قانون رقم ( )2لسنة 2010م بشأن
تنظيم الهيئات الرياضية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وعلى القانون رقم ( )13لسنة  1965م بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية بقطاع غزة،

وعلى القانون رقم ( )1لسنة  1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية،

وعلى القانون رقم ( )8لسنة  1987م (قانون رعاية الشباب) المعمول به في الضفة الغربية،
وعلى قانون األندية رقم ( )335لسنة 1954م،

وعلىىى قى ىرار المجلىىس األعل ىىى لرعايىىة الش ىىباب بتش ى يل الهيئ ىىة العامىىة الفلس ىىطينية لل شىىا فة والمرش ىىدات بقطىىاع غى ىزة لس ىىنة

1964م،
وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي ،السيما المادة ( )71منه،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2010/1/12م،
ً
وبعد أن أصبح القانون مصد ًرا بقوة المادة ( )41من القانون األساسي لسنة  2003وتعديالته،
صدر القانون التالي:
الفصل األول
التعريفات واألحكام العامة
المادة ()1

فىىي تطبي ىىا أح ىىام اى ى ا الق ىىانون ي ىىون لل لم ىىات والعب ىىارات التاليىىة المع ىىاني المخصص ىىة أدنىىاه م ىىا ل ىىم تىىدل القرين ىىة عل ىىى
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بعد االطالع علي القانون األساسي وتعديالته ،السيما المواد ( )41،36منه،

خالف لك.
الوزارة :وزارة الشباب و الرياضة.
الوزير :وزير الشباب والرياضة.

الهيئااات الرياض اية :تتمثىل فىىي الى وات التىىي نت سىس مىىن أشىخاأ طبيعيىىين أو اعتبىاريين لمىىدة غيىر معينىىة بهىدف تىىوفير
الخىىدمات الرياضىىية ومىىا يتصىىل بهىىا مىىن خىىدمات ثقافيىىة واجتماعيىىة وصىىحية وترويحيىىة و لىىك دون الحصىىول علىىى س ىىب

اللجنة :اللجنة األولمبية الفلسطينية .
االتحاد :االتحاد الرياضي.

النادي :النادي الرياضي والنادي الرياضي المتخصأ.
النظام األساسي :النظام األساسي ل ل ايئة رياضية.
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مادي لألعضاء.

الدائرة المختصة :دائرة تتبع وزارة الشباب والرياضة نتعنى بش ون تسجيل الهيئات الرياضية.
اتحاد عام المعوقين الرياضي (اللجنة البارالمبية) :اإلتحاد الرياضي ال ي نيشرف على رياضة المعاقين.

االتحااااادات الرياضااااية ال اعيااااة :اتح ىىادات رياضى ىىية نتش ىىرف على ىىى األنش ىىطة الرياضى ىىية المدرس ىىية للجامعى ىىات وال ليى ىىات

والمعااىىد العلي ىىا واألنشىىطة الرياض ىىية للىىوزارات والمص ىىالح والهيئىىات والم سس ىىات العامىىة والش ىىر ات والبنىىوك واالتح ىىادات

المنشأة بمقتضى أح ام قوانين خاصة.
الرياضية النوعية ن
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المادة ()2
أنواع الهيئات الرياضية وأهدافها واختصاصاتها

الهيئىىة الرياضىىية اىىي ايئىىة ات نفىىع عىىام ،ال تسىىتهدف ال ىربح وي ىىون اىىدفها نشىىر وممارسىىة األنشىىطة الرياضىىية المختلف ىىة
المادة ()3

نيباشر النشاط الرياضي في فلسطين ل من الهيئات اآلتية:
 - 1اللجنة االولمبية الفلسطينية.
 - 2اتحادات األلعاب الرياضية.
 - 3األندية الرياضية واألندية الرياضية النوعية.
 - 4االتحادات الرياضية القطاعية .

وي ى ىىون ل ى ىىل مى ىىن ا ى ى ه الهيئى ىىات اسى ىىتقاللها فى ىىي ممارسى ىىة نشى ىىاطها واختصاصى ىىاتها المحى ىىددة به ى ى ا القى ىىانون وفى ىىي نظامه ى ىىا
األساسي.

المادة ()4
تأسيس الهيئات الرياضية وتسجيلها

نيشترط لتأسيس وتسجيل الهيئة الرياضية ما يأتي:
 - 1أال يقى ىىل عى ىىدد الم سسى ىىين ع ى ىىن خمسى ىىين شخص ى ىا باألندي ى ىىة الرياضى ىىية وخمسى ىىة وعشى ى ىرين شخص ى ىاً باألنديى ىىة الرياض ى ىىية
المتخصصىىة ،وأربىىع ايئىىات رياضىىية مسىىجلة باتحىىاد اللعبىىة الرياضىىي ،وثىىالل ايئىىات رياضىىية مسىىجلة باالتحىىاد الرياضىىي

القطاعي والنوعي.
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التي تدخل ضمن أغراضها المحددة في نظامها األساسي ،وفق ًا للسياسة العامة للدولة والتخطيط ال ي تضعه الوزارة.

 - 2أن ي ىون لهىا مقىر ثابىىت ودائىم لىمدارة ومرافىىا صىالحة لمباشىرة األنشىىطة الرياضىية التىي تنف ى اا و لىك طبقىاً للشىىروط

والمواصفات التي يصدر بها نظام من مجلس الوزراء.

 - 3أن ي ون النظام األساسي لها مصادقاً عليه من الوزارة.

المادة ()5
 - 1علىىى م سسىىي الهيئ ىىة الرياضىىية تقىىديم طل ىىب خطىىي مس ى ة
ىتوف للشىىروط يلىىى ال ىىدائرة المختصىىة فىىي ال ىىوزارة وموقىىع م ىىن
األساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية.

 - 2يص ىىدر الى ىىوزير ق ى ىراره بشى ىىأن قبى ىىول تس ىىجيل الهيئى ىىة الرياضى ىىية أو رفضى ىىه خى ىىالل م ىىدة ال تزيى ىىد عى ىىن شى ىىهرين مى ىىن تى ىىاريخ
استيفاء شروط التسجيل.

 - 3ي ا انقضىىت مىىدة الشىىهرين دون اتخىىا ق ىرار تعتبىىر الهيئىىة الرياض ىىية مسىىجلة بح ىىم القىىانون ،وفىىي حالىىة صىىدور قى ىرار
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ثالثىىة علىىى األقىىل مىىن الم سسىىين المفوض ىىين بالتسىىجيل والتوقيىىع عىىن الهيئىىة الرياض ىىية ،ومرفىىا بىىثالل نسىىخ مىىن النظ ىىام

مىىن الىىوزير بىىرفج التس ىىجيل يجىىب أن ي ىىون الق ىرار مس ىىبباً ويحىىا لمقىىدمي الطلىىب الطع ىىن فيىىه أمىىام المح مىىة المختص ىىة

خالل مدة أقصااا ثالثون يوم ًا من تاريخ تبليغهم قرار الرفج خطي ًا.
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المادة ()6

يجب أن يتضمن النظام األساسي للهيئة الرياضية الخاضعة ألح ام ا ا القانون البيانات اآلتي
 - 1اسم الهيئة الرياضية وعنوانها وغاياتها ومقراا الرئيسي.

 - 3تنظيم الجمعيات العمومية وت وينها واختصاصاتها واجراءات دعوتها وشروط صحة انعقاداا وصحة قراراتها.
 - 4تش ى يل مجل ىىس اإلدارة وش ىىروط عض ىىويته وع ىىدد األعض ىىاء و يفيىىة انته ىىاء عض ىىويتهم واختصاص ىىات وم ىىدة المجل ىىس
واجراءات دعوته وصحة اجتماعاته وقراراته.

 - 5موارد الهيئة الرياضية و يفية التصرف فيها وطرق المراقبة المالية.

 - 6قواعد واجراءات ينشاء فروع الهيئة الرياضية واختصاصاتها وعالقتها بها.
 - 7طريقة دمج أو اتحاد الهيئة الرياضية في غيراا أو حلها وتصفيتها و يفية التصرف في أموالها.
المادة ()7

تنشئ الوزارة دائرة تعنى بش ون تسجيل الهيئات الرياضية وتحتفظ الدائرة لغايات تنفي ا ا القانون بما يلي:

 - 1سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبع ًا لتاريخ تقديمها.
 - 2سىىجل عىىام لجميىىع الهيئىىات الرياضىىية التىىي تىىم تسىىجيلها مىىدون فيىىه أسىىماء ومرا ىىز نشىىاطها وأاىىدافها وأيىىة معلومىىات
أخرى ترااا الدائرة ضرورية ل وي الشأن لالطالع عليها.
 - 3سىجل خخىر يسىىجل فيىه أسىىماء ا لهيئىات الرياضىىية التىي رفىج تسىىجيلها مبينىاً أاىىدافها وأسىباب رفضىىها وأيىة معلومىىات
يضافية ترى الدائرة ضرورة لتسجيلها.
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 - 2شروط العضوية وأنواعها واجراءات قبولها أو رفضها أو يسقاطها وحقوق األعضاء وواجباتهم.
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المادة ()8
يجتمىىع م سس ىىو الهيئ ىىة الرياضىىية بص ىىفة جمعي ىىة عموميىىة تأسيس ىىية ويب ىىرم فيهىىا بي ىىنهم عق ىىد تأسىىيس للهيئ ىىة يتض ىىمن االس ىىم
المقترح لها ،ومج ال نشاطها وادفها ومقراا واسم ل من الم سسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل يقامته.
ينتخ ىىب الم سسى ىىون مى ىىن بيى ىىنهم مجل ىىس اإلدارة األول ويفى ىىوج ا ى ى ا المجلى ىىس أحى ىىد أعض ىىائه منى ىىدوب ًا عنى ىىه ليتى ىىولى القيى ىىام

بىىإجراءات التسىىجيل وعلىىى المن ىىدوب أن يتقىىدم للجهىىة المختص ىىة بىىالوزارة بط لىىب تس ىىجيل الهيئىىة مرفق ىاً ب ىىه ثىىالل نسىىخ م ىىن

األوراق اآلتية:

 - 1بيى ى ىىان بأس ى ى ىىماء األعض ى ى ىىاء الم سس ى ى ىىين وخخ ى ى ىىر بأس ى ى ىىماء أعض ى ى ىىاء مجل ى ى ىىس اإلدارة األول ويش ى ى ىىتمل ى ى ىىل بي ى ى ىىان عل ى ى ىىى اس ى ى ىىم العض ى ى ىىو

ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل يقامته.

 - 2عقى ى ى ىىد التأس ى ى ى ىىيس  ،ومحض ى ى ى ىىر اجتم ى ى ى ىىاع الجمعي ى ى ى ىىة العموميى ى ى ىىة التأسيس ى ى ى ىىية ،ومحض ى ى ى ىىر االجتمى ى ى ى ىاع األول لمجل ى ى ى ىىس اإلدارة ،وقى ى ى ى ىرار
المجلس بتفويج المندوب في تقديم أوراق التسجيل.
 - 3بيان بمقر الهيئة ،ومرافقها ومنشآتها وميزانيتها التقديرية.

 - 4النظام األساسي للهيئة الرياضية المصادق عليه من الو ازرة.
ويجب توقيع جميع ا ه األوراق من رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر والمندوب المفوج بتقديمها.
المادة ()10
تقىوم الىىدائرة المختصىة بىىالوزارة بفحىأ طلىىب تسىجيل الهيئىىة الرياضىية ومرفقاتىىه ،ويتعىين عليهىىا اتخىا اإلج ىراءات الالزمىىة
لقيداا في سجل الهيئات ونشر قرار تسجيل الهيئة الرياضية والنظام األساسي لها في الجريدة الرسمية.
المادة ()11
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المادة ()9

باس ى ى تثناء اللجن ى ىىة األولمبيى ىىة الفلس ى ىىطينية واتح ى ىىاد عى ىىام المع ى ىىوقين الرياضى ىىي (اللجن ى ىىة البارالمبي ى ىىة) تسى ىىري أح ى ىىام التأس ى ىىيس
والتسجيل الم ورة أعاله على افة الهيئات الرياضية المحددة في المادة ( )3من ا ا القانون.
المادة ()12

تتمتع الهيئات الرياضية باالمتيازات اآلتية:
 - 1جواز نزع المل ية لصالحها وفق ًا لقوانين نزع المل ية للمنفعة العامة.
المل ية الرياضية .

 - 4تعفى من أي ضرائب أو رسوم مستحقة للدولة عن أي نشاط رياضي تقوم به و لك بعد موا فقة وزارة المالية.
 – 5عنىد الحاجىة نتصىىرف يعانىة ح وميىىة للهيئىة الرياضىية بنسىىبة ال تزيىد عىىن  ٪75مىن قيمىة اسىىتهالك ال هربىاء والميىىاه،

وفق ًا للضوابط التي يتم االتفاق عليها بين الوزارة ووزارة المالية.
المادة ()13

عدد الوقائع ()76

 - 2عىىدم ج ىىواز التع ىىدي علىىى أمواله ىىا أو ا تس ىىاب أي ح ىىا عينىىي عليه ىىا بالتق ىىادم - 3 .تعف ىىى مىىن رس ىىوم تس ىىجيل عق ىىود

يجوز للهيئة الرياضية تملك العقار واجراء سائر التصرفات القانونية بشأنها بالتنسيا مع الوزارة.
المادة ()14
اإلشراف والرقابة على الهيئات الرياضية

تخضىىع جميىىع الهيئ ىىات الرياضىىية إلشى ىراف ورقابىىة الىىوزارة م ىىن افىىة الوج ىىوه اإلداريىىة والتنظيميىىة ،ويت ىىولى الرقابىىة مفتش ىىون

مختصون يعينهم له ا الغرج الوزير.
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المادة ()15
يج ىىب عل ىىى الهيئ ىىة الرياض ىىية أن نتثب ىىت اس ىىمها وش ىىعاراا ورق ىىم تس ىىجيلها وتاريخ ىىه ،ودائى ىرة نش ىىاطها عل ىىى جمي ىىع محرراتهى ىىا
ومطبوعاتها وسجالتها وال يجوز لها أن تتخ اسماً أو شعاراً يثير اللبس بينها وبين أي ايئة رياضية أخرى.
أ  -ال يجوز االشتراك في أي ايئة مقراا خارج فلسطين يال بعد ا لتنسيا مع الوزارة.

ب  -ال يجىوز للهيئىىة الرياضىىية أن تشىترك فىىي أيىىة مباريىات أو م ى تمرات أو اجتماعىىات أو معسى رات فىىي الخىىارج يال بعىىد
التنسيا مع الوزارة وطبق ًا لالئحة التي يعتمداا الوزير في شأن قواعد واجراءات السفر خارج فلسطين.

ج  -ال يجىىوز للهيئىىة الرياض ىىية اتخىىا أي يج ىىراء لعقىىد اتف ىىاق مىىع أفى ىراد أو ايئىىات أجنبي ىىة فىىي ال ىىداخل أو الخىىارج يال بع ىىد
التنسيا مع الوزارة وفقاً للقواعد التي تصدراا في ا ا الشأن.

د  -الهيئىىات الرياضىىية المنتس ىىبة لهيئىىات دوليىىة أو يقليمي ىىة قبىىل صىىدور اى ى ا القىىانون تقىىوم بتس ىىوية أوضىىاعها وفق ى ًا للق ىىانون
خالل سنة من تاريخ العمل به ا القانون.
الجمعية العمومية للهيئة الرياضية
المادة ()17

ي ىون ل ىىل ايئىىة رياضىىية جمعيىىة عموميىة تت ىىون مىىن األعضىىاء العىىاملين المسىتوفين للشىىروط التىىي يىىنأ عليهىىا نظامهىىا
األساسىىي ،ويج ىىوز للىىوزير أن يس ىىتثني االتح ىىادات القطاعيىىة والنوعي ىىة واللج ىىان الرياضىىية م ىىن اى ى ا الح ىىم وفقى ىاً لطبيعته ىىا،
وي ون لمجلس يدارتها سل طات واختصاصات الجمعية العمومية.
المادة ()18
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المادة ()16

تصىدر الق ىرارات باألغلبيىىة المطلقىىة ألعضىىاء الجمعيىىة العموميىىة فيمىىا يخىىتأ بتعىىديل النظىىام األساسىىي وبأغلبيىىة ثلثىىي
أعضىىاء الهيئىىة فيمىىا يخ ىىتأ بحىىل الهيئىىة أو بإدخ ىىال تعىىديل فىىي نظامه ىىا يتعلىىا بغىىرج الهيئ ىىة أو عىىزل أعضىىاء مجل ىىس
اإلدارة أو اتحاداا أو يدماجها ما لم يرد في النظام نأ يشترط أغلبية أ ثر من لك.
المادة ()19

لل ىىوزارة يع ىىالن بطى ىىالن أي قى ىرار تص ىىدره الجمعيى ىىة العمومي ىىة ي ا خ ىىالا ا ى ى ا الق ىىانون أو القى ىرارات المنف ى ى ة ل ىىه أو النظى ىىام
لىدى الىىوزارة للنظىىر بىه خىىالل عش ىرة أيىىام مىن تبلغىىه بىىه ويىتم يخطىىار المىىتظلم بالنتيجىىة خىالل  30يوم ى ًا ،وللهيئىىة الرياضىىية

أن تىىتظلم يل ىىى ال ىىوزير م ىىن الق ىرار المى ى ور خ ىىالل خمس ىىة عشى ىر يوم ىاً م ىىن ت ىىاريخ يبالغه ىىا بىىه ،ويج ىىب بح ىىل اى ى ا ال ىىتظلم

واخطار الهيئة بالنتيجة تابة خالل ستين يوم ًا من تاريخ تقديمه.

المادة ()20

عدد الوقائع ()76

ا ألساسىىي للهيئ ىىة الرياضىىية ،ويج ىىوز لمىىن تض ىىرر مىىن قى ىرار ص ىىادر عىىن الجمعي ىىة العموميىىة للهيئ ىىة الرياضىىية تق ىىديم طل ىىب

إدارة الهيئة اإلدارية

 - 1فيمىىا لىىم ي ىىرد بشىىأنه نىىأ خ ىىاأ فىىي ا ى ا الق ىىانون ي ىىون ل ىىل ايئ ىىة رياضىىية مجلىىس يدارة مدت ىىه أربىىع سىىنوات ال يق ىىل
عدده عن سبعة وال يزيد عن ثالثة عشر عضوا.
 - 2يحىىدد النظ ىىام األساس ىىي اختصاص ىىات مجل ىىس اإلدارة و يفي ىىة تش ى يله والش ىىروط المطلوب ىىة ف ىىي أعض ىىائه وع ىىددام ،وال
يجوز أن تمتد والية رئيس مجلس يدارة الهيئة أل ثر من دورتين متتاليتين.
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 - 3يتىىولى مجل ىىس يدارة ىىل ايئ ىىة جميىىع شى ى ونها وفق ىاً ألح ىىام القىىانون وال ىىنظم والق ىرارات ا لت ىىي يصىىدراا ال ىىوزير فىىي اى ى ا
الشأن.

المادة ()21

تستهدف تحقيا نشاط نوعي واحد ما ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس يدارة الهيئة والعمل لديها بأجر.
المادة ()22

يقىىوم مجل ىىس اإلدارة بتعي ىىين مىىدير متف ىىرر للهيئ ىىة وب ىىأجر ال يجىىاوز م ىىا تق ىىرره الجمعي ىىة العموميىىة وال يج ىىوز للم ىىدير المتف ىىرر
مزاولة أي عمل خخر في المجال الرياضي.

المادة ()23

 - 1ينعقد مجلس اإلدارة بصورة عادية مرة ل شهر على األقل بدعوة من الرئيس أو نائبه.
 - 2ينع قىىد مجلىىس اإلدارة بص ىىورة اسىىتثنائية لم ىىا دعىىت الض ىىرورة ل ى لك ب ىىدعوة مىىن الى ىرئيس أو نائبىىه أو بطل ىىب مىىن ثل ىىل

أعضائه وت ون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه.

 - 3تتخ قرارات مجلس اإلدارة في جميع الحاالت باألغلبية المطلقة.
مادة ()24

 - 1عنىىد تعى ى ر اجتمىىاع مجل ىىس اإلدارة بسىىبب االس ىىتقالة أو الوف ىىاة يتىىولى م ىىن تبقىىى م ىىن مجلىىس اإلدارة (باعتب ىىارام لجن ىىة
م قتة) مهمة المجلس لمدة أقصااا شهر وتتم دعوة الجمعية العمومية خالل المدة نفسها الختيار مجلس يدارة جديد.

 - 2ي ا انىت االسىىتقالة جماعيىة أو لىىم تقىىم اللجنىة الم قتىىة بمهامهىىا المى ورة فىىي الفقىرة ( )1مىىن ا ى ه المىادة يقىىوم الىىوزير
بتعيىين لجنىة م قتىىة مىن بىىين أعضىاء الجمعيىىة العموميىة لتقىوم بمهىىام مجلىس اإلدارة لمىىدة أقصىااا شىىهر ولىدعوة الجمعيىىة
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ال يج ىىوز الجم ىىع ب ىىين عضى ىىوية مجل ىىس اإلدارة ف ىىي أ ثى ىىر م ىىن ايئ ىىة مى ىىن الهيئ ىىات الخاض ىىعة ألح ى ىىام اى ى ا الق ىىانون والتى ىىي

العمومية لالنعقاد خالل ات األجل الختيار مجلس يدارة جديد.
المادة ()25

حل الهيئات الرياضية
يجوز حل الهيئات الرياضية في الحاالت التالية:
 - 1بق ىرار مسىىبب م ىىن الىىوزير بح ىىل مجلىىس يدارة الهيئ ىىة الرياضىىية وتعي ىىين مجلىىس يدارة م ق ىىت مىىن ب ىىين أعضىىائها لم ىىدة
أ  -عدم تنفي قرارات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوراا.

ب  -ارت اب مخالف ات مالية أو يدارية أو أخالقية جسيمة .

وال يجىىوز يصىىدار ق ىرار الحىىل يال بعىىد يخطىىار مجلىىس يدارة الهيئىىة الرياضىىية ب تىىاب بالمخالفىىات المنسىىوبة يليىىه ،وانقضىىاء

ثالثىىين يوم ى ًا مىىن ت ىىاريخ اإلخطىىار دون أن يقىىوم مجل ىىس اإلدارة بإزالىىة أسىىباب المخالف ىىات مىىا لىىم ت ىىن لديىىه مبىىررات تقبله ىىا

عدد الوقائع ()76

سنة و لك في الحالتين اآلتيتين- :

الوزارة.

 - 2صىىدور قى ىرار م ىىن الجمعي ىىة العمومي ىىة بح ىىل الهيئ ىىة الرياضىىية ويج ىىب أن يبل ىىو القى ىرار ف ىىور ص ىىدوره لل ىىو ازرة ،ويج ىىب أن
نينشر قرار حل مجلس اإلدارة في الجريدة الرسمية خالل شهر من تاريخ صدوره.
 - 3لمجلىس اإلدارة ول ىل عضىىو فيىه الىتظلم مىىن اى ا القىرار خىىالل خمسىة عشىر يوم ى ًا مىن تىاريخ نش ىره ،ويجىب بحىل ا ى ا
التظلم واخطار المتظلم بالنتيجة خالل ستين يوم ًا مىن تىاريخ تقىديم الىتظلم ،ويعتبىر فىوات ميعىاد السىتين يومى ًا المشىار يليىه
دون رد بمثابة رفج ضمني للتظ لم يجيز له الطعن به لدى القضاء.
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المادة ()26
علىىى مجلىىس اإلدارة الى ى ي صىىدر قى ىرار بحلىىه وعل ىىى العىىاملين الق ىىا ئمين بالعمىىل المب ىىادرة بتسىىليم المجل ىىس الم قىىت جمي ىىع
األموال والسجالت والمستندات والموجودات.
يتىولى المجلىس الم قىت جميىع اختصاصىىات مجلىس اإلدارة ويلتىزم بإزالىة أسىباب المخالفىىات التىي أدت يلىى حىل المجلىىس
السىابا ودعىوة الجمعيىة العموميىة لالنعقىىاد قبىل انتهىاء مدتىه ليعىىرج عليهىا تقريىراً مفصىالً عمىا قىىام بىه خىالل فتىرة يدارتىىه،

و لك انتخاب مجلس يدارة جديد في الجلسة اتها.

المادة ()28
أ  -نيح ظىر علىى أعضىاء مجلىس يدارة الهيئىة الرياضىية التىي صىىدر قىرار بحلهىا أو دمجهىا والعىاملين بهىا مواصىلة نشىىاطها
أو التصرف في أموالها فور صدور قرار الحل أو الدمج.

ب  -نينشر ا ا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة ()29
الهيئىىة التىىي ص ىىدر ق ىرار بحله ىىا أو دمجهىىا يع ىىين لهىىا مص ى ة
ىا لمىىدة وب ىىأجر تحىىدداما ال ىىوزارة ويجىىب عل ىىى القىىائمين عل ىىى

يدارتهىا المبىىادرة بتسىىليم المصىفي جميىىع المسىىتندات والسىجالت الماليىىة بالهيئىىة عنىد طلبهىىا  -ويمنىىع علىيهم وعلىىى الجهىىة
الم ىىودع ل ىىديها أم ىىوال الهيئى ىىة والم ىىدينين له ىىا التصى ىىرف ف ىىي أي ش ىىأن مى ىىن شى ى ون الهيئ ىىة أو حقوقهى ىىا يال ب ىىأمر ت ىىابي مى ىىن

المصىفي وتقىوم الىوزارة بتوجيىه أمىوال الهيئىىة المحلولىة يلىى الهيئىات األخىرى التىي ترااىىا  -وفىي حالىة الىدمج تسىلم األمىىوال
المتبقية للهيئة التي أدمجت فيها.

تت ون موارد الهيئة الرياضية مما يأتي:

المادة ()30
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المادة ()27

 - 1اشترا ات العضوية ما يحدداا نظامها األساسي.

 - 2التبرعات والهبات وا لوصايا التي يقبلها مجلس اإلدارة .
 - 3ما تخصصه الوزارة للهيئة الرياضة ضمن موازنتها.
 - 4ييرادات المباريات الرياضية واألنشطة والدعاية واإلعالن والحفالت .
المادة ()31

تبىدأ السىىنة الماليىىة للهيئىة الرياضىىية فىىي األول مىن شىىهر ينىىاير وتنتهىي فىىي الحىىادي والثالثىين مىىن شىىهر ديسىمبر مىىن ىىل
عام ،على أن تنتهي السنة المالية األولى للهيئة فىي الحىادي والثالثىين مىن شىهر ديسىمبر مىن السىنة الماليىة التاليىة للسىنة
التي تبدأ فيها نشاطها.
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 - 5عائدات أموالها ومشروعاتها االستثمارية.

المادة ()32

ت ىىون للهيئىىة الرياضىىية ميزانيىىة سىىنوية وحسىىاب ختىىامي يج ىىري يعىىدا داما طبق ى ًا لألصىىول المحاسىىبية المقىىررة ويبىىين النظ ىىام
األساسي قواعد واجراءات وشروط الصرف من الميزانية.

المادة ()33
 - 1على الهيئة الرياضية أن تىنفا أموالها فيما يحقا أغراضىها ،ولهىا أن تسىتغل فىائج اى ه األمىوال فىي أعمىال محققىة

للربح لضمان مورد ثابت لها ،على أال ي ثر لك في قدرتها على ممارسة نشاطها األساسي.
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 - 2يجىب علىىى الهيئىة أن تىىودع أموالهىا النقديىىة باسىمها ال ى ي أشىىهرت بىه لىىدى أحىد المصىىارف المرخصىة ويبىىين النظىىام
األساسي للهيئة أح ام االحتفاظ بمبالو سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
 - 3يجىىب عل ىىى الهيئ ىىة أن تح ىىتفظ با لىىدفاتر والس ىىجالت اإلداري ىىة والمالي ىىة التىىي يتطلبه ىىا حس ىىن اإلدارة  ،وأن تق ىىدمها لم ىىن
المادة ()34

ال يجىىوز للهيئ ىىات الرياض ىىية ال ىىدخول ف ىىي مراان ىىات أو مض ىىاربات ماليىىة ب ىىأي ح ىىال م ىىن األح ىىوال ،م ىىا ال يج ىىوز له ىىا أن
المحرمىة شىرع ًا والمنشىطات الرياضىية أو تقىديمها أو تناولهىا فىي مقراىا أو القيىام بألعىاب القمىار
تسمح بإدخال المشروبات ن
أيا ان نوعها.

المادة ()35

ال يجىىوز للهيئىىة الرياض ىىية أن تقىىوم بإنش ىىاء مبىىان أو مالع ىىب أو صىىاالت أو غيىىر ل ىىك مىىن اإلنش ىىاءات يال بعىىد التنس ىىيا
مع الوزارة.
المادة ()36

اتحاد عام المعوق ين الرياضي (اللجنة البارالمبية)

 - 1ينشأ بقرار من الوزير اتحاد يسمى (اتحاد عام المعوقين الرياضي) وت ون له الشخصية االعتبارية.

 - 2تسري األح ام الواردة في المادة ( )39،41من ا ا القانون على تأسيس اتحاد عام المعوقين الرياضي .
 - 3يتىىولى اتح ىىاد ع ىىام المع ىىوقين الرياضىىي رعاي ىىة النش ىىاط الرياض ىىي للمع ىىوقين واإلش ىراف عل ىىى ايئ ىىاتهم الرياض ىىية عل ىىى
مستوى الفرق واألندية واالتحادات المحلية ،وفق ًا لما تحدده اللوائح و النظام األساسي التحاد عام المعوقين الرياضي.

 - 4يجوز للوزير ،بموجب قرار منه ،أن يعدل في فئات المعوقين التابعين لالتحاد العام للمعوقين الرياضي.
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خول لهم ا ا القانون حا االطالع عليها.

الفصل الثاني
اللجنة األولمبية الفلس ينية
المادة ()37

اللجنىىة األولمبيىىة الفلسىىطينية اىىي ايئىىة رياضىىية تت ىىون مىىن اتحىىادات األلعىىاب الرياضىىية المدرجىىة فىىي البرنىىامج االولمب ىىي

وفا أح ام الميثاق االولمبي الدولي وي ون مقراا الرئيسي الىدائم مدينىة القىدس وي ىون لهىا مقىران م قتىان فىي مىدينتي رام

عدد الوقائع ()76

هللا وغزة .

8

المادة ()38
تمثىل اللجنىة األولمبيىة فلسىىطين فىي الىدورات األولمبيىة سىىواء أقيمىت داخىل فلسىطين أو خارجهىىا ،ويىرخأ لهىا فىي حمىىل
واستعمال الشارات األولمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوأ عليها في الميثاق األولمبي وعليه فإنه:
في ا ا الشأن.

ب  -ال يج ىىوز اسى ىىتعمال اسى ىىمها أو رمزاى ىىا أو صى ىىنع ا ى ى ه األشى ىىياء أو االتج ىىار بهى ىىا بغيى ىىر ي ن مسى ىىبا منهى ىىا وفى ىىا أح ى ىىام
الميثاق األولمبي والشروط واألوضاع التي يقرراا مجلس اإلدارة.
المادة ()39

يحىدد النظىام األساسىىي للجنىة االولمبيىىة الفلسىطينية الى ي يعتمىىده الىوزير يطىىار عملهىا وشىروط العضىىوية وحقىوق وواجبىىات
الهيئىىات األعض ىىاء وطريق ىىة تش ى يل مجل ىىس اإلدارة وعى ىىدد أعضائ ىىه وطريق ىىة انتخابهى ىىم وانهىىاء عض ىىويتهم واجى ىراءات دع ىىوة
المجلىس وصىىحة اجتماعات ى ه وقراراتىىه وغيراىىا مىن اإلج ىراءات التىىي تىىنظم عمىىل اللجنىة و لىىك بمراعىىاة القواعىىد المقىىررة مىىن
اللجنة االولمبية الدولية.

المادة ()40

تباشر اللجنة االولمبية الفلسطينية االختصاصات الواردة في نظامها األساسي وعلى األخأ ما يلي:
 - 1تنظ ى ىىيم النشى ى ىىاط الرياضى ى ىىي األولمب ى ىىي فى ى ىىي فلسى ى ىىطين وتنسى ى ىىيا اى ى ى ا النشى ى ىىاط بى ى ىىين مختلى ى ىىا االتح ى ىىادات فى ى ىىي فلسى ى ىىطين واالشى ى ىىتراك
معها في وضع برامجها وخططها الرياضية في حدود السياسة العامة التي تضعها الح ومة.

 - 2رعاي ى ىىة الحر ى ىىة االولمبي ى ىىة ف ى ىىي فلس ى ىىطين والمحافظ ى ىىة عل ى ىىى القواع ى ىىد والمب ى ىىاد االولمبي ى ىىة وحماي ى ىىة الهواي ى ىىة ف ى ىىي المج ى ىىال الرياضى ى ىىي
على افة المستويات محليًا ودوليًا.
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أ  -ال يجىىوز ألي ش ىىخأ طبيعىىي أو اعتب ىىاري حمىىل اس ىىم اللجنىىة األولمبي ىىة الفلسىىطينية أو اتخ ىىا أي مسىىمى يثي ىىر الل ىىبس

 - 3تنظيم الدورات واللقاءات االولمبية المقرر يقامتها في فلسطين و لك طبقاً للقواعد والنظم االولمبية والدولية.
 - 4اإلشراف على يعداد المنتخبات والفرق التي تقرر الدولة اشت ار ها في الدورات االولمبية .

 - 5اختيى ىىار ممثل ى ىىي فلسى ىىطين فيه ى ىىا طبقى ى ىاً ل لقواعى ىىد واألنظم ى ىىة المق ى ىىررة فى ىىي اللجن ى ىىة االولمبي ى ىىة الدوليى ىىة وم ى ىىا تق ى ىىرره لجى ىىان اى ى ى ه ال ى ىىدورات
واقتراح تمثيل االتحادات المشار ة في الم تمرات واالجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو اإلقليمية.

 - 6االشى ىىتراك م ى ىىع جمي ى ىىع االتح ى ىىادات الرياض ى ىىية االولمبي ى ىىة وغي ى ىىر االولمبي ى ىىة ،ف ى ىىي وض ى ىىع برامجه ى ىىا الرياض ى ىىية بالمق ى ىىابالت م ى ىىع الف ى ىىرق
 - 7اإل ن باستعمال اسم ورمز اللجنة االولمبية الدولية وفقًا للشروط واألوضاع التي تحدداا اللجنة.

 - 8العمى ى ىىل عل ى ى ىىى ح ى ى ىىل أي ى ى ىىة مش ى ى ىىا ل أو ن ازع ى ى ىىات رياض ى ى ىىية وفقى ى ى ىاً ل ليى ى ىىة الت ى ى ىىي يتض ى ى ىىمنها الن ظ ى ى ىىام األساسى ى ى ى ي لح ى ى ىىل الن ازع ى ى ىىات ب ى ى ىىين

الهيئات.

المادة ()41

عدد الوقائع ()76

والمنتخبات األجنبية سواء داخل فلسطين أو خارجها.

 - 1ت ىون مىدة مجلىىس يدارة اللجنىة االولمبيىة الفلسىىطينية أربىع سىنوات ،علىىى أن يجىري انتخىاب أعضىىاء مجىالس يدارتهىىا
فىىي أول جمعي ىىة عمومي ىىة تعق ىىد عق ىىب ىىل دورة اولمبي ىىة ص ىىيفية ،سىىواء أقيم ىىت أو ل ىىم تق ىىم ،اش ىىتر ت فيه ىىا فلس ىىطين أو ل ىىم
تشترك.

 - 2ال يجوز أن تمتد والية رئيس مجلس يدارة اللجنة االولمبية الفلسطينية أل ثر من دورتين متتاليتين.
الفصل الثالث
اتحادات األلعاب الرياضية
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المادة ()42

اتحىاد اللعبىىة الرياضىىية اىي ايئىىة رياضىىية تت ىون مىىن األنديىىة الرياضىية التىىي لهىىا نشىاط فىىي اللعبىىة التىي يرعااىىا االتحىىاد،

واالتحى اد اىو المسى ول فنيىاً عىن شى ون اى ه اللعبىة فىي افىىة ينحىاء فلسىطين ورفىع مسىتوااا فىي حىدود القواعىد التىي يقرراىىا
المادة ()43

يباشىر اتحىاد اللعبىة الرياضىىية االختصاصىات الىواردة فىي نظامىىه األساسىي  -فىي يطىار السياسىىة العامىة للىوزارة  -وعلىىى
األخأ ما يلي:
 - 1وضع السياسة العامة التي ت فل نشر اللعبة في فلسطين ورفع مستوااا فنياً بين األندية والهيئات األعضاء.

 - 2يدارة شى ون اللعبىة مىن جميىىع النىواحي الفنيىة والماليىة والتنظيميىىة ووضىع بىرامج وخطىط اشىىتراك أعضىائه فىي فعالياتىىه
وأنشطته ،واإلشراف على تنفي ا ه البرامج ومتابعتها.

 - 3وضىىع األسىىس والقواعىىد والب ىرامج الت ىىي تىىنظم ش ى ون التىىدريب ،و ى لك الش ىىروط والمواصىىفات التىىي يجىىب توافراىىا ف ىىي
المدربين الوطنيين واألجانب باالشتراك مع اللجنة االولمبية الفلسطينية  ،على أن يعتمد لك من الوزارة.

 - 4المحافظة على القواعد والنظم والمباد الدولية للعبة وح ماية الهواية ووضىع القواعىد والىنظم الرياضىية لهىا والمناسىبة
لظروف فلسطين  ،وتنظيم ش ون االحتراف و لك له وفقاً للقواعد التي يحدداا االتحاد الدولي المختأ.

 - 5تنظىىيم البط ىوالت والمسىىابقات الرياضىىية باللعب ىىة فىىي فلسىىطين ووضىىع األسىىس والش ىىروط الالزمىىة له ى ا التنظىىيم ،وم ىىنح
ألقاب ومرا ز الفوز والجوائز له ه المسابقات.

 - 6يعى ىىداد المنتخبى ىىات الوطنيى ىىة التى ىىي تمثى ىىل فلسى ىىطين ف ى ىىي الى ىىدورات االولمبيى ىىة والعالميى ىىة والقاريى ىىة واإلقليميى ىىة وفى ىىي اف ى ىىة
البطوالت واإلشراف على تدريبها.
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االتحاد الدولي المختأ.

 - 7اإل ن للهيئىات واألنديىة األعضىاء باالشىتراك بفرقهىىا فىي أيىة منافسىات أو لقىاءات مىىع فىرق أجنبيىة بالىداخل أو الخىىارج
واإلشراف على تنظيمها في حالة يقامتها داخل فلسطين بعد موافقة اللجنة االولمبية الفلسطينية واعتماد الوزارة.

 - 8يجراء البحول والدراسىات المختلفىة وعقىد المى تمرات لبحىل أمىور اللعبىة ومشى التها واعىداد مرا ىز التىدريب الرياضىية
بها ،وابداء النصح والمشورة لألندية والهيئات األعضاء والعمل على تسوية أية خالفات تنشأ بينها.
 - 9تمثيىىل فلس ىىطين ف ىىي المى ى تمرات واالجتماعىىات الدولي ىىة الرياض ىىية باللعب ىىة وتنظىىيم اى ى ه المى ى تمرات واالجتماع ىىات ف ىىي
 - 10اعتم ىىاد قي ىىد وتسى ىىجيل الالعب ىىين فى ىىي األندي ىىة والهيئى ىىات األعض ىىاء واش ىىترا هم فى ىىي المس ىىابقات المختلفى ىىة و ل ىىك وفق ى ى ًا
للوائحه ونظمه وطبقاً للقواعد الفنية التي يقرراا االتحاد الدولي للعبة.

 - 11وضع القواعد واألسس المنظمة لالستغناء عن الالعبين أو انتقالهم يلى أندية رياضية مقراا خارج فلسطين.
المادة ()44

عدد الوقائع ()76

حالة يقامتها داخل فلسطين و لك بعد موافقة اللجنة االولمبية الفلسطينية واعتماد الوزارة في الحالتين.

ال يجوز ت وين أ ثر من اتحاد واحد ألية لعبة رياضية.
المادة ()45

ال يج ىىوز ألعض ىىاء مجل ىىس يدارة االتح ىىاد أن يتول ىىوا بص ىىفة مباش ى ىرة الت ىىدريب أو يدارة شى ى ون اللعب ىىة ف ىىي األندي ىىة والهيئى ىىات
األعضاء به يال علي سبيل التطوع.

ما ال يجوز لهم أن يشتر وا في مباريات االتحاد ومسابقاته الرسمية أو التح يم في ا ه المباريات.
المادة ()46
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ال يجىوز لألنديىىة أو الهيئىىات يقامىىة لقىاءات أو مباريىىات مىىع الفىىرق الخارجيىىة داخىل أو خىىارج فلسىىطين يال بعىىد الحصىىول
على موافقة االتحاد المختأ واللجنة األولمبية الفلسطينية وبالتنسيا مع الوزارة.
المادة ()47
في النادي ،وللنادي أو الهيئة أن يتظلم منها للوزارة وي ون قراراا في ا ا الشأن نهائي ًا.
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يضىع مجلىىس يدارة االتحىاد اللىىوائح التىي تتضىىمن الشىروط والصىىالحيات التىي يجىىب أن تتىوفر فىىيمن يشىرف علىىى اللعبىىة

عدد الوقائع ()76
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الفصل الرابع
األندية الرياضية واألندية الرياضية النوعية
المادة ()48
جميىع النىواحي رياضىي ًا وصىىحي ًا ونفسىي ًا واجتماعيى ًا وثقافي ى ًا عىن طريىا نشىىر وممارسىة التربيىة الرياضىىية السىليمة بيىنهم وبىىل
روح ال ىوالء واالنتمىىاء فىىيهم واتاحىىة الظىىروف المناسىىبة لتنمي ىىة مل ىىاتهم وقىىدراتهم وتيسىىير السىىبل والوسىىائل المتعىىددة لش ىىغل
أوقات فراغهم فيما يفيد.
المادة ()49
األندية الرياضية في فلسطين نوعان:

 - 1نادي رياضي عام تمارس فيه أنشطة رياضية متعددة.
 - 2نادي رياضي نوعي ويقتصر نشاطه الرسمي على رياضة واحدة.
و لك وفق ًا للنظام األساسي ال ي تضعه الوزارة في ا ا الشأن.

المادة ()50

يجىىب علىىى النىىادي الى ى ي يشىىارك فىىي عضىىوية اتح ىىاد رياضىىي يتبىىاع السياسىىة العام ىىة والب ىرامج والتوجيهىىات التىىي يض ىىعها
لك االتحاد.
المادة ()51

األنديىىة التىىي يشىىترك ف ىىي عضىىويتها فلسىىطينيون وأجان ىىب ،يجىىب أن ت ىىون أغلبيىىة مجل ىىس اإلدارة فيهىىا مىىن الفلس ىىطينيين،

ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعج األندية من ا ا الشرط.
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النىىادي الرياض ىىي ا ىىو ايئ ىىة رياضىىية ت ونه ىىا جماع ىىة م ىىن األف ىراد به ىىدف تنمي ىىة وت ىىوين شخصىىياتهم بص ىىورة مت امل ىىة م ىىن

المادة ()52

يج ىىب أن ت ى ىىون المقى ىىار اإلداريى ىىة والمنش ىىآت الرياضى ىىية للنى ىىادي صى ىىالحة لممارس ىىة األنشى ىىطة المختلفى ىىة المحققى ىىة ألغراضى ىىه

ومىىزودة ب ىىاألدوات والمهمىىات الالزم ىىة وأن ت ىىون مقامىىة وفقى ى ًا للتصىىاميم والمخطط ىىات الت ىىي تضىىعها ال ىىوزارة واالش ىىتراطات
الفنية والصحية واإلنشائية التي تحدداا الجهات المختصة ات الصلة.

عدد الوقائع ()76
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المادة ()53

يجىىب أن ي ىىون للنىىادي سىىجالته اإلداري ىىة والماليىىة الالزمىىة لتنظىىيم أعمالىىه ،باإلض ىىافة يلىىى السىىجالت الرياضىىية باألنش ىىطة
و لك وفقاً للنظام األساسي لألندية.

االتحادات الرياضية ال اعية
المادة ()54

 - 1تنشىأ بموجىىب نظىىم للتأسىىيس تصىدر وفق ى ًا ألح ىىام ا ى ا القىانون ،اتحىىادات رياضىىية قطاعيىىة ،مىع عىىدم اإلخىىالل بعمىىوم
ما تقدم ،ت ون ل من االتحادات اآلتية اتحادات قطاعية واي:
( أ) االتحاد الرياضي المدرسي.

(ب) االتحاد الرياضي للجامعات وال ليات والمعااد العليا.
(ج) االتحاد الرياضي للوزارات والمصالح والهيئات والم سسات العامة والشر ات والبنوك.

 - 2تعتبر اتحادات قطاعية ل من االتحادات الرياضية المنشأة بمقتضى أح ام قوانين خاصة.

 - 3تحدد اللوائ ح يفية التعاون والتنسيا مىا بىين االتحىادات الرياضىية القطاعيىة والهيئىات الرياضىية الىواردة بالقىانون فيمىا
يتعلا باألنشطة الرياضية.

الفصل السادس
حظر الت بيع الرياضي مع العدو
المادة ()55

 - 1ىىل مى ىىن نيى ىىنظم أو نيس ىىهل أو نيمى ىىارس أي نشى ىىاط رياض ىىي مى ىىع العى ىىدو الص ىىهيوني نيعتبى ىىر أنى ىىه مرت بى ى ًا جنايى ىىة ويعاقى ىىب
وتعاقى ى ىىب الهيئ ى ىىة المخالفى ى ىىة بفى ى ىىرج غرامى ى ىىة ال تزيى ى ىىد عى ى ىىن  20,000دينى ى ىىار
ب ى ىىالحبس مى ى ىىدة ال تزيى ى ىىد عى ى ىىن عشى ى ىىر سى ى ىىنوات ،ن
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الفصل الخامس

أردني(عشرون ألا ة
دينار أردني) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد.

 - 2للوزير أن يقرر حل الهيئة الرياضية المخالفة أو دمجها في ايئة أخرى.

 - 3ل من روج أو شجع على التطبيع الرياضي مع العدو الصهيوني يعتبر أنه مرت ب ًا لجنحة يعاقب عليها القانون.
الفصل السابع
المادة ()56

تعتبر جميع الهيئىات الرياضىية القائمىة قبىل نفىا اى ا القىانون نمسىجلة رسىمياً علىى أن تقىوم بتوفيىا أوضىاعها وفىا أح امىه
خالل مدة أقصااا سنة من تاريخ نفا ه واال اعتبرت مخالفة ألح ام القانون.
المادة ()57

عدد الوقائع ()76

أحكاام عاامة

يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفي أح ام ا ا القانون.

المادة ()58

نيلغى ل ما يخالا أو يتعارج مع أح ام ا ا القانون.
المادة ()59

علىى الجهىات المختصىة افىة – ىل فيمىا يخصىه – تنفيى أح ىام اى ا القىانون ويعمىل بىه بعىد ثالثىين يومى ًا مىن تىاريخ نش ىره

بالجريدة الرسمية.
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صدر في غىزة بتاريخ 2010/02/12 :ميالدية
الموافا /28صفر1431/اجرية
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رئيس السل ة الو نية الفلس ينية
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