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  ةـمقدم
  

ات الملقاة على   يهدف قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية إلى تنظيم العمل األهلي، وتحديد الحقوق والواجب            
عاتق الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية، فالعمل األهلي أساس نحو إرساء أسس المجتمع المـدني، وتعزيـز                

ومما ال شك فيه، أن ضمان مبدأ استقالل العمل األهلي أحد المسائل . الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان
لحة العامة المبتغاة من العمل األهلـي، ويعـزز التكامـل بـين             التي يجب تنظيمها في القانون بما يحقق المص       

  . مؤسسات المجتمع المدني والحكومة إلنجاز متطلبات واحتياجات أفراد المجتمع
وفي هذا الدليل نسلط الضوء على أهم المواضيع التي اقرها قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات األهلية بدء من                  

و الحق في تـشكيل     . رسة النشاط االجتماعي والثقافي و المهني و العلمي بحرية        اعتراف القانون بالحق في مما    
وإدارة الجمعيات والهيئات األهلية، وحقها في إقامة األنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم               

  .الدخل المتحصل لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام
ليل التي يواصل المركز إصدارها تبعاً، ضمن سياق اهتمام المركز بالحقوق        وهذا الدليل هو العاشر من سلسة الد      

االقتصادية و االجتماعية و الثقافية كأحد االولويات الرئيسية في نشاطاته، وتتميز سلسلة الدليل بالسهولة لتتناسب       
  .مع جميع فئات المجتمع، إذ الهدف منها نشر الثقافة القانونية في المجتمع

 يتحدث عن المعايير الدولية المتعلقة بالحق بتكوين الجمعيـات واالنـضمام            :األولالدليل إلى قسمين،    ينقسم هذا   
 1" نستعرض فيه أحكام قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات األهلية رقم           : والثانيإليها واالشتراك في نشاطاتها،     

  .م2000سنة " 
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  القسم األول

  تكوين الجمعيات واالنضمام إليها واالشتراك في نشاطاتهاالمعايير الدولية المتعلقة بالحق ب
  

عنيت العهود والمواثيق الدولية بفكرة العمل األهلي والعمل الخيري، من خالل تكـوين الجمعيـات والهيئـات                 
األهلية، لذلك نصت هذه العهود والمواثيق صراحة على حق كل إنسان في تكوين هـذه الجمعيـات والهيئـات                   

ص عليها في هذه    االنضمام والمشاركة في نشاطاتها، وفيما يلي استعراض ألهم المواد المنصو         وكذلك الحق في    
  .العهود والمواثيق

  

  :لمي لحقوق اإلنسانااإلعالن الع: أوالً

 :20المادة 

 .السلمية االجتماعات والجمعيات لكل شخص حق في حرية االشتراك في 1-  

  .جمعية ماال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى   2-
  

  :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ثانياً

  :22المادة 

في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليهـا   لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما             -1
 .من أجل حماية مصالحه

 القانون وتشكل تـدابير     ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها               -2
ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العـام أو حمايـة                 

وال تحول هذه المادة دون إخضاع      . الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم         
  .ممارسة هذا الحقأفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على 

 1948 في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عـام                   ليس -3
بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيـق القـانون                 

  .ي تلك االتفاقيةبطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها ف
  

  :القتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا: ثالثاً

 : الفقرة األولى– 8المادة 

  :تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي1- 

يختارها، دونمـا   حق كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وفى االنضمام إلى النقابة التي  .أ 
وال يجوز . واالجتماعية وحمايتها قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه االقتصادية

عليها القانون وتشكل تدابير ضـرورية، فـي    إخضاع ممارسة هذا الحق ألية قيود غير تلك التي ينص
  .وحرياتهمالنظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين  مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو

اتحادات أو اتحادات حالفية قومية، وحق هذه االتحادات في تكوين منظمات نقابية   النقابات في إنشاءحق  .ب 
  . أو االنضمام إليها دولية
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التي ينص عليها القانون وتـشكل تـدابير    حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك  .ج 
القومي أو النظام العـام أو لحمايـة حقـوق اآلخـرين      األمنضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 

  .وحرياتهم
  .ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى حق اإلضراب، شريطة  .د 
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  القسم الثاني

  .م2000سنة  " 1" قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات األهلية رقم 
  

  الفصـل األول
  

  تعـاريف عامـة

 هيئات األهلية المطبق في فلسطين؟ما هو قانون الجمعيات الخيرية و ال. 1

مادة، قسم إلى تسع فصول، يتعـرض األول للتعـاريف، و           " 45" ، يشتمل على  2000لسنة  " 1"نه القانون رقم    إ
الثاني لتسجيل الجمعيات و الهيئات، الثالث لحقوق وواجبات الجمعيات و الهيئات، و الرابـع لمجلـس اإلدارة،                 

ون الماليـة للجمعيـات و      السابع لـشئ  االتحاد، و  الفصل السادس اإلدماج و    الخامس للجمعية العمومية، ويتضمن   
مين للجمعيات الخيرية والهيئات األجنبية، أما الفصل التاسع فيستعرض أحكـام عامـة وانتقاليـة               أالتالهيئات و 
  .ختامية

  

   والهيئات األهلية و ممارسة نشاطاتها؟ تشكل وتيسير الجمعياتنهل يحق للفلسطينيي. 2

  . منه1ه صراحة في المادة ي ضمن قانون الجمعيات و الهيئات األهلية هذا الحق، حيث نص علنعم،
  
  

  ما هو المقصود بكلمة الوزير في قانون الجمعيات؟. 3

  .نطلق كلمة الوزير في قانون الجمعيات و الهيئات المحلية على وزير الداخلية
  

  يات؟على أي وزارة تطلق كلمة وزارة في ظل قانون الجمع. 4

  .المقصود بكلمة وزارة هي وزارة الداخلية
  

  ما هي الوزارة المختصة؟. 5

  .هي الوزارة التي يندرج النشاط األساسي للجمعية ضمن اختصاصها
  

  من هو الوزير المختص؟. 6

  .الوزارة المختصة التي يندرج النشاط األساسي للجمعية ضمن اختصاصهاوزير هو 
  

  ما هي الدائرة؟. 7

  .لمختصة لتسجيل الجمعيات الخيرية و الهيئات األهلية في الوزارةهي الجهة ا
  

  اذا يقصد بالجمعية أو الهيئة األجنبية؟م. 8

هي أية جمعية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج األراضي الفلسطينية أو                  
  .كانت أغلبية عدد أعضائها من األجانب

  

  جمعية العمومية؟ماذا يقصد بال .9

  .هي الهيئة العامة المكونة من مجموع أعضاء الجمعية وهي السلطة العليا في الجمعية أو الهيئة
  

  من هو مجلس اإلدارة؟ .10
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  .الذي يكون مسئوالً عن تجميع نشاطاتها وأعمالها وهو مجلس إدارة الجمعية،
  

  على من يطلق اسم اللجنة التأسيسية أو المؤسسون؟ .11

 الذين يشتركون فـي إنـشاء الجمعيـة         ،هم عن سبعة  در وال يقل عد   ثكأ سنة ف  18فراد ممن تبلغ أعمارهم     هم األ 
  .ووضع نظامها األساسي

  

  ما هو اإلدماج؟. 12 

  .هو توحيد جمعيتين أو أكثر في جمعية واحدة ذات شخصية معنوية جديدة
  

  ماذا يقص باالتحاد؟. 14 

منهما هيئة تمثيلية أو تنسيقية واحدة وتحـتفظ كـل منهـا بشخـصيتها               جمعيتين أو أكثر بحيث ينشأ       تالفهو ائ 
  .المعنوية المستقلة

  

  ماذا نعني بالنشاط األهلي؟. 15 

هو أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعاً أو اختيارياً ومـن                   
  .ختلف أوجه الحياةنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع على مأش
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  الفصـل الثانـي
  

  تسجيل الجمعيات و الهيئات
  

  ما هي السجالت الواجب توافرها في الدائرة؟. 16

  .سجالتيوجب القانون على الدائرة أن تحتفظ لغايات تنفيذ هذا القانون بما يلي من ال
 .سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعاً لتاريخ تقديمها .1

م لجميع الجمعيات والهيئات التي تم تسجيلها مدون فيه أسماء أو مراكز نشاطها وأهدافها وأية               سجل عا  .2
 .معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن باإلطالع عليها

أهدافها وأسباب رفـضها وأيـة       مبيناًتسجيلها   ضسماء الجمعيات و الهيئات التي رف     سجل يسجل فيه أ    .3
 .لدائرة ضرورة لتسجيلهامعلومات إضافية ترى ا

 

  ما هي إجراءات التسجيل؟. 17

  -:على مؤسسي الجمعية أو الهيئة القيام بالتالي
 .تقديم طلب خطي لتسجيل الجمعية أو الهيئة إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك .1

 .يقدم الطلب من قبل ثالثة من المؤسسين على األقل موقعين عليه .2

 .نسين فلسطينيييشترط أن يكون أغلبية المؤس .3
 

  ما هي المعلومات التي يجب توافرها في الطلب؟. 18

 .أسماء جميع المؤسسين بما فيهم مقدمي الطلب .1

 .جنسيات المؤسسين .2

 .تواريخ ميالدهم .3

 .معلومات االتصال بهم .4

 .أرقام بطاقات إثبات الشخصية للمؤسسين .5

 .اسم الجمعية .6

 .ينشاط الجمعية األساس .7

 .عنوان الجمعية تحت التسجيل .8
 

  ما هي الوثائق الواجب إرفاقها بطلب التسجيل؟. 19

  -:ب الوثائق آالتيةليلحق بالط
 .ثالث نسخ من النظام األساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية .1

 .إثبات جنسية المؤسسين .2

 .تفويض خطي من جميع المؤسسين يخول مقدمي الطلب بالتوقيع على طلب التسجيل .3
  

  إلعطاء الرد على الطلب من قبل وزير الداخلية؟في القانون ما هي المدة المقررة . 20
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يجب على وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشروط التسجيل خالل مدة ال تزيد عن شـهرين          
م الطلب، وفي حالة تقديم بيانات إضافية أو استكمال النواقص الستيفاء التسجيل، فإن مدة الشهرين     يمن تاريخ تقد  

  .دأ من تاريخ تقديم هذه النواقص في البياناتتب
  

  هرين دون أي رد من الوزير على طلب التسجيل؟شهو الحكم القانوني في حالة انقضاء مدة الما . 21

  .في هذه الحالة تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون
  

  فض التسجيل؟طلب الطعن أمام المحكمة في حالة رما هي المدة الممنوحة لمقدمي . 22

ي مدق لم قفي حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل فإن القانون أوجب أن يكون هذا القرار مسيئاً، ويح                
  .لطعن أمام المحكمة المختصة خالل مد أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياًاالطلب، 

  

  نظام األساسي؟ما هي المعلومات الواجب توافرها كحد أدنى في ال. 23

  -:يجب أن يحتوي النظام األساسي على المعومات التالية. أ
 .اسم الجمعية .1

 .عنوان الجمعية ومقرها الرئيسي، وفروعها و التصرف به .2

 .شروط العضوية .3

 .أنواع العضوية .4

 .أسباب انتهاء العضوية .5

 . األعضاءتاشتراكا .6

 .الهيكل التنظيمي للجمعية .7

 .كيفية تعديل النظام األساسي .8

 .فية اندماج الجمعية و اتحادهاكي .9

 .كيفية انعقاد الجمعية العمومية.10

 .طرق المراقبة المالية.11

 .قواعد حل الجمعية.12

 .كيفية التصرف بأموال الجمعية عند حلها.13

 .مجلس اإلدارةالسر وأمين الصندوق وباقي أعضاء اختصاصات رئيس الجمعية ونائبه وأمين .14

  .لنظام األساسي أحكام تخالف قانون الجمعياتال يجوز أن ترد في ا. ج
  

  ما هو الحكم إذا خال النظام األساسي من نقطة أو أكثر من النقاط سابقة الذكر أو خالف قانون الجمعيات؟. 24

في هذه الحالة تطلب الدائرة من المؤسسين خالل فترة أسبوعين من تقديم الطلب تعديل النظام األساسي أو تقديم                  
  . جديد نظام أساسي

  

  هل يجوز لدائرة تقديم مالحظات على النظام األساسي؟. 25

نعم، يجوز لدائرة تقديم مالحظات على النظام األساسي ولكن لمدة واحدة فقط، وال يجوز لها تقديم مالحظـات                  
  .جديدة على النظام األساسي إال في حدود التعديالت إن وجدت
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  الجمعية أو الهيئة طالبه التسجيل؟ما هي الشروط الواجب توافرها في اسم . 26

 .أن ال يكون اسمها مخالفاً للنظام العام أو اآلداب العامة .1

 . قد يبدو مطابقاًة مسجلة أو مشابهاً له بشكليأن ال يكون اسمها مطابقاً السم جمع .2

 .أن يكون اسم الجمعية مستمداً من طبيعة نشاطها أو يعكس أهدافها .3
    
 

  الهيئات؟عمل الجمعيات وصة متابعة هل يحق للوزارة المخت. 27

 يجوز، وفقاً ألحكام قانون الجمعيات فإنه يحق للوزارة المختصة متابعة نشاط أية جمعيـة أو هيئـة ولكـن                    منع
 كل حالة، للتثبت من أن أموالها صرفت في سـبيل           يبموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص ف        

  .رض الذي خصصت من اجلهغال
  

   للجمعية أو الهيئة أن تمنع الوزارة المختصة من متابعة أعمال الجمعية؟هل يجوز. 28

أعمالها وفق أحكام   ب تقوم   هاقوم بأعمالها للتثبت بأن    أن تمنع الوزارة المختصة من أن ت        للجمعية أو الهيئة   ال يجوز 
  .القانون ونظامها األساسي

  

  مة مالية مستقلة؟هل تتمتع الجمعيات و الهيئات بالشخصية االعتبارية وبذ. 29

طبقاً ألحكام قانون الجمعيات فإن الجمعيات و الهيئات فور تسجيلها تصبح لها شخصيتها االعتباريـة وذمتهـا                 
  .المالية المستقلة، على أن يتم نشر قرار تسجيل الجمعية أو الهيئة في الجريدة الرسمية
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  الفصـل الثالـث
  

  حقوق وواجبات الجمعيات و الهيئات

  

  ق للجمعية أو الهيئة تملك األموال المنقولة وغير المنقولة ؟هل يح. 30

  .رض تحقيق أهدافهالغنعم، يحق ألية جمعية أو هيئة أهليه حق تملك األموال المنقولة وغير المنقولة 
  

  هل يجوز ألية جمعية أو هيئة أهليه أجنبية تملك األموال غير المنقولة؟. 31

ة أجنبية تملك األموال غير المنقولة شريطة الحصول على إذن بـذلك مـن              نعم يجوز، ألية جمعية أو هيئة أهلي      
  .مجلس الوزراء و بتنسيب من الوزير المختص

  

  ر المنقولة؟يهل يجوز ألية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية التصرف باألموال غ. 32

  .موافقة مجلس الوزارةال يجوز، لهذه الجمعيات أو الهيئات األجنبية التصرف باألموال غير المنقولة إال ب
  

  على أي أساس تقوم عالقة الجمعيات و الهيئات بالوزارات المختصة؟. 33

تقوم عالقة الجمعيات و الهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق و التعاون و التكامـل لمـا فيـه                    
  .الصالح العام

  

  بها في مقرها الرئيسي؟ما هي السجالت التي يجب على الجمعية أو الهيئة االحتفاظ . 34

  :يجب على الجمعية أو الهيئة االحتفاظ بالسجالت التالية
 .المالية و اإلدارية الرسمية المتضمنة جميع المعامالت المالية و القرارات اإلدارية  . أ

  

  ما هي البيانات التي يجب على الجمعية أو الهيئة االحتفاظ بها في مقرها الرئيسي؟. 35

  .ة عنها والواردة إليها في ملف خاص ومنظمالمراسالت الصادر. أ
  .النظام األساسي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم. ب
  .أسماء جميع أعضاء الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة مع ذكر هويتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم. ج
  .محاضر اجتماع مجلس اإلدارة بصورة متسلسلة. د

  .محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. هـ
  .روفات على وجه مفصل وفقاً لألصول الماليةصسجل الواردات و الم. و
  

ما هي المدة الزمنية الواجب خاللها التبليغ عن أي تغير أو تعديل يطرأ على الجمعية أو الهيئة ونظامها                  . 36

  وأهدافها؟

أو الهيئة أو أهدافها أو أغراضها أو مجلس إدارتها فإنه وخالل           إذا حدث أي تغيير أو تعديل في مركز الجمعية          
  .مدة أقصاها شهر من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل يجب إبالغ الدائرة المختصة بذلك

  

  ما هي التقارير التي تقدمها الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة؟. 37
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التقريرين هما  ، و  مقرين من الجمعية العمومية    ا أن يكون   للوزارة المختصة على   ينقدم أي جمعية أو هيئة تقرير     ت
.  

  . النشاطات الجمعية أو الهيئة خالل العام المنصرمكاملتقرير سنوي يحتوي على وصف   . أ
 إيـرادات   كامـل تقرير مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني و يتضمن بـشكل تفـصيلي                 . ب

 .عمول بهاومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب األصول الحاسبية الم
 

  م هذه التقارير للوزارة المختصة؟يما هي المدة الزمنية الواجب خاللها تقد. 38

  .م التقريرين للوزارة المختصةييجب خالل مدة ال تتعدى أربعة اشهر من نهاية السنة المالية تقد
  

  اء الجمعيات و الهيئات من الضرائب و الرسوم الجمركية عن أموالها؟إعفهل يجوز . 39

، تعفى األموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للجمعيات و الهيئات الالزمة لتنفيذ أهـدافها الـواردة فـي                  نعم
  .نظامها األساسي

  

  هل يجوز لهذه الجمعيات و الهيئات التصرف في هذه األموال؟. 40

 أن التصل مدة تملكها      شريطة  المنقولة نعم، يجوز لهذه الجمعيات و الهيئات التصرف في األموال المنقولة وغير          
 .لهذه األموال عن خمسة سنوات

 
  

   مضي خمس سنوات على تملكها هذه األموال؟بعديجوز للجمعيات و الهيئات التصرف في األموال هل . 41

نعم يجوز لها التصرف قبل انتهاء الخمسة سنوات ولكن بعد أن تسدد عنها الـضرائب و الرسـوم الجمركيـة                    
  .المستحقة

  

  ز للجمعيات و الهيئات إقامة األنشطة و المشاريع المدرة للدخل؟هل يجو. 42

نعم يجوز، للجمعيات و الهيئات إقامة األنشطة و المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحـصل                 
  .لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام

  

  هل يحق للجمعيات و الهيئات فتح فروع لها داخل فلسطين؟. 43

  .حق للجمعيات و الهيئات فتح فروع لها داخل فلسطيننعم، ي
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  الفصـل الرابـع
  

  مجلس اإلدارة
  

  ما هو العدد المحدد قانوناً لتكوين مجلس إدارة الجمعية أو هيئة؟. 44

  .العدد المنصوص عليه هو أن ال يقل عن سبعة أعضاء وال يزيد على ثالثة عشر عضواً
  

  معينة؟ وين أو أكثر ممن تجمعهم صله قرابة لدرجةهل يجوز أن يضم مجلس اإلدارة عض. 45

ال يجوز، أن يضم مجلس اإلدارة ألية جمعية أو هيئة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة مـن الدرجـة                     
  .األولى و الثانية

  

  من هي الجهة المسئولة عن أعمال ونشاطات الجمعية أو الهيئة؟. 46

  .مجلس اإلدارة في أية جمعية أو هيئة مسئوالً عن جميع أعمالها ونشاطاتهايعتبر 
  

  من هو الشخص الممثل للجمعية أو الهيئة أمام الغير؟. 47

 يمثلها فيقوم   الذييعتبر رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه في حال غيابه حسب النظام الداخلي للجمعية هو                 
  .قود و االتفاقيات التي تتم بينها وبين الجهات األخرىبالتوقيع على جميع المكاتبات و الع

  

   هيئة محلية؟أوما هي اختصاصات مجلس اإلدارة ألية جمعية . 48

  . إدارة شؤون الجمعية أو الهيئة وإعداد اللوائح أو األنظمة و التعليمات الالزمة.أ
  .نهاء خدماتهم وفقاً ألحكام القانونوظفين الالزمين للجمعية أو الهيئة وتحديد اختصاصاتهم أو إ تعين الم.ب
  . تكوين اللجان التي يراها الزمة لتحسين العمل وتحديداً اختصاص كل منها.ج
  . إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية و المنتهية ومشروعات الموازنة لسنة الجديدة.د

  .قبلية للجمعية العمومية تقديم التقارير السنوية اإلدارية و المالية وأية خطط ومشاريع مست.هـ
  .ر عادية لالجتماع وتنفيذ قراراتها طبقاً ألحكام القانوني دعوة الجمعية العمومية الجلسة عادية أو غ.و
 متابعة أهم مالحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو الجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعيـة                  .ز

  .أو الهيئة والرد عليها
  
  

  جوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة و العمل في الجمعية أو الهيئة بأجر؟هل ي. 49

  . بين عضوية مجلس اإلدارة ألية جمعية أو هيئة و العمل فيها بأجرالجمعال يجوز 
  

  متى ينعقد مجلس اإلدارة ألية جمعية أو هيئة؟. 50

، بدعوة من الرئيس أو نائـب الـرئيس         ينعقد مجلس اإلدارة ألية جمعية أو هيئة مرة كل ثالثة اشهر على األقل            
  .لمجلس اإلدارة

  

  هل ينعقد مجلس اإلدارة بصورة استثنائية؟. 51

  .نعم يجوز، أن ينعقد مجلس اإلدارة بصورة استثنائية، كلما دعت الظروف لذلك
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  من يملك الحق بدعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد بصورة استثنائية؟. 52

  .ه أو بطلب ثلث أعضائهيحق لرئيس مجلس اإلدارة أو نائب
  

  متى تعتبر اجتماعات مجلس اإلدارة صحيحة؟. 53

  .تعتبر اجتماعات مجلس اإلدارة ألية جمعية أو هيئة صحيحة بحضور ثلثي أعضائه
  
  

  ما هي الكيفية التي تتخذ فيها قرارات مجلس اإلدارة؟. 54

  .تتخذ قرارات مجلس اإلدارة في جميع الحاالت باألغلبية المطلقة 
  

  ما هي اإلجراءات المتبعة إذا تعذر اجتماع مجلس اإلدارة بسبب االستقالة أو الوفاة؟. 55

في هذه الحالة يتولى من تبقى من مجلس اإلدارة باعتبارهم لجنة مؤقتة مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر على أن      
  .تتم دعوة الجمعية العمومية خالل الشهر الختيار مجلس إدارة جديد

  
  اإلجراءات المتبعة في حالة االستقالة الجماعية أو أن اللجنة المؤقتة لم تقم بمهامها؟ما هي . 56

في هذه الحالة يقوم الوزير بتعين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس اإلدارة لمدة                  
  .رة جديدأقصاها شهر على أن يتم خالل الشهر دعوة الجمعية العمومية الختيار مجلس إدا
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  الفصـل الخامـس
  

  الجمعيـة العموميـة
  

  ممن تتكون الجمعية العمومية؟. 57

  .تتكون الجمعية العمومية من جميع األعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقاً للنظام األساسي للجمعية أو الهيئة
  

  متى تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً؟. 58

اً عادياً مرة واحدة كل سنة على األقل للنظر في تقرير مجلس اإلدارة عن نشاطات تعقد الجمعية العمومية اجتماع
  .ر ذلك من األعماليالجمعية أو الهيئة وتقرير مرفق لحسابات عن مركزها المالي و المصادقة عليه وغ

  

  ما هي اختصاصات الجمعية العمومية؟. 59

مة للجمعية أو الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة        تختص الجمعية العمومية بوضع السياسات و التوجهات العا       
  .وفقاً لنظامها األساسي

  

  ما هي الكيفية التي تصدر فيها القرارات عن الجمعية العمومية ألية جمعية أو هيئة؟. 60

ر في حالة ما يكون القرار يختص بتعديل النظام األساسي فإن القرار يصدر باألغلبية المطلقة، أما إذا كان القرا                 
يختص بحل الجمعية أو الهيئة أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة أو اتحادها أو إدماجها أو بإدخـال تعـديل فـي                     
نظامها فإن القرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثـر                   

  .من ذلك
  

  هل تعقد الجمعية العمومية بشكل غير عادي؟. 61

  .ر عادييز، لثلث أعضاء الجمعية العمومية ألية جمعية أو هيئة طلب دعوتها الجتماع غنعم يجو
  

  ما هو النصاب القانوني العتبار اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً؟. 62

  .يعتبر اجتماع الجمعة العمومية قانونياً بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها 
  

  ية المطلقة في االجتماع؟ما هي الحلول إذا لم تتوافر األغلب. 63

في هذه الحالة يؤجل االجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ االجتماع                   
األول ويكون االنعقاد فيها صحيحاً بمن حضر من األعضاء شريطة أال يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية أو                  

  .الهيئة



 15

  الفصـل السـادس
  

  التحــاداإلدمـاج و ا
  

  هل يحق للجمعيات أو الهيئات اإلدماج و االتحاد فيما بينها؟. 64

نعم يجوز، لجمعيتين أو هيئتين أو أكثر أن تندمجا معاً، كما يجوز لثالث جمعيات أو هيئات محلية أو أكثـر أن                     
  .تكون فيما بينها اتحاداً

  

  من يقدم طلب االندماج و االتحاد؟. 65

  .التحاد إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية على النموذج المعد لذلكقدم طلب االندماج أو اي
  

  من هي الجهة صاحبة المصادقة على قرار االندماج؟. 66

  .يجب أن يكون قرار االندماج مصادقاً عليه من قبل الجمعيات العمومية للجمعيات طالبة االندماج
  

  دماج؟ما هي البيانات التي يجب أن يشملها طلب االن. 67

  -:يجب أن يشتمل على البيانات التالية
  .أسماء الجمعيات طالبة االندماج وعناوينها و أرقام تسجيلها لدى الوزارة  . أ
 .اسم الجمعية الجديدة التي ستنتج عن االندماج  . ب

 .أهداف الجمعية التي ستنتج عن االندماج  . ت

 .النشاط األساسي للجمعية التي ستنتج عن االندماج  . ث

 .اسي الخاص بالجمعية الجديدةيرفق النظام األس  . ج

يجب أن يشمل النظام األساسي للجمعية الجديدة على جميع المعلومات المبينة في إجابة السؤال رقم                 . ح
 "23." 

 

  ما هي المدة الزمنية الواجب فيها الرد على أصحاب الطلب؟. 68

  .يجب على الوزارة الرد خالل شهر من تاريخ تقديم طلب اإلدماج
  

  ر أموال ومستندات الجمعية أو الهيئة المندمجة؟ما هو مصي. 69

 األموال و المستندات الخاصة بالجمعية المندمجـة إلـى          يعيقوم ممثلي الجمعيات أو الهيئات المندمجة تسليم جم       
  .الجمعية المندمج فيها

  

و دولـي   إقليمـي أ هل يجوز ألية جمعية أو هيئة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو   . 70
  خارج األراضي الفلسطينية؟

نعم يجوز، شريطة أن يتم إعالم الجهات ذات االختصاص بذلك وفي هذه الحالة تسري أحكام الباب الرابع مـن                   
  .الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات على هذه الحالة

  

  هل يجوز لالتحادات المسجلة أن تشكل فيما بينها اتحاداً؟. 71

  .حادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً على أن يكون االنضمام آلية طوعياًنعم يجوز، لهذه االت
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  الفصـل السابـع
  

  الشؤون المالية للجمعيات و الهيئات
  

  هل يحق للجمعيات أو الهيئات تنمية مواردها؟. 72

  .ي أنشئت من اجلهذنعم، يحق للجمعيات أو الهيئات تنمية مواردها لخدمة الهدف ال
  

  وز للجمعيات أو الهيئات عدم تعين محاسب قانوني؟هل يج. 73

 دينار أردني أو    1000ال يجوز، للجمعيات أو الهيئات عدم تعين محاسب قانوني إذا تجاوزت قيمة مصروفاتها              
  .ما يعادلها من العملة المتداولة

  

  هل يجوز للجمعيات أو الهيئات قبول الهبات والمنح و المساعدات؟. 74

  .المنح و المساعدات شريطة أن ال تكون مشروطةالهبات وات و الهيئات تلق نعم يجوز، للجمعي
  

  بنشاطات ربحية؟  أو القياماألعضاءهل يجوز للجمعيات أو الهيئات قرض رسوم وجمع تبرعات من . 75
  .نعم يجوز، شرط أال توزع هذه األرباح أو المبالغ المالية على األعضاء

  

   االحتفاظ لديها برصيد مالي كبير؟هل يحق للجمعيات أو الهيئات. 76

يزيد عن قيمة مصروفاتها لشهر واحد، وعليها إيداع         ال يحق للجمعيات أو الهيئات االحتفاظ لديها برصيد مالي          
  .  البنوك المعتمدة وان تخطر الوزارة المختصة عن جهة اإليداعيأموالها ف

  

  اً؟ما هي بعض الحاالت التي يعتبر دعماً مشروطاً محضور. 77

  -:يعتبر دعماً مشروطاً محضوراً ما يلي
المساعدات التي يشترط فيها الممول على الجمعية إتباع قواعد محاسبية لضمان الشفافية وحسن استخدام        . أ

 .المساعدات

تغطيـة بنـد    شاط معين من نشاطات الجمعية أو       المساعدات التي يشترط فيها الممول أن تصرف في ن          . ب
 .الجمعية أو المشروع الممولمعين من بنود موازنة 
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  الفصـل الثامـن
  

  الجمعيات الخيرية و الهيئات األجنبية
  

  جوز للجمعيات أو الهيئات األجنبية فتح فروع لها في األراضي الفلسطينية؟هل ي. 78

سجم نعم يجوز، لهذه الجمعيات أو الهيئات األجنبية فتح فرع أو أكثر لها في األراضي الفلسطينية شريطة أن تن                 
  .أهدافها ونشاطاتها مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته

  

  ما هي المعلومات الواجب توفرها في طلب التسجيل الخاص بالجمعيات و الهيئات األجنبية؟. 79

  -:يجب أن يتوافر في طلب التسجيل الخاص بالجمعيات والهيئات األجنبية ما يلي
  .اسم الجمعية أو الهيئة األجنبية  . أ
 .رئيسيمركزها ال  . ب

 .اسم مؤسسيها وأعضاء مجلس اإلدارة  . ت

 .أغراضها األساسية  . ث

 .أسماء المسئولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسياتهم  . ج

 .له أو تصفية أعماله أو انسحابهاتصرف باألموال الخاصة بالفرع عن حكيفية ال  . ح
 

 ما هي المدة الزمنية الواجب خاللها تقديم هذه المعلومات؟. 80

  .معلومات في فترة ال تتجاوز الشهرين من تاريخ قبوله الطلبيجب تقديم هذه ال
  

  هل يجوز للجمعيات األجنبية تملك األموال الغير منقولة؟. 81

  -:نعم يجوز، للجمعيات أو الهيئات األجنبية تملك أموال غير منقولة وفق اإلجراءات التالية
 غير المنقول مع تحديـد وصـف        توجيه خطاب لوزير الداخلية عبر الدائرة تطلب فيه تملك المال           . أ

  .وموقع المال الذي تريد تملكه
 .تقوم الدائرة بتسليم الجمعية مقدمة الطلب أشعاراً باستالم طلبها  . ب

 .إلى مجلس الوزراءفقة الوزير المبدئية على طلب الجمعية، يقوم برفع الطلب افي حال مو  . ت

 .زير رفض الطلبتقوم الدائرة بتبليغ الجمعية قرار مجلس الوزراء أو قرار الو  . ث
  

  هل يحق للوزارة متابعة أعمال الجمعيات أو الهيئات األجنبية؟. 82

نعم، يحق للوزارة متابعة ومراقبة أعمال هذه الجمعيات وذلك من خالل التقرير السنوي الواجب تقديمه من قبل                 
  .أعمالهاهذه الجمعيات للوزارة عن أعمالها خالل سنة وكذلك المصاريف التي أنفقتها في تنفيذ 



 18

  الفصـل التاسـع
  

  أحكام عامة و انتقالية ختامية
  

وز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغالقها أو تفتيش مقرهـا أو أي مـن مركزهـا                     هل يج . 83

  وفروعها؟

ال يجوز، وضع اليد على أموال الجمعيات أو الهيئات أو إغالقها أو تفتيش مقرها أو أي من فروعها إال بموجب                    
  .قرار من جهة قضائية مختصة

  
  ما هو الحكم القانوني للجمعيات أو الهيئات التي كانت قائمة قبل نفاذ هذا القانون؟. 84

تعتبر جميع الجمعيات و الهيئات التي كانت قائمة قبل نفاذ قانون الجمعيات الجديدة مسجلة رسمياً على أن تقوم                  
  .بتوفيق أوضاعها

ات القيام بتوفيق أوضاعها خالل مدة أقصاها تسعة اشهر من تاريخ نفاذ القانون             يجب على هذه الجمعيات والهيئ    
  .و إال اعتبرت مخالفة ألحكام القانون العام

  

  الهيئة؟ ما هي المعلومات و األوراق الواجب توافرها ضمن طلب توفيق أوضاع الجمعية أو. 85
  -: يجب أن يتوافر في طلب توفيق أوضاع الجمعية األتي

  . الجمعيةاسم. أ
  .عنوان الجمعية. ب
  .اسم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وتواريخ ميالدهم وعناوينهم وجنسياتهم. ج
النظام األساسي للجمعية موقع من قبل ثالثة من مجلس إداراتها الحاليين على أن يكون رئيس مجلس اإلدارة                 . د

  .من بينهم
  .نإثبات أن الجمعية قائمة قبل تاريخ سريان القانو. هـ
  .إثبات جنسية أعضاء مجلس اإلدارة. و
  

  ما هي كيفية إثبات أن الجمعية كنت قائمة قبل سريان القانون؟. 86

  -:يعتبر إثباتاً إبراز أي من الوثائق آالتية
  .وصوالت أو فواتير ثابتة التاريخ تثبت أن الجمعية قد سددت باسمها ضرائب أو رسوم  . أ
 .درة عن الجمعيةمنشورات أو مطبوعات ثابتة التاريخ صا  . ب

تصريح مشفوع بالقسم من مقدمي طلب التوفيق مصادق عليه من قاضي الصلح يفيد بان الجمعيـة                  . ت
 .م29/3/2000كانت قائمة وكانت تزاول نشاطاتها قبل سريان القانون في 

 

  هل يجوز أن تحل الجمعية أو الهيئة؟. 87

  -:تيةاآلنعم يجوز أن تحل الجمعية أو الهيئة في الحاالت 
  .بقرار من الجمعية العمومية باألغلبية الموصوفة في نظام الجمعية األساسي  . أ
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جيلها رغم إنذارها مـن قبـل       إذا لم تباشر الجمعية أعمالها الفعلية خالل العام األول من تاريخ تس             . ب
 .ةالدائر

 إذا ثبتت مخالفة الجمعية لنظامها األساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خالل مدة ال تزيد                . ت
 .على ثالثة اشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة

 

  هل يجوز إلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة؟. 88

  . يكون قرار الوزير خطياً ومسبباًبقرار من الوزير على أنيجوز ذلك 
  

  ك؟هل يحق للجمعية أو الهيئة الصادر بحقها قرار بإلغاء تسجيلها االعتراض على ذل. 89

في جميع حاالت إلغاء التسجيل يحق للجمعية الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خالل مدة الطعن و 
إال اعتبرت مخلة، و للجمعية مواصلة أعمالها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن العمل أو                  

  .حلها
  

  ما هو مصير أموال الجمعية المخلة؟. 90

أموال الجمعية المخلة طبقاً لما هو مذكور في نظامها األساسي، وفي حالة عدم معالجـة النظـام                 رف ب يتم التص 
األساسي لتوزيع أموال الجمعية فإن األموال تسلم إلى الجمعية التي تحددها الجمعية المخلـة علـى أن تكـون                   

  .الجمعية المحددة مشابهه لها في الغايات واألهداف
  

  عية فما هو مصير أموال الجمعية المخلة؟في حالة عدم تحديد جم. 91

في حالة خلو النظام األساسي وكذلك عدم تعين جمعية من قبل الجمعية المخلة تقوم الدائرة بتقسيم أموال الجمعية                  
  .المخلة بالتساوي على الجمعيات الفلسطينية ذات الغايات و األهداف المشابهة

  

  انتهى
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