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 الغياب  -1 -:وائل سلمان  -2احمد العونه
 حيث حضر االجتماع عضو هينة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور صالح كنعان ومدير مديرية سجل الجمعيات ومدير مديرية صندوق دعم الجمعيات.

جدول االعمال -:
 .1تسجيل جمعيات عدد ( )14جمعية وعلى النحو التالي- :
 وزارة التنميــة االجتماعية. وزارة الداخلية. وزارة الثقافة. وزارة البيئة. وزارة الزراعة جمعيات اجنبية. .2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات حسب الكشف المرفق.
 .3حل جمعيات حسب الكشف المرفق.
 .4مناقشةةةةةة المةةةةةةة رة المقدمةةةةةةة مةةةةةةا مديريةةةةةةة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةات والمتوةةةةةةما الدةةةةةةاا طلةةةةةةب تسةةةةةةجيل جمعيةةةةةةة ال ةةةةةحة للريا ةةةةةةة واللياقةةةةةةة البدنيةةةةةةة نظةةةةةةرا لعةةةةةةد
تنفية شروط المجلس في قراره السابق.
 .3إعادة النظر في قرار عد الموافقة على تسجيل جمعيات حسب المرفق.
 .4مناقشةةةةةةة تةةةةةةا راةةةةةةيس جمعيةةةةةةة شةةةةةةفا بةةةةةةدراو الًيريةةةةةةة والمتوةةةةةةما إطةةةةةةمج مبةةةةةةادرة معةةةةةةا ويةةةةةةدا بيةةةةةةد لمحاربةةةةةةة الظةةةةةةوا ر السةةةةةةلبية فةةةةةةي المجتمةةةةةة ال
للمًدرات ال ألطمج العيارات النارية.
 .5مناقشة المة رة المقدمة ما مديرية صندوج دعم الجمعيات والمتوما تدطية نفقات اعمو حل جمعيات في ال حف اليومية
2

القرارات
اجتمةةةةةة اعوةةةةةةاا مجلةةةةةةس ادارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات فةةةةةةي الزمةةةةةةاو والمكةةةةةةاو المحةةةةةةدديا لمناقشةةةةةةة جةةةةةةدو األعمةةةةةةا سةةةةةةالف الةةةةةةة ر وتةةةةةةر االجتمةةةةةةا عطوفةةةةةةة
امةةةةةةيا عةةةةةةا سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات نااةةةةةةب راةةةةةةيس مجلةةةةةةس إدارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات وقةةةةةةرر المجلةةةةةةس الموافقةةةةةةة علةةةةةةى جةةةةةةدو االعمةةةةةةا واعتمةةةةةةاده رسةةةةةةميا بكافةةةةةةة
بنوده.
 -1فةةةةةةي مةةةةةةا يتعلةةةةةةق بتسةةةةةةجيل الجمعيةةةةةةات تةةةةةةم اسةةةةةةتعرات طلبةةةةةةات الجمعيةةةةةةات المقدمةةةةةةة حسةةةةةةب ت ةةةةةةنيف الجمعيةةةةةةات المعتمةةةةةةد مةةةةةةا السةةةةةةجل وقةةةةةةا ممثلةةةةةةي
الةةةةةةوزارات المًت ةةةةةةة بعةةةةةةرت الجمعيةةةةةةات الًاصةةةةةةة بكةةةةةةل وزارة مةةةةةة و ةةةةةة التوصةةةةةةيات الفنيةةةةةةة للةةةةةةوزارة علةةةةةةى ةةةةةةل جمعيةةةةةةة حيةةةةةة تمةةةةةة الموافقةةةةةةة علةةةةةةى
تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التالية:







وزارة التنمية االجتماعية )7 ( :جمعيات .
وزارة الداخلية ( )2جمعية .
وزارة الثقافة ( )1جمعية .
وزارة البيئة ( )2جمعية
وزارة الزراعة ( )1جمعية .
وفي وا ذلك قرر المجلس عد الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ( )1جمعية نظرا لعد تحقيق شروط التسجيل .

 -2نةةةةةةةاقء االعوةةةةةةةاا طلبةةةةةةةات تعةةةةةةةديل االنظمةةةةةةةة االساسةةةةةةةية المقدمةةةةةةةة مةةةةةةةا الجمعيةةةةةةةات وعةةةةةةةدد ا ( )18جمعيةةةةةةةة وعليةةةةةةة قةةةةةةةرر المجلةةةةةةةس الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى
توصةةةةةيات مةةةةةدير مديريةةةةةة سةةةةةجل الجمعيةةةةةات وعطوفةةةةةة امةةةةةيا عةةةةةا سةةةةةجل الجمعيةةةةةات فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بتعةةةةةديل االنظمةةةةةة االساسةةةةةية للجمعيةةةةةات وإصةةةةةدار األنظمةةةةةة
األساسية لكل منها حسب األصو .
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 3ناقء األعواا مو و

حل الجمعيات وعلي قرر المجلس مايلى -:

م
.1عم الالالالالكام الم الالالالالا م م الالالالالا م م/20أ) 1/مم الالالالالنما الالالالالا انم ذموبالالالالالالا م ا الالالالالاما الالالالالاصمعك الالالالال م الالالالالب ممو الالالالالا م الالالالالالا ب م م الالالالال م م الالالالال مذموب الالالالالمما الالالالال ممذكالالالالالال م
الالالالالذ م ذموب الالالالالا م ما ج الالالالالممعك الالالالال مل الالالالال م ذموب الالالالالا م الالالالال م م الالالالال م م الالالالال مل الالالالال ملمم الالالالال ماع الالالالال ام ) 6مذموب الالالالالا ما م ب الالالالالمم الالالالاللم الالالالال ا ما الالالالال م ل الالالالال م م الالالالال م
ذموبم واعتبار الكشف المرفق ُذ صمالمب ذ أممنم ا م ج مما م -:م
-1مذموبمم ا مغ م ب بمم .م
ك م ب بمم .م

-2مذموبمماطنم
-3مذموبمم

م ب م ب بمم .م

-4مذموبمم ف

م م ما ئمم/م عمذموبمم ذ بمم .م

-5مذموبمممثكثم ذ م إل ا م /عمذموبمم ذ بمم .م
-6مذموبممم ظممم م طاعبنم ال

ببنم /عمذموبمم ذ بممم .م

للالالالالال جمعيالالالالالة الالالالالرر مج الالالالال
.2عمالالالالالحك ماحلالالالالالا المالالالالالا ة /20ب ) 4/مالالالالالو الالالالالااتو الجمعيالالالالالاع الااسالالالالال تماالالالالالا ع الالالالال ا الالالالاليب معالالالالالالز الالالالالالت ير المخالالالالال
ا ارة الالالالج الجمعي الالالالاع المتاسا الالالالة ع الالالال ح الالالال الجمعي الالالالاع س الالالالز اللا الالالال المرس الالالال ح الالالال اخ ي الالالالار ما الالالالا ع الالالال ر م الالالالة ا ع الالالالا مح ه الالالالا تع الالالال ا )2
جمعية تالممياة مه ا ماب رار الح لل جمعية واعتبار الكشف المرفق جُ ال ي ج أ مو ا الارار ت ز -:
 -1جمعية اامياع

الخيرية .

 -2جمعية عطائك حياة الخيرية
 -4فيما يتعلق بإلداا طلب تسجيل جمعية ال حة للريا ة واللياقة البدنية قرر المجلس تأجيل المو و .
 -5ناقء األعواا مو و

عادة النظر في قرار عد الموافقة على تسجيل جمعيات وعدد ا (  )5جمعيات .
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 2022 5تةاري  2022 7 2والمتوةما اطةم مبةادرة معةا
 -6ما استع رت عواا مجلس إدارة سجل الجمعيات تا راةيس جمعيةة شةفابدراو الًيريةة رقةم /
ويدا بيد لمحاربة الظوا ر السلبية بالمجتم المحلي ال للمًدرات ال الطمج العيةارات الناريةة معةا نحةو مجتمة رمةا قةرر مجلةس إدارة سةجل الجمعيةات تكليةف ةل مةا ممثةل
وزارة الداخلية و مديرمديرية سجل الجمعيةات ومةدير مديريةة صةندوج دعةم الجمعيةات ومةدير مديريةة الجمعيةات فةي وزارة التنميةة االجتماعيةة وذلةك لدراسةة فكةرة المبةادرة
وتعميمها على افة الجمعيات حسب األصو .
-7مممالالاماال م مذكال مام الالاصمعكال م الالب م الالا ب م م ال م مال ممالالنم ذموبالالا م مالالاما لم الالالماعمالكام المالالا م مالالا م اال م )1/ /11ممالالنم ظالالا م ملال مالمالالا م ا ظمالالمم
ا ا بمم كذموبا م ا م )57م مم، 2010ما م مذك م ما جممعك م غطبمم فجا م عكنمعنمل م ذموبا م م صل م بامبمم ص ممنمم صصالا مصال ا م عال م
ذموبا م و ماذا م ص مما بمم مل ا م ككم ذموبا م ا بمما ع ا م م م م مذ صمالب ذ أممنم ا م ج م.
 -8وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق بنةةةةةد مايسةةةةةتجد مةةةةةا اعمةةةةةا قةةةةةرر المجلةةةةةس تعةةةةةديل القةةةةةرار السةةةةةابق رقةةةةةم والمتوةةةةةما تدطيةةةةةة اعةةةةةمو نفقةةةةةات حةةةةةل جمعيةةةةةة ب ةةةةةمتنا لًيريةةةةةة
في ال حف اليومية وال حيح و جمعية بب متا الًيرية .

م

ه م الذ ماعم م ما م

اعمم )11.30ممظه م .م

اف م ملض ماع مصفلا لم )5مصفلا م .م
اميا سر مجلس ادارة سجل الجمعيات
حافظ يوسف الزبوو
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