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 القوى العاملةوزارة 
  ٢٠٢٢ لسنة ٥٠  رقمقرار

  أن تحديد مستويات التفاوض الجماعىبش
  شأنهى تتبع فى  التواإلجراءاتوموضوعاته وآلياته 

  وزير القوى العاملة 
  بعد االطالع على الدستور ؛

   وتعديالتـه  ٢٠٠٣ لـسنة    ١٢وعلى قـانون العمـل الـصادر بالقـانون رقـم            
  ؛ ا لهلصادرة تنفيذًوالقرارات الوزارية ا

 وتعديالتـه   ٢٠١٦ لـسنة    ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم         
  ؛ والئحته التنفيذية

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

  ؛صدقت عليها مصر ى ولية التوعلى االتفاقيات الد
 بشأن تحديـد مـستويات      ٢٠٠٣ لسنة   ١٢٤وعلى قرار وزير القوى العاملة رقم       

  ؛ شأنهى تتبع فى واإلجراءات الت وموضوعاته التفاوض الجماعي
   :قـــــرر

  )املادة األوىل ( 
  ، المفاوضة الجماعية حق للعمال ومنظماتهم وأصـحاب األعمـال ومنظمـاتهم           

حالة عـدم وجـود     ى  العمال غير النقابيين إال ف    ى  راء المفاوضة مع ممثل   وال يجوز إج  
  . منظمة نقابية عمالية على المستوى محل االتفاقية

  )املادة الثانية ( 
أحكام المفاوضـة الجماعيـة،     ى  فيما عدا أفراد القوات المسلحة والشرطة، تسر       

خص العـاملين بالقطـاع     واتفاقيات العمل الجماعية على كافة فئات العمال ، وعلى األ         
، والقطـاع   ى  الخاص، والقطاع العام، وقطاع األعمال العـام ، والقطـاع االسـتثمار           

  . إدارة الدولةى الخدمة العامة من غير العاملين فى المشترك ، وموظف
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  )املادة الثالثة ( 
  ،  أو المهنـة   ،أو فرع النـشاط   ،تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة        

 : ىالتال، وذلك على النحو ى القوم أو اإلقليمي،عة ، كما تكون على المستوى الصنا أو

 .ل  وصاحب العم،اللجنة النقابية بالمنشأة ى  ممثل بين: على مستوى المنشأة

 يمثلونى  الرئيس بين ممثلين عن المركز      : على مستوى المنشآت متعددة الفروع    
 .ة العمالية المعنيالشركة ، والمنظمات النقابية 

ـ  بين أصحاب األعمـال أو منظمـاتهم   :على مستوى الـصناعة      تـشترك ى الت
 .المهنى ى النقابالنقابة العامة المعنية طبقا للتصنيف ى ممثل وبين ،صناعة معينةى ف

صناعة واحـدة  ى فأصحاب العمل ى ممثل بين مجموعة    :ى  اإلقليمعلى المستوى   
ابـة العامـة المعنيـة ، وإذا تعـددت     منطقة جغرافية محددة وبين النق   ى  فأو منظماتهم   

 للنقابات يكون التفاوض بـين أصـحاب العمـل أو منظمـاتهم         ى  المهناألنشطة طبقا للتصنيف    
 .قليمية أو االتحادات العامة االتحادات اإلى وممثل

 .ة  ومنظمات أصحاب األعمال المعنياالتحادات العامةبين ى القومعلى المستوى 

  .المستويات أو المهن المشتركة أو من خالل نظام يمزج بين 
  )املادة الرابعة ( 

يتم التفاوض على كل ما من شأنه تحسين شـروط وظـروف العمـل وأحكـام                 
العمل لتحقيق التنمية االجتماعيـة لعمـال المنـشأة ،          ى  طرفاالستخدام ، والتعاون بين     

  :ص األخوتسوية المنازعات بين العمل وأصحاب األعمال ، وعلى

 .ل  أفضل للعماتقرير مزايا

 .ة ت االجتماعية والثقافية والرياضيالخدما

 .ة دث وحماية العمال من أمراض المهنالوقاية من الحوا

 .ل مجال العمى فتنظيم الخدمات الصحية واإلسعافات األولية المالئمة 

 .ى جماع عند قيام نزاع تباعهاايتفق على ى التاإلجراءات الرضائية 

 .ى التحويللتكنولوجيا الحديثة والتدريب التدريب على استخدام ا
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 .ة اعات العمل وساعات العمل اإلضافيس

 .ر اإلجازات مدفوعة األج

 .لخ إ....  العالوات والمنح والحوافز والبدالتالترقيات والنقل ، و

 .ج المرتبطة باإلنتاوالحوافز المكافآت 

  ) املادة اخلامسة (
   فـأكثر بـين ممثلـين      خمـسين عـامالً   تستخدم  ى  التالمنشآت  ى  فيتم التفاوض    

 .ل  والنقابة العامة وبين صاحب العمعن اللجنة النقابية بالمنشأة

  فإذا لم توجد لجنة نقابيـة بالمنـشأة يكـون التفـاوض بـين صـاحب العمـل                  
ى األقـل   وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثالثة عل            

 .ة من عمال المنشأ

 يتم التفاوض بـين ممثلـين       تستخدم أقل من خمسين عامالً    ى  التنسبة للمنشآت   بال 
عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة أصحاب األعمـال المعنيـة أو عـن       

إجراء التفاوض وإبـرام  ى فانونا ـصاحب العمل ، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين ق  
 .ق سفر عنه من اتفاما ي

إجراءات المفاوضة الجماعية ، جـاز للطـرف   ى فين البدء   إذا رفض أحد الطرف    
اآلخر أن يطلب من الجهة اإلدارية المختصة تحريك إجـراءات التفـاوض بإخطـار              
منظمة أصحاب األعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب األحوال لمباشرة التفـاوض            

هـذه الحالـة    ى  ف ةعني الم  النقابية ابة عن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة     ينى  الجماع
  .ى الجماعالتفاوض وتوقيع االتفاق ى فمفوضة قانونا 

  ) املادة السادسة (
يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ إجراءات أو إصـدار             

حالة الضرورة واالستعجال ،    ى  فقرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إال       
  .ا هذه الحالة مؤقتًى ف راويشترط أن يكون اإلجراء أو القر
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  ) املادة السابعة (
ـ     ى  فيدون االتفاق الذى تسفر عنه المفاوضة         ا للـشروط   اتفاقيـة جماعيـة طبقً

هذا الشأن ، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق كـان           ى  فأوجبها القانون   ى  التواألوضاع  
يـات العمـل    ألى من الطرفين أن يلجأ إلى اإلدارة المختصة بشئون المفاوضـة واتفاق           

الجماعية بوزارة القوى العاملة أو مديريات القوى العاملة لمحاولـة التوفيـق بينهمـا              
  .ق ومساعدتهما للوصول إلى اتفا

  ) املادة الثامنة (
  تلتزم اإلدارة المركزية المختـصة بـالوزارة بالعمـل علـى تعزيـز وسـائل               

تـشجيع المفاوضـات     التفاوض بهدف    آلياتالمفاوضة الجماعية ، وتطوير      وإجراءات
النقابيـة العماليـة علـى    البناءة والمجدية ، وتعزيز قدرات أصحاب العمل والمنظمات       

  .تحقيق ذلك 
  ) املادة التاسعة (

  .ه لتاريخ نشرى التالالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم ى فينشر هذا القرار  
  ١٨/٤/٢٠٢٢ بتاريخصدر 

  وزيـر القوى العاملــة
 فانحممد حممود سع
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  رئيس مجلس اإلدارة
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