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قانون النقابات
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي لسنة 2003م وتعديالته
وعلى قانون رقم ( )1لسنة  2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية
وعلى قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم ( )9لسنة 2004م
وعلى قانون رقم ( )3لسنة  1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديالته
وعلى قانون رقم ( )15لسنة  1995بشأن الترجمة والمترجمين
وعلى قانون مثمني األراضي رقم ( )34لسنة  1947وتعديالته
وعلى قانون أطباء السنان رقم ( )1لسنة  1945وتعديالته
وعلى قانون رخص المهن رقم ( )89لسنة  1966وتعديالته
وعلى قانون األطباء البيطريين الباب ( )148لسنة 1929م وتعديالته
وعلى قانون القوابل الباب ( )93لسنة 1929
وعلى قانون أدالء السياح الباب ( )66لسنة 1927
وعلى قانون كتبة العدل (الوثائق األجنبية) الباب ( )99لسنة  1921وتعديالته
وعلى قانون الصيادلة الباب ( )110لسنة  1921وتعديالته
وعلى قانون السماسرة الباب ( )11لسنة 1919
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة  2003م بتشكيل لجنة السياسات العمالية,
وعلى قانون العمل رقم ( )7لسنة 2000
وعلى األمر رقم ( )331لسنة 1954م بإصدار قانون النقابات العمالية الساري في محافظات قطاع غزة وتعديالته,
وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي ,السيما المادة ( )71منه,
وبن ا ًء على ما أقّره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/ /م
وبعد أن أصبح القانون مصدرا ً بقوة المادة ( ) 41من القانون األساسي المعدل لسنة  2003وتعديالته,
بسم هللا ,ث ّم باسم الشعب العربي الفلسطيني
صدر القانون التالي:

المادة ()1
تعاريف
يكون لأل لفاظ والعبارات الواردة في هاا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خال
 :وزارة العدل
الوزارة
وزير العدل
الوزير:
الوزارة التي تندرج المهنة أو الحرفة أو العمل ضمن اختصاصها.
الوزارة المختصة :

ال::

النقابة

 :تجمع قععانوني يؤّ سعس بموجععب اتفعان بععين أشعخاص طبيعيععين يمارسعون أعمععال
وحر ومهن واحدة أو متقاربة.

النقيب
المهني

 :رئيس مجلس إدارة النقابة المنتخب.
 :الشعخص العاي يمعارس مه نعة تتطلعب تعأهيالً علميعا ً وعمليعا ً تخولعه العضعوية فعي
نقابة مهنية تم تأسيسها وفق أحكام هاا القانون.
 :كععل شععخص طبيعععي مسععجل فععي سععجل الصععناعات التقليديععة والحرفيععة يمععارس
نشععاطا تقليععديا يععدويا ً ويثبععت تأهيلععه ويتععولى بنفسععه مباشععرة تنفيععا العمععل وإدارة
نشاطه وتسييره .
 :كل شخص طبيعي يؤدي عمال لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكعون أثنعاء

الحرفي
العامل
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أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه.
العضو
المجلس
الجمعية العمومية

 :الشخص الطبيعي المنضم إلى إحدى النقابات المهنية أو العمالية وفق أحكام هاا
القانون واألنظمة الخاصة بكل نقابة.
 :مجلس إدارة النقابة .
 :كافة أعضاء النقابة .

الجمعية العمومية التمثيلية :الممثلين عن أعضاء الجمعية العمومية.
النظام األساسي :
:
األغلبية المطلقة
األغلبية المطلقة للمجلس :
األغلبية المطلقة للجمعية :

النظام األساسي للنقابة .
أكثر من نص عدد األعضاء الحاضرين عند التصويت.
أكثر من نص عدد أعضاء مجلس النقابة.
أكثر من نص

عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
نطاق تطبيق القانون

المادة ()2
تسري أحكام هاا القانون علعى النقابعات المهنيعة والحرفيعة والعماليعة كافعة المشعكلة بموجعب أحكعام هعاا القعانون
واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة ()3
 - 1يحدد مجلس الوزراء بقرار المهعن والحعر واألعمعال التعي يجعوز ألصعحابها تأسعيس نقابعة خاصعة بهعم ,
وتحدد في القرار الوزارة المختصة بكل نقابة.
 - 2ال يجوز تشكيل أكثر من نقابة ألصحاب المهنة أو الحرفة أو العمل الواحد.
ألصحاب المهن والحر
الصادرة بمقتضاه.

مادة ()4
واألعمال تنظيم أنفسهم في نقابات خاصة بهعم وفقعا ً ألحكعام هعاا القعانون والقعرارات

تسجيل النقابة
المادة ()5

 .1تسجل النقابة في الوزارة وفقا ً ألحكام هاا القانون والئحته التنفياية.
وموقع معن خمسعة علعى األقعل معن
 .2على مؤسسي النقابعة تقعديم طلعب خطعي مسعتو للشعروط إلعى العوزارة ّ
المؤسسين المفوضين بالتسجيل والتوقي عن النقابة  ,ومرفق بثالثعة نسعخ معن النظعام األساسعي للنقابعة موقععة
من أعضاء اللجنة التأسيسية.
 .3على الوزير أن يصعدر قعراره بشعأن اسعتيفاء الطلعب لشعروط التسعجيل وبالتنسعيق مع العوزارة المختصعة
؛خالل مدة ال تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمه ,وإاا لم يصدر الوزير القرار خالل هاه الفتعرة تعتبعر النقابعة
مسجلة بحكم القانون.
 .4في حالة صدور قرار الوزير برفض الطلب يجب أن يكون القعرار مسعببا ً ويجعوز الطععن فيعه أمعام محكمعة
العدل العليا.
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المادة ()6
 - 1ت ُ ّنظم مزاولة المهن والحرف واألعمرل وفقرل لنظرل يصرر عرن الجمعيرة العموميرة للنقلبرة وو عرن الجمعيرة العموميرة
التمثيلية حسب مقتضى الحل .
 - 2يُسرتثنى مرن الفقرف ( )1مررن هره المرلة المهررن المنظمرة بقرلوو
بقلوو لص .

رلص قب ر سرفيل هرها القررلوو وو التر سرتنظم بعررر

المادة ()7
 .1تتمت النقابة بالشخصية االعتبارية وبامة مالية مستقلة.
 .2لكل نقابة الحق في تمل :األموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها.
المادة ()8
 .1يكون المقر الرئيس للنقابة في العاصمة القدس ,ويجوز لها إنشاء مقعرين معؤقتين فعي معدينتي غعزة ورام
هللا.
 .2يجوز للجمعية العمومية التمثيلية إنشاء فروع للنقابة في المحافظات.

األهداف

المادة ()9

تهدف النقابات إلى تحقيق األهداف التالية:
ً
 .1تنظيم مزاولة المهن والحر واألعمال والعمل علعى تحسعين ظروفهعا ورفع مسعتواها وفقعا للنظعام أو
القانون .
 .2حماية مصالح األعضاء وتحسين ظروفهم.
 .3تنمية الوعي الثقافي ورف المستوى االجتماعي والصحي واالقتصادي ألعضائها.
 .4المحافظة على تقاليد المهن والحر واألعمال وآدابها وشرفها.
 .5تقععديم المشععورة والععرأي للجهععات الرسععمية المختصععة فيمععا يتعلععق بشععؤون ممارسععة المهنععة والحععر
واألعمال وتحديثها وتطويرها.
 .6العمل على إنشاء صناديق للراغبين من األعضاء لتقديم الخدمات الالزمة.
 .7تسوية الخالفات التي تنشأ بين األعضاء بالمصالحة أو التحكيم.
 .8أي نشاطات أو فعاليات ال تتعارض م القانون .

شروط العضوية
المادة ()10

يشترط لعضوية النقابة :
 .1أن يكون المتقدم فلسطينيا ً.
 .2أن يكون المتقدم حاصالً على المؤهل العلمي الالزم لعضوية النقابة فيما يتعلق بالمهن .
 .3أال يقل سنه عن ( )18عاما ً فيما يتعلق باألعمال والحر .
 .4تسديد رسوم االنتساب والعضوية.
ً
 .5أن يكعون حسعن السععيرة والسعمعة وغيععر محكعوم عليععه نهائيعا فععي جنايعة أو جنحععة مخلتعين بالشععر
األمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
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 .6أية شروط أخرى تحددها أنظمة النقابة.

المادة ()11
 - 1م مراعاة أحكام المادتين ( )10,6من هعاا القعانون يصعدر قعرار معنح العضعوية معن المجلعس والع :خعالل
مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
 - 2إاا انقضت مدة الشهرين ولم يصدر المجلس القرار المشار إليه في الفقرة ( )1أعاله أعتبعر الطلعب مقبعوالً
ضمناً.
 - 3يجوز الطعن أمام محكمة العدل العليا في حالة رفض طلب العضوية.

انتهاء العضوية
المادة ()12

تنتهي العضوية في الحاالت التالية:
 .1الوفاة.
 .2الفصل من النقابة.
 .3االنسحاب من النقابة.
 .4فقدان شرط من شروط العضوية.
 .5صدور حكم نهائي بحق العضو في جنحة أو جناية مخلتين بالشر

أو األمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة ()13
للمجلس أن يعيد تسجيل اسم العضو في سجل العضوية إاا زال سبب حا

إسمه.

المادة ()14
 .1تعلن سنويا ً أسماء األعضاء وفقا ً للنظام األساسي .
 .2يحتفظ المجلس بسجل األعضاء وفق النمواج الاي يحدده المجلس.
المادة ()15
تحتفظ النقابعات فعي مقرهعا العرئيس بالسعجالت الماليعة واإلداريعة الرسعمية المتضعمنة جميع المععامالت الماليعة
والقرارات اإلدارية التي تنظم عملها.
المادة ()16
ال يعتد بأي تعديل أو تغيير يطرأ على مركز النقابة أو نظامها أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس
إدارتها كله أو بعضه ؛ ما لم يودع لدى الوزارة وال :خالل مدة أقصاها شهر واحعد معن تعاريخ إجعراء التغييعر
أو التعديل.
المادة ()17
تلتزم النقابات برفع تقريعرين معالي وإداري مقعرين معن الجمعيعة العموميعة أو الجمعيعة العموميعة التمثيليعة ععن
أعمالها إلى الوزارة في موعد ال يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

مجلس النقابة
المادة ()18
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أ  -يكون لكل نقابة مجلس يتكون من عدد ال يقل عن سبعة أعضاء وال يزيد عن خمسة عشر عضواً .
ب  -مدة والية المجلس ثالث سنوات ميالدية.

اختصاصات مجلس النقابة
المادة ()19

يختص المجلس بما يلي:
 .1تنفيا السياسات العامة التي تحددها الجمعية العمومية للنقابة .
 .2النظر في طلبات العضوية واتخاا القرارات المناسبة بشأنها.
 .3إدارة شؤون النقابة واإلشرا على حسن سير العمل فيها.
 .4إعداد اللوائح أو األنظمة والتعليمات الالزمة وفقا ً للنظام األساسي للنقابة.
 .5تعيين الموظفين الالزمين للنقابة وتحديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقا ً ألحكام القانون.
 .6إعداد الخطة التطويرية للنقابة ورفعها للجمعية العمومية إلقرارها.
 .7تكوين اللجان التي يراها الزمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.
 .8تقديم التقارير السنوية اإلدارية والمالية وأية خطط ومشاري مستقبلية للجمعية العمومية.
 .9دعوة الجمعية العمومية لجلسة عادية أو غير عادية لالجتماع.
 .10تنفيا قرارات الجمعية العمومية طبقا ً ألحكام القانون والنظام األساسي .
 .11إقرار اتفاقيات التعاون م المؤسسات اات العالقة.
 .12أية نشاطات أو أعمال تحقق مصالح النقابة دون اإلخالل بالقانون أو النظام األساسي.
صالحيات النقيب
مادة ()20

يمارس النقيب الصالحيات التالية:
 .1دعوة المجلس لالنعقاد وفقا ً ألحكام هاا القانون.
 .2ترؤس جلسات المجلس وإدارتها.
 .3التوقي على القرارات التي يصدرها المجلس.
 .4توقي العقود وإبرام االتفاقيات باسم النقابة.
 .5متابعة تنفيا قرارات المجلس.
 .6تمثيل النقابة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية الداخلية والخارجية.
 .7أية صالحيات أخرى يحددها النظام األساسي بما ال يتعارض م أحكام هاا القانون.
المادة ()21
تحدد اختصاصات أمين السر وأمين الصندون وباقي أعضاء المجلس وفقا ً لنظامهعا األساسعي بمعا ال يتععارض
م أحكام هاا القانون.
شغور العضوية في المجلس
مادة ()22
 .1إاا شغر مركز النقيب مؤقتا ً ألي سبب يقوم مقامه نائبه.
 .2إاا شغر مركز عضو في المجلس ألي سبب  ,يدعو المجلس من حصل على األكثرية في االنتخابات السعابقة
حسب التسلسل ليخلفه ,و يستمر المجلس في أداء مهامه إاا كانت المدة أقل من سنة ,وتجرى االنتخابات لشغل
المنصب في حال كانت المدة المتبقية سنة فأكثر.

اجتماعات المجلس
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المادة ()23
ينعقد المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على األقل بدعوة من النقيب أو من ينوب عنه.
ينعقد المجلس بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لال :بدعوة من النقيب أو من ينعوب عنعه أو بطلعب معن
ثلث أعضائه.
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور األغلبية المطلقة للمجلس.
تتخا قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ,وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الاي فيه النقيب.

المادة ()24
 .1عند تعار اجتماع المجلس وفقا ً للفقرة ( )3معن المعادة ( )23معن هعاا القعانون بسعبب االسعتقالة أو الوفعاة يتعولى
مععن تبقععى مععن المجلععس( باعتبععارهم لجنععة مؤقتععة) مهمععة المجلععس لمععدة أقصععاها شععهرين وتععتم دعععوة الجمعيععة
العمومية خال ل نفس المدة الختيار مجلس جديد.
 .2إاا كانت االستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة باإلعداد إلجراء االنتخابات خالل المدة المحددة لها ؛ يقعوم
الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء النقابة تكعون مهمتهعا دععوة الجمعيعة العموميعة لالنعقعاد خعالل شعهر
الختيار مجلس جديد.

الجمعية العمومية والجمعية العمومية التمثيلية
المادة ()25
 – 1يحدد النظام األساسي للنقابة تشكيل الجمعية العمومية والجمعية العمومية التمثيلية ومهامهما.
 - 2تصدر قرارات الجمعية العمومية والجمعية العمومية التمثيلية باألغلبية المطلقعة معا لعم يعنص القعانون علعى
خال ال. :
 - 3يعتبعر اجتمعاع الجمعيععة العموميعة والجمعيععة العموميعة التمثيليعة للنقابععة صعحيحا ً بحضععور األغلبيعة المطلقععة
للنقابة فإاا لم تتوفر هاه األغلبية يؤجل االجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خالل معدة ال تتجعاوز خمسعة عشعر
يوما ً من تاريخ االجتماع األول وال تقل عن أسبوع ويكعون االنعقعاد فيهعا صعحيحا ً بحضعور ثلعث األعضعاء
على األقل.

الجمعية العمومية

تشكيلها واختصاصاتها
المادة ()26
بما ال يتعارض م أحكام هاا القانون:
 .1يحدد النظام األساسي للنقابة طبيعة تشكيل الجمعية العمومية للنقابة ,بحيث تتكون من جمي األعضعاء
الاين أوفوا التزاماتهم وفقا للنظام األساسي.
 .2تختص الجمعية العمومية بما يلي:
أ  -وض السياسات والتوجهات العامة للنقابة .
ب  -انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة .
ج  -حل النقابة ودمجها واتحادها .
د  -حل مجلس اإلدارة أو عزل أحد أعضائه.
ه  -فصل األعضاء.
و  -وض نظام المزاولة أو تعديله.
ز  -أية اختصاصات أخرى يحددها النظام األساسي.
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 .3أ  -تصدر قرارات الجمعية العمومية باألغلبية المطلقة ألعضائها فيما يختص بتعديل نظامها األساسي .
ب  -تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاءها فيما يختص بما يلي:
 .1حل النقابة .
 .2تعديل في أهدا النقابة .
 .3عزل أحد أعضاء مجلس اإلدارة .
 .4اتحادها أو إدماجها .
 .5وض نظام المزاولة أو تعديله.
 - 4تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديعا معرة واحعدة كعل سعنة علعى األقعل ,للنظعر فعي تقريعر مجلعس اإلدارة
عن نشاطات النقابة وتقرير معدقق الحسعابات ععن مركزهعا المعالي والمصعادقة عليعه وتعيعين معدقق الحسعابات
وغير ال :من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول األعمال.
 - 5يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية ألية نقابة طلب دعوتها الجتماع غير عادي .
الجمعية العمومية التمثيلية
المادة ()27
بما ال يتعارض م أحكام هاا القانون:
 .1في حالة كان عدد أعضاء الجمعية العمومية أكثر من أل عضو يجعوز عقعد الجمعيعة العموميعة بنظعام
التمثيل على أن يتم تحديد إجراءات وآليات ونسبة التمثيل في النظام األساسي للنقابة.
 - 2باستثناء الصالحيات الواردة في الفقرات (ب ,ج ,د ) من البند ( )2من المادة ( )26تمعارس الجمعيعة
العمومية التمثيلية كافة مهام الجمعية العمومية.
 - 3تصدر قرارات الجمعية العمومية التمثيلية بأغلبية ثلثي أعضاءها فيما يتعلق بوض نظامها األساسي
ووض نظام المزاولة أو بإدخال التعديالت عليهما وبأغراض النقابة األخرى.
 - 4تعقعد الجمعيععة العموميععة التمثيليععة اجتماع عا ً عاديعا ً مععرة واحععدة علععى األقععل كعل سععنة ,للنظععر فععي تقريععر
المجلس عن نشعاطات النقابعة وتقريعر معدقق الحسعابات ععن مركزهعا المعالي والمصعادقة عليعه وتعيعين
مدقق الحسابات وغير ال :من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول األعمال.
 - 5يجعوز للمجلععس أو لثلعث أعضععاء الجمعيعة العموميععة التمثيليعة أليععة نقابعة طلععب دعوتهعا الجتمععاع غيععر
عادي ,ويكون االجتماع غير العادي صحيحا ً بحضور األغلبية المطلقة للجمعية العمومية التمثيلية.

االتحادات النقابية
المادة ()28
 .1يجوز لثالث نقابات أو أكثر أن ت ّكون فيما بينها اتحاداً ,كما يجوز لهاه االتحادات أن تشكل فيمعا بينهعا
اتحاداً عاماً.
 .2تطبق جمي األحكام واإلجعراءات المبينعة فع ي هعاا القعانون علعى كيفيعة التسعجيل وإجراءاتعه واألنظمعة
األساسية وبياناتها ونظام العمعل فيهعا بالنسعبة لكعل اتحعاد تعم بعين مجموععة معن النقابعات أو أيعة نقابعات
موحدة تم إنشاؤها وفقا ً ألحكامه.
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المادة ()29
يجوز ألية نقابعة أن تشعتر :أو تنتسعب إلعى أيعة منظمعة أو اتحعاد عربعي أو إقليمعي أو دولعي خعارج فلسعطين
على أن يتم إعالم الجهات اات االختصاص بال.:

الشؤون المالية للنقابة
مادة()30

 .1تتكون موارد النقابـة من :
أ  -رسوم العضوية السنوية واالنتساب المقررة بموجب النظام األساسي وأية رسوم أخرى يقرها المجلس.
ب  -اإلعانات والهبات التي يوافق عليها المجلس.
ج  -ري استثمارات أموال النقابة وعقاراتها.
ً
د  -أية مبالغ أخرى تحصلها النقابة مقابل الخدمات التي تقدمها وفقا للقانون ونظامها األساسي.
 .2تحدد الرسوم و الموارد وكيفية فرضها واستيفائها في النظام األساسي أو في أية أنظمة توض لهاه الغاية.
المادة ()31
تبدأ السنة المالية للنقابة في األول من شهر كانون الثعاني (ينعاير) وتنتهعي فعي ( )31معن شعهر كعانون األول
(ديسمبر) من كل عام .
المادة ()32
 .1يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الجمعية العمومية للتصديق عليه.
 .2يعد المجلس في كل سنة موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
 .3إاا حالت ظرو استثنائية دون انعقاد الجمعيعة العموميعة فعي مواعيعدها للتصعديق علعى الحسعاب الختعامي
وموازنعة السععنة الجديععدة يسعتمر فععي الجبايععة ويعتم األنفععان علععى أسعاس الميزانيععة المنصععرمة بواق ع 12/1
شععهريا ً .ولمععدة أقصععاها ثالثععة أشععهر إلععى أن تجتمعع الجمعيععة العموميععة وتصععادن علععى الحسععاب الختععامي
والموازنة الجديدة.
.1
.2
.3
.4

المادة ()33
تودع النقود واألوران المالية باسم النقابة في مصر أو أكثر يعين بقرار من المجلس.
ال يجوز التصر بشيء من أموال النقابة إال بقرار من المجلس.
أوامر اإليداع والصر يوقعها النقيب وأمين الصندون أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
يحدد النظام األساسي المبلغ الاي يجوز االحتفاظ به في خزانة النقابة.

المادة ()34
تعفعى النقابعة معن الضعرائب والرسعوم الجمركيعة علعى األمعوال المنقولعة وغيعر المنقولعة الالزمعة لتنفيعا أهععدافها
الواردة في نظامها األساسي.
المادة ()35
للنقابة الحق في إقامة األنشطة وتأسيس المشاري المدرة للدخل شعريطة أن يسعتخدم العدخل المتحصعل لتغطيعة
أنشطتها ولمنفعة النقابة وتحقيق أهدافها.

حل النقابة
المادة ()36
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 - 1تحل النقابة وفقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في نظامها األساسي أو وفقا ً لحكم قضائي نهائي.
 - 2في كلتا الحالتين الماكورتين في الفقرة ( )1من هاه المادة تحدد الجهعة التعي صعدر عنهعا قعرار الحعل كيفيعة
التعامل م موجودات النقابة العينية والنقدية.

العقوبات
المادة()37

 - 1يحظر على النقابات ومنتسبيها :
أ .تلقي هبات أو مساعدات تهد إلى التطبي م االحتالل الصهيوني.
ب .الترويج أو التشجي ألي نشاط م االحتالل الصهيوني.
 - 2مع عععدم اإلخعالل بأيععة عقوبعة أشععد وردت فعي قععانون آخعر؛ كععل معن يخععال أحكعام الفقععرة ( )1أععاله يعتبععر
مرتكب عا ً جنايععة مخلععة بالشععر واألمانععة ويعاقععب بععالحبس مععدة ال تزيععد عععن عشععر سععنوات ,وتعاقععب النقابععة
المخالفععة بفععرض غرامععة ال تزيععد عععن  20,000دينععار أردني(عشععرون أل ع دينععار أردنععي) أو مععا يعادلهععا
بالعملة المتداولة.

أحكام عامة وانتقالية ختامية
المادة ()38
م مراعاة األحكام الواردة في هاا القانون تلتزم النقابات بالمععايير التعي يحعددها مجلعس العوزراء فيمعا يخعص
التسجيل للمهنة أو الحرفة أو العمل.
المادة ()39
 - 1ال يجوز تفتيش مقر النقابة أو فروعها أو إغالقها إال بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.
 - 2ال تجوز مصادرة أموال النقابة أو إغالقها نهائيا ً إال بموجب حكم قضائي نهائي.
المادة()40
في حال مخالفة النقابة للمادتين ( )32,17, 16من هاا القانون؛ يتم إخطار النقابة من قبل الوزارة بإزالة هاه
المخالفة خالل شهر من تاريخ تبليغها باإلخطار وفي حال استمرار النقابعة بالمخالفعة أو تكرارهعا فعإن للعوزارة
الحق في حل المجلس.
المادة ()41
 - 1تعتبعر الجمعيعات التعي تع ّم التعامعل معهعا علعى أنهععا نقابعة تمثعل مهنعة أو حرفعة أو عمعل وكعال :النقابعات فععي
فلسطين قبل نفاا هاا القانون حائزة لترخيص بحكم القانون ,على أن ت ّوفق أوضاعها وفقا ً ألحكام هعاا القعانون
خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل به وللوزارة تمديد هاه الفترة لمدة شهر.
 - 2يستمر العمل بالقوانين الخاصة الم نظمة للمهن والصادرة قبل نفاا هاا القانون.
 - 3يستمر العمل باللوائح واألنظمة الخاصة بكل مهنة أو عمل أو حرفة لمدة أقصاها سنة معن تعاريخ نفعاا هعاا
القانون إلى حين إصدار الجهات المختصة األنظمة واللوائح الخاصة بها وفقا ألحكام هاا القانون .
المادة ()42
يتم نشر قرار تسجيل النقابة في الجريدة الرسمية.
مادة ()43
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يصدر مجلس الوزراء اللوائح واألنظمة الالزمة لتنفيا أحكام هاا القانون
مادة ()44
يلغى كل ما يتعارض م أحكام هاا القانون.
مادة ()45
ً
صه  -تنفيا أحكام هاا القا نون ويعمل به بعد ثالثعين يومعا معن تعاريخ
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخ ّ
نشره في الجريدة الرسمية.
صــ در في مدينــة غــزة
بتاريخ 2013/ /م
 1433/ /هجريـة
الموافق
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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