بسم اهلل الرمحن الرحيم
الئحة تكوين نقابات العمال لسنة 2010
عم ال ب ومب الالس طاتالاللمخو طامهباالالج االالك ومب الالس

الالخ طامالالخ  37مالالق نالالخنبا نتخوالالخو طا مالالخ

اتنج  2010صدر وزير طا مل بتبصيج مق متجل عخ تنظيمخو طا مل طا ئحج طآلتى نصهخ :

*

الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم الالئحة وبدء العمل بها
1ال

تتالالمى هالالالئ طا ئحالالج ك يئحالالج ت الالبيق نتخوالالخو طا مالالخ اتالالنج  2010ك وي مالالل بهالالخ مالالق تالالخري
طاتبقيع عليهخ .

ونع عليهخ فى يتمبر . 2010

إلغاء
2ال

تلغى يئحج ت بيق نتخوخو طا مخ اتنج . 2001

تفسير

3ال

*

فى هالئ طا ئحج مخ ام يتتض طاتيخق م نى آخر وت با العبخرطو وطا لمخو طابطر فيهخ ذطو

طام خنى طاممنب ج اك فى نخنبا نتخوخو طا مخ اتنج . 2010

متجل عخ تنظيمخو طا مل فى فتر إصدطر طا ئحج كخا يتبع ابزير طا مل وطآلا يتبع ابزير طا د .
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الفصل الثانى
أسماء النقابات العامة
4ال

تنشأ نتخوخو عخمج ال مخ فى طاتمخعخو وطاصنخعخو وطامنشآو وفتخب اآلتى :
( أ)

النقابة العامة لعمال التعليم العام وتشمل :

( وي)

طا خمليق ببزطر طاتربيج وطات ليم طا خ طاتبميج وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(ثخنيخ)

طا خمليق بب طزرطو طاتربيج وطات ليم طابيئيج وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(ثخاثخ)

طا ال الالخمليق ومت تال الالخو طات لال الاليم طاهال الالخس فال الالى مر لتال الالى ط
وخابييخو ،

(ب)

النقابة العامة لعمال اإلدارة والخدمات وتشمل :

( وي)

طا خمليق وخاب طزرطو طاتبميج طآلتيج وطاب دطو طاتخو ج اهخ :

ال

وزطر طاهخر يج ،

ال

وزطر طادطخليج ،

ال

وزطر طادفخع ،

ال

وزطر طا مل ،

ال

وزطر طا د ،

ال

وزطر مجلس طابزرطء ،

ال

ال
ال
ال
ال
ال
(ثخنيخ)

وزطر تنميج طامبطر طابشريج ،

وزطر شئبا رئخ ج طاجمهبريج ،
وزطر طات خوا طادواى ،

وزطر طارعخيج وطاضمخا طي تمخعى ،

وزطر طاشئبا طابرامخنيج ،

وزطر طاشئبا طإلنتخنيج ،

طا خمليق وخ

هز طاتبميج وطابيئيج طآلتيج :

ال

إ طر طامحخكم ،

ال

نخعج طاصدطنج ،

ال

طامجلس طابطنى ،

ال

مجلس طابييخو ،
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ال الالخ

وطاثال الالخنب

ال

وزطرطو طاح الالم طامحلالالى وخابييالالخو وطامت تالالخو طاتخو الالج اهالالخ علالالى
طامتتب طابيئى وطامحلى  /طامتخط خو ،

(ج )

(د )

ال

طاب طزرطو طانظير الب طزرطو طاتبميج طابطر فالى طافتالر ()) ( وي)

ال

طاهيئخو وطامنظمخو طامبعيج ،

ال

طامفبضيخو وطامت تخو طاتى تتبع ارئخ ج طاجمهبريج ،

،

النقابة العامة لعمال المهن الطبية والصحية وتشمل :

( وي)

طا خمليق وخامهق طامبيج وطاصحيج وخامركز وطابييخو ،

(ثخنيخ)

طا خمليق وصنخعج وتجخر ط ويج ،

النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية والسياحة والفنادق وتشمل :

( وي)

طا خمليق ببزطر طآلثخر وطاتيخ ج وطاحيخ طابريج وطاب دطو طاتخو ج اهخ،

(ثخنيخ)

طا خمليق وصنخعج ط غاليج ،

(ثخاثخ)

طا خمليق وصنخعج طات ر ،

(رطو خ)

طا خمليق وصنخعج طامشروبخو ،

(خخمتخ) طا خمليق وصنخعج طاتبغ وطاتجخئر ،

( خ خ) طا خمليق وصنخعج طازيبو وطاصخببا ،

( خو خ) طا خمليق وممخ ق طاغ
(ثخمنخ)

وصنخعج طادنيق ،

طا خمليق وخافنخ ق ،

(تخ خ) طا خمليق وخنتخج وصنخعج مدخ و ط غاليج ،
(عخشرط) عمخ طاتيخ ج وخاتمخع طاهخس ،
(هـ)

النقابة العامة لعمال التعليم العالى والبحث العلمى وتمشل :

( وي)

طا خمليق ببزطر طات ليم طا خاى وطابحث طا لمى وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(ثخنيخ)

طا خمليق وخاجخم خو وطام خهد طا ليخ ،

(ثخاثخ)

طا خمليق ببزطر طا لب وطات نباب يخ ،

(رطو خ)

طا خمليق وخامرطكز طابحثيج طاتخو ج الت ليم طا خاى وطا لب وطات نباب يخ ،
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(و )

النقابة العامة لعمال اإلعـالم والققاةـة والنشـر ودور التو يـل والشـباب والريا ـة

والبريد واالتصاالت وتشمل :

( وي)

طا خمليق ببزطر طإلع

وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(ثخنيخ)

طا خمليق ببزطر طاثتخفج وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(ثخاثخ)

طا خمليق ببزطر طاشبخ) وطاريخضج وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(رطو خ)

طا خمليق ببزطر طيتصخيو وتتخنج طام لبمخو وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(خخمتخ) طا خمليق بدور طامبخعج وطانشر وطاتبزيع ،
( خ خ) طا خمليق وشركخو طابريد ،

( خو خ) طا خمليق وشركخو طيتصخيو ،
(ثخمنخ)

طا خمليق ببزطر طإلرشخ وط ونخف وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(تخ خ) طا خمليق وتمخع طيتصخيو ( نمخع خخس و ر ) ،
(عخشرط) طا خمليق بب طزرطو طاثتخفج وطإلع

( )

وطاشبخ) وطاريخضج وخابييخو ،

النقابة العامة لعمال النقل البرى والجوى والمواصالت وتشمل :

( وي)

طا خمليق وخاميرطا طامدنى ،

(ثخنيخ)

طا خمليق وشركخو طاهمبط طاجبيج طاتب طنيج ،

(ثخاثخ)

طا خمليق وشركخو طاميرطا طاهخصج ،

(رطو خ)

طا خمليق وشركخو خدمخو طاميرطا ،

(خخمتخ) طا خمليق وشركج مبطص و وييج طاهرطب وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،
( خ خ) طا خمليق وخابصخو ط هليج طخل طامدا ،

( خو خ) طا خمليق وخاحخف و وطاب خ ى وطادفخرطو وو خئل طانتل طاب الي وطاصالغير
،
(ثخمنخ)
(ح )

طا خمليق وخاشركخو وطابصخو طا خمج فى نتل طاركخ) بيق طامدا ،

النقابة العامة لعمال الموانئ البحرية والنقل البحرى والنهرى وتمشل :

( وي)

طا خمليق برئخ ج و طزر طانتل ،

(ثخنيخ)

طا خمليق بهيئج طامبطنئ طابحريج ،

(ثخاثخ)

طا خمليق وشركج طانيل النتل طانهر ،

(رطو خ)

طا خمليق وشركج طاهمبط طابحريج ،

()159

(خخمتخ) طا خمليق بهيئج وط

طانيل الم

( خ خ) طا خمليق ومصلحج طام

ج طانهريج ،

ج طانهريج طادطخليج ،

( خو خ) طا خمليق وشركخو طانتل طابحر ( نمخع خخس ) ،
(ثخمنخ)
(ط )

(ى)

طا خمليق وشركخو طانتل طانهر ( نمخع خخس ) ،

النقابة العامة لعمال السكة حديد وتشمل :

( وي)

طا خمليق بهيئج طات ج ديد وطامت تخو طاتخو ج اهخ ،

(ثخنيخ)

طا خمليق وشركخو طات ك طاحديديج ،

النقابة العامة لعمال المياه والبناء والطرق واإلسكان وتشمل :

( وي)

طا خمليق ببزطر طامرق وطاجتبر وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(ثخنيخ)

طا خمليق وخاهيئج طاتبميج الميخئ ،

(رطو خ)

طا خمليق وخامجلس طاتبمى التنميج طا مرطنيج ،

(ثخاثخ)

طا خمليق وخاهيئج طا خمج المتخ ج ،

(خخمتخ) طا خمليق وخالجنج طاتبميج األ مخء طاجغرطفيج ،
( خ خ) طا خمليق وصندوق طإل خا وطات مير ،

( خو خ) طا خمليق بهيئخو طاميخئ طابيئيج ،

(ثخمنخ) طا الالخمليق بالالب طزرطو طاتهمالالي طا م طرنالالى وطاشالالئبا طاهند الاليج وطابنالالى طاتحتيالالج
وخابييخو وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،
(تخ خ) طا خمليق وشركخو طابنخء وخاتمخع طا خ وطاهخس ،
(عخش طبر) طا خمليق وخامرق وطاجتبر (نمخع خخس) ،
طا خمليق وخإل خا وط رطضى ،
( خ عشر)
(ثخنى عشر )

طا خمليق ومت تخو طامتخ ج طابيئيج ،

(ثخاث عشر)

طا خمليق وشركخو صنخعج م دطو طاميخئ ،
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(ك)

النقابــة العامــة لعمــال المصــارل وامعمــال الماليــة والحســابية والتجــارة والتـ مين

وتشمل :
( وي)

طا خمليق ببزطر طامخايج وطينتصخ طابطنى وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(ثخنيخ)

طا خمليق ببزطر طاتجخر طاهخر يج وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(ثخاثخ)

طا خمليق ببزطر طي تثمخر وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(رطو خ)

طا خمليق وخامصخرف ،

(خخمتخ) طا خمليق وشركخو طاتأميق ،

( خ خ) طا خمليق بديبطا طاضرطئس ،

( خو خ) طا خمليق بديبطا طام طر ع طا خ ،
(ثخمنخ)

طا ال الالخمليق وخامت تال الالخو وطاهيئال الالخو وطاشال الالركخو طاتجخريال الالج وخاتمال الالخعيق طا ال الالخ
وطاهخس ،

(تخ خ) طا خمليق بب طزرطو طامخايج وطي تثمخر وخابييخو وطاب دطو طاتخو ج اهخ،
(ل)

النقابة العامة لعمال الزراعة والرى والغابات والقروة الحيوانية والسـمكية وتشـمل

:

( وي)

طا خمليق ببزطر طازرطعج وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(ثخنيخ)

طا خمليق ببزطر طار وطامبطر طامخئيج وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(رطو خ)

طا خمليق ومشروع طاجزير وطامنخنل وطاب دطو طاتخو ج اك

(ثخاثخ)

طا خمليق ببزطر طاثرو طاحيبطنيج وطاتم يج وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(خخمتخ) طا خمليق ومت تخو طاتمخع طازرطعى ،
( خ خ) طا خمليق وخإلنتخج طاحيبطنى ونمخع ط

( خو خ) طا خمليق وخاهيئج طا خمج الغخوخو ،
(ثخمنخ)

مخك ،

طا خمليق وخار طامصر وخاتب طا ،

(تخ خ) طا خمليق بب طزرطو طازرطعج وطاثرو طاحيبطنيج وخابييخو ،
(عخشرط) طا خمليق وخاهيئج طا خمج األرصخ طاجب ،
( خ

عشر)

(ثخنى عشر)

طا خمليق وخامجلس ط على البيئج وطامبطر طامبيعيج ،
طا خمليق ومركز طر خو طاتصحر ،
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(م )

النقابة العامة لعمال الطاقة والتعدين والسدود وتشمل :

( وي)

طا خمليق ببزطر طانف وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(ثخنيخ)

طا خمليق ببزطر طا هربخء وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(ثخاثخ)

طا خمليق ببزطر طام خ ا وطاب دطو طاتخو ج اهخ ،

(رطو خ)

طا خمليق بب د طاتدو ،

(خخمتخ) طا خمليق وشركخو تبايد ونتل وتبزيع طا هربخء ،
( خ خ) طا خمليق وشركخو طابترو ،
( خو خ) طا خمليق ومصخفى طابترو ،
(ثخمنخ)
(ن)

طا خمليق وهمبط نخبيس طابترو ،

النقابة العامة لعمال الصـناعات الهندسـية والكيمائيـة والنسـين وصـناعة الجلـود
والبالستيك وتشمل :

( وي)

طا خمليق برئخ ج وزطر طاصنخعج ،

(ثخنيخ)

طا خمليق ومركز طي تشخرطو وطابحبث طاصنخعيج ،

(رطو خ)

طا خمليق وصنخعج طاملبب خو ،

(ثخاثخ)

طا خمليق وصنخعج طاجلب ،

(خخمتخ) طا خمليق وصنخعج طاغز وطانتيج ،
( خ خ) طا خمليق وخاصنخعخو طاب

تي يج ،

( خو خ) طا خمليق وخاصنخعخو طابتروكيمخويج ،
(ثخمنخ)

طا خمليق وصنخعج طاحديد وطاصلس وخاتمخعيق طا خ وطاهخس ،

(تخ خ) طا خمليق وخاصنخعخو طاتحبيليج وطاصنخعخو طاصغير ،
(عخشرط) طا خمليق وخاصنخعخو طاثتيلج ،
( خ
(س)

عشر)

طا خمليق وخاصنخعخو طاهند يج ،

النقابة العامة لعمال الشحن والتفريغ وتشمل :

( وي)

عمخ طاشحق وطاتفريغ ،

(ثخنيخ)

خئتى عربخو طانتل طايدويج ،

(ثخاثخ)

خئتى طا ربخو طات تجرهخ طاحيبطنخو ،

(رطو خ)

مهق خر مشخبهج ،
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(ع )

النقابة العامة لعمال امعمال الحرة الحرفية وتشمل :

( وي)

طا خمليق وصيخنج طاتيخرطو وطاد طر خو طابهخريج وطام دطو ،

(ثخنيخ)

طا خمليق بدهخا طا ربخو ،

(ثخاثخ)

طا هربجيج ،

(رطو خ)

طاتخعختيج ،

(خخمتخ) طاترزيج ،

( خ خ) عمخ طابنخء ،
( خو خ) عمخ طاحدط ،
(ثخمنخ)

عمخ طانجخر ،

(تخ خ) عمخ صنخعخو طا خج وطانحت ،
(عخشرط) عمخ صيخنج
( خ

عشر)

هز طيتصخ ،

عمخ طي خفى ،
مهق خر مشخبهج .

(ثخنى عشر)

الفصل الثالث
5ال

وابط تكوين الهيئات النقابية والفرعية والوحدات

( )1

ي با و ل نتخوج عخمج هيئج نتخبيج وط د على متتب طابييج إا و دو ،

( )2

يجس ي يتل عد عضخء طاهيئخو طانتخبيج عق مخئتيق وخمتيق عضبطب .
تت با طاهيئخو طافرعيج على خ طامنشالأ و طاتمالخع و طاصالنخعج و طامهالد و

( )3
( )4

طامحليج  /طامتخط ج و طامهنج ويجس ي تتل عضبيتهخ عق مخئتى عضبطب .
تت با طاب د طانتخبيج وفق طانظخ ط خ ى فى طامبطنالع طاالى ي تتالل فيهالخ طا ضالبيج
عق مخئج عضبطب .

( )5

تنضالالم طامبطنالالع طاتالالى تتالالل طا ضالالبيج فيهالالخ عالالق مخئالالج عض البطب نالالر) هيئالالج فرعيالالج و
و د نتخبيج وحتس طاحخ ت با تخو ج النتخوج طا خمج طام نيج .

( )6

طخل كل نتخوج .

يجس ي يتب

كثر مق تنظيم نتخبى وط د فى طامنشأ طامحد
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( )7

تتالالميج طاهيئالالخو طانتخبيالالج وطافرعيالالج وطاب الالدطو ومبطن هالالخ يجالالس ا يضالالمق فالالى طانظالالخ
ط

( )8

خ الالى النتخوالالج كمالالخ ي يجالالبز قيالالخ يالالج هيئالالخو نتخبيالالج و فرعيالالج إي و الالد مبطفتالالج

طالجنج طامركزيج التنظيم طانتخبى .

تتميج طتحخ طو طامحليخو ومبطن هخ يجس ا يضمق فالى طانظالخ ط

خ الى ا تحالخ

كمالالخ ي يجالالبز قيالالخ يالالج طتحالالخ طو محليالالج إي و الالد مبطفتالالج طالجنالالج طامركزيالالج التنظالاليم
طانتخوج .
() 9

الخء عل الالى تبصالاليج طيتح الالخ طات الالبمى ا ي الالد ف الالى طاج الالدو
يجالالبز المت الالجل طا الالخ بن ال ب
طامرفق وخاحالف و طإلضخفج متى مخ ر ذاك ضروريخب .
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