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  الفصل األول
  التأسيس و  النظام

  )1(المادة 
  :هذا النظام

قانون النقابات جب مبو  إعداده والذي مت )مركز غزة –النظام األساسي لنقابة املهندسني الفلسطينيني (بـ  هذا النظام يسمى
يف العدد السابع والثمانون من الوقائع  )م2013/ مايو –آيار/12(اريخ تب املنشور م2013لسنة ) 2(رقم الفلسطيين 
 ،جملس الوزراء الفلسطيين عن )..............( بتاريخ ووفقًا لالئحة التنفيذية التابعة هلذا القانون والصادرة ،الفلسطينية
م 2014لسنة )  (رقم  ااجتماعهيف  مركز غزة –لنقابة املهندسني الفلسطينيني  ية العمومية التمثيليةاجلمع واملعتمد من
  .)م2014/مارس - آذار /15(بتاريخ  مقر النقابة مبدينة غزةاملنعقد يف 

  
  )2(المـادة 

  :التأسيس والتاريخ
قانون ل اً وفق 1943 رقم صرتخيب حمافظات غزة – املهندسنيمجعية تأسست مبدينة غزه م 1976يف العام  - 1

 .م1909 عامالعثماين الصادر  اجلمعيات
صدرت الالئحة مث  2000لسنة ) 1(واهليئات األهلية رقم اخلريية  اجلمعياتقانون م صدر 2000يف العام  - 2

حمافظات غزة بتعديل نظامها األساسي وتوفيق  –م، فقامت مجعية املهندسني 2003التنفيذية التابعة له يف العام 
 .لقانون اجلمعيات املذكور يف هذا البندم وفقاً 2003وضاعها لدى وزارة الداخلية الفلسطينية يف العام أ

يف العدد السابع والثمانون من ونشر  م2013لسنة ) 2(رقم صدر قانون  النقابات الفلسطيين  م2013يف العام  - 3
جملس الوزراء الفلسطيين  لتنفيذية عنا تهئحوصدرت ال )م2013/مايو -آيار/12(بتاريخ  الوقائع الفلسطينية

 ).م2014/مارس -  آذار/15( بتاريخ
لسنة ) 2(رقم  من قانون النقابات الفلسطيين) 41(مبوجب املادة أصبحت نقابة املهندسني حائزة على الرتخيص  - 4

 . ةغز  مركز –حمافظات غزة إىل نقابة املهندسني الفلسطينيني  –مجعية املهندسني من حتولت حيث   م2013
  )اضافة قرار الجمعية العمومية القادمة بهذا الخصوص ( -5
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  لفصل الثانيا
  تعريفات ومصطلحات

  )3(المادة 
 غريالقرينة على  وأاملعاين املخصصة هلا أدناه ما مل يدل سياق النص  النظاميكون للعبارات والكلمات اآلتية الواردة يف هذا 

 :ذلك

  )م2013(لسنة ) 2(قانون النقابات الفلسطيين رقم   :                          القانون
  الفلسطينية وزارة العدل  :        الوزارة                  

  وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية  :                 الوزارة المختصة
 وزير العدل الفلسطيين  :     الوزير                      

  مركز غزة –نقابة املهندسني الفلسطينيني   :                     النقابة       
 .نظام األساسيويتم إنشاؤه مبقتضى أحكام ال ،لتابع للنقابة ملراعاة اجلغرافيةالفرع ا :    الفرع                        

  .النظاممبقتضى أحكام  ا، ويتم إنشاؤهندسياهل التخصصللنقابة ملراعاة  ةالتابع الشعبة  :   الشعبة                        
 .النظام األساسي للنقابة :    النظام األساسي             
 األساسي اللتزامات املفروضة وفقاً للنظاملشروط واكافة أعضاء النقابة الذين أوفوا با :     الجمعية العمومية           

  .األساسي للنظاموفقاً  ة للنقابةاألعضاء املنتخبني املمثلني عن أعضاء اجلمعية العمومي :      التمثيلية العمومية الجمعية
  .للنظاماملفروضة عليهم وفقاً اللتزامات لشروط واالذين أوفوا با الفرعكافة أعضاء               :للفرع        الجمعية العمومية 
  .املفروضة عليهم وفقاً للنظاماللتزامات لشروط واأوفوا باالذين الشعبة كافة أعضاء       :للشعبة        الجمعية العمومية

 .نظام األساسيوفقاً ألحكام ال أعضاء اجلمعية العمومية واملنتخب من للنقابة ا لس العام :             المجلس العام      
  .نظام األساسياملنتخب مبقتضى أحكام ال مركز غزة –ب املهندسني الفلسطينيني نقي  :       النقيب                     

 .النقيب، ونائب النقيب، وأمني سر النقابة ، وأمني صندوق النقابة :           هيئة المكتب         
 .نظام األساسيم النقابة واملنتخب مبقتضى أحكالرئيس الفرع اجلغرايف التابع ل :                    رئيس الفرع

 .نظام األساسينقابة واملنتخب مبقتضى أحكام اللل ةالتابع الشعبة التخصصيةرئيس  :                    الشعبةرئيس 

عليه املفروضة اللتزامات لشروط وابا الذي أوىفو  لنقابةلاملهندس الفلسطيين املنتسب   :         العضو                   
  .النظام األساسيحكام أل اً وفق املفعولسارية  وعضويته

  .أكثر من ثلثي عدد األعضاء احلاضرين عند التصويت  :      أغلبية الثلثين              
 .أكثر من نصف عدد األعضاء احلاضرين عند التصويت :             األغلبية المطلقة    
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  الثالثالفصل 
  والمجاالت واألهداف الفروع

  )4(المـادة 
  :الفروع

  :على النحو اآليت غزةقطاع للنقابة مخسة فروع موزعة جغرافياً على كافة حمافظات 
  )شرق"43.87'27°34 -مشال"37.19'31 °31(شارع خالد احلسن، الرمال الشمايل، غزة :المقر الرئيس وفرع غزة

  )شرق"21.94 '30 °34 - مشال"14.39 '32 °31(زايدقرب مفرتق الشيخ  ،الهيا يتب :فرع الشمال
  )شرق"51.53'23°34 - مشال"34.32'26°31( قرب مدخل النصريات ،ارع صالح الدينش،النصريات :فرع الوسطى

  )شرق"22.95'18°34 -مشال"46.82'20°31(خانيونسقرب بلدية  ،البندرخانيونس، :خانيونس فرع
  )شرق"2.55'15°34 - مشال"54.25'16 °31( خزانات املياه، قرب شارع عثمان بن عفانرفح،  :رفحفرع 

  )5(المـادة 
  :األهداف

  .مهنة اهلندسة والعمل اهلندسي مزاولة تنظيم .1
 .وأنظمتها وقوانينها وشرفها وآدا اها تقاليد على احملافظةو  املهنةتطوير  .2
 .ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرصو  ،ظروفهم وحتسني ،وتطوير قدرا مالدفاع عن مصاحل األعضاء وكرامتهم،  .3
، ومقاومة وحترير األرض ،العودة، و و الشراكة مبادئ الوحدة، وترسيخ الفلسطينية الوطنيةالدفاع عن الثوابت  .4

 .اإلحتالل
  .وتقدمي التوصيات للجهات املختصة ،الوطنية واحلكوميةاملسامهة يف تطوير الوطن باملشاركة يف اللجان  .5
و  العمل اهلندسي خيدممبا  العلميوتشجيع البحث املسامهة يف ختطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب اهلندسي  .6

  .املهنة
 .ألعضاءوخدمة ا أموال النقابةيق اإلستثمار والتكافل والضمان اإلجتماعي لتنمية صنادء املشاريع الرحبية و إنشا .7
  .تسوية اخلالفات اليت قد تنشأ بني األعضاء واخلالفات ذات العالقة باملهنة بالتسوية أو التحكيم .8
  .وفرص العمل واخلرباتوتبادل املعلومات  نقابات واإلحتادات اهلندسية العربية والعامليةالتعاون املشرتك مع ال .9

  .النظام األساسي للنقابة القانون و أي أهداف أخرى ال تتعارض مع .10
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  )6(المـادة 
  :المجاالت

،  ومؤقتـاً حمافظـات غـزة، ويكون نطاق عملها عموم فلسـطنيو النظام األساسي موسعاً وفقاً للقانون ميدان عمل النقابةيكون 
حـق متلـك األمـوال و  التقاضـي،وحـق  القانونيـة، واألهليـة ،الذمـة املاليـة املسـتقلةهلا يكون و  ،عتباريةتتمتع النقابة بالشخصية اإلو 

  :كما وتعمل يف ا االت التالية،املنقولة وغري املنقولة
 .مهنة اهلندسة للمهندسنيتنظيم ممارسة  - 1
 .تطوير العمل اهلندسي  - 2
 .وحتسني أحواهلم والدفاع عنهم األعضاءتطوير قدرات  - 3
 .صياغة اللوائح واألنظمة اخلاصة بالنقابة لتحقيق أهدافها - 4
 .رسوم من األعضاءاإلشرتاكات والحتصيل  - 5
 .اإلستثمار وحتقيق األرباح من مشاريعهاتنمية أمواهلا ب - 6
 .ق خدمات للنقابة وأعضائهاوأي صناديق حتقإنشاء صناديق التكافل والتأمني والضمان اإلجتماعي  - 7
 .غزةقطاع حمافظات داخل  فروع هلافتح  - 8
 .اهلبات واملساعدات والتربعات قبول أورفض - 9

 .لنظام األساسيمبا ال يتعارض مع القانون وا تأسيس شعب هندسية ختصصية  -10
 .والنظام األساسي أي جماالت أخرى ال تتعارض مع القانون -11

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  النظام األساسي لنقابة المهندسين الفلسطينيين 
  مركز غزة

 

 

  6

  الرابعالفصل 
  العضوية

  ) 7(لمـادة ا
  :شروط العضوية

 .مواطن فلسطيين .1
يف اهلندســة مــن إحــدى اجلامعــات أواملعاهــد  )البكــالوريوسشــهادة (علــى الدرجــة اجلامعيــة األوىل  حاصــل .2

   .اهلندسية العالية املعرتف  ا من قبل وزارة التعليم العايل الفلسطينية
نايــة أو جنحــة خملتـني بالشــرف أو األمانــة حسـن الســرية والسـلوك والســمعة وغــري حمكـوم عليــه  ائيـاً يف ج .3

 .ما مل يرد إليه إعتباره
 .بتنفيذ أحكام النظام األساسي للنقابة وأن يلتزمباحملافظة على شرف املهنة وآدا ا،  أن يتعهد .4
 .ا لس العام ايقرره اليتالعضوية رسوم اإلنتساب و أن يسدد  .5

  
   )8(المـادة 

  :التنسيبإجراءات 
 .مقدم الطلبحملل إقامة وفقاً  فروع النقابةيف أحد يتم تقدمي الطلب  .1
البلـــدة –رقـــم اهلويـــة –تـــاريخ امليــــالد –ســــم رباعيـــاً اإل( هـــي البيانـــات الثابتـــة و  حيتـــوي طلـــب اإلنتســـاب علـــى جيـــب أن .2

 –التخصـص األساسـي  – نـوع الثانويـة العامـة – معـدل الثانويـة العامـة –معدل التخـرج  –إسم اجلامعة  – األصلية 
 ).تاريخ اإلنتساب –تاريخ التخرج  –تخصص الفرعي ال

 –مكــان العمــل  -عــدد األبنــاء  –احلالــة اإلجتماعيــة (جيــب أن حيتــوي طلــب اإلنتســاب علــى البيانــات املتغــرية وهــي  .3
 ). تاريخ تقدمي الطلب – رقم اجلوال –رقم اهلاتف  –الربيد اإللكرتوين  – عنوان السكن -املسمى الوظيفي 

كشــف درجــات   -شــهادة اجلامعــة األصــلية  -شــهادة الثانويــة العامــة األصــلية ( مــع طلــب اإلنتســاب جيــب أن يرفــق  .4
 ).املعادلة ان لزمت – صورة شخصية حديثة -أو جواز السفر  مصدقة صورة اهلوية -اجلامعة األصلي 

و  عــد التحقـــق منهـــاتقــوم النقابـــة باإلحتفــاظ بصـــور عـــن املســتندات األصـــلية وإعــادة النســـخ األصـــلية ملقــدم الطلـــب ب .5
 .اعتمادها

 .خالل فرتة أقصاها شهرين من تاريخ تقدمي الطلب رفضهأو طلب القبول  قراره ا لس العام يصدر .6
 .أعاله يعترب الطلب مقبوالً ) 5(القرار املشار إليه يف الفقرة  العام إذا إنقضت مدة الشهرين ومل يصدر ا لس .7
 .يكون القرار مسبباً  جيب أنلطلب ل ا لس العامرفض  يف حال  .8
 .لدى حمكمة العدل العلياعرتاض على الرفض اإل لطالب اإلنتساب املرفوض طلبهجيوز   .9

 .قبل إستالمه لبطاقة العضوية وشهادة اإلنتساب قسم املهنةبتالوة  بعد قبول طلب تنسيبهيلتزم العضو  .10
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مسمى ختصصي وفقاً  و ةرقم عضوية تسلسلي حسب سجل النقاب العضو بعد قبول طلب اإلنتساب مينح .11
 .للشعب التخصصية املقرة يف النظام األساسي

  
  )9(المـادة 

  : الذي لديه عضوية سارية المفعول حقوق العضو
  .وفقاً للنظام العمومية ويكون له صوت واحد يف كل اقرتاع للجمعيةاالشرتاك واالقرتاع شخصياً يف كل اجتماع  .1
  .وفقاً للنظام إدارة النقابةأو جمالس /التمثيلية ولعضوية اجلمعية العمومية  نفسه ن يرشحأ .2
  .لنظاملوفقاً  إدارة النقابةاجلمعية العمومية التمثيلية و جمالس  أعضاء نتخابإ .3
 .وفقاً للنظام داخل الوطن ممارسة مهنة اهلندسة .4
  .واإللتحاق بلجا ا وفقاً للنظام ت النقابةاالشرتاك يف نشاطا .5
  .فقاً للنظام واللوائح املعتمدةو  النقابة االنتفاع من خدمات .6

  : الذي لديه عضوية غير سارية المفعول حقوق العضو
 .ت النقابةاالشرتاك يف نشاطا .1
 .أي خدمات حيددها ا لس العام .2
 :الذي لديه عضوية غير سارية المفعول يفقد حقه في البنود التالية العضو

 ممارسة املهنة  -  أ
  حضور اجلمعية العمومية واإلقرتاع  -  ب
  شح واإلنتخابالرت   -  ت
  .أي خدمات حيددها ا لس العام  -  ث

   

  )10(المـادة 
  :الفصل واإلنسحاب

 .نسحابقبل ثالثني يوماً من اإل ا لس العاممن النقابة بتقدمي إشعار خطي إىل  حيق للعضو اإلنسحاب   .1
 .نظاممن هذا ال) 9(يفقد كافة حقوقه الواردة يف املادة فإنه يف حال إنسحاب العضو من النقابة  .2
  : أن تقرر فصل العضو من النقابة  ألحد األسباب التالية ا لس العامعلى اقرتاح  العمومية بناءً  للجمعيةجيوز  .3

  .ا لس العامإذا  اون يف تطبيق أحكام النظام األساسي أو تنفيذ أي قرار صادر عن اجلمعية العمومية أو  -
  .يات املهنةأو أخالق إذا تصرف العضو خالفاً ألهداف النقابة  -
 .إذا أدين جبرمية خملة بالشرف أو األمانة  -
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 إالأعـاله أن يقرتح على اجلمعية العمومية بفصل عضـو مـن النقابـة لألسـباب املـذكورة  للمجلس العامال جيوز   .4
منحــه فرصــة مناســبة لــإلدالء بدفاعــه و  لتصــويب أوضــاعه حيــددها ا لــس ومنحــه مــدة معقولــة رمسيــاً بعــد إنــذاره 

  .أمامها
إختــاذ قــرار بإعــادة العضــوية بنــاًء علــى طلــب خطــي  للجمعيــة العموميــةزوال ســبب الفصــل جيــوز  حــال يف .5

 .يقدمه العضو املنسحب أو املفصول للمجلس العام
  

  )11(المـادة 
  :انتهاء العضوية

  : بإحدى احلاالت التالية نقابةتنتهي العضوية يف ال
 .وفاة العضو .1
 .فقدان أي شرط من شروط العضوية .2
 .نقابةمن ال سحاب العضوإن .3
   .من النقابة فصل العضو .4

  
  

  )12(المـادة 
  :اشتراكات األعضاء

  :يلتزم كل عضو بدفع االشرتاكات التالية .1
   .تقدمي الطلبشيكل تدفع عند  150ومقداره  للنقابة رسم التسجيل واالنتساب  -  أ
  .بداية كل عام رخالل شهر يناي ا تدفعشيكل سنوي 50ومقداره رسم العضوية واالشرتاك السنوي   -  ب

يتوجب عليه تسديد رسوم العضوية املرتاكمة منذ تاريخ إنتسابه  ،يف حال رغبة العضو املنسحب معاودة اإلنتساب .2
  .أو تسديد رسوم إنتساب جديد أيهما أكثر، وحيتفظ برقم عضويته األول يف كافة احلاالت ،األول

 .املستحقة هلا على العضو حال انتهاء عضويتهانتهاء العضوية يف النقابة ال يعفي من تسديد املبالغ  .3
يقـوم بـدفع نصـف رسـوم ) ديسمرب/01 –يوليو /01(العضو الذي يقدم طلب إنتساب للنقابة خالل الفرتة من  .4

 .العضوية عن العام الذي إنتسب فيه وحتتسب له رسوم عضوية عن العام الذي إنتسب فيه
يقوم بدفع رسـوم العضـوية عـن عـام وحتتسـب لـه ) ديسمرب(العضو الذي يقدم طلب إنتساب للنقابة خالل شهر  .5

 .رسوم عضوية عن العام القادم
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  )13(المـادة 
  :العضوية الفخرية

  .للمجلس العام إصدار عضويات فخرية ألشخاص قاموا بتقدمي خدمات فاعلة ومميزة للنقابة واألعضاءحيق  .1
  .ف عن سجل األعضاء وبطاقات خاصةيكون للعضوية الفخرية رمز كتايب وتسلسل رقمي خاص  ا خمتل .2
 .حيق للمجلس العام منح العضوية الفخرية لشخصيات فلسطينية أو غري فلسطينية .3
  .العضوية الفخرية ليس هلا رسوم إنتساب أو رسوم عضوية .4
  .وما يقرره ا لس العامحقوق العضو الفخري تنحصر يف حضور فعاليات وأنشطة النقابة  .5

  
  )14(المـادة 

  :للعضوية ةأحكام عام
تســـجيلها يف ســـجل ســـجل أعضـــاء النقابـــة قبـــل توفيـــق أوضـــاعها لـــدى الـــوزارة هـــو نفـــس ســـجل أعضـــائها عنـــد يعتـــرب  .1

  .و حيتفظ األعضاء مبسميا م و أرقام عضويا م النقابات بالوزارة
  .العضوية يف النقابة شخصية وغري قابلة للتحويل بالوكالة أو اإلنابة وال تنتقل باإلرث .2
 .ال يعاد إستخدامه وال ينقل إىل عضو جديد بأي حال من األحوال وية املنتهيةرقم العض .3
 .يعترب الربيد اإللكرتوين املسجل يف ملف العضو وسيلة موثقة ومعتمدة للتواصل معه .4
 .التمثيليةالعمومية من اجلمعية  املعتمدةاللوائح واإلنتخاب وفقاً للنظام و ح يتم الرتش .5
 .  مارسة املهنةمل األساسي نظامالوفرعي لتخصصه اهلندسي وفقاً للتصنيف الوارد يف  يتم منح العضو مسمى أساسي .6
املسـجل يف  اإللكـرتوين بالربيـد علـى كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهه النقابة إىل أحـد أعضـائها يرسـل لـه   .7

 .سجل العضوية
 .لدى النقابة اصة بهغيري البيانات املتغرية اخلكلمة سر يستطيع من خالهلا حتديث أو ت  العضو مبنحتقوم النقابة  .8
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  ثالثالفصل ال
   للنقابةالهيكل التنظيمي 

  الجمعية العمومية: أوالً 
  )15(المادة 

  األعضاء المشاركين
الذين لديهم عضوية سارية املفعول وفقًا للنظام ومضى على مجيع األعضاء  للنقابة اجلمعية العمومية يشارك يف إجتماعات

  .شهور حضور اجلمعية العمومية كمراقب 3و حيق للمنتسبني اجلدد دون  ثالثة شهور على األقل للنقابة بول إنتسا مق
  

  )16(المـادة 
   لإلجتماعدعوة ال

وعلــى  الرمسيـة، يف إحــدى الصـحف احملليــةعـالن اإلجلمعيــة العموميـة عــن طريـق نشــر ا إلجتمـاعا لـس العــام  يـدعو -1
و  لألعضــاء املســجلني بريــدهم اإللكــرتوين لــدى النقابــةكــرتوين لعلــى عنــاوين الربيــد اإلو  ،قابــةاملوقــع اإللكــرتوين للن

 ..وذلك قبل إنعقاد اإلجتماع بعشرة أيام على األقلعلى لوحة اعالنات فروع النقابة املختلفة 
 .يف الدعوة إلجتماع اجلمعية العمومية واملكان وجدول األعمال واملوعد الزمان جيب ذكر -2
  .ا لس العام ه حيدد املكان الذييف  مرة واحدة كل سنة على األقلقد اجلمعية العمومية تنع -3
  -:جتماع غري العادي بطلب منيتم دعوة اجلمعية العمومية لإل -4

  .ا لس العاماألغلبية املطلقة ألعضاء   ) أ(
  .ثلث أعضاء اجلمعية العمومية على األقل  ) ب(

  
  )17(المـادة 

  إنعقاد الجمعية 
ع اجلمعيـة العموميـة صـحيحاً حبضـور األغلبيـة املطلقـة للنقابـة فـإذا مل تتـوفر هـذه األغلبيـة يؤجـل اإلجتمـاع إىل يعتـرب إجتمـا  .1

تـــاريخ اإلجتمـــاع األول وال تقـــل عـــن أســـبوع ويكـــون جلســـة أخـــرى تعقـــد خـــالل مـــدة ال تتجـــاوز مخســـة عشـــر يومـــاً مـــن 
 .اإلنعقاد فيها صحيحاً حبضور ثلث األعضاء على األقل

ماعات اجلمعية العمومية النقيب ويف حال غيابه يرأس اإلجتماع نائب النقيب ويف حال غيا ما يرأس يرأس اجت .2
  .من أعضاء ا لس العام احلاضرين اإلجتماع أكرب األعضاء احلضور سناً 

الســنة إذا حالــت ظــروف إســتثنائية دون انعقــاد اجلمعيــة العموميــة يف مواعيــدها للتصــديق علــى احلســاب اخلتــامي وموازنــة  .3
شــهرياً، وملــدة أقصـاها ثالثــة أشــهر ) 12/1(اجلديـدة يســتمر يف اجلبايــة ويـتم اإلنفــاق علــى أسـاس امليزانيــة املنصــرمة بواقـع 

 .إىل أن جتتمع اجلمعية العمومية وتصادق على احلساب اخلتامي واملوازنة اجلديدة
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 .أي قرار صوت عليه غري نافذ تنتهي جلسات اجلمعية العمومية اذا قل عدد احلضور عن الربع و يعترب  .4
  
  )18(المـادة 

  إختصاصات إلزامية
  -:تلتزم اجلمعية العمومية يف اجتماعها العادي النظر يف األمور التالية

  .تقرير ا لس العام عن نشاطات النقابة واملصادقة عليه -1
  .التقرير املايل الذي يقدمه ا لس العام واملصادقة عليه -2
  .لقانوين عن مركز النقابة املايل واملصادقة عليهتقرير مدقق احلسابات ا -3
  .للسنة احلالية تعيني مدقق حسابات قانوين -4

  
  )19(المـادة 

  إختصاصات إختيارية
  :األمور التاليةبأغلبية الثلثني يف  اجلمعية العمومية تصدر قرارات) 17(ما ال خيالف البنود املذكورة يف املادة 

  .تعديل أنظمة ولوائح النقابة -1
  .رار لوائح وأنظمة جديدةإق -2
  .   عزل أعضاء ا لس العام وسحب الثقة منهم -3
 .حل النقابة -4
 .هيئات أخرى/ احتاد النقابة أو إدماجها مع نقابات -5
  .أي قرارات توافق عليها اجلمعية العمومية -6

  
  )20(ادة ـالم

  محضر اإلجتماع
 ،النقيـبتدوينـه والتوقيـع عليـه باالشـرتاك مـع  النقابـةني سـر ويتوىل أم ،ينظم حمضر يف كل اجتماع تعقده اجلمعية العمومية     

فيـه ويصـبح وعندها يكون احملضر بينة أولية على مضمونه وعلي شـرعية اجتمـاع اجلمعيـة العموميـة والقـرارات الـيت اختـذت 
ـــاً بعـــد مصـــادقة  ـــه ا لـــس العـــاماحملضـــر  ائي رفـــاق هـــذا ، كمـــا وجيـــب تســـجيل اإلجتمـــاع كـــامالً بالصـــوت والصـــورة وإعلي
  .ما مل يعرتض عليه أغلبية احلاضرين يف اجلمعية العمومية التسجيل مع احملضر الكتايب
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  الجمعية العمومية التمثيلية: ثانياً 
  )21(ادة ـالم

  الصالحيات واإلنعقاد
  .متارس اجلمعية العمومية التمثيلية كافة مهام اجلمعية العمومية) 19(من املادة ) 5,4,3(باستثناء الصالحيات الواردة يف البنود  -1
 . )17(و) 16(يف املادتني  املذكورة اتاألغلبياآلليات و  بنفس اتصدر قرارا و اجلمعية العمومية التمثيليةتنعقد  -2
  .اليت تنظم هذا االجتماع حكاماأل يكون اجتماع اجلمعية التمثيلية يف حكم اجتماع اجلمعية العمومية للنقابة وتسري عليه -3

  
  )22(ادة ـالم

  تشكيل الجمعية
 ،عضو منتخب ومسدد لرسوم العضوية لسنة اإلجتماع قبل اليوم املعلن إلجتماعها) 105(التمثيلية للنقابة من  العمومية تتكون اجلمعية .1

  :على النحو التايل وتشكل
  .ل اجلمعية العمومية للنقابةيتم إنتخابه من قب    ) 1(    .نقيب املهندسني للدورة احلالية  -
  .سابقاً  منتخب من قبل اجلمعية العمومية للنقابة    ) 1(    .نقيب املهندسني للدورة السابقة  -
  .يتم إنتخا م من قبل اجلمعية العمومية للنقابة    ) 3(     للدورة احلالية باقي أعضاء هيئة املكتب  -
  .لفرع غزةجلمعية العمومية قبل ايتم إنتخا م من     ) 51(        ممثلو فرع غزة   -
  .خانيونسمن قبل اجلمعية العمومية لفرع يتم إنتخا م     ) 16(                    ممثلو فرع خانيونس   -
  .الوسطىقبل اجلمعية العمومية لفرع يتم إنتخا م من     ) 11(        ممثلو فرع الوسطى   -
  .الشمالية العمومية لفرع قبل اجلمعيتم إنتخا م من     ) 11(        ممثلو فرع الشمال   -
  .رفحقبل اجلمعية العمومية لفرع يتم إنتخا م من     ) 11(        ممثلو فرع رفح   -
  
 .تقريباً هي ممثل واحد لكل مائة مهندس نسبة التمثيل و التمثيل جغرايف،  .2
  .د األعضاء يف الفروعللجمعية العمومية زيادة عدد املمثلني يف الدورات النقابية القادمة تبعاً للزيادة يف أعدا حيق .3
  

  المجلس العام: ثالثاً 
  )23(المـادة 

  التشكيل والمدة
  :منتخبني على النحو التايل أعضاء)  9( يتكون من و  ،ثالث سنوات ملدةا لس العام يتوىل إدارة النقابة  

 .يتم إنتخابه من كافة أعضاء اجلمعية العمومية للنقابةو  النقيب -1
 .ن كافة أعضاء اجلمعية العمومية للنقابةويتم إنتخابه م نائب النقيب -2
 .ويتم إنتخابه من كافة أعضاء اجلمعية العمومية للنقابة النقابةسر أمني   -3
 .ويتم إنتخابه من كافة أعضاء اجلمعية العمومية للنقابة النقابة صندوقأمني  -4
 .لفرع الشماليتم إنتخابه من كافة أعضاء اجلمعية العمومية رئيس فرع الشمال و   -5
 .ويتم إنتخابه من كافة أعضاء اجلمعية العمومية لفرع غزة غزةئيس فرع ر  -6
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 .رئيس فرع الوسطى ويتم إنتخابه من كافة أعضاء اجلمعية العمومية لفرع الوسطى -7
 .رئيس فرع خانيونس ويتم إنتخابه من كافة أعضاء اجلمعية العمومية لفرع خانيونس -8
 .معية العمومية لفرع رفحرئيس فرع رفح ويتم إنتخابه من كافة أعضاء اجل -9

  
 .عضوين مكملين للمجلس العام من فرع غزة إضافة:  اقتراح

  
  )24(المـادة 

  :اختصاصات المجلس العام
 .تنفيذ السياسات العامة اليت حتددها اجلمعية العمومية للنقابة -1
 .النظر يف طلبات العضوية واختاذ القرارات املناسبة بشأ ا -2
 .راف على حسن سري العمل فيهاإدارة شئون النقابة واإلش -3
 .إعداد اللوائح واألنظمة والتعليمات الالزمة وفقاً للنظام األساسي للنقابة -4
 .تعيني املوظفني الالزمني للنقابة وحتديد وإختصاصا م أو إ اء خدما م وفقاً ألحكام القانون -5
 .إعداد اخلطة التطويرية للنقابة ورفعها للجمعية العمومية إلقرارها -6
 .وين اللجان اليت يراها الزمة لتحسني العمل وحتديد إختصاص كل منهاتك -7
 .تقدمي التقارير السنوية اإلدارية واملالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية -8
 .دعوة اجلمعية العمومية جللسة عادية أو غري عادية لإلجتماع -9

 .والنظام األساسي تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية طبقاً ألحكام القانون -10
 .إقرار إتفاقيات التعاون مع املؤسسات ذات العالقة -11
  .أية نشاطات أو أعمال حتقق مصاحل النقابة دون اإلخالل بالقانون أو النظام األساسي -12

  
  
  

  )25(المـادة 
  إختصاصات أعضاء المجلس

  : بما يليحال غيابه في أو نائبه  النقيبيختص ) أ(   
  .عليهااليت يوافق ا لس العام  واالتفاقياتواملراسالت والعقود  املستنداتالتوقيع عنها على و  ريأمام الغ متثيل النقابة -1
   .دعو ايف وله احلق كما رئاسة جلسات اجلمعية العمومية وا لس العام وما حيضره من جلان داخلية   -2
  .إقرار جدول أعمال جلسات ا لس العام ومراقبة تنفيذ قراراته -3
   .أمني السر على حماضر اجللسات والقرارات اإلدارية والشؤون اخلاصة باملوظفنيالتوقيع مع  -4
 .التوقيع مع أمني الصندوق على الصكوك واألوراق املالية -5
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  :يختص أمين سر النقابة  بما يلي) ب(
  .إعداد جدول أعمال ا لس العام وتوجيه الدعوة لألعضاء وتويل أمانة سر االجتماع -1
  .لقرارات وتسجيلها بالسجالتإعداد احملاضر وا -2
  . إمساك السجالت املنصوص عليها يف القانون -3
 .وفقاً للقانونتغيري أو تعديل يطرأ عليها  إخطار كل من الوزارة والوزارة املختصة ببيان حركة العضوية يف النقابة  أو أي -4
  .تنفيذ قرارات ا لس العام متابعة لعمل علىا -5
  .عن نشاطات النقابة  وتقدميه للمجلس العامإعداد التقرير اإلداري السنوي  -6
  .إعداد جدول أعمال اجلمعية العمومية والعمل على دعو ا طبقاً للقانون يف االجتماعات العادية وغري العادية -7
 .اإلشراف على مجيع األعمال اإلدارية وشؤون املوظفني وقبول طلبات العضوية -8

  
  :يختص أمين صندوق النقابة  بما يلي) ج(

   مسؤوالً عن مجيع شؤون النقابة  املالية طبقاً للنظم واألصول املالية املتبعة يعترب -1
  .اإلشراف العام على موارد النقابة ومصروفا ا واستخراج اإليصاالت عن مجيع اإليرادات واستالمها -2
  .ا لس العام االذي يعتمده ةرف الوطنيالدى املص اإليرادات إيداعاإلشراف على  -3
  رادات واملصروفات تباعاً يف السجالت اخلاصة قيد مجيع اإلي -4
  .مسؤوالً عن تنظيم األعمال املالية واملخزنيه واإلشراف عليها وعرض مالحظاته على ا لس العاميعترب  -5
  .لمجلس العاملاإلشراف على اجلرد السنوي وتقدمي تقرير بنتيجة اجلرد  -6
  .باملستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة وحفظ املستندات صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها قانوناً مع االحتفاظ -7
  .مراجعة السجالت املالية اخلاصة بالنقابة  ومراجعة املستندات املالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها -8
  تنفيذ قرارات ا لس العام فيما يتعلق باملعامالت املالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود امليزانية  -9

  .ة النقابة  للسنة التالية باالشرتاك مع أمني السر وعرضها على ا لس العامإعداد ميزاني -10
  .التوقيع على الصكوك واألوراق املالية مع رئيس ا لس العام -11
  .الواردة من الوزارة املختصة والوزارة والرد عليها املالية حبث املالحظات -12

  
  )26(المـادة 

  إجتماعات المجلس
  .أو أغلبية أعضاء ا لس النقيب على األقل بدعوة منشهر مرة واحدة كل  بصورة عاديةجيتمع ا لس  -1
   .لألعضاء احلضور وتؤخذ قراراته باألغلبية املطلقة األغلبية املطلقةصحيحاً إال إذا حضره  ا لس ال يكون انعقاد -2
  .مرجحاً  النقيبعند تعادل األصوات يعترب صوت  -3
 .أو ثلث أعضائه النقيبالضرورة لذلك بدعوة من  ينعقد ا لس بصورة استثنائية كلما دعت -4
 .توقف قرارات ا لس لدى جملس االدارة يف حال كان عدد احلضور عند التصويت على أي بند أقل من النصف -5
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  ) 27(المـادة 
  اإلستقالة

، وحيق له العدول عن اإلستقالة خالل امشعار خطي يقدمه إىل ا لس العوقت مبوجب إ أيجيوز لعضو ا لس العام االستقالة من منصبه يف 
  .من قانون النقابات) 22(شهر من تاريخ تقدمي اإلستقالة ويعترب مكان العضو املستقيل شاغراً بعد الشهر ويطبق عليه املادة 

  
  ) 28(المـادة 

  التخلف عن اإلجتماع
تتالية يكون حبكم املستقيل بعد ثالث جلسة وتسري إذا ختلف عضو ا لس العام عن حضور اإلجتماعات ملدة تزيد عن ثالث جلسات م -1

وال تزيد عن ستة  النظام إال إذا كانت الظروف اليت حالت بني العضو وحضوره للجلسات قاهرة ومربرةمن هذا ) 27(عليه أحكام املادة 
  .ه الظروف وقبوهلا من عدمهاحلكم خبصوص هذ وتتوىل اجلمعية العمومية التمثيلية شهور ويرغب العضو يف إستكمال عضوية ا لس

  .حيق للجمعية التمثيلية البت يف طلب سفر أحد أعضاء ا لس العام يف حال كانت مدة السفر ال تزيد عن ستة شهور -2
  

  )29(المـادة 
  شغور منصب

 .شغر مركز النقيب مؤقتا ألي سبب يقوم مقامه نائبهاذا  -1
، ن حصل على األكثرية يف االنتخابات السابقة حسب التسلسل ليخلفهيدعو ا لس م، شغر مركز عضو يف ا لس ألي سبب  اذا -2

 .و جتري االنتخابات لشغل املنصب يف حال كانت املدة املتبقية سنة فأكثر، ويستمر ا لس يف أداء مهامه اذا كانت املدة أقل من سنة
ئم، يتولى المجلس العام البت في نوع في حال اإلختالف في إن كان شغور منصب النقيب مؤقت أو دا -3:مالحظة للدراسة 

 .شغور المنصب علماً بأن السقف األعلى للشغور المؤقت هو عام كامل
  

  )30(المـادة 
  تعذر اإلجتماع

مهمة عمل ا لس ملدة ) باعتبارهم جلنة مؤقتة(ستقالة أو الوفاة يتوىل من تبقى من ا لس العام عذر اجتماع ا لس العام بسبب اإلعند ت
 .ويتم دعوة اجلمعية العمومية الختيار جملس جديد يناها شهر أقص
  
  

  )31(المـادة
  محددات لعضوية المجلس

 .ال جيوز لعضو ا لس العام أن يقوم بأي عمل حلساب النقابة أو ملصلحتها تكون له مصلحة شخصية فيه -1
  
  
  



  النظام األساسي لنقابة المهندسين الفلسطينيين 
  مركز غزة

 

 

  16

  )32(المادة 
  تفرغ النقيب

  .اء هيئة املكتب اذا لزم تفرغهم للنقابةحيق للجمعية العمومية فرض مكافأة للنقيب أو أعض
  

  الفروع: رابعاً 
  )33(المادة 

  :و ال تقوم مقامها الجمعية التمثيلية للفرع إختصاصات الجمعية العمومية للفرع
 .وبقية أعضاء اجلمعية التمثيلية للفرع الفرع ونائبه رئيسب إنتخا .1
 ).باألغلبية املطلقة( عزل أي عضو من أعضاء جملس الفرع .2

 :إختصاصات الجمعية العمومية للفرع و تقوم مقامها الجمعية التمثيلية للفرع 
 .على األقل ملناقشة أوضاع الفرع وخططه وأنشطته سنةاإلجتماع كل   .1
يتم إنتخاب أمني سر الفرع وأمني صندوق الفرع و رؤساء اللجان من قبل اجلمعية التمثلية للفرع خالل أول اجتماع للجمعية  .2

 .للفرعالتمثيلية 
  

  )34(المادة 
  اإلستقالة واإلجتماعات والشغور

  .من هذا النظام) 26,27,28,29,30,31(ينطبق على جمالس الفروع املواد رقم 
  

  )35(المادة 
  :إختصاصات رئيس الفرع

 .ت الفرع وترأس جلساته وما حيضره من جلسات للجان داخليةاالدعوة إلجتماع -1
 .لتوقيع على مراسالت الفرعمتثيل الفرع أمام اجلهات الرمسية وا -2
 .التوقيع مع أمني السر على حماضر اجللسات والقرارات اإلدارية -3
  .التوقيع مع أمني الصندوق على الصكوك واملستندات املالية اخلاصة بالفرع لتقدميها للمجلس العام -4
  )36(المادة 

  :إختصاصات مجلس الفرع
 .وازنات املقرة من ا لس العام وسياسات النقابةاإلشراف على تنفيذ األنشطة الداخلية للفرع ضمن امل -1
 .وضع اخلطط املستقبلية للجان وأنشطة الفرع -2
 .التدقيق األويل مللفات اإلنتساب وطلبات أعضاء الفرع -3

  تشكيل اللجان المحلية للفرع من مجلس الفرع أو الجمعية التمثيلية: مالحظة للدراسة 
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  الرابعالفصل 
  الترشح واإلنتخاب

  )37(دة الما
  جدول الترشح واإلنتخاب

وفقاً  لرتشح واإلنتخابصياغة اجلدول الزمين ل مهمة يتوىل ا لس العامو  ،بتحديد موعد إنتخابات الدورة النقابية القادمة يقوم ا لس العام
  :للنموذج التايل

  
  الفعالية  الساعة  التاريخ  اليوم

  .ألعضاء الراغبني بالرتشح واإلنتخابآخر موعد لتسديد رسوم العضوية للعام اجلاري ل      

  . نشر قوائم مجيع األعضاء املسددين لرسوم عضوية العام اجلاري يف كافة الفروع      

  . فتح باب تقدمي اإلعرتاضات والطعون على أعضاء اجلمعية العمومية املسددين للرسوم      

  .ومية املسددين للرسومإغالق باب تقدمي اإلعرتاضات والطعون على أعضاء اجلمعية العم      

  .التمثيليةالعمومية واجلمعية  وجمالس الفروع فتح باب الرتشيح لعضوية هيئة املكتب      

  .التمثيليةالعمومية واجلمعية  وجمالس الفروع إغالق باب الرتشيح لعضوية هيئة املكتب      

  .رشحنيفتح باب اإلنسحاب للمرشحني، وباب تقدمي اإلعرتاضات والطعون على امل      

  .آخر موعد إلنسحاب املرشحني ولتقدمي اإلعرتاضات والطعون على املرشحني      

  .اإلقرتاع وإجراء اإلنتخاباتموعد بدء وإنتهاء       

  
  

  )38(المادة 
  اإلعالن عن اإلنتخابات

على األقل، وكذلك تعميم  متتاليني رمسية ملدة يومنيإحدى الصحف اليف  واالنتخابعالن عن اجلدول الزمين للرتشح إلابا لس العام  يقوم
و على لوحة االعالنات يف مجيع  للنقابة وعلى املوقع اإللكرتوين ،على كافة عناوين الربيد اإللكرتوين لألعضاء املسجلة لدى النقابةاإلعالن 
  .قبل موعد إجراء اإلنتخابات بشهر على األقل الفروع

  
  

  )39( مادة
  لجان اإلنتخابات

  :تشكيل جلان اإلنتخابات املركزية والفرعية على النحو التايل لعاميتوىل ا لس ا
 .جلنة اإلنتخابات املركزية وعدد أعضائها سبعة أعضاء -1
 .مخس جلان إنتخابات فرعية ، لكل فرع من فروع النقابة جلنة وعدد أعضائها مخسة أعضاء -2

  .كافة وفقاً للقانون واللوائح والنظام  باتواالنتخاوتتوىل هذه اللجان اإلشراف الكامل على سري عمليات الرتشح 



  النظام األساسي لنقابة المهندسين الفلسطينيين 
  مركز غزة

 

 

  18

  
  )40( مادةال

  شروط الترشح
األعضاء الذين حيق هلم الرتشح واإلنتخاب هم األعضاء الذين لديهم عضويات سارية املفعول، ومسددين لرسوم العضوية عن العام اجلاري، 

أو اجلمعية العمومية /أو جمالس الفروع و/لعضوية ا لس العام ويشرتط يف األعضاء املرشحني وأوفوا بكافة إلتزاما م حسب النظام، كما و 
  :املدة التالية أن يكون مضى على خترجهم وممارستهم للمهنة داخل الوطن التمثيلية

 سنوات 10        النقيب  -  أ
 سنوات 10        نائب النقيب  - ب
 سنوات 10        أمني السر  - ت
 سنوات 10        أمني الصندوق  - ث
 سنوات  7        رئيس الفرع  -  ج
 سنوات  7      يس الفرعنائب رئ  -  ح
 سنوات  5      عضو جملس الفرع  -  خ
 تسنوا  5    عضو اجلمعية العمومية التمثيلية  - د

  
  )41(المادة 

  رسوم الترشح
  : يتوجب على األعضاء املرتشحني تسديد رسوم الرتشح عند تقدميهم طلب الرتشح، ورسوم الرتشح حسب املناصب على النحو التايل

  شيكل 1000        النقيب  -  أ
 شيكل 1000        يبنائب النق  - ب
 شيكل   800        أمني السر  - ت
 شيكل   800        أمني الصندوق  - ث
 شيكل   700        رئيس الفرع  -  ج
 شيكل   700      نائب رئيس الفرع  -  ح
 شيكل   500      عضو جملس الفرع  -  خ
 شيكل   500    عضو اجلمعية العمومية التمثيلية  - د

  
  )42(المادة 

  األوراق اإلنتخابية
  :رتاع بإختيار املرشحني الذين يرغب بإنتخا م من ورقتني إنتخابيتني على النحو التايليقوم كل عضو يرغب باإلنتخاب واإلق

  .وختتص بإختيار هيئة املكتب وهي ورقة موحدة لكافة األعضاء يف كافة الفروع :الورقة األولى
  .وختتص بإختيار رئيس الفرع ونائبه وهي خاصة بالفرع املسجل فيه الناخب :الورقة الثانية

  ختتص باختيار األعضاء املمثلني عن الفرع وهي خاصة بالفرع املسجل فيه الناخب :ة الثالثة الورق
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  )43(المادة 

  أحكام إنتخابية عامة
  .يتم إنتخاب أعضاء هيئة املكتب من كافة أعضاء اجلمعية العمومية للنقابة يف كافة احملافظات - 
  .ة أعضاء الفرع الذين حيق هلم اإلقرتاعيتم إنتخاب أعضاء اجلمعية التمثيلية للفرع من قبل كاف - 
  .يتم إنتخاب أعضاء جملس إدارة الفرع من قبل كافة أعضاء الفرع الذين حيق هلم اإلقرتاع - 
  .رئيس الفرع يكون عضواً يف ا لس العام للنقابة - 
  .الفروع يكونوا أعضاء يف اجلمعية العمومية التمثيلية عن فروعهم جمالس - 
  . وا أعضاء يف اجلمعية العمومية التمثيلية بغض النظر عن فروعهمأعضاء هيئة املكتب يكون - 
  .يتم إكمال أعداد ممثلي الفروع من قائمة اإلنتخابات اخلاصة مبمثلي الفرع حسب عدد األصوات - 
 أو أي مكان حتدده جلنة اإلنتخابات املركزية مسة للنقابة يف كافة حمافظات غزةتتم عملية اإلقرتاع يف املقرات اخل - 

  
يمثل فرع غزة في المجلس العام ثالث أعضاء وهم رئيس الفرع نائبه وأمين سر الفرع ويتم إنتخابهم من الجمعية  -قترح م

 . العمومية للفرع
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  الخامسالفصل 
  الشئون المالية 

  )44(المادة 
 :من  النقابة موارد تتكون
 .ا لس قرهاي  ىأخر  جزائية أو رسوم وأية ياألساس النظام وجبمب املقررة واالنتساب يةالسنو  يةالعضو  رسوم  . أ

 .و ال تتناقض مع القانون ا لس يهاعل ٌوافقاليت ي واهلبات اإلعانات  . ب
 .اوعقارا  النقابة أموال استثمارات ريع  . ت
 . ياألساس ونظامها للقانون وفقاً  تقدمها يتال اخلدمات مقابل النقابة حتصلها أخرى مبالغ ية أ  . ث
 .يةالغا هلذه عتوض أنظمة يةأ يف أو ياألساس النظام يف يفائهاواست فرضها و كيفية  واملوارد الرسوم دحتد  . ج

 
  )45(المادة 

  السنة المالية
  .من كل عام) ديسمرب(من شهر كانون األول ) 31(يف  ي وتنته )يناير (ينالثا كانون شهر من األول يف للنقابة يةاملال السنة تبدأ
  

  )46(المادة 
  السنوية لموازنةا

 .هيعل قيللتصد ةيالعموم ةياجلمع إىل السابقة يةاملال للسنة ةياخلتام اتاحلساب ا لس دمقي  .1
 .هايعل قيللتصد ةيالعموم ةياجلمع على رضهاعي و املقبلة ةياملال للسنة موازنة سنة كل يف ا لسيعد  .2
 و موازنة السنة ةاخلتامي ات مواعيدها للتصديق على احلسابيف تمثيليةأو ال يةالعموم ةياجلمع انعقاد دون يةاستثنائ ظروف حالتاذا  .3

أن جتتمع  إىلو ملدة أقصاها ثالثة أشهر ، شهريا  1/12اجلديدة يستمر يف اجلباية و يتم االنفاق على أساس امليزانية املنصرمة بواقع 
 .اجلمعية العمومية و تصادق على احلساب اخلتامي و املوازنة اجلديدة

 .ا لس العامللمجلس العام إقرتاح جلان إستثمار ويصوت عليها من  حيق .4
 .النقابة موازنته للسنة املالية املقبلة وتعرض على اجلمعية العمومية التمثيلية للمصادقة عليها فروعيعد كل فرع من  .5

  
  )47(المادة 

  تنمية اإليرادات
 يقوحتق النقابة وملنفعة أنشطتها لتغطية املتحصل الدخل يستخدم أن طٌةيشر  لدخلل املدرةيع املشار وتأسيس  األنشطة إقامة يف احلق للنقابة
  .أهدافها
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  )48(المادة 

  التوريد والصرف
  .ويعترب اإليراد مركزي ة من ا لس العامك املعتمدو يف حسابات البن فروع النقابة و مراكزها و مجيع مؤسسا ا يراداتمجيع إتودع  - 
 .و حسب موازنات مقرة أو صرف أي مبالغ يقرها ا لس ملصلحة الفرع ركزي بقرارات من ا لس العاميكون الصرف للفروع م - 

 .العام ا لس من بقرار إال النقابة أموال من ء يبش التصرف وزجيٌ  ال - 

 .ا لس من بقرار عنهما وبين من أو الصندوق نيٌ وأم بٌ يالنق ٌوقعهاي والصرف ٌداعياإل أوامر - 

شيكل و النقابة  2000شيكل يف خزينته باستثناء فرع غزة جيوز له االحتفاظ مببلغ  1000ع االحتفاظ بأكثر من ال جيوز للفر  - 
 .شيكل  5000العامة هلا االحتفاظ مببلغ 

 .سجل اإليرادات النقدية والعينية واملصروفات على وجه مفصل وفقاً لألصول املالية املتبعةتنظيم  يتوجب على ا لس العام - 
  

   ولي التوفيق،،،واهللا


