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  كلمة شكر
  

لمسؤولية تجاه أصحاب المصالح االقتصادية والمستثمرين فإننا وللمرة إيماناً منا با
وذلك لتسهيل .الثانية نقوم بإصدار دليل تسجيل المشاريع االستثمارية في فلسطين

وفي هذا . مهمة المستثمر وصاحب فكرة المشروع لتسجيل مشروعة والمحافظة عليه
البيرة بالشكر -ام اهللافظة رمحا يتقدم رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة المقام 

في دائرة تسجيل  األخوةفي إنجاز هذا الدليل ونخص بالذكر  أسهموالعرفان لكل من 
دائرة  ، الوطنيفي وزارة االقتصاد  دائرة تسجيل المشاريع الصناعيةوالشركات 

ضريبة الدخل والقيمة المضافة في وزارة المالية، دائرة التنظيم والتراخيص في 
شؤون  هيئة، والتعليم، الهيئة العامة للبترولكم المحلي، وزارة التربية وزارة الح

البيئة، وزارة الصحة، الدفاع المدني وبلديتي رام اهللا والبيرة ، وجميع المؤسسات 
  .التي تعاونت معنا في تقديم المعلومات الهامة لهذا الدليل

على إنجاز وتنفيذ هذا  موظفي الغرفة الذين عملوا لألخوةكما نتقدم بالشكر الجزيل 
  .وإخالصالعمل بكل جهد 

  
  لهؤالء جميعاً منا كل الشكر والتقدير

  
  
  رئيس الغرفة
  خليل رزق
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 المقدمة
يواجه معظم المستثمرين صعوبات في تحديد الجهات الرسمية التي يجب أن يبدأ منهـا    

متطلباتـه فـي   للحصول على الترخيص نتيجة عدم المعرفة الكافية بظروف االسـتثمار و 
فلسطين، ولعل قيام بعض الجهات بإصدار النشرات والكتيبات الخاصة بهـذا الموضـوع،   
ساعد على توفير جزء مهم من المعلومات المطلوبة، ومع ذلك فان العديـد مـن رجـال    
األعمال والمستثمرين يتوجهون للغرفة التجارية لطلب هذه المعلومـات، حيـث أن حالـة    

   .النقص ما زالت قائمة

لذا ارتأت الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة رام اهللا والبيـرة أن يـتم جمـع وتصـنيف     
اإلجراءات الضرورية الالزمة لترخيص المنشآت االقتصادية واألوراق الثبوتية المطلوبـة  
من كل مؤسسة في دليل إرشادي يسهم في توفير الجهد والوقت الالزم على المسـتثمرين  

  .ن الخارجالمحليين والقادمين م

لقد تم تقسيم هذا الدليل إلى أربعة فصول رئيسية، عالج الفصل األول موضـوع الكيـان   
القانوني للمشاريع االقتصادية في فلسطين، وتعريفات عامة، بينما تطرق الفصـل الثـاني   

  .إلجراءات تسجيل هذه المشاريع لدى الدوائر الرسمية والمؤسسات المختلفة

صص لتسجيل المشاريع لدى البلديات والمجالس المحلية والغرف أما الفصل الثالث فقد خ
كما فضلنا أن يكون الفصل الرابع  لشرح اإلجراءات الالزمة لعمليـة التصـدير    .التجارية

  .واالستيراد

آملين أن يضيف هذا العمل خدمة جديدة للقطاع الخاص الفلسطيني وأن يسهم في إنجاز   
  .لمشروعاألهداف التي تم تحديدها لهذا ا
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  الفصـل األول

  
  

  الكيان القانوني للمشاريع االستثمارية - 
  العالمات التجارية وبراءات االختراع - 
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تعتبر المشاريع الفردية والشركات العادية والمساهمة الخاصـة هـي الصـفة    
الضفة الغربية وقطاع غزة، وفـي   الغالبة على معظم المشاريع االقتصادية في

السنوات األخيرة تم تسجيل عدد ال بأس به من الشركات المساهمة العامة، لـذا  
فان إيضاح األشكال القانونية  للمشاريع االستثمارية في فلسطين يعزز معرفـة  
رجال األعمال بهذه األنواع ويوضح الفروقات بينها، ذلـك أن اختيـار كيـان    

وع يعني أن االلتزامات المترتبة علـى عمـل الشـركة أو    قانوني معين للمشر
  .الشركاء ستكون محددة بناء على هذا الشكل القانوني

    

1  
هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية بالتضامن 

وتتألف شركة التضامن  .والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها
، يعـدون فيمـا   ثالثينمن عدد من األشخاص ال يقل عن اثنين وال يزيد على 

  .بينهم عقد الشركة يوضح فيه حقوق والتزامات كل منهم كشريك في الشركة

ويعتبر الشريك المفوض بإدارة الشركة والتوقيع عنها وكـيال عـن الشـركة،    
الوكيل أو المفوض وباآلثـار المترتبـة   وتلتزم الشركة باألعمال التي يقوم بها 

وال يجـوز إخـراج أي   . على هذه األعمال وتعود على هذا الشريك بالمطالبة
شريك من الشركة إال بقرار من المحكمة، ولكن يجوز ألي شريك االنسـحاب  
بإرادته الخاصة ويتحمل مع بقية الشركاء بالتضامن مسؤولية الديون المترتبـة  



8 
 

ابه منها، وال يجوز لدائن شركة التضامن الرجوع إلـى  على الشركة قبل انسح
  .األموال الخاصة للشركاء قبل الرجوع على أموال الشركة

 
2  

 أكثـر وهي الشركة التي تشمل نوعين من الشـركاء األول شـريك عـام أو    
ديون الشركة وجميع عقودها  مسؤولون بصفة شخصية بالتضامن والتكافل عن

والتزاماتها في أموالهم الخاصة والثاني شريك محدود المسؤولية أو أكثر يكون 
فـي حـين أن الشـركاء    . كل منهم مسؤول برأسماله الذي دفعه في الشـركة 

العامون المتضامنون يتولون اإلدارة بينمـا الشـركاء محـدودي المسـؤولية     
  . رةليس لهم الحق في اإلدا" الموصون"

3 
 موزعة على عدد من المسـاهمين  أسهموهي الشركة التي يتألف رأسمالها من 

ا محدودة بمقدار مساهمة كل مـنهم برأسـمال   هوتكون مسؤولية المساهمين في
. والذمة المالية للشركة المساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مسـاهم . الشركة

مسـؤولة عـن ديونهـا     -بموجوداتهـا وأموالهـا    –وتعتبر الشركة وحدها 
والتزاماتها وخسائرها وال يكون المساهمون مسؤولين شخصيا عـن خسـائر   

  :والتزامات الشركة إال بمقدار مساهمتهم وهي نوعان

1 
شركاء فيها عن اثنين وال حيث ال يقل عدد ال أنواع الشركات شيوعاً أكثروهي 

يزيد عن خمسين يتعاطون معا عمال بقصد الربح، وتكون فيها المسؤولية لكافة 
يتم االكتتاب بها باتفاق مجموعـة   أسهمالشركاء محدودة، ويتكون رأسمالها من 

 رأسمساهمين وال يتم طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام، ويجـب أن ال يقـل   
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الشـركة  ويتـولى إدارة  .  دينـار  30000ركة عن لهذه الش المصرح به المال
مجلس إدارة يحدد النظام الداخلي عدد أعضائه ومؤهالتهم علـى ان ينتخـب   

أو هيئـة مـديرين،    مجلس اإلدارة رئيساً ونائباً للرئيس ويحق له تعيين مـدير 
 10وللشركة هيئة عامة مكونة من جميع الشركاء، كما يشترط القانون اقتطـاع  

وان تستمر في هذا االقتطـاع   .الشركة سنويا كاحتياطي إجباريمن أرباح % 
من راس مال الشـركة  % 25على أن ال يتجاوز مجموع االقتطاعات ما نسبته 

  .المكتتب به

2 
تعتبر من أهم أنواع الشركات من الناحية االقتصادية، ويتألف رأسـمالها مـن   

لتداول وتطرح لالكتتاب العام، وللشركة المساهمة العامة شخصـية  قابلة ل أسهم
اعتبارية منفصلة عن مالكها الذين يجب أن ال يقل عددهم عن سبعة أشخاص، 

المـال،   رأسمن %  20وال يجوز أن تزيد مساهمة المؤسس الواحد منهم عن 
  .دنيار اردين مليونكما يجب أن ال يقل رأسمال الشركة المساهمة العامة عن 

% 20أن يكتتبوا بما ال يقل عن  العامة وعلى المؤسسين في الشركة المساهمة 
من مجموع رأس المـال  %75وان ال يزيد مجموع االكتتاب عن  رأسمالهامن 

ويسـتطيع أي   .العـام ما تبقى من رأسمالها لالكتتـاب   ويطرح المصرح به،
ي ، وتنحصـر  مساهم التخلص من ملكيته لها ببيع األسهم في السـوق المـال  

مسؤولية حامل األسهم بمقدار حصته في الشركة ، ويحظر التصرف في السهم 
التأسيسي قبل مرور سنتين على األقل  على منح الشركة حق الشـروع فـي   

ويتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة ال يقل عدد أعضائه . العمل
   ..اء الهيئة العامة للشركةسبعة أعضاء يتم انتخابهم مباشرة من قبل أعضعن 
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في هذا الجزء من الكتيب سيتم التطرق لتعريف العالمـات التجاريـة وكيفيـة    
  .  ، وبراءة االختراع)بطاقة التبيين(تسجيلها، االسم التجاري، الوصف التجاري 

  العالمة التجارية 
لنية استعمالها على أية بضـائع أو فيمـا   وهي أية عالمة استعملت أو كان في ا

يتعلق بها، للداللة على أن تلك البضائع تخص صاحب العالمة بحكم صنعها أو 
  .انتخابها أو الشهادة أو االتجار بها أو عرضها للبيع

وكل من يرغب في أن يستقل في استعمال عالمة تجارية لتمييز البضائع التـي  
أو مما اصدر شهادة بها أو البضائع التـي   هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه

  .يتجر أو  ينوي االتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العالمة

ويجب أن تكون العالمات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفة مـن حـروف أو   
رسوم أو عالمات أو خليط من هذه األشياء ذي صفة فارقة،  أي أن العالمـة  

كفل تمييز بضائع صاحبها عن بضـائع غيـره   التجارية موضوعة على شكل ي
يتم تسجيل العالمات التجارية لدى مكاتـب وزارة االقتصـاد   حيث . من الناس
  الوطني 

  االسم التجاري
وهو االسم أو اللقب المستعمل في أية تجارة سواء بصفة شركة عادية أم بغير 

  .ذلك
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  )بطاقة التبيين(الوسم التجاري 
  :رة أخرى يشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلىكل وصف أو بيان أو أية إشا

  .رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها -  أ
  .المكان أو البالد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منها -ب
  .طريقة صنع البضائع أو إنتاجها - ج
  .المواد المؤلفة منها البضائع  - د

  .طبع ال يزال معموال به هـ كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق

  :ويتكون الوسم التجاري أو بطاقة التبيين من
  .اسم المنتج والعالمة التجارية للمنتج .1
  .نوع المنتج .2
  .اسم وعنوان المستورد في حالة استيراد المنتج .3
  .مكان اإلنتاج واسم وعنوان المنتج .4
  .تاريخ اإلنتاج وتاريخ االنتهاء .5
  .مركباته/ مستويات المنتج .6
  .حافظة أو أدوات تخزينأي مواد  .7
  .حجم المنتج .8
  .طريقة التخزين .9

  .يجب أن يكون الوسم مطبوعاً على المنتج وليس ملصقاً عليه أو به :مالحظة
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أو سلعة تجارية جديدة، أو استعمال أيـة وسـيلة اكتشـفت أو     جديداً هو نتاجاً
  .عرفت أو استعملت بطريقة جديدة ألية غاية صناعية

، يحق للمخترع الحقيقي 1953لسنة  22انون براءات االختراع رقم بمقتضى ق
األول ألي اختراع جديد أن يحصل على امتياز باختراعه يخوله الحق المطلـق  
في استعماله واستثماره وتشغيله وصنعه وإنتاجـه وتجهيـزه وبيعـه أو مـنح     

وتكون جميع امتيـازات االختراعـات الممنوحـة علـى     . رخص للغير بذلك
لية الذين منحت لهم، دون أن تضمن الحكومة أن تكـون مسـؤولة عـن    مسؤو

ويتطلـب تسـجيل    .ة االختراع أو نفعه أو مزاياه أو مطابقته للمواصـفات يجد
  :براءة االختراع تقديم طلب الى وزارة االقتصاد الوطني مرفقا باالتي

 .الصلح قاضي من موقع اختراع امتياز طلب نموذج .1
 .علمياً االختراع اسم يكون إن يجب االختراع مواصفات نموذج .2
 . العربية باللغة االختراع عن ومفصل كامل شرح .3
 .واالنجليزية العربية باللغتين النشر نموذج .4
  . A4 ابيض ورق على لالختراع التوضيحية الرسوم .5
 الشخصية إثبات أو معنوية هيئة الطالب كان إذا الشركة تسجيل شهادة .6

 لإلفراد
 . محام أو وكيل بواسطة مقدم الطلب نكا إذا قانونية وكالة .1

  اإليرادات من مصدقة الدفع وصل عن نسخة .2
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  الفصل الثاني
  

 .اإلجراءات التمهيدية لالستثمار في فلسطين -
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  .الدفاع المدني  -
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ثم عدل  م،1998في العام  1رقم  صدر قانون تشجيع االستثمار في فلسطين 

2011لسنة ) 2(قرار بقانون رقم بموجب   

للسلطة الوطنية الفلسطينية في منح معاملة تفضـيلية  حيث أجاز القانون الحق   
للمستثمرين على أساس الجنسية وبموجب االتفاقيات التجارية أو االسـتثمارية  
الثنائية أو متعددة األطراف التي تعقدها السلطة مع دول أخرى دون المسـاس  

  .بالمثلبحقوق اآلخرين ومع مراعاة مبدأ المعاملة 

كمتطلب أساسي لتأسيس بيئة اسـتثمارية قويـة    عديالتهوت وقد جاء هذا القانون
ومتينة تهدف بالدرجة األولى إلى تشجيع المستثمرين المحليين واألجانب علـى  

  . االستثمار في فلسطين

كما واكب صدور هذا القانون إنشاء الهيئة العامة العليا لالستثمار التـي تعنـى   
التنميـة    إسـتراتيجية أولويـات  بتنفيذ برامج التنمية االقتصادية وفق أهداف و

الفلسطينية ككل وكذلك تشجيع المستثمرين على زيادة االستثمار داخل فلسطين 
إضافة إلى إصدار رخص االستثمار ومنح عدد من الحوافز التي تسـاعد فـي   

  .تنشيط قطاع االستثمار بشكل عام 

والحـوافز   كانت هويته أن يتمتع بعدد من تلك المزايـا  المستثمر أياًويستطيع  
  -:أهمهاوالتي من 

  حق اإلقامـة الدائمـة فـي     المهجر واألجنبيمنح المستثمر الفلسطيني من
  .الساريةفلسطين وفقاً للقوانين 
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    ًمنح حوافز ضرائبية سخية وإعفاءات  من الرسوم ولفترات مختلفة تبعـا

  .لحجم المشروع
    الخـارج   سهولة تحويل المستثمر لرأس المال واألربـاح المتحققـة إلـى

  .شريطة أن يكون قد أتم دفع المستحقات المنصوص عليها في القوانين
     ضمان عدم تأميم المشروعات أو مصادرتها أو الحجز علـى أموالهـا أو

  .االستيالء عليها أو تجميدها أو التحفظ عليها إال عن طريق القضاء

الستثمار  بنموذج طلب اولالستثمار في فلسطين يتوجب على المستثمرين التقدم 
علـى أن يكـون     الـوطني مراقب الشركات في وزارة االقتصاد /لدى مسجل

مرفق به عقد تأسيس الشركة مع نسخة من النظام الداخلي للشـركة وأيـة   
  .  معلومات أخرى  ينص عليها قانون الشركات والنموذج المطلوب تعبئته

لشـريك  وأما بالنسبة للشركة التي تحتوي على شركاء أجانـب فـال يجـوز ل   
، % 49المـال عـن    رأسالشركاء األجانب أن تتجاوز نسبة مساهمتهم في /

ومن ناحية أخرى يتوجب على الشركة أن تتقدم بطلـب للحصـول علـى إذن    
على أن يرفـق   الوطنيالشركاء األجانب لدى وزارة االقتصاد /عمل للشريك 

  .الطلب بصورة عن جواز سفر الشريك األجنبي 
تثمرة أن تحصل على رخصـة التسـجيل التـي تثبـت     وتستطيع الشركة المس

 رأسمن %  0.5وجودها وتمكنها من ممارسة أعمالها بعد دفع الرسوم بنسبة 
مال الشركة وكافة الرسوم األخرى المصاحبة لعملية التسجيل واستيفائها لكافـة  

ذلك خالل فترة ال تتجاوز أسبوعين إلى ثالثة أسـابيع   منها،الشروط المطلوبة 
  .فع الرسومبعد د
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وفي حالة كون الشركة فرع لشركة أجنبية في الخارج فيتوجب على المستثمر  
بطلب تسـجيل هـذا    الوطنيأن يتقدم لدى مسجل الشركات بوزارة االقتصاد 

  :الفرع على أن يكون الطلب مرفقاً باألوراق الثبوتية التالية 
تسـجيلها   نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي وشهادة - 1

في البلد األم، على أن تكون مصدقة من سفارة فلسطين فـي بلـد المقـر    
  .الرئيسي للشركة األجنبية

قائمة بأسماء أعضاء هيئة مديري الشركة مطبوعة علـى ورق الشـركة     - 2
الرسمي وموقعة من قبل رئيس هيئة المديرين ومختومة بخـاتم الشـركة   

  .الرسمي 
يين المفوضين والمعتمـدين بالمتابعـة   أسماء وعناوين األشخاص الفلسطين - 3

نيابة عن الشركة على أن تكون مطبوعة علـى ورق الشـركة الرسـمي    
  .وموقعة من قبل رئيس هيئة المديرين ومختومة بخاتم الشركة الرسمي 

وبعد أن يقوم المستثمر بدفع الرسوم المستحقة والوفـاء بالمتطلبـات السـابقة    
لشركة كشركة أجنبية في فلسطين يـتم  يصدر مراقب الشركات شهادة تسجيل ل

  .السماح بموجبها للشركة بمزاولة أعمالها والبدء بعملياتها االستثمارية 
  :إجراءات الحصول على إذن إقامة في فلسطين 

يتعين على أي مستثمر فلسطيني من المهجر أو أجنبي يرغب فـي الحصـول   
  :يليعلى إذن إقامة أن يأخذ بعين االعتبار ما 

كافة متطلبات نموذج طلب االستثمار من اجل الحصـول علـى    استكمال -
الموافقة المبدئية على االستثمار في فلسطين من قبـل دائـرة االسـتثمار    

  .بوزارة االقتصاد الفلسطينية  
  .تقديم دراسة جدوى لمشروع االستثمار -
  .في حال كون االستثمار شركة يتوجب تقديم نسخة عن نموذج تسجيل الشركة -
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  .خة عن جواز سفر المستثمر وأربع صور شخصية تقديم نس -
وبعد أن يكون المستثمر قد أتم المتطلبات السابقة تقوم دائرة االستثمار بالوزارة 
بالرد على طلب االستثمار خالل ثالثة أسابيع من تقديمه وإذا كان الرد ايجابيـاً  

صول فسوف يكون في شكل نموذج لشهادة استثمار وبها يستطيع المستثمر الح
  .على إقامة في فلسطين لمدة عام 

يتوجب على المستثمرين غير المقيمين في فلسطين والذين ال يحملون 
والذين يخططون للحصـول  ) الفلسطيني في المهجر، األجنبي ( بطاقات هوية 

  :على إقامة في فلسطين  القيام باإلجراءات التالية 
  لمناطق الفلسطينية لالحصول على تأشيرة دخول.  
 لحصول على إذن إقامةا.  
  التسجيل كشركة والحصول على إذن عمل.  

وللحصول على تأشيرة دخول للمستثمرين األجانـب والفلسـطينيين فـي    
المهجر يتوجب أوال التقدم بطلب إلى دائرة االسـتثمار فـي وزارة االقتصـاد    

 100المال المستثمر عـن   رأسلالستثمار في فلسطين على أن ال يقل  الوطني
والر أمريكي وان يكون ضمن المشاريع اإلنتاجية التي تفيد قطاع كبيـر  آلف د

من قطاعات التنمية االقتصادية في فلسطين ، حيث تقوم الدائرة بتقـديم طلـب    
لوزارة الداخلية من اجل الحصول على تأشيرات الدخول الخاصة بالمستثمرين 

ها أربعة شهور بناء ، على انه يمكن تمديدها لمدة إضافية قدرأشهرولمدة ثالثة 
على توصية دائرة االستثمار وفي ضوء تقييم الخطوات الجادة التـي اتخـذها   

وبالنسبة الذونات العمل والعمال فانه يمكـن  . المستثمر للبدء في تنفيذ المشروع
الحصول عليها من وزارة العمل وبالتنسيق مع دائـرة االسـتثمار فـي وزارة    

  . الوطنياالقتصاد 
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 12حسب القانون األردني رقم  الوطنيتقسم الشركات في وزارة االقتصاد 
قرار بقانون وتعديالته بموجب  والمطبق حالياً في الضفة الغربية  1964 لعام

 م2008لسنة ) 6(رقم 
  
  .شركة مساهمة عامة  )1
  .شركة مساهمة خاصة محدودة  )2
  .تضامن -شركة عادية  )3
  .توصية بسيطة - ركة عادية محدودةش )4

ولتسجيل كل نوع من األنواع السابقة ال بد من التوجـه إلـى دائـرة تسـجيل     
، وعلى المسـتثمر القيـام بـاإلجراءات    الوطنيالشركات في وزارة االقتصاد 

  :التالية

بتحضـير   الوطنييقوم المستثمر قبل التوجه إلى وزارة االقتصاد  .1
لنظام الداخلي الخـاص بشـركته   ثالث نسخ من عقد التأسيس وا

عليها طابع  محام مرخص، أو مكتب استشاري متخصص ووكالة
، حيث يقوم بتحضـير عقـد التأسـيس والنظـام     نقابة المحامين

الداخلي، كما توكل إليه مهمة متابعة إجراءات تسـجيل الشـركة   
  .لدى وزارة االقتصاد وذلك بوكالة رسمية
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د لكل نـوع مـن أنـواع    تعبئة نموذج تسجيل الشركات، ويوج  .2
الشركات نموذج خاص به، ويحتوي النموذج على خانتين السمين 

  .مختلفين للشركة
  :إرفاق طلب التسجيل باألوراق الثبوتية التالية .3

  .صور هويات أو جوازات السفر للمؤسسين -  أ
يتم الحصول عليها من خـالل   موافقة على اسم الشركة - ب

  .لوطنيمكتب تسجيل الشركات في وزارة االقتصاد ا
  .إجراءات التسجيل إلكمالوكالة خصوصية لمحام  - ت

  .في حالة الشركة العادية والمساهمة يتم طلب عقد التأسيس فقط: مالحظة* 

  :رسوم التسجيل* 
  تختلف رسوم التسجيل حسب الكيان القانوني للشركة، ففي حالة كون 

  :ة يتم تقاضيوصيصخالمساهمة الشركة  ) أ
  .رح بهمن رأسمال الشركة المص 0.001 - 1
  .شيكل رسوم تسجيل 285 - 2
  .شيكل رسوم طلب تدقيق اسم الشركة 87 - 3
شيكل عن كل توقيع لمؤسسي الشـركة، هـذا فـي حالـة حضـور       84 - 4

أمـا  . المساهمين إلى وزارة االقتصاد والتوقيع على نموذج التسجيل هناك
  .في حال التوقيع لدى كاتب عدل فال يتم استيفاء هذه الرسوم

  :ساهمة العامةالشركة العادية والم ) ب
يتم استيفاء نفس المبالغ التي تستوفى في حالة الشـركات المسـاهمة   

  :ما عدا الخصوصية
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شيكل في الشركات العادية  493رسوم التسجيل حيث يتم تقاضي  .1
  .شيكل في الشركات المساهمة العامة 285و 

  .من رأس المال في البنك% 25ال يشترط إيداع  .2
  .ي حال الشركة العاديةف ال يوجد رسوم على رأس المال .3

بعد ذلك يتم إرسال طلب التسجيل إلى قسم العالقات التجارية ويتم تدقيق االسم 
 .مرة أخرى، وبعد الموافقة يتم تسليم الطلب إلى المحامي الموكل من الشـركة 

  .بعد استيفاء كافة اإلجراءات السابقة تصدر شهادة تسجيل مؤقتةو
  : مالحظات

  .يتم دفعها في البنكجميع المبالغ السابقة  
في حالة إجراء أية تعديالت على أسماء المساهمين يتم إصدار شـهادة تسـجيل    

مراقـب الشـركات ودفـع     إلىبعد تقديم طلب بذلك  جديدة بالتعديالت الجديدة
  .الرسوم المترتبة على هذا الطلب

المبالغ والرسوم أعاله قد تتغير بين الحين واآلخر، لذا يجـب مراجعـة وزارة    
  .االقتصاد بشأن هذه الرسوم

 
  :يتطلب تسجيل العالمات التجارية إحضار األوراق الثبوتية التالية

يتم الحصول عليه من وزارة  - تعبئة نموذج طلب تسجيل العالمات التجارية -1
  .مسجل العالمات التجارية -الوطنياالقتصاد 

  .ةنسخة شهادة تسجيل الشرك -2
في حالة إذا ما كان المتقدم بطلـب تسـجيل العالمـة    (نسخة من اتفاقية الوكالة  -3

 ).التجارية وكيالً لشركة أخرى أو شخص آخر
 .الشركة شهادة عن وصوره الصناعي أو التجاري السجل عن نسخة  -4
 2  عدد التجارية العالمة لنموذج صور  -5
 اإليرادات من مصدقة الدفع وصل عن نسخة -6
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  :ل االسم التجاريإجراءات تسجي
  :يتطلب تسجيل األسماء التجارية إحضار األوراق الثبوتية التالية  

يتم الحصول عليه من مكتـب   -تعبئة نموذج طلب تسجيل االسم التجاري - 1
  .الوطنيالسجل التجاري بوزارة االقتصاد 

  .نسخة من شهادة تسجيل الشركة - 2
  تي تحتوي على نسخة من شهادة تسجيل الشركة في الغرفة التجارية وال - 3

  .العنوان التجاري 
  .رأس المال 
  .إيضاح ما إذا كان التسجيل لشركة أو فرد 

  .نسخة من بطاقات تعريف األشخاص المشمولين بتسجيل االسم التجاري - 4
في حالة إذا كـان المتقـدم وكـيالً    (نسخة مصدقة من التفويض القانوني  - 5

  ).لشركة أخرى أو لشخص آخر

  :ريإجراءات تسجيل الوكيل التجا
وزارة لـدى  على الوكيل التجاري القيام بتسجيل الوكالـة التجاريـة   

  :إحضار األوراق الثبوتية التاليةذلك ويتطلب االقتصاد الوطني 
تعبئة نموذج طلب تسجيل وكيل تجاري ويقدم إلى مسجل الوكيل  - 1

  .التجاري بوزارة االقتصاد
  .طلب تسجيل الوكالة - 2
  .شهادة تسجيل في الغرفة التجارية - 3
  ).وزارة المالية(ادة تسجيل من الضريبة شه - 4
في حالـة إذا كـان مقـدم    ) محلي(تفويض قانون لشخص مقيم  - 5

 .الطلب شركة أجنبية
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  :براءة االختراعإجراءات تسجيل 

ويتطلب تسجيل براءة االختراع تقديم طلب إلى وزارة االقتصاد الوطني مرفقاً 
  :باالتي
 .لحالص قاضي من موقع اختراع امتياز طلب نموذج .7
 .علمياً االختراع اسم يكون إن يجب االختراع مواصفات نموذج .8
 . العربية باللغة االختراع عن ومفصل كامل شرح .9

 .واالنجليزية العربية باللغتين النشر نموذج .10
  . A4 ابيض ورق على لالختراع التوضيحية الرسوم .11
 الشخصية إثبات أو معنوية هيئة الطالب كان إذا الشركة تسجيل شهادة .12

 فرادلإل
 . محام أو وكيل بواسطة مقدم الطلب كان إذا قانونية وكالة .3

  اإليرادات من مصدقة الدفع وصل عن نسخة .4
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بشكل أساسي فإن مهمة ترخيص المنشآت الصناعية تعتبر من مهام وزارة 

حيث ينقسم الترخيص الصناعي إلى قسمين حسب نوع  االقتصاد الوطني
  :الصناعة

  :الصناعات    التحويلية) 1(
هي أي صناعة يتم بموجبها تحويل المادة من شكل إلى آخر أو تحويـل طبيعـة   

  . المادة إلى مادة أخرى مثل الصناعات الغذائية، الجلود، الصناعات الدوائية
وللحصول على الترخيص الصناعي الخاص بالصناعات التحويلية يجب اتبـاع  

  :الخطوات التالية
على المستثمر أن يعبئ نموذج طلب الترخيص الخـاص بالصـناعات    يتعين -1

  :مرفقاً بما يلي االقتصادالتحويلية والذي يحصل عليه من وزارة 
  :عقد التأسيس متضمناً ما يلي -أ

  .اسم المشروع، المركز الرئيسي، الموقع*  
أصحاب المشـروع أو    /صور عن هوية صاحب ( أصحاب المشروع*  

  ) .لسفرصورة عن جواز ا
  .فترة اإلنشاء، أهداف وغايات المشروع، رأس المال*  
  .النظام الداخلي - ب
  .شهادة تسجيل الشركة، إذا كان المصنع شركة - ت
  .عقد اإليجار أو سند الملكية - ث

او صورة مصـدقة   .مصدق من قبل مساح مرخص مخطط للمساحةإرفاق  -2
  .عن رخصة البناء
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 100صناعية التي يقل رأسمالها عـن  تعبئة نموذج دراسة أولية للمشاريع ال -3
ألـف دوالر   100ألف دوالر، أما المشاريع الصناعية التي يزيد رأسمالها عـن  

  .يشترط أحياناً تقديم دراسة جدوى مفصلة عن المشروع الصناعي المراد إنشاؤه
بعد ذلك مهمة توجيه الخطابات إلي الجهـات   االقتصاد الوطنيتتولى وزارة  -4

ذات الصلة للوقوف على رأيها حـول تـرخيص المشـروع      الرسمية األخرى
  :الصناعي وهي

دوائر البلديات والمجالس القروية وذلك للمشاريع الصناعية التي تقع فـي   - أ
  .حدود الهيكل التنظيمي للبلدية أو المجلس

للمشاريع الصناعية ) الجهة المركزية للتنظيم والبناء(وزارة الحكم المحلي  -  ب
  .ل التنظيمي للبلديات والمجالـس القرويةالتي تقع خارج الهيك

  .دائرة صحة البيئة لكافة المشاريع الصناعية -  ت
  .وزارة الزراعة للمشاريع الصناعية ذات الصلة بالنشاط الزراعي -  ث
  .سلطة المياه الفلسطينية للمشاريع ذات الصلة -  ج
الهيئة العامة للبترول للمشاريع الصناعية مثل محطات الوقـود ومصـانع    -  ح

  .كيماوية والغازالمواد ال
  .وزارة الصحة ودائرة الرقابة الدوائية للمشاريع الصناعية ذات الصلة -  خ
  .Cالتنظيم اإلسرائيلي للمناطق التي تقع ضمن منطقة  - د
سلطة البيئة للمشاريع الصناعية التي لها أثر مباشـر علـى البيئـة مثـل      - ذ

  .الكسارات والمدابغ

  
  :الصناعات  التعدينية) 2(
  ).اجرالكسارات والمح(  
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بالنسبة لترخيص الكسارات والمحاجر، يتبع نفس إجراءات ترخيص الصـناعات  
  :التحويلية سابقة الذكر باإلضافة إلى اإلجراءات التالية

  ).إخراج قيد(إرفاق صورة طبق األصل عن إثبات ملكية األرض  .1
إرفاق صورة طبق األصل عن عقـد اإليجـار فـي حـال كانـت األرض       .2

  .مستأجرة
  .اب إلى اتحاد قطاع الحجر والرخامشهادة االنتس .3
  .شهادة من استشاري معتمد بتقييم اآلثار البيئية للمشروع .4

  :الـرسـوم
  .مائة شيكل فقط) 100(رسوم الترخيص في الصناعات التحويلية   

  .أما في الصناعات التعدينية يتم تقاضي الرسوم وفقاً للمساحة المطلوب ترخيصها
ات من قبل الجهات الرسمية األخرى ذات بعد حصول الوزارة على الموافق

  :العالقة خاصة
  .وزارة الزراعة. 2      .سلطة البيئة .1
  .الهيئة العامة للبترول والمعادن. 4    .وزارة الصحة .3

وهذا الترخيص . مؤقتاً لمدة عام) مبدئياً(تمنح الوزارة المستثمر ترخيصاً صناعياً 
خرى كتـرخيص البنـاء   المؤقت ال يعفي المستثمر من الحصول على تراخيص أ

  :مثالً، بعد ذلك يتوجه المستثمر إلى الجهات التالية
  .البلدية للحصول على رخصة حرفة .1
  .وزارة المالية لفتح ملف ضريبي .2
  .ذات االختصاص الغرفة التجارية للتسجيل واالنتساب أو االتحاد الصناعي .3

  :مالحظات
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مثلة في تنفيذ يجب على المستثمر االلتزام بشروط الترخيص الصناعي المت -1
المشروع الصناعي وتطبيق كافة الشروط البيئية والتنظيمية التي تم وضعها 

في إجـراءات التـرخيص   ) 4(من الجهات الرسمية المذكورة في النقطة 
  .الصناعي، وفي مدة أقصاها تاريخ انتهاء الترخيص الصناعي المؤقت

شرة تنفيـذ  يجب على المستثمر خالل فترة الترخيص الصناعي المؤقت مبا -2
  .المشروع الصناعي

بعد انتهاء الترخيص المؤقت الذي مدته عام يتم تجديـد هـذا التـرخيص     -3
ويعطى المستثمر ترخيصاً دائماً، في حالة استيفاء المشروع لكافة متطلبات 

  .الترخيص
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أي سنة مالية بفتح محل  كل شخص قام خاللالمكلف بدفع ضريبة الدخل هو  

عمل، أو بدأ في ممارسة مهنة، أو بدأ في إدارة محل عمله أو مهنتـه بمحـل   
هـذا   .عمل إضافي أو محل عمل آخر أو قام بتغيير نـوع عملـه أو مهنتـه   

باإلضافة إلى أي شخص له مصدر دخل من خارج فلسطين ما دام ناشئاً مـن  
  .أمواله أو ودائعه في فلسطين

التعريف السابق كل شخص زاول مهنة ما بصورة فردية، أو دخل  يدخل في إطار
  .أو أسس شركة مساهمة خاصة أو عامة) شركة تضامن(في شركة عادية  شريكاً

ويستثنى من ذلك نقابات العمال، الجمعيـات التعاونيـة، المؤسسـات الدينيـة     
علماً بـأن مـوظفي   . واألوقاف، المؤسسات الخيرية، المؤسسات غير الربحية

  .هذه الدوائر غير معفَون من دفع ضريبة الدخل

يوجد في نطاق صالحياته محـل العمـل أو    التقدير الذيويجب إعالم مأمور 
يومـاً مـن بدايـة العمـل أو      90المكان الذي تمارس فيه المهنة بكتاب خالل 

  .التغيير
 ضريبة بشأن   2011 لسنة 8 رقم بقانون   قرار صدر 2011 سنة وفي

 الدوالر من القانون عملة تغير أهمها متعددة تعديالت ادخل والذي الدخل
 ونسب مبالغ وزيادة  للمكلف  الضريبية   اإلعفاءات   ورفع الشيكل، إلى

 البحث نفقات زيادة مثل الضريبة   ألغراض المقبولة المصاريف بعض
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 عدد وزيادة   الرأسمالية بالخسائر واالعتراف الضيافة ونفقات والتطوير
  .كذلك وللشركات الطبيعي للمكلف   يبيةالضر الشرائح

   :معهوعلى المكلف من أجل فتح ملف ضريبي أن يقوم بتعبئة الطلب مرفقاً 
  .شخصيةصورة  - 1
  .صورة عن الهوية الشخصية - 2
  .عقود اإليجار/ صورة عن عقد - 3
  .إثبات تاريخ مباشرة العمل - 4
  ).حلف يمين(كتاب إثبات من العمل السابق  - 5
فـي حالـة إذا    {يات الشخصية لكل شريكعقد الشراكة وصورة عن الهو - 6

  ).أو شركة تضامن (كان هناك شركة عادية 
  .عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركات المساهمة الخاصة والعامة - 7
  .شهادة مسجل الشركات - 8
أية وثائق أخرى يطلبها مأمور التقدير في دائرة ضريبة الـدخل وتتعلـق    - 9

 .بتنفيذ أحكام هذا القانون

 .ان وجدت -لحرفرخصة المهن وا - 10

  .كتاب تفويض ساري المفعول للشخص المفوض - 11

يستطيع مأمور ضريبة الدخل التقدير في بعض الحاالت التـي ال يتعـاون    
فيها المكلف بإحضار المستندات المذكورة سابقاً وأن يفـتح ملفـاً غيابيـاً    

  .للمكلف



29 
 

تعـديل  وفق ال أما بالنسبة إلى المبالغ المالية التي يجب دفعها كضريبة دخل 
ضـريبة الـدخل حسـب     صنفتها دائرةفقد ) 2011(على القانون  األخير

  :شرائح الدخل وطبيعة عمل المكلف وهي كالتالي

 
تستوفي ضريبة الدخل على الدخل السنوي الخاضـع للضـريبة ألي شـخص    

  :طبيعي حسب الشرائح والنسب التالية
  %5        شيكل 40000-1من 
  %10     شيكل 80000-40001من 
  %15    شيكل 125000 - 80001 من

  %20    شيكل125000ما زاد عن 

 
 

  الشخصـية تستوفي ضريبة الدخل من الدخل الخاضع للضـريبة فـي حالـة    
  :المعنوية وفقاً لما يلي

  %15            شيكل125000-1من 
  %20شيكل مهما كانت القيمة       125000ما زاد عن 

  
  . نقداً أو شيكاتالمعتمدة لدى وزارة المالية  لبنوكيتم دفع الضريبة إما عن طريق ا
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  :هناك ثالثة أنواع من ملفات ضريبة القيمة المضافة وهي
1  
كل شخص له مصلحة تجارية أو يريد فتح مصلحة، عليه أن يتقدم باستدعاء  -

  .ضريبي ومشتغل مرخص لفتح ملف
  .ويكون اسم الملف إما باسم الشخص نفسه أو باسمه التجاري -
  .حسابات المشروع وإلدارةوينصح بتوكيل مكتب محاسبة لفتح هذا الملف  -
ويكون رقم الملف الضريبي هو نفس رقم هويـة الشـخص، وفـي حالـة      -

  .دائرةاألشخاص الذين ال يحملون هويات يتم فتح ملفات بأرقام من ال

  
  . تقديم طلب لفتح الملف موقع من الشخص - 1
ومعتـرف  " مسجل في الضـريبة "طلب تفويض لمحاسب قانوني  - 2

  .فيه
  .نموذج معلومات عن المكلف موقع من المكلف ووكيله - 3
  .تعهد وتصريح - 4
  .صورة الهوية - 5
  .عقد اإليجار - 6
هادة انتسـاب لعضـوية   مثل ش/ بعض األوراق الثبوتية األخرى - 7

 -الغرفة التجارية من التجار و شهادة مزاولـة مهنـة لألطبـاء   
  .  …المهندسين -المحاسبين -المحامين
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2  
إجراءات فتح ملف ضريبي في حالة الشراكة هي نفس اإلجراءات في الملفات 
الفردية، واالختالف فقط في أن من يتحمل أو يكـون مسـؤوالً عـن الملـف     

الضريبة هم أكثر من شخص، ويتم إعطاؤهم رقم ضريبي من دائرة ضـريبة  و
القيمة المضافة، وهؤالء ال يسجلوا لدى مسجل الشركات وهم ليسوا شركة بـل  

علـى  % 50شركاء في تحمل الضريبة يتحمل كل منهم المسؤولية بالتساوي، 
  .كل واحد إذا كانوا اثنين

 
3 

تح ملف ضريبي للشركات هي نفسها في الملفات األوراق المطلوبة لف
  : الفردية باإلضافة إلى الوثائق التالية

  .النظام الداخلي - 1
  .عقد التأسيس - 2
  .شهادة من مراقب الشركات - 3
رقم تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات والذي هو نفسه الـرقم   - 4

  . الضريبي
  .شهادة انتساب لعضوية الغرفة التجارية - 5
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بموجب قرار صادر عـن مجلـس    8/10/1994أنشئت الهيئة العامة للبترول في 
الوزراء، وكانت الهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة لها ميزانيتها الخاصة وتتبـع  

إال انه تم إلحاقها بعد ذلك بوزارة المالية بتـاريخ  . رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
  على قرار مجلس الوزراءبناءا  2003/ 10/2
تعتبر الهيئة العامة للبترول والمعادن الجهة الرسمية المسـؤولة عـن قطـاع    و

ويجب علـى جميـع المشـاريع     .الطاقة مثل النفط  ومشتقاته وكذلك الزيوت
  . االقتصادية ذات العالقة التسجيل لدى الهيئة

 :صالحيات الهيئة العامة للبترول

بشان نظام ) 2(م مادة2008لعام ) 17(ء رقم بناء على قرار مجلس الوزرا
  :التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول، فان الهيئة تمارس الصالحيات التالية

منح وتجديد التراخيص التالية مع عدم اإلخالل بالشروط الخاصة بكل من  .1
  .الجهات ذات العالقة

        التراخيص الالزمة إلنشاء المحطات.  
          الوكاالتترخيص.  
الموافقة على مواقع خزانات الغاز المسال وتمديداتها في اإلنشاءات السكنية  .2

  .والصناعية
اإلذن بترخيص الصهاريج ومركبات توزيع اسطوانات الغاز المطابقة  .3

  .للمواصفات والمقاييس الفلسطينية
الرقابة واإلشراف على المحطات والوكاالت المرخصة لغايات ضمان  .4

  .ام هذا القانونااللتزام بأحك
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  :يتطلب ترخيص محطات الوقود والغاز ما يلي 
طلب ترخيص موجه من صاحب المشروع إلى رئـيس الهيئـة    .1

  .لترخيص محطة الوقود
  .سند ملكية األرض أو عقد اإليجار .2
  .مخطط مساحة لألرض .3
  .صورة عن هوية صاحب المشروع .4
  .اقتصادية للمشروعأحياناً يتم طلب دراسة جدوى  .5

  
  :يجب إحضار األوراق الثبوتية التالية لترخيص وكاالت الغاز

  .صورة عن هوية صاحب المشروع .1
  . تعبئة نموذج لطلب رخصة توزيع غاز من مكاتب الهيئة .2
إذا كانت  الوكالة عبارة عن شـركة فيطلـب شـهادة تسـجيل      .3

  .الشركات
 
 

يجب لترخيص وكالة زيوت أن تكون الوكالة بشكل مباشر أي مـن الشـركة   
األجنبية إلى الوكيل الفلسطيني مباشرة، حيث يقدم الوكيل الفلسطيني للحصـول  

  :على الرخصة
  ).أخذ وكالتها(قائمة أسعار للمنتجات المراد استيرادها  .1
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  .شهادة مواصفات البضاعة .2
  .عينات للفحص .3
  .سجيل من وزارة االقتصاد والتجارةشهادة ت .4

  :باإلضافة إلى كل ما سبق يطلب لألنواع الثالثة األوراق الثبوتية التالية
  .براءة ذمة من المالية -1
  .موافقة وزارة الداخلية -2

وبعد استكمال كافة اإلجراءات السابقة يتم إصدار موافقـة مبدئيـة علـى     
  .ة واالقتصادالمشروع ثم تستكمل اإلجراءات لدى وزارة التجار

في العادة يتم عمل مخطط تفصيلي للمشروع من قبل مكتب هندسي  
مصدق من نقابة المهندسين، ثم يتم أخذ الموافقة على المشروع من قبل 

  :كل من الجهات الرسمية التالية
  .الدفاع المدني -
  .وزارة النقل والمواصالت -
  .وزارة البيئة -
  .وزارة الصحة -
  .وزارة العمل -
  .محليوزارة الحكم ال -
  

  .بعدها يتم تنفيذ المشروع بإشراف كامل من قبل الهيئة 
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م بشأن نظام التراخيص 2008لعام ) 17(بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

 :رخيص كما يليتالصادرة عن الهيئة العامة للبترول فقد تم تحديد رسوم ال

  .مائتي شيقل) 200(ترخيص محطة وقود . أ
على ترخيص صهريج نقل وقود ومركبة نقل إسطوانات الموافقة . ب 

  . مائة شيقل) 100(الغاز 
  .مائة شيقل) 100(ترخيص وكالة توزيع إسطوانات الغاز . ج
الموافقة لمواقع وصهاريج تخزين الغاز في اإلنشاءات السكنية . د 

 مائة شيقل) 100(والصناعية 
الت الغاز والزيـوت،  إضافة إلى دور الهيئة في ترخيص محطات الوقود ووكا

فإنها تمنح سيارات وصهاريج نقل الغاز عدم ممانعة ومن خالل التنسـيق مـع   
وزارة النقل والمواصالت لتحصل في النهايـة علـى تصـريح لنقـل الغـاز      

  .والمحروقات من قبل وزارة النقل والمواصالت
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المشاريع االستثمارية الحصول على تراخيص للمباني  يتطلب من كافة
التي يشغلها المحل أو المصنع أو المشغل، حيث تعـود هـذه المهمـة بشـكل     
أساسي إلى المجلس البلدي أو القروي الذي يقع المشـروع ضـمن مخططـه    

  .التنظيمي
وعليه فان المشاريع االقتصادية المنوي إقامتها على أراض غير خاضعة 

تنظيمي، أو أنها مقامة بدون ترخيص، يتوجب على صاحب للهيكل ال
المشروع الحصول على تراخيص المباني الخاصة بالمصنع أو الشركة من 

دائرة التنظيم والترخيص، وذلك بموجب القانون / قبل وزارة الحكم المحلي
قرار جملس  و والمطبق حالياً في الضفة الغربية 66لعام  79األردني رقم 

.م بشأن نظام األبنية والتنظيم للهيئات احمللية2011لسنة ) 6( الوزراء رقم  

 

إذا كانت األرض المنوي إقامة المشروع عليها خالية يطلب من مقـدم    -أ
  :الطلب إحضار األوراق الثبوتية التالية

    .مخطط مساحة لألرض .1
  .سند ملكية األرض مصدقة من قبل وزارة اإلسكان .2
للتأكد بأن األرض ليسـت  "دائرة اآلثار، / من وزارة السياحةأوراق ثبوتية  .3

  ".منطقة آثار
إذا كانت مباني المشروع مقامة فعالً ولكنها غيـر مرخصـة فيتطلـب     - ب

  : ترخيصها إحضار األوراق الثبوتية التالية
  .مخطط مساحة لألرض - 1
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  .مخطط مساحة لألبنية المقامة على األرض  - 2
  .مخطط معماري للبناء القائم - 3

 
نظام تصنف القانون ولغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في 

  :المناطق التنظيمية إلى الفئات اآلتيةفقد تم تقسيم الهيئات المحلية 
وتشمل بلديات مراكز المحافظات الفلسطينية، وتستوفى فيها ) أ(الفئة . 1 

  %).100(الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بنسبة 
وتشمل باقي البلديات في المحافظات الفلسطينية باستثناء ) ب(ة الفئ. 2 

البلديات المستحدثة في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، ويستوفى فيها ما 
  .من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام%) 80(نسبته 

وتشمل البلديات المستحدثة والمجالس المحلية في ظل ) جـ(الفئة . 3 
من الرسوم %) 65(الفلسطينية، ويستوفى فيها ما نسبته السلطة الوطنية 

  .المنصوص عليها في هذا النظام
وتشمل كافة القرى والتجمعات السكانية والمناطق األخرى، ) د(الفئة . 4 

من الرسوم المنصوص عليها في هذا %) 50(ويستوفى فيها ما نسبته 
 .النظام

علـى طبيعـة النشـاط     وبشكل عام يتم تقاضي رسوماً مختلفة وذلـك بنـاء  
االقتصادي والمنطقة الجغرافية التي يقع فيها المشروع، فهـي تعتمـد بشـكل    

  :أساسي على المخطط الهيكلي للمدينة أو البلدة أو القرية كما يلي
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  :يتم استيفاء المبالغ المالية حسب المنطقة التي يقع فيها البناء وهي كالتالي
  .دينار لكل متر مربع 1.75يتم تقاضي  A في منطقة -
  .دينار لكل متر مربع 1.50يتم تقاضي  Bفي منطقة  -
  . دينار لكل متر مربع 1.25يتم تقاضي  Cفي منطقة  -
  .دينار رسوم تقديم طلب الترخيص 12.50باإلضافة إلى  -

 
دينـار   7.50إلـى  دينار لكل متر مربع، باإلضافة  1.25يتم استيفاء 

  .رسوم تقديم طلب الترخيص
 

  .دنانير عن كل متر مربع 10يتم استيفاء  

 
يتم تقاضي رسوم الترخيص التجاري بناء على المساحة اإلجماليـة للمشـروع   

ـ   10روع دفـع  وكذلك المساحة الطولية على الشارع، حيث يتوجب على المش
دينار لكل متر مربع من  3.75دنانير عن كل متر طولي على الشارع، وكذلك 

  .مساحة المشروع

 
  .دينار لكل متر مربع من مساحة المشروع 7.5يتم تقاضي  
ة شيكالً بدل فتح ملف فـي دائـر   11باإلضافة إلى كل ما سبق يتم دفع مبلغ  

  .التنظيم والترخيص
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تقوم وزارة التربية والتعليم بمنح التراخيص لعدد من المشـاريع ذات    
العالقة كالمراكز الثقافية والتدريبية على اختالف أنواعها وخـدماتها، إضـافة   
إلى مؤسسات التعليم الخاصة وهي المدارس والروضات والحضانة، وتتطلـب  

ية إصدار شهادات التراخيص لهذه المؤسسات القيام بعدد من اإلجـراءات  عمل
  :التي تتمثل في اآلتي

تقديم طلب الحصول على موافقة مبدئية للتـرخيص بتأسـيس المركـز     :أوالً
الثقافي أو التعليمي إلى مدير التربية والتعليم كل في منطقته وعلى نسختين من 

على أن يشتمل ذلك على تعهـد بتنفيـذ   لهذا الغرض  النماذج المعدة خصيصاً
  .الشروط التي تحددها الوزارة والالزمة للترخيص

  :أن يتوفر في صاحب ومسؤول المركز عدد من الشروط من أهمها :ثانياً
  ).أو مواطن عربي(أن يكون فلسطيني الجنسية  .1
أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين مـن عمـره علـى     .2

  .األقل
لوك ومتمتعاً بحقوقه المدنيـة  أن يكون حسن السيرة والس .3

  .غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة للشرف
  .أن يكون متفرغاً لعمله في مركز واحد فقط .4
أن يكون حاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامـة أو   .5

  .ما يعادلها على األقل
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أن يتم تعبئة النماذج الخاصة بالكشف على البنـاء واسـتكمال الشـروط     :ثالثاً

صحية حسب رأي المهندس والطبيب على نسختين موقعة ومختومة حسـب  ال
  .األصول

  :أن يرفق طلب الترخيص باألوراق الثبوتية التالية :رابعاً
صورتان عن الشهادات العلمية التي يحملهـا كـل مـن     .1

  .مسؤول المركز ومعلميه
تقارير طبية تشير إلى سالمة مدير المركـز والمعلمـين    .2

  .ض الساريةوالموظفين من األمرا
سجل بالخبرات واألعمال والوظائف التي شغلها مـدير   .3

  .المركز المرشح
صورة عن شهادة تسجيل الجمعية من المرجع المختص  .4

  .في حالة كون المركز المراد فتحه تابع لهذه الجمعية
بيان عن األشخاص أو المصادر أو الجهات الممولة لهذه  .5

  .المؤسسة
زمات المركـز أو  تعهد كتابي باسـتكمال كافـة مسـتل    .6

  .المؤسسة
  .شهادة ميالد وحسن سلوك لمدير المؤسسة أو المركز .7
  .شهادة ميالد وحسن سلوك لصاحب المؤسسة أو المركز .8

الحق في تحديد نوعية المؤهالت العلمية الواجب توافرها فـي   للوزارة :خامساً
مدرسي ومعلمي المراكز الثقافية بناء على مستوى التعلـيم الـذي سـيقومون    

  .بتدريسه
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بإصدار رخصة التأسيس بعد التأكد من توافر الشـروط   الوزارةقوم ت :سادساً

صـاحب   واحـد وعلـى  المقررة في الموافقة المبدئية تكون سارية لمدة عـام  
  .المركز أن يتقدم بطلب جديد لتجديد هذه الرخصة/ المؤسسة

إذا تبـين  الحق في إلغاء أي رخصة وفي أي وقت خالل العام  للوزارة :سابعاً
أن المؤسس لم يتقيد باألحكام المنصوص عليها في النظام المتبع ولم ينفـذ   اله

  .التعهدات الخطية التي قدمها

  :يحق للوزارة إلغاء رخصة المركز في حالة :ثامناً
  .إذا لم يمارس العمل خالل سنة من تاريخ صدور الرخصة .1
سم وفاة المؤسس على أنه يجوز للورثة تجديد الرخصة بأي ا .2

  .منهم خالل مدة ال تتجاوز شهرين من تاريخ وفاة المؤسس
  .تصفية أو حل الجمعية أو الشركة التي أسست المركز .3
في حالة مخالفة المؤسس ألحد الشروط المقررة بهذا النظـام   .4

بعد أن تقوم الوزارة بإنذاره إلزالة المخالفة في المـدة التـي   
  .تحددها

لدورات والمناهج التـي ينـوي المركـز    تشترط موافقة الوزير على ا :تاسعاً
تطبيقها وللوزير الحق في تحديد مستويات الدراسة ونـوع المنـاهج ومـدتها    

 .الزمنية وشروط قبول الطالب في كل دورة من الدورات التي يعقدها المركز
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البيئة بجميع المشاريع االقتصادية التي لها أثر كبير  سلطة جودةتعنى 
لى البيئة حيث تعتبر هي الجهة المسؤولة عن تقييم وتـرخيص مثـل هـذه    ع

  .المشاريع
أما المشاريع االقتصادية ذات األثر المحدود على البيئة فتحول إلى دائرة صحة 

  .البيئة في وزارة الصحة

وبما أن عملية الترخيص والتسجيل للمشاريع االقتصادية تمر عبر عدة مراحل 
دائرة الترخيص ووزارة الحكم  -االقتصاد الوطنيارة وجهات رسمية، فإن وز

البيئـة   سلطة جـودة المحلي تقومان في الغالب بتحويل طلبات الترخيص إلى 
الستكمال إجراءات ترخيصها، حيث تقوم بعمل دراسة يتم من خاللهـا تقيـيم   
اآلثار البيئية المترتبة على إقامة المشروع وغالباً ما يقوم صـاحب المشـروع   

لتقييم نتائجها من خـالل   السلطةز وعمل هذه الدراسة حيث تعرض على بإنجا
لهذه الغايـة وفـي    رئيس سلطة البيةخبير في شؤون البيئة يتم تنسيبه من قبل 

ـ ال يتم إصـدار  هالغالب إذا لم يكن للمشروع آثار بيئية ضارة فإن ـ ة موافق  ىعل
  .المشروع
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المعمول به في  16رقم  1953بقانون الحرف والصناعات لعام عمالً 
يتم بموجبه إرسال ملف الترخيص المقدم في البلدية إلى وحـدة   الغربية،الضفة 

  .صحة البيئة في وزارة الصحة لكافة المنشآت االقتصادية
  :حيث يتم 

  .عمل كشف ميداني للمشروع من قبل وحدة صحة البيئة .1
وط الصحة العامة، وبعد ذلك يتم إرجاع التأكد من توفر جميع شر .2

  :الملف إلى البلدية، إال في حالة المحالت التالية
المقاهي، المطاعم، األجهزة الكهربائية، محالت تصليح األجهـزة الكهربائيـة،   
الصياغة والصرافة، محطات الوقود، كراجات تصليح السـيارات والبناشـر،   

  .حيث يتم تحويل هذه المهن إلى الشرطة
عد موافقة الشرطة يتم إرجاع الملف إلى وحدة صحة البيئـة، وال تسـتوفي   وب

وحدة صحة البيئة أية رسوم لذلك ما عدا رسوم ترخيص المشاريع التي ال تقع 
ضمن حدود البلدية أو المجلس القروي ألنها هي المسـؤولة عـن ترخيصـها    

  .بشكل كامل، حيث تقوم بذلك بدالً عن البلدية
ذات العالقة بالزراعة يتم تحويلها إلـى البلديـة مثـل     في حالة المشاريع 

  .المزارع والمسالخ
 1992فـي عـام   ) وهي تابعة لوزارة الصحة(تأسست وحدة صحة البيئة  

وهي تعتبر سلطة الترخيص الفعلية لجميع المنشآت االقتصادية وتشـرف  
على محالت بيع المواد الغذائية وتراخيص البناء في البلديات وذلك فيمـا  

  .يتعلق بخدمات البنية التحتية
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حيث أنيطت بـه مهمـة مـنح     1998تم إقرار قانون الدفاع المدني في العام 
الموافقات لجميع أنواع الحرف والمهن بال استثناء وفق شروط ترتيبات األمـن  

  .واإلطفاء والسالمة العامة
وله عالقات تنسيق مـع   الداخلية لوزارةومن الناحية العملية تتبع إدارة الجهاز 

  .الوزارات والمجالس المحلية المختلفة ذات العالقة

 

تقوم البلديات أو المجالس المحلية بتوجيه خطاباً خطياً إلى جهاز الدفاع المدني 
للكشف على المنشآت االقتصادية للتأكد من استيفائها لكافة ترتيبـات السـالمة   

  :مرفقاً بما يلي. ألمن الالزمةوا
  . عقد التأسيس .1
  .مخطط البناء بالنسبة للشركات  .2
  .مخطط البناء للمباني التي تزيد عن أربعة طوابق  .3

وعمل كشف ميداني يتم  موقع المشروعحيث يقوم موظفي الجهاز بالتوجه إلى 
من خالله فحص النواقص إن وجدت، ويطلب من صاحب المشـروع العمـل   

  .لها خالل فترة محددةعلى استكما
وفي الغالب إذا كانت هذه النواقص ال تشكل عائقاً أمام منح الموافقة للمشروع، 

كما يتم . يتم إصدار موافقة مبدئية ولمدة ستة شهور ولحين استكمال النواقص
لمدة ستة شهور أخرى حتى يتم استيفاء كافة  تحديد الموافقةفي حاالت معينة 

  . المتطلبات
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األساسي من إصدار الموافقة المؤقتة هـو تمكـين المشـروع مـن     إن الهدف 
الحصول على خدمات البلديات أو المجالس المحلية كالماء والكهرباء، وكـذلك  
استكمال إجراءات التسجيل الضـرورية لـدى الجهـات والـدوائر الرسـمية      

  .األخرى

جدوا وفي العادة يعود موظفي الجهاز للكشف على الموقع مرة أخرى فإذا ما و
أن إجراءات السالمة قد استكملت يتم إصـدار الموافقـة الكاملـة ألصـحاب     

  .المشروع

يتم اسـتيفائها لصـالح    المشروع حيثأما بالنسبة للرسوم فتحدد حسب مساحة 
وزارة المالية الفلسطينية مباشرة من خالل البنوك، ويحصل صاحب المشروع 

  .على إيصال بذلك
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  :ءات التسجيل لدىإجرا

  البلديات والمجالس المحلية -
  الغرف التجارية -
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يتطلب من كافة المهن والحرف والصناعات التسجيل لـدى دائـرة الحـرف    
والمهن في البلدية، وذلك للمشاريع التي تقع ضمن الهيكـل التنظيمـي للبلديـة    

  .نى من ذلك األطباء والمهندسين والمحامين ومدققي الحساباتويستث

تبدأ معاملة الترخيص في البلدية حيث يقوم صـاحب الحرفـة أو المصـنع أو    
المحل التجاري بالتوجه إلى البلدية لتعبئة نمـوذج طلـب رخصـة الحـرف     

  :  مصطحباً معه األوراق الثبوتية التالية

  :في حالة المشروع الفردي -أ
  يجارعقد اإل -
  .صورة عن الهوية الشخصية لصاحب المشروع -

باإلضافة إلى المتطلبـات   في حالة الشركات المساهمة الخاصة أو العامة -ب
  السابقة يجب إحضار

    أسماء الشركاء-2      عقد التأسيس -1
  .شهادة تسجيل الشركات -3

ويـل  بعد أن يقوم مقدم الطلب باستكمال األوراق المطلوبة والتحقق منها يتم تح
الطلب إلى الدائرة الهندسية في البلدية لفحص البناء، كما يتم تحويـل معاملـة   

والتي تقوم بـدورها بالتأكـد   " وحدة صحة البيئة"الترخيص إلى وزارة الصحة 
من توفر الشروط الصحية الضرورية في المشـتغل ومنحـه شـهادة موافقـة     

  . لمهنة قبل ذلكصادرة عن دائرة الصحة حيث ال يجوز ممارسة الحرفة أو ا
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وفي العادة يقوم موظف مسؤول من قبل وحدة صحة البيئـة بزيـارة مكـان    
المصنع أو المحل ورفع تقريره عن الوضع الصحي في المكان إلى المخـولين  

  . بمنح الترخيص، كما يتم اتخاذ نفس اإلجراءات مع الدفاع المدني

إلى البلديـة، وعلـى    حيث ترفع وحدة صحة البيئة والدفاع المدني بتوصياتها
ضوء نتائج التقرير يتم استدعاء مقدم الطلب ويطلب منـه اسـتكمال بعـض    
الشروط في حال وجود نقص معين وإال فيجب دفع الرسوم حسب التصـنيف  
الخاص بالحرف والمهن المعمول به في البلديات ومن ثم يمنح مقـدم الطلـب   

  . رخصة الحرف
ة األمالك، ويتوجب علـى مقـدم   وعليه إحضار رخصة مهن من دائرة ضريب

دائـرة  -االقتصـاد الـوطني  الطلب الحصول على موافقة مبدئية مـن وزارة  
يوم من استكمال كافة  20إذا كان المشروع مصنعاً، وبعد  الترخيص الصناعي

  .األوراق يتم إعطاءه رخصة الحرف من البلدية
معينـة  تقوم وحدة صحة البيئة بتحويل بعض الحرف والصناعات إلى جهـات  

  :ذات عالقة بطبيعة عمل المشروع وذلك الستيفاء إجراءات الترخيص منها
  . وزارة الداخلية -  المحافظة -
  وزارة البريد واالتصاالت -  الشرطة -
  وزارة السياحة-  دائرة السير -وزارة المواصالت -
  هيئة البترول والمعادن-  وزارة التربية والتعليم -
  .وزارة اإلعالم -
  .ة التبغهيئ -

  ضريبة الدخل وضريبة -وزارة المالية -
  ضريبة األمالك -القيمة المضافة
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عمـل دائـرة ضـريبة     يتمثل 66 للعام 89بموجب قانون رخص المهن رقم 
األمالك في إصدار رخص المهن لجميع المحالت الواقعة داخل منطقة البلديات 

  .رسوم تلك الرخص بناء على القانون الخاص بذلك ويتم تحديد
الشركة إحضار شهادة من الغرفة التجارية مبـين فيهـا   /حيث يطلب من المحل

  للغرفة رأسمال الشركة ودرجة االنتساب 
  يطلب منها إحضار :المنشآت الفردية* 

  شهادة من الغرفة التجارية .2  شهادة من البلدية .1
  :الشركات* 

  تشهادة تسجيل الشركا .1
  شهادة من البلدية بتاريخ مباشرة العمل .2

  .عقد التأسيس .3
  .شهادة من الغرفة التجارية .4

أما بالنسبة لتجديد الرخصة القديمة فعلى الشركات والمنشآت الفردية إحضار 
  .الرخصة القديمة

  :خطوات إصدار رخصة مهن
 .تعبئة طلب رخصة المهن -

 .تعبئة وصل الدفع بالرسوم المستحقة -

  .صة المستحقة للبنكدفع رسوم الرخ -
بعد التوقيع من البنك يعطى المكلف المهني رخصة مهن، حيث يوجد  -

ترقيم خاص بالرخص بحيث يكون لكل مدينة رقم خاص ولكل صاحب مهنـة  
رقم متسلسل ثابت يعرف من خالله وفي حالة المهنة الجديدة يعطـى صـاحب   

في السجالت، وبعد ) صاحب المهنة(المهنة رقم جديد، ويتم اعتماد اسم المكلف 
  .إعطاء الرخصة يتم تدوين بيانات الرخصة في سجل رخص المهن
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 ،المطبق في فلسطينو 2011لعام يلزم قانون الغرف التجارية الصناعية 

كافة المنشآت االقتصادية العاملة سواء كان تصنيفها تجاري، صناعي، 
  .لعضوية الغرفةخدمات، حرف، مقاوالت باالنتساب 

 

 
اعتبر رأسمال المشروع المؤشر االقتصادي األهم بالنسبة للتصـنيف المعتمـد   
لدى الغرفة التجارية كما تم اعتماد الدرجة كمعيار يعكس هذا التصنيف بحيـث  

ـ    ادية يحدد لكل درجة رأس المال  الذي يتالءم مع مكانـة المشـروع االقتص
وحجمه، في حالة الشركات فانه يتم اعتماد رأسمال المشروع المسجل في عقد 
التأسيس، أما في حالة المشروع الفردي فانه يتم تقدير رأسمال المشروع عنـد  

  .قيام الغرفة التجارية بزيارة المشروع واالطالع على موجوداته
ع االسـتثمارية  وهي الدرجة التي تضم في عضويتها المشاري:  الدرجة الخاصة .1

  .أردنيعن مليون دينار  رأسمالالتي يزيد 
تسـجيل كافـة الشـركات     فيهـا هي الدرجة التي يتم و -:  الدرجـة الممتازة .2

ويقل عـن   ألف دينار 250,000والمصالح االقتصادية التي يزيد رأسمالها عن 
  .ميلون دينار

مصـالح  هي التي يتم فيها تسـجيل كافـة الشـركات وال    -:األولـىالدرجـة  .3
ألـف دينـار    100,000 - 249,999االقتصادية التي يتراوح رأسمالها ما بين 
  .بحيث ال يزيد عن هذا الرقم وال يقل عنه

ويتم فيها تسجيل كافة المؤسسات والمصالح االقتصادية التي  -:الثانيةالدرجـة  .4
  .دينار 40,000 – 99,999ما بين  يتراوح رأسمالها
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األشخاص والمؤسسات ذات النشاط االقتصادي على وتحتوي  -:الثالثةالدرجـة  .5
 .دينار 40,000الضعيف والتي في الغالب ال يتجاوز رأسمالها 

االقتصـادية متناهيـة    واألنشـطة وهي تحتوي على المشاريع : الدرجة الرابعة .6
  أردنيدينار 5000المستثمر مبلغ  رأسمالهاالصغر وال يتجاوز 

 
 

  -:يشترط في مقدم طلب االنتساب لعضوية الغرفة توفر الشروط التالية
  .أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية -1
  .أن يكون مقيدا بالسجل التجاري -2
  .أن يمارس أعماله بمراكز رئيسية أو فرعية -3
في حالة المؤسسات واألفراد غير الفلسطينيين يترتب عليهم الحصول على  -4

  .ة مسبقة من الجهات الرسمية المختصة وعلى أساس المعاملة بالمثلموافق
في حالة الشركات المساهمة المحدودة أو العامة واألسماء التجارية يجب أن -5

  .تكون مسجلة لدى الدوائر الرسمية المختصة
  :وتتطلب عملية التسجيل اإلجراءات التالية 

 .المعتمد-تعبئة نموذج طلب االنتساب  .1

 :وراق الثبوتية التالية بالطلبارفاق اال .2
  :في حال كون المشروع فردي   -
 : الثبوتيةيطلب للتسجيل في عضوية الغرفة إحضار األوراق  

  عقد اإليجار أو إثبات ملكية. 

  رخصة الحرف والصناعات من البلدية ومصادق عليها من مديرية
 . الصحة 
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  صورة الهوية الشخصية. 

 شهادات مصدقة من الجهات  حسب طبيعة عمل المشروع يطلب
 .... .. ) .زراعي ، صناعي ، إعالم ، تدريب ، . ( المختصة 

  صور شخصية لغاية إصدار بطاقة العضوية. 

 :في حال كون المشروع شراكة بسيطة  -

شراكة مصدقة من الجهات الرسمية،  اتفاقيةباإلضافة إلى ما سبق، يطلب  
 .ركاء تكون رخصة الحرف بأسماء جميع الش أنويجب 

 :في حال كون المشروع شراكة بسيطة  -

  :باإلضافة إلى ما سبق، يطلب إحضار األوراق الثبوتية التالية  
  شهادة تسجيل الشركة من وزارة اإلقتصاد الوطني. 

  عقد التأسيس موقع من مراقب الشركات. 
 :في حال كون  المشروع شركات مساهمة خصوصية  -

  :   األوراق الثبوتية التاليةباإلضافة إلى ما سبق، يطلب إحضار 
 موقعة من مراقب الشركات النظام الداخلي للشركةو عقد تأسيس . 
 

التأكد من ممارسة المنشأة لعملها من خالل إجراء كشف ميداني على  .3
 .أو من خالل الوثائق المطلوبة في البند السابق المنشأة،

 .وقيع الملف عرض الملف على إدارة الغرفة ألخذ الموافقة النهائية  وت .4

 .إدخال البيانات على الحاسوب  .5

ودفع الرسوم حسب  التوجه إلى الصندوق وإستكمال اإلجراءات المالية .6
 .الدرجات تصنيف

التوجه إلى مكتب خدمة األعضاء للحصول على شهادات التسجيل  .7
 .وإثبات العضوية 
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يحق لمكتب الغرفة أن يقبل أو يرفض الطلب مع بيان األسـباب وفـي حالـة    
لرفض يتوجب على مكتب الغرفة عرض القضية على رئيس وأعضاء مجلس ا

اإلدارة لمناقشة طلب االنتساب في االجتماع األول للمجلس وفي حالة الـرفض  
من قبل المجلس يحق لمقدم الطلب أن يستأنف القرار لدى وزير االقتصاد الذي 

  .يكون قراره نهائيا

  -:سباب التاليةتسقط عضوية المشترك في الهيئة العامة لأل
  .إذا فقد أحد شروط العضوية المذكورة سابقا - 1
  .متتاليتين نيإذا لم يقوم بتسديد رسوم العضوية للغرفة لمدة أقصاها سنت - 2
  .إذا أعلن إفالسه حيث يحق لمن رد اعتباره االنضمام إلى الغرفة مجددا - 3
 .إلغاء التراخيص الممنوحه له من الجهات المختصة - 4

  .رار من مجلس الغرفةإذا تم فصله بق - 5

الشخص  تعاطيمن مرة واحدة إال إذا  أكثرال يجوز تسجيل االنتساب  :مالحظة
  .مهنا متعددة في أماكن ومحالت منفصلة

 
   رسوم االنتساب واالشتراك السنوي

تستوفي الغرفة رسم انتساب لمرة واحدة ورسم اشتراك سنوي حسب تصنيف 
للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية الدرجات المعتمد وفق النظام الداخلي 

وذلك على النحو  2013لعام  10المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
  :االتي
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 J.D  المال رأس الدرجة
  J.D االنتساب رسوم
 " واحدة لمرة" 

 االشتراك رسوم
 J.D السنوي

 300 300  دينار مليون من أكثر الخاصة

 150 150 نمليو من وأقل ألف 250 الممتازة

 100 100 الف 250 من وأقل الف 100 االولى

 80 80 ألف 100 من وأقل الف 40 الثانية

 60 60  ألف 40 من وأقل 5000 الثالثة

 20 20 دينار 5000 من أقل الرابعة
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  إجراءات االستيراد  -
  إجراءات التصدير -
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يتم الحصول على رخصة االستيراد من دائرة التجارة الخارجيـة فـي وزارة   
ويطلب من مقدم الطلب تعبئة نموذج طلب للتعامل بالتجـارة   الوطنياالقتصاد 

 -إنجليزيـة، واثنتـان إنجليزيـة    -الخارجية من أربع نسخ، اثنتان منها عربية
  .وعاًعبرية، ويجب أن يكون الطلب مطب

تتطلب إصدار رخصـة االسـتيراد موافقـة    ووفقاً لبعض أصناف المنتجات، 
من بعض الوزارات أو الهيئات الفلسطينية التالية حسب طبيعة المنـتج   مبدئية

  :الذي سيتم استيراده
  .هيئة البترول والمعادن - البترول ومشتقاته 
  .سلطة التبغ الفلسطينية -التبغ والسجائر 
  .البيئةسلطة جودة  -المبيدات والدهانات 
  .وزارة النقل والمواصالت - المركبات وقطع الغيار ذات الصلة 
  .وزارة البريد واالتصاالت - األدوات ذات الصلة باالتصاالت 
  .وزارة الزراعة ووزارة الصحة - المنتجات الزراعية والمواد الغذائية 

  :ويتضمن طلب رخصة االستيراد معلومات عن
  .بلد المنشأ -
  .السلعكمية وقيمة  -
  .رقم التعريفة الجمركية -
  



57 
 

  .وصف تفصيلي للسلعة من ضمنها المواصفات الفنية -
  .يطلب في بعض األحيان فاتورة أولية -

بعد ذلك تصدر وزارة االقتصاد في معظم الحاالت رخصة االسـتيراد والتـي   
تكون لفترة محددة وتشير إلى كمية البضائع المستوردة، وتمنح الرخصة لنـوع  

  .   السلع واحد محدد من
كما أنه تختلف فترة سريان مفعول الرخصة الممنوحة وفقاً للسلعة وتجيـز   

رخصة االستيراد للمستورد كمية إجمالية يمكن اسـتيرادها فـي شـحنات    
  .جزئية

 الـوطني ويقدم المستورد قبل االستيراد طلباً للموافقة في وزارة االقتصاد  
  :مرفقاً بالوثائق التالية

راد، يتضمن قائمة تفصـيلية بالمنتجـات المـراد    تعبئة طلب استي. 1
  :استيرادها ويجب إرفاق الوثائق التالية بطلب االستيراد

  .شهادة تسجيل الشركة التي تنوي االستيراد -  أ
  .شهادة من الغرفة التجارية - ب
دائرة الجمارك تقضي على أن  -شهادة من وزارة المالية - ت

  .-جميع الضرائب مدفوعة
  .كتالوجات عن المنتجات - ث

وافقة أولية على عينة المنتج، حيث يجب على المستورد أخـذ  م .2
  .عينة من السلعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس
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نسخة من الوسم، على أن يكـون مسـتوفياً متطلبـات الوسـم      .3
اسم المنتج، المحتويات، تاريخ اإلنتاج وتـاريخ  " التجاري وهي 

ان االنتهاء، مواد الحفظ، اسـم وعنـوان المنـتج، اسـم وعنـو     
  ".المستورد باللغة العربية، حجم المنتج

  .شهادة صحية وشهادة فحص، يوفرها المصدر إذا لزم األمر .4
تعهد خطي من قبل المستورد بـدفع رسـوم ونفقـات الفحـص      .5

وااللتزام بعدم استخدام البضائع بعد وصولها إلى أن يتم اسـتالم  
موافقة خطية من وزارة الصحة في حالة المنتجـات التـي لهـا    

  . قة بوزارة الصحةعال
  .تفاصيل للمنتجات التي تتطلب طريقة حفظ خاصة .6
تضمين طلب االستيراد الموافق عليه برقم الرخصة التي تجيـز   .7

  .االستيراد

 

أما فيما يتعلق بشهادة المنشأ، فيجب إرفاقها بالواردات المستفيدة مـن    
ويسمح في الضفة الغربيـة  . ددةمعامالت تفضيلية بموجب اتفاقيات تجارية مح

باالستيراد بدون شهادة منشأ ولكن دون االسـتفادة مـن المعاملـة التفضـيلية     
بخصوص اإلعفاء من الرسوم الجمركية التي تمنحها الترتيبـات واالتفاقيـات   
التجارية مع الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي ودول االفتا والدول 

  .العربية وكندا
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  :يجب على المستورد القيام بالخطوات التالية قبل وصول البضائع إلى الميناء
  .تبليغ وكيل التخليص بتاريخ الوصول - 1
تزويد وكيل التخليص بالوثائق المطلوبة فور وصولها وينصح في جميـع   - 2

األحوال إرسال الوثائق إلى المستورد أو وكيل التخلـيص بالفـاكس قبـل    
ابقها ودقتها وعند ذلك يتم إصـدار نمـوذج البيـان    الشحن للتأكد من تط

  .الجمركي

وفي ميناء الوصول تخضع البضائع للتفريغ والتخليص حيث يطلـب  
  :تقديم الوثائق التالية

  .قائمة تعبئة -
  .شهادة منشأ -
  .بوليصة شحن أو بيان شحن جوي -
  .رخصة استيراد -
  .شهادة من مؤسسة المقاييس والمواصفات إذا لزم األمر -
  .تسليم الثبات أن جميع رسوم الشحن مدفوعةأمر ال -

والتي تمر في عدة مراحل يتم عمـل إجـراءات    وبعد التخليص على البضائع
لـدى وصـول    مـرحلتين األولـى  التفتيش واإلجراءات األمنية التي تمر في 

بعد االنتهاء من إجراءات التخليص ويتم دفع رسـوم   والثانيةالبضائع الميناء، 
غ والتخليص والفحص تبعاً لنوع المنـتج والوقـت والجهـد    مختلفة على التفري

  . الالزم
بعد ذلك يكون المستورد في مقدوره أخذ بضائعه ونقلها إلى مخازنه في الضفة 

  .أو غزة وبيعها إلى المستهلك
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ي في العادة ال يتطلب التصدير رخصاً، ولكن بعض السلع تحتـاج ألن تسـتوف  
بعض الشروط والمقاييس ولمثل هذه السلع تكون رخصة التصدير ضـرورية،  

  .مثل المواد الغذائية، المواد الكيماوية والمنتجات الزراعية

 
تعتبر شهادة المنشأ ضرورية في عملية التصـدير، وخاصـة لالسـتفادة مـن     

د عدة نماذج من شـهادات  المعاملة التفضيلية واإلعفاءات الجمركية، ولذلك توج
  المنشأ تبعاً للدولة المراد التصدير إليها، مثل 

 EURO 1  الفتااللتصدير إلى االتحاد األوروبي ودول.  
  فيتطلب الحصـول علـى    للتصدير إلى الواليات المتحدة األمريكيةأما

    )أ(نموذج شهادة منشأ تدعى 
 لحق بالتمتع مـن  هي بمثابة إثبات بأن للبضائع ا :شهادة المنشأ لكندا

  . اإلعفاء الجمركي عند تصديرها إلى كندا اللتزامها بقواعد المنشأ الكندية
  شهادات منشـأ خاصـة لتثبـت حـق      التصدير للدول العربيةيتطلب

يرفـق  . البضائع في معاملة تفضيلية لكونها تلتزم بقواعد المنشأ العربيـة 
  .بشهادة المنشأ الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة

 توفر كافة أنواع شهادات المنشأ في الغرف التجارية ويـتم تعبئتهـا   ت
وختمها وختم الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة لدى الغرف ويتم تقاضي 

من قيمة الفاتورة بشرط أن ال يقـل المبلـغ عـن     0.002رسوم بقيمة 
 EURO )باستثناء شهادة المنشأ  .ديناراً 25خمسة دنانير وال يزيد عن 

  .تي يتم الحصول عليها من خالل دائرة الجمارك في وزارة الماليةال (1
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توجه إلى وزارة ال وبعد ان يقوم المصدر بتوقيع واعتماد شهادة المنشأ عليه

  . لتوقيعها الوطني االقتصاد
  :مع مالحظة أنه

إذا كان المنتج زراعياً، عندئذ تقوم وزارة الزراعة بإصدار الشهادة أوالً  -1
  .فة التجاريةبدالً من الغر

إذا كان المنتج كيماوي األساس، عندئذ تقـوم وزارة الصـحة بإصـدار     -2
  .شهادة المنشأ بدالً من الغرفة

  :التأمين
تلزم شهادة التأمين للبضائع أثناء عملية النقل، وهناك نوعـان شـائعان فيمـا    

  :يتعلق بمسؤولية المصدر عن البضائع

وتشير إلـى أن  ): ظهر السفينةالتسليم على FOB (   Free on Board  )( -أ
المستورد يتحمل مسؤولية البضاعة بعد تحميلها على ظهر السـفينة وبالتـالي   
يجب عليه أن يدفع تكلفة التأمين من لحظة شحن البضائع من ميناء اإلقـالع،  

  .حيث ال يشمل سعر البضاعة تكلفة النقل والتأمين

إلى أن المصدر يـدفع  وتشير ) سعر البضاعة مع التأمين والشحن(  CIF -ب
أي أن المصدر يتحمل مسـؤولية  . تكاليف التأمين والشحن حتى ميناء الوصول

البضاعة حتى تصل إلى ميناء المستورد الن الثمن يشـمل التكلفـة والتـأمين    
  .وأجور النقل
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  :بوليصة الشحن

هي عقد النقل ما بين الناقل وصاحب البضائع حيث تصدر من قبل الناقل 
إمكانية بيع " "تعني كلمة تفاوض. "قابلة للتفاوض أو غير قابلة وتكون إما

  ".البضائع أثناء وجودها في مرحلة النقل

  :بوليصة الشحن الجوي

تشكل تأكيد الناقل على استالم البضائع للنقل، ) للشحن الجوي فقط(وهي وثيقة 
مكـن  ويصدر الناقل هذه البوليصة والتي تكون غير قابلة للتفاوض، ولذلك ال ي

  .بيع البضائع أثناء وجودها في مرحلة النقل

   Commercial Invoice:   الفاتورة التجارية

وهي تختلف عن الفاتورة األولية التي هي عبارة عن وثيقة يعدها المصدر رداً 
على طلب المستورد، حيث تحتوي الفاتورة التجارية التـي يجـب أن تكـون    

  :مطبوعة على اآلتي

  .األسعار -2  .وصف كامل للمنتجات - 1
  .موعد التسليم -4    .مواصفات االستيراد -3
  .خط طريق الشحن -6    .موعد وشروط الدفع -5
  .التأمين -8      .التعبئة -7
  .نوع الشاحنة -9
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  Packing list:    قائمة التعبئة

يجب إعدادها من قبل المنتج أو المصدر ويجب أن تعكس المحتـوى الحقيقـي   
ون القائمة غيـر ضـرورية عنـدما تكـون جميـع      لحاوية الشحن تماماً، وتك

  .المعلومات التي تتضمنها قائمة التعبئة واردة بوضوح في الفاتورة التجارية
  :وتبين قائمة التعبئة التالي

  .الوزن الصافي للحمولة -2    .الوزن اإلجمالي للحمولة -1
  .اسم المستورد -4            دفع الفاتورة التجارية -3
  .محتويات كل صندوق -6      .لةصناديق الحمو -5
  .نوع المنتجات ومواصفاتها -7

بعد توفير جميع األوراق الثبوتية السابقة الذكر يتم عمـل بعـض اإلجـراءات    
  :لتجهيز البضائع للتصدير وهي

  :وضع العالمات ولصق الوسم التجاري  .1

يجب وضع العالمات ولصق الوسم التجاري على البضائع المصدرة حيـث  
  .ت الشحن هامة لسالمة وسرعة نقل البضائعتعتبر عالما

وتختلف محتويات عالمات الشحن وفقاً لكل بلد، وكذلك شروط لصـق الوسـم   
التجاري التي تم ذكرها في إجراءات االستيراد وتتضمن عالمات الشحن بشكل 

  :عام المعلومات التالية
  .عدد صناديق الشحن -    .تعريف المستورد -
  .اإلجمالي والوزن الصافي الوزن -    .ميناء المقصد-
  .بلد المنشأ -  .القياسات الخارجية للصندوق-
  .عالمات تحذيرية إذا كانت البضائع تتطلب عناية وحرص-
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  :الفحص األمني .2
ساعة من موعد اإلقـالع   12يجب أن تصل البضائع الفلسطينية قبل 

  .وذلك لفحصها

  :تخليص الصادرات .3
حتى يقوم وكيل التخلـيص  ما أن  تحمل البضائع على ظهر السفينة، 

بإعداد نموذج بيان التصدير وهو عبارة عن وثيقة تنص على أنه قـد  
تم تصدير البضائع، ويقدم هذا النموذج للسلطات الجمركية عند تقـديم  

  :الوثائق للشحن، ويحتوي هذا النموذج المعلومات التالية

  .بلد المصدر -    .وزنها -    .قيمة البضائع -
  .اسم المصدر -  .ميناء الوصول -    .ميناء اإلقالع -
  .اسم الناقل -

  :الرسوم والضرائب .4

تعفى الصادرات من دفع أية ضرائب أو تعريفات جمركية أو رسوم، 
حيث يدفع المستورد الرسوم والضرائب الالزمة في ميناء المقصـد،  

  .من قيمة الشحنة كرسوم ميناء %1.3ويتم استيفاء 
 

  

  



65 
 

  )1(ملحق رقم 
 

  .م  10االرتداد من أضالع المستودع األربعة يكون  .1
  .2م30-25مساحة المستودع ال تقل عن   .2
  .ال يوجد طوابق أخرى فوق المخزن  .3
    :أن يتوفر تهوية مستمرة وذلك عن طريق  .4

مـن  % 10بنسـبة  ) سـم  50×20(عمل نوافذ في أسفل الحائط  . أ
  .الحائط مزودة بشبك مقوى متين

لتجديد الهواء مـزودة  ) سم 50×40(في أعلى الحائط عمل نوافذ  . ب
  .بشبك مقوى

أن تكــون أرضــية المســتودع مغطــاة بالكاوتشــوك لمنــع االحتكــاك  .5
  .باالسطوانات

أن تكون التوصيالت الكهربائية معزولة بحيث ال يسمح بإحـداث تمـاس    .6
  .كهربائي والمفاتيح خارجية

  .كغم 6على األقل بسعة  2توفر طفايات حريق بودرة عدد  .7
يسمح أن يكون مستودع محطات الغاز مستودع لصاحب وكالـة توزيـع    .8

  .الغاز
أن يكون منسوب مستوى أرض المخزن أعلى مـن منسـوب الرصـيف     .9

  .المحاذي له
 

  .تخزن االسطوانات بشكل قائم فقط والفارغة أفقياً .1
  .تخزن االسطوانات بشكل يسمح بحرية الحركة داخل المستودع .2
  .ستغالل المستودع لتخزين أي نوع من البضاعة األخرىيمنع ا .3
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  .يمنع تعبئة أية اسطوانة لدى الموزعين .4
يمنع تبديل أو إجراء تعديل على وضع المخزن إال بعد الحصـول علـى    .5

  .موافقة من قسم الغاز في الهيئة العامة للبترول بناء على كشف فني جديد
 50ارة التي تزيـد عـن   عدم التخزين بالقرب من مصادر النيران والحر .6

  .درجة مئوية
فصل االسطوانات المعبئة عن االسطوانات الفارغة لتسهيل عملية مكافحة  .7

  .الحريق
  ).ممنوع التدخين، خطر االشتعال أو االنفجار(وضع إشارات إرشادية  .8
  .ترفع أو تحمل االسطوانة من المواقع المخصصة لذلك وليس من الصمام .9

  .االسطوانة لحين تركيبها إبقاء غطاء الصمام مثبت على .10
  :عند التخزين في العراء يجب التقيد بما يلي .11

  .وجود سور مرتفع نسبياً     -  أ
  .قامة مظلة واقية من االسبست - ب
  .م على األقل من جميع الجوانب10االلتزام بارتداد  - ت
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ها وسقفها باستثناء األرضية ولها أن تكون السيارة مفتوحة من جميع جوانب - 1
  .حاجز خلفي

  .أن تكون األرضية مكسوة بالكاوتشوك - 2
أن تكون اسطوانات الغاز موضوعة على طبقة واحدة وباتجـاه عمـودي    - 3

على أن ال تكون مسافات بين االسطوانات تسمح لها بالحركة، وفي حالـة  
نـع  كون الصندوق غير ممتلئ باالسطوانات فيجب ربط االسـطوانات لم 

  .حركتها، على أن ال تستخدم مواد خشبية لهذا الغرض
وضع عالمات تنبيه تحذيرية تبين أن السيارة  تحمل غازات خطرة قابلـة   - 4

لالشتعال، تكون مثبتة على جانبي وخلف السيارة، ومرسوم عليها إشـارة  
غاز مشتعل ومكتوب عليهـا غـاز قابـل لالشـتعال باللغـات العربيـة       

  .واإلنجليزية
  ).كغم6(تكون من نوع بودرة وبسعة ) 2(ايات حريق عدد وجود طف - 5
  ).مقاومة للحرارة والحريق(وجود زوج كفوف اسبستية  - 6
  .أن تكون كابينة السائق معزولة عن صندوق اسطوانات الغاز - 7
وضع لوحة تبين اسم الشركة واسم الموزع ورقم التلفون بشـكل واضـح    - 8

  .على صندوق السيارة
لمركبة، يجب مراجعة دائرة السـير واتبـاع   عند إحداث تغيير في مبنى ا - 9

  .اإلجراءات القانونية ألخذ الموافقة على هذا التغيير

أن يكون السائق حاصالً على شهادة تثبـت حصـوله علـى دورات     - 10
 .تدريبية في مجال إطفاء الحريق
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ي في فلسطين، وزارة الصناعة الفلسطينية، عام دليل االستثمار الصناع - 1

1997.  
دليل التصدير واالستيراد الفلسطيني، إعداد شركة مسار لألبحاث  - 2

االقتصادية وبالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة الفلسطينية،  والدراسات
 .   1999عام 

  م2008لسنة ) 6(قانون الشركات المعدل قرار بقانون رقم  - 3
 لسنة 8 رقم بقانون  قرارلدخل، وزارة المالية ضريبة ا قانون - 4

  الدخل ضريبة بشأن   2011
 قانون تشجيع االستثمار في فلسطين، وزارة االقتصاد والتجارة الفلسطينية، - 5

 .2011لسنة ) 2(وتعديالته بموجب قرار بقانون رقم  . 1998عام 

 .2011وزارة االقتصاد الوطني -دليل خدمات الجمهور - 6

 1953لسنة  22ختراع رقم قانون براءات اال - 7

م بشان نظام التراخيص 2008لعام ) 17(قرار مجلس الوزراء رقم  - 8
 .الصادرة عن الهيئة العامة للبترول

   .2010بلدية رام اهللا -دليل خدمات الجمهور - 9

بشان الغرف التجارية الصناعية، ونظام  2011قرار بقانون لسنة  - 10
 .2013لعام  10لوزراء رقم الغرف التجارية الصناعية بموجب قرار مجلس ا

) تعريف عام ( البيرة - منشورات غرفة تجارة وصناعة محافظة رام اهللا - 11
2013 


