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الغياب  /المهندس هيثم العكايلة  /غياب بعذر
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 ( )18جمعية معلى النحو الضالي -:
 م ارة الضنميــة االجضماعية . م ارة الداالية م ارة ال قافــــــــــــــة . م ارة البيئة . م ارة الشيمص السياسية مالبرلمانية . جمعيات اجنية م ارة الرحة -2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ( )22جمعية .
 -3حل جمعيات عدد ( )9جمعيات .
 -4اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ( )21جمعية .
 -5مناقشةةةة المةةةالرة مالمضاةةةمر اًةةةافة مةةةرطا أ علةةةى الميسسةةةير م جمعيةةةة مص ي ةةةوص لةةةديمل ابةةةرة مم ااضرةةةا
ضاسيسما

مم ارتبةةةاط عمةةةل الجمعيةةةة الضةةةي ير بةةةوص

 -6مناقشةةةة المةةةالرة المقدمةةةة مةةةر مةةةدير مديريةةةة سةةةجل الجمعيةةةات مالمضاةةةمر الغاااطب اااس جمااا ال شر اااام ال جاااة ال ةرااا ل شر اااام ط ااام ماااس ةاااس
الرؤسمان .
 -7اسةةةةةةةةض مال قةةةةةةةةرار المجلةةةةةةةة رقةةةةةةةةل ( )2021/16تةةةةةةةةاري  2021/8/17م ،مالمضاةةةةةةةةمر ا ةةةةةةةةداي الةةةةةةةةرم القةةةةةةةةانوني مةةةةةةةةر قبةةةةةةةةل م ارة ال قافةةةةةةةةة (
الشيمص القانونية  ،ممدير الميئات ال قافية ) والرت ةق بطل دول عن ل شر ام م تدى بة رط الثقطف ل الرحةولم .

2

 -8اسةةةةةةةةض مال قةةةةةةةةرار المجلةةةةةةةة رقةةةةةةةةل ( )2021/16تةةةةةةةةاري  2021/8/17م ،مالمضاةةةةةةةةمر ا ةةةةةةةةداي الةةةةةةةةرم القةةةةةةةةانوني مةةةةةةةةر قبةةةةةةةةل م ارة الضنميةةةةةةةةة
االجضماعيةةةةةةة ( الشةةةةةةيمص القانونيةةةةةةة  ،سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات  ،مديريةةةةةةة الجمعيةةةةةةات ) والرت ةااااااق بطل اااااادول عاااااان اااااال شر ااااااام ربااااااار ال رااااااة ال اة اااااام ل
الرحةولم.
 -9مناقشةةةة مةةةالرة مةةةدير مديريةةةة سةةةجل الجمعيةةةات مالمنسةةة فيمةةةا عااادل الروافقااام علةةةى طلةةة الةةةوارد فةةةي لضةةةاث معةةةالي م يةةةر ال قافةةةة مالمضاةةةمر طلةةة
العةةةدمل عةةةر قةةةرار حةةةل " شر اااام م تااادى الحرااان لةتاااةا والثقطفااام ل الرحولااام" مالمضخةةةا قةةةرار حلمةةةا ح مةةةا أ موجةةة قةةةرار مجلةةة رقةةةل ()2021/12
تاري 2021/6/24م ،ناي على تنس الو ارة المخضرة.
 -10مناقشةةةةةة مةةةةةالرة مةةةةةدير مديريةةةةةة سةةةةةجل الجمعيةةةةةات مالمنسةةةةة فيمةةةةةا عااااادل الروافقااااام علةةةةةى طلةةةةة الةةةةةوارد فةةةةةي لضةةةةةاث معةةةةةالي م يةةةةةر ال قافةةةةةة
"شر ااااااام شر ااااااام م تاااااادى اب ااااااطب القااااااو ةش لة اااااان والتااااااةا الجاااااا ل الرحولاااااام" مالمضخةةةةةةا
مالمضاةةةةةةمر طلةةةةةة العةةةةةةدمل عةةةةةةر قةةةةةةرار حةةةةةةل
قرار حلما ح ما أ موج قرار مجل رقل ( )2021/12تاري 2021/6/24م ،ناي على تنس الو ارة المخضرة.
 -11مناقشةةةةةةةة المةةةةةةةالرة المقدمةةةةةةةة مةةةةةةةر مةةةةةةةدير مديريةةةةةةةة اةةةةةةةندمن دعةةةةةةةل الجمعيةةةةةةةات مالمضعلقةةةةةةةة رةةةةةةةر م افةةةةةةةات الدفعةةةةةةةة ال انيةةةةةةةة ( 2021-6-16
ملغايةةةةةةةةة  )2021-9-15للمةةةةةةةةوامير العةةةةةةةةاملير اال مةةةةةةةةرا علةةةةةةةةى الجمعيةةةةةةةةات ممضا عضمةةةةةةةةا ممتقيممةةةةةةةةا فةةةةةةةةي سةةةةةةةةجل الجمعيةةةةةةةةات ماةةةةةةةةندمن دعةةةةةةةةل
الجمعيةةةةةةةات مالةةةةةةةو ارات المخضرةةةةةةةة ممةةةةةةةوامي مةةةةةةةديريات المسةةةةةةةاندة لعمةةةةةةةل السةةةةةةةجل فةةةةةةةي م ارة الضنميةةةةةةةة االجضماعيةةةةةةةة عمةةةةةةة أ اح ةةةةةةةام االسةةةةةةة
المقررة لالك .
 -12مناقشةةةةةةة المةةةةةةالرة المقدمةةةةةةة مةةةةةةر مةةةةةةدير مديريةةةةةةة اةةةةةةندمن دعةةةةةةل الجمعيةةةةةةات ممةةةةةةالرة مةةةةةةدير مديريةةةةةةة الشةةةةةةيمص القانونيةةةةةةة مالمضعلةةةةةة اسةةةةةةضبدال
المواف فداي ا وعلي مسك سج ت ملوا م اندمن دعل الجمعيات السيد احمد الغبر .
 -13مايسضجد مر اعمال
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
 -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 ) 6 ( :جمعية .
 وزارة الصحة  )1 ( :جمعية.
 جمعيات اجنبية ( )1اختصاص وزارة التنمية االجتماعية .
 وعلى صعيد ذلك قرر المجلس عدم الموافقة على تسجيل الجمعيات ( )5جمعيات .
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 - -2ناقش االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من الجمعيات وعددها ( )22طلبات 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 ( )9جمعيات حيث قرر المجلس الموافقة على حلها حسب تنسيب الوزرات المختصة
 -4ناقش االعضاء موضوع اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات وعددها ( )21جمعيات .
 -5قااااااةر م ةااااااة اجارش ساااااا ل ال ر اااااااطر جوشاااااااع دطفاااااام الااااااولارار الر تراااااام ع ااااااد جراساااااام ة ااااااطر التماااااا ال مةاعااااااطش ا ج ااااااو طل ااااااام مااااااؤ ر ااااااطل التطساااااااة
م م رم مر ا داف ال ر ام الرةاج جم اة ط أوأ و لد م ةش او ا ترطص أو ارج ط ف م طل عرل ال ر ام الت ة و بتطسام ط.
 -6قةر م ةة اجارش س ل ال ر اطر الروافقم عةى الغطب ةس جم ال شر ام ال جة ال ةر ل شر ام ط م مس الت ةاغ االل تةون الوارج من الرفوض والرؤسمان
 -7ال قط ً لقةار م ةة اجارش س ل ال ر اطر رقم (16ل )2021جطر خ 17ل8ل2021ل ،والرتضرن ابداب الةأي القطنون من ق ل ولارش الثقطفم (الجؤو القطنونام  ،ومد ة ال ائطر الثقطفام
،مد ة مد ة م س ل ال ر اطر ) وب د اال ع اعضطب الر ةة عةى ذلك قةر م ةة اجارش س ل ال ر اطر التطداد عةى قةاره المطبق رقم (12ل )2021جطر خ 24ل6ل2021ل ،والرتضرن
ل شر ام م تدى بة رط الثقطف دو قةار الحل ر متفقط ً مر ا طل القطنو .
 -8ال قط ً لقةار م ةة اجارش س ل ال ر اطر رقم (16ل )2021جطر خ 17ل8ل2021ل ،والرتضرن ابداب الةأي القطنون من ق ل ولارش الت رام االشترطعام (الجؤو القطنونام  ،ومد ة
ال ر اطر ،مد ة مد ة م س ل ال ر اطر ) وب د اال ع اعضطب الر ةة عةى ذلك قةر م ةة اجارش س ل ال ر اطر التطداد عةى قةاره المطبق رقم (9ل )2021جطر خ 5ل5ل2021ل،
والرتضرن ل شر ام ربار ال رة ال اة م دو قةار الحل ر متفقط ً مر ا طل القطنو .
 -9ب د ا ع اعضطب م ةة اجارش س ل ال ر اطر عةى دتطب م طل ول ة الثقطفم رقم ل12ل106ل 7195جطر خ 25ل8ل2021ل  ،والرتضرن ةس ال دول عن قةار ل شر ام م تدى
الحرن لةتةا والثقطفم بروشس قةار م ةة اجارش س ل ال ر اطر رقم (12ل )2021جطر خ 24ل6ل2021ل ،ب طب عةى ج ماس الولارش الر ترم قةر م ةة اجارش س ل ال ر اطر التطداد
عةى قةاره والرتضرن ل شر ام م تدى الحرن لةتةا والثقطفم دو قةار الحل ر ومتفقط ً مر ا طل القطنو
 -10ب د ا ع اعضطب م ةة اجارش س ل ال ر اطر عةى دتطب م طل ول ة الثقطفم رقم ل14ل47ل 6824جطر خ 17ل8ل2021ل  ،والرتضرن ةس ال دول عن قةار ل شر ام اب طب
القو ةش لة ن والتةا الج بروشس قةار م ةة اجارش س ل ال ر اطر رقم (12ل )2021جطر خ 24ل6ل2021ل ،ب طب عةى ج ماس الولارش الر ترم قةر م ةة اجارش س ل ال ر اطر
التطداد عةى قةاره والرتضرن ل شر ام اب طب القو ةش لة ن والتةا الج دو قةار الحل ر ومتفقط ً مر ا طل القطنو .
 -11ال قاااااااط لقاااااااةار م ةاااااااة اجارش سااااااا ل ال ر ااااااااطر رقااااااام (18ل )2021جاااااااطر خ 20ل9ل 2021ل ،والرضاااااااترن الروافقااااااام عةاااااااى ججااااااا ال ل ااااااام لدراسااااااام ة اااااااطر جعااااااام
الرجااااااطر ر والاااااادعم ال قاااااادي ل ااااااطل  2021ل ،واشااااااطرش الااااااى الراااااايدةش الرقدماااااام ماااااان رااااااااة الة اااااام قااااااةر م ةااااااة اجارش ساااااا ل ال ر اااااااطر الروافقاااااام عةااااااى ججاااااا ال فة ااااااق
ممطند لة م من االسرطب التطلام و م .-:
-1ع اة الضةاب م
 -2عرة

طلح

ل رااة قمم الرحطس م.
ل رااة قمم االستثرطر .

 -3فةاس الجةوف

ل قمم االجرطل واجارش الرجطر ر .

 -4م د شة س

ل قمم الرحطس م .

 -5رندا ابو ال ةشط

ل مد ةم باطنطر قمم القاد واالش طر والحل .

 -6رنط فتح

ل طب م ل

دوق جعم ال ر اطر .
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 - -12عر ً بط طل الرطجش رقم ( 4لأ) والرطجش رقم (5لأل )4من ا طل قطنو ال ر اطر رقم ( )51لم م 2008موج د جع,وج ةارطر االنفطف وجعم ال ر اطر من اموال دوق جعم
ال ر اطر الرطجرش بروشس ا طل الرطجش ( 22لج) من ذار القطنو  ,قةر م ةة اجارش س ل ال ر اطر الروافقم عةى جو اطر ل م الر طفطر لس ل ال ر اطر الرت يه ف شةمع رقم ()15
والر قدش بتطر خ 22ل9ل2021ل ،وشةمع رقم ( )17والر قدش بتطر خ 6ل10ل2021ل ،و مس الرحطضة الرةفقع والررطجق عةا ط بتوقار اعضطب الة م .

 -13عمالً باحكام المادة ( )5من قانون الجمعيات رقم ( )51لسنة  2008وتعديالته وتعليمات االنفاق الصادرة بموجب احكام (/22ج) من ذات القانون وتنفيذاً السس
ومعايير منح المكافات للموظفين العاملين باالشراف على الجمعيات ومتابعتها وتقييمها في سجل الجمعيات وصندوق دعم الجمعيات والوزارات المختصة وموظفي
المديريات المساندة و مديريات الميدان في وزارة التنمية االجتماعية لعمل السجل والصندوق في وزارة التنمية االجتماعية لسنة 2021م والمقرة من قبل المجلس في
جلسه رقم ( )2021/9والمنعقدة بتاريخ ( )2021/5/5وتعديالتها والملحقات التابعة لها ,وعليه قرر مجلس ادارة سجل الجمعيات الموافقة على صرف الدفعة الثانية
من المكافات عن الفترة من ( 2021/6/16ولغاية ( )2021/9/15بمبلغ اجمالي ( )18973.720ثمانية عشر الف وتسعمائة وثالثة وسبعون دينار و 720فلس ،حسب
المبالغ المبينه في الكشوفات المرفقة والمصادق عليها من قبل صندوق دعم الجمعيات والتي تتضمن اسماء الموظفين المستفيدين من هذه الدفعة ومقدار المكافاة لكل
منهم.
 -14ال قط ً لقةار م ةة اجارش س ل ال ر اطر رقم (10ل )2021جطر خ 30ل5ل2021ل ،والرتضرن الروافقم عةى ج ةاف الماد فداب ابو عة برمك س ر لوالل دوق جعم ال ر اطر
وعر ً بط طل الرطجش ( )5من قطنو ال ر اطر رقم ( )51لم م 2008ل وج د جع ولرط جقتضاع مرةحم ال رل ونظةاً ل دل است ل الم ر من ق ل الماد فداب ابوعة وب د ا ع اعضطب
ن برمك
الر ةة عةى مجةو طر مد ة م الجؤو القطنونام ف ولارش الت رام االشترطعام وعةاع قةر م ةة اجارش س ل ال ر اطر الروافقم عةى ج ةاف الرحطسس ا رد ةال عة
ة ال وامةم
س ر ولوالل دوق جعم ال ر اطر مس مجةو طر الجؤو القطنوناما تم الت ةاف مس اال ول وا ضطر دفطلم عدلام وا تم االست ل والتمةام من ق ل الروظف
والماد ا رد ن مس اال ول.
 -وعليه انتهى االجتماع في تمام الساعة (الواحد والنصف ظهرا) واقفل محضر االجتماع وعدد صفحات خمس صفحات

عطوفة امين عام سجل الجمعيات

امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات

المحامي طه عواد المغاريز

حافظ يوسف الزبون
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