النقابيـة         نسخ ورقية  من ثالث ى  خابيقدم المشروع االنت  

  وخاتم اإلدارة المختصة بالمنشأة إن وجـدت ، ونـسخة إلكترونيـة            وممهورة بخاتمها 
  .على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة 

  تـسلم المـودع صـورة      بإيداع تلك األوراق و    االمديرية أن تحرر محضر   ى  وعل
   . منه طبق األصل

  )املادة الرابعة ( 
  وعلى الجهـات المعنيـة تنفيـذه     يلغى كل قرار أو نص يخالف أحكام هذا القرار        

  . كل فيما يخصه
  )املادة اخلامسة ( 

  .لتاريخ نشره ى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى ينشر هذا القرار ف
  ٦/٤/٢٠٢٢: صدر فى 

  وزير القوى العاملة
  حممد حممود سعفان

 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  أبریل ٦فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٥

  القوى العاملةوزارة 
  ٢٠٢٢ لسنة ٤٨قرار رقم 

  وزير القوى العاملة
 ؛بعد االطالع على الدستور 

  وتعديالته ؛٢٠٠٣ لسنة ١٢وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
الـصادر  ى  وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حـق التنظـيم النقـاب           

  التنفيذية ؛ ، والئحته٢٠١٧ لسنة ٢١٣بالقانون رقم 
 مجـالس إدارة الوحـدات التابعـة      ى  فالعاملين  ى  تنظيم انتخاب ممثل  وعلى قانون   

  ؛٢٠١٨ لسنة ١٨ الصادر بالقانون رقم للقطاع العام وقطاع األعمال العام
قواعـد وإجـراءات     بشأن   ٢٠٢٢ لسنة   ٤٦وعلى قرار وزير القوى العاملة رقم       
 ؛ عة للقطاع العام وقطاع األعمال العامالترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التاب

   :قـــــــرر
  )املادة األوىل ( 

   تلتزم الوحدات التابعـة للقطـاع العـام وقطـاع األعمـال العـام الخاضـعة               
موعـد غايتـه يـوم الخمـيس     ى ف - المشار إليه ٢٠١٨ لسنة ١٨ألحكام القانون رقم  

دائرتهـا مركزهـا    ى  واقع ف  بموافاة مديريات القوى العاملة ال     - ٢٢/٤/٢٠٢٢الموافق  
ـ       ى  بالمشروع االنتخاب ى  الرئيس العـاملين  ى  المقترح إلجراء العمليـة االنتخابيـة لممثل

  :ى بمجالس اإلدارة متضمناً ما يل
عبارة عن جميع العاملين بالوحدة وفروعهـا  ى  وه : كشوف بأسماء الناخبين   -١

، ومـن يـؤدون    خـاب عشرة سنة عند االنتى بعد استبعاد من تقل أعمارهم عن ثـمان 
 . ، والمعينون تحت االختبار أعماالً عرضية أو مؤقتة

  )والفـروع ى  بـالمركز الرئيـس   (بيان بعدد اللجـان االنتخابيـة المقترحـة          -٢
   .ومسلسلة مرقمة انتخابية لجنة لكل الناخبين بأسماء وكشوف
  تخـاب من العاملين بالوحدة لعضوية اللجنة المشرفة على االن       ) اثنين( ترشيح   -٣

 . تتوافر فيهم شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وغير مترشحين  من العاملين الذين



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  أبریل ٦فى ) أ( تابع ٨١ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٦

  )املادة الثانية ( 
 مـن اإلدارة المختـصة      معتمـدة  من ثالث نسخ ورقية   ى  يقدم المشروع االنتخاب  

 ونسخة إلكترونيـة     إن وجدت  بالوحدة المنظمة النقابية     وخاتم وممهورة بخاتمها  بالوحدة
 .لى مديرية القوى العاملة المختصة انة مدمجة إسطوأعلى 

المديرية أن تحرر محضراً بإيداع تلك األوراق ويـسلم المـودع صـورة        ى  وعل 
  .  طبق األصل منه

  )املادة الثالثة ( 
  وعلى الجهـات المعنيـة تنفيـذه     يلغى كل قرار أو نص يخالف أحكام هذا القرار        

  .كل فيما يخصه 
  ) املادة الرابعة( 

  .لتاريخ نشره ى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى هذا القرار فينشر 
  ٦/٤/٢٠٢٢: صدر فى 

  وزير القوى العاملة
  حممد حممود سعفان

  

 

  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠٢٢ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
٩١٩ - ٦/٤/٢٠٢٢ - ٢٠٢١ / ٢٥٩٣١  

  


