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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 ( )18جمعيات وعلى النحو التالي -:
 وزارة التنميــة االجتماعية . وزارة البيئــــــــــــــة . وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية . وزارة الزراعــــــــــــــــــة . -2اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد جمعية ملتقى خريجي كلية الصحافة واالعالم  /جامعة اليرموك
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 ) 1 ( :جمعية.
 وزارة الصحة  ) 1 ( :جمعية.
 وعلى صعيد ذلك قرر المجلس عدم الموافقة على تسجيل الجمعيات (  )14جمعية .
 -2ناقش االعضاء موضوع اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات جمعية ملتقى خريجي كلية الصحافة واالعالم  /جامعة اليرموك حيث قرر المجلس عدم
الموافقة على تسجيل الجمعية .
وعليه انتهى االجتماع في تمام الساعة (الحادية عشر) واقفل محضر االجتماع وعدد صفحات صفحتين .
عطوفة امين عام سجل الجمعيات

امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات

المحامي طه عواد المغاريز

حافظ يوسف الزبون
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