قانون النقابات رقم ( )2لسنة 2102م

رئٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة
بعد اإلطالع على القانون األساسً لسنة 2112م وتعدٌالته،
وعلى قانون رقم ( )0لسنة 2111م بشأن الجمعٌات الخٌرٌة والهٌئات األهلٌة،
وعلى قانون مزاولة مهنة تدقٌق الحسابات رقم ( )9لسنة 2112م،
وعلى قانون رقم ( )2لسنة 0999م بشأن تنظٌم مهنة المحاماة وتعدٌالته،
وعلى قانون رقم ( )01لسنة  0991بشأن الترجمة والمترجمٌن،
وعلى قانون مثمنً األراضً رقم ( )22لسنة  0921وتعدٌالته،
وعلى قانون أطباء األسنان رقم ( )0لسنة  0921وتعدٌالته،
وعلى قانون رخص المهن رقم ( )99لسنة  0911وتعدٌالته،
وعلى قانون األطباء البٌطرٌٌن الباب ( )029لسنة 0929م وتعدٌالته،
وعلى قانون القوابل الباب ( )92لسنة ،0929
وعلى قانون أدالء السٌاح الباب ( )11لسنة ،0921
وعلى قانون كتبة العدل (الوثائق األجنبٌة) الباب ( )99لسنة  0920وتعدٌالته،
وعلى قانون الصٌادلة الباب ( )001لسنة  0920وتعدٌالته،
وعلى قانون السماسرة الباب ( )00لسنة ،0909
وعلى قانون العمل رقم ( )1لسنة ،2111
وعلى األمر رقم ( )220لسنة 0912م بإصدار قانون النقابات العمالٌة الساري فً محافظات
قطاع غزة وتعدٌالته،
وعلى النظام الداخلً للمجلس التشرٌعً ،السٌما المادة ( )10منه،

وبنا ًء على ما أ ّقره المجلس التشرٌعً فً جلسته المنعقدة بتارٌخ 2102/2/1م
وبعد أن أصبح القانون مصدراً بقوة المادة ( )20من القانون األساسً المعدل لسنة 2112
وتعدٌالته،

بسم هللا ،ث ّم باسم الشعب العربً الفلسطٌنً
صدر القانون التالً:
المادة ()0
تعارٌف
ٌكون لأللفاظ والعبارات الواردة فً هذا القانون المعانً المخصصةة لهةا أدنةاه مةا لةم تةدل القرٌنةة
على خالف ذلك:
الوزارة:

وزارة العدل

الوزير:

وزٌر العدل

الوزارة المختصة:

الوزارة التً تندرج المهنة أو الحرفة أو العمل ضمن اختصاصها.

النقابة:

تجمع قانونً ٌُ ّؤسس بموجب اتفاق بٌن أشخاص طبٌعٌٌن ٌمارسةون
أعمال وحرف ومهن واحدة أو متقاربة.

النقيب:

رئٌس مجلس إدارة النقابة المنتخب.

المهني:

الشةةخص الةةذي ٌمةةارس مهنةةة تتطلةةب تةةأهٌالً علمٌةةا ً وعملٌةةا ً تخولةةه
العضوٌة فً نقابة مهنٌة تم تأسٌسها وفق أحكام هذا القانون.

الحرفي:

العامل:

كةةل شةةخص طبٌعةةً مسةةجل فةةً سةةجل الصةةناعات التقلٌدٌةةة والحرفٌةةة
ٌمةةارس نشةةاطا ً تقلٌةةدٌا ً ٌةةدوٌا ً وٌثبةةت تأهٌلةةه وٌتةةولى بنفسةةه مباشةةرة
تنفٌذ العمل وإدارة نشاطه وتسٌٌره .
كل شخص طبٌعً ٌؤدي عمالً لدى صاحب العمةل لقةاء أجةر وٌكةون
أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه.

العضو:

الشخص الطبٌعً المنضم إلى إحدى النقابات المهنٌة أو العمالٌة وفق
أحكام هذا القانون واألنظمة الخاصة بكل نقابة.

المجلس:

مجلس إدارة النقابة .

الجمعية العمومية:

كافة أعضاء النقابة .

الجمعية العمومية
التمثيلية:

الممثلٌن عن أعضاء الجمعٌة العمومٌة.

النظام األساسي:

النظام األساسً للنقابة .

األغلبية المطلقة:

أكثر من نصف عدد األعضاء الحاضرٌن عند التصوٌت.

األغلبيةةةةةةة المطلقةةةةةةة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النقابة.
للمجلس :
األغلبيةةةةةةة المطلقةةةةةةة أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعٌة العمومٌة للنقابة.
للجمعية :

نطاق تطبٌق القانون
المادة ()2
تسةةري أحكةةام هةةذا القةةانون علةةى النقابةةات المهنٌةةة والحرفٌةةة والعمالٌةةة كافةةة ال ُمشةةكلة بموجةةب
أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة ()2
ٌ .0حدد مجلس الوزراء بقرار المهن والحرف واألعمال التً ٌجةوز ألصةحابها تأسةٌس نقابةة
خاصة بهم  ،وتحدد فً القرار الوزارة المختصة بكل نقابة.
 .2ال ٌجوز تشكٌل أكثر من نقابة ألصحاب المهنة أو الحرفة أو العمل الواحد.
مادة ()2
ألصةةحاب المهةةن والحةةرف واألعمةةال تنظةةٌم أنفسةةهم ف ةً نقابةةات خاصةةة بهةةم وفق ةا ً ألحكةةام هةةذا
القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.

تسجٌل النقابة
المادة ()1
ُ .0تسجل النقابة فً الوزارة وفقا ً ألحكام هذا القانون والئحته التنفٌذٌة.
وموقةع مةن خمسةة
 .2على مؤسسً النقابة تقدٌم طلةب خطةً ُمسةتوفل للشةروط إلةى الةوزارة ّ
على األقل من المؤسسٌن المفوضٌن بالتسجٌل والتوقٌع عن النقابة  ،ومرفق بثالثة نسةخ مةن
النظام األساسً للنقابة موقعة من أعضاء اللجنة التأسٌسٌة.
 .2على الوزٌر أن ٌصدر قراره بشأن استٌفاء الطلب لشروط التسجٌل وبالتنسٌق مع الةوزارة
المختصة خالل مدة ال تزٌد عن شهرٌن من تارٌخ تقدٌمه ،وإذا لم ٌصةدر الةوزٌر القةرار خةالل
هذه الفترة تعتبر النقابة مسجلة بحكم القانون.

 .2فً حالة صدور قرار الوزٌر برفض الطلب ٌجب أن ٌكون القرار مسببا ً وٌجوز الطعةن فٌةه
أمام محكمة العدل العلٌا.
المادة ()1
ُ .1ت ّنظم مزاولة المهن والحرف واألعمال وفقا ً لنظام ٌصدر عن الجمعٌة العمومٌة للنقابة ،أو
عن الجمعٌة العمومٌة التمثٌلٌة حسب مقتضى الحال.
ٌُ .2سةةتثنى مةةن الفقةةرة ( ) 0مةةن هةةذه المةةادة المهةةن المنظمةةة بقةةانون خةةاص قبةةل سةةرٌان هةةذا
القانون أو التً ستنظم بعده بقانون خاص.

المادة ()1
 .0تتمتع النقابة بالشخصٌة االعتبارٌة وبذمة مالٌة مستقلة.
 .2لكل نقابة الحق فً تملك األموال المنقولة وغٌر المنقولة لتحقٌق أهدافها.
المادة ()9
ٌ . 0كون المقر الرئٌس للنقابة فً العاصمة القةدس ،وٌجةوز لهةا إنشةاء مقةرٌن مةؤقتٌن فةً
مدٌنتً غزة ورام هللا.
ٌ . 2جوز للجمعٌة العمومٌة التمثٌلٌة إنشاء فروع للنقابة فً المحافظات.
األهداف
المادة ()9
تهدف النقابات إلى تحقٌق األهداف التالٌة:
.0
.2
.2
.2
.1
.1
.1
.9

تنظٌم مزاولة المهن والحرف واألعمال والعمل على تحسٌن ظروفها ورفع مستواها وفقا ً
للنظام أو القانون .
حماٌة مصالح األعضاء وتحسٌن ظروفهم.
تنمٌة الوعً الثقافً ورفع المستوى االجتماعً والصحً واالقتصادي ألعضائها.
المحافظة على تقالٌد المهن والحرف واألعمال وآدابها وشرفها.
تقدٌم المشورة والرأي للجهات الرسةمٌة المختصةة فٌمةا ٌتعلةق بشةؤون ممارسةة المهنةة
والحرف واألعمال وتحدٌثها وتطوٌرها.
العمل على إنشاء صنادٌق للراغبٌن من األعضاء لتقدٌم الخدمات الالزمة.
تسوٌة الخالفات التً تنشأ بٌن األعضاء بالمصالحة أو التحكٌم.
أي نشاطات أو فعالٌات ال تتعارض مع القانون.
شروط العضوٌة

المادة ()01
ٌُشترط لعضوٌة النقابة:
.0
.2
.2
.2
.1
.1

أن ٌكون المتقدم فلسطٌنٌاً.
أن ٌكون المتقدم حاصالً على المؤهل العلمً الالزم لعضوٌة النقابة فٌما ٌتعلق بالمهن.
أال ٌقل سنه عن ( )09عاما ً فٌما ٌتعلق باألعمال والحرف .
تسدٌد رسوم االنتساب والعضوٌة.
أن ٌكون حسن السٌرة والسمعة وغٌةر محكةوم علٌةه نهائٌةا ً فةً جناٌةة أو جنحةة مخلتةٌن
بالشرف أو األمانة ما لم ٌرد إلٌه اعتباره.
أٌة شروط أخرى تحددها أنظمة النقابة.
المادة ()00

 .0مع مراعاة أحكام المادتٌن ( )01،1من هذا القانون ٌصدر قرار منح العضوٌة من المجلس
وذلك خالل مدة أقصاها شهرٌن من تارٌخ تقدٌم الطلب.
 .2إذا انقضةةت مةةدة الشةةهرٌن ولةةم ٌصةةدر المجلةةس القةةرار المشةةار إلٌةةه فةةً الفقةةرة ( )0أعةةاله
أعتبر الطلب مقبوالً ضمناً.
ٌ .2جوز الطعن أمام محكمة العدل العلٌا فً حالة رفض طلب العضوٌة.

انتهاء العضوٌة
المادة ()02
تنتهً العضوٌة فً الحاالت التالٌة:
.0
.2
.2
.2
.1

الوفاة.
الفصل من النقابة.
االنسحاب من النقابة.
فقدان شرط من شروط العضوٌة.
صدور حكم نهائً بحق العضو فً جنحة أو جناٌةة مخلتةٌن بالشةرف أو األمانةة مةا لةم
ٌرد إلٌه اعتباره.
المادة ()02

للمجلس أن ٌُعٌد تسجٌل اسم العضو فً سجل العضوٌة إذا زال سبب حذف إسمه.

المادة ()02
ُ .0تعلن سنوٌا ً أسماء األعضاء وفقا ً للنظام األساسً .
ٌ .2حتفظ المجلس بسجل األعضاء وفق النموذج الذي ٌحدده المجلس.
المادة ()01
تحةةتفظ النقابةةات فةةً مقرهةةا الةةرئٌس بالسةةجالت المالٌةةة واإلدارٌةةة الرسةةمٌة المتضةةمنة جمٌةةع
المعامالت المالٌة والقرارات اإلدارٌة التً تنظم عملها.
المادة ()01
ال ٌعتد بأي تعدٌل أو تغٌٌر ٌطرأ علةى مركةز النقابةة أو نظامهةا أو أهةدافها أو أغراضةها أو أي
تغٌٌر فً مجلس إدارتها كله أو بعضه ؛ ما لم ٌودع لدى الوزارة وذلك خالل مدة أقصاها شهر
واحد من تارٌخ إجراء التغٌٌر أو التعدٌل.

المادة ()01
تلتزم النقابات برفع تقرٌرٌن مالً وإداري مقرٌن من الجمعٌة العمومٌة أو الجمعٌةة العمومٌةة
التمثٌلٌة عن أعمالها إلى الوزارة فً موعد ال ٌتعدى أربعة أشهر من نهاٌة السنة المالٌة.

مجلس النقابة
المادة ()09
ٌ .0كون لكل نقابة مجلس ٌتكون من عدد ال ٌقل عن سبعة أعضاء وال ٌزٌد عن خمسة عشر
عضواً .
 .2مدة والٌة المجلس ثالث سنوات مٌالدٌة.
اختصاصات مجلس النقابة
المادة ()09
ٌختص المجلس بما ٌلً:
 .0تنفٌذ السٌاسات العامة التً تحددها الجمعٌة العمومٌة للنقابة .
 .2النظر فً طلبات العضوٌة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
 .2إدارة شؤون النقابة واإلشراف على حسن سٌر العمل فٌها.

 .2إعداد اللوائح أو األنظمة والتعلٌمات الالزمة وفقا ً للنظام األساسً للنقابة.
 .1تعٌةةٌن المةةوظفٌن الالزمةةٌن للنقابةةة وتحدٌةةد اختصاصةةاتهم أو إنهةةاء خةةدماتهم وفقةا ً ألحكةةام
القانون.
 .1إعداد الخطة التطوٌرٌة للنقابة ورفعها للجمعٌة العمومٌة إلقرارها.
 .1تكوٌن اللجان التً ٌراها الزمة لتحسٌن العمل وتحدٌد اختصاص كل منها.
 .9تقدٌم التقارٌر السنوٌة اإلدارٌة والمالٌة وأٌة خطط ومشارٌع مستقبلٌة للجمعٌة العمومٌة.
 .9دعوة الجمعٌة العمومٌة لجلسة عادٌة أو غٌر عادٌة لالجتماع.
 .01تنفٌذ قرارات الجمعٌة العمومٌة طبقا ً ألحكام القانون والنظام األساسً.
 .00إقرار اتفاقٌات التعاون مع المؤسسات ذات العالقة.
 .02أٌة نشاطات أو أعمال تحقق مصالح النقابة دون اإلخالل بالقانون أو النظام األساسً.
صالحٌات النقٌب
مادة ()21
ٌُمارس النقٌب الصالحٌات التالٌة:
.0
.2
.2
.2
.1
.1
.1

دعوة المجلس لالنعقاد وفقا ً ألحكام هذا القانون.
ترؤس جلسات المجلس وإدارتها.
التوقٌع على القرارات التً ٌصدرها المجلس.
توقٌع العقود وإبرام االتفاقٌات باسم النقابة.
متابعة تنفٌذ قرارات المجلس.
تمثٌل النقابة أمام الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة الداخلٌة والخارجٌة.
أٌة صالحٌات أخرى ٌحددها النظام األساسً بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة ()20

ُتحدد اختصاصات أمٌن السر وأمٌن الصندوق وباقً أعضاء المجلةس وفقةا ً لنظامهةا األساسةً
بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون.

شغور العضوٌة فً المجلس
مادة ()22
 .0إذا شغر مركز النقٌب مؤقتا ً ألي سبب ٌقوم مقامه نائبه.
 .2إذا شةةغر مركةةز عضةةو فةةً المجلةةس ألي سةةببٌ ،ةةدعو المجلةةس مةةن حصةةل علةةى األكثرٌةةة فةةً
االنتخابات السابقة حسب التسلسل لٌخلفةه ،وٌسةتمر المجلةس فةً أداء مهامةه إذا كانةت المةدة
أقل من سنة ،وتجرى االنتخابات لشغل المنصب فً حال كانت المدة المتبقٌة سنة فأكثر.
اجتماعات المجلس

المادة ()22
.0
.2
.2
.2

ٌنعقد المجلس بصورة عادٌة مرة كل شهر على األقل بدعوة من النقٌب أو من ٌنوب عنه.
ٌنعقد المجلس بصورة استثنائٌة كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من النقٌب أو من ٌنوب عنه
أو بطلب من ثلث أعضائه.
تكون اجتماعات المجلس صحٌحة بحضور األغلبٌة المطلقة للمجلس.
تتخذ قرارات المجلس باألغلبٌة المطلقة ،وفً حالة تساوي األصوات ٌرجح الجانةب الةذي فٌةه
النقٌب.
المادة ()22

 .0عند تعذر اجتماع المجلس وفقا ً للفقرة ( )2من المادة ( )22من هذا القةانون بسةبب االسةتقالة
أو الوفاة ٌتولى من تبقى من المجلس( باعتبارهم لجنةة مؤقتةة) مهمةة المجلةس لمةدة أقصةاها
شهرٌن وتتم دعوة الجمعٌة العمومٌة خالل نفس المدة الختٌار مجلس جدٌد.
 .2إذا كانت االستقالة جماعٌة أو لم تقةم اللجنةة المؤقتةة باإلعةداد إلجةراء االنتخابةات خةالل المةدة
المحددة لها ؛ ٌقوم الوزٌر بتعٌةٌن لجنةة مؤقتةة مةن بةٌن أعضةاء النقابةة تكةون مهمتهةا دعةوة
الجمعٌة العمومٌة لالنعقاد خالل شهر الختٌار مجلس جدٌد.
الجمعٌة العمومٌة والجمعٌة العمومٌة التمثٌلٌة
المادة ()21
ٌ .0حةةةدد النظةةةام األساسةةةً للنقابةةةة تشةةةكٌل الجمعٌةةةة العمومٌةةةة والجمعٌةةةة العمومٌةةةة التمثٌلٌةةةة
ومهامهما.
 .2تصدر قرارات الجمعٌة العمومٌة والجمعٌة العمومٌة التمثٌلٌة باألغلبٌة المطلقة ما لم ٌةنص
القانون على خالف ذلك .
ٌ .2عتبةةر اجتمةةاع الجمعٌةةة العمومٌةةة والجمعٌةةة العمومٌةةة التمثٌلٌةةة للنقابةةة صةةحٌحا ً بحضةةور
األغلبٌة المطلقة للنقابة فإذا لم تتوفر هذه األغلبٌة ٌؤجل االجتمةاع إلةى جلسةة أخةرى تعقةد
خةةالل مةةدة ال تتجةةاوز خمسةةة عشةةر ٌوم ةا ً مةةن تةةارٌخ االجتمةةاع األول وال تقةةل عةةن أسةةبوع
وٌكون االنعقاد فٌها صحٌحا ً بحضور ثلث األعضاء على األقل.

الجمعٌة العمومٌة
تشكٌلها واختصاصاتها
المادة ()21
بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون:

ٌ .0حدد النظام األساسً للنقابة طبٌعة تشكٌل الجمعٌة العمومٌة للنقابة ،بحٌث تتكون مةن
جمٌع األعضاء الذٌن أوفوا التزاماتهم وفقا ً للنظام األساسً.
 .2تختص الجمعٌة العمومٌة بما ٌلً:
أ -وضع السٌاسات 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 -وضع نظام المزاولة أو تعدٌله.
ز -أٌة اختصاصات أخرى ٌحددها النظام األساسً.
 .2أ -تصةةدر قةةرارات الجمعٌةةة العمومٌةةة باألغلبٌةةة المطلقةةة ألعضةةائها فٌمةةا ٌخةةتص بتعةةدٌل
نظامها األساسً .
ب  -تصدر قرارات الجمعٌة العمومٌة بأغلبٌة ثلثً أعضاءها فٌما ٌختص بما ٌلً:
)0
)2
)2
)2
)1

حل النقابة.
تعدٌل فً أهداف النقابة.
عزل أحد أعضاء مجلس اإلدارة .
اتحادها أو إدماجها.
وضع نظام المزاولة أو تعدٌله.

 -2تعقد الجمعٌة العمومٌة اجتماعا ً عادٌا ً مرة واحدة كةل سةنة علةى األقةل ،للنظةر فةً تقرٌةر
مجلس اإلدارة عن نشاطات النقابة وتقرٌةر مةدقق الحسةابات عةن مركزهةا المةالً والمصةادقة
علٌه وتعٌٌن مدقق الحسابات وغٌر ذلك من المسائل التةً ٌةرى المجلةس إدراجهةا فةً جةدول
األعمال.
ٌ -1جوز لثلث أعضاء الجمعٌة العمومٌة ألٌة نقابة طلب دعوتها الجتماع غٌر عادي .

الجمعٌة العمومٌة التمثٌلٌة
المادة ()21
بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون:
 .0فً حالة كان عدد أعضاء الجمعٌة العمومٌة أكثر من ألةف عضةو ٌجةوز عقةد الجمعٌةة
العمومٌة بنظام التمثٌل على أن ٌتم تحدٌد إجراءات وآلٌات ونسةبة التمثٌةل فةً النظةام
األساسً للنقابة.
 .2باستثناء الصالحٌات الواردة فً الفقرات (ب،ج ،د) مةن الفقةرة ( )2مةن المةادة ()21
ُتمارس الجمعٌة العمومٌة التمثٌلٌة كافة مهام الجمعٌة العمومٌة.

 .2تصدر قرارات الجمعٌة العمومٌة التمثٌلٌة بأغلبٌةة ثلثةً أعضةاءها فٌمةا ٌتعلةق بوضةع
نظامها األساسً ووضع نظام المزاولة أو بإدخال التعدٌالت علٌهما وبةأغراض النقابةة
األخرى.
 .2تعقد الجمعٌة العمومٌة التمثٌلٌة اجتماعا ً عادٌا ً مرة واحدة على األقل كةل سةنة ،للنظةر
فً تقرٌر المجلس عن نشةاطات النقابةة وتقرٌةر مةدقق الحسةابات عةن مركزهةا المةالً
والمصادقة علٌه وتعٌٌن مدقق الحسابات وغٌر ذلةك مةن المسةائل التةً ٌةرى المجلةس
إدراجها فً جدول األعمال.
ٌ .1جوز للمجلس أو لثلةث أعضةاء الجمعٌةة العمومٌةة التمثٌلٌةة ألٌةة نقابةة طلةب دعوتهةا
الجتماع غٌر عادي ،وٌكون االجتماع غٌةر العةادي صةحٌحا ً بحضةور األغلبٌةة المطلقةة
للجمعٌة العمومٌة التمثٌلٌة.
االتحادات النقابٌة
المادة ()29
ٌ .0جوز لثالث نقابات أو أكثر أن ُت ِّكون فٌما بٌنهةا اتحةاداً ،كمةا ٌجةوز لهةذه االتحةادات أن
تشكل فٌما بٌنها اتحاداً عاماً.
 .2تطبةةةق جمٌةةةع األحكةةةام واإلجةةةراءات المبٌنةةةة فةةةً هةةةذا القةةةانون علةةةى كٌفٌةةةة التسةةةجٌل
وإجراءاته واألنظمة األساسٌة وبٌاناتها ونظام العمةل فٌهةا بالنسةبة لكةل اتحةاد تةم بةٌن
مجموعة من النقابات أو أٌة نقابات موحدة تم إنشاؤها وفقا ً ألحكامه.
المادة ()29
ٌجوز ألٌة نقابةة أن تشةترك أو تنتسةب إلةى أٌةة منظمةة أو اتحةاد عربةً أو إقلٌمةً أو دولةً
خارج فلسطٌن على أن ٌتم إعالم الجهات ذات االختصاص بذلك.

الشؤون المالٌة للنقابة
مادة ()21
 .0تتكون موارد النقابـة من :
أ -رسوم العضوٌة السنوٌة واالنتسةاب المقةررة بموجةب النظةام األساسةً وأٌةة رسةوم أخةرى
ٌقرها المجلس.
ب -اإلعانات والهبات التً ٌوافق علٌها المجلس.
ج -رٌع استثمارات أموال النقابة وعقاراتها.

د  -أٌةةة مبةةالر أخةةرى تحصةةلها النقابةةة مقابةةل الخةةدمات التةةً تقةةدمها وفق ةا ً للقةةانون ونظامهةةا
األساسً.
 .2تحدد الرسوم والموارد وكٌفٌة فرضها واستٌفائها فةً النظةام األساسةً أو فةً أٌةة أنظمةة
توضع لهذه الغاٌة.
المادة ()20
تبدأ السنة المالٌة للنقابةة فةً األول مةن شةهر كةانون الثةانً (ٌنةاٌر) وتنتهةً فةً ( )20مةن
شهر كانون األول (دٌسمبر) من كل عام .

المادة ()22
ٌ .0قةةدم المجلةةس الحسةةاب الختةةامً للسةةنة المالٌةةة السةةابقة إلةةى الجمعٌةةة العمومٌةةة للتصةةدٌق
علٌه.
ٌ .2عد المجلس فً كل سنة موازنة للسنة المالٌة المقبلةة وٌعرضةها علةى الجمعٌةة العمومٌةة
للتصدٌق علٌها.
 .2إذا حالةةت ظةةروف اسةةتثنائٌة دون انعقةةاد الجمعٌةةة العمومٌةةة فةةً مواعٌةةدها للتصةةدٌق علةةى
الحساب الختامً وموازنة السنة الجدٌدة ٌسةتمر فةً الجباٌةة وٌةتم اإلنفةاق علةى أسةاس
المٌزانٌةةة المنصةةرمة بواقةةع  02/0شةةهرٌا ً ،ولمةةدة أقصةةاها ثالثةةة أشةةهر إلةةى أن تجتمةةع
الجمعٌة العمومٌة وتصادق على الحساب الختامً والموازنة الجدٌدة.
المادة ()22
.0
.2
.2
.2

تودع النقود واألوراق المالٌة باسم النقابة فً مصرف أو أكثر ٌعٌن بقرار من المجلس.
ال ٌجوز التصرف بشًء من أموال النقابة إال بقرار من المجلس.
أوامةةر اإلٌةةداع والصةةرف ٌوقعهةةا النقٌةةب وأمةةٌن الصةةندوق أو مةةن ٌنةةوب عنهمةةا بقةةرار مةةن
المجلس.
ٌحدد النظام األساسً المبلر الذي ٌجوز االحتفاظ به فً خزانة النقابة.
المادة ()22

تعفى النقابة من الضرائب والرسوم الجمركٌةة علةى األمةوال المنقولةة وغٌةر المنقولةة الالزمةة
لتنفٌذ أهدافها الواردة فً نظامها األساسً.

المادة ()21
للنقابة الحق فً إقامة األنشةطة وتأسةٌس المشةارٌع المةدرة للةدخل شةرٌطة أن ٌسةتخدم الةدخل
المتحصل لتغطٌة أنشطتها ولمنفعة النقابة وتحقٌق أهدافها.

حل النقابة
المادة ()21
ُ .0تحل النقابة وفقا ً لإلجراءات المنصوص علٌها فةً نظامهةا األساسةً أو وفقةا ً لحكةم قضةائً
نهائً.
 .2فً كلتا الحالتٌن المذكورتٌن فً الفقرة ( )0من هةذه المةادة تحةدد الجهةة التةً صةدر عنهةا
قرار الحل كٌفٌة التعامل مع موجودات النقابة العٌنٌة والنقدٌة.
العقوبات
المادة ()21
ٌ -0حظر على النقابات و ُمنتسبٌها :
أ -تلقً هبات أو مساعدات تهدف إلى التطبٌع مع االحتالل الصهٌونً.
ب -التروٌج أو التشجٌع ألي نشاط مع االحتالل الصهٌونً.
 -2مع عدم اإلخالل بأٌة عقوبة أشةد وردت فةً قةانون آخةر؛ كةل مةن ٌخةالف أحكةام الفقةرة ()0
أعاله ٌُعتبر مرتكبا ً جناٌةة مخلةة بالشةرف واألمانةة وٌعاقةب بةالحبس مةدة ال تزٌةد عةن عشةر
سنوات ،و ُتعاقب النقابة المخالفة بفرض غرامة ال تزٌد عن  210111دٌنار أردنً(عشرون
ألف دٌنار أردنً) أو ما ٌعادلها بالعملة المتداولة.
أحكام عامة وانتقالٌة ختامٌة
المادة ()29
مةةع مراعةةاة األحكةةام الةةواردة فةةً هةةذا القةةانون تلتةةزم النقابةةات بالمعةةاٌٌر التةةً ٌحةةددها مجلةةس
الوزراء فٌما ٌخص التسجٌل للمهنة أو الحرفة أو العمل.

المادة ()29
 .0ال ٌجةةوز تفتةةٌر مقةةر النقابةةة أو فروعهةةا أو إغالقهةةا إال بعةةد صةةدور قةةرار مةةن جهةةة قضةةائٌة
مختصة.
 .2ال تجوز مصادرة أموال النقابة أو إغالقها نهائٌا ً إال بموجب حكم قضائً نهائً.

المادة ()21
فً حال مخالفةة النقابةة للمةواد ( )22،01، 01مةن هةذا القةانون؛ ٌةتم إخطةار النقابةة مةن قبةل
الوزارة بإزالة هذه المخالفة خالل شهر من تارٌخ تبلٌغها باإلخطار وفً حةال اسةتمرار النقابةة
بالمخالفة أو تكرارها فإن للوزارة الحق فً حل المجلس.

المادة ()20
 .0تعتبر الجمعٌات التً ت ّم التعامل معها على أنها نقابةة ُتمثةل مهنةة أو حرفةة أو عمةل وكةذلك
النقابةةات فةةً فلسةةطٌن قبةةل نفةةاذ هةةذا القةةانون حةةائزة لتةةرخٌص بحكةةم القةةانون ،علةةى أن ُت ِّوفةةق
أوضاعها وفقا ً ألحكام هذا القانون خالل مدة أقصاها سنة من تارٌخ العمل بةه وللةوزارة تمدٌةد
هذه الفترة لمدة شهر.
ٌ .2ستمر العمل بالقوانٌن الخاصة ال ُمنظمة للمهن والصادرة قبل نفاذ هذا القانون.
ٌ .2ستمر العمل باللوائح واألنظمة الخاصة بكل مهنة أو عمل أو حرفة لمدة أقصاها سةنة مةن
تارٌخ نفاذ هذا القانون إلى حٌن إصدار الجهات المختصة األنظمة واللةوائح الخاصةة بهةا وفقةا
ألحكام هذا القانون.

المادة ()22
ٌتم نشر قرار تسجٌل النقابة فً الجرٌدة الرسمٌة.
مادة ()22
ٌصدر مجلس الوزراء اللوائح واألنظمة الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون

مادة ()22
ٌلغى كل ما ٌتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ()21
ٌخصه -تنفٌذ أحكام هذا القةانون وٌعمةل بةه بعةد ثالثةٌن
على الجهات المختصة كافة – كل فٌما
ّ
ٌوما ً من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
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