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حيث حضر االجتماع عضو هينة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور صالح كنعان ومدير مديرية سجل الجمعيات ومدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية االجتماعية ومدير مديرية
صندوق دعم الجمعيات .
جدول االعمال:
 -1تسجيل جمعيات عدد ( )18جمعية وعلى النحو التالي -:
 وزارة التنميــة االجتماعية عدد ( )11جمعيات . وزارة الداخلية عدد ( )1جمعية . وزارة الثقافة عدد ( )2جمعية . وزارة البيئة عدد( )1جمعية . وزارة السياحة واالثار عدد ( )2جمعية . وزارة الزراعة عدد ( )1جمعية . -2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ( )26جمعية .
 -3حل جمعيات عدد ( )36جمعية .
 -4اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ( )9جمعيات .
 -5مناقشة كتاب معالي وزير الداخلية بناء على قرار مجلس سابق رقم (  )2021/6تاريخ  2021/3/21م والمتضمن مخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي بخصوص االعتراض على
شرط الموافقة على تسجيل جمعية نبع االصالة /ديوان آل حسين الرفوع والمنصوص عليها في قرار مجلس ادارة سجل الجمعيات في جلسته رقم ( )2021/3تاريخ 2021/2/4م
وهو الموافقة على تسجيل الجمعية شريطة تعديل االسم ليصبح " جمعية ديوان عائلة حسين الرفوع " .

 -6مناقشة المذكرة المقدمة من المستشار القانوني  /مساعد االمين العام لشؤون االدارة والتطوير ومذكرة مديرية الشؤون القانونية فيما يتعلق بالمركز القانوني لجمعية المقاصد
الخيرية االسالمية في القدس الشريف .
 -7استكمال قرار المجلس السابق رقم ( )2021/9والمنعقد بتاريخ  2021/5/5م والمتعلق بتسجيل جمعية سباركها شنتفتنغ للتعاون الدولي /كفرع لجمعية اجنبية وهو الموافقة على
تسجيل الجمعية شريطة تعديل االهداف بما ينسجم مع المتطلبات الوطنية .
 -8مناقشة المذكرة المقدمة من امين سر لجنة دراسات طلبات الحصول على التمويل االجنبي والمعطوف على كتاب معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي والمتضمن تسمية عضو جديد
بدالً من العضو السابق ليصبح عضواً في لجنة دراسات طلبات الحصول على التمويل االجنبي وصرق مكافئة له .
 -9مناقشة المذكرة المقدمة من رئيس لجنة االستثمار والمتابعة واالسترداد والمتضمن توصيات اللجنة بهذا الخصوص مرفق محضر االجتماع رقم ( )2021/11والمنعقد بتاريخ
2021/6/3م ،ومضر اجتماع رقم ( )2021/12والمنعقد بتاريخ 2021/6/13م ،ومضر اجتماع رقم ( )2021/13والمنعقد بتاريخ 2021/6/19م
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وقائع االجتماع-:
اجتمع اعضاء مجلس ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحددين لمناقشة جدول األعمال سالف الذكر ،وترأس االجتماع عطوفة أمين عام سجل الجمعيات االستاذ طه المغاريز
نائب رئيس مجلس ادارة السجل وقرر المجلس الموافقة على جدول االعمال واعتماده رسميا بكافة بنوده
وقد تناول المجتمعون مناقشة بنود محضر االجتماع بندا بندا كما يلي:
 -1في ما يتعلق بتسجيل الجمعيات تم استعراض طلبات الجمعيات المقدمة حسب تصنيف الجمعيات المعتمد من السجل وقام ممثلي الوزارات المختصة بعرض الجمعيات الخاصة بكل
وزارة مع وضع التوصيات الفنية للوزارة على كل جمعية حيث تمت الموافقة على تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التالية:
 وزارة التنمية االجتماعية ) 11 ( :جمعية.
 وزارة الدخلية  ) 1 ( :جمعية.
 وزارة البيئة  ) 1 ( :جمعية.
 وزارة السياحة واالثار  ) 2 ( :جمعية.
 وزارة الزراعة )1 ( :جمعية.
 وعلى صعيد ذلك قرر المجلس عدم الموافقة على تسجيل الجمعيات (  )2جمعية
 -2ناقش االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من الجمعيات وعددها ( )26طلب وقرر المجلس الموافقة على توصيات مدير مديرية سجل الجمعيات وعطوفة امين عام
سجل الجمعيات فيما يتعلق بتعديل االنظمة االساسية للجمعيات .
 -3ناقش االعضاء موضوع حل الجمعيات المنسب بها بالحل من قبل الوزارات المختصة وعددها ( )36جمعية حيث قرر المجلس الموافقة على حلها حسب تنسيب الوزرات المختصة
 -4ناقش االعضاء موضوع اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات وعددها ( )9جمعيات .
اااااا
 -5استتتتتتتعرض اعضتتتتتتاء المجلتتتتتتس كتتتتتتتاب معتتتتتتالي وزيتتتتتتر الداخليتتتتتتة والمتعلتتتتتتق بخصتتتتتتو جمعيتتتتتتة نبتتتتتتع االصتتتتتتالة /ديتتتتتتوان ل حستتتتتتين الرفتتتتتتوع و الحقااااااا ر مقاااااا
تسااااااا ي م م ااااااا ع اااااااا تم ااااااا االسااااااا
 2021/3/21و م تضااااااا ز ال ماااااااال ماااااااول ة مد ااااااا م ااااااااز مااااااا
ااااااا  )2021/6تاااااااا
إد ة سااااااا ي م م اااااااا
ااااااا إد ة سااااااا ي م م اااااااا
 ، 2021/4/19ااااااا
و ماااااااد ااااااااس ىضاااااااال م ااااااا ى ااااااا تاااااااا ماااااااام ول ااااااا مد ااااااا ااااااا  30667/11126/5/30تاااااااا
م ااااااا
 2021/2/4و م تضااااااا ز م و عقااااااا ى ااااااا تسااااااا ي م م ااااااا ااااااا ا تماااااااد ي السااااااا م ااااااا
ااااااا  )2021/3تاااااااا
مساااااااا
م اااااااو ىاااااااز ااااااا
اااااا ا و ت ااااااا ول ة مد اااااا
م اااااا اااااا ال ااااااام  /د ااااااو ز ي حساااااا ز م عااااااو )) وتحاااااا
د ااااااو ز ىاي اااااا حساااااا ز م عااااااو وتساااااا ي م م اااااا م اااااا
.
 -6وعلتتتتتتى صتتتتتتعيد اختتتتتتر قتتتتتترر المجلتتتتتتس موضتتتتتتوع جمعيتتتتتتة المركتتتتتتز القتتتتتتانوني لجمعيتتتتتتة المقاصتتتتتتد الخيريتتتتتتة االستتتتتت مية فتتتتتتي القتتتتتتدس الشتتتتتتريف حيتتتتتتث قتتتتتترر المجلتتتتتتس
ال ماااااااال م اااااااد د ااااااا سااااااا ي م م اااااااا و د د ااااااا م م اااااااا و اااااااد د ااااااا م ااااااا وز مقا و ااااااا عااااااا ول ة مت ااااااا ال ت اى ااااااا تلو اااااااد ااااااا إد ة
مقااااااا و و مل اااااا ع ااااااا تم اااااا ااااااام ل مقااااااا و م م اااااا م قا ااااااد م اااااا السااااااس عاااااا مقااااااد م اااااا ا ح اااااا ز م م اااااا
ساااااا ي م م ااااااا ااااااام
وا و هادة تس ي .
ُ س مدى اىدة م ا ا متا م مد ي ة س ي م م ا وتح ي
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 -7نتتتتتتتاقش االعضتتتتتتتاء استتتتتتتتكمال قتتتتتتترار المجلتتتتتتتس الستتتتتتتابق رقتتتتتتتم ( )2021/9والمنعقتتتتتتتد بتتتتتتتتاريخ  2021/5/5م والمتعلتتتتتتتق بتستتتتتتتجيل جمعيتتتتتتتة ستتتتتتتباركها شتتتتتتتنتفتنغ للتعتتتتتتتاون التتتتتتتدولي/

كفتتتتترع لجمعيتتتتتة اجنبيتتتتتة ،والمتضتتتتتمن م و عقااااا ى ااااا تسااااا ي م ااااا ستتتتتباركها شتتتتتنتفتنغ للتعتتتتتاون التتتتتدولي /كفتتتتترع لجمعيتتتتتة اجنبيتتتتتة ااااا ا تماااااد ي ال اااااد ا
ااااا د ة سااااا ي م م اااااا م و عقااااا ى ااااا تسااااا ي
اااااز اااااي م م ااااا ااااا
م ااااا
ااااا م تا اااااا موا ااااا و ظااااا ر مت ل اااااج ااااا
اااااا تسااااا
سباركها شنتفتنغ للتعاون الدولي /كفرع لجمعية اجنبية ض ز ت ا و ا ول ة م اى و مت ا ة و مت و ز .
 -8كمتتتتتتا قتتتتتترر مج لتتتتتتس ادارة ستتتتتتجل الجمعيتتتتتتات الموافقتتتتتتة علتتتتتتى اضتتتتتتافة عضتتتتتتو جديتتتتتتد الستتتتتتيد عمتتتتتتر نصتتتتتتير التتتتتتى لجنتتتتتتة دراستتتتتتات طلبتتتتتتات الحصتتتتتتول علتتتتتتى التمويتتتتتتل
االجنبي بناء على تنسيب معالي وزير التتخطيط والتعاون الدولي بدال من العضو السابق السيد مروان الرفاعي .
 9ا ش الىضال تو

ا م

الستث ا و م تا م و الست د د .

iوعليه انتهى االجتماع في تمام الساعة (الواحدة ظهرا

) واقفل محضر االجتماع وعدد صفحات اربع صفحات .
مصدق عطوفة امين عام سجل الجمعيات

امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات

المحامي طه عواد المغاريز

حافظ يوسف الزبون
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