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 إعالن صادر عن وزارة العدل
 دائرة الجمعيات

 

 السادة رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية المعتمدة لدى وزارة العدل
 

 
 م1101ارية للعام الموضوع : التقارير المالية واإلد

 

م، 0222( لسنة 3( من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم )31وفقًا للمادة ) 
م إلى جانب تزويدنا بكافة 0233فإننا ندعوكم لتقديم التقارير المالية واإلدارية عن السنة المنتهية 

تجدات أو قرارات محاضر االجتماعات الخاصة بالهيئات العامة ومجالس اإلدارة أوأي مس
 م.12/20/0230إتخذتموها خالل العام المنصرم لجمعياتكم / هيئاتكم في موعد أقصاه 

 
إعمااًل لسيادة القانون  التقارير المالية واإلدارية في الموعد المحدد هو تسليم علمًا بأن 

 والمصلحة العامة، شاكرين لكم حسن تعاونكم.
 
 

 

 

 

  وزارة العدل                                                                                

 دائرة الجمعيات
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 وزارة العدل 

 دائرة الجمعيات الخيرية والهيئات االهلية 

 مكان الجمعية  الجمعية  الرقم 

 رام اهلل مركز رام اهلل لدراسات حقوق االنسان 1

 رام اهلل لمحاماه والقضاء/مساواهالمركز الفلسطيني الستقالل ا 2

 رام اهلل مؤسسة الحق 3

 رام اهلل المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع /بانوراما رام اهلل 4

 غزة/ رام اهلل  جمعية الصداقة الفلسطينة االمريكية  5

 رام اهلل جمعية الصداقة الفلسطينية االيطالية  6

 القدس  وسط للديمقراطية   ميند مؤسسة الشرق اال  7

 رام اهلل جمعية منتدى خريجي العلوم السياسية  8

 بيت  لحم  مؤسسة الوحدة للعمل الديمقراطي   وعد   9

 رام اهلل / بيت لحم  مركز انسان للديمقراطية وحقوق االنسان  10

 القدس / رام اهلل  مركز القدس للمساعده القانونيه 11

 طولكرم  فر اللبد للتنمية والتطويرجمعية ك  12

 رام اهلل جمعية المجلس الفلسطيني لنشر الوعي والحوار الديمقراطي  13

 بيت لحم  المركز الديمقراطي للدراسات والتنمية )المبادرون(  14

 رام اهلل مجلس التفويض السياسي االجتماعي  15

 رام اهلل جمعية اصدقاء فلسطين الخيرية  16

 القدس / رام اهلل  ركز تطوير المؤسسات االهليةم  17

 جنين  الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في جنين  18

 رام اهلل البرلمان الشبابي الفلسطيني 19

 رام اهلل الفلسطينيه للثقافه الديمقراطيه 20
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 نابلس  جمعية أملنا الخيرية  21

 ام اهللر  جمعية شركاء  22

 نابلس  الملتقى االجتماعي للديمقراطية والشؤون التنموية واالسرية   مجال   23

 رام اهلل تعاون لحل الصراعات  ملتقى تعاون الشبابي    24

 بيت لحم  ابناء الرعاة العربية  25

 القدس  حقوقيون بال حدود  26

 رام اهلل مركز يبوس للتنمية الديمقراطية  27

 رام اهلل ز الشباب الفلسطيني للسياسات والتنمية الديمقراطيةمرك  28

 غزة جمعية تنمويون بال حدود  29

 القدس  جمعية الحفاظ على اراضي سلوان )حفاظ(   30

 رام اهلل جمعية غدا للدراسات التنموية والعمل المجتمعي  31

 القدس  جمعية المنتدى الديمقراطي للعدل والمساواة  32

 رام اهلل معية المجتمع المدني الفلسطينيج  33

 رام اهلل جمعية فلسطين واالراضي المنخفضة  34

 نابلس  المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث القانونية والسياسية  35

 رام اهلل المشاركة للتنمية السياسية والثقافية  36

 بيت لحم  مهندسون بال حدود  37

 رام اهلل ردنيةاالخوة الفلسطينية اال 38

 طولكرم  مقاومة جدار الفصل  39

 القدس  القدس للديمقراطية والحوار  40

 اريحا  التضامن والوفاء الخيرية  41

 بيت لحم  فلسطين الغد للتنمية والديمقراطية  42

 رام اهلل اوقفوا الجدار  43

 رام اهلل معهد السياسات العامة الفلسطيني  44
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 نابلس  ان الخيريةانصار االنس  45

 رام اهلل المركز الفلسطيني للتنمية المجتمعية   46

 رام اهلل منتدى السالم والحرية الشبابي  47

 رام اهلل فرع جمعية محامون بال حدود اجنبية  48

 قلقيلية جمعية اسناد الفلسطينية الخيرية  49

 رام اهلل جمعية مركز فلسطين للدراسات االستراتيجية )دراسات(  50

 رام اهلل جمعية حوار بال حدود  51

 رام اهلل فرع جمعية مجلس الديمقراطية ) اجنبية (   52

 رام اهلل االتحاد الوطني لتجمع المؤسسات االهلية  53

 القدس  مقاتلون من أجل السالم  54

 الخليل  التنمية المجتمعية للفكر والثقافه 55

 رام اهلل ابالمحامون الفلسطينيون الشب 56

 بيت لحم  الفلسطيني للتواصل والتفاهم  ريتش   57

 نابلس  جمعية تنمية موارد المجتمع  58

 رام اهلل الزهراء لتنمية المجتمع الفلسطيني المعاصر  59

 القدس  الصداقة الفلسطينية الجزائرية  60

 بيت لحم  سند لدعم التنمية المحليه  61

 رام اهلل الصداقة الفلسطينية االيطالية  62

 رام اهلل االمل للثقافة والتنمية المجتمعية  63

 نابلس  جمعية جبل عيبال الخيرية  64

 رام اهلل رابطة الموظفين الحكوميين  65

 رام اهلل جمعية ادوار  66

 رام اهلل  P.T.Sالفلسطينية للتوأمة والتضامن الدولي   67

 رام اهلل الوطنية للمتقاعدين العسكريينالجمعية   68
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 نابلس  جمعية بيتنا  69

 غزة الجمعية العاملة التحالد الساحل   نحل   70

 القدس  جمعية الزعيم للتنمية وتطوير المجتمع 71

 رام اهلل نادي االخوة المحامين  72

 غزة التجمع الخيري للمؤسسات االهلية  73

 رام اهلل عربي للديمقراطية واالنتخاباتجمعية مرصد العالم ال  74

 رام اهلل جمعية هيئة العمل التطوعي  75

 رام اهلل فرع جمعية روزا لوكسمبورنج للتحليل المجتمعي والتثقيف السياسي  76

 غزة الهيئة االهلية لالنجاز  77

 بيت لحم  الجمعية الفلسطينية للتمكين والتنمية المجتمعية   سواعد   78

 رام اهلل ضمان للسلم االهلي والديمقراطي  79

 غزة هيئة مسالم لحقوق االنسان  80

 رام اهلل اتحاد المؤسسات االهلية للتنمية  81

 رام اهلل جمعية سما للشباب والتنمية  82

 القدس  جمعية العروة الوثقى التعاونية  83

 بيت لحم  جمعية ابناء فلسطين لالعمال الخيرية  84

 بيت لحم /  غزة  التحاد الوطني الفلسطيني للمنظمات غير الحكوميةا  85

 الخليل  المركز الفلسطيني لالتصال والسياسات التنموية 86

 نابلس  جمعية ملتقى شرق اوسط 87

 رام اهلل ملتقى الحريات فلسطين  88

 غزة الجمعية الفلسطينية للعدالة والتنمية االجتماعية 89

   الفلسطيني لمناهضة العنف/جمعية منتدى فلسطين جمعية المركز 90

 رام اهلل جمعية المعهد الفلسطيني للسياسات 91

 رام اهلل جمعية ارض السالم واالنسانيه 92
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 رام اهلل الهيئة الفلسطينية للتنمية والديمقراطية وحقوق االنسان 93

 رام اهلل المركز الفلسطيني للحوار 94

 الخليل  نون والحريات جمعية فلسطين للقا 95

 غزة هيئة التسامح  لالغاثه وحقوق االنسان 96

 رام اهلل فرع جمعية داليا )اجنبية ( 97

 القدس  جمعية الفاروق الخيرية 98

 رام اهلل جمعية سما للشباب والتنمية 99

 هللرام ا جمعية اللجنة التنسيقية لمؤتمر بلعين وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية  100

 القدس  جمعية مركز المجتمع للحوار 101

 غزة جمعية مركز فلسطين للتنمية 102

 رام اهلل جمعية الغد للدراسات والبحوث  103

 رام اهلل الجمعية الفلسطينية لتحويل النزاعات )رؤى( 104

 القدس  جمعية مرصد القدس لحقوق االنسان  105

 رام اهلل سلم االهلي ومناصرة حقوق االنسانجمعية اليسر لدعم الديمقراطية وال 106

 رام اهلل جمعية الدراسات من اجل التنمية 107

 رام اهلل جمعية بيرفيت من اجل السالم 108

 الخليل  فرع جمعية مركز الحرية والعدالة 109

 رام اهلل جمعية جسور الدايمقراطية               110

 رام اهلل جمعية نادي القضاة   111

 الخليل  جمعية امل لتنمية وتطوير الموارد البشرية      112

 غزة  جمعية الرفاه للتنمية اإلجتماعية والحقوق 113

 القدس  فرع الجمعية اإلسبانية للتعاون الدولي )التضامن الدولي ( 114

 بيت لحم  visفرع الجمعية اإليطالية  115

 رام اهلل مان اإلئتالف من اجل النزاهة والشفافية  أ 116
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 بيت لحم مركز توجيه الديمقراطية 117

 رام اهلل جمعية منتدى خدمات السالم   118

 رام اهلل جمعية الصداقة الفلسطينية االمريكية للصداقة والتعاون بين الشعبين رام اهلل 119

 جنين مركز السالم والتنمية الدولي الشبابي                            120

 القدس  شبكة القدس للمناصرة المجتمعية  121

 نابلس  جمعية كنانة لحقوق االنسان والتنمية  122

 رام اهلل مركز بيسان للبحوث واإلنماء 123

 بيت لحم المعهد الفلسطيني لحقوق اإلنسان 124

 نابلس  جمعية أنوار للثقافة والتنمية المجتمعية 125

 القدس مركز أجيال السالم 126

 بيت لحم جمعية نافذة فلسطين 127

 نابلس  جمعية اجيال  لحقوق االنسان   128

 رام اهلل / البيرة  جمعية نادي اعضاء النيابة العامة  129

 رام اهلل جمعية المركز الفلسطيني الدارة االعمال وحقوق االنسان )مشاركة( 130

 رام اهلل جمعية المحكمين الفلسطينيين  131

 بيت لحم  ز توجيه للديمقراطية جمعية مرك 132

 جنين  جمعية االخوة االماراتية الفلسطينية الخيرية  133

 جنين  جمعية انماء الفلسطيني  134

 رام اهلل  الهيئة الفلسطينية لعودة الالجئين )تجمع القرى المدمرة والمهجرة ( 135

 جنين منتدى بيت االخوة الفلسطيني التركي  136

 رام اهلل  كز التعاون القانوني الدولي جمعية مر  137

 رام اهلل  مركز كارتر  138

 القدس  مؤسسة مندوبات  139

 رام اهلل  جمعية المؤسسة الفلسطينية للحوار العربي والسالم 140

 رام اهلل  الجمعية الفلسطينية االمريكية للصداقة والتعاون الثقافي  141


