
  م2003لسنة ) 9(قرار جملس الوزراء رقم 
قانون اجلمعيات اخلريية بشأن الالئحة التنفيذية ل
 م2000لسنة ) 1(واهليئات األهلية رقم 

  
  جملس الوزراء

  منه) 70(و ) 68(و ) 26(القانون األساسي املعدل وال سيما املواد رقم بعد اإلطالع على 
  .م2000لسنة ) 1(قانون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية رقم وعلى 

  .م2003/ 29/11: وبناء على ما أقره جملس الوزراء جبلسته املنعقدة بتاريخ
  :قررنا ما يلي

  الباب األول 
  

  تعريفات وأحكام عامة 
  

  الفصل األول 
  

  تعريفات 
  
  ) 1(املادة 

  التعاريف 
  

لمات اآلتية الواردة يف هذه الالئحة املعاين املخصصة هلا أدناه، ما مل يدل سياق النص على يكون للعبارات والك
  .خالف ذلك

  .م2000لسنة  1قانون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية رقم : قانون اجلمعيات
  .الالئحة التنفيذية الصادرة لتنفيذ أحكام قانون اجلمعيات: ئحة التنفيذيةالال

  .وزير الداخلية: الوزير
  .وزارة الداخلية: الوزارة

  .الوزارة اليت يندرج النشاط األساسي للجمعية ضمن اختصاصها: الوزارة املختصة
  .وزير الوزارة املختصة: الوزير املختص



  .ات اخلريية واهليئات األهلية يف الوزارةدائرة تسجيل اجلمعي: الدائرة
شخصية معنوية مستقلة تنشأ مبوجب اتفاق بني عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف : اجلمعية

مشروعة م الصاحل العام دون استهداف جين الربح املايل دف اقتسامه بني األعضاء أو لتحقيق منفعة 
م أن دف اجلمعية إىل خدمة شرحية أو فئة اجتماعية أو مهنية معينة، ويدخل ضمن تعبري الصاحل العا. شخصية

  .ويشمل تعبري اجلمعية اهليئة األهلية واجلمعية اخلريية واهليئة غري احلكومية
أية مجعية أو هيئة غري حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيس خارج : اجلمعية أو اهليئة األجنبية

  .ية أو كانت أغلبية عدد أعضائها من األجانباألراضي الفلسطين
  .هي اهليئة العامة املكونة من جمموع أعضاء اجلمعية وهي السلطة العليا يف اجلمعية أو اهليئة: اجلمعية العمومية

  .جملس إدارة اجلمعية، والذي يكون مسؤوال عن مجيع نشاطاا وأعماهلا: جملس اإلدارة
سنة فأكثر وال يقل عددهم عن سبعة والذين  18عم األفراد ممن تبلغ أعمارهم  :اللجنة التأسيسية أو املؤسسون

  .يشتركون يف إنشاء اجلمعية ووضع نظامها األساسي
  .توحيد مجعيتني أو أكثر يف مجعية واحدة ذات شخصية معنوية جديدة: اإلدماج
قية واحدة وحتتفظ كل منها بشخصيتها أو تنسي/ائتالف مجعيتني أو أكثر حبيث ينشأ عنها هيئة متثيلية و: اإلحتاد

  .املعنوية املستقلة

  الفصل الثاين 
  

  أحكام عامة 
  

  ) 2(املادة 
  حق الفلسطيين يف املشاركة يف إدارة وتأسيس اجلمعيات 

  

لكل فلسطيين احلق يف املشاركة يف تأسيس وإدارة اجلمعيات واالنتساب إليها واالنسحاب منها حبرية، وذلك 
  .دف أو أهداف ال يبتغي منها اقتسام الربحمن أجل حتقيق ه

ال جيوز أن تكون أهداف اجلمعيات املشروعة أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءام أو عددهم، أيا . 2
  .كانت جماالت عملها، سببا لفرض أي قيود أو عراقيل على تأسيسها

ل أو عرقلة تسجيل اجلمعيات دون سبب قانوين، ال جيوز أن يؤدي تطبيق أحكام الالئحة التنفيذية إىل تعطي. 3
  .أو إىل حرمان اجلمعيات من ممارسة حقوقها اليت قررا القوانني النافذة

  ) 3(املادة 
  حظر قيام اجلمعيات بنشاطات رحبية 

  
  .ال جيوز للجمعيات القيام بنشاطات رحبية بغرض اقتسامها بني األعضاء. 1
أي نشاط مما يدخل يف نشاط أو أغراض اجلمعيات دون أن تتخذ شكل  حيظر على أية جهة خاصة ممارسة. 2



  .اجلمعية وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة
ال جيوز للجمعية ممارسة أي نشاط قبل تسجيلها لدى الوزارة وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة، إال إذا . 3

  بالرفض من الوزارةمر على تقدميها لطلب التسجيل شهران دون أن تتلقى إشعارا 

  الباب الثاين 
  

  اجلهات املختصة بتطبيق أحكام الالئحة 
  

  الفصل األول 
  

  تشكيل الدائرة وصالحياا 
  

  ) 4(املادة 
  تشكيل دائرة تسجيل اجلمعيات اخلريية 

  

  .تشكل يف الوزارة دائرة تسمى دائرة تسجيل اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية. 1
  :ن األقسام اآلتيةتتكون الدائرة م. 2
  .القسم القانوين. أ

  .قسم تسجيل اجلمعيات احمللية. ب
  .قسم اجلمعيات األجنبية. ت
  .قسم املتابعة. ث
  .قسم األرشيف واملعلومات. ج
  :مع عدم اإلخالل مبا ورد يف قانون اجلمعيات، للوزير القيام باآليت. 3
  .ام أعاله أو دجمهاإنشاء أي أقسام أخرى للدائرة أو إلغاء أي من األقس. أ

  .إنشاء دوائر أو أقسام للجمعيات يف مديريات الداخلية يف احملافظات. ب
إتباع الدائرة إىل أية مديرية من مديريات الوزارة، أو إتباعها للعمل حتت إشرافه املباشر أو إشراف من . ت

  .يفوضه

  ) 5(املادة 
  اختصاص الدائرة 

  

  :ختتص الدائرة بأداء املهام اآلتية
  .إعداد النماذج الالزمة لتنفيذ قانون اجلمعيات والالئحة التنفيذية ورفعها للوزير للمصادقة عليها. 1
استالم طلبات تسجيل اجلمعيات احمللية واألجنبية، والتأكيد من اكتماهلا، وطلب استكمال املعلومات أو . 2



  .الوثائق املطلوبة لتسجيل هذه اجلمعيات إذا لزم األمر
  .بقبول أو رفض طلبات تسجيل اجلمعيات احمللية واألجنبية لوزير الداخلية التنسيب. 3
  .حتديد الوزارة املختصة، وفقا لإلجراءات الواردة يف هذه الالئحة. 4
  .حفظ السجالت املتعلقة باجلمعيات. 5
ها أو تلقي مراسالت اجلمعيات خبصوص أي تعديالت أو تغيريات تطرأ على مركزها أو نظامها أو أهداف. 6

أغراضها أو أي تغيري يف جملس إدارا كله أو بعضه، وذلك خالل شهر واحد من تاريخ إجراء التغيري أو 
  .التعديل

  .تنبيه اجلمعيات اليت طرأ تغيري عليها ومل تقم بإعالم الدائرة. 7
  .خماطبة الوزارات املختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون اجلمعيات والالئحة التنفيذية. 8
  .إشعار الوزارات املختصة بتسجيل اجلمعيات اليت تندرج حتتها. 9

تلقي التقارير السنوية من فروع اجلمعيات األجنبية عن أعمال هذه الفروع مبا يف ذلك املبالغ اليت أنفقتها . 10
  .يف تنفيذ أعماهلا

  .تلقي قرارات حل اجلمعيات الصادرة عن اجلمعيات العمومية. 11
  .ر خطي إىل اجلمعيات اليت ثبتت خمالفتها لنظامها األساسي خمالفة جوهريةتوجيه إنذا. 12
  .توجيه إنذار خطي إىل اجلمعيات اليت مل تباشر أعماهلا الفعلية خالل العام األول من تاريخ تسجيلها. 13
  .أية مهام أخرى حمددة يف قانون اجلمعيات أو الالئحة التنفيذية. 14

  ) 6(املادة 
   اختصاص الوزير

  

  :خيتص الوزير بأداء املهام اآلتية
  .املصادقة على النماذج الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة. 1
  .إصدار قرار باستيفاء طلب تسجيل مجعية وفقا لشروط التسجيل، أو الرفض املسبب للطلب. 2
  .ى تنسيب الدائرةتعيني جلان مؤقتة إلدارة اجلمعيات يف احلاالت اليت بينها قانون اجلمعيات بناء عل. 3
  .إصدار قرار بإلغاء تسجيل اجلمعيات وفق األحكام املبينة يف قانون اجلمعيات والالئحة التنفيذية. 4
خماطبة وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة التخطيط لالستئناس برأي كل منهما فيما يتعلق بطلب تسجيل . 5

  .اجلمعيات أو اهليئات األجنبية
يل أموال اجلمعية املنحلة إىل اجلمعيات واهليئات ذات الغاية املماثلة، وفق أحكام إصدار قرار بشأن حتو. 6

  .من الالئحة التنفيذية )67(املادة قانون اجلمعيات و
  .وانني النافذة أو الالئحة التنفيذيةأية مهام أخرى حتددها الق. 7

  

  



  الفصل الثاين 
  الوزارة املختصة 

  

  ) 7(املادة 
  الوزارة املختصة 

  

  .الوزارة املختصة هي الوزارة اليت يندرج النشاط األساسي للجمعية ضمن اختصاصها. 1
  .حيدد النشاط األساسي للجمعية وفق النظام الداخلي الذي أرفقته مع طلب تسجيلها. 2
تعترب وزارة العدل الوزارة املختصة للجمعيات اليت ال يندرج نشاطها األساسي ضمن اختصاص أية وزارة . 3

  .قائمة
إذا اندرج النشاط األساسي للجمعية ضمن اختصاص أكثر من وزارة، تكون الوزارة املختصة هي الوزارة . 4

  .األكثر ارتباطا بنشاط اجلمعية األساسي من غريها
ئرة بتحديد الوزارة املختصة بناء على أهداف اجلمعية الواردة يف نظامها األساسي وبعد التشاور تقوم الدا. 5

  .مع مؤسسي اجلمعية مقدمة طلب التسجيل
  .جيب أن يكون حتديد الوزارة دقيقا ومتفقا مع الواقع والقانون. 6
ة املختصة خالل أسبوعني من تصدر الدائرة إشعارا للمؤسسني بقرارها الذي اختذته بشأن حتديد الوزار. 7

وميكن للمؤسسني االعتراض على هذا التحديد لدى الوزير الذي يقرر بشأن الوزارة . تاريخ استالم الطلب
  .املختصة خالل أسبوعني من تاريخ االعتراض

  .ميكن للمؤسسني االعتراض على قرار الوزير لدى جملس الوزراء. 8
9 . ذا اخلصوص حال صدورهيلتزم الوزير بقرار جملس الوزراء.  

يف حال تقدمي اعتراض على حتديد الوزارة املختصة، تستمر الدائرة يف إجراءات التسجيل وفقا ألحكام . 10
  .هذه الالئحة

من هذه املادة على سري إجراءات ) 8(و ) 7(جيب أن ال تؤثر إجراءات االعتراض املقدمة وفقا للفقرتني . 11
  .تسجيل اجلمعية

  ) 8(املادة 
  أساس العالقة بني اجلمعيات والوزارات املختصة 

  

  .تقوم عالقة اجلمعيات بالوزارات املختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل ملا فيه الصاحل العام

  ) 9(املادة 
  اختصاص الوزارة املختصة 

  

  :ختتص الوزارة املختصة مبا يلي
  .متابعة عمل اجلمعيات وفقا ألحكام القانون. 1



متابعة نشاط أية مجعية مبوجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير املختص يف كل حالة، للتثبت من أن . 2
  .أموال اجلمعية صرفت يف سبيل الغرض الذي خصصت من أجله وفقا ألحكام القانون ونظام اجلمعية األساسي

  .التنسيب بشأن متلك اجلمعيات األجنبية األموال غري املنقولة. 3
تقارير املالية والسنوية من اجلمعيات، وفقا ألحكام قانون اجلمعيات وهذه الالئحة، وإعطاء إشعار تلقي ال. 4

  .باستالم هذه التقارير للجمعيات اليت قدمتها
من قانون  31مادة تلقي اإلخطارات من اجلمعيات التابعة هلا حول جهة إيداع أمواهلا النقدية، وفقا لل. 5

  .اجلمعيات
  .من قانون اجلمعيات 33ة مادتلقي اإلشعارات من اجلمعيات التابعة هلا حول مجع التربعات، وفقا لل. 6

  ) 10(املادة 
  احتفاظ الوزارة بالسجالت 

  
  .حتتفظ الوزارة املختصة جبميع السجالت الالزمة ملتابعة شؤون اجلمعيات التابعة هلا. 1
حتتفظ الوزارة املختصة مبلف لكل مجعية تابعة هلا تضع فيه نسخة من نظام اجلمعية األساسي، وقرار تسجيل . 2

التقارير السنوية واملالية للجمعية، وأية مراسالت بني اجلمعية والوزارة املختصة، وأية تقارير أو اجلمعية، و
  .إخطارات أو قرارات تتعلق باجلمعية

  الباب الثالث 
  تسجيل اجلمعيات 

  

  الفصل األول 
  الطلبات 

  

  ) 11(املادة 
  تقدمي الطلبات 

  

  .موذج املعد لذلكيقدم طلب تسجيل اجلمعيات إىل الدائرة على الن. 1
  .يقدم الطلب من قبل ثالثة من املؤسسني على األقل. 2
  .يشترط أن تكون أغلبية املؤسسني فلسطينيني. 3

  ) 12(املادة 
  حمتوى الطلب 

  

  :جيب أن حيتوي الطلب على املعلومات اآلتية
  .أمساء مجيع املؤسسني، ويشمل ذلك مقدمي الطلب واملؤسسني اآلخرين. 1



  .ؤسسنيجنسيات امل. 2
  .تواريخ ميالدهم. 3
  .معلومات االتصال م. 4
  .أرقام بطاقات إثبات الشخصية للمؤسسني. 5
  .اسم اجلمعية. 6
  .نشاط اجلمعية األساسي. 7
  .عنوان اجلمعية حتت التسجيل. 8

  ) 13(املادة 
  ملحقات الطلب 

  
  :يلحق بالطلب الوثائق اآلتية

  .أعضاء اللجنة التأسيسية ثالث نسخ من النظام األساسي موقعة من. 1
  .إثبات جلنسية املؤسسني. 2
  .تفويض خطي من مجيع املؤسسني خيول مقدمي الطلب بالتوقيع على طلب التسجيل. 3

  ) 14(املادة 
  حمتوي النظام األساسي 

  
  :جيب أن حيوي النظام األساسي املعلومات اآلتية، كحد أدىن. 1
  .اسم اجلمعية. أ

  .ا الرئيس، وفروعها إن وجدتعنوان اجلمعية ومقره. ب
  .أهداف اجلمعية. ت
  .مصادر متويل اجلمعية وكيفية استغالهلا والتصرف به. ث
  .شروط العضوية. ج
  .أنواع العضوية. ح
  .أسباب انتهاء العضوية. خ
  .اشتراكات األعضاء. د
  .اهليكل التنظيمي للجمعية. ذ
  .كيفية تعديل النظام األساسي. ر
  .معية أو إحتادهاكيفية اندماج اجل. ز
  .كيفية انعقاد اجلمعية العمومية. س
  .طرق املراقبة املالية. ش



  .قواعد حل اجلمعية. ص
  .كيفية التصرف بأموال وأمالك اجلمعية عند حلها. ض
  .اختصاصات رئيس اجلمعية ونائبه وأمني السر وأمني الصندوق وباقي أعضاء جملس اإلدارة. ط
  .األساسي أحكام ختالف قانون اجلمعياتال جيوز أن ترد يف النظام . 2

  ) 15(املادة 
  النقص يف النظام األساسي 

  

ف قانون اجلمعيات، ، أو خال14املادة إذا خال النظام األساسي من نقطة أو أكثر من النقاط الواردة يف . 1
تطلب الدائرة من املؤسسني خالل فترة أسبوعني من تقدمي الطلب تعديل النظام األساسي أو تقدمي نظام أساسي 

  .جديد
تقدم الدائرة مالحظاا على النظام األساسي مرة واحدة، وال جيوز للدائرة تقدمي مالحظات جديدة على . 2

  .، إن وجدتالنظام األساسي إال يف حدود التعديالت
يبدأ احتساب فترة الشهرين من تاريخ تقدمي النظام األساسي اجلديد، ما مل يصر املؤسسون من خالل إشعار . 3

  .خطي للدائرة على النظام األصلي الذي تقدموا به

  ) 16(املادة 
  عدم خمالفة اسم اجلمعية للنظام العام 

  

  .م أو اآلداب العامةال جيوز أن يكون اسم اجلمعية خمالفا للنظام العا. 1
ال جيوز أن يكون اسم اجلمعية طالبة التسجيل مطابقا السم مجعية مسجلة أو مشاا له بشكل قد يبدو . 2

  .مطابقا
  .يكون اسم اجلمعية مستمدا من طبيعة نشاطها أو يعكس أهدافها أو نشاطها الرئيس، ما أمكن. 3
م مجعية مسجلة أو مشاا له بشكل قد يبدو مطابقا تطلب إذا كان اسم اجلمعية طالبة التسجيل مطابقا الس. 4

الدائرة من املؤسسني تغيري االسم، وتستمر الدائرة يف إجراءات التسجيل األخرى، وال يتم تسجيل اجلمعية 
  .رمسيا إال بعد تقدمي االسم اجلديد

  ) 17(املادة 
  اثبات اجلنسية الفلسطينية 

  

 إثباتا كافيا للجنسية الفلسطينية إبراز إحدى الوثائق اآلتية وتزويد صورة لغايات الالئحة التنفيذية، يعترب. 1
  .عنها

، أو الصادرة عن اإلدارة )اهلوية اخلضراء(بطاقة اهلوية الشخصية الصادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية . أ
احلمراء بالنسبة لسكان قطاع املدنية لسلطات االحتالل اإلسرائيلية الربتقالية بالنسبة لسكان الضفة الغربية، و

  ).غزة



  ).زرقاء(بطاقة هوية مقدسية . ب
  .أية وثائق أخرى يقررها الوزير. ج
  :يف حال عدم توفر أي من الوثائق أعاله، جيوز قبول إحدى الوثائق اآلتية إلثبات اجلنسية الفلسطينية. 2
هادة ميالد مصدقة حسب األصول جواز سفر أجنيب مع تأشرية أو تصريح دخول إىل البالد، مرفق مع ش. أ

  .1948أيار  15تثبت أن الشخص مولود يف فلسطني، وفق حدودها يف عهد االنتداب الربيطاين، قبل تاريخ 
جواز سفر أجنيب مع تأشرية أو تصريح دخول إىل البالد، مرفق مع شهادة ميالد مصدقة حسب األصول . ب

  .ربية مبا ذلك مدينة القدستثبت أن الشخص مولود يف قطاع غزة أو الضفة الغ
جواز سفر أجنيب مع تأشرية أو تصريح دخول إىل البالد، مرفق بشهادة ميالد مصدقة حسب األصول . ت

، وفق 1948أيار  15ولد يف فلسطني قبل تاريخ ) والده، والدته، جده، جدته(تثبت أن أحد أسالف الشخص 
  .حدودها يف عهد االنتداب الربيطاين

نيب مع تأشرية أو تصريح دخول إىل البالد، مرفق مع شهادة ميالد مصدقة حسب األصول جواز سفر أج. ث
ولد يف قطاع غزة أو الضفة الغربية، مبا يف ذلك ) والده، والدته، جده، جدته(تثبت أن أحد أسالف الشخص 

  .مدينة القدس
مصدق حسب األصول  جواز سفر أجنيب مع تأشرية أو تصريح دخول إىل البالد، مرفق مع عقد زواج. ج

  .ة/ة من فلسطيين/يثبت أن الشخص متزوج
  .أعاله أن تكون سارية املفعول 2ال يشترط يف تأشريات أو تصاريح الدخول املشار إليها يف الفقرة . 3
من هذه املادة إذا كان الشخص حيمل بطاقة هوية  2ال جيوز قبول أي من الوثائق املشار إليها يف الفقرة . 4

  .1موضح يف الفقرة حسب ما هو 
  .ال تنطبق هذه املادة على من حيمل اجلنسية اإلسرائيلية. 5

  الفصل الثاين 
  معاجلة الطلبات

  

  ) 18(املادة 
  معاجلة الطلبات 

  

من هذه الالئحة، تسلم الدائرة للمؤسسني  13و  12يف حال استالم الطلب وملحقاته وفقا للمادتني . 1
  .مقدمي الطلبمقدمي الطلب إشعارا باستالم طلبهم يبني تاريخ االستالم ووصف املرفقات املستلمة، وأمساء 

يتضمن اإلشعار رقما تسلسليا يصبح الحقا رقم تسجيل اجلمعية لدى وزارة الداخلية عند املوافقة على . 2
  .طلب التسجيل، أو بعد مرور شهرين على استالم الطلب دون إصدار قرار برفض الطلب أو قبوله

لطلب أو أي من ملحقاته حسب ما هو ميكن للدائرة خماطبة املؤسسني الستكمال املعلومات املطلوبة يف ا. 3
  .13و  12وارد يف املادتني 

تصدر الدائرة عند استكمال املعلومات واملرفقات املطلوبة إشعارا جديدا باستالم الطلب كامال، وتقوم يف . 4
  .هذه احلالة باسترداد اإلشعار القدمي، ويبدأ احتساب مدة الشهرين من تاريخ تسليم اإلشعار اجلديد



 12املعلومات واملرفقات املبينة يف املادتني  يعترب الطلب مقدما ويبدأ احتساب مدة الشهرين من تاريخ تقدمي. 5
  .ه الالئحةمن هذ 13و 

  ) 19(املادة 
  عرض النظام األساسي على القسم القانوين 

  
من هذه الالئحة يتم عرض النظام األساسي على  13و  12حال استالم الطلب وملحقاته املبينة يف املادتني . 1

  .من هذه الالئحة 14املادة القسم القانوين يف الدائرة للتحقق من استيفائه الشروط املنصوص عليها يف 
من  14املادة يوصى القسم القانوين بقبول النظام األساسي، أو رفضه لعدم احتوائه على املعلومات املبينة يف . 2
  .ه الالئحة، أو ملخالفته قانون اجلمعياتهذ
يقوم القسم القانوين بتقدمي توصيته إىل الدائرة خبصوص النظام األساسي خالل أسبوع من تاريخ تقدمي . 3

  .الطلب
يف حال التوصية برفض النظام األساسي، جيب أن تكون التوصية مسببة وخطية وتبني جوانب النقص أو . 4

  .املخالفة يف النظام
يف حال رفض النظام األساسي وفقا ملا هو موضح يف هذه املادة، تبلغ الدائرة املؤسسني خطيا جبوانب خمالفة  .5

النظام األساسي للقانون والالئحة وتطلب منهم تقدمي نظام جديد يأخذ يف االعتبار مالحظات الدائرة، ويتم 
ام األساسي مرة أخرى يف حدود التعديالت تقدمي املالحظات مرة واحدة، وميكن للدائرة االعتراض على النظ

  .املقدمة
  .جيوز للمؤسسني تقدمي نظام أساسي جديد للدائرة، وتبدأ مدة احتساب الشهرين من تاريخ تقدميه. 6
للمؤسسني رفض موقف الدائرة خبصوص النظام األساسي واإلصرار على النظام األصلي املقدم مع طلب . 7

  .خطيا وموقعا من قبل نفس األشخاص الذين وقعوا النظام األساسيالتسجيل، وجيب أن يكون الرفض 
من هذه املادة، ومل يتم التوصل إىل حل ذا الشأن بني ) 7(إذا رفض املؤسسون موقف الدائرة، وفقا للفقرة . 8

  .الدائرة واملؤسسني، للدائرة أن تنسب برفض تسجيل اجلمعية وفقا ملا هو موضح يف هذه الالئحة

  ) 20(املادة 
  التحقق من استيفاء اجلمعية لبعض الشروط 

  
  :حال استالم الطلب وملحقاته تقوم الدائرة بالتحقق من استيفاء اجلمعية مقدمة الطلب الشروط اآلتية. 1
  .أن النظام األساسي موافق للقانون وهلذه الالئحة. أ

  .أن مركز نشاط اجلمعية الرئيس داخل األراضي الفلسطينية. ب
  .بية مؤسسيها فلسطينيونأن أغل. ت
  .من هذه الالئحة 16املادة أن اسم اجلمعية متفق مع . ث
ئحة، أو برفض الطلب تقدم الدائرة توصية إىل الوزير بقبول الطلب الستيفائه الشروط املوضحة يف هذه الال. 2



لعدم اكتماله أو اكتمال أي من مرفقاته املطلوبة، أو لعدم استيفائه شروط التسجيل، أو خمالفته لقانون 
  .اجلمعيات أو القوانني النافذة

  .تصدر الدائرة توصيتها إىل الوزير خبصوص طلب التسجيل خالل مدة أقصاها شهر من استالم الطلب. 3

  ) 21(املادة 
  وزير بقبول الطلب أو رفضه قرار ال

  
  .يقرر الوزير قبول طلب التسجيل الستيفائه الشروط، أو رفض الطلب. 1
  .يكون قرار رفض تسجيل اجلمعية خطيا ومسببا. 2
  :جيب أن يستند قرار الرفض إىل واحد أو أكثر من األسباب اآلتية. 3
ا ألحكام قانون اجلمعيات وهذه الالئحة، رغم عدم احتواء الطلب على املعلومات أو امللحقات املطلوبة وفق. أ

  .طلب الدائرة من املؤسسني استكمال هذه املعلومات وامللحقات
خمالفة النظام األساسي امللحق بالطلب لقانون اجلمعيات أو هلذه الالئحة، رغم طلب الدائرة من املؤسسني . ب

  .تصحيح هذه الالئحة
  .خمالفة أهداف اجلمعية للقانون. ت
  .الفة الطلب لشروط التسجيل املبينة يف هذه الالئحةخم. ث
  .أغلبية املؤسسني من غري الفلسطينيني. ج
اسم اجلمعية خمالف للنظام العام أو اآلداب العامة، أو مطابق متاما أو يظهر بأنه يطابق متاما اسم مجعية قائمة، . ح

  .رغم طلب الدائرة من املؤسسني تغيري االسم
الباعث وراء رفض طلب التسجيل انتماء املؤسسني السياسي أو أهداف اجلمعية  ال جيوز أن يكون. 4

  .املشروعة
  .يصدر قرار الوزير خالل مدة أقصاها سبعة أسابيع من تاريخ استالم الوزارة للطلب. 5
  .يكون قرار الوزير برفض طلب التسجيل قابال للطعن أمام احملكمة املختصة. 6

  ) 22(املادة 
  وزير للمؤسسني تبليغ قرار ال

  
  .تقوم الدائرة بتبليغ قرار الوزير إىل املؤسسني خالل فترة أقصاها أسبوع من تاريخ صدوره. 1
يف حال قبول الطلب يعطى مؤسسو اجلمعية شهادة تسجيل رمسية تعترب بينة قاطعة على تسجيلها حسب . 2

  .األصول
  .ة لنشره يف الوقائع الفلسطينيةتبلغ الدائرة اجلهات املختصة بقرار قبول تسجيل اجلمعي. 3
  .تقوم الدائرة بتبليغ الوزارة املختصة بقرار قبول تسجيل مجعية يندرج نشاطها األساسي حتت اختصاصها. 4



  ) 23(املادة 
  النتائج املترتبة على تسجيل اجلمعية 

  
ى تقدمي الطلب يترتب على تسجيل اجلمعية لدى الوزارة، أو التسجيل احلكمي يف حال مرور شهرين عل. 1

الذمة املالية املستقلة، واألهلية، وحق التقاضي يف كل : دون رد الوزارة، منح اجلمعية الشخصية من حقوق مثل
ما يتعلق مبصاحلها أو حتقيق أهدافها، احلق يف متلك األموال املنقولة وغري املنقولة وتقبل اهلبات والتربعات 

  .واملساعدات
از شهادة التسجيل اليت تصدرها الوزارة أو إشعار استالم الطلب الذي مر شهران ميكن إثبات التسجيل بإبر. 2

  .على تقدميه لدى الدائرة دون استالم قرار برفضه

  الباب الرابع 
  

  اجلمعيات األجنبية 
  

  الفصل األول 
  

  طلب التسجيل 
  

  ) 24(املادة 
  اجلمعيات األجنبية 

  

لرئيس خارج األراضي الفلسطينية، أو أغلبية عدد أعضائها من اجلمعيات األجنبية هي اليت يقع مركزها ا. 1
  .األجانب

يشترط يف كل مجعية أجنبية تقوم بأية خدمات اجتماعية داخل األراضي الفلسطينية التسجيل لدى الوزارة . 2
  .لفتح فروع هلا داخل هذه األراضي

  .عد لذلكتقدم اجلمعية األجنبية طلب تسجيلها لدى الوزارة على الطلب امل. 3
  .ال تنطبق أحكام هذه املادة على اهليئات الدبلوماسية اليت تقوم بأنشطة اجتماعية. 4

  ) 25(املادة 
  حمتوى الطلب 

  
  :جيب أن حيتوي طلب تسجيل اجلمعية األجنبية على املعلومات اآلتية

  .اسم اجلمعية األجنبية. 1
  .عنوان مركزها الرئيس، إن وجد .2
  .عنوان وأمساء مؤسسي الفرع أو اجلمعية. 3



  .جنسيات املؤسسني. 4
  .عنوان وأمساء أعضاء جملس إدارا. 5
  .أهداف اجلمعية. 6
  .نشاط اجلمعية األساسي. 7
  .أمساء املسؤولني عن الفرع املنوي إنشاؤه وجنسيام. 8
  .لفرع عند حله أو تصفية أعماله، أو انسحاب اجلمعية األجنبيةكيفية التصرف باألموال اخلاصة با. 9

  ) 26(املادة 
  ملحقات الطلب 

  
  :يلحق بالطلب الوثائق اآلتية

  .إثبات تسجيل اجلمعية األجنبية خارج األراضي الفلسطينية, 1
  .ثالث نسخ من النظام األساسي باللغة العربية موقعة من ثالثة من أعضاء اللجنة التأسيسية. 2
  .صورة عن جوازات سفر املؤسسني. 3
شرح موجز من قبل املؤسسني كيف أن اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية تنسجم مع مصاحل الشعب . 4

  .الفلسطيين

  ) 27(املادة 
  اثبات اجلنسية األجنبية 

  
أو تزويد صورة / لغايات الالئحة التنفيذية، يعترب إثباتا كافيا للجنسية األجنبية إبراز جواز السفر األجنيب، و

  .عنه

  الفصل الثاين 
  

  معاجلة الطلبات 
  

  ) 28(املادة 
  إصدار اشعار باالستالم 

  
تقوم الدائرة بإصدار إشعار باستالم الطلبات الكاملة وفقا ألحكام قانون اجلمعيات وهذه الالئحة، يبني . 1

  .باإلشعار تاريخ استالم الطلب ووصف املرفقات املستلمة وأمساء مقدمي الطل
يتضمن اإلشعار رقما تسلسليا يصبح الحقا رقم تسجيل اجلمعية لدى وزارة الداخلية عند املوافقة على . 2

  .طلب التسجيل، أو بعد مرور شهرين على استالم الطلب دون إصدار قرار برفض الطلب أو قبوله



يا من ملحقاته، تصدر الدائرة ميكن للدائرة خماطبة املؤسسني الستكمال املعلومات املطلوبة يف الطلب، أو أ. 3
عند استكمال املرفقات املطلوبة إشعارا جديدا باستالم الطلب كامال، وتقوم يف هذه احلالة باسترداد اإلشعار 

  .القدمي

  ) 29(املادة 
  ارسال نسخة عن الطلب 

  
اخلارجية تقوم الدائرة بإرسال نسخة عن طلب تسجيل اجلمعية األجنبية وملحقاته إىل وزارة الشؤون . 1

  .ووزارة التخطيط لالستئناس برأي كل منهما خبصوص تسجيل اجلمعية
ترسل الدائرة نسخة الطلب وملحقاته إىل وزارة الشئون اخلارجية ووزارة التخطيط خالل أربعة أيام من . 2

  .تاريخ استالم الطلب

  ) 30(املادة 
  عرض النظام األساسي على القسم القانوين 

  
ساسي على القسم القانوين يف الدائرة للتحقق من استيفائه الشروط املنصوص عليها يف يعرض النظام األ. 1

  .من هذه الالئحة )14(املادة 
 )14(املادة فضه لعدم احتوائه على املعلومات املبينة يف يوصي القسم القانوين بقبول النظام األساسي، أو ر. 2

  .من هذه الالئحة
تاريخ تقدمي يقوم القسم القانوين بتقدمي توصيته إىل الدائرة، خبصوص النظام األساسي خالل أسبوع من . 3

  .الطلب

  ) 31(املادة 
  تطبيق األحكام اخلاصة 

  
مبا يف من هذه الالئحة على اجلمعية األجنبية الباب الثاين تنطبق األحكام اخلاصة بالوزارة املختصة الواردة يف 

  .ذلك أحكام حتديد الوزارة املختصة

  ) 32(املادة 
  التحقق من استيفاء اجلمعية لبعض الشروط 

  
حال استالم طلب تسجيل اجلمعية األجنبية وكامل ملحقاته، تقوم الدائرة بالتحقق من استيفاء اجلمعية . 1

  :األجنبية حتت التسجيل الشروط اآلتية



  .اجلمعيات وهلذه الالئحة موافقة نظامها األساسي لقانون. أ
  .أن أهداف اجلمعية مشروعة وم الصاحل العام، وتنسجم خدماا مع مصاحل الشعب الفلسطيين وتطلعاته. ب
  .أن اجلمعية ال دف إىل حتقيق منفعة شخصية أو جين الربح املايل دف اقتسامه بني أعضائها. ت
الستيفائه الشروط املوضحة يف هذه الالئحة، أو برفض الطلب تقدم الدائرة توصية إىل الوزير بقبول الطلب . 2

  .لعدم اكتماله أو اكتمال أي من مرفقاته املطلوبة أو عدم استيفاء الطلب شروط التسجيل
ترفق الدائرة توصييت وزارة الشئون اخلارجية ووزارة التخطيط مع توصيتها يف حال استلمتهما خالل شهر . 3

  .من تقدمي طلب التسجيل
  .تصدر الدائرة توصيتها إىل الوزير خبصوص طلب التسجيل خالل مدة أقصاها شهر من استالم الطلب. 4

  ) 33(املادة 
  قرار الوزير بقبول الطلب أو رفضه 

  
  .يقرر الوزير قبول الطلب أو رفضه. 1
  .يكون قرار رفض تسجيل اجلمعية مسببا، وقابال للطعن أمام احملكمة املختصة, 2
الوزير خالل مدة أقصاها سبعة أسابيع من تاريخ استالم الوزارة للطلب مستأنسا بتوصية  يصدر قرار. 3

الدائرة وتوصييت وزارة الشئون اخلارجية ووزارة التخطيط يف حال قامت هاتان الوزارتان بتسليم توصيتهما 
  .خالل الفترة احملددة يف هذه الالئحة

  ) 34(املادة 
   تبليغ قرار الوزير إىل املؤسسني

  
  .تقوم الدائرة بتبليغ قرار الوزير إىل املؤسسني خالل فترة أقصاها أسبوع من تاريخ صدوره. 1
  .تبلغ الدائرة اجلهات املختصة بقرار قبول تسجيل مجعية أجنبية لنشره يف اجلريدة الرمسية. 2
قرار تسجيل مجعية أجنبية تقوم الدائرة بتبليغ الوزارة املختصة ووزارة الشؤون اخلارجية ووزارة التخطيط ب. 3

  .يندرج نشاطها األساسي حتت اختصاصها

  ) 35(املادة 
  نتيجة قرار املوافقة 

  
  .يترتب على قرار املوافقة على تسجيل اجلمعية األجنبية التمتع بالشخصية املعنوية املستقلة عن املؤسسني

  

  



  الباب اخلامس 
  السجالت اليت حتتفظ ا الدائرة 

  

  ) 36(املادة 
  سجالت اليت حتتفظ ا الدائرة ال

  
  :حتتفظ الدائرة بالسجالت اآلتية

  :سجل عام للجمعيات احمللية واألجنبية اليت مت تسجيلها، حيتوي املعلومات اآلتية. 1
  .أمساء اجلمعيات. أ

  .مراكز نشاطها. ب
  .أهدافها. ت
  .أية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية إلطالع ذوي الشأن عليها. ث
سجل باجلمعيات اليت مت رفضها حيتوي أمساء هذه اجلمعيات، وأمساء مؤسسيها، وأغراضها، واسباب وتاريخ  .2

  .رفضها
  .سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعا لتاريخ تقدميها. 3

  ) 37(املادة 
  االطالع على السجالت 

  
  .36املادة ت املنصوص عليها يف حيق لألشخاص الطبيعيني واملعنويني اإلطالع على السجال. 1
  .يتم اإلطالع على السجالت وفق طلب يقدم على النموذج املعد لذلك. 2
اإلطالع على السجالت إىل إعاقة أو تعطيل  جيب أال تؤدي اإلجراءات اإلدارية اليت تضعها الدائرة لتنظيم. 3

  .هذا احلق
  .مينح حق اإلطالع بشكل تلقائي عند تقدمي الطلب املذكور. 4
  .ميكن للوزير تقرير رسوم رمزية مقابل اإلطالع على السجالت. 5

  ) 38(املادة 
  منع اجراء أي تصحيح على السجالت 

  
جالت، وكل تصحيح عليها جيب أن يكون باملداد ال جيوز إجراء أي قشط أو شطب أو حشو على الس. 1

  .األمحر ويوقع عليه املوظف املختص ورئيسه املباشر
  .تعترب السجالت بينة قاطعة ال يطعن فيها إال بالتزوير. 2



  الباب السادس 
  إدماج وإحتاد اجلمعيات 

  

  ) 39(املادة 
  إدماج وإحتاد اجلمعيات 

  

ندماج معا دون أن يؤثر ذلك على حقوق اآلخرين جتاه كل منهما قبل جيوز جلمعيتني مسجلتني أو أكثر اال. 1
  .الدمج

  .يقدم طلب االندماج على النموذج املعد لذلك إىل الدائرة. 2
  .يقدم طلب االندماج من قبل ممثل واحد على األقل عن كل مجعية تنوي االندماج. 3
العمومية للجمعيات طالبة االندماج، وفقا  جيب أن يكون قرار االندماج مصادقا عليه من قبل اجلمعيات. 4

  .للنظام األساسي اخلاص بكل مجعية

  ) 40(املادة 
  حمتوى طلب االندماج 

  

  :يشمل طلب االندماج ما يلي. 1
  .أمساء اجلمعيات طالبة االندماج وعناوينها وأرقام تسجيلها لدى الوزارة. أ

  .اسم اجلمعية اجلديدة اليت ستنتج عن االندماج. ب
  .أهداف اجلمعية اليت ستنتج عن االندماج. ت
  .النشاط األساسي للجمعية اليت ستنتج عن االندماج. ث
  .يرفق بالطلب التام األساسي اخلاص باجلمعية اجلديدة. 2
  .من هذه الالئحة 14املادة جيب أن يشمل النظام األساسي للجمعية اجلديدة مجيع املعلومات املنية يف . 3

  ) 41(املادة 
  إصدار قرار املوافقة باالندماج 

  

 14املادة بعد التحقق من صحة املعلومات الواردة يف الطلب، واحتواء النظام األساسي على املعلومات املبينة يف 
من هذه الالئحة، يتم إصدار قرار املوافقة على طلب إدماج اجلمعيات املسجلة، وذلك خالل شهر من تاريخ 

  .تقدمي طلب اإلدماج

  ) 42(املادة 
  إلغاء تسجيل اجلمعية املندجمة 

  

  ,لب إدماج تقوم الدائرة بإلغاء تسجيل اجلمعية املندجمةحال املوافقة على ط. 1



  .يشطب اسم أو أمساء اجلمعيات املندجمة من سجل اجلمعيات املسجلة. 2
يقوم ممثلة اجلمعيات أو اهليئات املندجمة بتسليم مجيع األموال واملستندات اخلاصة باجلمعية املندجمة إىل . 3

  .اجلمعية املندمج فيها حال تسجيلها
  .يتم اإلعالن عن قرار الدمج يف صحيفة يومية حملية واحدة على األقل على نفقة اجلمعية .4

  ) 43(املادة 
  طلب االحتاد 

  

  .جيوز جلمعيتني أو أكثر أن تكون فيما بينها احتادا. 1
  .يقدم طلب االحتاد على النموذج املعد لذلك إىل الدائرة. 2
  .من هذه الالئحة على طلب تكوين احتاد بني مجعيات حملية الباب الثالثتطبق أحكام . 3
  .من هذه الالئحة على طلب تكوين احتاد مجعيات إحداها على األقل أجنبية الباب الرابعتطبق أحكام . 4
مع مراعاة أحكام هذه الالئحة، يتم تسجيل االحتاد دون إبطاء إذا كانت اجلمعيات املكونة له مجعيات . 5

  .مسجلة

  ) 44(املادة 
  تشكيل احتاد عام 

  

ا بينها احتادا وجيوز هلذه االحتادات أن تشكل فيما بينها احتادا عاما جيوز لإلحتادات املسجلة أن تشكل فيم. 1
  .على أن يكون االنضمام إليه طوعيا

  .يقدم طلب تشكيل االحتادات مبا يف ذلك االحتادات العامة إىل الدائرة. 2
وفقا جيب أن تكون مجيع اجلمعيات اليت تشكل االحتاد أو ترغب يف االنضمام له بعد تشكيلة مسجلة . 3

  .ألحكام القانون
يسري على االحتادات من حيث تسجيلها ومتابعتها وأنظمتها األساسية وإدارا ما يسري على اجلمعيات، . 4

  .حسب ما هو موضح يف هذه الالئحة

  الباب السابع 
  إدارة اجلمعيات
  الفصل األول 

  الشؤون اإلدارية 
  

  ) 45(املادة 
  وضع النظام األساسي من قبل املؤسسني 

  

  .يتمتع مؤسسو اجلمعية حبق وضع أنظمتها األساسية حبرية ودون أي تدخل من أية جهة حكومية. 1



حيق للجمعيات تعديل أنظمتها حبرية، مبا يف ذلك األهداف وجماالت النشاط، يف أي وقت طبقا ألنظمتها، . 2
  .شريطة إعالم الدائرة والوزارة املختصة خالل شهر من تاريخ إجراء التعديل

من هذه املادة، للدائرة وضع أنظمة أساسية منوذجية اختيارية  2و  1دون اإلخالل مبا ورد يف الفقرتني . 3
  .ملساعدة املؤسسني يف عملية التأسيس وخدمة هلم

  .ال جيوز للدائرة فرض األنظمة األساسية اليت تضعها أو بعض أحكامها على املؤسسني. 4
  .خلية أحكاما متنع تعارض املصاحل بني اجلمعية وأعضائهاعلى اجلمعيات تضمني أنظمتها الدا. 5

  ) 46(املادة 
  إدارة اجلمعية 

  
تدار اجلمعية بواسطة هيئاا املنصوص عليها يف أنظمتها اخلاصة ا مبا يف ذلك النظام األساسي، مبا ال . 1

  .يتعارض مع أحكام قانون اجلمعيات
  .ةيكون لكل مجعية جملس إدارة ومجعية عمومي. 2
ال حيق ألية جهة رمسية التدخل يف عملية تسيري اجتماعات اجلمعيات أو انتخاباا أو نشاطاا أو التأثري . 3

  .عليها

  ) 47(املادة 
  فتح الفروع 

  
حيق للجمعيات املسجلة فتح الفروع يف خمتلف أحناء الوطن على أن تقوم بذكر عدد وعناوين الفروع اليت 

  .وي املرفوع إىل الوزارة املختصةافتتحتها يف تقريرها السن

  ) 48(املادة 
  االبالغ عن التعديالت 

  
على اجلمعية إبالغ الدائرة والوزارة املختصة بكل تعديل أو تغيري يطرأ على مركزها أو نظامها أو أهدافها أو 

  .أي تغيري يف جملس إدارا خالل شهر من تاريخ إجراء التعديل

  ) 49(املادة 
  إعداد التقارير 

  
يف موعد ال يتعدى أربعة أشهر من اية السنة املالية، تعد اجلمعية تقريرين مقرين من مجعيتها العمومية . 1

  .وحتتفظ بنسختني من كل منهما على األقل يف مقرها



  :يكون التقريران. 2
  .سنويا حيوي وصفا كامال لنشاطات اجلمعية خالل العام املنصرم -
ابات قانوين ويتضمن بشكل تفصيلي كامل اإليرادات ومصروفات اجلمعية ماليا مصدق من قبل مدقق حس -

  .حسب األصول احملاسبية املعمول ا
  .تقوم الدائرة بإرسال إشعار إىل اجلمعية باستالم التقريرين املايل والسنوي. 3
ر مبوجب قرار تتوىل الوزارة املختصة مسؤولية متابعة عمل اجلمعيات، وهلا التثبت من دقة هذه التقاري. 4

  .مسبب من الوزير املختص يف كل حالة وعلى اجلمعية متكني الوزارة املختصة من تنفيذ هذا القرار

  الفصل الثاين 
  الشؤون املالية 

  

  ) 50(املادة 
  تنمية املوارد املالية للجمعيات 

  

  :للجمعيات احلق يف تنمية مواردها املالية من خالل. 1
  .رسوم وتربعات األعضاء. أ

  .قبول اهلبات واملنح واملساعدات غري املشروطة من أي شخص طبيعي أو معنوي. ب
القيام بنشاطات رحبية من شأا أن حتقق هلا دخال وتدر عليها رحبا، شرط أال توزع هذه األرباح على . ت

  .األعضاء
  .تلتزم اجلمعيات مبسك دفاتر وسجالت حماسبية وتعيني مدقق حسابات. 2
بوصف األنشطة الرحبية اليت أقامتها يف تقريرها السنوي، وبيان مقدار احلسابات املالية املتعلقة تقوم اجلمعية . 3

  .ذه األنشطة ضمن تقريرها املايل

  ) 51(املادة 
  املساعدات املسموحة 

  

  :ألغراض هذه الالئحة، ال تعترب دعما مشروطا حمظورا ما يلي
معية إتباع قواعد حماسبية معينة لضمان الشفافية وحسن املساعدات اليت يشترط فيها املمول على اجل. 1

  .استخدام املساعدات
املساعدات اليت يشترط فيها املمول أن تصرف يف نشاط معني من نشاطات اجلمعية أو لتغطية بند معني من . 2

  .بنود موازنة اجلمعية أو املشروع املمول

  



  ) 52(املادة 
  طلب متلك أموال غري منقولة 

  :معية األجنبية طلب متلك أموال غري منقولة وفق اآليتميكن للج
توجيه خطاب إىل وزير الداخلية عرب الدائرة تطلب فيه متلك املال غري املنقول، مع حتديد وصف وموقع . 1

  .املال املنقول الذي تريد متلكه
  .تقوم الدائرة بتسليم اجلمعية مقدمة الطلب إشعارا باستالم طلبها. 2
  .فقة الوزير املبدئية على طلب اجلمعية، يقوم برفع الطلب إىل جملس الوزراء والتنسيب بقبولهيف حال موا. 3
  .تقوم الدائرة بتبليغ اجلمعية قرار جملس الوزراء، أو قرار الوزير رفض الطلب. 4

  ) 53(املادة 
  اعفاء اجلمعيات من الضرائب 

  

موال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتنفيذ أهدافها تعفى اجلمعيات من الضرائب والرسوم اجلمركية على األ. 1
الواردة يف نظامها األساسي، شريطة عدم التصرف ا خالل مدة تقل عن مخس سنوات ألغراض ختالف أهدافها 

  .ما مل تسدد عنها الضرائب والرسوم اجلمركية املستحقة
  .عتمدة لدى وزارة املاليةيتم إعفاء اجلمعيات من الضرائب والرسوم، وفقا إلجراءات امل. 2

  الباب الثامن 
  توفيق أوضاع اجلمعيات القائمة قبل صدور القانون 

  

  ) 54(املادة 
  تقدمي طلب توفيق األوضاع 

  

، 2000آذار  29يتم تقدمي طلب توفيق األوضاع إىل الدائرة من اجلمعيات اليت كانت قائمة قبل تاريخ . 1
  .تاريخ سريان أحكام قانون اجلمعيات

  .يقدم الطلب إىل الدائرة على النموذج املعد لذلك. 2
  .يقدم الطلب من قبل ثالثة من أعضاء جملس إدارة اجلمعية. 3

  ) 55(املادة 
  حمتوى الطلب 

  

  :حيتوي الطلب على املعلومات اآلتية. 1
  .اسم اجلمعية. أ

  .عنوان اجلمعية. ب



  .م، وعناوينهم، وجنسياماسم رئيس وأعضاء جملس إدارة اجلمعية، وتواريخ ميالده. ت
  .يلحق بطلب توفيق األوضاع. 2
النظام األساسي للجمعية موقع من قبل ثالثة من جملس إدارا احلاليني على أن يكون رئيس جملس اإلدارة من . أ

  .بينهم
  .إثبات أن اجلمعية كانت قائمة قبل تاريخ سريان القانون. ب
  .إثبات جنسية أعضاء جملس اإلدارة. ت

  ) 56(ادة امل
  إثبات وجود اجلمعية 

  
  :يعترب إثباتا كافيا على أن اجلمعية كانت قائمة قبل تاريخ سريان القانون إبراز أي من الوثائق اآلتية

  .وصوالت أو فواتري ثابتة التاريخ تثبت أن اجلمعية قد سددت بامسها ضرائب أو رسوم. 1
  .معيةمنشورات أو مطبوعات ثابتة التاريخ صادرة عن اجل. 2
تصريح مشفوع بالقسم من مقدمي طلب التوفيق مصادق عليه من قاضي الصلح يفيد بأن اجلمعية كانت . 3

  .29/3/2000قائمة وكانت تزاول نشاطاا قبل سريان القانون يف 

  ) 57(املادة 
  عدم خمالفة الطلب لقانون اجلمعيات 

  
خمالف لقانون اجلمعيات، وحيتوي مجيع املعلومات  جيب أن يكون النظام األساسي املرفق بطلب التوفيق غري. 1

  .من هذه الالئحة 14املادة الواردة يف 
  .من هذه الالئحة على إجراءات قبول النظام األساسي امللحق بطلبات التوفيق 19املادة تنطبق . 2

  ) 58(املادة 
  املوافقة على الطلب 

  
حال التحقق من صحة املعلومات الواردة يف طلب توفيق األوضاع، واحتواء النظام األساسي على . 1

من هذه الالئحة، ومن موافقته لقانون اجلمعيات، توصي الدائرة باملوافقة على  14املادة ة يف املعلومات املبين
  .طلب توفيق األوضاع خالل فترة أقصاها شهر من تقدمي الطلب

ر قراره باملوافقة على طلب توفيق أوضاع اجلمعية خالل مدة ال تتجاوز سبعة أسابيع من تاريخ يصدر الوزي. 2
  .تقدمي الطلب



  ) 59(املادة 
  إصدار اإلشعار باستالم الطلب 

  
تقوم الدائرة بإصدار إشعار باستالم طلبات توفيق األوضاع الكاملة، يبني اإلشعار تاريخ استالم الطلب . 1

  .ستلمةووصف املرفقات امل
يتضمن اإلشعار رقما تسلسليا يصبح الحقا رقم تسجيل اجلمعية لدى وزارة الداخلية عند املوافقة على . 2

  .طلب التسجيل، أو بعد مرور شهرين على استالم الطلب دون إصدار قرار برفض الطلب أو قبوله
تصدر الدائرة عند . أو أيا من ملحقاتهميكن للدائرة خماطبة اجلمعية الستكمال املعلومات املطلوبة يف الطلب، . 3

  .استكمال املرفقات املطلوبة إشعارا جديدا باستالم الطلب كامال، وتقوم يف هذه احلالة باسترداد اإلشعار القدمي
  .تسري مدة الشهرين من تاريخ تسليم اإلشعار اجلديد. 4

  الباب التاسع 
  

  متابعة عمل اجلمعيات 
  

  ) 60(املادة 
  معية متابعة عمل اجل

  
  .تقوم الوزارة املختصة مبتابعة عمل اجلمعية املسجلة عرب التقارير السنوية واملالية. 1
  .ال جيوز اإلخالل حبقوق اجلمعيات األهلية احملددة يف القوانني والنظام األساسي أثناء متابعة عملها. 2

  ) 61(املادة 
  االحتفاظ بالسجالت املالية واإلدارية 

  
املسجلة يف مقرها الرئيس بالسجالت املالية واإلدارية الرمسية املتضمنة مجيع املعامالت املالية حتتفظ اجلمعية . 1

  .والقرارات اإلدارية
  :تتضمن سجالت اجلمعية البيانات اآلتية. 2
  .املراسالت الصادرة عنها والواردة إليها. أ

  .خابية، وتاريخ انتخامالنظام األساسي هلا، وأمساء أعضاء جملس إدارا يف كل دورة انت. ب
  .أمساء مجيع أعضاء اجلمعية، مع ذكر أرقام هويام وأعمارهم وتاريخ انتسام. ت
  .حماضر اجتماعات جملس اإلدارة بصورة متسلسلة. ث



  .حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية. ج
  .سجل الواردات واملصروفات على وجه مفصل وفقا لألصول املالية. ح

  الباب العاشر 
  حل اجلمعيات 

  

  ) 62(املادة 
  حل اجلمعيات 

  
  :حتل اجلمعيات يف احلاالت التالية

  .بقرار من اجلمعية العمومية باألغلبية املوصوفة يف نظام اجلمعية األساسي. 1
إذا مل تباشر اجلمعية أعماهلا الفعلية خالل العام األول من تاريخ تسجيلها، رغم إنذارها من قبل الدائرة وفقا . 2
  .ا هو وارد يف هذه الالئحةمل

إذا ثبتت خمالفة اجلمعية لنظامها األساسي خمالفة جوهرية ومل تصحح أوضاعها خالل مدة ال تزيد على ثالثة . 3
  .أشهر من تاريخ إنذارها خطيا بذلك من قبل الوزير أو الدائرة

  ) 63(املادة 
  تبليغ قرار احلل 

  
  .در عن اجلمعية العمومية خالل أسبوع من تاريخ اختاذهتبلغ اجلمعية الدائرة بقرار احلل الصا. 1
  .ترفق اهليئة العامة حمضر االجتماع الذي مت فيه اختاذ قرار احلل، مع قائمة بأمساء احلضور وتوقيعام. 2
تقوم الدائرة بتنفيذ قرار اجلمعية العمومية، وشطب تسجيل اجلمعية من السجالت مع اإلشارة إىل قرار . 3

  .لعمومية، بعد صدور قرار الوزير بذلكاجلمعية ا

  ) 64(املادة 
  توجيه إنذار خطي 

  

ميكن للدائرة توجيه إنذار خطي إىل اجلمعية اليت يلم تباشر أعماهلا الفعلية خالل العام األول من تاريخ . 1
  .التأسيس

  .يتضمن اإلنذار إمهال اجلمعية مدة ثالثة أشهر للمباشرة يف أعماهلا الفعلية. 2
  .قوم اجلمعية املنذرة بإشعار الدائرة فور مزاولتها أعماهلا الفعليةت. 3
  .إذا كان عدم مزاولة اجلمعية ألعماهلا ناتج عن ظروف قاهرة جيب إعالم الدائرة بذلك. 4
من هذه املادة من  3يف حال عدم وجود ظرف قاهر وعدم تلقي الدائرة اإلشعار املشار إليه يف الفقرة . 5

  .ة، ترفع توصيتها بإلغاء تسجيل اجلمعية إىل الوزير الذي له إصدار قرار بذلكاجلمعية املنذر



  ) 65(املادة 
  توجيه إنذار خطي عند خمالفة النظام األساسي 

  

  .تقوم الدائرة بتوجيه إنذار خطي إىل اجلمعية اليت تقوم مبخالفة جوهرية لنظامها األساسي. 1
وهرية اليت ارتكبتها اجلمعية، واملواد اليت متت خمالفتها من النظام يتضمن اإلنذار شرح طبيعة املخالفات اجل. 2

  .األساسي، كما يتضمن إمهال اجلمعية مدة ثالثة أشهر لتصحيح أوضاعها
 2تعلم اجلمعية الدائرة باإلجراءات اليت اختذا لتصحيح املخالفات املبينة يف اإلنذار املشار إليها يف الفقرة . 3

  .من هذه املادة
يف حال عدم قيام اجلمعية بتصحيح أوضاعها خالل ثالثة أشهر من تاريخ إنذارها، ترفع الدائرة توصياا  .4

  .بإلغاء تسجيل اجلمعية إىل الوزير الذي له إصدار قرار بذلك

  ) 66(املادة 
  تسبيب قرار إلغاء تسجيل اجلمعية 

  

  .ياجيب أن يكون قرار الوزير بإلغاء تسجيل اجلمعية مسببا وخط. 1
يف مجيع حاالت إلغاء التسجيل، حيق للجمعية الطعن يف قرار الوزير أمام احملكمة املختصة، وللجمعية مواصلة . 2

  .عملها إىل حني صدور قرار قضائي ائي أو مؤقت بتوقيفها عن العمل أو حلها

  ) 67(املادة 
  اعتبار اجلمعية منحلة إذا مليطعن بقرار الوزير 

  

معية يف قرار الوزير القاضي بإلغاء تسجيلها أمام احملكمة املختصة خالل مدة الطعن، تعترب إذا مل تطعن اجل. 1
  .منحلة

  .تعني اجلمعية املنحلة مصف بأجر يقوم جبرد أمواهلا وحمتوياا. 2
  .يتم التصرف بأموال اجلمعية املنحلة طبقا ملا هو مذكور يف نظامها األساسي. 3
األساسي لتوزيع أموال اجلمعية حال احنالهلا، تسلم أموال اجلمعية املنحلة إىل  يف حال عدم معاجلة النظام. 4

  .اجلمعية اليت حددا اجلمعية املنحلة لذلك، على أن تكون اجلمعية احملددة مشاة هلا يف الغايات واألهداف
املنحلة بالتساوي على يف حال عدم حتديد مجعية مشاة باألهداف والغايات، تقسم الدائرة أموال اجلمعية . 5

  .اجلمعيات الفلسطينية ذات الغايات واألهداف املشاة
تتعهد اجلمعية أو اجلمعيات اليت استلمت أموال مجعية منحلة بصرفها داخل األراضي الفلسطينية، ويسلم . 6

  .التعهد إىل الدائرة
  .ة، وتستثىن من اإلحالةيف مجيع األحوال، تراعى معاشات ومكافآت وحقوق موظفي اجلمعية املنحل. 7

  



  الباب احلادي عشر 
  أحكام ختامية 

  

  ) 68(املادة 
  تطبيق تعليمات التسجيل املهنية 

  
مع مراعاة أحكام قانون اجلمعيات والالئحة التنفيذية، يراعى يف تسجيل اجلمعيات اليت تقدم خدمات مهنية 

  .ملختصةخاصة تطبيق تعليمات التسجيل املهنية اليت حتددها الوزارات ا

  ) 69(املادة 
  إعداد النماذج 

  
تقوم الدائرة بإعداد النماذج الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة ورفعها للوزير للمصادقة عليها، ومن هذه 

  :النماذج
  .منوذج طلب تسجيل مجعية حملية. أ

  .منوذج طلب تسجيل مجعية أجنبية. ب
  .منوذج طلب احتاد مجعيات. ت
  .مجعيات منوذج طلب اندماج. ث
  .منوذج طلب توفيق أوضاع. ج

  ) 70(املادة 
  التنفيذ والنفاذ 

  
على مجيع اجلهات املختصة، كل فيما خيصه، تنفيذ أحكام هذه الالئحة، ويعمل ا من تاريخ نشرها يف اجلريدة 

  .الرمسية
  
  

  ميالدية 29/11/2003: صدر مبدينة رام اهللا بتاريخ
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  محد قريعأ

 رئيس جملس الوزراء


