


 
 
 )ماس(عهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين م

 
 

 قانون مراجعة نقدية لمشروع
 االتحاد العام للصناعات الفلسطينية 
 واإلتحادات الصناعية التخصصية

 
 
 
 
 

 
 

 2005 آذار



 )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
 . في أبحاث السياسات االقتصادية واالجتماعيةةمتخصص كمؤسسة مستقلة، غير ربحية 1994تأسس في القدس عام 

يـوجه عمـل ماس من قبل مجلس أمناء يضم شخصيات مرموقة من أكاديميين ورجال أعمال من فلسطين والدول                   
 . العربية

 
 رسالة المعهد

اعية وفق  ، ملتزم بعمل أبحاث السياسات االقتصادية واالجتم      )ماس(معهـد أبحـاث السياسات االقتصادية الفلسطيني        
أولـويات التنمية في فلسطين بهدف المساعدة في صناعة السياسات االقتصادية واالجتماعية وتعزيز المشاركة العامة    

 .في مناقشتها وصياغتها
 

 األهداف االستراتيجية
عمـل أبحـاث ودراسات وفق أواويات واحتياجات صانعي القرار للمساعدة في اتخاذ قرارات ورسم سياسات                 

 .للمعرفةمستندة 

تقيـيم الـسياسات االقتـصادية واالجتماعية وتبيان تأثيرها على مختلف المستويات، وذلك لمراجعة وتصحيح                
 .السياسات المطبقة

توفيـر منبر حر للنقاش العام والديمقراطي حول قضايا السياسات االقتصادية واالجتماعية للمهتمين وأصحاب               
 .الشأن

 . األبحاث الحديثة عن القضايا االقتصادية واالجتماعيةتقديم ونشر معلومات ونتائج 

تقـديم الـدعم الفني والمشورة المتخصصة لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، والقطاع الخاص والمنظمات        
 .غير الحكومية لدعم مشاركتهم وانخراطهم في عملية صياغة السياسات

 . االقتصادية واالجتماعية في فلسطينتقوية القدرات والمصادر لعمل أبحاث السياسات  
 
 
 جلس األمناءم

أمين ( خلف، سامر خوري، سالم فياض، كمال حسونة ريما، )أمين السر( لبدة أبو، حسن )الرئيس( الزبري إسماعيل
، هبة هندوسة، )نائب الرئيس (ديةهاني أبو  نبيل قدومي، ، ماهر المصري، منيب المصري، نبيل قسيس،)الصندوق

 ).المدير العام (سمير عبد اهللا
 
 

 
 
 

 )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  2005 ©قوق الطبع والنشر محفوظة ح
 ، رام اهللا2426. ب.، القدس وص19111. ب.ص

 ps.org.mas@info: ، بريد إلكتروين2987055: ، فاكس4/2987053: لفونت
 ps.org.mas.www://http:  الصفحة اإللكترونية



 i

 
 
 )ماس(عهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين م

 
 

 قانون مراجعة نقدية لمشروع
 االتحاد العام للصناعات الفلسطينية 
 واإلتحادات الصناعية التخصصية

 
 
 
 

 
 

 2005 آذار
 
 
 
 



 ii

 
 
 

 االتحاد العام للصناعات الفلسطينية واإلتحادات الصناعية التخصصيةنقدية لمشروع قانون مراجعة 
 

 ماس، وقد شارك    –أعـدت هـذه الدراسة من قبل فريق الباحثين في معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني                
  :بصورة مباشرة في إعدادها كل من

 
 وأستاذ االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ي ماسل باحث فزمي، باسم مكحول. د : الرئيسيالباحث

   مساعد باحث في ماسشاكر خليل،
 

 . محمد نصر، أستاذ مشارك في كلية االقتصاد، جامعة بيرزيت.د  :المراجعة والتقييم

 .نصر عبد الكريم، أستاذ مشارك في كلية االقتصاد، جامعة بيرزيت. د  

 . في معهد الحقوق، جامعة بيرزيتسامر الفارس، أستاذ مساعد. د  
 

 )عربي ( صالحأبووائل  :لتحرير اللغويا

 )إنجليزي(سايمون بواس  
 
 لينا عبد اهللا :لتنسيق الفنيا
 

 كندا ومؤسسة فورد-مركز بحوث التنمية الدوليةتم إنجاز هذه الدراسة بدعم مشكور من قبل  :التمويل
 
 
 

 )ماس(ي عهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينم

 لقدس ورام اهللا
 2005، آذار

 )ماس (قوق الطبع والنشر محفوظةح
 



 iii

 
 تقديــــم

 
 

دراسته النقدية لمشروع قانون    ) ماس(يقدم معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني       
وقد أجريت هذه الدراسة بناء على طلب اللجنة        . االتحـاد العـام للصناعات الفلسطينية     

االقتـصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، لمساعدة المجلس في مناقشة مسودة هذا            
وقد حظيت نتائج الدراسة    . 2004ي وضعت على أجندة مداوالته خالل العام        القانون الت 

/10باهتمام كبير خالل المناقشة العامة التي عقدت في الغرفة التجارية في رام اهللا في               
، بمـشاركة وزير االقتصاد الوطني وعشرات رجال األعمال وقيادات القطاع           3/2005

 . الخاص الفلسطيني
 

نه ال بد من إعادة النظر في البنية التنظيمية ونطاق الصالحيات           بيـنت هـذه الدراسة ا     
لجميع المؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص، بما يضمن التكامل في الخدمات التي تقدمها،            

فخدمات التمثيل الداخلي لمصالح القطاع     . ومـنع التـضارب والتكرار في صالحياتها      
تنظيم النشاط االقتصادي بأنواعه    الخـاص فـي عالقاته مع السلطة الوطنية، وخدمات          

المخـتلفة، وخدمات الترويج والتسويق الخارجي، وخدمات المعلومات الفنية والتسويقية          
 باتت تشكل عناصر هامة في بناء البيئة التنافسية         ،وعن األعضاء وغيرها من الخدمات    

قطاع وتحتم طبيعة الخدمات التي تحتاجها شركات ال      . المناسـبة لنـشاط القطاع الخاص     
الخـاص اآلن االرتقـاء بمؤسـساته التمثيلية لتصبح مؤسسات مهنية قادرة على تقديم              
خـدمات مهنـية متـنوعة ومعقدة، وعلى وجه الخصوص ال الحصر خدمات تطوير              

وهذا يتطلب  . القـدرات الفنية واإلدارية، وفي مجال الترويج ودخول األسواق الخارجية         
مراكمة الخبرات ومواكبة   على  لخاص قادرة   أن تكـون المؤسـسات التمثيلـية للقطاع ا        

الـتطورات فـي مجـاالت اإلنتاج والتسويق الداخلي والخارجي، وقادرة على نقل هذه           
 . أعضائها وفق احتياجاتهمإلىالخبرات المتراكمة 

 

ومساعده معهد الباحث الرئيسي الدكتور باسم مكحول       ال هذه الدراسة يشكر     إصدارومع  
ويشكر المعهد أيضا األساتذة الدكتور محمد نصر       . جازهماالـسيد شـاكر خليل على إن      
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 الدراسة أغنتالكريم والدكتور سامر الفارس على مراجعتهم التي  والدكـتور نصر عبد  
كما نشكر وزير االقتصاد الوطني السيد مازن سنقرط على تفضله بافتتاح           . وطـورتها 

دة رجال األعمال   ورشـة العمـل المخصـصة للمناقـشة العامة للدراسة، ونشكر السا           
والخبـراء واألكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي الذين اثروا النقاش العام بتعليقاتهم           

 .ونشكر غرفة تجارة رام اهللا والبيرة على استضافتهم لهذه الورشة. واستفساراتهم
 

 الكندي ومؤسسة فورد على دعم      IDRCوأخيـرا نـتقدم بخـالص الـشكر إلى معهد           
 .اسةالمشترك لهذه الدر

 
 

 سمير عبداهللا. د
 المديــر العـام
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 ملخص
 
 

 في مساعدة    -ماس–فـي إطـار مهمة معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني           
صـانعي القرار الفلسطيني الرسمي واألهلي، على استشراف البدائل والخيارات المتاحة        

السياسات لدفـع عملية النمو، وتعزيز فرص التنمية القابلة لالستدامة، من خالل إقرار             
التنموية المناسبة، وتفعيلها عبر إطار قانوني مالئم، احتلت مهمة إجراء مراجعات نقدية            
وتحليلـية لمشاريع القوانين االقتصادية واالجتماعية المعروضة على المجلس التشريعي          
قائمـة األولـويات البحثية للمعهد، بغية تقديم العون الفني للمجلس التشريعي، وللجانه             

، وهذه الدراسة النقدية    وإقرارهاة، ومساعدتهم على مناقشة مشاريع القوانين       المتخصص
ات الصناعية التخصصية،   تحادالتاسـعة التـي يجـريها المعهد، والتي تخص قانون اإل          

 المساهمة في تطوير مشروع القانون،      إلى العام للصناعات الفلسطينية، وتهدف      تحادواإل
 . اطق الفلسطينية، ويخلق بيئة قانونية واستثمارية مواتيةبما يعزز البيئة القانونية في المن

 
وتمشيا مع التطورات الدولية في مجال تنمية القطاع الخاص، وإدراكا منها ألهمية لعب             

 وضمن جهودها في    -هـذا القطـاع دوراً فاعالً في عملية البناء والتطور االقتصادي            
 سارعت السلطة الوطنية    -اإلسرائيلي  معالجـة التشوهات القانونية التي خلفها االحتالل        

الفلـسطينية مـن خالل ذراعيها التنفيذي والتشريعي لتقييم الهيكل القانوني الذي يحكم             
ويـنظم عمـل القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية في الضفة الغربية وقطاع            

 وتطوير  غـزة، وذلـك بهدف تحديد ما يمكن الحفاظ عليه من أجزاء هذا الهيكل القائم،              
األجـزاء األخـرى بطريقة تخدم المصلحة الفلسطينية، وتساهم في إرساء قواعد للبناء             

 . والتطور
 

 جميع  إلى العام للصناعات الفلسطينية تنظيماً صناعياً مهنياً، يقدم خدماته          تحادويعتبر اإل 
المواطنـين علـى الـسواء، وللمـصلحة العامة، ويسعى بالتعاون والتنسيق مع وزارة              

 دعم مسيرة التنمية إلى، تحادناعة والجهـات األخرى ذات العالقة بمجال عمل اإل  الـص 
الـصناعية بـشكل خـاص، ورفع المستوى االقتصادي والمادي واالجتماعي للمجتمع            

. الفلسطيني بشكل عام بما في ذلك رفع شأن الصناعة الفلسطينية على المستوى العالمي            
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 في تطوير الصناعة    تحاد الهدف العام لإل   ا تخصصيا، ويكمن  إتحاد 21حـيث تم تشكيل     
 العمل على   إلى تحادالفلـسطينية ذات القـدرة التنافسية، ولتحقيق ذلك الهدف، يسعى اإل          
 العام  تحادويشمل اإل . زيـادة كفـاءة القطاع الصناعي ونموه، وتحسين قدرته التنافسية         

 .ا تخصصيا للصناعاتإتحاد 21للصناعات الفلسطينية 
 

 العام للصناعات تحادات الصناعية التخصصية، واإلتحادنون اإلملخص مشروع قا
 :الفلسطينية

 

 العام للصناعات   تحادات الصناعية التخصصية، واإل   تحاديـتكون مـشروع قانـون اإل      
الفلـسطينية مـن سـتة فصول، عالج الفصل األول التعاريف واألحكام العامة، وعالج              

م للصناعات الفلسطينية، بينما عالج الفصل       العا تحادالفـصل الثاني األمور المتعلقة باإل     
ات الصناعية  تحاد العام، وعالج الفصل الرابع موضوع اإل      تحادالثالث الموارد المالية لإل   

وذلك لمعالجة  ) الفصل الخامس (التخصـصية، وأفرد مشروع القانون فصال مستقال هو         
 ذكر الفصل   وأخيراً ات التخصصية، تحادموضـوع المـوارد المالـية والميزانيات لإل       

 .دس األحكام االنتقالية والختاميةالسا
 

 العام تحادات الصناعية التخصصية، واإلتحادمالحظات نقدية حول مشروع قانون اإل
 :للصناعات الفلسطينية

 

ـ   العام  تحادات الصناعية التخصصية، واإل   تحاد تمـت مقارنـة مـشروع قانون اإل        دلق
 التونسي للصناعة   تحاده، مع كل من قانون اإل     للصناعات الفلسطينية، بالقوانين المثيلة ل    

قرار رئيس  ( القانون األساسي، والقانون المصري      –والـتجارة والـصناعات التقليدية      
، وقانون  ) الصناعات إتحاد بتنظيم   1958 لسنة   452الجمهـورية العـربية المتحدة رقم       

ردني ، وقانون غرف الصناعة األ    2002 لسنة   34التوحـيد الـصناعي العراقـي رقم        
 مصفوفة؛ لمقارنة بنود مشروع القانون      إعدادوتـم   . 2003 لـسنة    47المـؤقت رقـم     

الفلـسطيني بالقوانـين األخرى، بصورة مالئمة تخدم عملية التقييم، والمراجعة النقدية            
 .للمشروع المقترح
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 تحاد، واإل ات الصناعية التخصصية  تحادنون اإل وقد تبين من استعراض بنود مشروع قا      
ات تحاد وجود اإل  أهميةناعات الفلسطينية، ان السلطة الوطنية الفلسطينية تدرك        العام للص 

الـصناعية، ووجود قانون عصري ينظم عملها، ويعمل على خدمة القطاع الخاص بما             
يخـدم عملـية التنمية االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية، حيث عالج مشروع القانون            

ويؤخذ عليه انه   .  الصناعية المتعارف عليها عالميا    اتتحاداإل لقوانين   األساسيةالمكونات  
 العام للصناعات الفلسطينية،    تحادعـالج مشروع القانون، وكالً من األمور المتعلقة باإل        

ات التخصصية كالً على حدة في أغلب األمور، وهذا قد يوحي           تحادواألمور المتعلقة باإل  
.  الملل في بعض األحيان    إلى ، مما قد يوحي   التفـصيل الزائد في مشروع القانون      إلـى 

 األحكامتطبق  :  مادة تنص على   إضافةويمكـن اختصار، أو منع هذا التكرار من خالل          
كما لم  . ات الصناعية التخصصية  تحاداإل ----- العام على    اإلتحاد----بالمتعلقة  
 عدد من التعريفات، التي نرى أنها إلى مـشروع القانـون الفلسطيني المقترح      يتطـرق 

سياسات صناعية واجتماعية فاعلة، : ، ومن هذه التعريفاتإغفالهايجـب عدم    مهمـة، و  
والمـصالح االجتماعـية والصناعية، والمنشاة الصناعية، والنشاط الصناعي، ومصالح          

 األخطاءكما ورد في مسودة القانون العديد من        . االقتصاد الفلسطيني، والقطاع الصناعي   
 مشروع  أهملكما  .  بد من تصحيحها وتوضيحها    والصياغات المبهمة التي ال    المطبعية،

 واالجتماعات، كما تطرق مشروع     تحاد وجوهرية، تتعلق بمهام اإل    أساسيةالقانون قضايا   
 ان الدخول في    إال. اتتحاد اليومية لإل  باألنشطة عديدة تتعلق    إجرائية قضايا   إلىالقانون  

 إلى باإلجراءاتات المتعلقة   ، ويفضل ترك التعليم    يعقد تنفيذ القانون   اإلجرائيةالقـضايا   
 هذه التفاصيل   إبقاء على   اإلصراروفي حال   .  الداخلية ولألنظمةاللوائح التنفيذية للقانون    

ضـمن القانون فال بد من توسيعها حسب المقترحات الواردة في هذه الدراسة، وغيرها              
 .األساسيةمن القضايا 

 
 
 
 
 
 
 
 



 x
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 ةمقدم -1
 
 

 التنمية االقتصادية،   ألحداثلقطـاع الـصناعي كمحرك أساسي        ا إلـى ينظـر العديـد     
ومن هذا المنطلق،   .  بفضل الصناعة  آسياوخصوصا بعد النجاح الذي حققته دول شرق        

بـدأت الجهـات الرسـمية والمؤسسات األهلية الفلسطينية بالتطلع الجدي لهذا القطاع،             
لها، كالعمالة  وخـصوصا مـا يحـويه ذلك القطاع من مقومات يمكن النهوض من خال             

 ما تملكه المناطق الفلسطينية من      إلى إضافةالماهـرة، ورؤوس األمـوال المهاجـرة،        
مقـومات طبيعـية وتاريخية ودينية، والتي تشكل البنية األساسية التي يمكن من خاللها              

 .النهوض بالقطاع الصناعي
 

وح المطلوب في    أن األداء العـام للقطاع الصناعي ما زال متواضعا، وال يلبي الطم            إال
 إلى التنمية االقتصادية المستدامة، وقد يعزى أسباب ذلك         إحداث ذلك القطاع في     إسـهام 

 تحسين األداء،   إعاقةقت نفسه على    ومشاكل هيكلية يعاني منها ذلك القطاع وتعمل في ال        
بـسبب غـياب سياسة اقتصادية واضحة وفاعلة من قبل واضعي السياسات االقتصادية             

 اإلسرائيلي ممارسات االحتالل    إلى باإلضافة.  للنهوض بذلك القطاع   تسعى بشكل جدي  
 تدمير جزء كبير من البنية التحتية       إلىوخـصوصا بعد االجتياحات األخيرة التي أدت        
 المحكم للمناطق الفلسطينية التي     اإلغالقللـصناعة الفلسطينية، ناهيك عما تفرضه من        

 . القطاعأثرت بشكل كبير في العملية التسويقية لذلك
 

 مصنع، حيث أسست    آالف 4 العـام للصناعات الفلسطينية أكثر من        تحـاد ويـضم اإل  
 العام للصناعات الفلسطينية كتنظيم صناعي      تحادات التخصصية وجمعتها في اإل    تحاداإل

ات الصناعية  تحاد جميع اإل  إلىمهنـي لـيس لـه غايـات سياسية، حيث يقدم خدماته             
عاون مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العالقة       التخصـصية على السواء، ويسعى للت     

 العام للصناعات   تحاداإل( وذلك من أجل تحقيق التنمية الصناعية        تحادبمجـال عمـل اإل    
 ).الفلسطينية، نشرة غير مؤرخة
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 السوق هي المسيطرة    آليةوبعد أن تراجع تدخل الدولة في الحياة االقتصادية، وأصبحت          
عد فتح األسواق الخارجية على بعضها بعضاً، من خالل         علـى الـساحة االقتصادية، وب     

 نقص  إلى باإلضافة.  التي انبثقت عنها   )WTO(اتفاقية الجات، ومنظمة التجارة العالمية      
الكفـاءة لـدى األجهزة الحكومية المسؤولة عن تطبيق السياسات الصناعية، وفي ظل             

القرارات الالزمة،  إصدارغـياب المعلـومات، ونقـص القـدرات الفنية، والتأخر في           
ات تحاد اإل إنشاءكان البد من    . والبيروقـراطية، وصراع المصالح وغيرها من األمور      
 النهوض به في خضم تلك      إلىالـصناعية التـي تعنى بأمور القطاع الخاص، وتسعى          

 .التطورات العالمية
 

حـيث هـناك عالقـة وثيقة بين كل من التصنيع والنمو االقتصادي، بل انه شرط من                 
 جنب مع ذلك    إلىوط النمو، ولكن يجب أن تسير باقي القطاعات االقتصادية جنبا           شـر 

الـنمو الحاصـل في ذلك القطاع، ويربط بعض االقتصاديين نجاح التصنيع في معظم              
 الترابط األمامي والخلفي للتصنيع مع      إلىالدول المتقدمة، وفشله في معظم الدول النامية        

تصنيع في تنمية القطاعات األولية بسبب زيادة فرص    القطاعات األخرى، وكذلك يسهم ال    
 زيادة القوة الشرائية للعاملين في الصناعة مما يسهم         إلىالعمل في الصناعة، الذي يؤدي      

 . في الزيادة على الطلب
 

وكخـصوصية لالقتصاد الفلسطيني عن غيره من االقتصاديات النامية األخرى، فيعتبر           
 توفر الشروط الالزمة للتصنيع، حيث استهدفت       سـبب ضعف األداء الصناعي في عدم      

 القطـاع الصناعي بكل مقوماته بالتدمير والتشويه، وذلك بهدف          اإلسـرائيلية القـوات   
 ).2002نصر،  (اإلسرائيليتسخير االقتصاد الفلسطيني لخدمة االقتصاد 

 

ية  منها ألهم  وإدراكاوتمـشيا مـع التطورات الدولية في مجال التشريعات االقتصادية،           
 الصناعات الفلسطينية، وضمن جهودها في معالجة التشوهات القانونية، التي          إتحاددور  

، تمشيا مع ذلك، سارعت السلطة الوطنية الفلسطينية من         اإلسرائيليخلفهـا االحـتالل     
 تقييم الهيكل القانوني الذي يحكم وينظم عمل        إلىخـالل ذراعـيها التنفيذي والتشريعي       

االجتماعية والسياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وذلك        القطاعـات االقتـصادية و    
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بهـدف تحديـد مـا يمكن الحفاظ عليه من أجزاء هذا الهيكل القائم، وتطوير األجزاء                
 .  قواعد للبناء والتطورإرساءاألخرى بطريقة تخدم المصلحة الفلسطينية، وتساهم في 

 

 إقرارت المقترحة من أجل     وضـمن مـساهمته في تقييم الخيارات المتوفرة، والتوجها        
، أعد معهد أبحاث السياسات      العـام للـصناعات الفلسطينية     تحـاد قانـون مـتطور لإل    

ات الصناعية  تحاد هذه الدراسة حول مشروع قانون اإل      -ماس–االقتـصادية الفلسطيني    
 الضوء على   إلقاء العام للصناعات الفلسطينية المقترح، بهدف       تحـاد التخصـصية، واإل  

ـ    ديم بعض المالحظات واالقتراحات التي نعتقد أنها ستساهم في صياغة          مكـوناته، وتق
 .قانون مالئم في الوقت الحالي والمدى المنظور
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 واقع الصناعة الفلسطينية -2
 
 

 ام حول القطاع الصناعي الفلسطينيحقائق وأرق 2-1
 

بته  منشأة، وتشكل الصناعة التحويلية ما نس      14179تحـتوي الصناعة الفلسطينية على      
 حوالي  إنتاجهم ألف عامل، بحيث يبلغ      65.5منها، وتستوعب الصناعة ما يقارب      % 95

 مليون دوالر   367 مليون دوالر أمريكي، أما بالنسبة للقيمة المضافة، فقد بلغت           976.9
هتالك إ ماليين دوالر، وبلغ     10 اإلجماليأمريكـي، وبلـغ الـتكوين الرأسمالي الثابت         

حصاء الفلسطيني،  الجهاز المركزي لإل  (يون دوالر أمريكي     مل 66.4األصول ما يقارب    
 1)2002المسح الصناعي 

 

ومـا يمكـن قـراءته من البيانات المتوفرة، ارتفاع حصة القطاع الصناعي من الناتج               
. 1994 بالمقارنة مع العام     2000عام  % 15.6 إلى% 13.3، من   2اإلجمالـي المحلـي   

 مليون دوالر   367 إلى مليون دوالر    349ن  وكـذلك ارتفاع القيمة المضافة للصناعة م      
. خالل تلك الفترة  % 5، أي أن معدل نسبة نموه       1994 بالمقارنة مع العام     2002عـام   

ويعتبـر هـذا من المؤشرات على ضعف القطاع الصناعي، مقارنة مع بقية القطاعات              
 . التي حققت معدالت نمو أعلى من ذلك

 

 بالمقارنة مع   2002عام  % 12.9 إلى% 18وتـراجعت حـصة العمالة الصناعية من        
 الصادرات  إجماليمن  % 33فـيما بلغـت نسبة الصادرات الصناعية        . 1994العـام   

عام % 19.7بالمقابل ازدادت المنشات الصناعية بنسبة      . 2001السلعية الفلسطينية العام    
 .2002 عام 14179 إلى 11842، من 1994 بالمقارنة مع العام 2002

 
وع الصناعة التحويلية، فتشكل الصناعات الغذائية والمشروبات       أمـا علـى مستوى فر     

على % 29و% 11.3والمالبس الجزء األكبر من حيث عدد المنشات، فشكلت ما نسبته           
من % 90إال أن ما يجدر قوله أن       .  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   إجماليالتوالي من   

                                                           
 .المقصود هنا األراضي الفلسطينية باستثناء العاصمة القدس، ولكن عند الحديث عن العمالة فهي تشمل العاصمة القدس  1
  هنا باألسعار الحقيقيةحسبت  2
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لك  عامال، وذ  19-5 بين   منـشات الصناعات الغذائية والمشروبات والمالبس تشغل ما       
حـصاء الفلـسطيني، مسح المؤسسات الصغيرة    الجهـاز المركـزي لإل     (2002عـام   

 ).2002والمتوسطة، 
 

وتتميـز الـصناعة الفلـسطينية بالجمود والبدائية، فعلى الرغم من أن هناك العديد من               
مل إال أنها ما زالت تتعا     المؤسـسات التـي مـن المفروض أنها تمتلك الخبرة الكافية،          
لم تطور أسماء تجارية    : بأسلوب بدائي من حيث تعاملها مع السوق، فعلى سبيل المثال         

معـروفة، ولـم تنتج السلع المتميزة في السوق، وتركز على مناطق جغرافية تسويقية              
ضـيقة، حـيث يقتصر تسويق معظم المنتجات الصناعية على السوق المحلية، باستثناء       

ماس، (عاقد من الباطن مثل األحذية والجلود والمالبس        الصناعات القائمة على أساس الت    
2004.( 

 
 

 ي منها القطاع الصناعي الفلسطيني المشاكل التي يعان2-2
 

تعانـي الـصناعة الفلسطينية من اختالالت جوهرية ونقاط ضعف هيكلية، حيث يمكن             
 :)2004ماس، (تلخيص أهم المشاكل التي تعاني منها الصناعة الفلسطينية بما يلي 

 

 إلى الهادفة   اإلسرائيليةتعاني الصناعة الفلسطينية بشكل دائم من السياسات القمعية          .1
تـركيع الـشعب الفلسطيني، وذلك بضرب أهم المقومات االقتصادية، وهو القطاع            
الـصناعي؛ بتدميـره وتخريب البنية التحتية الالزمة لنهوض ذلك القطاع، وربط            

مها وسيلة للضغط على    ا، واستخد ائيليةاإلسرتطـور القطـاع الصناعي بالسياسات       
ناهيك عن محاربتها للصناعات التي قد تكون منافسة للصناعات        . الشعب الفلسطيني 

 من خالل   اإلسرائيلية ربط عدد من الصناعات بالصناعات       إلى إضافة،  اإلسرائيلية
 اعتماد معظم الصناعات الفلسطينية على      إلىما أدى    .الـتعاقد مـن الـباطن معها      

 %. 85 بنسبة اإلسرائيليةاد الخام المو
حيث . بروز الطابع العائلي للصناعة الفلسطينية، وصغر حجم المؤسسات الصناعية         .2

من % 90مـن المؤسسات الصناعية الفلسطينية هي مؤسسات فردية، و        % 87أن  
مما يضعف قدرتها على مواجهة التغيرات      . مـنها توظـف أقـل من خمسة عمال        

 .واإلقليميةالمحلية 
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ب العنقود الصناعي، فبسبب اعتماد الصناعة على عالقات التعاقد من الباطن           غـيا  .3
 ضعف الترابطات   إلى من جهة أخرى، أدى ذلك       اإلسرائيلية واإلجراءاتمن جهة،   

 .األمامية والخلفية بين المنشات الصناعية، وبين القطاعات األخرى

المتطورة، األمر الذي   اعـتماد الصناعة الفلسطينية على التكنولوجية القديمة وغير          .4
 .، وانخفاض الجودة، وبالتالي قلة المبيعاتاإلنتاج زيادة تكاليف إلىأدى 

تعقـيد المعـامالت الخاصـة باالستيراد والتصدير وارتفاع تكلفتها، فحسب مسح             .5
 الفلسطيني  لإلحصاءالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي قام به الجهاز المركزي         

 19-5من المؤسسات التي توظف ما بين       % 43الي  ، تبين أن حو   2002في العام   
 عامال تعتبر ذلك    50-20مـن المؤسسات التي توظف بين       % 47.8عـامال، وأن    
 .مشكلة مهمة

 للصناعة  األزمةارتفاع تكلفة النقل للسلع والخدمات، وعمليات نقل الخامات األولية           .6
 .الفلسطينية

قطاع الصناعي، فقد بلغت    ضـعف التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المساندة لل         .7
% 8.9حـصة القطاع الصناعي من عمليات التمويل والقروض التي تقدمها البنوك   

2003سلطة النقد الفلسطينية،     (2001من مجمل التسهيالت االئتمانية المقدمة عام       

.( 

مشكالت تتعلق بالسياسات الصناعية، فعدم وجود سياسة واضحة المعالم تعمل على            .8
طاع الصناعي المتجددة، من تنظيم عملية االستيراد والتصدير،        تنظـيم حاجات الق   

وتحديـد األصـناف والكميات، وتنمية قدرات المنتجين المحليين وتطويرها، وعدم         
الـزام الـشركات مـن تطبـيق مبادئ التصنيع الجيد، وغياب تقديم الدعم للبحث               

 .المعيقات وقوع القطاع الصناعي في العديد من المشاكل وإلىوالتطوير، أدى 
نقـص المعلومات، سواء حول األسواق العالمية وفرص التصدير، أو أية معلومات    .9

 .فنية أخرى قد تفيد في تطوير الصناعة الفلسطينية

ارتفـاع مـستويات الـضريبة علـى الشركات والمؤسسات العاملة في المناطق              .10
سطينية من المؤسسات الفل  % 59الفلـسطينية، فهـناك دراسة للبنك الدولي تفيد أن          

 ).Swell, 2001(تعتبر ارتفاع الضرائب مسألة مهمة، أو مهمة جدا بالنسبة لهم 
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تدنـي خدمات البنية التحتية وارتفاع تكلفتها، حيث أن هذه الخدمات تشكل الركيزة              .11
 التنمية الصناعية، وبالتالي النمو     إلـى األساسـية للقطـاع الـصناعي، وتـؤدي         

 .االقتصادي

الصناعية، فالعديد من المؤسسات على سبيل المثال يقع         التراخيص   إجراءاتتعقيد   .12
ضـمن الـتجمعات الـسكانية، األمر الذي يجعل من الصعب توفر الشروط فيها              

 .للحصول على التراخيص الالزمة

 والخارجية، وبخاصة في ظل االنفتاح      اإلسرائيليةضـعف المنافـسة مع المنتجات        .13
تكلفة الصناعة من عمل وكهرباء     فارتفاع  . االقتـصادي العالمـي وتحرير التجارة     

ومواصالت، ووجود بنية تحتية ضعيفة، يعمل على تقليل القدرة التنافسية للصناعة           
 .الفلسطينية
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 : ية العام للصناعات الفلسطينتحاداإل -3
 واقعه والصعوبات التي تواجهه

 
 

 القطاع  مـنذ قيام السلطة الفلسطينية التي عملت بدورها على المحاولة في تحسين أداء            
الصناعي من خالل خلق بيئة استثمارية مواتية، وتوقيع العديد من االتفاقات التجارية مع        

 عدد من القوانين االقتصادية والتي نحن بدراسة لمشروع قانون          وإصداردول عديـدة،    
أسست السلطة  .  العام للصناعات الفلسطينية   تحادات الصناعية المتخصصة واإل   تحـاد اإل

نية العديد من الوزارات والمؤسسات التي عنيت بالصناعة بالدرجة         الوطنـية الفلـسطي   
األولـى، مـن تلك المؤسسات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وهيئة تشجيع       

 من قبل مجلس    إقراره ما تم    إلى باإلضافة. االسـتثمار، ودائـرة المعـارض التجارية      
صناعات الفلسطينية الذي نحن     العام لل  تحاد بتشكيل اإل  28/5/1999الـوزراء بـتاريخ     

 .بصدده في هذه الدراسة
 

 جميع  إلى العام للصناعات الفلسطينية تنظيم صناعي مهني، يقدم خدماته          تحاديعتبـر اإل  
المواطنـين علـى الـسواء، وللمـصلحة العامة ويسعى بالتعاون والتنسيق مع وزارة              

 دعم مسيرة التنمية    إلى تحادالـصناعة والجهـات األخرى ذات العالقة بمجال عمل اإل         
الـصناعية بـشكل خـاص، ورفع المستوى االقتصادي والمادي واالجتماعي للمجتمع            

حيث . الفلسطيني عامة بما في ذلك رفع شأن الصناعة الفلسطينية على المستوى العالمي           
 تطوير الصناعة   في تحادا تخصـصيا، ويكمن الهدف العام لإل      إتحـاد  21تـم تـشكيل     

 العمل على   إلى تحادة التنافسية، ولتحقيق ذلك الهدف يسعى اإل      الفلـسطينية ذات القـدر    
 .زيادة كفاءة ونمو القطاع الصناعي وتحسين قدرته التنافسية

 

 إتحاد: ا تخصصيا للصناعات، وهي   إتحاد 21 العام للصناعات الفلسطينية     تحاديشمل اإل 
 إتحادستيكية،   الصناعات البال  إتحاد الصناعات الغذائية،    إتحـاد الـصناعات الدوائـية،     

 الصناعات التقليدية،   إتحاد الصناعات الكيماوية،    إتحادالـصناعات الجلديـة واألحذية،      
 الصناعات النسيجية، إتحاد صناعات الحجر والرخام،     إتحاد الصناعات الخشبية،    إتحـاد 
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 الصناعات  إتحاد الصناعات الورقية،    إتحاد الـصناعات المعدنـية والهندسـية،        إتحـاد 
غزة، /  الصناعات المعدنية  إتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية،      تحادإ،  اإلنشائية
 الصناعات  إتحادغزة،  /  الصناعات الكيميائية  إتحادغزة،  /  أصحاب مصانع البالط   إتحاد

غزة، /  صناعات الخياطة  إتحادغزة،  /  الصناعات البالستيكية  إتحادغـزة،   / النـسيجية 
 .غزة/  مصانع الباطونإتحادغزة، /  الصناعات الحرفيةإتحاد

 

وما هو في قطاع    . مـنها مـا هو في الضفة الغربية ويتم تسجيلها في وزارة الصناعة            
غـزة، ويـتم تسجيلها لدى وزارة الداخلية نظرا الختالف المرجعيات القانونية في كل              

 اإلطارات الصناعية في نظام داخلي يشكل تحادوبالـرغم من اشتراك كافة اإل    . مـنطقة 
 أن هناك بعض الفروقات في بعض القضايا وخاصة شروط العضوية،           إالمل،  العام للع 

 .ورسوم االشتراك السنوي واالنتساب
 

ات الصناعية في العامين    تحادمـا يجدر قوله أنه حصل هناك تطور ملموس على اإل          مو
ات الصناعية التخصصية للحدادين ومشاغل تحادالمنـصرمين، حـيث تـم انـدماج اإل        

 تخصصي واحد وهو    إتحادعات المعدنية والهندسية في قطاع غزة في        األلمنيوم والصنا 
 إتحاد صناعة الباطون و   إتحادكذلك اندماج   . غزة/  الصناعات المعدنية والهندسية   إتحـاد 

وما زالت المحاوالت جارية    . غزة/ اإلنشائية الصناعات   إتحادصـناعة الـبالط فـي       
 صناعي  إتحادضفة وغزة في    ات صناعية تخصصية أخرى في كل من ال       إتحادالندماج  

ات والجمعيات الصناعية التخصصية يعتبر     تحادفموضوع تكرار اإل  . تخصـصي واحد  
ات تحاد معالجة في القريب العاجل وخصوصا توحيد اإل       إلـى نقطـة ضـعف بحاجـة       

 ).2004مركز التجارة الفلسطيني، (التخصصية بين الضفة الغربية وقطاع غزة 
 

 تحقيق عدد من األهداف االستراتيجية      إلى الفلسطينية    العام للصناعات  تحـاد يـسعى اإل  
 ): العام للصناعات الفلسطينية، نشرة غير مؤرخةتحاداإل:  (يمكن تلخيصها بما يلي

 

ات الصناعية  تحاد، تطويـر، توثـيق ومالئمة أوضاع اإل       إقامـة المـساهمة فـي      .1
 .التخصصية في فلسطين

 . والدوليةةاإلقليميالمشاركة في صياغة وتنفيذ االتفاقيات  .2
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 .تأهيل وتنظيم القطاع الصناعي بما يتالءم واألنظمة الدولية .3

المـشاركة فـي رسـم الـسياسات العامة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع              .4
 .االقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص

 . العامتحادتوفير التمويل الالزم لتنفيذ أهداف، برامج ونشاطات اإل .5

واألبحاث وتوفير المعلومات للمساهمة في التنمية االقتصادية بشكل      الدراسات   إعداد .6
 .عام والصناعية بشكل خاص

التنـسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص والمؤسسات األهلية بما يخدم التنمية             .7
 .االقتصادية في فلسطين

ات والمؤسسات العربية، على طريق بناء      تحادبـناء عالقات تعاون مشترك مع اإل       .8
 .د عربي مشتركاقتصا

 
 : العام للصناعات الفلسطينية مازال يواجه العديد من المشاكل مثلتحاد أن اإلإال

 

وذلك كون  : انخفـاض عـدد األعـضاء من الذين تنطبق عليهم شروط العضوية            
 العـام للصناعات هي عضوية اختيارية، ويشكل قيام الغرف          تحـاد العـضوية لإل  

ـ الـتجارية بـبعض المهـام ال        أمام  اًلصناعة، وان كانت متواضعة، عائق    سيقية ل تن
 . العام للصناعات الفلسطينيةتحادالعضوية لإل

 

وخصوصا بعد األحداث األخيرة التي اندلعت      : عدم توفر بنية تحتية مادية وبشرية      
 من تدمير   اإلسرائيلية العسكرية   اآللةفـي األراضي الفلسطينية، وما نتج عن قيام         

صناعي الفلسطيني، بتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ال       للبنية التحتية للقطاع ال   
 قدرة االقتصاد الفلسطيني والقطاع الصناعي على المواجهة        إلضعاف وإنما لـشيء 

  مـا يعانيه القطاع الصناعي من النقص في العمالة          إلـى  باإلضـافة . والـصمود 
 الهادفة   ةيالتدريب  األنشطة     تكثيف  تحاد اإل  عاتق  على    يضع الماهـرة، وذلك    

 كوادر فلسطينية، في المجاالت التي يتطلبها سوق العمل، وذلك لرفع           إعـداد  إلـى 
 .  العمال لتحقيق التطور لمنشات القطاع الصناعيوإنتاجيةكفاءة 
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 أو ذاك ال    تحاداما لكون ذلك اإل   : ات التخصصية تحادتواضـع الفاعلـية لبعض اإل      
ا، أو العتبارات فنية، أو عدم توفر       يـضم عدد كافي من تلك الصناعات التي يمثله        

 .االمكانات المادية التي تمكنهم من القيام بعملهم بكفاءة وفاعلية
 

 العام للصناعات الفلسطينية،    تحادغياب قانون خاص يستند عليه اإل     : مشاكل قانونية  
وخلـو القانـون الحالي من مظلة قانونية ومؤسساتية واحدة تمثل القطاع الصناعي          

 .ي كما هو الحال بالنسبة للقطاعات األخرىالفلسطين
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 العالقة بين الغرف التجارية  -4
  العام للصناعات الفلسطينيةتحادواإل

 
 

 الغرف التجارية والصناعية يقدم العديد من الخدمات لمنتسبيه والذين من           إتحادبمـا أن    
ن األخير   أ إال العام للصناعات،    تحادضـمنهم الـصناعيين، وكـذلك الحال بالنسبة لإل        

متخـصص بالقطـاع الصناعي، فبعد التطور الصناعي الحاصل ال بد من وجود جهة              
 . العام للصناعاتتحادأخرى متخصصة لمتابعة أمور الصناعيين عن كثب وهي اإل

 
 المناهج العالمية المتبعة، نجد أن هناك منهجين في دول العالم،           إلـى  مـا نظـرنا      وإذا

يرى المنهج الفرنسي باالكتفاء بقيام غرف تجارية       . يزياإلنجلالمنهج الفرنسي، والمنهج    
ات الصناعة وتعمل عملها، فيما     إتحادوأخرى صناعية منفصلة، حيث تقوم األخيرة مقام        

ات الصناعية، كضرورة ملحة لمتابعة     تحاد اإل بإنشاء اإلنجليزييـرى أصحاب المنهج     
 ).2001و هنطش، أب(أمور الصناعيين والحرفيين وغيرهم بدل الغرف الصناعية 

 
 إتحاد الغرف التجارية الصناعية أو  إتحادفحسب المناهج العالمية المتبعة يكون هناك اما        

 إتحادالـصناعات العـام، وهذا يتناقض مع ما هو قائم في األراضي الفلسطينية فهناك               
 ما أردنا   فإذا.  عام الصناعات الفلسطينية   إتحادالغـرف التجارية الصناعية وأيضا هناك       

 الصناعات العام الفلسطيني بالغرف     إتحادن نـسير علـى المنهج الفرنسي فعلينا ابدال          أ
الصناعية الفلسطينية، واقتصار الغرف التجارية الصناعية القائمة بالغرف التجارية فقط،        

، اإلنجليزي المنهج   إتباع أردنا   إذاأما  .  جسم تنسيقي للتنسيق بين عمل الغرفتين      وإيجـاد 
 أن الغرف التجارية الصناعية تكتفي      إال الصناعات الفلسطيني،    دإتحـا فيـستمر عمـل     

 .بالغرف التجارية فقط
 

وعـند تطبـيق أي مـن المنهجين السابقين فيجب أخذ العاملين التاليين بعين االعتبار،               
منها توظف أقل   % 90أكثر من   (فالعامـل األول هو صغر حجم الصناعات الفلسطينية         

 إتحادضمان عدم الخلط بين الغرف التجارية و      : اني، والعامل الث  )مـن خمـسة عمـال     
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الصناعات في عملها، وذلك من خالل التنسيق الجيد بواسطة جسم تنسيقي مشترك وذلك             
 .  ألن هناك تداخل في الكثير من األعمال فيما بينها

 



 15

 ات الصناعية التخصصيةتحادملخص مشروع قانون اإل -5
  العام للصناعات الفلسطينيةتحادواإل

 
 

 العام للصناعات   تحادات الصناعية التخصصية واإل   تحـاد يـتكون مـشروع قانـون اإل      
الفلسطينية من ستة فصول، عالج الفصل األول من مشروع القانون التعاريف واألحكام            
العامـة ضـمن أربع مواد، أوضح في المادة األولى مسمى القانون، وتناول في المادة               

الوزارة، : لحات الواردة في مشروع القانون، وهي     الثانية منه عدد من التعاريف للمصط     
 التخصصي، الهيئة العامة    تحاد العام، الهيئة العامة لإل    تحـاد  التخصـصي، اإل   تحـاد اإل
 العام، رئيس   تحاد اإل إدارة التخصصي، مجلس    تحاد اإل إدارة العـام، مجلـس      تحـاد لإل

لنشاط الصناعي،   العام، ا  تحاد اإل إدارة التخصصي، رئيس مجلس     تحاد اإل إدارةمجلـس   
وذكر مشروع القانون األهداف العامة     . األمين العام، المدير التنفيذي، المنشأة الصناعية     

 منه، حيث أوضح الهدف العام      3 العام في المادة     تحاد التخصصي، واإل  تحادلكل من اإل  
 التخصصي بتمثيل أعضائه لدى الجهات المختلفة وتقديم الخدمات لهم والدفاع           تحـاد لإل

 تحادفيما أوضح هدف اإل   . صالحهم، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الصناعية      عـن م  
ات التخصصية  تحادالعـام في تمثيل أعضائه والدفاع عن مصالحهم وتطوير قدرات اإل          

وأوضح .  سياسات صناعية فاعلة لتساهم في تحقيق التنمية االقتصادية        وإدارةالصناعية  
ات التخصصية  تحادالقة ما بين الوزارة واإل     منه، الع  4مـشروع القانـون فـي المادة        

 نقاط تتلخص على الصعيد التشريعي أو القانوني،  6 العـام للصناعات ضمن      تحـاد واإل
وعلـى الجانب االقتصادي بالتعاون فيما بينهم لرفع القدرة التنافسية للمنشات الصناعية،         

 .وعلى الصعيد التطويري والتنسيقي
 

 العام للصناعات   تحادتقال لمعالجة األمور المتعلقة باإل    وأفـرد مشروع القانون فصال مس     
تطرق .  مواد 10الفلسطينية وذلك في الفصل الثاني منه، حيث تكون الفصل الثاني من            

، تحاد موضوع التأسيس واألهلية القانونية والشخصية االعتبارية لإل       إلى 5فـي المـادة     
 الرؤية والرسالة   إلىوتطرق  ،  6 في مدينة القدس في المادة       تحادفـيما حـدد مقـر اإل      

 العام  تحاد، وذكر موضوع العضوية في اإل     7 في المادة    تحادواألهداف االستراتيجية لإل  
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. ، واشترط لتحقيق العضوية تسجيل المنشأة في وزارة االقتصاد الوطني         8فـي المـادة     
، 9 العام ومهامه في المادتين      تحادوأوضـح مشروع القانون موضوع الهيئة العامة لإل       

 العام ومهامه في    تحاد اإل إدارة علـى التوالـي، وكذلك ذكر مشروع القانون مجلس           10
 علـى التوالي، حيث عقب على موضوع فقدان العضوية وحاالت           13، و 11المادتـين   

وأوضح مشروع القانون موضوع تعيين األمين العام في        . 12فقدان العضوية في المادة     
 .14المادة 

 
.  العام في الفصل الثالث، ضمن مادتين      تحادرد المالية لإل  وفـصل مشروع القانون الموا    

 مصادر الموارد المالية من رسوم ومساعدات وعوائد االستثمارات         15تـناولت المادة    
 . السنة المالية، واألمور المالية المختلفة16وغيرها، في حين تناولت المادة 

 

 11فصل الرابع ضمن    ات الصناعية التخصصية في ال    تحادوعـالج القانون موضوع اإل    
، وأبدى  17مـادة، فمـنحها الشخصية االعتبارية والحقوق القانونية األخرى في المادة            

 حيث جعل   18تحادات التخصصية في المادة     المشروع مرونة تجاه المقرات الرئيسية لإل     
ات تحادوحدد مشروع القانون اختصاصات اإل    . مـرجعيته للـنظام الداخلـي لكل منها       

 نقاط، وأورد موضوع العضوية وزوال العضوية من        6 في   19مادة  التخصـصية في ال   
وحدد األنشطة الصناعية   .  على التوالي  21،  20ات التخصـصية فـي المواد       تحـاد اإل
تطرق مشروع القانون   .  من مشروع القانون   22ات التخصـصية فـي المادة       تحـاد لإل

، حيث  24و ،23 التخصصي واجتماعاتها في المواد      تحادلموضـوع الهيـئة العامة لإل     
 من مشروع القانون    25وناقشت المادة   .  التخصصي تحاداعتبـرتها أعلى سلطة في اإل     

ات التخصصية وكيفية اتخاذ القرارات مثل تعديل النظام        تحادمهـام الهيـئة العامـة لإل      
في حين تم معالجة موضوع     .  أيضا تحاد التخصصي وحل ذلك اإل    تحـاد األساسـي لإل  

 من مشروع القانون، سواء من حيث       26صصية في المادة    ات التخ تحاد اإل إدارةمجلس  
فصل عضو مجلس   ،كيفـية انتخابه، والدورة االنتخابية، وقراراته، وشروط العضوية،         

 13 وحددها ب    27 ضمن المادة    اإلدارةوذكـر مـشروع القانون مهام مجلس        . اإلدارة
 . نقطة
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وضوع الموارد المالية   لمعالجة م ) الفصل السادس (أفـرد مشروع القانون فصال مستقال       
 من مشروع القانون    28فالمادة  . ات التخصصية وذلك ضمن مادتين    تحادوالميزانيات لإل 

عالجت الموارد المالية ومصادرها من رسوم وعوائد استثمارات أو بدالت أو أي موارد             
 . التخصصي والهيئة العامةتحاد اإلإدارةأخرى يوافق عليها مجلس 

 

موضوع السنة المالية، وكافة السياسات المالية والمحاسبية        29فـيما عالجـت المـادة       
 . التخصصيتحادلإل

 

وأخيرا ذكر الفصل السادس األحكام االنتقالية والختامية ضمن ست مواد، حيث عالجت            
 على  31في حين أكدت المادة     .  العام تحاد التخصصي أو اإل   تحاد كيفية حل اإل   30المادة  

. ات التخصصية لمشروع القانون الخاص بهما     تحادواإل العام   تحادمـرجعية وشرعية اإل   
 من مشروع القانون لبعض األمور المتعلقة بامتالك األموال         32فـيما تطـرقت المادة      

 على استقاللية كل    34وأكدت المادة   . وتـسجيل الملكـية الفكرية وكيفية تدوين عائداتها       
العام من ضريبة    تحاد التخصصي واإل  تحاد تخصـصي، وأعفـت هذه المادة اإل       إتحـاد 

) 36، و 35(وتطرقت في المادتين األخيرتين     . الدخل وكافة الضرائب األخرى المباشرة    
ات التخصصية  تحادة في كل قانون من تسوية أوضاع اإل       ي أحكـام ختامـية اعتياد     إلـى 
 . العام بما يتالءم مع مشروع القانونتحادواإل
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ات تحاد، التي تحكم اإلواإلداريةالمرجعية القانونية،  -6
  للصناعات  العامتحادالصناعية التخصصية، واإل

 في المناطق الفلسطينية
 
 

لـم يحدد مشروع القانون أية مرجعية قانونية سابقة اعتمد عليها عند سن القانون، كما               
 العام للصناعات   تحادات التخصصية، واإل  تحاد أن اإل  إال. هي العادة في القوانين األخرى    

ففي الضفة الغربية   . ونين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة       الفلسطينية، تخضع لقان  
 قانون  إلى العام للصناعات    تحادات التخصصية واإل  تحادكانـت المـرجعية القانونية لإل     

أما في قطاع غزة فكانت     . م1966لسنة  ) 33(الجمعـيات والهيـئات االجتماعـية رقم        
 العام للصناعات، هي    تحادإلات التخصصية وا  تحادالمـرجعية القانونـية التي تحكم اإل      

 أنها حاليا أصبحت تخضع لقانون      إالهـ،  1327قانـون الجمعـيات العثمانـي لـسنة         
 من قبل المجلس    إقرارهم بعد   2000لسنة  ) 1(الجمعـيات الخيرية والهيئات األهلية رقم       

 . التشريعي، ونشره في الجريدة الرسمية
 

 العام للصناعات   تحاداعية التخصصية واإل  ات الصن تحاد لإل اإلداريةاما بالنسبة للمرجعية    
ات الصناعية الموجودة في الضفة الغربية مسجلة في وزارة         تحادالفلـسطينية، فـإن اإل    

، أما في قطاع غزة فهي مسجلة في وزارة         )وزارة الصناعة سابقا  (االقتـصاد الوطني    
د المرجعية  وعالج مشروع القانون تلك المسألة فوح     . الداخلية ووزارة االقتصاد الوطني   

 .ات، وعّرف الوزارة بوزارة االقتصاد الوطنيتحاد لإلاإلدارية
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 ات الصناعيةتحاداإل"مقارنة مشروع قانون  -7
 "  العام للصناعات الفلسطينيةتحادالتخصصية واإل

 انين المشابهة في الدول المجاورةمع القو
 
 

عديدة، كشمولية القانون،   تختلف القوانين واألنظمة المتبعة من دولة ألخرى في مجاالت          
 ذلك من األمور والقضايا، التي يحددها مشروع        إلىوحـدود تطبـيقه وتفصيالته، وما       

ات تحاد ولدى دراستنا لمشروع قانون اإل     -ومـا يهمـنا في هذا الموضوع        . القانـون 
 هو مقارنة مشروع    - العام للصناعات الفلسطينية     تحـاد الـصناعية التخصـصية واإل    

 بعض الدول، من ناحية بنود القانون، ومعالجته للمواضيع والقضايا،          القانـون بقوانـين   
ات الصناعية التخصصية،   تحاد العام للصناعات، واإل   تحادالتي لها عالقة بتنظيم أمور اإل     

ات تحادفمن خالل هذه المقارنة، سوف يتسنى لنا معرفة مدى شمولية مشروع قانون اإل            
 .ناعات الفلسطينية، مقارنة بالقوانين األخرى العام للصتحادالصناعية التخصصية واإل

 
لقـد تمـت مقارنـة مشروع القانون الفلسطيني، بالقوانين المثيلة له، مع كل من قانون                

 القانون األساسي، والقانون    – التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية       تحـاد اإل
 إتحاد بتنظيم   1958نة   لس 452قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم       (المـصري   
، و قانون غرف    2002 لسنة   34، وقانون التوحيد الصناعي العراقي رقم       )الـصناعات 

 .2003 لسنة 47الصناعة األردني المؤقت رقم 
 

 مصفوفة؛ لمقارنة بنود مشروع القانون الفلسطيني بالقوانين األخرى         بإعدادكمـا قمـنا     
 .النقدية للمشروع المقترحبصورة مالئمة تخدم عملية التقييم، والمراجعة 

 
 :وفيما يلي عرض لهذه المقارنات ومناقشتها

 
 
  تعاريف وأحكام عامة7-1
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 أنه لم يورد    إالاخـتص مـشروع القانـون الفلسطيني قيد الدراسة بالقطاع الصناعي،            
تعـريفا للقطـاع الـصناعي ضمن التعاريف واألحكام العامة، حيث لم يتفق بذلك مع               

إنه اتفق مع باقي قوانين مصفوفة المقارنة،       : لكن ال يمكن القول   القانـون األردنـي، و    
 ما ورد   إالوذلـك ألن باقي القوانين لم تورد فصال مستقال للتعاريف واألحكام العامة،             

ولكن مشروع القانون أعطى تعريفا للنشاط الصناعي في        . مـن خالل نصوص القوانين    
ردني الذي أعطى تعريفين لكل من النشاط       المـادة الثانية منه، متفقا بذلك مع القانون األ        

 .الصناعي والقطاع الصناعي
 

 تعريفا للمؤسسة الحرفية، في حين - أيضا –ولـم يذكـر مـشروع القانون الفلسطيني     
 . تطرق القانون األردني لها في مادته الثانية

 

 ادتح التخصصي، والهيئة العامة لإل    تحادوعـرف مشروع القانون كالً من الوزارة، واإل       
متفقا مع القانون   .  العام، والمنشأة الصناعية   تحاد اإل إدارةالتخصـصي، ورئيس مجلس     

 . أن باقي القوانين لم تورد تعاريف صريحة لذلكإال، األردني
 

 العام، متفقا مع    تحاد اإل إدارة العام، ومجلس    تحادوعـرف مـشروع القانون كالً من اإل       
 تحاد اتفق فقط في تعريف الهيئة العامة لإل       القانـون العراقي والقانون األردني، في حين      

 تحاد اإل إدارةالعـام مـع القانـون العراقـي، وعرف مشروع القانون كالً من مجلس               
 التخصصي، واألمين العام، والمدير التنفيذي،      تحاد اإل إدارةالتخصصي، ورئيس مجلس    

 .في حين لم تعرف ذلك أية من قوانين المصفوفة
 
 

 هدافالرؤية واأل 7-2
 

 العام في المادة الثالثة منه، متفقا مع جميع قوانين          تحادورد مـشروع القانون أهداف اإل     أ
 أن القوانـين المجاورة ركزت بشكل كبير على أن الهدف هو    إالمـصفوفة المقارنـة،     

 األهداف األخرى، في حين جعل مشروع       إلى باإلضافةتحقـيق التنمـية االقتـصادية       
وبالنسبة . مثيل األعضاء لتحقيق التنمية االقتصادية    القانـون الهدف تطوير الصناعة وت     

ات التخصصية فقد اتفق القانون األردني مع مشروع القانون الفلسطيني،          تحادألهداف اإل 
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ات تحاد العام واإل  تحادالتونـسي، والمصري، والعراقي دمجت بين اإل      :  أن القوانـين   إال
 . التخصصية

 

الرسالة االستراتيجية ضمن مادة مستقلة     وجعـل مـشروع القانـون الرؤية المستقبلية و        
 .، حيث لم تتطرق قوانين المصفوفة لذلك)7المادة (
 

 العام، حيث لم يتفق بذلك مع كل من القانون          تحادوأغفـل مشروع القانون ذكر مهام اإل      
 على التوالي لكل    4 و 3العراقي والقانون األردني اللذين ذكراه صراحة ضمن المادتين         

 .تفق مع القانون المصري والقانون التونسيمنهما، في حين ا
 
 

  العامتحادات التخصصية واإلتحاد األمور التنظيمية لإل7-3
 

 العام، حيث لم يتفق مع القانون       تحاد لإل اإلداريلـم يوضـح مشروع القانون التشكيل        
التونـسي الـذي ذكره في الفصل الخامس منه، واتفق مشروع القانون مع باقي قوانين               

 . في عدم توضيحه لذلكالمصفوفة
 

 العام في مدينة القدس، على أن يكون المقر المؤقت          تحادوحـدد مشروع القانون مقر اإل     
 .في مدينة رام اهللا

 

واتفـق بـذلك مـع القانون المصري، والقانون األردني، في حين لم تحدد باقي قوانين                
 العام  تحادخرى لإل وأجاز مشروع القانون فتح مكاتب أ     .  العام تحادالمـصفوفة المقر لإل   

 .في المادة السادسة منه، واتفق بذلك مع القانون العراقي
 

 منه، متفقا مع    5 العام في المادة     تحادوبـين مـشروع القانـون الشخصية القانونية لإل        
 .القانون األردني، ولم توضح باقي قوانين المصفوفة ذلك

 العام،  تحادعضوية لإل وأسـهب قانون التوحيد الصناعي العراقي في معالجة موضوع ال         
 . أن باقي قوانين المصفوفة لم تورد ذلكإالواتفق بذلك مع مشروع القانون الفلسطيني، 

 

 10ات التخصصية فأقر    تحادوانـتقل مـشروع القانون في معالجة األمور التنظيمية لإل         
ات تخصصية جديدة،   إتحاد إنشاءات صناعية تخصصية، وجعل الباب مفتوحا أمام        إتحاد
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ات التخصصية، ولكنه   تحاد بذلك مع القانون العراقي الذي حددها بتسعة من اإل         واتفـق 
هـنا اخـتلف مـع القانـون األردني الذي لم يقسم تلك الصناعات على أساس النشاط                 

ات تحاد موضوع نشأة تلك اإل    إلىوتطرق  .  قسمها على أساس المنطقة    وإنماالصناعي،  
 . القانون العراقيالتخصصية في مادته السابعة عشرة، متفقا مع

 

 من مشروع   19ات التخصصية ومهامها في المادة      تحادوذكـر أيـضا اختصاصات اإل     
 أن باقي القوانين    إالالقانون، واتفق بذلك مع كل من القانون العراقي والقانون األردني،           

 .ات التخصصيةتحاد العام واإلتحاددمجت بين مهام اإل
 

وعالج مشروع القانون عدة مواضيع انفرد بها عن بقية قوانين مصفوفة المقارنة بالنسبة             
ات تحادات التخصصية، وعضوية اإل   تحادمقـرات اإل  : ات التخصـصية مـثل    تحـاد لإل

 تخصصي،  إتحادالتخصـصية وتكويـنها وزوالها، وعدم جواز العضوية في أكثر من            
ات التخصصية لضمان استقالليتها    تحادإل العام وا  تحادوأخيـرا عالقـة الـوزارة مع اإل       

 .وعدم تداخل المهام
 
 

 اإلدارة الهيئة العامة ومجلس 7-4
 

 بالتزاماتهم  اجعـل مشروع القانون عضوية الهيئة العامة من جميع األعضاء الذين أوفو           
 أن  إال. ات التخصصية، واتفق بذلك مع القانون المصري والقانون التونسي        تحادمـن اإل  

انونين األردني والعراقي لم يتطرقا لذلك، وأضاف مشروع القانون على ذلك           كالً من الق  
 . العامتحاداعتماد مبدأ التمثيل النسبي لإل

 من  1% + 50 العام بحضور    تحادوحـدد مـشروع القانـون نصاب الهيئة العامة لإل         
األعـضاء، واتفق بتحديد النصاب مع كل من القانون العراقي والقانون األردني، ولكن             

 أن القانون التونسي    إال. حدد القانون األردني النصاب القانوني بحضور ثلثي األعضاء       
 .والقانون المصري لم يحددا ذلك النصاب

 

 العام في المادة العاشرة منه، واتفق       تحادوفـصل مشروع القانون مهام الهيئة العامة لإل       
 .ي الذي لم يتطرق لذلكبذلك مع جميع قوانين مصفوفة المقارنة باستثناء القانون المصر
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وذكر مشروع القانون كيفية اتخاذ القرارات للهيئة العامة في المادة العاشرة منه، واتفق             
 أنه لم يتفق مع القانون العراقي       إالمع كل من القانون التونسي، والمصري، واألردني،        

 .الذي لم يذكر ذلك
 

، تحادلصناعية التابعة لإل  ولكـن لم يتطرق مشروع القانون لواجبات وحقوق المشاريع ا         
حـيث لم يتفق مع القانون العراقي، وأيضا لم يحدد مدة االجتماع الدوري للهيئة العامة               

ولـم يتطرق مشروع القانون ألي من األمور الترتيبية السابقة النعقاد      .  العـام  تحـاد لإل
جميع  العام، وكذلك تنظيم جدول األعمال، حيث تطرقت         تحاداجـتماع الهيئة العامة لإل    

 .قوانين مصفوفة المقارنة لذلك ما عدا القانون العراقي
 

ولـم يتطـرق مشروع القانون أيضا لتنظيم أمور االجتماع غير العادي للهيئة العامة،              
 .بحيث لم يتفق بذلك مع القانون األردني

 

، فحدد عضوية وعدد أعضاء مجلس      اإلدارة مجلس   إلىوانتقل مشروع القانون بعد ذلك      
عـشرة أعـضاء، واتفـق مع جميع قوانين مصفوفة المقارنة باستثناء القانون              ب اإلدارة

ولكن اختلفوا في عدد األعضاء حيث حدده القانون        . التونـسي الـذي لـم يذكـر ذلك        
 . عضوا15ً عضواً، وحددها القانون األردني بأن ال يقل عن 21 ـالمصري ب

 

العام بحيث اتفق مع كل من    تحاد اإل إدارةوبـين مشروع القانون تفاصيل تشكيل مجلس        
 العام بحيث   تحاد اإل إدارةالقانـون التونـسي والقانون العراقي، وكذلك انتخابات مجلس          

 . اتفقت معه جميع قوانين مصفوفة المقارنة باستثناء القانون التونسي

:  مثل اإلدارة عدد من المواضيع األخرى بالنسبة لمجلس        إلىوتطـرق مشروع القوانين     
 انتخاب الرئيس، وفقدان العضوية، ومهام      وإعادةجلس، واتخاذ القرارات،    دورة عمل الم  

 .حيث اتفقت معه قوانين معينة ولم تتفق معه قوانين أخرى. اإلدارةمجلس 
 

 ومدة  اإلدارةولكـن لـم يتطـرق مشروع القانون لألمور التنظيمية الجتماعات مجلس             
ولم يذكر مشروع القانون شروطا     . انعقادهـا، مختلفا مع جميع قوانين مصفوفة المقارنة       

، مختلفا بذلك مع القانون العراقي والقانون األردني        اإلدارةللترشـيح لعـضوية مجلس      
 .اللذين ذكرا ذلك
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، وحالة انتهاء مدة عمل     اإلدارةولـم يذكـر مشروع القانون حالة شغور عضو مجلس           
ولم يوضح   . ذلك  االنتخابات، بعكس القانون األردني الذي نظم      إجراءالمجلـس وتعذر    

تـشكيل اللجـان االستـشارية، ولم يتفق في ذلك مع كل من القانون العراقي والقانون                
 .األردني

 

 تحاد لإل اإلدارةإن مشروع القانون فصل بين الهيئة العامة ومجلس         : ويجـدر القول هنا   
 تحاد لإل اإلدارةات التخصـصية، فتم هنا مقارنة الهيئة العامة ومجلس          تحـاد العـام واإل  

ات التخصصية، وذلك كون القوانين     تحادالعـام، فـي حـين لم يتم عرضها بالنسبة لإل          
لمزيد من تفاصيل المقارنات ينظر     (المجـاورة لم تفصل بينها باستثناء القانون األردني         

 ).مصفوفة المقارنة
 
 

  العامتحاد الموارد المالية لإل7-5
 

 15 العام في المادة     تحادية لإل نـص مشروع القانون صراحة على استقاللية الذمة المال        
 أنه لم يتفق مع كل من القانون التونسي، والمصري،          إالمنه، متفقا مع القانون األردني،      

 العام، متفقا مع جميع     تحادوعدد مشروع القانون مصادر الموارد المالية لإل       .والعراقـي 
 .قوانين مصفوفة المقارنة

 إلى 1/1ات التخصصية من    تحاد العام واإل  تحادوحـدد مشروع القانون السنة المالية لإل      
 . متفقا مع القانون األردني، في حين لم تقم أي من القوانين األخرى بتحديدها31/12

 أن مـشروع القانـون لـم يذكر قضية المراقبة العامة على الحسابات من قبل هيئة                 إال
، ولكنه لم يتفق    الرقابة العامة، حيث اتفق مع كل من القانون المصري والقانون األردني          

 .مع القانون التونسي والقانون العراقي
 

 .ولـم يذكر أيضا تركيبة لجنة مراقبة الحسابات ومهامها حيث ذكرها القانون التونسي            
وذكر مشروع القانون عدداً من المواضيع التي انفرد بها عن غيره من القوانين بالنسبة              

 .برعاته، وتتحاداستثمار أموال اإل: لألمور المالية مثل
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  أحكام انتقالية وختامية7-6
 

 القيام اإلدارةلـم يذكـر مشروع القانون الفلسطيني األمور التي ال يجوز لعضو مجلس           
بهـا، متفقا مع جميع قوانين مصفوفة المقارنة، باستثناء القانون العراقي، حيث أوردها             

 .في مادته الخامسة والثالثين
 

 العالقة بين القانون والنظام الداخلي، حيث لم        ولم يوضح مشروع القانون بشكل صريح     
وأيضا لم يحدد القانون بشكل واضح المكلفين بتنفيذ        . يـتفق مـع القانون التونسي بذلك      

أحكـام القانـون، ضمن أحكامه الختامية، بحيث لم يتفق مع القانون األردني الذي نص               
رئيس الوزراء بتكليفهم   صـراحة على المكلفين بتنفيذ أحكام القانون وحددهم بالوزراء و         

 .بتنفيذ أحكام القانون
 

 العام في   تحاد التخصصي أو اإل   تحاد موضوع حل اإل   إلىفـيما تطرق مشروع القانون      
وذكر مشروع القانون    . مـنه، متفقا مع القانون التونسي والقانون المصري        30المـادة   

 مع القانون    قبل صدور القانون متفقا بذلك     تحادبـشكل صريح وجوب توفيق أوضاع اإل      
 .العراقي

وأورد مـشروع القانون ضمن األحكام الختامية عدة مواضيع لم يتم ذكرها في قوانين              
 العام للعقارات   تحاد التخصـصي أو اإل    تحـاد امـتالك اإل  : مـصفوفة المقارنـة مـثل     

 وإعفاءات التخصصية،   تحاد العام أو اإل   تحادواألراضـي، وتـسجيل الملكية الفكرية لإل      
 . العام من ضريبة الدخل والضرائب األخرى المباشرةتحادصي واإل التخصتحاداإل
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ات الصناعية تحادمالحظات نقدية حول مشروع قانون اإل -8
  العام للصناعات الفلسطينيةتحادالتخصصية، واإل

 
 

فـيما يلي قراءة نقدية لمواد مشروع القانون، علما أنه سيتم التركيز هنا على الجوانب               
 الجوانب االيجابية؛   إلى تعديل، أو توضيح، ولن نتطرق       إلىحاجة  التـي نعـتقد أنهـا ب      

فالهـدف هـو الحديث عن جوانب الضعف التي يعاني منها مشروع القانون المقترح؛              
 .، واألجنبيةواإلقليميةللخروج بقانون عصري قادر على مسايرة التطورات المحلية، 

 
 

 مالحظات عامة 8-1
 

 العام للصناعات   تحادمور المتعلقة باإل  عـالج مـشروع القانـون، كـالً مـن األ           .1
 في أغلب   هات التخصصية كالً على حد    تحادالفلـسطينية، واألمـور المـتعلقة باإل      

فعالج كالً من الهيئة العامة     . األمور، وذلك كما هو واضح من تسمية القانون أيضا        
 من   وانتخاباتها وأمورها التنظيمية والمالية واألمور األخرى، لكل       اإلدارةومجلـس   

 إلى، وقد يوحي هذا     هات التخصصية كالً على حد    تحاد العام للصناعة واإل   تحـاد اإل
 الملل في بعض األحيان،     إلىالتفـصيل الـزائد في مشروع القانون مما قد يؤدي           

 العام، ووضع مكانها    تحاد عبارة اإل  إزالة مواد كما هي، باستثناء      بإضـافة وذلـك   
دم استخدام القوانين المجاورة ذلك     ات التخصـصية، ونـدلل على ذلك بع       تحـاد اإل

 . في مشروع القانون الفلسطينيإالالتفصيل 
 

تطبق :  مادة تنص على   إضافة مـنع هذا التكرار من خالل        أوويمكـن اختـصار     
ات الصناعية  تحاد اإل ---- العـام علـى      تحـاد لإل---- المـتعلقة ب   األحكـام 

 .التخصصية
 

ات التخصصية، ونقترح   تحادم واإل  العا تحاد يفـضل أن تضاف مادة تبين ماهية اإل        .2
ات التخصصية  تحاد العام للصناعة الفلسطينية واإل    تحادأن كالً من اإل   (هنا أن تكون    
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 تحقيق  إلىهـي عـبارة عـن مؤسسات مهنية اقتصادية، ذات نفع عام، ال تهدف               
 ).الربح، ولها شخصيتها المعنوية

 ان إال. اتتحاد لإلشطةبأن عديدة تتعلق  إجرائية قضايا   إلىتطـرق مشروع القانون      .3
 يعقد تنفيذ القانون، ويفضل ترك التعليمات المتعلقة        اإلجرائيةالدخـول في القضايا     

 اإلصراروفي حال   .  الداخلية ولألنظمة اللوائح التنفيذية للقانون،     إلى باإلجـراءات 
 هـذه التفاصيل ضمن القانون، فال بد من توسيعها حسب المقترحات            إبقـاء علـى   

 .ذه الدراسةالواردة في ه
 
 

 مالحظات تفصيلية 8-2
 

 :تعاريف ومصطلحات
 

 عدد من التعريفات، التي نرى أنها       إلىلـم يتطرق مشروع القانون الفلسطيني المقترح        
سياسات صناعية واجتماعية فاعلة،    : ، ومن هذه التعريفات   إغفالهامهمـة ويجـب عدم      

ح االقتصاد الفلسطيني،   والمـصالح االجتماعية والصناعية، والنشاط الصناعي، ومصال      
ات التخصصية للصناعة تعنى    تحاد العام واإل  تحادوالقطـاع الـصناعي، وذلك كون اإل      

بالدرجة األولى في تطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الصناعية، فمن الضرورة           
 األخطاءكما ورد في مسودة القانون العديد من        .  تعـريف جيد للقطاع الصناعي     إيـراد 

 .والصياغات المبهمة التي ال بد من تصحيحها وتوضيحهاالمطبعية 
 

هي المنشأة التي يكون غرضها األساسي      : عرف مشروع القانون المنشأة الصناعية بأنها     
 منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل         إلىاسـتخراج أو تحـويل الخامات       

عها أو تعبئتها أو   منتجات كاملة التصنيع أو مزجها أو تجمي       إلـى المنـتجات المـصنعة     
تغلـيفها، فحسب هذا التعريف، فان المطعم يعتبر منشأة صناعية، والمنجرة، ومحالت            
تعبئة المواد الغذائية، التي تقوم باستيراد المواد الغذائية وتعبئتها في عبوات صغيرة مثل             

 صياغة تعريف المنشأة الصناعية، بحيث      إعادةال بد من    . تعبـئة الحـبوب ومـشتقاتها     
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ونقترح أن يتم استخدام التصنيف الدولي الموحد لألنشطة        . ثنى مـثل هذه الحاالت    يـست 
 ).2001ماس، ( قطاعات محددة إلى، والذي يصنف المنشات )ISIC(الصناعية 

 

 تحاد التخصصي، وأهداف اإل   تحادفـصل مشروع القانون بين أهداف اإل       :)3(المـادة   
لذا نقترح  . ا، وذلك كون هدفهما واحداً    العام، ونحن نرى أنه ال يوجد مبرر للفصل بينهم        

 .ات التخصصيةتحاد العام واإلتحاددمجها وتسميتها أهداف اإل
 

وهـنا لـم يفرق مشروع القانون بين الغاية والوسيلة، فجعل الهدف أو الغاية هو تمثيل                
األعضاء، في حين جعل الوسيلة هي تحقيق التنمية االقتصادية، واألصل هو عكس ذلك             

 قد يفهم من الهدف، أن موضوع تمثيل األعضاء هو الهدف الرئيسي في حين              أو. تماما
 .واألصل هو العكس أيضا. تحقيق التنمية االقتصادية هو الهدف الثانوي أو الهامشي

 

 تحقيق  إلىات التخصصية   تحاد العام واإل  تحاديهدف اإل : (ونقترح أن تكون المادة كاآلتي    
سياسات صناعية فاعلة وتطويرها، وذلك بتمثيل       إدارةالتنمـية االقتـصادية من خالل       

 ).أعضائها لدى كافة الجهات والدفاع عن مصالحهم وتطوير قدرات أعضائها
 

 تحادات التخصصية واإل  تحاد والتي تتحدث عن العالقة ما بين الوزارة واإل        :)4(المـادة   
صناعية في  ات ال تحاد بالتعاون مع اإل   ملزمةيستشف من هذه المادة ان الوزارة       : العـام 

مجاالت صياغة مسودات مشاريع القوانين والمقترحات ذات الصلة بالنشاط الصناعي،          
 بحيث  بالتشاور، اإللزامويفضل استبدال صيغة    . واالتفاقـيات ذات الطابـع االقتصادي     

 .ات الصناعية فيما يخص الصناعةتحادتتشاور الوزارة مع اإل
 

 العام بالتنسيق والمتابعة مع     تحادزام اإل كمـا نـصت النقطة الرابعة في المادة على الت         
كيف تتم عملية تنسيق ذلك، أمن      : ات العربية، ونحن نقول   تحادالـوزارة في عالقته باإل    

 .خالل طلب خطي، أم الحصول على رخصة معينة لذلك، أم ماذا؟
 

 العام ملزم بتقديم تقرير سنوي لوزارة االقتصاد عن         تحاد ان اإل  إلى :)4(  المادة أشارت
ـ  ات تحاد العام واإل  تحادولكن بما ان اإل   . ات التخصصية تحـاد شاطاته ونـشاطات اإل   ن
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التخصـصية هـي مؤسسات غير حكومية فهي غير ملزمة قانونا بتقديم تقرير سنوي              
 .للوزارة

 

 العام مؤسسة   تحادلـم يبين مشروع القانون في تلك المادة فيما إذا كان اإل            :)5(المـادة   
 ربحية أم غير ربحية؟ 

 

حددت هذه المادة   :  االستراتيجية واألهداف وتـتحدث عن الرؤية والرسالة       :)7( مـادة ال
تحقيق اقتصاد وطني حر، هويته صناعة متطورة ومنافسة عالميا          " ـ ب تحادرؤيـة اإل  

يبدو ان هنالك نقصاً في بعض الكلمات فما        ". بجمـيع آلـياته، وذات مسؤولية اجتماعية      
 ". جميع آلياته "ـالمقصود ب

 

 العام للصناعات، ومن بينها     تحاد االستراتيجية لإل  األهدافتـتحدث حـول     ) 7( مـادة ال
 تحادفهل يحق لإل  ....".  وتطويـر واقتـراح سياسات صناعية واجتماعية فاعلة          إدارة"

 السياسات االقتصادية واالجتماعية وتطويرها ؟ قد يكون من حقه اقتراح سياسات،            إدارة
 إلى إضافة،  األولىسؤولية وزارة االقتصاد  بالدرجة       فهذه م  وإدارتهاولـيس تطويرها    

 . من القطاع العامأخرىوزارات ومؤسسات 
 

سياسات صناعية واجتماعية فاعلة تخدم المصالح الصناعية        "إلى المادة   أشـارت كمـا   
 الجهة التي ستحدد فاعلية هذه السياسات، فهل هي         إلى لم تشر    أنهـا  إال" واالجتماعـية 

 أم التوزيع   أم اإلنتاج معيار الفاعلية، فهل هو فاعلية       إلى؟ كما لم تشر     دتحا اإل أمالوزارة  
 المنافـسة؟ كما لم تبين منظور الفاعلية فهل هي من وجهة نظر             أم األربـاح  أم اإلدارة

 أم،  )السعر والجودة ( المستهلكين   أم،  )الذين يبحثون عن الربحية   ( المـشاريع    أصـحاب 
 ).السالمة العامة والضرائب(لقطاع العام  اأم)  وظروف العملاألجور(العمال 

 

 كانت عضوية   إذالم تشر فيما    :  العام تحاد وتـتحدث عن العضوية في اإل      :)8( المـادة 
 ؟إجبارية أمات التخصصية اختيارية تحاداإل

ذكـر مـشروع القانون في البند الثالث من هذه المادة اعتماد مبدأ التمثيل               :)9(المـادة   
 العام، ويجب توضيح ما الذي قصده المشرع بمبدأ         تحادالعامة لإل النسبي لعضوية الهيئة    

 .التمثيل النسبي
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 : اآلتيةاألمور، ولم تشمل تحاد وتتحدث عن الهيئة العامة لإل:)9(المادة 

 متى تجتمع الهيئة العامة، فهل تجتمع مرة كل سنة؟ 

اذا لو لم   ، لكن م  1%+50 النصاب القانوني لالجتماع هو      أن إلى المـادة    أشـارت  
 ؟إليهيكتمل النصاب؟ متى سيعقد االجتماع الثاني؟ وما هو نصابه؟ وكيفية الدعوة 

ـ      بالبريد  أم بالصحف   أم، فهل هي بالبريد المسجل      لألعضاءغ الدعوات   يآلـية تبل
 االلكتروني؟ 

 ؟أسبوع أو الدعوات قبل االجتماع، فهل هي شهر إرسالمدة  

  معينة؟أمور غير عادي للنظر في عمااجت إلىمتى يجوز دعوة الهيئة  

 بناء  أو نائبه،   أو تحادس اإل ي اجتماع غير عادي، فهل هو رئ      إلىمن يحق له الدعوة      
 ؟تحاد اإلأعضاءعلى نسبة معينة من 

 نسبة  أم،  باألغلبيةت االجتماع غير العادي، هل ستكون       انـسبة التصويت في قرار     
 على سبيل المثال؟% 75معينة 

 

 :تحاد مهام الهيئة العامة لإلإلى ما يلي إضافةنقترح  :)10(المادة 

 . للدورة االنتخابيةاإلدارة ونائبة، وأعضاء تحاد لإلإدارةانتخاب رئيس  .1

 .تحادالمصادقة على البنية التنظيمية لإل .2

 . أو فصل أحدهم عندما يتطلب األمر ذلكاإلدارةسحب الثقة من مجلس  .3
 

حاالت فقدان العضوية، ولكنه لم يبين ما الذي يحدث         بين مشروع القانون     :)12(المادة  
 .اإلدارةفي حال شغور عضو مجلس 

 

 : ولم تشمل المهام التاليةتحاد اإلإدارة وتتحدث عن مهام مجلس :)13(المادة 

 .المشاركة مع الجهات ذات العالقة في عقد ورش العمل والمؤتمرات الصناعية 

 .لة بالصناعة ونشرها وتحديثهاالقيام بالدراسات والبحوث ذات الص 

 . المتعلقة بالصناعة وتبويبها وتحديثهاواإلحصاءاتجمع المعلومات  

 .لألعضاءتقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية واالقتصادية  

 .أخرى مع جهات أو أنفسهم األعضاء بين أ تنشالتيالسعي لفض النزاعات  
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 .ات التخصصيةتحاد العام واإلتحادإل افابأهد ذات عالقة أخرى مهام أية 
 

 نقتـرح تـرك موضوع األمين العام للنظام الداخلي، وعدم معالجته في             :)14(المـادة   
 العام، والتي تعالج ضمن الهيكل الوظيفي في        تحادالقانـون، كـونه ضـمن وظائف اإل       

 .النظام الداخلي، ولعل تجارب الدول األخرى في ذلك خير دليل
 

 :إليهاحدث عن الموارد المالية، ويفضل ان يضاف  وتت:)15(المادة 

 .تحاد اإلإدارةرسوم الترشيح النتخابات مجلس  

 .تحاد اإلإدارة يوافق عليها مجلس أخرى موارد مالية أية 
 

 العام في البند    تحادذكـر مشروع القانون من ضمن المصادر المالية لإل        : )15(المـادة   
شتراك واالنتساب المسددة من قبل أعضاء الهيئة       من رسوم اال  % 10األخير من المادة،    

 إتحاد دوالر سنويا من كل      آالفهم التخصصي، على أن ال تقل عن ثالثة         تحادالعامة إل 
 التخصصي على   تحادما العمل في حال لم يحصل اإل      : ولكـن نقـول هنا    . تخصـصي 

 موارد مالية كافية لتسديد هذا المبلغ؟
 

ما العمل في حال عدم     :  التوقيع على الشيكات، نقول    بالنسبة للتفويض في   :)16(المادة  
  أم ماذا؟تحاد أو أمين الصندوق، هل يتوقف عمل اإلاإلدارةوجود أي من رئيس مجلس 

يجـب أن يتطـرق مـشروع القانون لتركيبة لجنة مراقبة الحسابات ومهامها لضمانة              
 .النزاهة في ذلك

 

 تحاداد المرادفة التي تتحدث عن اإل     يجب دمجها مع المو    :)19(، و )18(، و )17( المواد
 .العام لتالفي التكرار في ذلك
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. 

ـ  مراجعة نقدية لمشروع قانون الصناعة     . مكحـول، باسـم؛ عطياني، نصر     . ــــــــ
 .2001. رام اهللا، فلسطين.الفلسطيني

ـ  رام . دور القطاع الصناعي في التنمية االقتصادية الفلسطينية      . نصر، محمد .. ــــــــ
 .2002. كانون أول. اهللا
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 :قـــحالمال
 

  العام للصناعات الفلسطينيةتحادمشروع قانون اإل . أ
 .ات الصناعية التخصصيةتحادواإل

 .مصفوفة المقارنة .ب
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 األولالفصل 
 ف وأحكام عامةتعاري

 

 )1(المادة 
 

ات الصناعية  تحاد العام للصناعات الفلسطينية اإل    تحادقانون اإل (يـسمى هـذا القانـون       
 .2004لسنة ( ) رقم التخصصية 

 
 )2(المادة 

 

يكـون للكلمـات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها      
 :كأدناه ما لم تدل القرينة على غير ذل

 

 .وزارة االقتصاد الوطني: الوزارة

 الصناعي التخصصي، وهو تنظيم صناعي مهني متخصص        تحاداإل:  التخصصي تحاداإل
الصناعية ذات  فـي نـشاط صـناعي معـين، ويضم في عضويته المنشآت    

 . االختصاص

 العام للصناعات الفلسطينية، وهو تنظيم صناعي مهني يضم في          تحاداإل:  العام تحـاد اإل
 .ات الصناعية التخصصيةتحاد اإلعضويته

 الصناعي  تحادمجموع األعضاء المنتسبين لإل   :  التخصـصي  تحـاد الهيـئة العامـة لإل    
 . بشروط العضويةأوفواالتخصصي الذين 

 تحادات التخصصية األعضاء في اإل    تحادمجموع ممثلي اإل  :  العام تحادالهيئة العامة لإل  
 .العام للصناعات الفلسطينية

 المنتخب   الصناعي التخصصي  تحاد اإل إدارةمجلس  :  التخصصي تحادمجلـس إدارة اإل   
 . التخصصيتحاد لإلمن الهيئة العامة

 المنتخب  العام للصناعات الفلسطينية تحاد اإل إدارةمجلس  :  العام تحـاد مجلـس إدارة اإل   
 . العامتحادمن الهيئة العامة لإل
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 الصناعي  ادتحرئـيس مجلس إدارة اإل    :  التخصـصي  تحـاد رئـيس مجلـس إدارة اإل     
 . التخصصيتحاد المنتخب وفقا ألحكام النظام األساسي لإلالتخصصي

 العام للصناعات   تحادرئـيس مجلس إدارة اإل    :  العـام  تحـاد رئـيس مجلـس إدارة اإل     
 . العامتحاد المنتخب وفقا ألحكام النظام األساسي لإلالفلسطينية
) 10 (المادة ألحكامفقا  و  أي نشاط من النشاطات الصناعية المحددة      :النـشاط الصناعي  

 .من هذا القانون
 . العام للصناعات الفلسطينيةتحاد األمين العام لإل:األمين العام

 . الصناعي التخصصيتحادالمدير التنفيذي لإل: المدير التنفيذي
 إلىهي التي يكون غرضها األساسي استخراج أو تحويل الخامات          : المنـشأة الصناعية  

 إلىنصف مصنعة أو تحويل المنتجات المصنعة       منـتجات كاملة الصنع، أو      
 .منتجات كاملة التصنيع، أو مزجها، أو تجميعها، أو تعبئتها، أو تغليفها

 
 )3(المادة 

 األهداف العامة
 

 : التخصصيتحادأهداف اإل .1
الرسمية وغير   تمثيل أعضائه لدى كافة الجهاتإلى التخصصي تحـاد يـسعى اإل 

 وتقديم خدماته لهم على السواء، كما يساهم في         الرسـمية، والدفاع عن مصالحهم    
بالتعاون . دعم مسيرة التنمية الصناعية، وبشكل خاص في مجال نشاطه الصناعي         

 . العام والجهات األخرى ذات العالقةتحادوالتنسيق مع اإل
 

 : العامتحادأهداف اإل .2
 مصالحهم،   تمثيل أعضائه لدى كافة الجهات، والدفاع عن       إلى العام   تحاديسعى اإل 

 تطوير سياسات صناعية    وإدارةات الصناعية التخصصية،    تحادوتطوير قدرات اإل  
 .فاعلة تخدم المصالح الصناعية، وتساهم في تنمية االقتصاد الوطني

 
 
 )4(المادة 
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  العام للصناعات تحادات التخصصية واإلتحادالعالقة ما بين الوزارة واإل
 

ات التخصصية مسودات مشاريع تحادالعام واإل تحادتعـد الـوزارة بالتعاون مع اإل    .1
 .القوانين والمقترحات والتوصيات ذات الصلة بالنشاط الصناعي

ات التخصصية في رفع القدرة     تحاد العام واإل  تحادتـساهم الوزارة بالتعاون مع اإل      .2
 . التنافسية للمنشآت الصناعية، وذلك بتوفير البرامج الالزمة

ات التخصصية مع الوزارة في إعداد وتطوير       دتحـا  العـام واإل   تحـاد يـشترك اإل   .3
 .اإلتفاقيات ذات الطابع االقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص

ات العربية  تحاد العام بالتنسيق، والمتابعة مع الوزارة في عالقته باإل        تحاديلتـزم اإل   .4
 .واإلقليمية والدولية ذات الصلة بالنشاط الصناعي

ات تحادريـرا سنويا عن نشاطه ونشاطات اإل       العـام للـوزارة تق     تحـاد يقـدم اإل   .5
 .التخصصية المنتسبة له، وفقا ألحكام هذا القانون

 العـام بـإطالع الوزارة وتزويدها بأية وثائق أو معلومات تراها            تحـاد يلتـزم اإل   .6
 .ضرورية لغايات الصناعة

 
 

 الفصل الثاني
  العام للصناعات الفلسطينيةتحاداإل

 
 )5(المادة 

 التأسيس
 

 العام للصناعات الفلسطينية    تحاداإل( عام يسمى    إتحادمقتضى أحكام هذا القانون     ينـشأ ب  
ويكون له الشخصية االعتبارية المستقلة، ويتمتع باألهلية القانونية التي         ) فـي فلـسطين   

 .تكفل له تحقيق أهدافه، وممارسة نشاطه وفقاً ألحكام هذا القانون

 )6(المادة 
 المقر
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 الرئيسي مدينة القدس، ويجوز له فتح مقرين مؤقتين في رام اهللا             العام تحاديكون مقر اإل  
وغـزة، علـى أن يكون مقر رام اهللا هو المقر المؤقت الرئيسي، ويحق له فتح مكاتب                 

 .أخرى في فلسطين
 )7(المادة 

 الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية
 الرؤية المستقبلية

 

، وذات  رة ومنافسة عالمياً بجميع آلياته    تحقـيق اقتصاد وطني حر، هويته صناعة متطو       
 .مسؤولية اجتماعية

  االستراتيجيةواألهداف الرسالة
 

تطويـر صـناعات فلسطينية ذات قدرة تنافسية من خالل تحقيق األهداف االستراتيجية             
 :التالية

 

 .ات التخصصية بما يحقق أهدافهاتحادتطوير قدرات اإل .1
اجتماعيه فاعلة تخدم المصالح الصناعية     إدارة وتطوير واقتراح سياسات صناعية و      .2

 .واالجتماعية وتساهم في تنمية االقتصاد الوطني وقدرته التنافسية
 والدفاع عن مصالحهم لدى الجهات والمؤسسات المحلية        ألعضائهالتمثـيل الفّعال     .3

 .واإلقليمية والدولية
 .طير وتنظيم النشاط الصناعي، وتقديم الدعم الالزم لهأت .4

 
 )8(المادة 

  العامتحاداإلفي عضوية ال
 

ات الصناعية التخصصية في فلسطين     تحاد العام في عضويته جميع اإل     تحـاد يـضم اإل  
 العام من الهيئة العامة     تحادويتألف اإل .  بعد توثيق تسجيلها في الوزارة     لـه المنتـسبين   

 .ومجلس اإلدارة
 )9(المادة 
  العامتحادالهيئة العامة لإل

 

 . العامتحادلى سلطة في اإلتعتبر الهيئة العامة أع .1
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ات الصناعية التخصصية المنتسبة    تحادتـتكون الهيـئة العامة من جميع ممثلي اإل         .2
) 25(من المادة رقم    ) 1( العام، والذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً ألحكام الفقرة         تحادلإل

 .من هذا القانون

 . العامتحاديعتمد مبدأ التمثيل النسبي لعضوية الهيئة العامة لإل .3
 
 )10(المادة 

  العامتحادمهام الهيئة العامة لإل
 

مناقـشة جـدول األعمال المقترح وإقراره من مجلس اإلدارة الذي ال يجوز للهيئة               -1
 .العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة فيه بعد إقراره

مناقشة التقارير المالية واإلدارية السنوية المقدمة من مجلس اإلدارة عن فترة عمله             -2
 .ل العام المنصرم وإقرارهاخال

 .مناقشة الموازنة للسنة المالية الجديدة وإقرارها -3

 .مناقشة التعديالت المقترحة على النظام األساسي في جلسة غير عادية وإقرارها -4

 .تعيين مدقق حسابات قانوني -5

 .مناقشة خطط العمل السنوية وإقرارها -6

 .اختيار لجان تخصصية لدعم نشاطات المجلس -7

على ) 1%+50( القرارات في اجتماعات الهيئة العامة باألغلبية البسيطة    تصدر   .ا
 . من هذه المادةأدناه) ب(أن ال يتعارض ذلك مع الفقرة 

 األعضاءتصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية بأغلبية ثلثي            .ب
  :في األحوال التاليةمن أعضاء الهيئة 

 . العامتحادتعديل النظام األساسي لإل 
 . العامتحادحل اإل 
 .األعضاء من الثقةسحب  

 )11(المادة 
  العامتحادمجلس إدارة اإل

 

 .أعضاء العام عشرة تحاد اإلإدارة مجلس أعضاءيكون عدد  .1
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 . تخصصيإتحاد العام من ممثل عن كل تحاد اإلإدارةيتكون مجلس  .2

العامة في الشهر الالحق     العام عقب أول اجتماع للهيئة       تحاديشكل مجلس إدارة اإل    .3
3 فقرة 26(ات التخصصية وفقاً ألحكام المادة     تحادلدورة انتخابات مجالس إدارة اإل    

 .من هذا القانون) 

 الرئيس ونائبه،   - أعضائه ومن بين    - في أول اجتماع له      اإلدارةينـتخب مجلس     .4
 .وأمين السر، وأمين الصندوق، وتشكيل اللجان

 .ث سنواتتكون مدة دورة عمل المجلس ثال .5
 تحاد العام ممثالً برئيسه الممثل االعتباري والقانوني لإل       تحاديكون مجلس إدارة اإل    .6

 .لدى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأمام الجهات القضائية

 بأغلبية بسيطة في كافة المسائل،      اإلدارةتـصدر القـرارات في اجتماعات مجلس         .7
 .لرئيسوإذا تساوت األصوات يرجح جانب ا

 .متتاليتين دورتين من أكثر انتخاب الرئيس إعادةال يجوز  .8
 
 )12(المادة 

 

يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته في مجلس اإلدارة في الحاالت          : فقـدان العـضوية   
 :التالية

 

 .انتهاء الدورة .1

 .الوفاة أو فقدان األهلية .2

 .سحب الثقة .3

حة ماسة بالشرف أو    صدور قرار من محكمة مختصة بحق العضو في جناية أو جن           .4
 . األمانة

 .االستقالة .5

 )13(المادة 
  العامتحادمهام مجلس إدارة اإل

 

 . العامتحادبما يتوافق مع أهداف اإلالخطط  االستراتيجيات وإعداد .1
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 . العام واللجان المنبثقة عنهتحاد على عمل اإلاإلشراف .2

 . العامتحادإعداد التقارير الدورية عن نشاطات اإل .3

 . العام العادية وغير العاديةتحاد الجتماعات الهيئة العامة لإلتوجيه الدعوة .4

 . العام مصدقة من قبل مدقق حسابات قانونيتحادإعداد الحسابات الختامية لإل .5

 .إعداد خطط العمل السنوية وتحضيرها .6

 بناًء على تنسيب     العام تحاد في اإل   األخرى تعيـين األمين العام والوظائف الرئيسية      .7
 .األمين العام

 . العامتحادمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة لإل .8

 .اقتراح األنظمة المالية واإلدارية .9

 . العام في المؤسسات والهيئاتتحادانتداب ممثلي اإل .10

 . العامتحادأية مهام أخرى تخولها لهم الهيئة العامة لإل .11
 
 )14(المادة 

 األمين العام
 

 العام، تحاد أعمال اإلإلدارةاً عاماً متفرغاً  العام أمين  تحـاد  اإل إدارةيعـين مجلـس      .1
 .اإلدارةومتابعة تنفيذ قرارات مجلس 

 . عن هذه الوظيفة في الصحف المحليةاإلعالنيتم تعيين األمين العام من خالل  .2

 العام متى يطلب    تحاديقـوم األمين العام بالمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة اإل          .3
 .ويتمنه ذلك دون أن يكون له حق التص

 
 
 

 الفصل الثالث 
  العامتحادالموارد المالية لإل

 

 )15(المادة 
 الموارد المالية
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 مستقل يعتمد على الذات، ويستقي موارده المالية من         إتحاد:  العـام للصناعات   تحـاد اإل
 :المصادر التالية

 

 .ات التخصصية وتدفع لمرة واحدةتحاد من اإلرسوم االنتساب .1

  .ات التخصصيةتحادمن اإل رسوم االشتراكات السنوية .2

غير المشروطة التي   ) بما فيها الهبات العينية   (المـساعدات والتبـرعات والهـبات        .3
 العام، سواء أكانت مقدمة من األعضاء أم من غير األعضاء،           تحاديحصل عليها اإل  

 .بما ال يتعارض مع السياسة العامة للدولة

 . العامتحادة التي يقوم بها اإلعوائد االستثمارات المالية المنقولة وغير المنقول .4

 . العامتحادبدل رسوم خدمات يقدمها اإل .5

الهيئة العامة  أعضاء  من قبل     المسددة مـن رسـوم االشـتراك واالنتـساب       % 10 .6
 إتحادعلى أن ال تقل عن ثالثة آالف دوالر سنوياً من كل             ،هم التخصصي تحـاد إل

 .تخصصي
 

 )16(المادة 
 السنة المالية

 

ـ      .1 عن كل سنة   ) 31/12(وتنتهي في   ) 1/1( العام من    تحادية لإل تـبدأ الـسنة المال
 .ميالدية

 العام، وال تحاد العام في المصرف الذي يعينه مجلس إدارة اإل تحادتـودع أموال اإل    .2
 العام من حين آلخر     تحاد إال بمبلغ يقره مجلس إدارة اإل      تحاديحـتفظ بـصندوق اإل    
 .للمصروفات النثرية

، بحيث يضمن   تحادلعام بوضع النظام الداخلي لإل     ا تحـاد يقـوم مجلـس إدارة اإل      .3
 .المرجعية المصرفية وتسهيل المعامالت

 رئيس مجلس   تحاديكـون المفـوض بالتوقيع على الشيكات والمعامالت المالية لإل          .4
 . اإلدارة وأمين الصندوق مجتمعين، وبناء على أحكام النظام الداخلي

ام أو استخدام ممتلكاته إال لتحقيق أي        الع تحادال يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال اإل        .5
 .غرض من أغراضه أو أهدافه، وال يجوز إنفاقه في غير ذلك
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 العام في مقره بدفاتر للحسابات والمعامالت المالية وفقاً لألصول          تحـاد يحـتفظ اإل   .6
المحاسـبية، وبمـا يتالءم والقوانين المرعية، حيث يصدر ميزان مراجعه شهري            

  العاماألمين إلطالع

 العام من قبل مدقق حسابات قانوني خالل مدة ال          تحادجـب أن تدقق حسابات اإل     ي .7
 .تتجاوز ثالثة اشهر من انتهاء السنة المالية

 . العام باستثمار أمواله بما يخدم مصالحه واالقتصاد الفلسطينيتحاديقوم اإل .8

خدمة  تقديم تبرعات ل   - العام   تحاد وبقرار من مجلس إدارة اإل     - العام   تحاديحق لإل  .9
 . من إجمالي دخل اشتراكات أعضائه% 5أهدافه على أن ال يزيد مجموعها عن 

 
 

 الفصل الرابع 
 الصناعية التخصصية اتتحاداإل

 

 )17(المادة 
 النشأة

 

ات صناعية تخصصية ويكون لها الشخصية االعتبارية       إتحادينشأ بمقتضى هذا القانون     
ل تحقيق أهدافها وممارسة نشاطها وفقاً ألحكام       المستقلة وتتمتع باألهلية القانونية التي تكف     

 التخصصي الممثل الرسمي ألعضائه أمام أي مرجع أو         تحادهـذا القانـون، ويعتبر اإل     
 .جهة رسمية وغير رسمية داخل فلسطين وخارجها

 )18(المادة 
 المقر

 

 .  تخصصيإتحادات التخصصية وفقاً للنظام الداخلي لكل تحادالمقر الرئيسي لإليحدد 
 
 )19(المادة 

 االختصاصات
 

 :ات التخصصية باألمور اآلتيةتحادتختص اإل
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 التخصصي لدى كافة الجهات، والدفاع عن       تحادتمثـيل الـصناعيين المنتسبين لإل      .1
 . مصالحهم

 .تأطير وتنظيم النشاط الصناعي وتقديم الدعم الالزم له .2
لمحلية بـناء عالقـات تعـاون وتنـسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ا              .3

 .واألجنبية
تنظيم المشاركة في المؤتمرات الصناعية واالقتصادية المحلية والعربية الدولية ذات         .4

 .العالقة بالنشاط الصناعي
 العام والجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة       تحادالـتعاون مع الوزارة واإل     .5

ن واألنظمة  على تقديم المقترحات ووضع التوصيات حول القوانين ومشاريع القواني        
 .التي لها عالقة بالنشاط الصناعي التخصصي

العمـل علـى رفـع القدرة التنافسية للمنتوجات الصناعية الفلسطينية ضمن فرعه              .6
الصناعي، وذلك من خالل تقديم الخدمات الفنية وتوفير البرامج للمنشآت الصناعية           

 . التخصصيتحادالمنتسبة لإل
 

 )20(المادة 
  وتكوينهاصيةات التخصتحادعضوية اإل

 

ات التخصصية اختيارية للمنشآت الصناعية والمسجلة لدى       تحادتكـون عضوية اإل    
 :، ويجب ان تتوافر في المنشآت الشروط اآلتيةالوزارة وفقاً لقانون الصناعة

 .ان تكون المنشأة مسجلة رسمياً لدى الوزارة .1

 .ان يكون النشاط الرئيسي للمنشأة صناعياً .2

 .أة النشاط الصناعييجب ان تمارس المنش .3

 . صناعي تخصصي من هيئة عامة ومجلس إدارةإتحاديتألف كل  
 
 )21(المادة 

  التخصصيتحادزوال العضوية من اإل
 

 توافرت  الصناعي التخصصي إذاتحادتـزول عـضوية المنـشأة الصناعية من اإل        
 : الحاالت اآلتية إحدى
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 .شأة عن ممارسة نشاطها الصناعينتوقفت الم .1

 .تحادفقدت احد شروط العضوية وفقاً للنظام الداخلي لإل .2

 .لم تسدد االشتراك السنوي لمدة ثالث سنوات متتالية .3

 . تخصصيإتحاد من أكثرال يجوز ألية منشأة صناعية العضوية في  
 

 )22(المادة 
 األنشطة الصناعية

 

اعية ات صناعية تخصصية تمثل الفروع الصن     إتحادينـشأ بمـوجب هـذا القانون         .1
 :العاملة في فلسطين وهي

 .الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ .أ 

 . اإلنشائية الصناعات .ب 

 .الصناعات االستخراجية .ج 

 .والهندسية الصناعات المعدنية .د 

 .الصناعات الكيماوية والدوائية .ه 

 ). المعدنياألثاثبما فيها  (واألثاثالصناعات الخشبية  .و 

 .المالبس والنسيج والصناعات الجلدية .ز 

 .صناعات السياحية والتقليديةال .ح 

 . صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة والتعبئة والتغليف .ط 

 . البالستيكية والمطاطالصناعة .ي 

  تخصصية اتإتحاد إنشاء العام بالتنسيق مع الوزارة      تحاديجـوز لمجلـس إدارة اإل      .2
 . دعت الضرورة لذلكإذاجديدة، 

 
 )23(المادة 

 صصي التختحاد لإلالهيئة العامة
 

تـتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء المنتسبين الذين أوفوا باشتراكاتهم السنوية             .1
 .وفقاً ألحكام هذا القانون
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 . التخصصيتحادتعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة في اإل .2
 

 )24(المادة 
 ات التخصصيةتحاداجتماعات الهيئة العامة لإل

 

 التخصصي  تحاد اإل إدارةوة من مجلس    تجـتمع الهيئة العامة بصورة اعتيادية بدع       .أ
 .مرة واحدة كل سنة على األقل

يجـوز دعوة الهيئة العامة الجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء              .ب
 .على طلب مجلس اإلدارة

 التخصصي،  تحاد بدعوة الهيئة العامة لالجتماعات في مقر اإل       اإلدارةيقـوم مجلس     .ج
، بإشعار  اإلدارةو في مكان آخر مناسب يحدده مجلس        أو فـي مقر أحد فروعه، أ      

 على األقل،   بأسبوعين جميع األعضاء، ويكون ذلك قبل تاريخ االجتماع         إلىيرسله  
 . االجتماعأعمال جدول اإلشعارويرفق بهذا 

 بناء على طلب خطي موقع من ربع عدد         اعتياديةتجتمع الهيئة العامة بصورة غير       .د
 دعيعلى أن يحدد في الطلب الموضوع الذي من اجله          أعـضاء الهيـئة العامة،      

 اجتماع استثنائي إلى بالدعوة  اإلدارةالجتماع استثنائي، وبناًء على ذلك يقوم مجلس        
 التدابير  اإلدارةخالل مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يتخذ مجلس             

ي االجتماع أن يوجهوا    الالزمـة لعقد االجتماع خالل هذه المدة فيجوز حينئذ لطالب         
 .  عقدهإلىالدعوة 

 العاملين  األعضاءيكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور األغلبية البسيطة من           .هـ
وإذا لم يبلغ عدد    . األعضاء من   الرسميةبمـا فـيها التوكيالت      ) 50%+1(وهـي   

امة الذي المجتمعـين هـذه النسبة بناء على الدعوة األولى، يكون اجتماع الهيئة الع    
تعقده بدعوة ثانية وخالل أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة الثانيةً  قانونياً مهما بلغ              

 .عدد الحاضرين
 عضواً آخر يمثله في     - كتابة   -لكـل عـضو هيئة عامة الحق في أن ينيب عنه             .و

حـضور اجتماعات الهيئة العامة، وال يجوز للعضو المناب أن ينوب عن أكثر من              
 . تجوز اإلنابة في االنتخابعضو واحد، و
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 التخصصي، فإذا غاب    تحاد اإل إدارةيـرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس         .ي
الـرئيس، يكون نائب الرئيس، وإذا لم يحضر تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء              

 . رئيساً لذلك االجتماع بالتحديداإلدارةمجلس 
 

 )25(المادة 
 ت التخصصيةاتحادمهام الهيئة العامة لإل

 

 : تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي األمور اآلتية .1
 .اإلدارة جدول األعمال المقترح من مجلس إقرار .أ
 عن فترة عمله    اإلدارة والمالية المقدمة من مجلس       اإلدارية مناقـشة التقاريـر    .ب

 .خالل العام المنصرم وإقرارها
 . التخصصيحادتتعيين مدقق حسابات مستقل ومن خارج اإل .ج
 .اإلدارةانتخاب أعضاء مجلس  .د

 .مناقشة خطط العمل للسنة المالية الجديدة وإقرارها .هـ
 .مناقشة االعتراضات المقدمة من األعضاء المجمدة عضويتهم وإقرارها .و
 .مناقشة الموازنة المقترحة للسنة المالية الجديدة وإقرارها .ز
 .تشكيل لجان تخصصية .ح

 ال يتعارض   على أن ت في اجتماعات الهيئة العامة بأغلبية بسيطة        اتـصدر القـرار    .2
 .المادة من هذه) ج(ذلك مع الفقرة 

تـصدر القـرارات في اجتماعات الهيئة العامة وغير العادية بأغلبية ثلثي أعضاء              .3
 :الهيئة العامة في األحوال التالية

 . التخصصيتحادتعديل النظام األساسي لإل .أ

 .خصصي التتحادحل اإل .ب

 .اإلدارة من مجلس أعضاء من الثقةسحب  .ج
 
 )26(المادة 
 ات التخصصيةتحادمجلس إدارة اإل
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العدد أعضاء    عضواً وفق  11-9 تخصصي مجلس إدارة يتكون من       إتحاديمثل كل    .1
 :المنشآت الصناعية المنطوية في عضويته كما يلي

 

 )10 -100 (9.  

 )101 – 200 (10. 

 .11)  فما فوق– 201( 
 

 تحاد الهيئة العامة لإل   أعضاء التخصصي من قبل     تحاد اإل إدارةيـتم انتخاب مجلس      .2
 .التخصصي

ات التخصصية في شهري    تحادتكـون الـدورة االنتخابـية جميع مجالس إدارة اإل          .3
 .كانون ثاني وشباط من نفس السنة، وتكون مدة الدورة سنتين

 من مرتين   ألكثر التخصصي   تحاداإل إدارةال يجـوز إعـادة انتخاب رئيس مجلس          .4
 .متتاليتين

 رئيساً،  - ومن بين أعضائه     - اجتماع له    أول في   اإلدارةينـتخب أعضاء مجلس      .5
 . ميناً للصندوقأميناً للسر، وأونائباً للرئيس، و

 .تكون فترة عمل المجلس ثالث سنوات .6

 كافة المسائل،    بأغلبية بسيطة في   اإلدارةتـصدر القـرارات في اجتماعات مجلس         .7
 .وإذا تساوت األصوات يرجح جانب الرئيس

 الشروط التي يجب توفرها في      إلى باإلضافة اإلدارةيـشترط فـي عـضو مجلس         .8
 : ما يليتحادعضو اإل

 

 . سنة25أن ال يقل عمره عن  

 . التخصصي سنة كاملةتحادأن يكون مضى على عضويته في اإل 

 ولم يرد   باإلفالس العام أو    باألمننحة مخلة    ج أوأن ال يكـون محكوماً بجناية        
 .اعتباره

 

 التخصصي  تحاد ممثال برئيسه الممثل االعتباري والقانوني لإل      اإلدارةيكون مجلس    .9
 . الجهات القضائيةوأماملدى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة 
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 دون عذر مقبول     تغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية     إذا اإلدارةيفصل عضو مجلس     .10
 .ويحل محله الذي يليه باألصوات

 
 )27(المادة 

  التخصصيتحادمهام مجلس إدارة اإل
 

 . التخصصيتحاد اإلأهدافإعداد مشاريع الخطط واالستراتيجيات بما يتوافق مع  .1
 .تحاد على تنفيذ خطط العمل الخاصة باإلاإلشراف .2
 .للهيئة العامة التخصصي تحادتقديم التقارير الدورية عن نشاطات اإل .3
توجـيه الدعـوة الجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية عن طريق المدير              .4

 .التنفيذي
 التخصصي وتقديمها مصدقة من قبل مدقق       تحاد الحـسابات الختامـية لإل     إعـداد  .5

 .حسابات قانوني للهيئة العامة
 .ة العامة خطط العمل للسنة المالية الجديدة تمهيداً لعرضها على الهيئإعداد .6
 .تعيين المدير التنفيذي .7
 . التخصصيتحاد في اإل بناًء على تنسيب المدير التنفيذيتعيين الموظفين الرئيسيين .8

 . أعمالهإنجازتشكيل اللجان الفرعية الالزمة للمساعدة في  .9

 .تنفيذ قرارات الهيئة العامة .10

 .واإلدارية األنظمة المالية إقرار .11

 .ر المشروطةبحث الموارد المالية والهبات غي .12

 .أية مهام أخرى تخولها لهم الهيئة العامة .13
 
 

 الفصل السادس
 ات التخصصيةتحادالموارد المالية والميزانيات لإل

 

 )28(المادة 
 الموارد المالية
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ادر  يعتمد ذاتياً على موارده المالية من المص       إتحاد الـصناعي التخصصي هو      تحـاد اإل
 :اآلتية

 

 .رسوم االنتساب .1

 .كات السنويةرسوم االشترا .2

غير المشروطة التي ) بما فيها الهبات العينية(المـساعدات والتبـرعات والهـبات       .3
 التخصـصي، سواء أكانت مقدمة من األعضاء أو غير          تحـاد يحـصل علـيها اإل    

 .األعضاء بما يتالءم مع السياسة العامة للدولة

 تحاداإلعـوائد االسـتثمارات المالـية المـنقولة وغيـر المـنقولة التي يقوم بها                 .4
 .التخصصي

 . التخصصي ألعضائهتحادبدل رسوم خدمات يقدمها اإل .5

 . التخصصي والهيئة العامةتحادأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة اإل .6
 
 

 ) 29(المادة 
 السنة المالية

 

عن كل سنة   ) 31/12(وتنتهي في   ) 1/1( التخصصي من    تحادتبدأ السنة المالية لإل    .1
 .ميالدية

 تحاد التخصصي في المصرف الذي يعينه مجلس إدارة اإل        تحاداإلتـودع أمـوال      .2
 التخصصي إال بمبلغ يقره المجلس من       تحادالتخصـصي وال يحـتفظ بصندوق اإل      

 .حين آلخر للمصروفات النثرية

 التخصصي بوضع السياسات المالية وتحديد أسماء       تحـاد يقـوم مجلـس إدارة اإل      .3
ت بحيث يضمن المرجعية المصرفية     المخولـين بالتوقـيع على الشيكات والمعامال      

 .وتسهيل المعامالت

 التخصصي أو استخدام ممتلكاته إال تحادال يجـوز إنفـاق أي مـبلغ من أموال اإل        .4
لتحقـيق أي غرض من أغراضه أو أهدافه، وال يجوز إنفاقه في غير ذلك، وبناء               

 .على قرار من مجلس اإلدارة
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بات والمعامالت المالية وفقاً     التخصـصي في مقره بدفاتر للحسا      تحـاد يحـتفظ اإل   .5
 .لألصول المحاسبية، وبما يتالءم مع القوانين المرعية

 التخصصي من قبل مدقق حسابات قانوني خالل  تحاديجـب أن تدقـق حسابات اإل       .6
 .مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر من انتهاء السنة المالية

 .اد الفلسطيني التخصصي باستثمار أمواله بما يفيد مصالحه واالقتصتحاديقوم اإل .7

 التخصصي وبقرار من مجلس إدارته تقديم تبرعات توجه لخدمة          تحـاد يحـق لإل   .8
 . من إجمالي دخل اشتراكات أعضائه% 5أهدافه على أن ال يزيد مجموعها عن 

 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس
 وختاميةانتقالية أحكام 

 

 )30(المادة 
 

يئة العامة ألي منهما     العام بقرار تتخذه اله    تحاد التخصـصي أو اإل    تحـاد يحـل اإل   .1
 .بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم التصويت

 إلى العام ألي سبب من األسباب تؤول أمواله         تحاد التخصصي أو اإل   تحادإذا حل اإل   .2
الجهـة التي تقررها الهيئة العامة لكل منهما شريطة أن ال يخرج ذلك القرار عن               

 .أغراضه، وتنفق داخل حدود فلسطين
 
 )31(المادة 

 

 . العام شرعيتهما من القانون الخاص بهماتحادات التخصصية واإلتحادتستمد اإل
 
 )32(المادة 
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 العام امتالك العقارات واألراضي وغير ذلك من        تحاد التخصصي أو اإل   تحاديحـق لإل  
األموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بما يخدم ويحقق أهدافه، مع مراعاة عدم             

 .خالفة أحكام هذا القانونم
 

 العام العمل كوكيل تسجيل للملكية الفكرية لدى        تحاد التخصصي أو اإل   تحاديحق لإل  .1
 الوطني أو أية جهة رسمية أخرى يعتمدها مجلس وزراء السلطة           االقتـصاد وزارة  

 .الفلسطينية للقيام بهذه المهمة

يحددها مجلس اإلدارة    التخصصي تقاضي رسوم     تحاد العام أو اإل   تحـاد لإليحـق    .2
 .مقابل خدمة تسجيل الملكية الفكرية

 .تحادتدون عائدات هذه الخدمة في سجل خاص، وتدخل ضمن الموازنة العامة لإل .3

 )34(المادة 
 

 . تخصصي مستقل بحد ذاته فيما يتعلق بنشاطه وبرامجه الخاصةإتحاديعتبر كل  .1

وأمواله المنقولة وغير المنقولة     العام وموجوداته    تحاد التخصصي واإل  تحاديعفى اإل  .2
 .وعوائده من ضريبة الدخل وكافة الضرائب األخرى المباشرة

 
 )35(المادة 
 

 بما يتوافق   الداخلية وأنظمتها أوضاعها العام توفيق    تحاد واإل التخصصيةات  تحادعلى اإل 
 .مع أحكام هذا القانون خالل سنه من تاريخ تنفيذه

 
 )36(المادة 
 

  العام تحادات التخصصية واإل  تحاد اإل يتوجب على   ونشره قانونبعـد صـدور هـذا ال      
القانون خالل  أحكام هدا    بما يتوافق مع     األساسية وأنظمتها أوضاعها بترتيب   للصناعات

مـدة سـنة مـن تاريخ صدور القانون، ويعمل به بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره في                  
 .الجريدة الرسمية

 
 /       /صدر بمدينة  
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 /       / بتاريخ 
 

  رئيس اللجنة التنفيذية
 لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  مصفوفة المقارنة-2
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