
 

 دعوة   

 04/05/2016التاريخ: 

 المحترمين  االهلية ممثلي المؤسساتالسادة 

 تحية فلسطينية وبعد،،

 قانون الجمعيات الخيرية والعالقة مع وزارة الداخلية ووزارات االختصاص حولورشة عمل الموضوع: 

ة شبكبالشراكة مع  الهيئة الوطنية  منظمات المجتمع المدني الذي تتبناه تعزيز دورمشروع  فعالياتضمن 
تدعوكم الهيئة الوطنية وبتمويل من االتحاد االوروبي ،  للجمعيات الخيرية  المنظمات االهلية واالتحاد العام

 للمؤسسات مدراء من االعضاء المؤسسات توعية بهدفلمشاركة في ورشة العمل لللمؤسسات االهلية 

 ووزارة الداخلية وزارة لدى واالجراءات التنفيذية والالئحة الجمعيات بقانون   ادارة مجلس وأعضاء

 حقوق  من لها بما الجمعيات تعريف الى باالضافة للقانون، وفقا المالية الذمة واقرار االختصاص

 السيد أن العلم مع .الرسمية الجهات مع وعالقتها االدارة ومجلس العمومية الجمعية تجاه جباتووا

 . الورشة بادارة سيقوم من هو موسى صالح المحامي

 04/05/6201 موافقال االربعاءيوم وذلك في هذه الورشة المهمة  ترشيح من هو مناسب للمشاركةنرجو منكم 
مبنى أوكسفام  –دوار الضاحية, بيت حنينا )  –المقدسية  ارماء في مقر مؤسسة 001:-10:00من الساعة 

 سابقا(

      والرجاء تأكيد الحضور عبر البريد اإللكتروني

 info@armaa.org        

    026507934أو من خالل  هاتف مؤسسة أرماء 
 معا لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنميةو 

 

 بدرة الشاعر

 للمؤسسات االهلية الفلسطينيةالهيئة الوطنية 

mailto:info@armaa.org


 

 

 برنامج ورشة العمل 

 قانون الجمعيات الخيرية والعالقة مع وزارة االختصاص ووزارة الداخلية

                                                                         04-05-2016الزمان:                     المقدسية                          ارماء مؤسسة المكان:

 ساعات  3:15   الوقت:

                                 

 حتى الساعة

 

 الموضوع                                من الساعة

 الوصول والتسجيل - 10:00 10:15

كلمات االفتتاح والترحيب الهيئة   - 10:15 10:25

 الوطنية و محافظة القدس 

 التعارف والتوقعات من الورشة - 10:25 10:35

11:10 10:35 

 دور وزارة الداخلية في التسجيل. -

دور وزارة الداخلية في متابعة عمل  -

 الجمعيات

عالقة وزارة الداخلية مع وزارة  -

 االختصاص.

الرقابة عالقة وزارة الداخلية مع ديوان  -

المالية واالدارية فيما يتعلق بعمل 

  .الجمعيات

عالقة وزارة الداخلية مع هيئة مكافحة  -

 الفساد فيما يتعلق في عمل الجمعيات

11:30 11:10 

دور وزارة االختصاص وفقا للقانون  -
  .والالئحة التنفيذية

دور وزارة االختصاص بعد تسجيل  -
 .الجمعية



عمل دور وزارة االختصاص في متابعة  -
 الجمعيات المحلية

 

 استراحة

11:30 – 11:45 

اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس  - 11:45 12:15
اإلدارة وفقا للقانون والالئحة والنظام 

 .األساسي للجمعية

اختصاصات الجمعية العمومية وفقا  - 12:15 1:15
 .إلحكام النظام األساسي

 

 

 

 

 

 


