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الغياب  /السيد احمد العون .



حيث حضر االجتماع عضو هينة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور صالح كنعان ومدير مديرية سجل الجمعيات ومدير مديرية صندوق دعم الجمعيات .

جدول االعمال:

 تسجيل جمعيات عدد ( )20جمعية وعلى النحو التالي -:-

وزارة التنميــة االجتماعية .
وزارة الثقافة .
وزارة البيئة.
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وزارة السياحة واالثار.
وزارة والصناعة والتجارة والتموين .
وزارة الزراعة.

 -2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ( )37جمعية .

 -3اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات
 جمعية الوالء ديوان قبيلة التياها .
 جمعية صدقة أبو الضياف الخيرية .
 -5مناقشة االستدعاء المقدم من المفوض بتأسيس جمعية عين على الوطن الخيرية والمتضمن طلب الموافقة على تعديل اسم الجمعية ليصبح " جمعية لمسة وطن
الخيرية
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وقائع االجتماع-:
اجتمعععععع امجعععععار سجعععععم ااا ف عععععس السمعيعععععاد نعععععق الج عععععام والملعععععام المرعععععجاين لم اق عععععة جعععععجو ا ممعععععا عععععال الععععع ر و عععععر االجتمعععععاع
عععععععالق وتيععععععر الت ميععععععة االجتماميععععععة ج ئععععععيم سجععععععم اا ف ععععععس السمعيععععععاد و رجعععععع مط نة ا ععععععين مععععععاا ععععععس السمعيععععععاد جنائعععععع ئععععععيم
سجم اا ف س السمعياد وقر المسجم الم انقة مجى ججو االمما وامتمااه ميا لانة اه
عععععع ي السمعيععععععاد المعتمععععععج ععععععن السععععععس وقععععععاا
 -1نععععععق ععععععا يتعجععععععت تسععععععسي السمعيععععععاد عععععع ا ععععععتعرات طجمععععععاد السمعيععععععاد المقج ععععععة سعععععع
مثجععععععق العععععع تا اد المخت ععععععة عععععععرت السمعيععععععاد الخالععععععة لعععععع وتا ف ععععععع و ععععععع الت لععععععياد ال يععععععة لجعععععع تا ف مجععععععى عععععع جمعيععععععة يعععععع
مت الم انقة مجى سسي جمعياد تمة مجى ال تا اد التالية:
 وتا ف الت مية االجتمامية ) 11 ( :جمعياد .
 وتا ف الثقانة ( )1جمعياد .
 وتا ف الميئة ( )2جمعية .
 وتا ف ال ؤوم السيا ية والمرلمانية ( )1جمعية .
 وتا ف السيا ة واالثا ( )1جمعية .
 وتا ف الج امة ( )1جمعية .
لعععععععاا المعععععععااف
 وتا ف ال ععععععع امة والتسعععععععا ف والتمععععععع ين ( ) 1والت لعععععععية لمسجعععععععم الععععععع تا ف الم انقعععععععة مجعععععععى سعععععععسي السمعيعععععععة ممععععععع
(11جاج )1ن قان م السمعياد ال ان .
 ومجى لعيج ذلك قر المسجم مجا الم انقة مجى سسي السمعياد ( )2جمعية .
 - -2نععععععاقا االمجععععععار طجمععععععاد عععععععجي االنلمععععععة اال ا ععععععية المقج ععععععة ععععععن السمعيععععععاد ومععععععجا ا ( )37طجعععععع وقععععععر المسجععععععم الم انقععععععة مجععععععى
لعععععععياد عععععععجير جيريعععععععة عععععععس السمعيعععععععاد ومط نعععععععة ا عععععععين معععععععاا عععععععس السمعيعععععععاد نيمعععععععا يتعجعععععععت تععععععععجي االنلمعععععععة اال ا عععععععية لجسمعيعععععععاد
و لجا ا نلمة ا ا ية لل ها س ا ل .
عععععع ع امععععععااف ال لععععععر نععععععق قععععععرا مععععععجا الم انقععععععة مجععععععى سععععععسي جمعيععععععاد ومععععععجا ا ( )2جمعيععععععة
 -4ومجععععععى لعععععععيج ا ععععععر نععععععاقا االمجععععععار
يععععع قعععععر المسجعععععم الت يعععععج مجعععععى قعععععرا اه السعععععا ت والمتجعععععمن معععععجا الم انقعععععة مجعععععى التسعععععسي ععععع عععععن جمعيعععععة الععععع الر ايععععع ام قميجعععععة التيا عععععا
وجمعية لجقة ا الجي ام الخيرية .
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عععععع ع اق ععععععة االمتععععععرات المقععععععجا ععععععن جمعيععععععة عععععع ال عععععع لأل ععععععرات ال ععععععج ية نيمععععععا يتعجععععععت قععععععرا سجععععععم
 -6نععععععانا ا مجععععععار
اا ف ععععععععس السمعيععععععععاد قعععععععع ( 20ج )2021ععععععععا ي 21ج10ج 2021ا والمتجععععععععمن مععععععععجا الم انقععععععععة مجععععععععى ايج لععععععععة عععععععع ا السمعيععععععععة نععععععععرع
ا ام الم ق لععععععة والغيععععععر ق لععععععة الععععععى السمعيععععععة االا نععععععق ال اليععععععاد المترععععععجف اال ريليععععععة و عععععععج اطعععععع ع مجععععععار المسجععععععم مجععععععى ععععععرو اد
الععععععجائرف القان نيععععععة قععععععر المسجععععععم الت يععععععج مجععععععى قععععععرا ه السععععععا ت والمتجععععععمن مععععععجا الم انقععععععة مجععععععة ايج لععععععة عععععع ا السمعيععععععة نععععععرع ا ام الععععععى
السمعية االا نق ال الياد المترجف اال ريلية لتعا ها ع ا لاا المااف ق ( )25ن قان م السمعياد ال ان .
 -7ومجعععععى لععععععيج ا عععععر نعععععاقا ا مجعععععار اال عععععتجمار المقعععععجا عععععن الم ععععع ت ت عععععيم جمعيعععععة معععععين مجعععععى الععععع طن الخيريعععععة والمتجعععععمن طجععععع
الم انقة مجى عجي ا السمعية لي م " جمعية لمسة وطن الخيرية ".

 -ومجيه انتهى االجتماع نق ماا السامة (الثانية م ر ظهرا) واق

رجر االجتماع ومجا ل راد ا ع ل راد

ا ين ر سجم ااا ف س السمعياد
انظ ي

الج م
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