ماذا تعرف عن انتخابات
النقابات العمالية 2022؟
( الشروط  -المواعيد  -االجراءات )

حيث ستجرى االنتخابات على ثالثة مستويات:
األول :يتعلق باللجان النقابية للمنشآت.
الثاني :يتعلق بالنقابات العامة.
الثالث :يتعلق باالتحادات النقابية العامة.

وذلــك وفقً ــا للقانــون رقم  213لســنة  2017الذي ينظم
كافــة النقابــات العماليــة فــي مصر ،ســواء المســتقلة
أو التابعــة لألتحــاد العــام ،وكذلــك صــدور قــرارت
وزيــر القــوي العاملــة أرقــام ( )45،46،47،48لســنة
 2022بإصــدار القــرارات المنظمــة إلجــراءات ،ومواعيــد
االنتخابــات النقابيــة العماليــة القادمــة ،وعليــه تقــرر
إجــراء انتخابــات هــذا العــام لكافــة النقابــات العماليــة
المصريــة بدايــة من8مايــو ،2022وحتــي 21يونيــه،2022
علــى أن تكــون مــدة هــذه الــدورة النقابيــة أربــع
ســنوات ( )2026-2022وذلــك بالتفصيــل التالــي- :

المستوى األول:
انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية بالمنشآت (المصانع والشركات):
وسوف تجري هذة االنتخابات على مرحلتين:

(المرحلة األولى من المستوى األول)
اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بـ :
-1

الصناعات الغذائية

_2

المرافق العامة

-3

النقل الجوى

-4

الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية

-5

الزراعة والري والصيد

-6

النقل والمواصالت

-7

التعليم والبحث العلمى

-8

الغزل والنسيج

-9

البريد

-10

اإلنتاج الحربى

-11

البترول

-12

النقل البحرى

-13

الخدمات الصحية

-14

المالية والضرائب والجمارك

-15

العلوم الصحية
وذلك باالجراءات والمواعيد التالية-:

اإلجراء

اليوم المحدد

عدد
األيام

فتح باب الترشح

من يوم األحد الموافق 2022/5/8
إلى يوم االثنين الموافق 2022/5/9

2

اعالن أسماء المرشحين

الثالثاء الموافق 2022/5/10
إلى يوم األربعاء الموافق 2022/5/11

2

الطعون

يوم الخميس الموافق 2022/5/12

1

البت فى الطعون

الجمعة الموافق 2022/5/13

1

اعالن الكشوف النهائية

السبت الموافق 2022/5/14
إلى يوم األحد الموافق 2022/5/15

2

االنتخابات

االثنين الموافق 2022/5/16

1

إعالن النتيجة والتظلم منها

الثالثاء الموافق 2022/5/17

1

البت فى التظلم

األربعاء الموافق 2022/5/18

1

ايداع األوراق

من يوم الخميس الموافق 2022/5/19
إلى يوم الجمعة الموافق 20221/5/20

2

(المرحلة الثانية من المستوى األول)
اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بـ :
-١

االتصاالت

-٢

التجارة

-٣

الكيماويات

-٤

النقل البرى

-٥

الصحافة والطباعة واإلعالم

-٦

النقل العام

-٧

صناعات البناء واألخشاب

-٨

السياحة والفنادق

-٩

البنوك والتأمينات واألعمال المالية

-١٠

السكة الحديد

-١١

المناجم والمحاجر

-١٢

الخدمات اإلدارية واالجتماعية

 -١٣النيابات والمحاكم
-١٤

اإلسعاف
وذلك باالجراءات والمواعيد التالية-:

اإلجراء

اليوم المحدد

عدد
األيام

فتح باب الترشح

من يوم السبت الموافق 2022/5/21
إلى يوم األحد الموافق 2022/5/22

2

اعالن أسماء المرشحين

االثنين الموافق 2022/5/23
إلى يوم الثالثاء الموافق 2022/5/24

2

الطعون

يوم األربعاء الموافق 2022/5/25

1

البت فى الطعون

الخميس الموافق 2022/5/26

1

اعالن الكشوف النهائية

الجمعة الموافق 2022/5/27
إلى يوم السبت الموافق 2022/5/28

2

االنتخابات

االحد الموافق 2022/5/29
للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديراتها
يوم االثنين الموافق  5/30لباقى اللجان

1

إعالن النتيجة والتظلم منها

الثالثاء الموافق 2022/5/31

1

البت فى التظلم

األربعاء الموافق 2022/6/1

1

ايداع األوراق

من يوم الخميس الموافق 2022/6/2
إلى يوم الجمعة الموافق 20221/6/3

2

المستوى الثاني:
المستوي انتحابات مجالس إدارات النقابات العمالية
وسوف تجرى انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة وفقا لالجراءات والمواعيد االتية

اإلجراء

اليوم المحدد

عدد
األيام

فتح باب الترشح

من يوم السبت الموافق 2022/6/11

١

اعالن أسماء المرشحين

األحد الموافق 2022/6/12

١

الطعون

االثنين الموافق 2022/6/13

1

البت فى الطعون

الثالثاء الموافق 2022/6/14

1

اعالن الكشوف النهائية

األربعاء الموافق 2022/6/15

١

اجراء االنتخابات

الخميس الموافق 2022/6/16

1

إعالن النتيجة والتظلم منها

الجمعة الموافق 2022/6/17

1

البت فى التظلم

السبت الموافق 2022/6/18

1

ايداع األوراق

األحد الموافق 2022/6/19

١

المستوى الثالث:
انتخابات مجالس إدارات االتحادات النقابية العمالية
وسوف تجرى انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة وفقا لالجراءات والمواعيد االتية

اإلجراء

اليوم المحدد

عدد
األيام

فتح باب الترشح

الثالثاء الموافق 2022/6/21

١

اعالن أسماء المرشحين

االربعاء الموافق 2022/6/22

١

الطعون

الخميس الموافق 2022/6/23

1

البت فى الطعون

الجمعة الموافق 2022/6/24

1

اعالن الكشوف النهائية

السبت لموافق 2022/6/25

١

اجراء االنتخابات

األحد الموافق 2022/6/26

1

إعالن النتيجة والتظلم منها

اإلثنين لموافق 2022/6/27

1

البت فى التظلم

الثالثاء الموافق 2022/6/28

1

ايداع األوراق

األربعاء الموافق 2022/6/29

١

ماذا تعرف عن شروط
ومستندات الترشح النتخابات
النقابات العمالية 2022؟
وذلــك وفقً ــا للقانــون رقــم  213لســنة  2017الــذي ينظــم كافــة النقابــات العماليــة
فــي مصــر ،ســواء المســتقلة أو التابعــة لالتحــاد العــام ،وكذلــك صــدور قــرارت وزيــر
القــوي العاملــة أرقــام ()45،46،47،48لســنة  2022بإصــدار القــرارات المنظمــة إلجــراءات
ومواعيــد االنتخابــات النقابيــة العماليــة القادمــة ،فقــد تقــرر إجــراء انتخابــات هــذا العــام
لكافــة النقابــات العماليــة المصريــة بدايــة من8مايــو 2022وحتــي 21يونيه2022ومــدة
هــذه الــدورة النقابيــة هــي أربــع ســنوات ()2026-2022

شروط الترشح :
شــروط أساســية للترشــح فــي انتخابــات النقابــات العمالية ،وتعتبــر األوراق
والمســتندات التــي يتقــدم بهــا المرشــح لعضويــة المنظمــات النقابيــة العماليــة،
أوراقــا رســمية فــي تطبيــق أحــكام قانــون العقوبــات ،وجــاءت الشــروط كالتالــي:

1

أن يكون بالغا سن الرشد وكامل األهلية.

 2أن يكــون حاصــا علــى شــهادة إتمــام التعليــم األساســي أو شــهادة
محــو األميــة علــى األقــل.
 3أن يكــون عضــوا بالجمعيــة العموميــة للمنظمــة النقابيــة العماليــة،
ومســددا اشــتراكاته بصفــة منتظمــة ،وللمــدة التــي تحددهــا الئحــة
النظــام األساســي للنقابــة المعنيــة.

 4أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
 5أال يكون من بين الفئات اآلتية:
(أ) العامليــن المختصيــن ،أو المفوضيــن فــي ممارســة
كل ،أو بعــض ســلطات صاحــب العمــل فــي القطــاع
الخــاص أيــا كان نوعــه ،أو القانــون الخاضــع لــه ،وذلــك
خــال فتــرة مباشــرتهم هــذه الســلطات.
(ب) العامليــن الشــاغلين إلحــدى الوظائــف القياديــة
فــي الحكومــة ،ووحــدات اإلدارة المحليــة ،والهيئــات
العامــة خدميــة كانــت أو اقتصاديــة ،واألجهــزة
الحكوميــة التــي لهــا موازنــات خاصــة ،وشــركات
القطــاع العــام ،وقطــاع األعمــال العــام ،والعامليــن
بالقطــاع االســتثماري ،والقطــاع المشــترك ،والقطــاع
التعاونــي.
ويســتثنى شــاغلو إحــدى الوظائــف التكراريــة مــن
مســتوى وظائــف مديــري العمــوم أو اإلدارة العامــة
ومــا فــي مســتواها ممــن ليــس لهــم الحــق فــي
توقيــع الجــزاء.
(جـ) رؤســاء القطاعــات ،ورؤســاء أعضــاء مجالــس إدارة
الهيئــات ،والشــركات فيمــا عــدا أعضــاء مجالــس
اإلدارة المنتخبيــن.
(د) أال يكــون عامــا مؤقتــا ،أو معــارا أو منتدبــا ،أو مكلفــا،
أو مجنــدا ،أو فــي إجــازة خاصــة بــدون مرتــب.
 6أال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنايــة ،أو بعقوبــة مقيــدة
للحريــة فــي جنحــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة مــا لــم يكــن قــد رد إليــه
اعتبــاره فــي الحالتيــن.

أمــا عمــال القطــاع غيــر المنظــم والعمالة غيــر المنتظمة ،فيتم اســتثنائهم
مــن أي شــرط ال يتماشــي مــع طبيعــة أعمالهــم ،بينمــا اللذيــن أحيلــوا إلــى
التقاعــد الي ســبب مــن األســباب ،ويرغبــون فــى الترشــح لعضويــة مجالــس
ادارات المنظمــات النقابيــة العماليــة ،فيشــترط ان يلتحقــوا بعمــل داخــل
ذات المنشــأة ،أو التصنيــف النقابــي الــذي تضمــه اللجنــه النقابيــة المهنيــة
دون اى فاصــل زمنــي بيــن االجالــة للتقاعد ،وااللتحاق بعمل داخل التصنيف
بمعنــي أنــه يــوم االحالــة للتقاعــد يلتحــق راغــب الترشــح مباشــرة ،وفــي
اليــوم التالــي بعمــل داخــل التصنيــف النقابــي الــذي يرغــب فــى الترشــح
فيــه مــع توافــر الشــروط التاليــة أيضــا:
استمراره في سداد االشتراكات النقابي.
تقديــم عقــد عمــل معتمــد داخــل ذات المنشــأة بالنســبة للجنــه
النقابيــة للمنشــأة.
افــادة مــن مكتــب التأمينــات االجتماعيــة المختــص يثبــت التأميــن
عليــه ضــد اصابــات العمــل.
صــدور قــرار مــن اللجنــه النقابيــة باســتمرارية العضــو فــى عضويتــه،
علــى أن يعتمــد هــذا القــرار مــن النقابــة العامــة إن وجــدت ،أو مــن
الجهــة االداريــة المختصــة.

وفــى جميــع األحــوال يجــب أن تتوافــر شــروط عضويــة اللجنــه النقابيــة ،وكــذا
شــروط الترشــح عضويــة مجلــس اداراتهــا فــى عضــو المجلــس طــوال مــدة
الــدورة النقابيــة.

المستندات الواجب على العامل ارفاقها بطلب الترشح ،يجب على المرشح
ان يرفق بطلب الترشح المستندات االتية-:
 - 1صورة من بطاقة الرقم القومى سارية.
 - 2صورة من شهادة الميالد.
 - 3شهادة معتمدة من الجهة التى يعمل بها تتضمن الوظيفة التى يشغلها
ودرجته الوظيفية ونوع التعاقد.
 - 4شهادة تفيد بأنه أدى الخدمة العسكرية او أعفى من أدائها قانونيا.
 - 5شهادة إتمام التعليم األساسي أو شهادة محو األمية.
 - 6صحيفة للحالة الجنائية لم يمض على صدورها ثالثة أشهر.
 - 7شهادة من المنطقة النقابية المعنية تفيد بعضوية المرشح فى الجمعية
العمومية ،وسداده اشتراكها بصفة منتظمة للمدة التى تحددها الئحة النظام
األساسى للمنظمة النقابية المعنية حتى تاريخ فتح باب الترشح.
 - 8إقرار من المرشح العامل بالقطاع الخاص يفيد بأنه غير مختص أومفوض فى
ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل.
 - 9إقرار مكتوب من المرشح بأنه غير منضم إلى منظمة نقابية عمالية من ذات
المستوى والتصنيف النقابى المهنى.
 - 10إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى
أو زراعى أو خدمى.
 - 11إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس من بين رؤساء القطاعات ،أو رؤساء وأعضاء
مجالس إدارة الهيئات ،أو الشركات ،فيما عدا أعضاء مجالس اإلدارة المنتخبين.
ً
مالكا ،أو حائزا ألكثر من ثالثة أفدنة إذا كان
 - 12إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس
الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية.
 - 13شهادة طبية من أحد المعامل التابعة لوزارة الصحة تفيد بخلو المرشح من السموم.
أما الذي احيل للتقاعد ،والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي دون فاصل زمني
ويرغب فى الترشح يجب ان يقدم باالضافة إلى المستندات السالف بيانها شهادة
رسمية معتمدة من مكتب التأمينات االجتماعية المختص تفيد تاريخ التحاق
المرشح المحال إلى المعاش لبلوغة السن القانونية بالعمل باحدي المهن ،وأنه
مؤمن عليه تأمين اصابة العمل ،وتعتبر كافة االوراق والمستندات التى يتقدم بها
المرشح لعضوية اللجنه النقابية أوراق رسمية فى تطبيق احكام قانون العقوبات.

ماذا تعرف عن إجراءات الترشح
واالنتخابات النقابات العمالية 2022؟
إلى من تقدم أوراق الترشح؟
تقــدم أوراق الترشــح بمقــر اللجنــه العامــة المشــرفة علــى االنتخابــات والكائــن مقرهــا
بــوزارة القــوي العاملــة ومديراتهــا بالمحافظــات.

ما هي اللجان العامة المشرفة على االنتخابات؟
يتــم الترشــح واالنتخابــات تحــت اشــراف هــذة اللجــان عامــة ،والتــي يصــدر بتشــكيلها
قــرار مــن وزيــر القــوي العاملــة ،كمــا يــرأس هــذه اللجــان أعضــاء مــن الجهــات ،والهيئــات
القضائيــة بدرجــة قــاض ،أو مــا يعادلهــا علــى االقــل ،ويرشــحهم مجلــس القضــاء األعلــى
والمجالــس الخاصــة ،والعليــا للهيئــات ،والجهــات القضائيــة بطلــب مــن وزيــر العــدل،
وبعضويــة مديــر المديريــة القــوي العاملــة ،أو مــن ينيبــه وأحــد أعضاء المنظمــة النقابية
المعنيــة ،وتختــص اللجــان العامــة الشــرفة علــي االنتخابــات باألتــي:
اإلشــراف علــي تنفيــذ كافــة إجــراءات الترشــح ومراحــل االنتخــاب لعضويــة مجالــس إدارة
المنظمــات النقابيــة العماليــة.
البــت فــي التظلمــات التــي تقــدم مــن كل ذي مصلحــة فــي إجــراءات الترشــح ،أو كشــوف
المرشــحين ،أو الناخبيــن ،أو نتائــج االنتخابــات ،والبــت فيهــا خــال المواعيــد المحــددة
لذلــك بالجــدول الزمنــي لالنتخابــات.
اعتمــاد نتائــج االنتخابــات ،وإعالنهــا فــي ذات الوقــت طبقــا ألحــكام هــذا القانــون،
والقــرارات المنفــذة لــه.

إعالن أسماء المرشحين والناخبين والتظلم فيها؟
يعلــن رئيــس اللجنــة العامــة ،أو مــن ينيبــه الكشــوف النهائيــة ألســماء المرشــحين،
والناخبيــن فــي المقــر الرئيســي للمنظمــة النقابيــة المعنيــة ،وذلــك فــي اليــوم التالــي
لغلــق بــاب الترشــح.
يجــوز لــكل ذي مصلحــة مــن أعضــاء المنظمــة النقابيــة العماليــة ،التظلــم مــن إجــراءات
الترشــح أو كشــوف المرشــحين ،أو الناخبيــن ،أو نتائــج االنتخابــات ،وذلــك بطلــب يقــدم
ألميــن اللجنــة العامــة المختصــة فــي المواعيــد الموضــح بالجــدول الزمنــي لالنتخابــات.
وفــي جميــع األحــوال يجــب علــى اللجنــة بحــث التظلــم والبــت فيــه خــال المــدة المحددة
بالجــدول الزمنــي المشــار إليــه ،واخطــار المتظلــم بقرارها مســببا.

لجان االنتخابات بالمنشأة
تشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة المنظمــة النقابيــة لجنــة لالنتخابــات برئاســة المجلــس ،وعضويــة
أحــد الخبــراء ،وأحــد أعضــاء الجمعيــة العموميــة ،علــى أن تختــص هــذه اللجنــة بمــا يلــي:
وضــع ضوابــط توزيــع األعــداد الخاصــة بالتمثيــل النســبي ،والنوعــي ،وطريقــة
االنتخــاب ،وتمثيــل المــرأة والشــباب كلمــا أمكــن ذلــك.
الــرد علــى جميــع االستفســارات التــي تتعلــق بإجــراءات الترشــح ،ومراحــل االنتخاب
لعضويــه مجلــس اإلدارة ،وعلــى األخــص االستفســارات المتعلقــة بشــروط
الترشــح ،والمســتندات المطلــوب تقديمهــا.
تضــع إدارة المنشــأة بالتنســيق مــع ممثلــي المنظمــة النقابيــة العماليــة المعنية
النظــام الــذي يكفــل الحفــاظ علــى مظهــر ،ونظافــة المنشــأة ،وكافــة اإلجــراءات
التــي تحفــظ ســامتها ،وأمنهــا وحســن العمليــة االنتخابيــة بهــا قبــل ،وأثنــاء
العمليــة االنتخابيــة.
اليجــوز أن تزيــد مــدة الدعايــة االنتخابيــة للمرشــحين عــن أســبوع علــي األكثــر قبــل
موعــد إجــراء االنتخــاب بالموقــع مــع إلتــزام كل مرشــح فــي دعايتــه بالموضوعيــة،
ومبــادئ ،وميثــاق الشــرف األخالقــي للعمــل النقابــي ،والبعــد التــام عــن اســتخدام
الشــغارات الحزبيــة ،أو السياســية ،ـــأو الدينيــة ،أو العدائيــة.

لجنة االنتخاب الفرعية (أعمال االنتخاب والفرز)
يتــم تعييــن رؤســاء اللجــان الفرعيــة إلجــراء االنتخابــات مــن العامليــن فــي
الدولــة ،أو القطــاع العــام ،أو قطــاع األعمــال العــام ،أو االتحــاد النقابــي العمالــي،
أو المؤسســات التابعــة لــه ،وفــي جميــع األحــوال ،يكــون اختيــار أمنــاء اللجــان
العامــة والفرعيــة مــن بيــن هــؤالء العامليــن.
يقــوم رئيــس لجنــة االنتخــاب بتحريــر محضــر يثبــت فيــه تاريــخ ،ووقــت بــدء عملية
االنتخــاب ،والمصاعــب والمشــكالت التــي واجهتــه  -إن وجــد ،-واإلجــراءات التــي
اتخــذت بشــأنها ،كمــا يثبــت الوقــت الــذي انتهــت فيــه عمليــة االنتخــاب ،ويوقــع
الرئيــس واألعضــاء علــي المحضــر.
وتســتمر لجــان االنتخــاب فــي مباشــرة مهامهــا حتــى الســاعة المحــددة النتهــاء
عمليــة االنتخــاب ،وفــي حالــه وجــود عــدد مــن الناخبيــن بمقــر لجــان االنتخــاب لــم
يدلــوا بأصواتهــم يتــم حصرهــم ،ويســمح لهــم بــاألدالء بأصواتهــم.
ويتــم فــرز األصــوات بمقــر لجنــه األنتخــاب ،أو بــأي مقــر مناســب طبقــا للمقتضيات
التــي تراهــا اللجنــة العامــة المختصــة ،علــى أن يتــم تشــميع صناديــق االنتخــاب
قبــل نقلهــا إلــي مقــر الفــرز ،وإثبــات ذلــك فــي المحضــر ،وفــي جميــع األحــوال
يجــب أن يحــرر رئيــس لجنــة االنتخــاب محضــرا يثبــت فيــه نتيجــة الفــرز ،ويوقــع
علــي المحضــر مــع باقــي األعضــاء.
للمرشــحين ،أو مندوبيهــم الحــق فــي حضــور عمليــة فــرز األصــوات ،وبمــا ال
يخــل بســامة وأمــن العمليــة االنتخابيــة ،أو يؤثــر علــي حســن ســيرها ،وضمــان
حيادتهــا.
وإذا حــدث اثنــاء عمليــه التصويــت ،أو الفــرز أي مــن شــأنها التأثيــر علــى نزاهــة
العمليــة االنتخابيــة ،ســواء كانــت مــن المرشــحين ،أو مندوبيهــم ،أو مــن الغيــر.
يجــوز لرئيــس لجنــة االنتخــاب وقــف عمليــه التصويــت ،أو الفــرز مؤقتــا بحســب
األحــوال ،لحيــن اســتقرار األوضــاع ،وعــودة الهــدوء مــع إثبــات هــذة الواقعــة فــي
المحضــر النهائــي.

ويرســل رئيــس لجنــة األنتخــاب محاضــر التصويــت والفــرز ،إلــي اللجنــة العامــة
المختصــة العتمادهــا ،وإعــان نتيجــة االنتخــاب ،وتعليقهــا فــي مــكان ظاهــر أو
أكثــر فــي مقــر اللجنــة ،وفــي لجــان االنتخــاب ،علــي أن تتضمــن هــذة النتيجــة
أســماء جميــع المرشــحين ،وعــدد األصــوات الحاصــل عليهــا كل منهــم مرتبــة
ترتيبــا تنازليــا.
إذا تســاوي أكثــر مــن مرشــح فــي عــدد األصــوات ،تتولــي اللجنــة العامــة المختصة
إجــراء القرعــة بينهــم فــي حضورهــم أو مندوبيهــم ،فــإذا تعــذر ذلــك تجــري فــي
غيبتهــم لتحديــد الفائزيــن منهــم علــي أن يحــرر محضــر بنتيجــة القرعــة.

إعالن النتائج ومواعيد الطعن بالمحكمة
تعلــن نتيجــة انتخابــات مجالــس إدارة المنظمــات النقابيــة بعــد انتهــاء عمليــة فــرز
األصــوات بنــاء علــي الثابــت مــن محاضــر اللجــان المشــرفة علــى االنتخــاب ،ويتــم إعــان
النتيجــة وتعليقهــا فــي مــكان ظاهــر ،أو أكثــر فــي مقــر المنظمــة النقابيــة وفــي مقــار
لجــان األنتخابــات.
يجــوز لــكل ذي مصلحــة مــن أعضاء المنظمة النقابية العمالية ،الطعن أمام المحكمة
العماليــة المختصــة ،علــي أي إجــراء مــن إجــراءات الترشــح ،أو علــي نتيجــة االنتخابــات ،أو
فــي إجراءاتــه ،وذلــك خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ غلــق بــاب الترشــح ،أو البــدء
فــي إجــراء االنتخــاب ،أو مــن تاريــخ اعــان النتيجــة بمقــار لجــان االنتخــاب حســب االحــوال.
وال يقبــل الطعــن إال بعــد التظلــم أمــام اللجنــة المشــرفة علــي األنتخابــات وفــوات
ميعــاد البــت فيــه.
تتولــي الــوزارة المختصــة نشــر نتيجــة انتخــاب مجالــس ادارة المنظمــات النقابيــة
العماليــة فــي كافــه مســتوياتها فــي الوقائــع المصريــة.
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