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  العام للصناعات الفلسطينية االتحاد لقانون معدل 2010لسنة ( ) قرار بقانون رقم 

  م2006لسنة ) 2(رقم  الصناعية التخصصية واالتحادات

  
 

  

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  ،منه) 43(ال سيما المادة  األساسي المعدل وتعديالته القانونبعد االطالع على 

  العام للصناعات الفلسطينيةقانون االتحاد على و

  م،2006لسنة ) 2(رقم  الصناعية التخصصية واالتحادات 

  الساري في المحافظات الشمالية، 1949لسنة ) 41(وعلى قانون الغرف التجارية الصناعية رقم 

  الساري في المحافظات الشمالية، 1961ة لسن) 21(على قانون الغرف التجارية المؤقت المعدل رقم و

  بإصدار قانون الغرف التجارية المعمول به في المحافظات الجنوبية، 1954لسنة ) 326(وعلى األمر رقم 

  م،00/00/2010في جلسته المنعقدة بتاريخ  مجلس الوزراءوبناء على ما أقره 
  

 على مقتضيات المصلحة العامة،وبناء   

  ،ولة لنا قانوناًوعلى الصالحيات المخ
  

  :قـانون التــاليب القرار أصــدرنا
 

  )1(مادة 

  التسمية

 العام للصناعات الفلسطينية معدل لقانون االتحادال 2010لسنة ( ) القرار قرار بقانون رقم يسمى هذا 

 واالتحادات العام للصناعات الفلسطينيةويقرأ مع قانون االتحاد  ،الصناعية التخصصية واالتحادات

  .م 2006لسنة ) 2(رقم  صناعية التخصصيةال
  

  ) 2(مادة 

  التعاريف 

  :ضافة التعريفات التاليةمن القانون االصلي بإ) 1(المادة  نص تعديل

  االتحاد العام للصناعات الفلسطينية :االتحاد العام

  .الهيئة العامة لالتحاد العام: لالتحاد الهيئة العامة
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 .تحاد العامالداخلي لال النظام: النظام الداخلي

هي كل منشأة يكون غرضها االساسي تحويل الخامات او المواد االولية الى منتجات   :الصناعية المنشأة

كاملة الصنع او نصف مصنعة او وسيطة او تحويل المنتجات نصف المصنعة او الوسيطة الى منتجات 

تشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك اعمال المزج والفصل والتشكيل واعادة ال

  .بقوة آلية ساساًأاذا كان العمل في المنشأة يدار  كل ذلك

و الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم أهي كل نشاط في مجال االنتاج : يةالصناع الحرفة

  .منتجات في هذا المجال غير نمطيةاآللة فيه بشكل بسيط وتكون ال

. 
  

 )3( مادة

  نطاق التطبيق

ت آالمنشو المسجلة لدى االتحاد العام الصناعية االتحادات التخصصية حكام هذا القانون علىأ تسري

  .في فلسطين عضائهاوأوالحرف الصناعية 
  

  ) 4(مادة 

   هدف اإلتحاد العام) 4(تعديل المادة 

كما ) ح- د(الفقرات من فة ضاوإ) ج(والفقرة ) ب(الفقرة  صلي بتعديلمن القانون األ) 4(المادة  عدل نص

  :يلي

ات التخصصية، االتحادلنوع اإلنتاج الصناعي من خالل  تنظيم النشاط الصناعي وفقاًالمشاركة في .  ب

  .وتقديم الدعم الالزم لها

، بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العمل على رفع القدرة التنافسية للمنتوجات الصناعية الوطنية. ج

  . العالقة

  .في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع االستراتيجية والخطط الالزمة لتنفيذها اركةالمش. د

  .في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها المشاركة. هـ

  ، المسجلة لدى االتحاد العامسسات الصناعية والمؤسسات الحرفيةمصالح جميع المؤ رعاية. و

وغرف الصناعة العربية  وبين االتحادات فيما بينهااعية التعاون بين االتحادات التخصصية الصن تعزيز. ز

  .جنبيةواأل

  .االتحادات التخصصية الصناعية وتنسيق جهودهادور على تعزيز  العمل. ح
  

  ) 5(مادة 

  العام  االتحاد ومهام اختصاصات
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من ) 5(مادة نص الباإلضافة إلى إلغاء  " اختصاصات ومهام االتحاد العام "لتصبح ) 5(ل تسميه المادة يتعد

  :بالنص التالي االقانون األصلي ويستعاض عنه

العمل على إعداد وتطوير برامج صناعية ودراسة وبلورة احتياجات القطاع الصناعي والعمل على  -1

  .تأمينها بالتنسيق مع الوزارة

أي جهة رسمية أو غير رسمية  وأمام تمثيل القطاع الصناعي التخصصي لدى األطراف األخرى  -2

 .طوير قدراته التنافسية والمهنيةوتأهيله وت سطين وخارجها،داخل فل

 .ض المحلية والعربية والدوليةلمشاركة في المؤتمرات الصناعية واالقتصادية والمعار -3

 .مساعدة الوزارة في بلورة وإعداد االتفاقيات ذات الطابع الصناعي -4

منشآت الصناعية والحرفية، اعية والاالتحادات التخصصية الصن فيما يخصالتنسيق مع الوزارة   -5

 .المسجلة لدى االتحاد العام

جمع المعلومات واإلحصاءات الصناعية وتنظيمها وتبويبها، وتزويد الجهات الرسمية وإمداد  -6

 . المتعلقة بالموضوعات الصناعية العاملين في المجال الصناعي بالبيانات والمعلومات واآلراء

 .الخاصة بالصناعةواالنظمة والتعليمات انين واللوائح إبداء الرأي والمشورة في مشاريع القو -7

 .بالدراسات والبحوث ذات العالقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها القيام  -8

ستعانة لهذه الغاية بالخبراء ة الصناعية منها واالقتصادية واإلالمشورة الفنية والتقني تقديم  -9

 .واالقتصاديين

 .ةالتنسيق بين االتحادات التخصصي  - 10

على تفعيل دوره ووضع السياسات  والعمل دارته،وإعلى مركز تحديث الصناعة  شرافاإل - 11

 .والبرامج الالزمة لتطوير أداءه

عادة إالمنشأ  و اتوتصديق على  شهاد صداربإمع الجهات المختصة ذات العالقة   التنسيق  - 12

 .للمنشاَت الصناعية المسجلة التصدير للبضائع المصنعة

  .)بار كود( للوصف الصناعي  لسجل الوطنياتنظيم عداد وإ  - 13

لدى االتحادات  المسجلةت والحرف الصناعية آالسجل الذي تقيد فيه جيمع المنش نشاءإ - 14

جراءات القيد والتجديد والمواعيد المقررة إهادة بذلك ويحدد النظام الداخلي وتعطي شالتخصصية 

 .لذلك

ف التجارية الصناعية والوزرات الحكومية التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة كالغر  - 15

 .ومؤسسات القطاع الخاص فيما يهم القطاع الصناعي في فلسطين

 .فق أحكام هذا القانونو، وهدافهأمهام اخرى ذات عالقة ب ةيأ - 16
   

  )6(مادة 

  إلزامية العضويه في االتحاد العام
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  . امعلى جميع االتحادات الصناعية التخصصية اإلنضمام إلى االتحاد الع .1

 .من القانون األصلي) 6(من المادة ) 2(يلغى نص الفقرة  .2

   )7( مادة

  الهيئة العامة لالتحاد العام

دارة االتحادات التخصصية العاملة في إة لالتحاد العام من أعضاء مجالس الهيئة العام تتكون .1

لشروط فلسطين المنتخبة حسب األصول والقانون والمسددة لرسوم االنتساب واالشتراك وفقاً 

 .العضوية التي يحددها النظام الداخلي لكل اتحاد تخصصي

 العامة  ئاتلية توجيه دعوات لحضور اجتماعات الهيآينظم النظام الداخلي اجتماعات الهيئة العامة و .2

مور المتعلقة باجتماعات لية التصويت وغير ذلك من األآوجدول الحضور  ومحاضر الجلسات و

   .العامة لالتحاد هيئاتال
  

  ) 8(مادة 

  اختصاصات الهيئة العامة ) 7(تعديل المادة 

  :كما يلي) 7(و) 6(ضافة الفقرتين من القانون األصلي بإ) 7(المادة  عدل نصي

   . دارة والمصادقة عليهداري السنوي الصادر عن مجلس اإلإلمناقشة التقرير المالي وا -6 

  .نهاألقرارات الالزمة بشتخاذ اإو دارةاإل مجلسمور التي يعرضها عليها اقشة األمن - 7
   

  ) 9(مادة 

  مجلس اإلدارة ) 8(تعديل المادة 

  :بالنص التاليمن القانون االصلي ويستعاض عنه ) 8(يلغى نص المادة 

خمسة ) 15(اعضاء الى ) 9( منإدارة االتحاد العام  وتصريف أموره مجلس إدارة مكون  يتولى -1

 .ينة في النظام الداخلي لالتحادجراءات المبينتخبون وفق اإل عشر عضواً

دارة االتحادات يكون أعضاء مجلس اإلدارة رؤوساء مجالس إ عالهأ) 1(الفقرة  ألحكام تطبيقاً -2

   .التخصصية أو من يحدده النظام الداخلي لالتحاد التخصصي

  .سنوات ثالث دارةاإل مجلسمدة دورة  تكون -3

  . دوقللصن ميناًأللسر و ميناًأله و عضائه الرئيس ونائباًأجتماع له من بين ول اأالمجلس في  ينتخب -4

منشآت الأن يكونوا من أصحاب  اعاله) 4(ليهم في الفقرة الرئيس ونائبه المشار إ في يشترط -5

  .صناعيةال

  .متتاليتين أكثر من دورتينالمجلس  رئاسة رئيس المجلس يجوز أن يتولى ال -6
  

  ) 10(مادة 

  جلس اخصاصات الم) 9(تعديل المادة 
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  :كما يلي 17- 6ضافة الفقرات من من القانون األصلي بإ) 9(عدل نص المادة ي

، خالل في طلبات تأسيس االتحادات  التخصصية الصناعية واصدار القرار المناسب بشأنها البت - 6

  .من تاريخ تقديم الطلب يوماًستين 

  .سياسات وبرامج مركز تحديث الصناعة تنفيذ - 7

  .ألحكام القانون وفقاً حقوقهمعن والدفاع  يمثلهم االتحاد العام مصالح األعضاء الذين رعاية - 8

  . خدمات نوعية لألعضاء المنضمين لالتحاد العام واألعضاء في االتحادات التخصصية تقديم - 9

  .العامالشؤون اإلدارية والمالية لالتحاد  دارةإ -10

  .هداف االتحاد العام ومهامهأعلى تحقيق  العمل -11

  .جتماع ومناقشة توصيات المجلسالهيئة العامة لال دعوة -12

  .الشؤون اإلدارية والماليةفيما يتعلق ب باالتحاد التعليمات المتعلقة صدارإ -13

  .عداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة واالقتصادإمع الجهات ذات العالقة في  التعاون -14

  .هنظمة الصادرة بمقتضاحكام هذا القانون واألأاللجان الالزمة لتنفيذ  تشكيل -15

تحادات الصناعية و الصادرة عن االأدات والوثائق والمستندات الخاصة على الشها التصديق -16

بالتنسيق على مع الجهات  منهم على طلب أي ت الصناعية والحرفية بناءآالتخصصية والمش

  .المختصة ذات العالقة

  .القانون هذا ، ووفق أحكامتحاد والقطاع الصناعي في فلسطينهداف االأخرى تحقق أمور أ ةيأ -17
  

  )11(مادة 

  االتحاد التخصصي تسجيل وترخيص الطعن في رفض

يجوز لالتحاد التخصصي الطعن في قرار االتحاد العام برفض تسجيله لدى الوزير خالل ثالثين يوما من 

ألحكام  وفي حال رفض الوزير يجوز لالتحاد التخصصي اللجوء للمحكمة المختصة وفقاً ،الرفضتاريخ 

  .القانون
  

  )12(مادة 

  الوثائق والمستندات المصادق عليها من قبل االتحاد العام

جميع الوثائق والمستندات الصادرة عن االتحاد العام أو المصادق عليها بختم االتحاد العام معتمدة  تكون

  .ولدى مؤسسات القطاع الخاص امةلدى جميع الوزارت والمؤسسات الع
  

  )13(مادة 

  رد المالية الموا) 10(تعديل المادة 

  :كما يلي) ز- هـ ( من  من القانون االصلي باضافة الفقرات) 10(من المادة ) 1(عدل نص الفقرة 

  .العام عوائد استثمارات االتحاد - هـ
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  .عضاءهغرامات التي يفرضها االتحاد على أال- و

  .موارد أخرى يوافق عليها المجلس أية - ز
  

   )14(مادة 

   االدارة تنظيم اجتماعات وانتخابات مجلس

لية التصويت وشغور عضوية آاالنتخابات الداخلية وودارة مجلس اإلينظم النظام الداخلي اجتماعات 

  .رةداتبطة بمجلس اإلرمور المعضوية وغير ذلك من األالالمجلس واالستقالة من 
  

  ) 15(مادة 

  إنشاء اتحادات تخصصية ) 12(تعديل المادة 

  :صلي ويستعاض عنه بالنص اآلتيمن القانون األ) 12(يلغى نص المادة 

إنشاء اتحادات تخصصية تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة القانون  يجوز بمقتضى أحكام هذا   .1

واألنظمة القانون التي تكفل تحقيق أهدافها وممارسة نشاطها وفقاً ألحكام هذا  القانونية واألهلية

 . والوزارةالعام  االتحاد لدى وترخص الصادرة بموجبه، وتسجل

عشرين منشأة صناعية كحد  يقل عدد أعضاءه عنتخصصي اتحاد ال يجوز تسجيل أو ترخيص  .2

   .أدنى

عاله يجوز لالتحاد العام تسجيل اتحاد تخصصي يقل عدد أ) 2(مما ورد في الفقرة  استثناءب .3

 بموافقةاستثنائيا حسب خصوصية القطاع الصناعي المقدم للطلب و منشأة أعضاءه عن عشرين

 .مجلس االدارة

ويتعين على االتحاد التخصصي  ،واحدة يالديةاالتحادات التخصصية سنة م رخيصتكون مدة ت  .4

السنة المالية  بدايةالترخيص قبل مدة ال تقل عن ستين يوما من  جديدتقديم طلب لالتحاد العام لت

  .تسديد رسوم التجديد المقررة في النظام شريطةالجديدة 

االتحاد التخصصي أو أي تعديل يطرأ عليه من خالل االتحاد العام بالتعاون تجديد ترخيص  يتم  .5

  .والتنسيق مع  الوزارة
  

  )16(مادة 

  باآلتي ) 14(المادة نص تعديل  

  لالتحاد التخصصيتكوين الهيئة العامة 

له المنشأة الصناعية المنضويه في االتحاد والعام تتكون الهيئة العامة لالتحاد التخصصي من ممثلي .1

 .في نفس الفرع الصناعي لالتحاد

 وصالحياته اجتماعاته يحدد في النظام الداخلي لالتحاد التخصصي كيفية انتخاب مجلس اإلدارة .2

 .عضواً عن ثالثة عشر زيدأعضاء وال ي عةدارة فيه عن سبأعضاء مجلس اإل عدد يقل ال نأ على
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  ) 17(مادة 

  العضوية ) 15(تعديل المادة 

  :من القانون االصلي ويستعاض عنه بالنص االتي) 15(يلغى نص المادة 

 :العضوية االلزامية .1

 :وافر في المنشآت الشروط اآلتيةأن تت ى، علالزاميةالتخصصي  االتحادتكون العضوية في 

 .مسجلة لدى الوزارةشركة أن تكون   . أ

بالعملة ا أو ما يعدله سبعين ألف دينار) 70.000(عن س مال المنشاة الصناعية أر ال يقلأن   . ب

 .قانوناً المتداولة

ولمجلس إدارة  وفي نفس الفرع الصناعي لالتحاد ،أن يكون النشاط الرئيس للمنشأة صناعياً  . ت

 .االتحاد التخصصي التحقق من ذلك بأية وسيلة يراها مناسبة

  .أن تمارس المنشأة فعليا النشاط الصناعي  . ث

 :ياريةتالعضوية االخ .2

البندين  في المحددة  اعية غير المستوفية لشروط العضويةللمنشآت الصناعية والحرف الصن يجوز  . أ

ولمجلس  ،تطلب االنضمام إلى االتحاد التخصصي أن ،أعاله من هذه المادة )1(الفقرة من  )أ، ب(

  .بالتنسيق مع االتحاد العام البت في الطلباالتحاد التخصصي  دارةا

الصناعية وترغب االنضمام للمؤسسات التجارية التي ترتبط مصالحها بالقطاعات  يجوز   . ب

 يملكاالنضمام الى االتحاد  التخصصي  كعضو مؤازر دون ان  تطلبلالتحادات التخصصية ان 

التخصصية وبرسوم يحددها النظام  لالتحادات ةوالتصويت النتخابات مجالس االدارالترشح  حق

  .مع االتحاد العام بالتنسيق البت في طلب االنضمام ادارة االتحاد التخصصي  ولمجلس ،الداخلي
  

  )18(مادة 

  التخصصيالعضوية في االتحاد  فقدان

  .تحدد حاالت فقدان العضويه بموجب النظام الداخلي لالتحاد التخصصي
  

  ) 19(مادة 

  القطاع الصناعي الممثل باتحاد التخصصي

  اتحادات الصناعات ) 17(تعديل المادة 

  :عنه بالنص االتي من القانون األصلي ويستعاض) 17(يلغى نص المادة 

، الفروع والقطاعات الصناعية التي تمثلها االتحادات التخصصية يحدد االتحاد العام بالتنسيق مع الوزارة 

  .وأي تعديل لها كلما اقتضت الضروة ذلك
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  )20(مادة  

  االلغاء

  .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون
  

  ) 22(مادة 

  التنفيذ والنفاذ والنشر

لى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة ع

  .الرسمية

  

  

  ميالدية 2010/ _/ _: صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ

  

  محمود عباس

  رئيس دولة فلسطين

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  ةرئيس السلطة الوطنية الفلسطيني

  

  
 


