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 آليات عمل اللوائح واالنظمة الخاصة 
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 الصفحة  البيــــــــــــــــــــــــــان 

  الكيان القانوني للجنة النقابية  الفصل األول:  

  األهداف واالختصاصات  الفصل الثاني:  

  شروط العضوية واالنضمام واالنسحاب  الفصل الثالث:  

  تشكيالت الجنة النقابية  الفصل الرابع:  

  شروط وإجراءات الترشح واالنتخابات  الفصل الخامس:  

  االنضمام للنقابة العامةأحكام  الفصل السادس:  

  الموارد المالية  الفصل السابع:  

  العاملين باللجنة النقابية  الفصل الثامن:  

  المزايا والخدمات  الفصل التاسع:  

  حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي  الفصل العاشر:  
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 مكونات اللوائح واألنظمة الخاصة بالنقابات واالتحادات ...  ❖

 بالمنظمات النقابية العمالية واالتحادات العمالية. صياغة اللوائح واألنظمة الخاصة  ❖

 أمثلة ....  ❖

 نموذج للوائح )أنظمة المنظمات النقابية(.  ▪

 الئحة النظام األساسي.  ▪

 الالئحة المالية.  ▪

 الالئحة اإلدارية.  ▪

اللوائح واألنظمة بصفة عامة والنقابات واالتحادات بصفة خاصة البد أن   مما ال شك فيه أن 

مح لبنودها  تحكمها صياغات  مختلف  فهم  أو  تفسير  أو  لبس  أي  يكون هناك  ال  حتى  ومنظمة،  ددة 

 وقواعدها. 

لذا فأنني سوف استعرض هنا نموذج الئحة النظام األساسي للنقابة العمالية، وبذات النصوص  

يمكن تطبيقها على طاقة المستويات النقابية المختلفة، فضاًل عن أنه يضاف فقط فلى المستويات  

ويات المتابعة والتنسيق فيما بين اللجان العمالية النقابية ذات التصنيف النوعي الواحد  األعلى مست

 والمتماثل حتى يكون مبدا الحريات النقابية منضبط.

 يضاف الى ذلك أيضًا التنسيق فيما بينهم وبين اإلدارات التنفيذية على المستوى األعلى. 

الئحة النظام األساسي الخاصة بالنقابات  لهذا سوف أستعرض للبنود التي يجب أ، تتضمنها  

والنقابات  العمالية،   العمالية  بالمنظمات  الخاصة  واألنظمة  اللوائح  لهذه  الصياغة  أيضًا  يتضمنها 

 - واالتحادات العمالية بما في ذلك اللوائح المالية وأيضًا اإلدارية وذلك على النحو التالي: 
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 تمارس اللجنة النقابية )العمالية / المهنية( للعاملين ........................................... (:  1 مادة )

ــادر    ابي الصــ ة حق التنظيم النـق اـي ة وحـم الـي ة العـم ابـي ات النـق انون المنظـم ام ـق ًا ألحـك ا وفـق ــاطـه نشــ

 بالقانون رقم ) ( لسنة ...

 المقر الرئيسي للجنة النقابية هو ............................................................. (: 2 مادة )

ًا رئيس مجلس إدارتـها أو من ينوب عـنه  ـقانو  يمـثل اللجـنة النـقابـية (:  3  ماادة ) اـبه    –ـن  –في ـحاـلة غـي

 بقرار من مجلس اإلدارة.
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اللجـنة النـقابـية حـماـية الحقوق المشـــروـعة ألعضــــائـها، واـلدـفا  عن    تســـتـهدف  (:  4  ماادة )

مصـالحهم المشـتر،ة، وتحسـين فروف وشـروط العمل، والقيام باألنشـطة ذات الطبيعة االجتماعية،  

 وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق األغراض اآلتية:الصحية، والثقافية، والعلمية، والرياضية، و

 نشر الوعي النقابي بين أعضائها بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه. .1

 رفع المستوى الثقافي ألعضائها عن طريق الدورات التثقيفية والنشر واإلعالم. .2

 رفع الكفاية المهنية ألعضائها واالرتقاء بمستواهم المهني.  .3

 رفع المستوى الصحي واالقتصادي واالجتماعي والرياضي ألعضائها وعائالتهم. .4

المشار،ـــــــــة في مناقشة مشروعــــــــــــات خطط التنميـــــــــة االقتصادية واالجتماعية بالمنشأة،   .5

 واإلسهام في تنفيذها.وحشد طاقات أعضائها من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط 

ويجوز للجنة أن تنشئ صناديق ادخار، أو زمالة، أو تكافل، أو صناديق لتمويل األنشطة الثقافية   .6

انون  ام ـق ًا ألحـك ة طبـق الـي اء ـم ا أعـب االت التي يترـتب عليـه ال في الـح ة لتعويا العـم اعـي واالجتـم

الجمعية العمومية، والجهات  العمل، وتخضـــع هذه الصـــناديق للرقابة المالية واإلدارية لكل من  

 الرقابية المالية المختصة دون غيرها.
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 تتولى اللجنة مباشرة االختصاصات اآلتية: (: 5 مادة )

 العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها. .1

 إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة. .2

في إعداد مشـروعات اتفاقيات العمل   –إن وجدت    –العامة المنضـمة إليها  االشـتراك مع النقابة   .3

 الجماعية.

 المشار،ة في مناقشة مشروعات خطط اإلنتاج بالمنشأة أو المعاونة في تنفيذها. .4

ــة بتنظيم شمون العمل والعمال، أو   .5 ــ ــ ــة المتعلق ــ ــة في وضع اللوائح والنظم الداخلي ــ المشار،

 مع النقابة العامة المنضمة إليها.تعديلها، وذلك بالتنسيق 

 تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها. .6

أية اختصــاصــات تقررها الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة وبما ال يخالف القوانيين واللوائح   .7

 ذات الصلة.
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 التالية:فيمن يكون عضوًا باللجنة النقابية أن تتوافر فيه الشروط يشترط  (:  6 مادة )

 أال يقل عمره عن خمسة عشر سنه في تاريخ تقدمة بطلب العضوية. .1

 أال يكون محجورًا عليه. .2

مشتغاًل بإحدى المهن أو األعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه اللجنة  أن يكون عاماًل   .3

 النقابية المعنية.

 أال يكون صاحب عمل في أي نشاط تجارى أو صناعي او زراعي أو خدمي. .4

أال يكون منضــــمًا إلى أـية منظـمة نـقابـية عـمالـية أخرى في ذات المســـتوى والتصـــنيف النـقابي   .5

 المهني.

إلى عضوية اللجنة أن يقدم طلبًا على االستمارة المعدة لذلك  على راغب االنضمام    (:  7  مادة )

رفضه   أو  طلبه  بقبول  ويخطر  الطلب،  تقديم  تاريخ  فيه  مثبتًا  ذلك،  على  دااًل  إيصااًل  ويمنح  إليها، 

الرفا   بيان األسباب في حالة  إقامته، مع  الوصول على محل  بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم 

 خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإال أعتبر الطلب مقبواًل. وذلك 

ويجوز لمن رفا طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة الواقع في  

 دائرتها محل عمله، وذلك خالل الثالثين يومًا التالية إلخطاره بهذا القرار. 
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ــمام طلب االللعامل فور تقديمه    (: 8 مادة ) ــم االنضـ ــداده رسـ ــوية وسـ ــتراك في العضـ شـ

ــنة وتاريخ   ــتراك الشــهري الحصــول على بطاقة العضــوية مثبتًا بها اســمه وعمله وعنوانه وس واالش

انضــمامه ورقم عضــويته وأية بيانات أخرى الزمة، وله ،ذلك الحصــول على صــورة من الئحة النظام  

 األساسي.

ـسحاب أن يتقدم بطلبه ،تابة إلى مجلس اإلدارة  على العـضو الراغب في االن  يجب  (: 9 مادة )

وللجنة أن تقوم بمســاعيها لدى الطالب إلقناعه بالعدول عن االنســحاب، وذلك خالل ثالثين يومًا من  

ـتاريخ تـقديم طلـبه، ـفإذا لم يـعدل عن طلـبه خالل ـهذه الفترة اعتبر الطـلب مقبوال، ويكون مســـمواًل 

 تى تاريخ االنسحاب، وأية التزامات مالية أخرى.عن سداد االشترا،ات المستحقة عليه ح

 تنتهي العضوية في اللجنة النقابية في أي من األحوال اآلتية::  (  10 مادة )

 االنسحاب. .1

 فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها. .2

اـمل المتعـطل من   .3 اء الـع ــداد االشـــتراك لـمدة )...........................(  ويجوز إعـف ــداد  ـعدم ســ ســ

 االشتراك خالل مدة تعطله عن العمل.

 الفصل من العضوية. .4

 الوفاة. .5

اإلحالة إلى التقاعد الي ســبب من األســباب مالم يطلب العضــو خالل شــهر من تاريخ اإلحالة إلى   .6

 التقاعد االحتفاظ بالعضوية.
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 الجمعية العمومية: أوالً:

هي السلطة العليا التي ترسم السياسة العامة للجنة، وتشرف  الجمعية العمومية    (:  11  مادة ) 

على ،افة شمونها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين إال في الحاالت التي تتطلب أغلبية خاصة  

 طبقًا ألحكام هذه الالئحة. 

لها تشكيل لجان من بين   الواردة في جدول أعمالها وتتولى  ويجوز  المسائل  أعضائها لبحث 

 االختصاصات المحددة في هذه الالئحة. 

ويجب أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على األقل في السنة، ويجوز أن  

رة،  تعقد بصفة غير عادية بناًء على طلب رئيس مجلس اإلدارة، أو طلب من ثلثي أعضاء مجلس اإلدا 

 أو ثلث أعضائها. 

انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا متى حضر أ،ثر من نصف عدد األعضاء    يكون  (:  12  مادة )

الذين لهم حق الحضور فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل االجتما  لمدة ساعتين ويكون االجتما  عندئذ  

جتما  إلى موعد يحدد خالل  صحيحًا إذا حضره ثلث عدد األعضاء، فإذا لم يتوافر هذا النصاب ُأجل اال

 شهر على األ،ثر. 

 ( العمومية بناء على دعوة من رئيس مجلس اإلدارة في األحوال    (:13مادة  الجمعية  تجتمع 

 التالية: 

الدورة   .1 بداية  المباشر في  السري  االقترا   بطريق  اإلدارة  وأعضاء مجلس  رئيس  انتخاب 

 النقابية. 

 اإلدارة في حالة نقص عدد أعضائه عن النصف. إجراء انتخابات تكميلية لمجلس   .2
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اتخاذ قرار بحل اللجنة اختياريا ويكون ذلك بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على   .3

 األقل. 

العمومية من خالل   الجمعية  األسباب يتم دعوة  وفى حالة حل مجلس اإلدارة ألي سبب من 

 النتخاب مجلس إدارة جديد. النقابة العامة المعنية إن وجدت أو الجهة اإلدارية 

 مجلس اإلدارة:ثانياً: 

هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة  مجلس اإلدارة    (:14مادة )

أعمال هيمة المكتب فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية والقيام بكافة األعمال الالزمة لتحقيق  

 أغراضها. 

مجلس اإلدارة من عدد من األعضاء ال يقل عن سبعة، وال يزيد عن واحد  يتكون    (:15مادة )

بين   من  المباشر،  السري  االقترا   طريق  عن  للجنة  العمومية  الجمعية  تنتخبهم  عضوًا،  وعشرين 

 أعضائها، وذلك على النحو التالي: 

يقل    في حالة عدم زيادة العضوية عن خمسة االف عضو يتم انتخاب مجلس اإلدارة من عدد ال -أ

 عن سبعة أعضاء وال يزيد عن أحد عشر عضوًا. 

في حالة العضوية التي تزيد عن خمسة آالف عضو حتى عشرة آالف عضو يتم انتخاب مجلس   - ب

 اإلدارة من عدد ال يقل عن سبعة أعضاء وال يزيد عن ثالثة عشر عضوًا. 

انتخاب    في حالة العضوية التي تزيد عن عشرة آالف عضو وحتى خمسة عشر ألف عضو يتم  -ج

 مجلس اإلدارة من عدد ال يقل عن تسعة أعضاء وال يزيد عن خمسة عشر عضوًا. 

في حالة زيادة العضوية عن خمسة عشر ألف عضو يتم انتخاب مجلس اإلدارة من عدد ال يقل   -د

 عن أحد عشر عضوًا وال يزيد عن واحد وعشرين عضوًا. 

 ( اإلدارة 16مادة  مجلس  تشكيل  في  يراعى  لفرو   ،  (:  والجغرافي  والنوعي  النسبي  التمثيل 

تلك   على  تطرأ  التي  التغيرات  مع مراعاة  فر ،  بكل  العمومية  الجمعية  أعضاء  عدد  المنشأة، حسب 

 األعداد، و،ذلك تمثيل المرأة والشباب ،لما أمكن ذلك. 
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لالجتما   الدورية مرة ،ل شهر على األقل، ويجوز دعوته  يعقد المجلس اجتماعاته    (:17مادة ) 

بصفة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو طلب ،تابي مسبب من ثلث أعضائه على األقل، ويجب أن  

يرفق بالدعوة جدول أعمال االجتما  ومذ،راته، وذلك فيما عدا الموضوعات التي يرى الرئيس عرضها  

 أثناء الجلسة. 

 ( المجلس  (:18مادة  اإلدار  على  الجهة  إلى  التقدم  تكوينه  بالمستندات  بمجرد  المختصة  ية 

 المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك. 

أن يختار من بين أعضاء الجمعية العمومية مندوبًا، أو أ،ثر، بكل  يجوز للمجلس،    (:19مادة ) 

 قسم، أو وحدة، أو إدارة بالمنشأة، أو فروعها، ليكونوا حلقة االتصال بين األعضاء والمجلس. 

بين بالقسم، أو الوحدة، أو اإلدارة، حسب عدد العاملين بكل منها،  ويحدد المجلس عدد المندو

ويراعي في اختيار المندوب النقابي أن يجيد القراءة والكتابة ويكون محل ثقة زمالئه، ويقتصر دوره  

على حل المشا،ل الفردية لألعضاء وتوصيل الخدمات النقابية إليهم ونقل اتجاهات وآراء العمال إلى  

 المجلس. 

وضع األسس لمزاولة المندوب النقابي لنشاطه    – باالتفاق مع إدارة المنشاة    – ى المجلس  وعل 

 في مكان العمل وأثنائه. 

يخالف   او  له  المحددة  االختصاصات  إطار  يخرج عن  الذي  المندوب  يعزل  أن  للمجلس  ويكون 

 األسس الموضوعية لمزاولة نشاطه بالمنشاة. 

كل لجانًا فرعية من بين أعضائه في مجاالت التوعية  أن يشيجوز لمجلس اإلدارة   (:20مادة )

 والكفاية اإلنتاجية وفى المجاالت االجتماعية والثقافية وغيرها. 

إال إذا حضره أغلبية أعضائه وتصدر القرارات  ال يكون اجتما  مجلس اإلدارة صحيحًا    (:21مادة )

أغلب ية خاصة طبقًا لهذه الالئحة، وغذا  باألغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا الحاالت التي تتطلب 

تساوت األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعتبر العضو مستقياًل من المجلس إذا تغيب عن  

 ( جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس.  -----------الحضور عدد ) 
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( اجتما  له عقب تشكيله بطريق االقترا     ينتخب مجلس اإلدارة   (:22مادة  أول  السري  في 

هيمة مكتب تعاون رئيس المجلس، وتتكون من نائب أو أ،ثر للرئيس، وأمين عام، وأمين عام مساعد،  

 وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد. 

وال يجوز للمجلس تغيير أعضاء هيمة المكتب ،لهم أو بعضهم إال إذا ،ان هذا الموضو  مدرجًا  

ية ثلثي عدد أعضائه، بما يضمن االستقرار للتنظيم  بجدول أعمال اجتماعه ويكون القرار بموافقة أغلب

 النقابي ويحقق أهدافه ومصالح أعضائه. 

تتولى هيمة المكتب تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وتحدد اختصاصات أعضائها على    (:23مادة )

 النحو التالي: 

مجلس    الرئيس: -1 بدعوة  ويختص  الجهات  جميع  امام  للجنة  القانوني  الممثل  اإلدارة  هو 

والجمعية العمومية ورئاسة جلساتها والتوقيع على محاضر الجلسات مع األمين العام وجميع أعضاء  

 المجلس الحاضرين و،ذلك االشراف على جميع أعمالها. 

الرئيس: -2 بحكم    نائب  االخالل  الرئيس في حالة غيابة، وذلك مع عدم  اختصاصات  له  يكون 

إلدارة حق تخويله بعا االختصاصات المالية واإلدارية أو الفنية  ( من هذه الالئحة، ولمجلس ا3المادة )

 الدائمة، وعند تعدد النواب يحدد رئيس المجلس من ينوب عنه في حالة غيابه. 

العام: -3 وتدوين    األمني  العمومية  والجمعية  المجلس  جلسات  اعمال  جدول  بتحضير  يقوم 

ن يرفق بالدعوة جدول أعمال اجتماعات  محاضرها وتوقيعها من الرئيس واألعضاء الحاضرين ويجب أ

والدفاتر  والملفات والسجالت  والمراسالت  الكتابية  المجلس، ،ما يقوم باإلشراف على ،افة االعمال 

 واألوراق والعقود وجميع أعمال السكرتارية. 

العام املساعد:  -4 غيابه    االمني  حالة  ويحل محله في  أعماله  العام في جميع  األمين  يعاون 

 دارة حق تخويله بعا االختصاصات األخرى.ولمجلس اإل

الصندوق: -5 وإيراداتها    أمني  حساباتها  دفاتر  إمساك  عن  فضاًل  ماليًا،  اللجنة  إدارة  يتولى 

ومصروفاتها وإيدا  أموالها في البنك وصرف ما يقرر صرفه بموجب إذن صرف موقع عليه منه ومن  

 الرئيس. 
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االشترا،ات بالدفاتر والسجالت وحفظ المستندات المالية مع مراعاة  وعليه مراقبة التحصيل وقيد  

الالئحة،   وهذه  المالية  والالئحة  لذلك  المنظم  القانون  ألحكام  وفقًا  والمصروفات  اإليرادات  مطابقة 

 وعليه أن يقدم تقريرًا شهريًا إلى مجلس اإلدارة عن الحالة المالية لإليرادات والمصروفات. 

 مشرو  الموازنة التقديرية لكيفية التصرف في أموال اللجنة. ،ما يقوم بإعداد  

يعاون أمين الصندوق في جميع أعماله ويحل محله في حالة غيابه،    أمني الصندوق املساعد: -6

 ولمجلس اإلدارة حق تخويله بعا االختصاصات األخرى.
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 يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة ما يلي:  (:24مادة )

A.  .أن يكون بالغًا سن الرشد ،امل األهلية 

B. .أن يكون حاصاًل على شهادة إتمام التعليم األساسي أو شهادة محو األمية على األقل 

C.   الشـترا،اتها بصـفة منتظمة لمدة أن يكون عضـوًا بالجمعية العمومية للجنة النقابية ومسـددًا

 )...........................( على األقل.

D.  من هذه الالئحة. 6أن تتوافر في شأنه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم 

E. :أال يكون من بين الفمات اآلتية 

العاملين المختـصين أو المفوـضين في ممارـسة ،ل أو بعا ـسلطات ـصاحب العمل في القطا    -1

 لخاص وذلك خالل فترة مباشرتهم هذه السلطات.ا

الـعاملين الشــــاغلين إلـحدى الوـفائف القـيادـية في الحكوـمة ووـحدات اإلدارة المحلـية والهيـمات   -2

العامة خدمية ،انت أم اقتـصادية واألجهزة الحكومية التي لها موازنات خاـصة وـشر،ات القطا   

القطـا  ا املين ـب ام، والـع ال الـع ام وقطـا  األعـم اري والقطـا  المشـــترك والقطـا   الـع الســـتثـم

 التعاوني.

ويســتثنى من ذلك شــاغلي إحدى الوفائف التكرارية من مســتوى وفائف رلســاء القطاعات أو  

 مديري العموم أو اإلدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.
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ا عدا أعضــاء مجالس اإلدارة  رلســاء وأعضــاء مجالس إدارة القطاعات والهيمات والشــر،ات فيم -3

 المنتخبين.

F. .أال يكون عاماًل مؤقتًا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندًا أو في إجازة خاصة بدون مرتب 

G.   أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف

 الحالتين.أو األمانة مالم يكن قد رد إلية اعتباره في 

وفى جميع األحوال يـستثنى عمال القطا  غير المنظم والعمالة غير المنتظمة من أي ـشرط ال 

 يتماشى مع طبيعة أعمالهم.

ويجب أن تتوافر ـشروط عضـوية اللجنة النقابية و،ذا ـشروط الترـشح لعضـوية مجلس إدارتها  

 في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية.

لمســـتـندات التي يتـقدم بـها المرشـــح لعضـــوـية اللجـنة النـقابـية، أوراـقًا  ،ـما تعتبر األوراق وا

 رسمية.

اـعد ألي ســــبب من األســــباب والتحق بعـمل داـخل ذات    (:25ماادة ) يجوز لمن أحـيل إلى التـق

  المنشـأة أو التصـنيف النقابي الذي تضـمه اللجنة النقابية المهنية دون فاصـل زمني الحق في

 إلدارة وذلك في حالة توافر الشروط التالية:االنتخاب أو الترشح لمجلس ا

 استمراره في سداد االشتراك. .1

 تقديم عقد عمل معتمد داخل ذات المنشأة بالنسبة للجنة النقابية للمنشاة. .2

 إفادة من مكتب التأمينات االجتماعية المختص يثبت التأمين عليه ضد إصابات العمل. .3

باسـتمرارية العضـو في عضـويتها، على أن يعتمد هذا القرار من  صـدور قرار من اللجنة النقابية   .4

 النقابة العامة إن وجدت أو من الجهة اإلدارية المختصة.
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ــراف لجان عامة تشــكل لهذا  يتم إجراء انتخابات    (:26مادة ) عضــوية مجلس اإلدارة تحت إش

 الغرض.

رئيس المجلس وعضوية  لجنة لالنتخابات برئاسة    تشكل بقرار من مجلس اإلدارة  (:27مادة )

 أحد الخبراء وأحد أعضاء الجمعية العمومية على ان تختص هذه اللجنة بما يلي:

وضــع ضــوابط توزيع األعداد الخاصــة بالتمثيل النســبي والنوعي والجغرافي وطريقة االنتخابات   .1

 وتمثيل المرأة والشباب ،لما أمكن ذلك.

الترشـح ومراحل االنتخابات لعضـوية مجلس    الرد على جميع االسـتفسـارات التي تتعلق بإجراءات .2

 اإلدارة، وعلى األخص االستفسارات المتعلقة بشروط الترشح والمستندات المطلوب تقديمها.

ــبو  على األ،ثر قبل ال يجوز أن تزيد   (:28مادة ) ــحين عن أسـ مدة الدعاية االنتخابية للمرشـ

عايته بالموضوعية ومبادئ وميثاق موعد إجراء االنتخابات بالموقع، مع التزام ،ل مرشح في د

الـشرف األخالقي للعمل النقابي، والبعد التام عن اـستخدام الـشعارات الحزبية، أو الـسياـسية، أو 

 الدينية، أو العدائية.

لجـنة االنتـخاب محضـــرًا يثـبت فـيه ـتاريخ، ووـقت ـبدء عملـية االنتـخاب  يحرر رئيس    (:29ماادة )

واإلجراءات التي اتخذت بشــأنها، ،ما يثبت   –إن وجدت    –والمصــاعب والمشــكالت التي واجهته  

 الوقت الذي انتهت فيه عملية االنتخابات، ويوقع الرئيس واألعضاء على المحضر.

في مباشــرة مهامها حتى الســاعة المحددة النتهاء عملية  تســتمر لجان االنتخابات   (:30مادة )

لـجان االنتـخاـبات لم ـيدلوا ـبأصـــواتهم يتم  االنتـخاب، وفى ـحاـلة وجود ـعدد من الـناخبين بمقر 

 حصرهم، ويسمح لهم باإلدالء بأصواتهم.

يتم فرز األصـــوات بمقر لجـنة االنتـخاب، أو ـباي مقر مـناســــب طبـقا للمقتضــــيات التي تراـها  
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ــناديق االنتخاب قبل نقلها إلى مقر الفرز،   ــميع صـ ــة، على أن يتم تشـ اللجنة العامة المختصـ

 وإثبات ذلك في المحضر.

وفى جميع األحوال يجب أن يحرر رئيس لجنة االنتخاب محضــرا يثبت فيه نتيجة الفرز، ويوقع 

 على المحضر مع باقي األعضاء.

في حضـــور عملـية فرز األصـــوات، وبـما ال يـخل  الحقللمرشـــحين، أو مـندوبيهم   (:31ماادة )

 .بسالمة وأمن العملية االنتخابية، أو يؤثر على حسن سيرها، و،فالة حيدتها

ــأنها إذا حدث    (:32مادة ) ــويت، أو الفرز أي أعمال من شـ  التأثير على نزاهةأثناء عملية التصـ

العملية االنتخابية، سـواء ،انت من المرشـحين، أو مندوبيهم، أو من الغير، يجوز لرئيس لجنة  

ة االنتخاب وقف عملية التصويت، أو الفرز مؤقتًا بحسب األحوال، لحين استقرار األوضا ، وعود

 الهدوء، مع إثبات هذه الواقعة في المحضر النهائي.

االنتـخاـبات مـحاضـــر التصـــوـيت والفرز، إلى اللجـنة الـعاـمة  يرســــل رئيس لجـنة    (:33ماادة )

ا في مكـان فـاهر أو أ،ثر في مقر   ــة العتمـادهـا، وإعالن نتيجـة االنتخـاب، وتعليقـه المختصــ

لنتيجة أـسماء جميع المرـشحين، وعدد  اللجنة، وفي مقار لجان االنتخاب، على ان تتـضمن هذه ا

 األصوات الحاصل عليها ،ل منهم مرتبة ترتيبا تنازليًا.

من مرشح في عدد األصوات، تتولى اللجنة العامة المختصة إجراء  إذا تساوى أ،ثر    (:34مادة )

القرعة بينهم في حضـورهم أو مندوبيهم، فإذا تعذر ذلك تجرى في غيابهم لتحديد الفائزين  

 على أن يحرر محضر بنتيجة القرعة.منهم، 

من مجلس اإلدارة لجنة برئاســة رئيس المجلس وعضــوية  تشــكل بقرار    ( :35مادة )
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أحد القانونيين ، واحد أعضـــاء الجمعية العمومية ، على أن تختص هذه اللجنة بمراجعة عقود  

ــن   ــاء مجلس اإلدارة المحالين إلى المعاغ لبلو  السـ ــة بأعضـ القانونية ، وذلك  العمل الخاصـ

للوقوف على مدى توافر ـشرط االـشتغال بإحدى المهن أو األعمال الداخلة ـضمن ذات التـصنيف  

النقابي للجنة النقابية المهنية أو داخل ذات المنشــاة بحســب األحوال بعقد عمل معتمد ودون 

على    فاصــل زمني ، وتقديم شــهادة من مكتب التأمينات االجتماعية المختصــة تفيد التامين

 العضو ضد إصابات العمل وفقًا لقانون التامين االجتماعي ذات الصلة.

ا يحقق   ًا وبـم اماًل مؤقـت ان العضـــو ـع ا إذا ـ، دة، وـم ددة الـم ة العقود مـح ة مراجـع وللجـن

مصـالح التنظيم النقابي ويحفظ له اـستقالليته ويصـون الحريات النقابية التي ،فلها الدـستور  

 واالتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.والقانون 

ــتمرار العضــوية   وتعرض اللجنة ما تنتهي إليه على مجلس اإلدارة إلصــدار قراره باس

 من عدمه، على ان يتم إيدا  هذا القرار بالجهة اإلدارية المختصة.
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تلتزم اللجـنة في ـحاـلة رغبتـها في االنضــــمام إلى النـقاـبة الـعاـمة بـناء على قرار جمعيتـها    (:36ماادة )

 العمومية التقدم بطلب مرفقًا به ما يلي:

 الئحة النظام األساسي. .1

 بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارتها وهيمة مكتبها ومحاضر تشكيلها. .2

 بيان بعدد العمال المنخرطين في عضويتها. .3

 الجهة اإلدارية تفيد قيد وإيدا  اوراقها لديها. شهادة من   .4

في الجمعـية العمومـية للنـقابة العامة المنضـــمة إليها بممثل أو أ،ثر    تمـثل اللجـنة النـقابـية (:37مادة)

يختارهم مجلس إدارتها من بين أعضــائها وذلك طبقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الئحة النظام  

 األساسي للنقابة العامة.

 اللجنة النقابية باآلتي: تلتزم (:38دة )ما

 ميثاق الشرف األخالقي للعمل النقابي للنقابة العامة. .1

 لوائح النظم األساسية والمالية واإلدارية للنقابة العامة. .2

سـداد مقابل االنضـمام واالشـترا،ات في المواعيد المقررة وفقا لالئحة النظام األسـاسـي للنقابة   .3

 العامة.
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 تتكون موارد اللجنة من:  (:39مادة )

 مقابل االنضمام.  -1

 االشترا،ات التي يدفعها األعضاء شهريًا.  -2

ًا وتـحدد الج ا، وفـق ادتـه ا النظر في زـي ام، واالشـــتراك، ولـه اـبل االنضــــم ة مـق ة قيـم ة العمومـي معـي

 لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها على النحو الذي تحدده الالئحة المالية وهذه الالئحة.

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

ت، وعائد األنشــطة الفنية، والرياضــية، والثقافية، والعلمية، واالجتماعية، والصــحية  عائد الحفال -3

 والترفيهية، وغير ذلك من أنشطتها.

ــها وفقا  -4 ــايا التي يقبلها مجلس اإلدارة وال تتعارض مع أغراضـ اإلعانات والهبات والتبرعات والوصـ

 ألحكام القانون ذات الصلة.

 عائد استثمار أموالها. -5

 ألخرى التي تقرها الجمعية العمومية وال تتعارض مع أحكام القانون.الموارد ا -6

 ويتم الصرف من الموارد على األنشطة، واالغراض التي أنشمت من اجلها.

 بسداد قيمة االشتراك الشهري في المواعيد المقررة لذلك.يلتزم عضو اللجنة  (:40مادة )

ــأة التي يعمل بها العامل   ــتقطا  قيمة   –بناء على طلب ،تابي منه   –ويجب على المنشـ أن تقوم باسـ

االـشتراك في العضـوية النقابية من أجره، وتوريدها إلى اللجنة، وذلك في النصـف األول من ،ل ـشهر 
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نصـف األول  ميالدي، ،ما يجب على المنـشأة أن توافيها عند اـستقطاعها االـشترا،ات ألول مرة، وفى ال

من شـهر يناير سـنويًا، بكشـف بأسـماء العمال الذين اسـتقطعت االشـترا،ات منهم، و،لما حدث تغير 

 في هذا البيان شهريًا.

يعفي العضو من سداد االشتراك الشهري مع حقه في االستمرار في العضوية في الحاالت    (:41مادة )

 اآلتية:

A. .إذا استدعى للخدمة العسكرية أو العامة 

B.  تعطل عن العمل لسبب ال إرادي.إذا 

ولمجلس اإلدارة أن يعفى العضـو من االـشتراك ألـسباب أخرى قهرية تخضـع لتقديره، ويسـرى 

اإلعفاء في هذه الحالة لمدة أثني عشــر شــهرًا بحد أقصــى، ويجوز تجديده طالما فلت هذه األســباب  

 قائمة.

ــتراك في حكم ــم االنضــمام أو االش ــداد رس ــتراك في   ويعتبر من أعفى من س ــدد االش من س

تطبيق أحـكام ـهذا النـظام، وال يجوز إصــــدار قرارات اإلعـفاء خالل الثالـثة أشـــهر األخيرة من اـلدورة  

 االنتخابية.

ــبة )تلتزم اللجنة    (:42مادة ) ــهريًا للنقابة العامة  40النقابية بأداء نس ــائها ش ــترا،ات أعض %( من اش

 وعي أعلى()إذا ،ان يوجد تنظيم نقابي نالمنضمة إليها، 

في حسـاب بنكي باسـمها بأحد المصـارف، وال يجوز صـرف أي مبل  من  تود  أموال اللجنة    (:43مادة )

هذا الحـساب، إال بـشيك موقع من رئيـسها وأمين ـصندوقها أو من يحل محلهما في حالة الغياب بحـسب  

 األحوال.
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ة إال بقرار من مجلس إدال يصـــرف أي    (:44ماادة ) دود األغراض  مبل  من أموال اللجـن ا وفى ـح ارتـه

 النقابية وطبقا للقواعد والشروط واألحكام المقررة في الئحتها المالية وهذه الالئحة.

ه ـهذه   ــابـقة من المجلس على أن تعرض علـي ة يجوز الصـــرف بغير موافـقة ســ وفى الـحاالت الـطارـئ

لعضـو المتـصرف  الحاالت في اول اجتما  مـشفوعة بأـسباب ومـستندات الصـرف فإذا لم يوافق يتحمل ا

 بقيمة األضرار الناتجة عن تصرفه.

في ســـبيل تحقيق أهدافها أن تســـتثمر أموالها في أوجه اســـتثمار أمنه وفقًا يجوز للجنة    (:45مادة )

 للقواعد التي تحددها الئحتها المالية وهذه الالئحة.

 إتيان التصرفات التالية:ال يجوز للجنة  (:46مادة )

A.  مضاربات أو مراهنات.الدخول في 

B.  إنشــــاء أو شـــراء أو بيع العـقارات المملوـ،ة لـها إال بـناء على طـلب من مجلس اإلدارة على أن تتـخذ

ة المقررة ويراعى اعتمـاد هـذه القرارات والتصـــرفـات في اول اجتمـا    ،ـافـة اإلجراءات القـانونـي

 للجمعية العمومية.

C.  اـنت عـقارات أو منقوالت إال لغرض نـقابي أو التـنازل عن أي جزء من أموالـها ـبدون مـقاـبل ســـواء ،ـ

 قومي وبموافقة مجلس اإلدارة واعتماد الجمعية العمومية لها.

D. . قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات أو وصايا بالمخالفة ألحكام القانون ذات الصلة 

 عام.للجنة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ،ل تبدأ السنة المالية  (:47مادة )

للجمعية العمومية الحســاب الختامي والموازنة العامة مصــدقا عليها  يقدم مجلس اإلدارة   (:48مادة )

 من محاسب قانوني معتمد و،ذلك تقريره ومالحظاته عليها.

ــير العمل وأحكام الرقابة على  تمســك اللجنة الســجالت   (:49مادة ) والدفاتر التي يتطلبها حســن س
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نـشاطها وأموالها ويجب أن تكون جميع الـسجالت والدفاتر مـستوفاة أواًل بأول، وألعـضاء مجلس اإلدارة  

الحق في االطال  على هذه الدفاتر والـسجالت في أوقات العمل في مقر اللجنة في حضـور األـشخاص 

 السجالت.الموجودة في عهدتهم هذه 

ـباألحـكام الواردة ـبالالئـحة الـمالـية التي تنظم صـــرف الـبدالت ألعضــــاء مع ـعدم االخالل   (:50ماادة )

 مجلس إدارتها بمناسبة قيامهم بالنشاط النقابي.

ال يجوز لعـضو مجلس اإلدارة تقاـضي أجور أو مكافمات تحت أي مـسمى نظير قيامه بممارـسة النـشاط  

يصـــرف لممثلي اللجنة في عضـــوية مجالس إدارة الشـــر،ات التابعة  النقابي، ويســـتثني من ذلك ما 

وجمعـياتـها الـعاـمة من مســـتحـقات ســـواء ـ،اـنت مـكافـمات أو ـبدالت أو أرـبام وذـلك نظير قـيامهم ـبأداء 

 أعمال وتحمل أعباء ومسموليات هذه العضوية.

موعد أقصـــاه شـــهر  مشـــرو  موازنة اللجنة للســـنة المالية التالية فييقر مجلس اإلدارة    (:51مادة )

 أ،توبر من ،ل عام، ويجوز تعديل االعتمادات المخصصة بقرار من المجلس.

للجمعية العمومية الحسـاب الختامي والموارنة العامة وبيانًا تفصـيليًا  يقدم مجلس اإلدارة    (:52مادة )

ظات الواردة  باإليرادات والمصــروفات، مصــدقًا عليها من المحاســب القانوني مع تالوة تقريره والمالح

 عليه إن وجدت.

من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشرة الرقابة المالية واإلدارية الذاتية  تشكل بقرار    (:53مادة )

على اعمال اللجنة النقابية أو المشــروعات التابعة لها، وال يجوز عزل أعضــاء هذه اللجان إال بقرار من  

 الجمعية العمومية.
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 يضع مجلس اإلدارة نظامًا للعاملين بها ويشمل على األخص ما يلي: (:59مادة )

 قواعد وشروط التعيين والترقية. -1

 جداول األجور والعالوات. -2

 ساعات العمل وفترات الراحة وايام الراحة األسبوعية. -3

 وإجراءات التأديب.قواعد  -4

 المكافأت والحوافز األخرى. -5

ويـشترط أال تقل حقوق العمال في هذا النظام عن الحقوق المقررة في القوانين المعمول  

 بها.

 

يضـــع مجلس اإلدارة اللوائح الخاصـــة بالمزايا والخدمات االجتماعية والصـــحية والمهنية    (:60مادة )

 وغيرها، التي يتمتع بها األعضاء، وحاالت وشروط استحقاقها أو الحرمان منها.

ــاء الجمعية العمومية  يجوز لمجلس اإلدارة المواف  (:61مادة ) ــاعدات ألعضـ قة على منح إعانات ومسـ

والـعاملين ـباللجـنة، وذـلك في ـحاـلة الكوارث واألمراض والعملـيات الجراحـية وغيرـها من الـحاالت وفـقًا  

 لظروف ،ل حالة على حدة.
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ان الن  (:62ماادة ) دعيم الكـي ه في ـت اون مع زمالـئ ة أن يتـع ة العمومـي ابي  يـجب على عضـــو الجمعـي ـق

 والحفاظ عليه بما يحقق أهدافه، وعليه بصفة خاصة االلتزام بما يلي:

A.   ـسداد االـشتراك الشـهري خالل خمسـة عشـر يومًا على األ،ثر من تاريخ اـستحقاقه مالم تقم إدارة

 المنشأة بتوريد االشتراك مباشرة الى اللجنة.

B. .تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 

C.  بالمنظمات النقابية أو بأحد تـشكيالتها أو قيادتها وأال يقوم بأي عمل يـسئ إليها أو يـضر أال يـشهر

 بأموالها وحقوقها.

D. .احترام ميثاق الشرف األخالقي للعمل النقابي وال يخرج عن مبادئه 

E.   ــوية ــية أو الحزبية أو الدينية في الدعاية االنتخابية لعض ــياس ــعارات الس ــتخدام الش البعد عن اس

دارات المنظـمات النـقابـية أو في ـ،ل ـما يتعلق بشـــمون العـمل النـقابي والحرص اـلدائم  مـجالس إ

ايير العـمل اـلدولـية   ا لمـع ا حرًا وفـق ابـي ًا نـق اره تنظيـم على ـعدم إقـحاـمه في مـثل ـهذه األمور ـباعتـب

 التي صدقت عليها.

ارة للقيام  أن يقرر تفر  عضـــو، او أ،ثر من أعضـــاء مجلس اإلدلمجلس إدارة اللجنة    (:63مادة )

ـبالنشــــاط النـقابي، وذـلك في نـطاق الـعدد، والشـــروط، واألوضــــا  التي تنظمـها ـهذه الالئـحة أو 

 القانون ذات الصلة.
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ــتحقاته ومكافأته والترقيات ... وجميع ما  ــو المتفر  خالل فترة تفرغه ،افة مسـ ــتحق العضـ ويسـ

 س العمل.يحصل عليه زمالئه في العمل من نفس المستوى الوفيفي و،أنه على را

إخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفر ، والجهة اإلدارية  على مجلس اإلدارة    (:64مادة )

 ا المختصة، بقرار التفر  فور صدوره بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول.

بإخطار جهة العمل باإلجازات التي يحـصل عليها العـضو المتفر   تقوم اللجنة النقابية   (:65مادة )

 ثناء فترة تفرغه شهريًا.أ

مجلس اإلدارة الذين يجوز إصــدار قرار بتفرغهم، وفقًا لعدد عمال يحدد عدد أعضــاء   (:66مادة )

 المنشأة والشروط واألوضا  الخاصة بتفرغهم على النحو الوارد بالالئحة.

يعة العمل  ، والتدريبية، والتثقيفية، التي تســـتلزمها طبتعتبر مدة الدورات الدراســـية  (:67مادة )

ــية باجر ،امل، ،ما تعتبر مدة المهام النقابية لهم   ــائها إجازة دراسـ وتعدها اللجنة النقابية ألعضـ

ســـواء في اـلداـخل أو الـخارج إـجازة ـخاصــــة ـبأجر ـ،اـمل وفـقًا ألحـكام ـهذه الالئـحة والقوانيين ذات  

 الصلة.

عن أي تصـرف  –،ل في حدود اختصـاصـه    –  رئيس وأعضـاء مجلس اإلدارة مسـمولون (:68مادة )

ــي والمالي واإلداري أو أية لوائح نظم أخرى   ــاس يكون مخالفًا ألحكام القانون أو الئحة النظام األس

 يضعها التنظيم النقابي.

 ويكون العضو مسمواًل عن األضرار التي لحقت باللجنة من جراء هذا التصرف.

ــامن فيمـا بينهم وعلى مجلس اإلدارة اتخـاذ فـإذا تعـدد المخـالفون تكون   التضــ مســـموليتهم ـب

 اإلجراءات المتعلقة بمساءلتهم ومحاسبتهم طبقًا لألحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
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الف على    (:69ماادة ) ة على عضـــو مجلس اإلدارة المـخ أديبـي ات الـت لمجلس اإلدارة توقيع العقوـب

 النحو التالي:

 اإلنذار. -أ

 اللوم. -ب 

 من ،ل أو بعا المزايا لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر. الحرمان -ج

 الوقف عن مباشرة النشاط النقابي وفقًا للقواعد واإلجراءات المقررة في القانون ذات الصلة. -د

ــوية النقابية   ــل من العض ــحب الثقة والفص وللجمعية العمومية دون غيرها توقيع عقوبتي س

 .وفقًا ألحكام هذه الالئحة والقانون ذات الصلة
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 تتكون الموارد المالية على النحو التالي: (:1مادة )

 مقابل االنضمام. -1

 االشترا،ات الشهرية التي يدفعها األعضاء. -2

زـيادتـها، وفـقًا  وتـحدد الجمعـية العمومـية قيـمة المـقاـبل االنضــــمام، واالشـــتراك، ولـها النظر في  

 لظروف ومواجهة نفقاتها وأعبائها على النحو الذي تحدده الئحة النظام األساسي لها.

ويجوز للجـنة اعتـبار ـبداـية تحصــــيل االشـــتراك عن الشـــهر األول من العضـــوـية بمـثاـبة مـقاـبل  

 االنضمام.

اعية، والصحية،  عائد الحفالت، وعائد األنشطة الفنية، والرياضية والثقافية، والعلمية، واالجتم -3

 والترفيهية، وغير ذلك من أنشطتها.

اإلعانات، والهبات والتبرعات والوصـــايا التي يقبلها مجلس اإلدارة وال تتعارض مع أغراضـــها   -4

 وفقًا ألحكام القانون.

 عائد استثمار أموالها. -5

 اإلعانات التي تقررها الدولة لهذه اللجنة سنويًا. -6

ة وال تتعـارض مع أحكـام هـذا  الموارد االخرى التي تقرهـا الجمعيـ  -7 ة للجنـة النقـابـي ة العمومـي

 -القانون أو هذا النظام وعلى األخص: 

 األربام التي تحصل عليها من إصدار المطبوعات. ▪
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 األربام والفوائد الناتجة عن استثمارات أموالها في حدود أحكام القانون واللوائح. ▪

 إيرادات العقارات التي تملكها. ▪

 بيع اي أصل من أصولها. األربام الناتجة عن ▪

 رسوم قياس مستوى المهارة اللوائح الخاصة بها. ▪

يـجب على المنشـــأة التي يعـمل بها العامل بناء على طلب ،تابي منه أن تورد اللجنة قيمة   (:2مادة )

 االشترا،ات المستقطعة وذلك من النصف األول من ،ل شهر.

اسـتقطاعها االشـترا،ات ألول مرة، وفي النصـف األول من  ،ما يجب على المنشـاة أن توافيها عند  

ـشهر يناير ـسنويًا ،ـشف بأـسماء العمال الذين اـستقطعت االـشترا،ات منهم و،لما حدث تغيير في هذا  

 البيان شهريًا.

 -وتلتزم اللجنة النقابية بتوزيع حصيلة االشترا،ات ،التالي: 

 إدارية من أجور وخالفه.%( مقابل خدمات مر،زية ومصروفات 25) -

 %( احتياطي قانوني.15) -

ــها    (:4مادة ) ــاص يجوز للمنظمة النقابية المهنية أن تطلب من الجهة اإلدارية الواقع في دائرة اختص

ــأة  ــترا،ات    –مقر المنش ــم أو توريد االش ــأة عن خص ــيل هذه    –في حالة امتنا  المنش تحص

ثين يومًا من تاريخ المطالبة بها ويتم ذلك  االـشترا،ات لصـالح اللجنة، وذلك بعد انقضـاء ثال

 بناء على قوائم بتحديد األعضاء المنضمين إليها وفقًا ألحكام القانون.
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 ..........(.تود  أموال اللجنة في حساب ببنك )...................................( فر  )..... (:5مادة )

ال يجوز أن يزيد الرصـيد النقدي بخزينة اللجنة ،سـلفة مسـتديمة عن )...............( ويجوز    (:6مادة )

زيادة هذا المبل  في الحاالت التي تفتـضيها مـصلحة العمل أو التجهيز للمؤتمرات والجمعيات  

 العمومية وخالفه على أن يعتمد ذلك من رئيس النقابة.

مجلس اإلدارة نظامًا للـسلف يتـضمن حاالت الـصرف منها وطريقة االـستعاـضة    د رئيسيعتم (:7مادة )

 بناء على ما يعرضه أمين الصندوق.

تتم جميع المعامالت المالية بموجب ـشيكات ويلتزم رئيس مجلس اإلدارة وأمين الـصندوق    (:8مادة )

ف صــرفه على أن في حالة فقد شــيك بإخطار فر  البنك المســحوب عليه الشــيك فورًا إليقا

 يوضح في االخطار رقم وتاريخ الشيك وقيمته.

ويجوز التوريد نقدًا لخزينة اللجنة أو عن طريق التحويالت البنكية في بعا المعامالت التي تسـتلزم 

بطبيعتها التوريد النقدي على أن يكون بموجب إيـصاالت ذات أرقام مـسلـسلة ومطبوعة بدفاتر قبا  

 وصرف.

ف من الخزينة في الحاالت العاجلة أو التي تـستلزم طبيعتها الصـرف نقدًا على أال  يجوز صـر  (:9مادة )

يزـيد مجمو  المنصـــرف في غرض واـحد على مبل  )...................( ويتم ذـلك بموـجب إذن 

صـرف مرفقًا به المسـتندات المؤيدة بموجب إيصـاالت ذات أرقام مسـلسـلة ومطبوعة بدفاتر 

 إيصاالت قبا وصرف.
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ز بـعد موافـقة رئيس اللجـنة زـيادة المبل  المنصـــرف نـقدًا في غرض واـحد بـناء على ـما يعرضـــه  ويجو

 عليه أمين الصندوق وذلك في الحاالت التي تتطلب زيادة المصروفات النقدية مع بيان أسبابها.

التوريد  يتم صـــرف فواتير الموردين بموجب إذن صـــرف مرفقًا به أصـــل الفاتورة وإذن    (:10مادة )

للمخازن أو محضــر االســتالم موضــحًا به أن المهمات مطابقة للمواصــفات المطلوبة على أن 

 تختم المستندات بخاتم )صرف( فور سداد الثمن.

ــتندات المطلوبة طبقًا لظروف اللجنة    يعتمد مجلس  (:11مادة ) ــرف اإلعانات والمسـ اإلدارة نظامًا لصـ

 وإمكانياتها المالية.

صــرف البدالت أو مصــروفات الســفر والتجهيز للموفد في مهمة من قبل اللجنة وذلك  يتم   (:12مادة )

بموجب القرار الصـادر من رئيسـها ويحظر ازدواج الصـرف عن ذات المأمورية من أ،ثر من  

ــفر إذا عاد قبل انتهاء  ــرف إليه من بدل سـ ــو الوفد برد ما صـ منظمة نقابية ويلتزم عضـ

 المدة المقررة للمأمورية.

ــو المدة المحددة له في المأمورية لظروف خارجة عن إرادته فعلى اللجنة النقابية أن  وإذا ت جاوز العضـ

 تصرف له مستحقات عن هذه المدة طبقًا لما هو مدون بجواز السفر وموافقة مجلس اإلدارة.

ي  تلتزم أـماـنة الصــــندوق بتحوـيل الشـــيـكات والحواالت النـقدـية إلى البـنك في اليوم الـتال  (:13ماادة )

على األ،ثر لورودها بموجب حافظة يحتفظ بصـــورة معتمدة منها لدى أمين الصـــندوق أو مســـمول  

 الحسابات المختص.

  



35 
 

ة والمحموـلة    (:14ماادة ) ال  المنقوـل الخزائن والمـب أمين على األموال ـب الــــــــت ة ـب ابـي ة النـق تقوم اللجـن

مهم ضــد جميع األخطار  و،ذلك على أمناء الخزن والمخازن وأصــحاب العهد ومســاعديهم ومن في حك

والحوادث ويـحدد مجلس اإلدارة مـقدار القيـمة للمؤمن عليهم ويكون مجلس اإلدارة وأمين الصــــندوق  

 مسمولين عن استمرار التأمين المطلوب.

يلتزم أمنـاء وأصـــحـاب العهـد ومن في حكمهم من العـاملين بـاللجنـة وغيرهم تنفيـذ    (:15ماادة )

أعمالهم و،ذلك تنفيذًا لالئحة المالية ويكونون مســمولين عن جميع التعليمات التي تصــدر في شــأن  

ما في عهدتهم من مبال  نقدية أو شيكات أو حواالت بريدية أو برقية أو محرر ذي قيمة نقدية ويحظر  

 عليهم استخدام خزائن اللجنة في أغراض شخصية أو أعمال تخص الغير.

ة والعهد دوريًا نهاية ،ل شهر ميالدي و،ذلك المستندات  يتم جرد المبال  النقدية بالخزين  (:16مادة )

ذات القيمة والمخازن بواسـطة أمين الصـندوق أو من يندبه على أن تتطابق أرصـدة الجرد مع أرصـدة  

 الدفاتر ويخطر رئيس وأمين الصندوق إذا أفهر الجرد فرقًا بالعجز أو الزيادة التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

إســقاط الديون التي يتعذر تحصــيلها إال بعد اســتفاد اإلجراءات المالية والقانونية  ال يجوز   (:17مادة )

الالزمة لتحصـيلها وبقرار من مجلس اإلدارة ويعرض ذلك على أول جمعية عمومية التخاذ ما تراه في  

 هذا الشأن.

 ال يجوز للجنة إبقاء إيصاالت معلقة بالخزينة لمدة تزيد على شهر. (:18مادة )

يجوز للجنة النقابية في ـسبيل تحقيق أهدافها أن تـستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة،   (:19)  مادة

وأن تنشـــئ صـــناديق زمالة، أو صـــناديق لتمويل األنشـــطة الثقافية، واالجتماعية، لتعويا العمال  

النوادي   المنتســـبين غليها في الحاالت التي يترتب عيها أعباء مالية طبقًا لقانون العمل، ولها إنشـــاء 

 الرياضية، والمصايف، ومرا،ز التدريب المهني لخدمة أعضائها.
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،ل   –رئيس اللجنة النقابية وأمين الصـــندوق والعاملين بالوحدة المحاســـبية مســـمولين   (:20مادة )

أمام مجلس اإلدارة عن تنفـيذ ومراقـبة أحـكام هذه الالئـحة وجميع القرارات التي تصــــدر    –فيـما يخص

 ا.تنفيذًا ألحكامه
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ــس    (:21مادة ) ــابية على األسـ ــتندات الحسـ ــجالت والمسـ ــك اللجنة مجموعة من الدفاتر والسـ تمسـ

ــبط الداخلي وذلك   ــبية المتعارف عليها والتي تالئم حالة العمل وتكفي لتحقيق الرقابة والضـ المحاسـ

 للشروط واالحكام التي يضعها مجلس إدارتها مع مراعاة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.طبقًا 

تحفظ الدفاتر ذات األرقام المسـلسـلة عهد لدى أمين الصـندوق أو موفف مسـمول وتثبت  (:22مادة )

في ســجل خاص موضــح به تاريخ تســليم ،ل دفتر وتوقيع المســتلم وعند انتهاء الدفتر يســلم إلى  

 ب العهدة الذي يتولى إثباته بالسجل وتاريخ استالمه للحفظ.صاح

ــابات    (:23مادة ) ــنة المالية واعتماد الحسـ ــتندات بعد انتهاء السـ يحتفظ بالدفاتر والســـجالت والمسـ

 الختامية طرف أمين الصندوق أو أمين العهد المختص.

يمة التي تمتلكها اللجنة  تقيد األصـــول من عقارات ومنقوالت وغيرها من العهد المســـتد (:24مادة )

بسـجل يثبت فيه وصـف مختصـر عن ،ل منها وثمن شـرائها وصـف بالتفصـيل و،ل تغيير يطرأ عليها  

 بالزيادة أو النقصان مع احتساب قيمة اإلهالك طبقًا لألصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
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تعد اللجنة موازنتها عن ســنة مالية تشــمل عناصــر االيراد وأوجه الصــرف المتوقعة    (:25مادة )

ــنة المالية بوقت ،اف على أن  ــنة المالية المقبلة وتعتمد من مجلس اإلدارة قبل انتهاء السـ خالل السـ

 الختامية.تعرض على الجمعية العمومية عند عرض الحسابات 

يجوز لمجلس اإلدارة التـجاوز في أوـجه الصـــرف في بعا بنود الميزانـية التـقديرـية   (:26ماادة )

،ما يجوز ضـغط االنفاق عند نقص الموارد وذلك بما ال يتعارض مع نصـوص الئحة النظام االـساـسي 

 وهذه الالئحة وأهداف اللجنة.

ا قبل نهاية الســنة المالية على حســاب  تحمل المبال  المســتحقة التي لم يتم صــرفه (:27مادة )

 هذه السنة وتعلى أمانات ألربابها تحت الصرف.
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 تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من ،ل عام. (:28مادة )

 -يلي: على أمين الصندوق القيام بما  (:29مادة )

 عرض بيات باإليرادات والمصروفات شهريًا على مجلس اإلدارة العتمادها. -1

عرض الحـسابات الختامية وحـساب اإليرادات والمـصروفات والميزانية العمومية مـصدقًا عليها من   -2

محاـسب قانوني و،ذلك تقرير شامل للجوانب المالية للنشاط العام وما حققته اللجنة من أهداف  

ارة للموافـقة عليـها، وـ،ذـلك الجمعـية العتـمادـها، بـما ال يـجاوز ســــتة أشـــهر من  على مجلس اإلد

 انتهاء السنة المالية.

يتعين على اللجنة الحـصول على مـصادقات الـسلطات والجهات المختـصة بـصحة األرـصدة   (:30مادة )

 المبنية بالدفاتر في تاريخ إعداد الحسابات الختامية.

 وني بقرار من مجلس اإلدارة.يعين المحاسب القان (:31مادة )
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تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضـــائها لجنة للرقابة المالية واإلدارية الذاتية    (:32مادة )

 على أوجه النشاط والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.

تشــــكل اللجـنة برـئاســــة رئيس مجلس اإلدارة، وعضـــوـية اثنين من الخبراء الـماليين، وأـحد  

 القانونيين وأحد اإلداريين وللجنة تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

 وال يجوز عزل هذه اللجنة أو أحد أعضائها إال بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

ــات    ( :33مادة ) ــسـ ــراف والرقابة المالية واإلدارية على ،افة المؤسـ ــع اللجنة نظامًا لإلشـ تضـ

والتدريبية واالجتماعية والترفيهية وغيرها بما يتفق مع األغراض التي    التابعة لها واألنـشطة الثقافية

 أنشمت من أجلها.

( من ـهذه الالئـحة دون غيرـها الرـقابة  32تـباشـــر اللجـنة المشــــار إليـها في الـمادة ) (:34ماادة )

ــروعات التابعة لها مع عدم االخالل برقابة الجهات الر ــطة اللجنة والمش قابية  المالية الذاتية على أنش

 المالية المختصة، وذلك ،له بما ال يخالف معايير المحاسبة والمراجعة.

 وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة على األقل ،ل شهر، أو ،لما دعت الحاجة إلى ذلك.
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يقصـد بمصـروفات االنتقال ما يصـرف للعضـو مقابل نفقات االنتقال الفعلية وأداء المهام    (:35مادة )

 النقابية المسندة إليه أو إنجاز األعمال المتعلقة بإدارة شمون اللجنة النقابية.

ويقصـد ببدل السـفر المبل  الذي يصـرف للعضـو مقابل النفقات الضـرورية التي يتحملها بسـبب 

ــار  انتقاله من الجهة ا ــمي للجنة أو محل إقامته عند أداء المهام أو األعمال المشـ لكائن بها المقر الرسـ

 إليها بالفقرة السابقة.

تتحـمل اللجـنة المصـــروـفات ســـفر العضـــو المكلف ـبأداء مهـمة نـقابـية أو إنـجاز االعـمال   (:36ماادة )

 حديدية.المتعلقة بإدارة شمونها على أساس الدرجة األولي الفاخرة بقطارات السكك ال

ويجوز عند الضرورة أن يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس  

 اإلدارة.

ــيها   ــفر بمقدار الربع عن الليالي التي يقضـ ــفر بعربات النوم، على أن يخفا السـ ،ما يجوز السـ

 العضو في القطار.

ز االعمال المتعلقة بإدارة شـمون اللجنة  يسـتحق العضـو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجا  (:37مادة )

 -بدل السفر وفقًا للضوابط التالية: 
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ــيها خارج البلدة التي بها   -1 ــفر بحد أدنى )...........( عن اللية الواحدة التي يقضـ بدل سـ

ة   ك بحـد اقصـــى )......( عن الليـل دل عن ذـل ه ويجوز أن تزيـد قيمـة الـب محـل إقـامـت

 الزيادة في البدل من مجلس اإلدارة.الواحدة، على ان تعتمد 

%( في حالة تحمل اللجنة النفقات مبيت العـضو إقامته 25تخفا قيمة البدل بنـسبة ) -2

 في مكان تمتلكه أو تستأجره.

يصــرف نصــف البدل المقرر في حالة تحمل نفقات إقامة العضــو ،املة أو عودته في  -3

 نفس اليوم.

ــو بيانًا عن المهمة    (:38مادة ) ــبب المهمة وتاريخ  يقدم العضـ ــحًا به سـ النقابية التي ،لف بها موضـ

 السفر والعودة ووسيلة االنتقال.

يجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر للعضـو الذي تقتضـي طبيعة عمله النقابي االنتقال بصـفة    (:39مادة )

 مستمر بدل االنتقال ال يجاوز ) .. ( شهريًا.

رافية التي منح عنها وال يجوز لألعضـــاء الذين  ويحدد القرار الصـــادر قيمة البدل للمنطقة الجغ 

يصــرف لهم بدل انتقال ثابت اســتعمال ســيارات اللجنة أو تقاضــي أية مصــاريف انتقال أخرى، ما لم  

 تكن المأمورية المكلف بها العضو خارج نطاق المنطقة الجغرافية التي منح عنها البدل.

 بدل أعباء ال يجاوز )....( شهريًا. يجوز لمجلس اإلدارية أن يقرر ألعضائها (:40مادة )
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يقصــد بالمصــروفات العالقات الدولية تلك النفقات الخاصــة بالمؤتمرات والبعثات الدولية  (:  41مادة )

 والتدريبية والندوات الدولية والزيارات ألغراض مختلفة.

اـلدرـجة  تطبق حـكام ـهذه الالئـحة في ـحاـلة تحـمل ال(  42ـمادة ) لجـنة نفـقات ســـفر العضـــو ويكون ـب

 السياحية في الطائرات واألولى بالبواخر.

الـطائرات في الـحاالت التي تســـتلزم ذـلك بشـــرط الموافـقة   ويجوز اســـتـخدام اـلدرـجة األولى ـب

 المسبقة من السيد رئيس اللجنة النقابية.

 تحدد فمات بدل السفر على الوجه االتي: (:43مادة )

 )..........( دوالر   بالد المنطقة العربية  -

 )..........( دوالر  بالد المنطقة االسيوية ماعد اليابان  -

 )..........( دوالر     اليابان  -

 )..........( دوالر     أمريكا الشمالية -

 )..........( دوالر     دول أمريكا الالتينية -

 )..........( دوالر   بالد المنطقة األفريقية -

 )..........( دوالر   بالد المنطقة األوروبية -

 )..........( دوالر     أستراليا -

ويجوز لمجلس اإلدارة إصدار قرار زيادة بدل السفر، على أن يتم اعتماده في أول انعقاد للجمعية  

 -العمومية، وذلك عن الليلة الواحدة وفقًا للضوابط التالية: 
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A.  ( من قيمة البدل أو قيمة النفقات الفعلية إذا ،انت اإلقامة على نفقة  100بة )يصـرف للعضـو نسـ%

 الوفد المسافر.

B. ( من قيمته إذا ،انت المهمة للحضـــور والمشـــار،ة في مؤتمرات دولية أو 25يزيد بدل الســـفر )%

 عربية أو أفريقيا.

C. ( ــة ويخفا البدل بواقع %( من قيمة البدل  50إذا تحملت الجهة المضــيفة نفقات اإلقامة واإلعاش

 المنصرف.

D. ( من قيمة البدل  25إذا تحملت الجهة المضيفة نفقات اإلقامة دون االعاشة يخفا البدل بواقع )%

 المستحق.

على أن يصــــدر قرار مســـبق من رئيس اللجـنة ـبالموافـقة على ـتاريخ الســـفر العودة ويجوز لمجلس  

 اجتما  جمعية عمومية.االدارة زيادة قيمة البدل، على أن يعتمد ذلك في أول 

 تتحمل اللجنة رسوم استخراج وتجديد جواز السفر والتأشيرات ألعضائها. (:44مادة )

يجوز للوفد المسافر للخارج في إطار تبادل الزيارات أي يحمل معه هدايا رمزية في حدود    (:45مادة )

 المبال  التي يقررها رئيس اللجنة ال تجاوز ).......( للوفد.

،ما يجوز لرئيس اللجنة بناًء على ما يعرضـه رئيس الوفد المسـافر زيادة الحد األقصـى لشـراء الهدايا  

المـسافرة إلى الخارج وذلك في حالة المـشار،ة في المؤتمرات أو الندوات الدولية أو  التي تحملها الوفد  

 الحاالت التي تتطلب ذلك حسب أهمية الزيارة.
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يـعد المســـمول عن العالـقات اـلدولـية ـمذ،رة في ـحاـلة دعوة وـفد أجنبي من الـخارج    (:46ماادة )

 -امج المقترم تنفيذه متضمنًا ما يأتي: تتضمن أسماء الوفد وسبب الزيارة وتاريخ الزيارة والبرن

 البرنامج المقترم والمدة المقررة للزيارة. -1

تـحدد قيـمة الـهداـيا بـحد أقصـــى ).......( لـكل وـفد، على أن يعتـمد برـنامج الزـيارة من   -2

 رئيس النقابة العامة.

ــراء الهدايا في حالة انعقاد المؤتمرات أو   ــى لشـ الندوات  ويجوز لرئيس اللجنة زيادة الحد األقصـ

ــ ......... أو في حالة اسـتضـافة وفود نقابية رفيعة المسـتوى بناًء على ما يعرضـه سـكرتير  الدولية بـــ

 العالقات الخارجية باللجنة.

يلتزم مرافقو الوفود بمراجعة الفواتير ومســـتندات المصـــروفات المتعلقة باإلقامة    (:47مادة )

 في حدوج التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

ــرف للعاملين في الفنادق وغيرها باعتماد رئيس اللجنة   (:48)  مادة تحدد اال،راميات التي تصـ

 طبقًا لظروف ،ل وفد.

تصــرف لمرافقي الوفود عهدة لمقابلة المصــروفات االزمة لمرافقة الوفد في حدود  (:49مادة )

 االعتماد المالي لتنفيذ البرنامج وتسري عليها قواعد السلف المؤقتة.
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س اإلدارة وضـــع برـنامج لألنشــــطة االجتـماعـية والثـقافـية والترفيهـية واإلعالمـية  لمجل  (:50ماادة )

 واألنشطة األخرى يتضمن التكلفة وما تحمله النقابة و،يفية االنتفا  بها ألعضائها.
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ة في هذا الباب على تنفيذ جميع االعمال والعقود التي تتطلبها  تسـري القواعد الوارد  (:51مادة )

 حاجة العمل باللجنة والمشروعات التابعة لها التي ال تتوافر لها الشخصية المعنوية المستقلة.

 على ان يراجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة إلى مجلس إدارة اللجنة.

ات البيع وا ة إجراء عملـي ا بطريـقة  ويجوز للجـن ا بينـه ا وذـلك فيـم الـه ذ أعـم اـقد لتنفـي لشـــراء أو التـع

 االتفاق المباشر أيًا ،انت قيمة هذه التصرفات.

يكون الشــراء وتنفيذ أعمال بصــفة عامة وأعمال اإلصــالم والصــيانة وخالفه طبقًا    (:52مادة )

 للقواعد الوارد بهذه الالئحة دون الحاجة ألي إجراء أخر.

ال يجوز التعاقد على بيع أو ـشراء األـصول الخاـصة باللجنة أو تنفيذ أعمالها مع أعـضاء    (:53مادة )

 مجلس إدارتها أو العاملين بها أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية.

لجنة إلجراء المـشتريات والمزايدات والمناقصـات برئاـسة رئيس مجلس إدارة    تـشكل  (:54مادة )

 اللجنة وعضوية:

 عضو مالي. -1

 المستشار القانوني. -2

 فني مختص. -3

 أمين الصندوق. -4

 يكون الشراء أو تنفيذ األعمال في حدود المبال  االتية: (:55مادة )

 األمر المباشر حتى ) ................... ( -1
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 الممارسة: أ،ثر من )...............( حتى )................(. -2

 )...............( حتى )................(المناقصة المحدودة: أ،ثر من  -3

 المناقصة العامة: أ،ثر من )...............(. -4

وفي جميع األحوال يجوز الشــراء وتنفيذ األعمال واإلصــالم والصــيانة وخالفه بواســطة الجهات  

شـهرة  الحكومية والهيمات العامة وشـر،ات القطا  العام وقطا  األعمال العام والجمعيات التعاونية الم

 باألمر المباشر أيا ،انت قيمتها.

يتعين تحديد مواـصفات تفـصيلية عن ،ل ـصنف أو عمل قبل اتخاذ إجراءات الـشراء   (:56مادة )

 أو تنفيذ األعمال من قبل لجنة المشتريات.

يتم اإلعالن عن المناقصـة العامة لمرة واحدة في صـحيفة يومية واسـعة االنتشـار    (:57مادة )

ن آخر موـعد لتـقديم العـطاءات وقيـمة الـتأمين االبـتدائي وموـعد فتح المـظاريف ويـجب ويـحدد في اإلعال

%( من قيمة العطاء  2%( من قيمة العطاء في أعمال المقاوالت وال يقل عن )1أال يقل قيمة التأمين عن )

 فيما عدا ذلك، ويستبعد ،مل عطاء غير مصحوب بكامل قيمة التأمين.

ــاحب العطاء الذي   ــيلة المقررة في  ويخطر صـ ــة بالقرار النهائي بالوسـ ــت عليه المناقصـ رسـ

ـشروط العطاء على أن يتـضمن األخطار مواـصفات األـصناف وقيمتها وميعاد التـسليم ومكانه وعليه أن 

ــاوي ) ا يســ دائي إلى ـم أمين االبـت ة الـت ذي يكـمل قيـم ائي اـل أمين النـه ال  5يؤدي الـت ة األعـم %( من قيـم

%( من قيمة العقود األخرى وذلك خالل عشـــرة أيام من اليوم التالي  10المقاوالت التي رســـت عليه و)

 إلخطار بقبول عطائه ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة.

وال يؤدي التأمين النهائي إذا قام صـاحب العطاء المقبول بتوريد جميع األشـياء التي رسـا عليه  

خالل المهلة المحددة ألداء التأمين النهائي ويجوز إصـدار خطاب ضـمان توريدها وقبلتها اللجنة نهائيًا 
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ــدر من أحد   ــتأمين يصـ ــاوية بقيمة الـــــ بنكي بحل محل قيمة التأمين المؤقت أو النهائي بقيمة مسـ

 المصارف المعتمدة ويكون ساريًا لمدة التأمين.

ن يدفع تحت أمر  وال يجوز أن يقترن خطاب ضــمان بأي قيد أو شــرط، وأن يقر فيه المصــرف أ

اللجنة النقابية الصـــادر لصـــالحها خطاب الضـــمان مبلغًا يوازي قيمة التأمين المطلوب وأنه مســـتعد  

 لتجديد مدة سريانه لمدد أخرى عند أول طلب منها دون التفات إلى معارضة من مقدم العطاء.

ــفة نهائية بما في    ويجب االحتفاظ بقيمة التأمين النهائي بأ،مله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصـ

 ذلك مدة الضمان طبقًا للشروط، وحينمذ يرد التأمين ما تبقى منه لصاحبه.

ة المـحددة، ـجاز للجـنة   أمين النـهائي في المهـل ــاـحب العـطاء المقبول ـبأداء الـت ـفاذا لم يقم صــ

 إلغاء   –بموجب إخطار بكتاب موصــي عليه بعلم الوصــول ودون الحاجة التخاذ أي إجراء أخر  –النقابية  

العـقد أو تنفـيذه بواســــطة أـحد مـقدمي العـطاءات الـتالـية لعـطاـئه بحســــب ترتـيب أولويتـها، ويصـــبح  

ــارة تلحق بها من   التأمين المؤقت في جميع الحاالت من حقها، ،ما يكون لها أن تخصــم قيمة أية خس

الرجو   أية مبال  مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذ،ور، وذلك مع عدم االخالل بحقها في  

 عليها قضائيًا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري.

ــتأمين المؤقت أو النهائي الهيمات العامة وشر،ات القطا  العام وشر،ات قطا    ويعفى من الــ

 االعمال والجمعيات التعاونية المشهرة.

ن ـعدد ال يـقل عن  تشــــكل لجـنة فتح المـظاريف بقرار من رئيس اللجـنة النـقابـية م (:58ماادة )

 خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس األداة على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي.

تشكل لجنة البت لفحص العطاءات بقرار من رئيس اللجنة النقابية من عدد ال يقل    (:59مادة )

ني وعضـو  عن خمسـة أعضـاء برئاسـة أحد أعضـاء مجلس اإلدارة على أن يكون من بينهم عضـو قانو
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مالي وعضــو فني لفحص ودراســة العطاءات المقدمة وعلى اللجنة تحرير محضــر بتوصــياتها يعرض  

 على مجلس إدارة اللجنة النقابية للبت في العطاءات.

يجب اســتبعاد العطاءات غير لمطابقة للشــروط أو المواصــفات وإرســاء المناقصــة   (:60مادة )

عرًا بعد توحيد أـسس المقارنة بين العطاءات من جميع على صـاحب العطاء األفضـل ـشروطًا واالقل سـ 

النواحي الفنية والمالية ويجب أن يـشتمل قرار اـستبعاد العطاءات وإرـساء المناقـصة على األـسباب التي  

 بنى عليها.

اج المحلي أو أعمـال أو خـدمـات تقوم بهـا جهـات   دات من اإلنـت ويعتبر العطـاء المقـدم عن تورـي

 %( من قيمة أقل عطاء أجنبي.15ما تتجاوز الزيادة فيها )مصرية أقل سعرًا إذا ل

لمجلس إدارة اللجـنة النـقابـية تقرير الشـــراء ـبالمـناقصــــة المـحدودة فيـما ال يـجاوز   (:61ماادة )

( من هـذه الالئحـة وذلـك من بين الموردين أو المحالت التجـاريـة أو 58المبل  المحـدد في المـادة )

 كفاءات الممتازة والسمعة الطيبة.الصناعية ذات التخصص العالي وال

تلغى المناقصـة قبل ابت فيها إذا اسـتغنى عنها نهائيًا أو اقتضـت المصـلحة العامة   (:62مادة )

 -ذلك، ،ما يجوز إلغالها في أي من الحاالت األتية: 

 إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء واحد. -أ

 اقترنت العطاءات ،لها أو أغلبها بتحفظات.إذا  - ب

 إذا ،انت قيمة العطاء األقل تزيد عن القيمة التقديرية. -ج

ويكون اإللـغاء في ـهذه الـحاالت بقرار من مجلس إدارة اللجـنة النـقابـية وذـلك بـناًء على توصــــية لجـنة  

 فحص العطاءات

 عليها.على أنه يجب أن يشمل القرار على األسباب التي بنى 
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يتم الشـــراء أو تنفـيذ االعـمال ـبالمـمارســــة وذـلك ـبالتـفاوض مع ـعدد مـناســــب من   (:63ماادة )

 -الموردين للحصول على أنسب األسعار في الحاالت األتية: 

 األصناف التي يتعذر تحديد مواصفاتها. -1

 األصناف المسعرة جبريًا. -2

 الو،يل الوحيد المعتمد.األصناف التي يقتضي الحال شراءها من أما،ن إنتاجها، أو من  -3

 األعمال الفنية المطلوب إجرالها بمعرفة لجنة فنية أو إخصائيين. -4

 األصناف والمهمات التي تنتجها شر،ات القطا  العام وقطا  االعمال العام. -5

ــر في حدود المبال  المبينة في المادة )  (:64مادة ) ــة أو األمر المباش ــراء بالممارس (  58يتم الش

 الالئحة بمعرة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية.من هذه 

بالنســبة للعمليات التي تتم عن طريق المناقصــة العامة أو المحدودة يجب اثباتها  (:65مادة )

ة االشـــتراطـات وحقوق  اـف ا تتضـــمن ـ، املين معـه ة والمتـع ابـي ة النـق ة بموـجب عقود بين اللجـن اـب ،ـت

امات التي يتم توقيعـها في حالة الـتأخير في التنفـيذ عن الـمدة الواردة بالعقد  والتزامات الطرفين والغر

 وتحديد طريق الفصل في حالة نشوء نزا  بين الطرفين.

الي إلخـطار المتعـهد بقبول عـطاـئه إال إذا اتفق على   دأ الـمدد المـحددة للتورـيد من اليوم الـت وتـب

تاريخ اســـتالم المـقاول للموقع ويكون التســـليم    خالف ذلك وتـبدأ الـمدد المـحددة لتنفـيذ االعـمال من

 بموجب محضر موقع بين الطرفين.

يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسـبة معينة من قيمة التعاقد وبما ال تزيد  (:66مادة )

( من هذه القيمة، وذلك مقابل خطاب ـضمان بنكي غير مـشروط أو قابل لإللغاء بذات القيمة  25على )

ــوينات لمواد العملية بما ال يجاوز )على أن ي ــات أو مقابل التش ــتخلص %( من  75خصــم من قيمة المس

 قيمتها.
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ويحق للجـنة النـقابـية المتـعاـقدة تـعدـيل ،مـيات أو حجم عقودـها ـبالزـيادة أو النقص في ـحدود 

 %( من عقود األعمال بذات الشروط واألسعار التي تم التعاقد عليها.25%( من عقود التوريد )15)

ويتم ـسداد المـستحقات للمقاول عن العمليات المـسندة إليه بموجب مـستخلـصات عن األعمال  

المنفذة بالكميات والقيمة حتى تاريخ المسـتخلص واألعمال السـابقة مع مراعاة الوفاء طبقًا للشـروط  

على  الواردة بالعقد وبعد المراجعة الفنية من المهندس االســتشــاري للجنة المتعاقدة معها لألشــراف  

 أعمال التنفيذ للمشرو  التابع لها.

 

 -ويجوز أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل على النحو التالي: 

A. ( ــى ــفات  95بحد أقصـ ــروط والمواصـ %( من القيمة المقررة لألعمال التي تمت فعاًل مطابقة للشـ

 وذلك من واقع الفمات الواردة بالجدول.

ــ   %( الباقية نظير خطاب ـضمان بنكي غير مـشروط ينتهي ـسريانه بعد  5)،ما يجوز ـصرف الـــ

 مضي ثالثين يومًا من تاريخ حصول االستالم المؤقت.

B. ( من القيـمة المقررة التي وردـها المـقاول الســـتعـمالـها في العـمل اـلدائم والتي  75بـحد أقصـــى )%

ــروط وموافقًا عليها وأ ــرط أن تكون مطابقة للش ــونة بموقع يحتاجها العمل فعال بش ن تكون مش

العقــد، وتعــامــل  العمــل في حــالــة جيــدة بعــد إجراء الجرد الفعلي الالزم وذلــك من واقع فمــات 

 ،المشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتر،يب إلى أن يتم تر،يبها.

ـغاير وللجـنة النـقابـية المتـعاـقدة الحق في تنظيم اـلدفع للمـقاول عن األعـمال التي تتم على نحو م

إذا اقتضـت طبيعة األعمال المسـندة إليه ذلك ولها الحق في عدم صـرف الدفع إذا رأت أن تقدم العمل  

 سلوك المقاول غير مرض.
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C.   ــوف الختامية ــلم االعمال مؤقتا تقوم اللجنة النقابية المتعاقدة بتحرير الكشـ بعد تسـ

ما يســـتحقه بعد خصـــم    بقيمة جميع األعمال التي تمت فعاًل ويصـــرف للمقاول عقب ذلك مباشـــرة

 المبال  التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبال  أخرى مستحقة عيه.

D.   عند تســلم األعمال نهائيًا بعد مدة الضــمان وتقديم المقاول المحضــر الرســمي الدال

ــابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما   ــاب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسـ على ذلك يســـوي الحسـ

 تبقى منه.

بالنســــبة ألعـمال التشـــيـيد والبـناء يـجب على المـقاول تـقديم شــــهادة من مكـتب   (:67دة )ما

التأمينات االجتماعية المختص بســداد التأمينات االجتماعية المســتحقة عن العملية، و،ذلك شــهادة 

من مديرية القوى العاملة المختصـة تفيد سـداد مسـتحقات العمالة غير المنتظمة، على أسـاس قيمة 

 األعمال المنفذة من واقع المستخلصات.

وال يجوز صــرف أي مســتخلص إال بعد تقديم الشــهادات المشــار إليها وفي حالة عدم تقديمها 

يجوز خصم النسبة المقررة ونسبة إضافية أخرى تحت الحساب لضمان السداد مع مراعاة عدم صرف  

 بسداد التأمينات.قيمة المستخلص الختامي إال بعد تقديم شهادة نهائية 

واذا تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد بالعقد يجوز إعطاله مهلة إـضافية  

إذا اقتضــت المصــلحة العامة ذلك إلتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنســبة  

%( ـبالنســــبة  4ود المـقاوالت )%( ـبالنســــبة لعق15التي يـحددـها العـقد بحـيث ال يجوز مجمو  الغراـمة )

ــناد األعمال المتأخرة في تنفيذها إلى مقاول أخر   لعقود التوريد مع عدم االخالل بحق اللجنة في إسـ

على حســـاب المقاول المتعاقد معه و،ذلك جقها في المطالبة بالتعويا عن االضـــرار نتيجة التأخر  

ين أن الجزء المتأخر يمنع االنتفا  بما  وتخصــم الغرامة من قيمة المســتخلص الختامي للعملية إذا تب
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تم من عـمل أما إذا تبين أن الجزء المـتأخر ال يمنع االنتـفا  فيكون الغرامة من قيمة االعمال المتأخرة  

 فقط.

أـحد    (:68ماادة ) ام ـب ل القـي ل أو أغـف د أو أهـم أي شـــرط من شـــروط العـق اول ـب إذا أـخل المـق

ــلح أثر ذلك خال خ ــي عليه  التزاماته المقررة ولم يص ــر يومًا من تاريخ إنذاره بكتاب موص ــة عش مس

بعلم الوصــول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا اإلصــالم ،ان للجنة النقابية الحق في  

 -اتخاذ أحد االجرائيين التاليين وفقًا لما تقتضيه مصلحتها: 

A. .فسخ العقد 

B. والمواـصفات المعلن عنها والمتعاقد    ـسحب العمل من المقاول وتنفيذه على حـسابه بذات الـشروط

 عليها، وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بهذه الالئحة.

ويكون للجـنة في هذه الـحالة الحق في احتـجاز ،ل أو بعا ما يوجد بمـحل العمل من منشـــ ت  

ا  ا وعـم اول أو غيره عنـه ل المـق ة قـب انو وآالت وأدوات ومواد وخالـفه دون أن تكون مســـموـل ة ومـب مؤقـت

 ها من تلف أو نقص ألي سبب ،ان أو دفع أي أجر عنها.يصيب

،ـما يكون لـها الحق أيضــــًا في االحتـفاظ بـها حتى بـعد انتـهاء العـمل ضــــماـنًا لحقوقـها ولـها في  

 سبيل ذلك ان تبيعها دون أدنى مسمولية من جراء البيع.

ــبح التأمين النهائي ــاب المقاول صـ من حق    على انه في حالة فســـخ العقد أو تنفيذه على حسـ

بما في ذلك فروق   –اللجنة ،ما يكون لها أن تخصـم ما تسـتحقه من غرامات وقيمة خسـارة تلحق بها  

ــاريف اإلدارية   ــعار والمصـ ــتحق للمتعاقد لديها، وذلك مع عدم    –األسـ ــتحقة أو تسـ من أية مبال  مسـ

 ي.االخالل بحقها في الرجو  عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلدار

يراعي خصـم النـسبة المقررة تحت حـساب الضـريبة وتوريدها لمأمورية الضـرائب    (:69مادة )

 المختصة طبقًا ألحكام قوانين الضرائب المعمول بها.
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وفي جميع األحوال يتعين تضــمين العقود التي تبرم مع المقاولين االحكام األســاســية المشــار  

 إليها في هذا الباب.

 

و تأجير العقارات أو المقوالت أو المشـــروعات التي ليس لها الشـــخصـــية  يكون بيع أ  (:70مادة )

 االعتبارية عن طريق مزايدة علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة.

ويعلن عن المزايدة العامة بالمظاريف المغلقة لمرة واحدة في صــحيفة يومية واســعة االنتشــار 

لبيع أو الـتأجير والـتاريخ المـحدد لعـقد  على أـنه يـجب أن يتضـــمن اإلعالن تعريف موجز عن موضـــو  ا

 جلسة المزاد ومكان انعقادها و،ذا قيمة التأمين االبتدائي لدخول المزاد.

ويحدد مجلس اإلدارة قيمة التأمين االبتدائي لدخول المزاد و،يفية ســداد من يرســو عليه المزاد  

 ذا الشأن.والقيمة الكلية الراسي بها المزاد وغير ذلك من الشروط المتعلقة به

ــة  ارســ اشـــر أو المـم د بطريق االمر المـب اـق ويجوز بقرار مســــبب من مجلس اإلدارة التـع

 -المحدودة ف الحاالت األتية: 

A. .األشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها 

B. .حاالت االستعجال الطارئة التي ال تتحمل اتبا  إجراءات المزايدة 

C.   ة ا أـي دم عنـه اف التي لم تـق ا إلى الثمن  األصــــن ــل ثمنـه دات أو التي لم يصــ عروض في المزاـي

 األساسي.

D. ............. الحاالت التي ال تتجاوز قيمتها األساسية 

 ويجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة.

 -يجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقوالت على ما يلي:  (:71مادة )
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ايدة مبلغًا معينًا يقدره مجلس االدارة وذلك حسب أهمية يدفع ،ل من يرغب في الدخول في المز -1

اللوطات المعروضـــة للبيع ،تأمين مؤقت، وعليه القيام بمعاينة اللوطات متى يرغب في المزايدة  

 عليها ويعتبره اشترا،ه في المزايدة إقرارًا منه بإتمام المعاينة التامة النافية لكل جهالة.

%( من ثمن الصــفقة بمجرد رســو المزاد، وفي حالة 30يســدد )  يجب على من رســا عليه المزاد أن -2

 عدم سداد يكون التأمين المؤقت من حق اللجنة النقابية.

ــو   -3 ــر يومًا من اليوم التالي لرس ــة عش ــا عليه المزاد أداء باقي الثمن خالل خمس يجب على من رس

يم المبيع على دفعات المزاد عليه فيما بعد عدا الحاالت التي تتطلب بحسـب طبيعتها أن يتم تسـل

%( من  30فيتم ســداد قيمة ،ل دفعة بالكامل قبل الموعد المحدد الســتالمها وال تســوي نســبة )

المشــــار إليـها ـبالبـند الســــابق إال عـند اســـتالم اخر دفـعة من المبيع على أن ينص على ذـلك في  

المزاد مقدرها    شـروط المزايدة   ويجوز مجلس اإلدارة إعطاء مهلة إضـافية لسـداد لمن رسـا عليه

عشــرة أيام إذا ،ان ذلك في صــالحها فإذا تأخر عن المدة تصــبح المبال  المدفوعة منه حقًا للجنة  

ويصــبح العقد مفســوخًا من تلقاء نفســه ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضــائية ما لم تقرر 

عر الفائدة المعلن  منحه مهلة إضــافية أخرى لســداد مع تحميلة بمقابل التأخير يعادل ســ  –اللجنة  

ة في الرجو  على   ابـي ة النـق ك دون إخالل بحق اللجـن ــداد وذـل اريخ الســ ك المر،زي في ـت من البـن

 المشتري بالتعويا الالزم.

إذا تأخر من رســا عليه المزاد في اســتالم األصــناف خالل عشــرين يومًا من تاريخ إخطاره بالوعد   -4

ــروفات تخزين بواقع ) ــل منه مصـ ــبو  تأخير أو جزء منه بحد    %(1المحدد لذلك يحصـ عن ،ل أسـ

أقـصى خمـسة أـسابيع، يحق للجنة النقابية بعدها أن تتخذ إجراءات بيع األـصناف لحـسابه في أقرب  

ــب على النقص في الثمن   ــة ويكون البيع وفقًا ألحكام هذه الالئحة، وفي هذه الحالة يحاسـ فرصـ
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ــار إليها ومصــروفات إدارية بواقع ) %( من ثمن البيع الجديد وال يرد 10ومصــروفات التخزين المش

 إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.

ــة للبيع تـحت العجز أو الزـيادة والعبرة بـما يســـفر عـنه التســـليم   -5 أن الكمـيات واألوزان المعروضــ

 الفعلي.

( العقــارات    (:72ماادة  التــأمين المؤقــت لــدخول المزاد بــالنســـبــة لبيع  يحــدد مجلس اإلدارة قيمــة 

 مشروعات التابعة لها التي ليس لها شخصية اعتبارية.وال

%( من القيمة الراسـي بها عملية البيع فور الرسـو  10وعلى من يرسـو عليه المزاد سـداد )

 عليه ويستكمل باقي الثمن خالل فترة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع.

للعقارات والمـشروعات الكبرى أن تتـضمن ـشروط الطرم  واـستثناًء من ذلك يجوز بالنـسبة  

سـداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها وفي هذه الحالة يسـتحق عنها عائد يعادل سـعر 

الفائدة المعلن من البنك المر،زي وقت الســداد وذلك عن مدة تاريخ االســتحقاق وحتى تاريخ  

ال بـعد ســــداد ـ،اـفة مســـتحـقات اللجـنة  الســــداد مع مراـعاة ـعدم اتـخاذ إجراءات نـقل الملكـية إ

 النقابية.

على أنه في حالة إخالل المشــتري بأي شــرط من شــروط البيع فيكون للجنة دون الحاجة  

ان تفســخ العقد وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على   –إلى انذاره أو اللجوء إلى القضــاء  

من مبال  نظير فروق األسـعار حسـابه مع حفظ حقها في الحصـول على ما يكون مسـتحقًا لها  

والمصروفات اإلدارية والتعويضات المستحقة وال ترد إليه أية زيادة تكون قد تحققت من ثمن 

 البيع.
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في حالة طرم العقارات والمشـــروعات للتأجير أو الترخيص باالنتفا  أو باالســـتغالل يجب   (:73مادة )

أمين   ــداد مبل  ،ـت دة ســ دم للمزاـي ًا على من يتـق ك وفـق دده مجلس اإلدارة وذـل مؤـقت يـح

 ألهمية وقيمة العملية.

%( من القيمة الكلية الراـسي بها المزاد  10على أن يـسدد من يرـسو عليه المزاد ما يوازي )

 عن مدة العقد بالكامل ،تأمين نهائي سار طول مدة العقد وذلك فور رسو المزاد.

يـجارـية أو مـقاـبل االنتـفا  أو على أن تتضـــمن شـــروط الطرم طريـقة ســــداد القيـمة اإل

 االستغالل.

تتولى إجراء البيع أو الـتأجير ـبالمزاد العلني لجـنة تشــــكل بقرار من رئيس مجلس اإلدارة    (:74ماادة )

من عدد ال يقل عن خمـسة أعضـاء برئاـسة أحد اعضـاء مجلس اإلدارة، وعلى أن يكون من  

جنة أن تحرر محـضرًا بما تم بينهم عـضو قانوني وعـضو مالي وعـضو فني، وعلى هذه الل

من إجراءات وما قامت به من أعمال إلنجاز مهامها وما انتهى إليه قرارها بإرسـاء المزايدة  

 على أحد المتزايدين بحيث يعرض هذا المحضر على مجلس االدرة العتماده.

وفحص          على أـنه في ـحاـلة البيع أو الـتأجير بطريـقة المزاـيدة ـبالمـظاريف المغلـقة تشــــكل لجـنة لفا

المـظاريف وذـلك بقرار من رئيس مجلس اإلدارة من ـعدد ال يـقل عن خمســــة أعضــــاء برـئاســــة أـحد  

أعضـــائه، على أن يكون من بينهم عضـــو قانوني وعضـــو مالي وعضـــو فني، وعلى اللجنة أن تحرر 

ات في  محضـــرًا بـما تم من إجراءات وما قامت به من أعـمال إلنـجاز مهامها وما انتهت إليه من توصـــي

 هذا الشأن ويعرض هذا المحضر على مجلس اإلدارة التخاذ القرار المناسب والبت في المزايدة.

يـشكل بقرار من رئيس مجلس اإلدارة لجنة تـضم الخبرات والتخـصـصات النوعية الالزمة،    (:75مادة )

بط  وتكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة األســاســية لمحل التعاقد وفقًا للمعايير والضــوا 

 سريًا.-المعمول بها في هذا الشأن، على أن يكون الثمن أو القيمة األساسية 
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ــابقة أن يعهد ألحد الخبراء   ــار إليها في الفقرة السـ ــكيل اللجنة المشـ ويجوز بداًل من تشـ

 المثمنين المختصين والمعتمدين إلنجاز تلك المهمة.

للشـروط، بشـرط أال يقل عن الثمن    يكون إرسـاء المزايدة على مقدم أعلى سـعر مسـتوف  (:76مادة )

 أو القيمة األساسية.

على أن ترد إلى المتزاـيدين اـلذين لم يرس عليهم المزاد الـتأميـنات المؤقـتة المســــددة منهم  

 يعد سحب االيصاالت الخاصة بها موقعة منهم باستالم القيمة.

 

اقتضـت المصـلحة العامة ذلك، أو  تلغي المزايدة قبل البت فيها اذ اـستغنى عنها نهائيًا، أو  (:77مادة )

لم تصــل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة األســاســية، ،ما يجوز إلغالها إذا لم يقدم ســوى 

 عرض وحيد مستوف للشروط.

ويكون اإللغاء في هذه الحاالت بقرار من مجلس اإلدارة ولك بناًء على توـصية لجنة البت،  

 ا على األسباب التي بنى عليها.ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائه

ــمول يلتزم أمام    (:78مادة ) ــبة تكون عهدة موفف مسـ ــناف والمهمات في مخازن مناسـ تحفظ األصـ

األمين العام بتصـنيف وترتيب األصـناف بشـكل يسـهل حر،ة االسـتالم والصـرف والجرد،  

 وعليه إمساك دفاتر وبطاقات تسهل المراجعة.

المخازن ،ل ثالثة أشــهر وفي نهاية الســنة المالية بمعرفة لجنة تشــكل بقرار  يتم جرد    (:79مادة )

 من رئيس مجلس اإلدارة.

 تعتبر أموال اللجنة النقابية والمشروعات التابعة لها أموال خاصة. (:80مادة )
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 ( 1مادة )

النقابية، أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم... لسنة   ...   تسري على العاملين باللجنة 

 وتعديالته والئحة تنظيم العمل والجزءات المعتمدة. 

وتعتبر القواعد والتعليمات التي يصدها مجلس إدارة اللجنة فيما يتعلق بتنظيم العمل جزءًا  

 متممًا ألحكام هذه الالئحة.

 ( 2مادة )

الوجه  يتكون الهيكل اإلداري للجنة من عدد من الوحدات التي تمارس ،ل منها اختصاصها على  

إطار من   الوحدات في  وتعمل هذه  للجنة،  والمالي  األساسي  النظام  لوائح  الذي رسمته  اإلطار  وفي 

 التكامل والتعاون. 

 ( 3مادة )

 يعتمد مجلس اإلدارة الهيكل التنظيمي للمستويات الوفيفية للعاملين. 
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 ( 4مادة )

 يشكل هيكل تنظيمي للجنة على النحو التالي: 

اإلدارة: هو الرئيس األعلى ألجهزة اللجنة، والممثل القانوني لها أمام جميع الجهات،  رئيس مجلي   .1

 ويشرف على جميع أعمالها الفنية واإلدارية والمالية. 

المحاسب القانوني: ويختص بإعداد المشرو  الكامل للميزانية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديلها،   .2

 وإعداد الحساب الختامي. 

الق .3 التحقيقات  المستشار  وإجراء  للجنة،  القانونية  الشمون  أعمال  بكافة  بالقيام  ويختص  انوني: 

إعداد   ،افة تصرفاتها،  لذلك. ومراجعة  المنظمة  القوانين  بها وفقًا ألحكام  العاملين  مع  الالزمة 

 المذ،رات الخاصة بالدعاوى القضائية التي تكون طرفًا فيها.

 ( 5مادة )

 باللجنة ما يلي:   يشترط فيمن يشغل إحدى الوفائف 

 الحصول على مؤهل دراسي مناسب.  .1

 القدرة على وضع وتنفيذ خطط العمل والتطوير باللجنة.  .2

 تمتعه بقدرات وخبرات عالية. .3

 المعرفة الواسعة بالتشريعات العمالية أو النظم المحاسبية األحوال.  .4

 أن يكون حسن السير والسلوك.  .5

جريمة   .6 في  عليه  الحكم  قد سبق  يكون  إليه  أال  رد  قد  يكن  لم  ما  األمانة،  أو  بالشرف  مخلة 

 اعتباره. 

 


