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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 .



الغياب  /ممثل وزارة التنمية االجتماعية السيد محمود الجبور /
جدول االعمال:

 -1تسجيل جمعيات عدد ( )14جمعيات وعلى النحو التالي -:
 وزارة التنميــة االجتماعية . وزارة البيئــــــــــــــة . وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية . وزارة الزراعــــــــــــــــــة . -2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ( )10جمعيات .
 -3حل جمعيات عدد ( )15جمعية .
 -4اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ( )5جمعيات .
 -5مناقشةةة مةة مرة مةةدير مديريةةة سةةجل الجمعيةةات والمنسةة في ةةا عدد ا موافمة دد علةةى طلةة الةةوارد فةةي متةةاي معةةالي وزيةةر التنميةةة االجتماعيةةة رقةة ي
 9160تةةةاري 2021 7 15م ،والمتضةةةمل طلةةة العةةةدو عةةةل قةةةرار حةةةل " جاعيددد ع يدددر موعاددد مو ي ددد  /مواحفوددد " والمتخةةة قةةةرار حل ةةةا حبمةةةا موجةةة
قرار مجلس رق (  )2021 9تاري 2021 5 5م ،ناء على تنس الوزارة المختصة.
 -6مناقشةةةة مةةة مرة مةةةدير مديريةةةة سةةةجل الجمعيةةةات والمنسةةة في ةةةا عددد ا موافم ددد علةةةى طلةةة الةةةوارد فةةةي متةةةاي معةةةالي وزيةةةر التنميةةةة االجتماعيةةةة رقةةة
 9108تاري 2021 7 15م ،والمتضمل طل " جاعي محب ليال مو ي " حلها مختياع ا .
 -7مناقشةةةة متةةةاي معةةةالي وزيةةةر الماليةةةة والمتضةةةمل الموافقةةةة علةةةى تةةةرس مبافةةةات ةةةد حضةةةور جلسةةةات مجلةةةس ادارة سةةةجل الجمعيةةةات والمةةةو يل ةةة ر
رجعي .
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 -8المصةةةادقة علةةةى اسةةةس ومعةةةايير مةةةنظ المبافةةةات للمةةةو يل العةةةامليل االتةةةراس علةةةى الجمعيةةةات ومتا عت ةةةا ووتقيم ةةةا فةةةي سةةةجل الجمعيةةةات وتةةةندو
دعةةةة الجمعيةةةةات والةةةةوزارات المختصةةةةة ومةةةةو ي مةةةةديريات المسةةةةاندة لعمةةةةل السةةةةجل فةةةةي وزارة التنميةةةةة االجتماعيةةةةة لعةةةةام 2021م (مواع ودددد ) وتةةةةرس
الدفعة االولى مل مبافات العامليل في قطاع الجمعيات عمال احبام االسس المقررة .
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 ) 3 ( :جمعيات.
 وزارة السياحة والثار  ) 1 ( :جمعية.
 وزارة الزراعة )2 ( :جمعية.
 وعلى صعيد ذلك قرر المجلس عدم الموافقة على تسجيل الجمعيات (  )9جمعيات .
 -2ناقش االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من الجمعيات وعددها ( )10طلبات 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 ( )15جمعية حيث قرر المجلس الموافقة على حلها حسب تنسيب الوزرات المختصة
 -4ناقش االعضاء موضوع اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات وعددها ( )5جمعيات
 -5مستع ض معضاء مجلس مدمعة سجل موجاعيات كتاب معاوي وز موتناي مالجتااعي ع م ج ب 9160 /تاع خ 2021/7/15ا ،ومواتضان موع ول عن حل جاعي ع ير موعا مو ي /
مواحلفو افجب مع مجلس مدمعة سجل موجاعيات ع م (  )2021/9وموانع تاع خ 2021/5/5ا ،حال حكاا وع ا مااعستها معااوها الكث من عاا كاا جاء ةي تنسب معاوي وز
سجل موجاعيات
موجاعيات ةي وزمعة موتناي مالجتااعي وم م
موتناي مالجتااعي ةي كتا ه ع م ج ب 603 /تاع خ  2021/1/14ا ،وعليه ع مواجلس تكليف كل من م م
موتناي مالجتااعي  /د عال عمس مفضفع طلب موجاعي وتزو معضاء مواجلس او أي مو انفني حتى
موشؤون مو انفني  /وزمعة موتناي مالجتااعي وم م
وم م
تسنى ولاجلس مت اذ مو مع مواناسب حسب مالصفل .
 -6مستع ض معضاء مجلس مدمعة سجل موجاعيات كتاب معاوي وز موتناي مالجتااعي ع م ج أ 9108 /تاع خ 2021/7/15ا ومواتضان طلب جاعي محب ليال مو ي حال مختياعم
وعليه ع مجلس مدمعة سجل موجاعيات ع ا موافمة على طلب موجاعي حلها وذوك وع ا انفني مالجتااع موا ةق حيث وم ح د نفع مالجتااع وع د موحضفع االصاو أو مالنا
وموتف ير على موا ةق مع مراعاة تحديد موعد إجتماع جديد حسب االصول المتبعة لذلك في حال رغبة الجمعية االستمرار في طلبها بحلها.
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 -7ع مجلس مدمعة سجل موجاعيات و ناء على تفصي وجن مواكاةات وعاال احكاا مواادة ( )5من انفن موجاعيات ع م ( )51وسن 2008ا وتع الته ع مجلس مدمعة سجل موجاعيات
موافمة على تع ل مسس منح مكاةات موعاملين ةي طاع موجاعيات وعاا  2021ا ،كاا جاء ةي تفصيات وجن مواكاةات موا ة ومواصادق عليها من بل معضاء مجلس مدمعة سجل
موجاعيات ووجن مواكاةات .
 -8ع مواجلس ص ف مو ةع مالووى من مكاةات موعاملين ةي طاع موجاعيات عن مو ت ة ( )2021/3/15ووغا (.)2021/06/15
 -9وعلى صعيد مايستجد من اعمال ناقش المجلس موضوع اعادة النظر في قرار حل جاعي منت ى لعاا موث اةي "  /مواحلفو مستع ض معضاء مجلس مدمعة سجل موجاعيات كتاب
معاوي وز موث اة ع م ث 6712/16/12 /تاع خ 2021/8/15ا ،ومواتضان موع ول عن حل جاعي منت ى لعاا موث اةي  /مواحلفو افجب مع مجلس مدمعة سجل موجاعيات ع م (
 )2021/12وموانع تاع خ 2021/6/24ا ،حال حكاا وع ا مااعستها معااوها الكث من عاا كاا جاء ةي تنسب معاوي وز موث اة ةي كتا ه ع م ث 3889/10 /تاع خ 2021/5/31ا،
سجل موجاعيات عمس
موشؤون مو انفني  /وزمعة موث اة وم م
موهيئات موث اةي ومواه جان  /وزمعة موث اة وم م
وعليه ع مواجلس تكليف ك ل من م م
مفضفع طلب موجاعي وتزو معضاء مواجلس او أي مو انفني حتى تسنى ولاجلس مت اذ مو مع مواناسب حسب مالصفل .

 -5وعليه انتهى االجتماع في تمام الساعة (الثانية عشر والنصف ظهرا) واقفل محضر االجتماع وعدد صفحات اربع صفحات 6-

عطوفة امين عام سجل الجمعيات

امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات

المحامي طه عواد المغاريز

حافظ يوسف الزبون
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