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 اليوجد  الغياب :
 

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

   -: جدول االعمال

 

  -جمعية وعلى النحو التالي:  (15جمعيات عدد ) . تسجيل1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. -

 وزارة الثقافة. -

 وزارة السياحة واالثار. -

 

 حسب الكشف المرفق.تعديل انظمة اساسية للجمعيات . 2

 

 . حل جمعيات حسب الكشف المرفق.  3

 

 والعلتتتتتتتتوم للتربيتتتتتتتتة أروجتتتتتتتتةم، والمتضتتتتتتتتمق الموافقتتتتتتتتة علتتتتتتتتى تستتتتتتتتجيل جمعيتتتتتتتتة 10/11/2022( تتتتتتتتتاري  22/2022. استتتتتتتتتكمال جتتتتتتتترار المجلتتتتتتتت  رجتتتتتتتت  )4

 والثقافة شريطة تعدل اس  الجمعية بالتنسيق مع وزارة الثقافة واستثناء مؤسسيق. 

 

. مناجشتتتتتتتة المتتتتتتتل رة مديريتتتتتتتة ستتتتتتتجل الجمعيتتتتتتتات والمتضتتتتتتتمق المقتتتتتتتترت المقتتتتتتتدم متتتتتتتق جستتتتتتت  تقيتتتتتتتي  وتطتتتتتتتوير الجمعيتتتتتتتات والمتضتتتتتتتمق اعتمتتتتتتتاد نمتتتتتتتو   5

 استرشادي الجتماعات الهيئات العامة للجمعية، ونمو   االنابات. 

 

االيتتتتتتتام والمحتتتتتتتاجيق والطةولتتتتتتة المحلولتتتتتتة بموجتتتتتتب . عتتتتتترد االستتتتتتتدعاء المقتتتتتتدم متتتتتتق الستتتتتتيدة ناملتتتتتتة عابتتتتتتديق / رمتتتتتتي  جمعيتتتتتتة بيتتتتتت  االمتتتتتتل لرعايتتتتتتة 6

 م، واللي تلتم  فيه طلب العدول عق جرار حل الجمعية.21/3/2022( تاري  6/2022جرار مجل  رج  )

 

 .   إعادة النظر في جرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات.7
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 . مناجشة توصيات لجنة المكافآت / سجل الجمعيات.8

( دينتتتتتتار لتتتتتترمي  جستتتتتت  االستتتتتتتثمار 200مقدمتتتتتتة متتتتتتق مديريتتتتتتة صتتتتتتندو  دعتتتتتت  الجمعيتتتتتتات والمتضتتتتتتمنة طلتتتتتتب ستتتتتتلةة ماليتتتتتتة بقيمتتتتتتة ). مناجشتتتتتتة المتتتتتتل رة ال9

 الستخرا  سندات تسجيل ومخططات أراضي وإخرا  جيد لقطع األراضي العامدة لصندو  دع  الجمعيات مق دامرة األرضي والمساحة.

نصتتتتتتية تحتتتتتتتوي علتتتتتتى رابتتتتتتل االستتتتتتتط ا لكافتتتتتتة مؤسستتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني المستتتتتتجلة لتتتتتتد  . مناجشتتتتتتة المتتتتتتل رة المقدمتتتتتتة بخصتتتتتتو  ارستتتتتتال رستتتتتتالة 10

 سجل الجمعيات )استبيان مؤتمر الحماية االجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني(.

 

 ..  تغطية نةقات اع ن حل جمعيات محلولة في الصحف اليومية11

 

 ات القرار

 

االجتماا عطوفة اميق عام سجل الجمعيات نامب اجتمع اعضاء مجل  ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحدديق لمناجشة جدول األعمال سالف الل ر، وترأس 

 الجمعيات.رمي  مجل  إدارة سجل 

مثلي الوزارات المختصة بعرد الجمعيات م  ت المعتمد مق السجل وجام في ما يتعلق بتسجيل الجمعيات ت  استعراد طلبات الجمعيات المقدمة حسب تصنيف الجمعيا -1

 : الخاصة بكل وزارة مع وضع التوصيات الةنية للوزارة على  ل جمعية حيث تم  الموافقة على تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التالية

 ( :6وزارة التنمية االجتماعية )   جمعيات  . 

 (  جمعية  2وزارة الداخلية ) . 

 ( جمعية .2وزارة الثقافة ) 

 (   جمعية .1وزارة السياحة واالثار ) 

 ( لعدم استكمال شروط التسجيل .3وفي سيا  متصل جرر المجل  عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ) 

 

المجل  الموافقة على توصيات مدير مديرية سجل الجمعيات جرر وعليه   جمعيات (7ناجش االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة مق الجمعيات وعددها ) -2

 .  و ما ورد بتنسيبات المجل   وإصدار األنظمة األساسية لكل منها حسب األصول وعطوفة اميق عام سجل الجمعيات فيما يتعلق بتعديل االنظمة االساسية للجمعيات

 

   ( من قانون الجمعيات النافذ وبناء على تنسيب معالي الوزير المختص لكل 1/أ/20عمالً بأحكام المادة ) ناجش األعضاء موضوا  حل الجمعيات وعليه جرر المجل  و -3
 .  جمعية لتوقفها عن ممارسة اعمالها اكثر من عام ( 17جمعية قرر مجلس ادارة سجل الجمعيات الموافقة على حل الجمعيات وعددها )

   حل  جمعية قرر المجلس الموافقة على ( من قانون الجمعيات النافذ وبناء على تنسيب معالي الوزير المختص لكل4/أ/20عمالً بأحكام المادة ) ووفي سياق متصل

( جمعية  والمتضمق 1حل الجمعيات عدد )( جمعية حل اختياري بناء على رغبة الهية العامة للجمعية بالحل، وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة 8جمعيات عدد )

 . ( 1/ب/20جديد للجمعية عم ً بإحكام المادة ) ريةتمكيق الهيئة اإلدارية المؤجتة مق انتخاب هيئة إداعدم 
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م، والمتضمن الموافقة على تسجيل جمعية أروقة 10/11/2022( والمنعقد بتاريخ 22/2022استعرض أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات قراره السابق رقم )  -4

علي كتاب معالي وزير الثقافة رقم للتربية والعلوم والثقافية شريطة تعديل اسم الجمعية بالتنسيق مع ُممثل وزارة الثقافة واستنثاء مؤسين، وبعد اطالع أعضاء المجلس 

م، ومضمونه االسم المقترح ) جمعية أروقة للثقافة والموهبة ( وكون االسم يتوافق مع تعليمات أسس ومعايير اختيار أسماء الجمعيات 4/1/2023تاريخ  10/92ث/ 

تثناء مؤسيين قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات الموافقة على تسجيل ) جمعية ونظراً لتقيد الجمعية بشروط المجلس المشار اليها أعاله فيما يتعلق بتعديل االسم واس

 أروقة للثقافة والموهبة ( ضمن اختصاص وزارة الثقافة بدالً من  جمعية أروقة للتربية والعلوم والثقافية .

يات/ قسم تقييم وتطوير الجمعيات والمتضمن اعتماد نموذج استرشادي بعد اطالع أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات على المقترح المقدم من مديرية سجل الجمع -5

للجمعيات ) محضر اجتماع  الجتماعات الهيئات العامة للجمعيات قرر مجلس أدارة سجل الجمعيات الموافقة على اعتماد النموذج االسترشادي الجتماعات الهيئات العامة

وكشف المسددين الشتراكاتهم السنوي (  كما قرر المجلس نشر المقترح على الموقع االلكتروني لسجل الجمعيات الهيئة العامة ، نموذج االنابات ، كشف الحضور، 

 وتعمية على الوزارت المختصة حسب األصول .

 

م، والمتضتتتتتتتتمن حتتتتتتتتل 21/3/2022( والمنعقتتتتتتتتد بتتتتتتتتتاريخ 6/2022استتتتتتتتتعرض أعضتتتتتتتتاء مجلتتتتتتتتس إدارة ستتتتتتتتجل الجمعيتتتتتتتتات قتتتتتتتتراره الستتتتتتتتابق رقتتتتتتتتم )  -6

م، بنتتتتتتتتاء علتتتتتتتتى تنستتتتتتتتب 9/6/2022( نتتتتتتتتاريخ 11/2022جمعيتتتتتتتتة بيتتتتتتتتت االمتتتتتتتتل لرعايتتتتتتتتة االيتتتتتتتتتام والمحتتتتتتتتتاجين والطفولتتتتتتتتة / المحولتتتتتتتتة وقتتتتتتتتراره رقتتتتتتتتم )

م،نظتتتتتتتتراً لحصتتتتتتتتولها علتتتتتتتتى التمويتتتتتتتتل األجنبتتتتتتتتي دون الحصتتتتتتتتول علتتتتتتتتى 3/3/2022تتتتتتتتتاريخ  3187التتتتتتتتوزارة المختصتتتتتتتتة بموجتتتتتتتتب كتابهتتتتتتتتا رقتتتتتتتتم ج ع/ 

( متتتتتتن قتتتتتتانون الجمعيتتتتتتات النافتتتتتتذ، واشتتتتتتارة التتتتتتى االستتتتتتتدعاء المقتتتتتتدم متتتتتتن الستتتتتتيدة نائلتتتتتتة عابتتتتتتدين / 2/ب/20ة عمتتتتتتالً باحكتتتتتتام المتتتتتتادة )الموافقتتتتتتات الرستتتتتتمي

م، والتتتتتتتي تلتتتتتتتمس فيتتتتتته طلتتتتتتب العتتتتتتدول عتتتتتتن 20/12/2022رئتتتتتتيس جمعيتتتتتتة بيتتتتتتت االمتتتتتتل لرعايتتتتتتة االيتتتتتتتام والمحتتتتتتتاجين والطفولتتتتتتة / المحولتتتتتتة بتتتتتتتاريخ 

 اطبة الوزارة المختصة بمضون االستدعاء لبيان الرأي بخصوص طلب العدول عن قرار حل الجمعية ، قرر المجلس مخحل الجمعيةقرار 

االتصااااااااال ماااااااا  م،والمتضتتتتتتتتمن  27/12/2022( تتتتتتتتتاريخ 27/2022استتتتتتتتتعرض أعضتتتتتتتتاء مجلتتتتتتتتس إدارة ستتتتتتتتجل الجمعيتتتتتتتتات قتتتتتتتتراره الستتتتتتتتابق رقتتتتتتتتم ) -7

فاااااي محافداااااة مددباااااا بوضااااا  داللاااااة عائلياااااة خاصاااااة قبااااال الداللاااااة القبلياااااة  المفاااااول و التوافاااااق معاااااه بتعاااااديل االسااااام بماااااا يتناساااااب مااااا  تمثااااايلهم العشاااااائري

حيااااااث طلااااااب االمهااااااال لغايااااااات تزوياااااادنا باالساااااام   مددباااااااالعامااااااةا حيااااااث ان اقلااااااب أبناااااااء القبيلااااااة يقطنااااااون فااااااي محافدااااااة الزرقاااااااء وليساااااات فااااااي محافدااااااة 

ثااااايلهم العشاااااائري وسااااايتم ادراجهاااااا بالجلساااااة القادماااااة المقتااااارا مااااان المفاااااول بالتدسااااايس بعاااااد اتفاقاااااه مااااا  المؤسساااااين علاااااى االسااااام بماااااا يتناساااااب مااااا  تم

حساااااب األصاااااولا واشاااااارة الاااااى االساااااتدعاء المقااااادم مااااان المؤسساااااين بالتساااااجيل االسااااام المقتااااارا وهاااااو جمعياااااة دياااااوان عشااااايرة وابصاااااة )البلاااااوي (  قااااارر 

يااااااة  ديااااااوان عشاااااايرة وابصااااااة مجلااااااس إدارة سااااااجل الجمعيااااااات الموافقااااااة علااااااى تسااااااجيل جمعيااااااة ديااااااوان قبيلااااااى بلااااااي مادبااااااا باالساااااام المقتاااااارا وهااااااو جمع

 )البلوي ( ضمن اختصاص وزارة الداخلية شريطة استثناء مؤسس.

 ناقش المجلس توصيات لجنة المكافات / سجل الجمعيات . -8

( دينتتتتتتار لتتتتتترمي  جستتتتتت  200المتتتتتتل رة المقدمتتتتتتة متتتتتتق مديريتتتتتتة صتتتتتتندو  دعتتتتتت  الجمعيتتتتتتات والمتضتتتتتتمنة طلتتتتتتب ستتتتتتلةة ماليتتتتتتة بقيمتتتتتتة )ناااااااقش المجلااااااس  -9

الستتتتتتتخرا  ستتتتتتندات تستتتتتتجيل ومخططتتتتتتات أراضتتتتتتي وإختتتتتترا  جيتتتتتتد لقطتتتتتتع األراضتتتتتتي العامتتتتتتدة لصتتتتتتندو  دعتتتتتت  الجمعيتتتتتتات متتتتتتق دامتتتتتترة األرضتتتتتتي االستتتتتتتثمار 

 وجرر المجل  الموافقة على ان يت  تسديها ضمق فواتير حسب األصول . والمساحة

5-  
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ؤتمر قرر المجلس الموافقة على ارسال رسائل نصية لكافة مؤسسات المجتمع المدني للجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات بخصوص تعبيئة استبيان م كما -10
 الحماية االجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني .

 
 

 قرر المجلس الموافقة على تغطية اعالن نفقات حل جمعيات في الصحف اليومية . -11
 

 

 

 اميق سر مجل  إدارة سجل الجمعيات                                 ( ظهراً                                1.30نتهى االجتماا الساعة ) ا

 حافظ يوسف الزبون                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 


