
 قانون الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية 
 2006( لسنة  8رقم ) 

 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 ،وتعديالته 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  1949( لسنة 41وعلى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم )
المعمىىول مامىىا  1961( لسىىنة 21ل رقىىم )وعلىىى قىىانون الغىىرف التجاريىىة والصىىناعية الم قىى  المعىىد 

 في محافظات الضفة،  
 بإصدار قانون الغرف التجارية المعمول به في قطاع غزة،  1954لسنة  326وعلى األمر رقم 

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 
 ،م8/1/2006بجلسته المنعقدة متاريخ  المجلس التشريعي وبناًء على ما أقره

 القانون التالي:أصدرنا 
 الفصل األول 

 تعاريف وأحكام عامة 
 (1مادة )

يكون للكلمات والعبارات الىوارةة فىي اىاا القىانون المعىاني الملصصىة لاىا أةنىاه مىا لىم تىدل القرينىة 
 على خالف ذلك:

 وزارة االقتصاة الوطني.  الوزارة:
 وزير االقتصاة الوطني. الوزير:
  الغرفة التجارية الصناعية. الغرفة:

 الغرفة التي تم تأسيساا قبل سريان ااا القانون. الغرفة القائمة:
 الغرفة التي يتم تأسيساا بموجب أحكام ااا القانون. الغرفة المحدثة:

 رئيس مجلس إةارة الغرفة. الرئيس:

 مجلس إةارة الغرفة.  مجلس اإلدارة:

 ء المنتسبين للغرفة.الايئة العامة للغرفة، واي تتكون من كافة  األعضا الهيئة العامة:

 اتحاة الغرف التجارية الصناعية. االتحاد:

مجلىىس اتحىىاة الغىىرف التجاريىىة الصىىناعية، ويتكىىون مىىن  رجسىىاء الغىىرف التجاريىىة  مجلسسس االتحسساد:
 الصناعية. 

 نظام الغرف التجارية الصناعية.  النظام:

 ناخبين.اللجنة الملتصة بالتدقيق في أسماء المرشحين وأسماء ال لجنة التدقيق:



 لجنة ملتصة لإلشراف على االنتلابات وإعالن النتائج. لجنة اإلشراف:

أي عمىىل تجىىاري أو خىىدماتي يمىىاره علىىى وجىىه االحتىىراف وفقىىًا ألحكىىام قىىانون  النشسساا التجسسار :
 التجارة الساري المفعول.

 (2مادة )
 تنشأ غرفة تجارية صناعية واحدة في مدينة القده. .1
( علىىى 150ركىىز كىىل محافظىىة وذلىىك بموجىىب طلىىب يقىىدم مىىن قبىىل )يكىىون إنشىىاء الغرفىىة فىىي م  .2

األقل  من قبل أرباب التجارة والصناعة الحاصلين على رخص مزاولة أيا من اىاه الماىن فىي 
المحافظة إلى مجلىس االتحىاة الىاي يوصىي بىالقبول أو الىرفا إلىى الىوزير الىاي يصىدر قىراره 

 مناًء على توصية مجلس االتحاة.

 (3مادة )
ر الغرفىىة المم ىىل الرسىىمي ألعضىىائاا علىىى مسىىتوو المحافظىىة، ويكىىون لكىىل غرفىىة الشلصىىية تعتبىى

 االعتبارية والامة المالية المستقلة، ولاا حق التقاضي والمقاضاة.
 (4مادة )

يكون مقر الغرفة الرئيس في مركز المحافظة وتشمل أعمالاا النشاط التجاري والصىناعي فىي تلىك 
 المحافظة.

 (5مادة )
للغرفة فتح مكاتب فرعية تابعة لاا في المدن والتجمعات السكانية في المحافظة وذلك بقرار  يجوز

 من مجلس اإلةارة وبالتنسيق مع مجلس االتحاة وإشعار الوزير مالك. 
 (6مادة )

للغرفىىة الحىىق فىىي تشىىكيل اللجىىان القطاعيىىة التىىي تم ىىل النشىىاط التجىىاري والصىىناعي بالكي يىىة التىىي 
 يحدةاا النظام.

 الفصل الثاني
 أهداف واختصاصات الغرف 

 (7مادة )
 تماره الغرف االختصاصات التالية:

 الدفاع عن مصالح أعضائاا والقطاعات التي تم لاا على مستوو المحافظة. .1
 تقديم اللدمات النوعية التي تساعد على تطوير وتسايل ماام أعضائاا. .2

باىىىا ونشىىىراا وإمىىىداة العىىىاملين فىىىي جمىىىع المعلومىىىات واإلحصىىىاءات التجاريىىىة والصىىىناعية وتبوي .3
المجىىاالت االقتصىىاةية والىىدوائر الرسىىمية وغيىىر الرسىىىمية بمىىا تطلبىىه مىىن البيانىىات والمعلومىىىات 



واآلراء المتعلقىىة ماىىاه المسىىائل بمىىا ال يتنىىافى وخصوصىىية وسىىرية ميانىىات األعضىىاء المنتسىىبين 
 إلياا. 

للىىوائح اللاصىىة بالتجىىارة والصىىناعة تقىىديم المشىىورة والمقترحىىات خيمىىا يلىىص مشىىاريع القىىوانين وا .4
 وأية مسائل أخرو تتعلق متطويراا.

إصدار شااةات المنشأ وإعاةة التصدير للمنتجىات الوطنيىة وتصىديق القىوائم التجاريىة والو ىائق  .5
 التجارية األخرو.

تسمية اللبراء لدراسة المواضيع ذات الصبغة التجارية أو الصناعية بمىا فياىا فحىص ومعاينىة  .6
 البضائع وبيان أصنافاا وأوزاناا وتقدير أ ماناا في الحاالت التي يطلب مناا ذلك.السلع و 

 التصديق على سجالت األعضاء وتواقيعام عند الطلب. .7

 التصديق على شااةات وتواقيع اللبراء. .8

تحديىىىىد مقىىىىدرة الكفىىىىالء الماليىىىىة ومىىىىنح الشىىىىااةات مىىىىالك ل عضىىىىاء والمصىىىىاةقة علىىىىى سىىىىجالت  .9
 المنتسبين إلياا.

ة األسواق والمعارض والمشاركة في المى تمرات والمعىارض والمارجانىات المتعلقىة بالتجىارة إقام .10
 أو الصناعة سواء في الداخل أو اللارج.

فىىا المنازعىىات واللالفىىات التىىي قىىد تحىىدا مىىين أعضىىائاا وغيىىرام فىىي الىىداخل واللىىارج وةيىىًا  .11
 الغرفة.بطريقة التحكيم أو مواسطة لجان خاصة تشكل لااه الغاية من قبل 

إمىىىداء المشىىىورة فىىىي إنشىىىاء البورصىىىات واألسىىىواق والمعىىىارض وكىىىالك فىىىي مىىىنح حقىىىوق االمتيىىىاز  .12
 المتعلقة بالمرافق العامة.

تعزيز قواعد المنافسة في األسواق والمساعدة في الكشف عن أعمال المنافسة غيىر المشىروعة  .13
 والتي تتعارض والممارسات التجارية الشريفة.

 فوة والبع ات التجارية.المشاركة في تشكيل الو  .14

 عقد الم تمرات والندوات االقتصاةية والمشاركة فياا ةاخليًا وخارجيًا. .15

 إصدار المطبوعات والنشرات واألةلة التجارية. .16

إقامىىة أو تأسىىيس المعااىىد والمرادىىز التدريبيىىة للدمىىة أاىىداف القطىىاع اللىىا  وةعمىىه وتطىىويره  .17
 ق مع ما تتطلبه القوانين األخرو.على نحو يضمن تحقيق المصلحة العامة وبما يتف

 الفصل الثالث 
 أحكام االنتساب والعضوية للغرفة 

 (8مادة )
يجوز لكل شلص طبيعي أو اعتباري يماره نشاطًا تجاريىًا أو صىناعيًا ولىه فىي أي محافظىة مركىز 

 رئيس أو فرع أو وكالة، االنتساب إلى عضوية الغرفة في المحافظة.



 (9مادة )
طالىب االنتسىاب أد ىر مىن مىرة واحىدة فىي الغرفىة الواحىدة إال إذا مىاره أد ىر مىن  ال يجوز تسجيل  

 نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا في محالت متعدةة أو أمادن مستقلة.
 ( 10مادة )

(، وبنىاًء علىى توصىية مجلىس 2عند تأسيس الغرفة المحد ة وبما ال يتنافى مع ما ورة في المىاةة )
لجنىىىة تأسيسىىىية للغرفىىىة المحد ىىىة تتىىىألف مىىىن سىىىبعة أشىىىلا  وتحىىىدة االتحىىىاة يقىىىوم الىىىوزير متشىىىكيل 

بالتعليمىىات الشىىروط الواجىىب توفراىىا فىىي أعضىىائاا، وكي يىىة عملاىىا إلةارة شىى ون الغرفىىة حتىىى يىىىتم 
انتلىىاب مجلىىس إةارة جديىىد مىىن قبىىل الايئىىة العامىىة للغرفىىة بحيىىة ال يتعىىدو ذلىىك السىىتة أشىىار مىىن 

 تاريخ تأسيس الغرفة.
 ( 11مادة )

االنتسىىاب إلىىى الغرفىىة المحد ىىة متقىىديم طلىىب إلىىى اللجنىىة  التأسيسىىية الىىوارة ذكراىىا فىىي المىىاةة  يكىىون 
( وتتىىولى اللجنىىة  قبىىول الطلبىىات أو رفضىىاا وقىىبا رسىىوم التسىىجيل واالشىىترا  بعىىد  تشىىكيلاا 10)

 مباشرة ويجوز االعتراض على قراراتاا لدو مجلس االتحاة.
 

 ( 12مادة )
دةوا اشتراداتام السنوية بحق االنتلاب والترشىيح لعضىوية مجلىس اإلةارة يتمتع أعضاء الغرفة ممن س

دمىىا يحىىدةاا النظىىام، وحىىق االنتلىىاب والترشىىيح لعضىىوية اللجىىان القطاعيىىة والايئىىات التم يليىىة األخىىرو 
 للغرفة، واالستفاةة من كافة اللدمات التي تقدماا.

 ( 13مادة )
مىىة االعتىىراض علىىى أةاء وعمىىل الغرفىىة وذلىىك مىىن خىىالل كتىىاب خطىىي مقىىدم يحىىق لعضىىو الايئىىة العا

لمجلىىس اإلةارة أو مجلىىس االتحىىاة. وال يجىىوز ألي شىىلص يمىىاره نشىىاطًا تجاريىىًا أو صىىناعيًا وغيىىر 
 منتسب للغرفة االعتراض على أةاء وقرارات الغرفة اللاصة بعملاا.

 الفصل الرابع
 هيكلية الغرفة 
 الهيئة العامة 

 (14) المادة
 تتألف الايئة العامة من جميع االعضاء المنتسبين الى الغرفة المسدةين رسوم االشترا . .1
ويجىوز عقىد  ،تجتمع الايئة العامة اجتماعاا العاةي مدعوة من رئيس مجلس االةارة مرة كىل سىنة .2

ة على طلب كتىامي يتقىدم بىه  لى و مناءً أعلى قرار من مجلس االةارة  اجتماعات غير عاةية مناءً 
 .ايئةاالعضاء لل

 تلتص الايئة العامة للغرف باآلتي: .3



 اقرار الميزانية السنوية والحساب اللتامي. -أ

المداولىىة فىىي المسىىائل والموضىىوعات المدرجىىة فىىي جىىدول األعمىىال واتلىىاذ القىىرارات الالزمىىة  -ب
 بشأناا.

 انتلاب أعضاء مجلس اإلةارة. -ج

 مجلس االدارة 
 ( 15مادة )

( وال يزيىىد عىىن  ال ىىة عشىىر 7ن األعضىىاء ال يقىىل عىىن سىىبعة )يتشىىكل مجلىىس اإلةارة مىىن عىىدة مىى
( عضىىوًا بمىىن فىىيام الىىرئيس كمىىا يحىىدةه النظىىام وتكىىون مىىدة عضىىوية مجلىىس إةارة الغرفىىة أربىىع 13)

 سنوات فقط.
 ( 16مادة )

يحدة الوزير موعدًا النتلاب أعضاء مجلس اإلةارة بحية ال يتعدو  ال ين يومىًا، مىدءًا مىن انتاىاء 
مجلىىىس اإلةارة فىىىي الغىىىرف القائمىىىة، أو سىىىتة شىىىاور مىىىن تىىىاريخ صىىىدور قىىىرار الىىىوزير مىىىدة عضىىىوية 

 متأليف الغرفة المحد ة. 
 ( 17مادة )

يشتر  في انتلاب أعضىاء مجلىس اإلةارة جميىع أعضىاء الايئىة العامىة المسىدةين الشىتراداتام فىي 
 الغرفة القائمة أو المحد ة على حد سواء.

 ( 18) مادة
يح لعضىىوية مجلىىس اإلةارة وكىىالك الرسىىوم المترتبىىة علىىى المرشىىحين ةفعاىىا يىىتم تحديىىد شىىروط الترشىى

 وفقًا للنظام.
 ( 19مادة )

يعين الوزير وبالتنسيق مع مجلس االتحاة لجنتين محايىدتين مىن غيىر المرشىحين تلىتص إحىدااما 
 بالتدقيق واألخرو باإلشراف على االنتلابات، وتحدة ماام كل مناما وفقًا للنظام.  

 صل الخامس الف
 مهام واختصاصات مجلس إدارة الغرفة

 ( 20مادة )
ينتلىىب مجلىىس اإلةارة فىىي أول اجتمىىاع لىىه بعىىد انتلابىىه وبكامىىل أعضىىائه وبطريقىىة االقتىىراع السىىري 

 رئيسًا له ونائبًا للرئيس وأمينًا للسر ونائبًا ألمين السر وأمينًا للصندوق ونائبًا ألمين الصندوق. 
 ( 21مادة )

رة الحىىق فىىي إزالىىة صىىفة العضىىوية عىىن عضىىو مجلىىس اإلةارة وبقىىرار يصىىدره المجلىىس لمجلىىس اإلةا
 بأغلبية  ل ي أعضائه وذلك وفقًا للنظام.



 ( 22مادة )
يماره مجلس اإلةارة كافة االختصاصات واألعمال الالزمة لتسىيير أمىور الغرفىة اإلةاريىة والماليىة 

عضىاء فلىريين مىن ذوي اللبىرة واالختصىا  وذلك وفقًا لما يحدةه النظام، وله الحق في اختيىار أ 
في الش ون التجارية والصناعية لالستفاةة من خبراتام واالسىتئناه بىارائام، علىى أن ال يكىون لاىم 

 حق التصوي  في اجتماعات المجلس.
 الفصل السادس 
 حل مجلس اإلدارة

 ( 23مادة )
 .يحظر على الغرفة االشتغال بالمضاربات أو األعمال المضرة بالسوق 

 ( 24مادة )
 يحل المجلس في إحدو الحاالت التالية:

 .حكم قضائي ناائيويكون ذلك ب( من ااا القانون، 23إذا خالف أحكام الماةة ) .1
 % من أعضائاا حل الغرفة بالتصوي  المباشر.75إذا قررت الايئة العامة بأغلبية  .2

 ىىر مىىن تىىاريخ حىىل يىىتم الىىدعوة إلىىى انتلىىاب مجلىىس إةارة جديىىد خىىالل  ال ىىة أشىىار علىىى األد .3
 المجلس القديم بحية يعاد الوزير خالل ااه الفترة إلى لجنة م قتة إلةارة ش ون الغرفة.

 ( 25مادة )
 ينتاي عمل مجلس اإلةارة حال انتلاب مجلس إةارة جديد.  

 الفصل السابع
 الشؤون المالية

 ( 26مادة )
 تتكون موارة الغرفة المالية مما يلي: 

 ا  السنوي.رسوم االنتساب واالشتر  .1
 رسوم الكفاالت والشااةات والمستندات التي تصدراا وتصاةق علياا. .2

 رسوم التحكيم التجاري المقدم للغرفة باتفاق أصحاب الشأن. .3

 رسوم وأجور اللدمات المقدمة من الغرفة. .4

 إيراةات األنشطة والفعاليات المولدة للدخل. .5

وة اإليجىىار واالسىىتئجار وغيراىىا مىىن رسىىوم التصىىديق علىىى الو ىىائق والمعىىامالت والتواقيىىع وعقىى .6
 الرسوم المستوفاة حسب أحكام ااا القانون.

 اإليراةات المتأتية من است مار أموالاا بالطريقة التي يحدةاا النظام. .7

 التبرعات والابات والمساعدات التي تقدم للغرفة بموافقة مجلس اإلةارة. .8



 قة ضمانًا من الدولة.القروض شريطة موافقة الوزير، على أن ال تعتبر المواف .9

 ( 27مادة )
للغرفىىىة الحىىىق فىىىي اسىىىت مار أموالاىىىا وفىىىوائا إيراةاتاىىىا فىىىي تأسىىىيس المشىىىاريع التىىىي تقىىىدم اللىىىدمات 
النوعية والتطويرية ألعضاء الغرفة، علىى أن ال تتعىارض مىع أغراضىاا وبمىا ال يتنىافى مىع أحكىام 

 ااا القانون.
 ( 28مادة )

ت أو المكاتب المجازة قانونىًا لمراجعىة وتىدقيق حسىابات الغرفىة يقوم المجلس باختيار إحدو الشركا
بحيىىة ترفىىع تقريراىىا المىىالي إلىىى رئىىيس الغرفىىة والىىاي مىىدوره يقىىوم بعرضىىاا علىىى المجلىىس فىىي أول 

 جلسة له، ويعتمد من قبل الايئة العامة.
 الفصل الثامن

 اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية 
 ( 29مسسسسادة )

بموجىىىب اىىىاا القىىىانون اتحىىىاة للغىىىرف ويسىىىمى راتحىىىاة الغىىىرف التجاريىىىة الصىىىناعية الفلسىىىطينيةر ينشىىىأ 
ومقىىره الىىرئيس فىىي مدينىىة القىىده ويكىىون رئىىيس غرفىىة القىىده رئيسىىًا لالتحىىاة ويحىىدة النظىىام كي يىىة 
تشىىىكيله وإةارتىىىه ومىىىىوارةه الماليىىىة، وتعتبىىىىر العضىىىوية فىىىي االتحىىىىاة إلزاميىىىة لكافىىىىة الغىىىرف التجاريىىىىة 

 ية الفلسطينية.الصناع
 الفصل التاسع

 أحكام انتقالية وختامية 
 ( 30مادة )

على جميع الغرف القائمة تصويب أوضاعاا طبقًا ألحكام ااا القانون وذلك في مدة ال تزيد عن  
 ستة أشار من تاريخ نفاذه.

 ( 31مادة )
 تلضع جميع الرسوم التي ينص علياا ااا القانون للنظام الاي يصدر بموجبه.

 ( 32سادة )مسسس
 يصدر مجلس الوزراء جميع األنظمة الالزمة لتنفيا أحكام ااا القانون.  

 ( 33مادة )
وقىانون الغىرف التجاريىة والصىناعية  1949لسىنة    41يلغى قانون الغرف التجارية والصناعية رقىم  

 326المعمول ماما في محافظات الضفة، وكالك األمر رقم   1961لسنة   21الم ق  المعدل رقم 
بإصدار قانون الغرف التجارية المعمول به في محافظات قطاع غزة. كما ويلغى كل   1954نة  لس

 حكم يلالف أحكام ااا القانون.



 ( 34مادة )
تنفيىا أحكىام اىاا القىانون، ويعمىل بىه بعىد  ال ىين   -دٌل خيما يلصه-على الجاات الملتصة كافة  

 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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