
م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية0222( لسنة 1قانون رقم )  
 

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على 
قانون اجلمعيات العثماين الصادر يف 32 رجب سنة 7231 هجرية املعمول به يف حمافظات غزة، وعلى 
قانون اجلمعيات اخلريية رقم 22 لسنة 7211م بشأن اجلمعيات اخلريية واهليئات االجتماعية املعمول به 

يف حمافظات الضفة، وعلى مشروع القانون املقدم من جملس الوزراء، وبعد موافقة اجمللس التشريعي، 
 :بتاريخ 7222/5/35م أصدرنا القانون التايل

 
  الفصل األول
 (مادة )7

للفلسطينيني اقح ق يف امارسة النشا  االجتماعي والثقايف واملن ي والعلمي رحرية اما يف لل  اقح ق يف 
 .تشكيل وتسيري اجلمعيات واهليئات األهلية وفقاً ألحكام هذا القانون

 
 

 (مادة )3
يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على 
الوزارة اليت يندرج النشا  األساسي للجمعية  :وزارة الداخلية. الوزارة املختصة :خالف لل . الوزارة

 :اجلنة املختصة اليت تنشأ يف الوزارة. اجلمعية أو اهليئة :وزير الداخلية. الدائرة :ضمن اختصاصنا. الوزير
هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ اموجب اتفاق بني عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقي ق أهداف 

مشروعة هتم الصاحل العام دون استنداف ج ي الربح املايل هبدف اقتسامه بني األعضاء أو لتحقي ق منفعة 
أية مجعية خريية أو هيئة غري حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز  :شخصية. اجلمعية أو اهليئة األجنبية
نشاطنا الرئيسي خارج األراضي الفلسطينية أو  كانت أغلبية عدد أعضائنا من األجانب. اجلمعية 

هي اهليئة العامة املكونة من جمموع أعضاء اجلمعية وهي السلطة العليا يف اجلمعية أو اهليئة.  :العمومية



توحيد مجعيتني أو هيئتني أو أكثر يف مجعية أو  :جملس إدارة اجلمعية أو اهليئة. اإلدماج :جملس اإلدارة
هيئة واحدة لات شخصية معنوية جديدة. االحتاد: ائتالف مجعيتني أو هيئتني أو أكثر رحيث ينشأ عننا 
أية خدمة أو نشا   :هيئة متثيلية واحدة وحتتفظ كل مننا بشخصيتنا املعنوية املستقلة. النشا  األهلي
اجتماعي أو اقتصادي أو ثقايف أو أهلي أو تنموي أو غريه يقدم تطوعاً أو اختيارياً ومن شأنه حتسني 

مستوى املواطنني يف اجملتمع اجتماعياً أو صحياً أو مننياً أو مادياً أو روحياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو 
 .تربوياً 

 
 

 الفصل الثاني 
 تسجيل اجلمعيات واهليئات

 (مادة )2
تنشئ الوزارة دائرة تعىن بشؤون تسجيل اجلمعيات واهليئات بالتنسي ق مع الوزارة املختصة وحتتفظ الدائرة 
لغايات تنفيذ هذا القانون اما يلي: سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعاً لتاريخ تقدمينا. 
سجل عام جلميع اجلمعيات واهليئات اليت مت تسجيلنا مدون فيه أمساء ومراكز نشاطنا وأهدافنا وأية 
معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن لالطالع علينا. سجل آخر يسجل فيه أمساء 

اجلمعيات واهليئات اليت رفض تسجيلنا مبيناً أهدافنا وأسباب رفضنا وأية معلومات إضافية ترى الدائرة 
 .ضرورة لتسجيلنا

 
 

 (مادة )4
على مؤسسي اجلمعية أو اهليئة تقدمي طلب خطي مستوٍف للشرو  إىل الدائرة املختصة يف وزارة 

الداخلية وموقع من ثالثة على األقل من املؤسسني املفوضني بالتسجيل والتوقيع عن اجلمعية أو اهليئة، 
ومرف ق بثالث نسخ من النظام األساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية. وعلى وزير الداخلية أن 

يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشرو  التسجيل خالل مدة ال تزيد عن شنرين من تاريخ تقدميه. ويف 



حالة تقدمي بيانات إضافية أو استكمال النواقص الستيفاء التسجيل تبدأ مدة الشنرين من تاريخ تقدمي 
هذه البيانات. إلا انقضت مدة الشنرين على ورود الطلب للدائرة دون اختال قرار تعترب اجلمعية أو اهليئة 
مسجلة رحكم القانون. يف حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل جيب أن يكون القرار مسبباً وحي ق 
ملقدمي الطلب الطعن فيه أمام احملكمة املختصة خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ تبليغنم قرار 

 .الرفض خطياً 
 
 

 (مادة )5
مع مراعاة أحكام القانون جيب أن يشتمل النظام األساسي على البيانات التالية: اسم اجلمعية أو اهليئة 
وعنواهنا والغرض مننا ومقرها الرئيسي. موارد اجلمعية أو اهليئة وكيفية استغالهلا أو التصرف هبا. شرو  
العضوية وأنواعنا وأسباب انتنائنا واشرتاكات األعضاء. اهليكل التنظيمي للجمعية أو اهليئة وكيفية 

تعديل النظام األساسي وكيفية اندماجنا أو احتادها. كيفية انعقاد اجلمعية العمومية. طرق املراقبة املالية. 
 .قواعد حل اجلمعية أو اهليئة وكيفية التصرف بأموال وأمالك اجلمعية أو اهليئة عند حلنا

 
 

 (مادة )1
تتوىل الوزارة املختصة مسؤولية متابعة عمل اجلمعيات واهليئات وفقاً ألحكام هذا القانون وللوزارة متابعة 
نشا  أية مجعية أو هيئة اموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير املختص يف كل حالة، للتثبت من 
أن أمواهلا صرفت يف سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ووفقاً ألحكام هذا القانون ونظام اجلمعية 
أو اهليئة وعلى اجلمعية أو اهليئة متكني الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أهنا تقوم بأعماهلا وف ق 

 .أحكام هذا القانون ونظامنا األساسي
 
 

 (مادة )1



تتمتع اجلمعيات واهليئات بالشخصية االعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور تسجيلنا طبقاً ألحكام هذا 
 .القانون وال جيوز هلا امارسة نشاطاهتا قبل التسجيل

 
 

 (مادة )8
 .يتم نشر قرار تسجيل اجلمعية أو اهليئة يف اجلريدة الرمسية

 
 

 الفصل الثالث 
 حقوق وواجبات اجلمعيات واهليئات

 (مادة )2
وفقاً ألحكام القانون: ألية مجعية أو هيئة أهلية ح ق متل  األموال املنقولة وغري املنقولة لتحقي ق أهدافنا. 
جيوز ألية مجعية أو هيئة أهلية أجنبية متل  األموال غري املنقولة شريطة اقحصول على إلن بذل  من 

جملس الوزراء وبتنسيب من الوزير املختص. وال جيوز ألية مجعية أو هيئة أهلية أجنبية التصرف باألموال 
 .غري املنقولة إال اموافقة جملس الوزراء

 
 

 (مادة )71
تقوم عالقة اجلمعيات واهليئات بالوزارات املختصة على أساس من التنسي ق والتعاون والتكامل ملا فيه 

 .الصاحل العام
 
 

 (مادة )77



حتتفظ اجلمعية أو اهليئة يف مقرها الرئيسي بالسجالت املالية واإلدارية الرمسية املتضمنة مجيع املعامالت 
املالية والقرارات اإلدارية والبيانات التالية: املراسالت الصادرة عننا والواردة إلينا يف ملفات خاصة 
وسجالت منظمة. النظام األساسي هلا وأمساء أعضاء جملس إدارهتا يف كل دورة انتخابية وتاريخ 

انتخاهبم. أمساء مجيع أعضاء اجلمعية أو اهليئة أو املؤسسة مع لكر هوياهتم وأعمارهم وتاريخ انتساهبم. 
حماضر اجتماعات جملس اإلدارة بصورة متسلسلة. حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية. سجل الواردات 

 .واملصروفات على وجه مفصل وفقاً لألصول املالية
 
 

 (مادة )73
على كل مجعية أو هيئة إيداع بيان بكل تعديل أو تغيري يطرأ على مركزها أو نظامنا أو أهدافنا أو 

أغراضنا أو أي تغيري يف جملس إدارهتا كله أو بعضه لدى "الدائرة املختصة"، ولل  خالل مدة أقصاها 
 .شنر واحد من تاريخ إجراء التغيري أو التعديل

 
 

 (مادة )72
تقدم اجلمعية أو اهليئة للوزارة املختصة يف موعد ال يتعدى أربعة أشنر من هناية السنة املالية تقريرين 
مقرين من اجلمعية العمومية: سنوي حيتوي على وصف كامل لنشاطات اجلمعية أو اهليئة خالل العام 

املنصرم. مايل مصدق من قبل مدق ق حسابات قانوين ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات 
 .ومصروفات اجلمعية أو اهليئة حسب األصول احملاسبية املعمول هبا

 
 

 (مادة )74



تعفى اجلمعيات واهليئات من الضرائب والرسوم اجلمركية على األموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتنفيذ 
أهدافنا الواردة يف نظامنا األساسي. شريطة عدم التصرف هبا خالل مدة تقل عن مخس سنوات 

 .ألغراض ختالف أهدافنا ما مل تسدد عننا الضرائب والرسوم اجلمركية املستحقة
 
 

 (مادة )75
للجمعيات واهليئات اقح ق يف إقامة األنشطة وتأسيس املشاريع املدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل 

 .املتحصل لتغطية أنشطتنا ملنفعة الصاحل العام. وحي ق هلا فتح فروع داخل فلسطني
 
 

 الفصل الرابع 
 جملس اإلدارة
 (مادة )71

يكون لكل مجعية أو هيئة جملس إدارة يتكون من عدد ال يقل عن سبعة أعضاء وال يزيد على ثالثة عشر 
عضواً وحتدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإهناء عضويتنم يف النظام األساسي للجمعية أو 
اهليئة. ال جيوز أن يضم جملس اإلدارة عضوين أو أكثر جيمع بيننما صلة قرابة من الدرجتني األوىل 

 .والثانية
 
 

 (مادة )71
يعترب جملس اإلدارة يف أية مجعية أو هيئة أهلية مسؤواًل عن مجيع أعماهلا ونشاطاهتا. ميثل الرئيس أو من 
ينوب عنه اموجب النظام يف حالة غيابه اجلمعية أو اهليئة أمام الغري ويقوم بالتوقيع نيابة عننا على مجيع 

 .املكاتبات والعقود واالتفاقيات اليت تتم بيننا وبني اجلنات األخرى



 
 

 (مادة )78
خيتص جملس اإلدارة اما يلي: إدارة شؤون اجلمعية أو اهليئة وإعداد اللوائح أو األنظمة والتعليمات 

الالزمة. تعيني املوظفني الالزمني للجمعية أو اهليئة وحتديد اختصاصاهتم أو إهناء خدماهتم وفقاً ألحكام 
القانون. تكوين اللجان اليت يراها الزمة لتحسني العمل وحتديد اختصاص كل مننا. إعداد اقحساب 
اخلتامي عن السنة املالية املنتنية ومشروع املوازنة للسنة اجلديدة. تقدمي التقارير السنوية اإلدارية واملالية 
وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية. دعوة اجلمعية العمومية جللسة عادية أو غري عادية 
لالجتماع وتنفيذ قراراهتا طبقاً ألحكام القانون. متابعة أية مالحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو 

 .اجلنات الرمسية املختصة فيما يتعل ق بنشا  اجلمعية أو اهليئة والرد علينا
 
 

 (مادة )72
جيري حتديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمني السر وأمني الصندوق وباقي أعضاء جملس اإلدارة ألية 
 .مجعية أو هيئة وفقاً لنظامنا األساسي والئحتنا الداخلية اما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون

 
 

 (مادة )31
 .ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس اإلدارة والعمل يف اجلمعية أو اهليئة بأجر

 
 

 (مادة )37
ينعقد جملس اإلدارة بصورة عادية مرة كل ثالثة أشنر على األقل بدعوة من الرئيس أو نائبه. ينعقد جملس 

اإلدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذل  بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث 



أعضائه. تكون اجتماعات اجمللس صحيحة رحضور ثلثي أعضائه. يف مجيع اقحاالت تتخذ قرارات جملس 
 .اإلدارة باألغلبية املطلقة

 
 

 (مادة )33
عند تعذر اجتماع جملس اإلدارة بسبب االستقالة أو الوفاة يتوىل من تبقى من جملس اإلدارة )باعتبارهم 
جلنة مؤقتة( منمة اجمللس ملدة أقصاها شنر وتتم دعوة اجلمعية العمومية خالل نفس املدة الختيار جملس 
إدارة جديد. إلا  كانت االستقالة مجاعية أو مل تقم اللجنة املؤقتة امنامنا املذكورة يف الفقرة األوىل من 
هذه املادة يقوم الوزير بتعيني جلنة مؤقتة من بني أعضاء اجلمعية العمومية لتقوم امنام جملس اإلدارة ملدة 

 .أقصاها شنر ولدعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد خالل لات األجل الختيار جملس إدارة جديد
 
 

 الفصل الخامس 
 اجلمعية العمومية
 (مادة )32

اما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون: حيدد النظام األساسي للجمعية أو اهليئة طبيعة تشكيل اجلمعية 
العمومية للجمعية أو اهليئة، رحيث تتكون من مجيع األعضاء الذين أوفوا التزاماهتم وفقاً للنظام األساسي، 
وتعقد اجلمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة على األقل، للنظر يف تقرير جملس اإلدارة عن 

نشاطات اجلمعية أو اهليئة وتقرير مدق ق اقحسابات عن مركزها املايل واملصادقة عليه وتعيني مدق ق 
اقحسابات وغري لل  من املسائل اليت يرى اجمللس إدراجنا يف جدول األعمال. ختتص اجلمعية العمومية 
بوضع السياسات والتوجنات العامة للجمعية أو اهليئة وانتخاب أعضاء جملس اإلدارة وفقاً لنظامنا 
األساسي. تصدر القرارات باألغلبية املطلقة ألعضاء اجلمعية العمومية فيما خيتص بتعديل النظام 

األساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية فيما خيتص رحل اجلمعية أو اهليئة أو بإدخال تعديل يف نظامنا 



يتعل ق بغرض اجلمعية أو عزل أعضاء جملس اإلدارة أو احتادها أو إدماجنا ما مل يرد يف النظام نص 
 .يشرت  أغلبية أكثر من لل 

 
 

 (مادة )34
 .جيوز لثلث أعضاء اجلمعية العمومية ألية مجعية أو هيئة طلب دعوهتا الجتماع غري عادي

 
 

 (مادة )35
يعترب اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية أو اهليئة قانونياً  رحضور األغلبية املطلقة ألعضائنا فإلا مل تتو فر 
األغلبية املطلقة يؤجل االجتماع إىل جلسة أخرى تعقد خالل مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوماً من تاريخ 
االجتماع األول ويكون االنعقاد فينا صحيحاً امن حضر من األعضاء شريطة إال يقل عددهم عن ثلث 

 .أعضاء اجلمعية أو اهليئة
 

 
 الفصل السادس 
 اإلدماج واالحتاد
 (مادة )31

جيوز جلمعيتني أو هيئتني أو أكثر أن تندجما معاً دون أن يؤثر لل  على حقوق اآلخرين جتاه كل مننما 
قبل الدمج. على امثلي اجلمعيات أو اهليئات املندجمة أن يبادروا بتسليم مجيع األموال واملستندات اخلاصة 
إىل اجلمعية املندمج فينا. ال تسأل اجلمعية أو اهليئة اجلديدة عن التزامات اجلمعية أو اهليئة املندجمة فينا 

 .إال يف حدود ما آل إلينا من أموال تل  اجلمعيات وحقوقنا من تاريخ اإلدماج
 
 



 (مادة )31
جيوز لثالث مجعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما بيننا احتاداً، كما جيوز هلذه االحتادات أن 

 .تشكل فيما بيننا احتاداً عاماً على أن يكون االنضمام إليه طوعياً 
 
 

 (مادة )38
جيوز ألية مجعية أو هيئة أن تشرتك أو تنتسب إىل أية منظمة أو احتاد عريب أو إقليمي أو دويل خارج 

 .األراضي الفلسطينية، على أن يتم إعالم اجلنة لات االختصاص بذل 
 
 

 (مادة )32
تطب ق مجيع اإلجراءات واألحكام املبينة يف هذا القانون على كيفية التسجيل وإجراءاته واألنظمة األساسية 
وبياناهتا ونظام العمل فينا بالنسبة لكل احتاد مت بني جمموعة من اجلمعيات واهليئات أو أية مجعيات أو 

 .هيئات موحدة مت إنشاؤها وفقاً ألحكامه
 
 

 الفصل السابع 
 الشؤون املالية للجمعيات واهليئات

 (مادة )21
جيب أن يكون لكل مجعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف علينا أحد احملاسبني القانونيني ما مل تقل 

مصروفاهتا عن )7111( ألف دينار أردين أو ما يعادله بالعملة املتداولة قانوناً ويف كلتا اقحالتني يقدم 
مدق ق اقحسابات تقريراً عن املركز املايل للجمعية أو اهليئة عن السنة املالية املنصرمة للجمعية العمومية يف 

 .اجتماعنا السنوي إلقراره واملصادقة عليه



 
 

 (مادة )27
على اجلمعية أو اهليئة أن تودع أمواهلا النقدية بامسنا لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلنا وعلينا 
أن ختطر الوزارة املختصة عن جنة اإليداع وال جيوز للجمعية أو اهليئة االحتفاظ لدينا برصيد نقدي يزيد 

 .عن مصروف شنر واحد
 
 

 (مادة )23
اما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون حي ق للجمعيات واهليئات تلقي مساعدات غري مشروطة خلدمة 

 .عملنا
 
 

 (مادة )22
للجمعيات واهليئات مجع التربعات من اجلمنور أو من خالل إقامة اقحفالت واألسواق اخلريية واملباريات 
الرياضية أو غري لل  من وسائل مجع األموال لألغراض االجتماعية اليت أنشئت من أجلنا ولل  بعد 

 .إشعار الوزارة املختصة
 
 

 الفصل الثامن 
 اجلمعيات اخلريية واهليئات األجنبية

 (مادة )24
وفقاً ألحكام القانون: ألية مجعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فرع أو أكثر هلا يف 

األراضي الفلسطينية للقيام بأية خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه اخلدمات مع مصاحل الشعب 



الفلسطي ي وتطلعاته على أن يتضمن طلب التسجيل، اسم اجلمعية أو اهليئة األجنبية ومركزها الرئيسي 
وعنوان وأمساء مؤسسينا وأعضاء جملس إدارهتا وأغراضنا األساسية وأمساء املسؤولني عن الفرع املنوي 

إنشاؤه وجنسياهتم وكيفية التصرف باألموال اخلاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحاهبا اما ال 
يتجاوز الشنرين من تاريخ قبول الطلب. تقوم الوزارة باالستئناس برأي وزارة التخطيط والتعاون الدويل 

 .فيما يتعل ق بطلب تسجيل اجلمعية أو اهليئة األجنبية
 
 

 (مادة )25
على املسؤولني عن أي فرع من فروع اجلمعيات أو اهليئات األجنبية أن يبلغوا الوزارة بكل تغيري يطرأ على 

 .البيانات اخلاصة بالفرع الذي يديرونه ولل  خالل مدة أقصاها شنر من تاريخ التغيري
 
 

 (مادة )21
يقدم كل فرع من فروع اجلمعيات أو اهليئات األجنبية للوزارة تقريراً سنوياً عن أعماله اما يف لل  املبالغ 

 .اليت أنفقنا يف تنفيذ أعماله
 
 

 (مادة )21
حتل اجلمعية يف اقحاالت التالية: صدور قرار من اجلمعية العمومية رحل اجلمعية وجيب أن يبلغ القرار فور 
صدوره للوزارة. إلا مل تباشر أعماهلا الفعلية خالل العام األول من تاريخ تسجيلنا ما مل يكن التوقف 

ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة اجلمعية أو اهليئة، ويف هذه اقحالة يلغى تسجيلنا من قبل الوزارة 
بعد إنذارها بذل  خطياً. إلا ثبت خمالفتنا لنظامنا األساسي خمالفة جوهرية ومل تصحح أوضاعنا خالل 

 .مدة ال تزيد عن ثالثة أشنر من تاريخ إنذارها خطياً بذل  من قبل الوزير أو الدائرة



 
 

 (مادة )28
يف حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية مجعية أو هيئة جيب أن يكون القرار مسبباً وخطياً، 
وحي ق للجمعية أو اهليئة الطعن فيه أمام احملكمة املختصة. إلا ما مت الطعن يف قرار حل اجلمعية أو اهليئة 
أمام احملكمة املختصة جيوز للجمعية أو اهليئة مواصلة عملنا قحني صدور قرار قضائي مؤقت أو هنائي 

 .بتوقيفنا عن عملنا أو حلنا
 
 

 (مادة )22
اما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون إلا حلت اجلمعية أو اهليئة يعني هلا مصٍف بأجر ويقوم جبرد أمواهلا 
وحمتوياهتا حيث جيري التصرف فينا طبقاً ملا هو مذكور يف نظامنا األساسي وإلا مل يذكر النظام كيفية 
التصرف يف أمواهلا تقوم الوزارة بتحويل أموال اجلمعية أو اهليئة املنحلة إىل اجلمعيات واهليئات لات الغاية 
املماثلة مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي اجلمعية املنحلة وتكون مستثناة من اإلحالة. يف 

حالة حل اجلمعية أو اهليئة تؤول مجيع امتلكاهتا النقدية والعينية إىل مجعية فلسطينية مشاهبة هلا يف 
األهداف حتدد من قبل اجلمعية أو اهليئة املنحلة. يف مجيع األحوال جيب أن تنف ق أموال وامتلكات 

 .اجلمعية أو اهليئة املنحلة وفقاً ألغراضنا داخل حدود األراضي الفلسطينية
 
 

 الفصل التاسع 
 أحكام عامة وانتقالية ختامية

 (مادة )41
مع مراعاة األحكام الواردة يف هذا القانون فإن من واجب اجلمعيات واهليئات اليت تقدم خدمات مننية 

 .خاصة تطبي ق تعليمات التسجيل املننية اليت حتددها الوزارات املختصة



 
 

 (مادة )47
ال جيوز وضع اليد على أموال أية مجعية أو هيئة أو إغالق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعنا 

 .إال بعد صدور قرار من جنة قضائية خمتصة
 
 

 (مادة )43
تعترب مجيع اجلمعيات واهليئات القائمة قبل نفال هذا القانون مسجلة رمسياً على أن تقوم بتوفي ق أوضاعنا 
 .وف ق أحكامه خالل مدة أقصاها تسعة أشنر من تاريخ نفاله وإال اعتربت خمالفة ألحكام القانون العام

 
 

 (مادة )42
يلغى قانون اجلمعيات اخلريية العثماين الصادر يف 32 رجب 7231 هجرية، وقانون اجلمعيات اخلريية 
رقم 22 لسنة 7211 بشأن اجلمعيات واهليئات االجتماعية واملعمول هبما يف فلسطني، وكل ما خيالف 

 .أحكام هذا القانون
 
 

 (مادة )44
 .على الوزير إعداد النمالج وإصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

 
 

 (مادة )45



على مجيع اجلنات كل فيما خيصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشر ه 
 .يف اجلريدة الرمسية

 

صدر امدينة غزة بتاريخ 3111/7/71 ميالدية املواف ق 2 شوال 7431 هجرية ياسر عرفات رئيس 
 اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 
 .عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني - املقتفي -، اعداد معند اقحقوق يف جامعة بريزيت


