
Palestinian National Authority 

Ministry of Labor 

 
 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة العمل

Ref. ..................    الرقم 
Date \ 02/08/04  ٢٠٠٤/ ٠٨/ ٠٢ التاريخ 

 

 C:\Documents and Settings\ala\Local Settings\Temporary Internet 
Files\Content.IE5\X8GFPX41\٣مشروع قانون النقابات.doc                  amna 

Ramallah: : 02-2900375-9,     Fax: 02-2900607, P.O.Box:350 
E-Mail: info@mol.pna.org,         WebSite: www.pna.org/mol 

 ٣٥٠.: ب.ص، ٠٢-٢٩٠٠٦٠٧: فاآس  ،٠٢-٢٩٠٠٣٧٥-٩: :رام اهللا

Gaza :07-2829146,07-2868393,07-2829129-31, Fax: 07-2822400, P.O.Box: 4021 ٤٠٢١.:ب.ص، ٠٧-٢٨٢٢٤٠٠: فاآس ، ٠٧-٢٨٢٩١٢٩-٣١، ٠٧-٠٧،٢٨٦٨٣٩٣-٢٨٢٩١٤٦: :غـزة 

 

بسم اهللا الرحـمن الرحيم

الفلسطينيةالسلطة
و

 
 مشروع قانون النقابات العمالية

 م4٢٠٠لسنة (        ) رقم 
 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 بعد االطالع على القانون األساسي المعدل
 بعد االطالع على القوانين في محافظات الضفةو

 . الساري المفعول في محافظات غزة١٩٥٤لسنة  ٣٣١وعلى قانون النقابات العمالية رقم 
 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة

 :وبعد إقرار المجلس التشريعي، أصدرنا القانون اآلتي 
 

 الفصــل األول
 التنظيـم النقابي

  و أحكام عامة تعريفــات
 )١(مــادة 

 
 : دل القرينة على خالف ذلكيكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ت

 .وزير العمل : الوزير
 .وزارة العمل : الوزارة
 ة المختصةاإلدار

 النقابة   
االتحاد العام                           

: 
: 
 

        :

 هي اإلدارة المختصة بشؤون النقابات في الوزارة
 تنظيم تمثيلي للعمال وألصحاب العمل للدفاععن مصالحهم

 اتحاد النقابات العامة ألصحاب العمل أو اتحاد النقابات العامة للعمال

 
 
 
 

 أحكــام عامــة
 )٢(مــادة 

أن متماثلة أو مترابطة أو متكاملةالمشتغلين في مهنة أو صناعة واحدة ، أو بمهن أو صناعات وألصحاب العمل للعمال  -١
  .يكونوا فيما بينهم نقابة 

 مواضيع العمل ، في جدول للصناعات والمهن المستقلة ،أو المترابطة بالتنسيق مع االتحاد العامقرار من الوزيرتصنف ب -٢
 .أو المتشابهة، ويكون لكل صنف من هذه األصناف المحددة في الجدول الحق في تشكيل نقابة واحدة على مستوى المحافظة

 
 
 )٣(مــادة 

 .افظات أن تشكل فيما بينها نقابة عامة واحدة على مستوى الوطنيجوز لنقابتين فأآثر من نقابات المح
 

 )٤(مــادة 
  .   للنقابات العامة حق تكوين اتحاد عام واحد على مستوى الوطن

 
 

  



 
٢

 
 )٥(مــادة 

لجان النقابية للعمال المشتغلين في مهنة واحدة ، أو منشأة واحدة أن يشكلوا فيما بينهم لجنة نقابية ، آما يجوز للنقابة انشاء ال
 في آلنا الحالتين ، وال يجوز تشكيل أآثر من لجنة نقابية واحدة في المنشأة في مواقع العمل بشرط اعالم الوزارة بذلك

  .الواحدة
 
 
 
 

 )٦(مــادة 
 من قبل مؤسسين ال يقل عددهم عن ماية عامل  العمالقابةنمن هذا القانون تؤسس ) ٢(مع مراعاة أحكام المادة  -١

ملين في مهنة واحدة أو مهن أو صناعات متماثلة أو مترابطة أو متكاملة، ويطلق عليهم اسم الهيئة من العا
 .التأسيسية

 تؤسس نقابة أصحاب العمل من قبل مؤسسين ال يقل عددهم عن عشرين صاحب عمل في المهنة الواحدة أو المهن -٢
 .ليهم الهيئة التأسيسيةأو الصناعات المتماثلة أو المترابطة أو المتكاملة ، ويطلق ع

 
 )٧(مــادة 

تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري في حدود القانون النقابة هي الممثل القانوني لجميع أعضائها ، و
 وأغراض النقابة

 
  

 )٨(مــادة 
 

 . أعضائهايعتبر االتفاق الجماعي الذي تبرمه النقابة حول شروط وأحوال االستخدام ملزما لجميع
 
 )٩(مــادة 

 
تجري النقابات والنقابات العامة واالتحاد العام انتخاباتها بشكل دوري على أن تكون مدة الدورة النقابية ثالث سنوات 

 .ميالدية
 

 ) ١٠(مـادة                                    
حكام الخاصة بالنقابات قدر االمكان ، ويحق لها ذات األل ايداع أوراقها تشكيل االتحاد العام و النقابات العامة ويخضع

 .                     االنضمام الى االتحادات العربية والدولية المماثلة
 

 الفصــل الثانــي
 أهـداف النقابـة

 )١١(مــادة 
 
 -:يهدف التنظيم النقابي إلى تحقيق اآلتي  -١ 

 ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف عملهم هملدفاع عن حقوقحماية الحقوق المشروعة ألعضاء النقابة وا-        أ
 .بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية

 . ألعضائهاتنمية الوعي الثقافي والمهني ورفع المستوى االجتماعي والصحي واالقتصادي-        ب
العمل على احترام معايير العمل وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الحفاظ على استقاللية الحرآة النقابية و-        ج

 .اإلنسان في ممارسة العمل النقابي
الشراآة   محليًا وعربيًا ودوليًا في الهيئات ذات العالقة بمصالحهم، وخاصة هيئات  وأصحاب العمل تمثيل العمال-         د

 .الثالثية والحوار االجتماعي بكافة مستوياته
حق للنقابة خدمة ألعضائها إنشاء صناديق االدخار والتقاعد والتأمين الصحي والجمعيات التعاونية والنوادي الرياضية ي -٢

والمراآز الصحية والثقافية والوحدات السكنية ودور الحضانة ورياض األطفال وفقًا ألحكام القوانين المنظمة لهذه 
 .النشاطات

 



 
٣

 الفصــل الثالــث
 للنقابةالنظام الداخلي 

 )١٢(مــادة 
 :يجب أن يكون لكل نقابة نظام داخلي مكتوب ويتضمن على وجه الخصوص اآلتي

 .اسم النقابة ومقرها وعنوانها -١
 .من هذا القانون) ١١(أهداف النقابة بما ال يتعارض مع المادة  -٢
 .الشروط الخاصة لقبول األعضاء وانسحابهم وإسقاط العضوية عنهم -٣
 .يمته وحاالت اإلعفاء من دفعه، وقيمة رسم االنتساببيان نظام االشتراك وق -٤
 .القواعد المتعلقة بمسك الحسابات والتصديق على الموازنة والحساب الختامي -٥
 .حقوق األعضاء وواجباتهم واإلجراءات التي تتخذ بحقهم في حال اإلخالل بااللتزامات -٦
 .و حلهاشروط تعديل النظام الداخلي للنقابة وآيفية اتحادها مع غيرها أ -٧
 .اختصاصات الهيئة العامة للنقابة واجتماعاتها والقواعد المتعلقة بسير أعمالها -٨
آيفية تشكيل الهيئة اإلدارية للنقابة وتحديد صالحياتها وتوزيع المسؤوليات على أعضائها والقواعد المتعلقة بسير  -٩

 .مأعمالها وآيفية انتخاب رئيسها وأعضائها واستقالتهم وإسقاط العضوية عنه
 .مصادر أموال النقابة وآيفية التصرف بها -١٠

 
 

 الفصــل الرابــع
 عضويـة النقابـة

 )١٣(مــادة 
 

 : الشروط التالية طالبهللنقابة أن تتوافر فياالنتساب يشترط لقبول 
 .أن يكون قد مضى على اشتغاله في المهنة أو الصناعة التي تنظمها النقابة ثالثة أشهر على األقل -١
 .نضمًا إلى نقابة أخرىأن ال يكون م -٢

 
 )١٤(مــادة 

النتساب لعضوية النقابة أو االنسحاب منها ، وتعتبر العضوية مقبولة بمجرد تقديم طلب االنتساب اذا اال يجوز رفض طلب 
 .من القانون) ١٣(ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 

   
 )١٥(مــادة 

 .            بعد آفالة حقه في الدفاع عن نفسه أمام جهة يحددها النظام    الداخلي للنقابةال يجوز فصل أي عضو من النقابة إال 
 )١٦( مــادة 

 .يجوز لمن رقض طلب انتسابه لعضوية النقابة ، أو لمن فصل منها االعتراض لدى الوزير
 

 )١٧(مـادة 
  

 :تنتهي العضوية في النقابة في إحدى الحاالت التالية
 .الوفاة  -١
 .صل من النقابة الف -٢
 . تقديم طلب لالنسحاب -٣
 .تغيير أو ترك المهنة التي انتسب للنقابة بموجبها لمدة تزيد عن عام  -٤

 
 

 الهيئة العامة والهيئة اإلدارية
 )١٨(مــادة 

 
 :لكل نقابة ونقابة عامة ولالتحاد العام هيئة عامة تتكون من جميع أعضائها المنتسبين إليها، تقوم بالمهام اآلتية 

 .إقرار وتعديل النظام الداخلي للنقابة -١
  ومدقق حسابات قانوني،اعتماد الموازنة والحساب الختامي -٢
 .مناقشة وإقرار تقارير وخطط عمل الهيئة اإلدارية -٣



 
٤

 .انتخاب الهيئة اإلدارية وسحب الثقة من آل أو بعض أعضائها -٤
  وى، أو االنضمام إلى االتحادات المحليةالموافقة على حل النقابة وتصفيتها أو اتحاد النقابة مع نقابات أخر -٥

 .العربية والدولية المماثلة
 

 
 )١٩(مــادة 

 
يصدر الوزير بالتنسيق مع االتحاد العام الئحة انتخابات تنظم فيها قواعد و إجراءات سير انتخاب الهيئات اإلدارية  

  . إشراف الوزارة على هذه االنتخاباتآيفية على قاعدة التمثيل النسبي والمهني والجغرافي ، ووهيئات االتحاد العام
 )٢٠(مــادة 

 
يجب إبالغ الوزارة عن آل اجتماع للهيئة العامة وبجدول أعمالها قبل انعقاد االجتماع بأسبوعين على األقل، آما  

 أسبوعين ن محضر اجتماع الهيئة العامة وآذلك أي تغيير يطرأ على الهيئة اإلدارية خاللعيجب تزويد الوزارة بصورة 
 .من تاريخ حدوثهما

 
 )٢١(مــادة

 
 :يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية الهيئة اإلدارية الشروط اآلتية 

يستثنى من هذا مسددا الشتراآاته   وأن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة ستة أشهر على األقل و -١
 .الشرط انتخاب الهيئة اإلدارية ألول مرة

 .ية عشر عامًاأال يقل سنه عن ثمان -٢
 .أن يحسن القراءة والكتابة -٣
 .أن ال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين -٤

 
 التفــرغ النقابــي

 )٢٢(مــادة 
يصدر الوزير قرارًا قابي ،ويجوز لكل نقابة و نقابة عامة ولالتحاد العام  أن يفرغ عضوا أو أآثر من آادره للعمل الن

 بما فيها شروط التفرغ وأجور المتفرغ وامتيازاته والجهة التي بالتنسيق مع االتحاد العام يحدد فيه شروط وأوضاع التفرغ
 ..  تغطيها و آافة حقوقه وواجباته ، وآيفية انهاء تفرغه

 
 

 
 
 

 
 

 الفصــل الخامــس
 التزامات النقابة

 )٢٣(مــادة 
 

 
 :نقابة بما يلي  التلتزم 
 .أن تحتفظ في مرآزها الرئيسي بالوثائق والمكاتبات الخاصة بها-١

للنقابة                   أن تقيد في سجل خاص اسم آل عضو ومهنته ومكان عمله وبطاقة تعريفه وتاريخ انضمامه -٢          
 . و بيان تسديد اشتراآاتهوتاريخ انسحابه أو فصله منها

 .الصادرة عنهما سجالت معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الهيئة العامة والهيئة اإلدارية والقرارات أن تدون في-٣
أن تدون حساباتها في سجالت تتضمن آافة التفصيالت بالمصروفات واإليرادات بما في ذلك التبرعات والهبات -٤

 .واإلعانات ومصادرها



 
٥

 .مل في جميع سجالتها ومطبوعاتها ومكاتباتهاأن تذآر اسمها ورقم قيدها وعنوانها الكا- ٥     
 .يحق ألي عضو من أعضاء النقابة االطالع على دفاتر النقابة وسجالتها-٦     

 
 )٢٤ (مــادة

 
 :ال يجوز للنقابة 

 .أن تتجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله -١
ثلثي الحضور في اجتماع للهيئة العامة ة التنازل عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية إال بموافق -٢

هـ ، و، "توفر فيه النصاب القانوني، ويستثنى من ذلك التعويضات واالعانات و النفقات المنصوص عليها في الفقرات 
 . من هذا القانون " ٣٧"من المادة " ز

شراء العقارات إال بموافقة توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو في اقتناء أوراق مالية أو  -٣
 .الهيئة العامة

 .الدخول في مضاربات مالية أو تجارية -٤
، واطالع الهيئة العامة وإعالم الوزارة االداريةقبول التبرعات والهبات واإلعانات إال بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة  -٥

 .بذلكالحقا 
 
 
 

 
 )٢٥(ةمــاد

قرار منه صفة الضبط القضائي ولهم حق االطالع في أي وقت على دفاتر وزير باللموظفي اإلدارة المختصة الذين يختارهم 
حسابات أي نقابة وعلى الدفاتر والسجالت األخرى وقوائم األعضاء فيها وعلى المسؤولين بالنقابة تقديم التسهيالت الالزمة 

 .لهم
  

 
 الفصــل الــسادس
 االيداع

 )٢٦(ةمــاد
 :على نموذج خاص ترفق به نسختين من الوثائق التالية يقدم طلب االيداع لالدارة المختصة -١

 .  النظام الداخلي للنقابة - أ
 :محضر اجتماع الهيئة التأسيسية  والذي يتضمن - ب

 .إقرار النظام الداخلي واألغلبية التي وافقت عليه -١
 .إجراءات انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية وعدد األصوات التي حصل عليها آل منهم -٢
 .ئة التأسيسية الحاضرينأسماء أعضاء الهي -٣

آشف بأسماء أعضاء الهيئة اإلدارية المنتخبة واألعضاء المؤسسين مبينًا فيه االسم الرباعي ومهنته وتاريخ  -ج
 .اشتغاله بالمهنة ومكان عمله وتاريخ ميالده ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية وتوقيعه

طلب أية تأن ها لى النظام الداخلي المقدم إليه، آما يجوز لطلب إجراء التعديالت الالزمة عتأن لالدارة المختصة  -٢
 . النقابة يتفق وأحكام القانونيداع أوراقمعلومات إضافية للتثبت بأن الطلب المقدم ال

 
 )٢٧(مــادة 

 ، اعتبر تقوم االدارة المختصة باجراء القيد خالل ستين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا انقضت هذه المدة دون اتمامه أو رفضه
  .القيد قائما

 
 )٢٨(مــادة

 :لنقابة ألي سبب من األسباب التاليةقيد طلب ايداع ارفض لالدراة المختصة يحق  -١
 .ه غير مصرح لهم قانونًا بتقديماليداع أن مقدمي طلب اتإذا رأ - أ
 .أن هدف النقابة غير مشروع -        ب



 
٦

 .ام هذا القانونأن شروط وإجراءات تشكيل النقابة مخالفة ألحك-    ج
 
 . يكون القرار برفض قيد طلب االيداع خاضعا للطعن أمام المحكمة المختصة خالل ستين يوما من تاريخ الرفض-٢
 

 )٢٩(مــادة 
 

 يومًا من تاريخ نشر القرار ستينلدى المحكمة المختصة خالل القيد أي نقابة الطعن في قرار قيد ايداع لكل من تضرر من 
 .ميةفي الجريدة الرس

 ) ٣٠( مــادة 
 .يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنظيم ايداع أوراق النقابات وقيدها

 
 

 الفصــل السابـع
 الشخصية االعتبارية للنقابة

 )٣١(مــادة 
 

تكتسب النقابة الشخصية االعتبارية وتمارس بهذه الصفة األعمال والنشاطات المسموح لها بممارستها وفقًا ألحكام القانون 
 :بمقتضى نظامها الداخلي وذلك اعتبارًا من تاريخ و

 .ر بقيد طلب االيداعصدور قرا  -أ
 قيد طلب االيداع برفض االدارة المختصة صدور قرار المحكمة المختصة بإلغاء قرار  -ب
 .من هذا القانون) ٢٧( اعتبار القيد قائما بمقتضى المادة  -ج

 
 
 )٣٢(مــادة 

  
بأي تعديل أو تغيير يجري على نظامها الداخلي، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ ة المختصة االدارعلى النقابة تزويد 

 .اإلجراء
 )٣٣(مــادة 

االدارة المختصة  ترسل جميع المراسالت والتبليغات للنقابة إلى عنوانها المسجل لدى الوزارة، ويجب على النقابة أن تبلغ 
خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تغيير العنوان، ويدرج هذا التغيير في سجل بأي تغيير قد يطرأ على عنوانها، وذلك 

 .االدارة المختصة النقابات لدى 
 

 
 الفصــل الثامــن
 ماليــة النقابــة

 )٣٤(مــادة 
 
   

 للنقابة اعتبارًا من تاريخ تبدأ السنة المالية للنقابة من بداية السنة الميالدية وتنتهي بنهايتها، وتكون بداية السنة المالية األولى
 .انتخاب هيئتها اإلدارية وحتى نهاية آانون األول من نفس العام

 
 )٣٥(ةمــاد

 
يعرض تقرير الهيئة اإلدارية والموازنة السنوية مع الحساب الختامي في مقر النقابة الطالع األعضاء ، قبل خمسة عشر 

 . واقرارهايعقد لمناقشتهايومًا من اجتماع الهيئة العامة الذي
 

 )٣٦(مــادة 
 :تتكون إيرادات النقابة مما يلي



 
٧

 .رسوم االنتساب واشتراآات األعضاء - أ
 .التبرعات والهبات واإلعانات - ب
 .األرباح المتحققة من نشاطات النقابة آإصدار المطبوعات وإيراد الحفالت الخ-ج
 .الفوائد التي تحصل عليها من استثمار أموالها في حدود القانون-د

 .أية مبالغ أخرى تجبيها النقابة مقابل الخدمات التي تقدمها ألعضائها-هـ 
 

 
 
 )٣٧(مــادة 

 
 :ال يجوز إنفاق أموال النقابة إال في الغايات المشروعة والمتعلقة بمصلحة النقابة بما في ذلك

 .الرواتب والعالوات للعاملين فيها ولألعضاء المتفرغين للعمل بها  -أ
 .ابة بما في ذلك أجور تدقيق الحساباتنفقات إدارة النق -ب
 . القضائية التي تقيمها النقابة أو تقام عليهاىرسوم الدعاو -ج
 .نفقات أي نزاع عمالي يتعلق بالنقابة أو بعضو من أعضائها  -د
 .تعويض األعضاء عن أي خسارة ناشئة عن نزاع عمالي-هـ
 .تهم بسبب الوفاة أو الشيخوخة أو المرض أو البطالة أو الحوادثاإلعانات التي تدفع ألعضاء النقابة أو أفراد عائال -و
 .نفقات الخدمات التعليمية واالجتماعية التي تقدمها النقابة لألعضاء -ز
 

 
 )٣٨(ةمــاد

 
 تلتزم النقابة بأن تقدم للوزارة خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي الموقع من مدقق

وللوازرة أن تطلب من النقابة ما  ،الحسابات القانوني المعتمد من قبل الهيئة العامة مرفقًا به محضر اجتماع الهيئة العامة
 .يلزم من بيانات للتحقق من صحة مرآزها المالي

 
 الفصــل التاســع
 حــل النقابــة

 )٣٩(ة مــاد
 :ةالنقابة في الحاالت التاليقيد إلغاء لالدارة المختصة 

حل النقابة اختياريًا بقرار من هيئتها العامة وبأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين على أن يتم إبالغ الوزارة بقرار  -١
 .الحل خالل أسبوع من تاريخ صدوره

 :صدور قرار من الوزير بحل النقابة في أي من الحاالت التالية  -٢
المخالفة،  خالل مدة         إنذارًا خطيًا إلزالة سبب  الوزيرإذا ارتكبت أي مخالفة ألحكام هذا القانون ووجه لها -     أ

 .يحددها لها ولم تستجب النقابة لهذا اإلنذار
إذا قدمت بيانات غير صحيحة في مستنداتها أو أعمالها أو رفضت أو عارضت أو عطلت إجراءات اطالع موظفي  -ب

 .اإلدارة المختصة على سجالتها ووثائقها
 .ًا غير مشروع أو مخالفًا للنظام العام أو جاوزت في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجلهإذا زاولت نشاط -ج
 .إذا ارتكبت مخالفة جوهرية ألحكام نظامها الداخلي    -   د

 
 .  يكون قرار الوزير قابال للطعن أمام المحكمة المختصة -٣

 
 
 
 
 
 



 
٨

 )٤٠(مــادة 
 

توقف عن ممارسة أي نشاط أو عمل وذلك تحت طائلة توقيع غرامة يجب عليها القيدها إذا حلت النقابة والغي  
 .دينار عن آل يوم تستمر فيه النقابة في العمل بعد حلها 200مالية ال تقل عن خمسين دينارًا وال تزيد عن 

 
 
 
 

 الفصل العاشر
 أحكام ختامية

 )٤١(مادة 
 

ات النقابة التي تعقد بمقراتها للبحث في شؤون المهنة ال تسري أحكام القوانين الخاصة باالجتماعات العامة على اجتماع
 .والنشاط النقابي

 
 )٤٢(مــادة 

 
لجميع أموال النقابات المنقولة وغير المنقولة صفة األموال العامة ، وال يجوز وضع اليد عليها ، أو حجزها ، وفي حالة 

 ..منقول فيتم تنفيذه بقرار يصدره الوزيرصدور حكم قضائي فطعي بالزام أي نقابة بتسليم أي مال منقول أو غير 
 

 
 
 )٤٣(مــادة 

 .تعفى النقابات من الضرائب والجمارك والرسوم على أموالها المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق أهدافها
 

 )٤٤(ةمــاد
 

 .تعتبر النقابات المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة -١
نظمتها مع أحكام هذا القانون خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ على النقابات القائمة توفيق أوضاعها وأ -٢

 .نفاذه
 
 )٤٥(مــادة 

 
االدارة طلبه تإذا تخلفت النقابة عن تقديم أي آشف أو إشعار أو بيان أو أي مستند آخر يتطلبه هذا القانون أو -١

 .ًا وال تزيد عن ماية دينار، يعاقب الشخص المكلف بتقديمه بغرامة ال تقل عن خمسين دينارالمختصة 
آل من أدخل عمدًا بيانًا غير صحيح في الميزانية العامة للنقابة أو اشترك في ذلك أو أجرى أي تزوير في النظام  - ٢

الداخلي للنقابة أو اشترك في ذلك يعاقب بغرامة ال تقل عن ماية دينار وال تزيد عن مائتي دينار، أو الحبس لمدة ال تقل 
 .أشهر وال تزيد عن سنةعن ثالثة 

 
 )٤٦(مــادة 

 
 .يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

 
 
 
 )٤٧(مــادة 

 
 . المعمول به في قطاع غزة وآل ما يتعارض مع هذا القانون١٩٥٤ لسنة ٣٣١العمل بقانون النقابات العمالية رقم ى يلغ
 



 
٩

 )٤٨(مــادة 
 

لى جميع الجهات المختصة آل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة ع
 .الرسمية

 
 م٢٠٠٤/         / بتاريخ          صدر بمدينة

 هـ١٤٢٤/         / الموافق          
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