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وزارة العدل- دائرة الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية
• أيَّ تقارير أو قراراٍت أو إخطاراٍت تتعلق بالجمعية .

وكلَََّ  العامة  والهيئات  اإلدارة  مجالس  على  الجارية  • التغيرات 
المتغيرات ذات األثر القانوني .

دور  تفعيل  على  يقوم  الدائرة  َدوَر  فإن  تقدم،  ما  على  بناًء 
العام  الصالح  يخدم  بما  وتحفيزه  المدني  المجتمع  مؤسساِت 

والمصلحة الوطنية الفلسطينية .

العنوان: رام اهللا – المصيون العنوان: رام اهللا – المصيون 
تلفاكس: 022973265022973265

الصفحة االلكترونية
http://www.moj.pna.pshttp://www.moj.pna.ps

البريد االلكتروني
malarori@moj.pna.psmalarori@moj.pna.ps
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وزارة العدل- دائرة الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية
• وتتولى الدائرة العمل على ما يأتي :

1. تعزيُز التواصل بين قطاعات العمل األهليَّ والخيريِّ 
والقطاع الحكوميِّ وتحديدًا وزارة العدل .

2. الرقابُة المستمرة  لعمل الجمعيات الخيرية والهيئات 
اجل  من  عملها  على  الملحوظات  ووضع  األهلية، 

تحسين أدائها في خدمة الصالح العام .

الدائرة إلى الجمعيات  3.  الرقيُّ بالخدمة المقدمة من 
والهيئات التابعة لوزارة العدل.

•  مهمات الدائرة :
الداخلية  وزارة  في  التسجيل  إجراءات  من  االنتهاء  بعد 
تقوم الدائرة المختصة بدراسة أهداف الجمعية الواردة 
في نظامها األساسي دراسة دقيقة وقانونية والتي بناًء 
هذه  على  بناًء  المختصة  الوزارة  بتحديد  تقوم  عليها 
األهداف الواردة في نظامها األساسي ، وتقع على دائرة 

الجمعيات في وزارة العدل المهمات اآلتية :
•  متابعةُُ عمل الجمعيات وفقًا ألحكام القانون.

• متابعُة أي نشاط تقوم به الجمعية بموجب قرار خطي مسبب 

الذي  النشاط  سالمة  من  للتأكد  المختص  الوزير  عن  صادر 
تمارسه وتقوم به الجمعية .

الجمعيات وفقًا  (السنوية) من  واإلدارية  المالية  التقارير  • تلّقي 
الجمعية  وإعطاء  التنفيذية  والئحته  الجمعيات  قانون  ألحكام 

إشعار تسُلم هذه التقارير .
• تدقيُق التقرير المالي واإلداري أصوًال.

على  والوقوف  الجمعيات  لمقرات  ميدانية  ــارات  زي • تنظيُم 
اإلدارية  هياكلها  على  الحاصلة  والتطورات  المستجدات  آخر 

والتنظيمية .
• تقديُم التقارير الخاصة بعمل الدائرة أصوًال .

• آليةُُ عمل الدائرة :• آليةُُ عمل الدائرة :
لمتابعة  الالزمة  السجالت  بجميع  الوزارة  في  الدائرة  - تحتفُظ 

شؤون الجمعيات التابعة لها .
- تحتفُظ الدائرة بملف لكل جمعية تابعة لها وتضع فيه :

• نسخًة من النظام األساسي للجمعية .
• قراَر تسجيل الجمعية .

• التقاريَر المالية واإلدارية للجمعية .
•  المراسالِت بين الجمعية والوزارة المختصة .

في ظل الّتطور الحاصل في القطاع الحكوميِّ 
الفلسطينّي، وحرصًا من وزارة العدل على إنجاز 
فقد   ، وجه  أكمل  على  إليها  الموكلة  الَمهمات 
تمَّ إنشاء دائرة الجمعيات والهيئات األهلية في 
الوزارة من أجل الرقيِّ والتقدم في دور الوزارة 
على مستوى الوطن وحفاظًا على الصالح العام 

وحماية الحقوق والحريات في فلسطين.

وزارة  بكونها  العدل  وزارة  في  الجمعيات  دائرة  وُتعنى 
ضمن  نشاطها  يندرج  التي  للجمعيات  االختصاص 
ما يكون في  الغالب  والذي في  العدل،  وزارة  اختصاص 
والحريات  اإلنسان  وحقوق  والديمقراطية  العدالة  قطاع 
العامة، مع األخذ بعين االعتبار أن وزارة العدل هي وزارة 
ضمن  نشاطها  يندرج  ال  التي  للجمعيات  االختصاص 
اختصاص أيَّة وزارة قائمة؛ وذلك حسب نصوص الالئحة 
األهلية  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  لقانون  التنفيذية 

للعام 2003م.


