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 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 25/1/2023تاريخ   (2/2023رقم الجلسة )

 
 

 أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات

 المنصب االسم الرقم

 إدارة سجل الجمعيات رئيس مجلسوزيرة التنمية االجتماعية /  وفاء سعيد يعقوب بني مصطفىمعالي  1
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  نتاشا الشوارب  -2احمد العون     -1 الغياب :
 

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

   -: االعمالجدول 

 

  -جمعية وعلى النحو التالي:  (10جمعيات عدد ) . تسجيل1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة الثقافة. -

 وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية. -

 

 حسب الكشف المرفق.تعديل انظمة اساسية للجمعيات . 2

 

 

المكرمةةةةةة الملكيةةةةةة السةةةةةامية والتةةةةةي تةةةةة  شقراربةةةةةا مةةةةةل قوةةةةةل اللجنةةةةةة المشةةةةةكلة  موجةةةةةب  تةةةةةا  معةةةةةالي وزيةةةةةرة التنميةةةةةة .  الموافقةةةةةة علةةةةةى اعتمةةةةةاد  سةةةةة  دعةةةةة  3

 م.10/11/2022تاريخ  3/3002االجتماعية / رئي  مجل  شدارة سجل الجمعيات رق    س/ 

 

.  تنفيةةةةةةة مكرمةةةةةةة اةةةةةةاحب الجاللةةةةةةة الملةةةةةةم عوةةةةةةد ا الثةةةةةةاني  ةةةةةةل الحسةةةةةةيل المعظةةةةةة  حفظةةةةةةة ا ورعةةةةةةا  والمتعلقةةةةةةة  الجمعيةةةةةةات ال يريةةةةةةة والمرا ةةةةةة  التةةةةةةي 4

( خمسةةةةةةةمائة 500000تُعنةةةةةةى  رعايةةةةةةة األيتةةةةةةام والمعةةةةةةاقيل والمسةةةةةةنيل وموا االحتياجةةةةةةات ال ااةةةةةةة فةةةةةةي م تلةةةةةةف محافظةةةةةةات المملكةةةةةةة   ةةةةةةرف مولةةةةةة  )

  لف دينار. 

 

مناقشةةةةةةة المةةةةةةة رة المقدمةةةةةةة مةةةةةةل مديريةةةةةةة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات والمتلةةةةةةمل ملةةةةةةب انةةةةةةدما  سةةةةةةيدات ابةةةةةةل الجوةةةةةةل لرعايةةةةةةة ال فةةةةةةل ال يريةةةةةةة مةةةةةة  جمعيةةةةةةة   .5

  عوان في عمل ال ير ال يرية  

 

 .   شعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات.6
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والمتلةةةةةةمل ملةةةةةةب جمعيةةةةةةة ال فيلةةةةةةة ال يريةةةةةةة للنتةةةةةةو   ال فةةةةةةل شع ةةةةةةا  فراةةةةةةة ش ةةةةةةافية لتنفيةةةةةةة .  مناقشةةةةةةة  تةةةةةةا  مةةةةةةدير التنميةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة ال فيلةةةةةةة 7

مشةةةةةرور قةةةةةوارير حجريةةةةةة واسةةةةةمنتية وتنسةةةةةيق الةةةةةورد ال ةةةةةناعي والُممةةةةةوم مةةةةةل اةةةةةندو  دعةةةةة  الجمعيةةةةةات والمت ةةةةةة  قةةةةةرار المجلةةةةة  فةةةةةي جلسةةةةةت  رقةةةةة  

 معية  نود االتفاقية.م،  استرداد المول  دع  المشرور لم الفة الج23/11/2022( تاريخ 23/2022)

.  مناقشةةةةةةة المةةةةةةة رة المقدمةةةةةةة مةةةةةةل مديريةةةةةةة اةةةةةةندو  دعةةةةةة  الجمعيةةةةةةات والمع وفةةةةةةة   علةةةةةةى مةةةةةةة رة   مديريةةةةةةة الجمعيةةةةةةات/ الةةةةةةوزارة والمتلةةةةةةمل سةةةةةةقوم 8

 اس  الموظفة   ليالي سعادة والموظفة مجد الوالون  مل  شوفات الدفعة األخيرة للعامليل في ق ار الجمعيات.

 م.2023رة المقدمة والمتلمل ارف مكافأة  علا  مجل  شدارة سجل الجمعيات واميل سر المجل  لعام .  مناقشة المة 9

.  مناقشةةةةةةة المةةةةةةة رة المقدمةةةةةةة مةةةةةةل مديريةةةةةةة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات والمتلةةةةةةمل النةةةةةةا  ملةةةةةةب تسةةةةةةجيل جمعيةةةةةةة سلسةةةةةةلة االمةةةةةةل لو سةةةةةةموور / فةةةةةةرر اجنويةةةةةةة 10

 نظراً لعدم تقيد الجمعية  شروم المجل .

 

 .نفقات اعالن حل جمعيات محلولة في ال حف اليومية.  تن ية 11

 

 ات القرار

 

االجتمار ع وفة اميل عام سجل الجمعيات نائب اجتم  اعلا  مجل  ادارة سجل الجمعيات في ال مان والمكان المحدديل لمناقشة جدوم األعمام سالف الة ر، وتر س 

 الجمعيات.رئي  مجل  شدارة سجل 

مثلي الوزارات الم ت ة  عر  الجمعيات مُ ما يتعلق  تسجيل الجمعيات ت  استعرا  ملوات الجمعيات المقدمة حسب ت نيف الجمعيات المعتمد مل السجل وقام  في -1

 : اليةال ااة  كل وزارة م  و   التوايات الفنية للوزارة على  ل جمعية حيث تمت الموافقة على تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات الت

 ( :4وزارة التنمية االجتماعية )   جمعيات  . 

 (  جمعية   .2وزارة الداخلية ) 

 ( جمعية .2وزارة الثقافة ) 

 ( لعدم استكمام شروم التسجيل .2وفي سيا  مت ل قرر المجل  عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ) 

 

قرر المجل  الموافقة على توايات مدير مديرية سجل الجمعيات وعلي    جمعية (21االعلا  ملوات تعديل االنظمة االساسية المقدمة مل الجمعيات وعددبا ) ناقش -2

 .  و ما ورد  تنسيوات المجل   وشادار األنظمة األساسية لكل منتا حسب األاوم وع وفة اميل عام سجل الجمعيات فيما يتعلق  تعديل االنظمة االساسية للجمعيات

م، والمتعلقة  الجمعيات ال يرية والمرا   التي تُعنى  رعاية االيتام 2023قرر المجل  الموافقة على اعتماد  س  ومعايير ارف المكرمة الملكية السامية لعام  -3

 والمعاقيل والمسنيل وموا االحتياجات ال ااة في م تلف محافظات المملكة .
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تنفية مكرمة ااحب الجاللة الملم عود ا الثاني  ل الحسيل المعظ  حفظة ا ورعا  والمتعلقة  الجمعيات ال يرية ذات السياق قرر المجلس الموافقة على  في -4

 ( خمسمائة  لف دينار.500000)والمرا   التي تُعنى  رعاية األيتام والمعاقيل والمسنيل وموا االحتياجات ال ااة في م تلف محافظات المملكة   رف مول  

 كما قرر المجلس الموافقة على اندماج جميع سيدات اهل الجبل لرعاية الطفل الخيرية مع جمعية أعوان في عمل الخير الخيرية . -5

ضمن عدم الموافقة على تسجيل جمعيات ناقش األعضاء موضوع إعادة نظر بعدم الموافقة على تسجيل جمعيات وعليه قرر المجلس التأكيد على قراره السابق والمت -6

 نظراُ لعدم استكمال شروط تسجيل الجمعيات .

جرية  تا  مدير التنمية االجتماعية ال فيلة والمتلمل ملب جمعية ال فيلة ال يرية للنتو   ال فل شع ا  فراة ش افية لتنفية مشرور قوارير حناقش األعضاء  -7

م،  استرداد المول  دع  23/11/2022( تاريخ 23/2022موم مل اندو  دع  الجمعيات والمت ة  قرار المجل  في جلست  رق  )واسمنتية وتنسيق الورد ال ناعي والمُ 

لتنفية المشرور على ان يت  متا عة تنفية  30/3/2023االتفاقية وعلي  قرر المجل  الموافقة على شع ا  الجمعية متلة حتى تاريخ المشرور لم الفة الجمعية  نود 

 المشرور  التنسيق م  مديرية التنمية االجتماعي ال فيلة .

المر    مول  اجمالي )   ما قرر المجل  الموافقة على قرر مجل  شدارة سجل الجمعيات الموافقة على ارف مكافاة للموظفة ليالي ماجد سعادة مل مديرية الجمعيات / -8

،  ما قرر المجل  الموافقة على ارف مكافاة للموظفة مجد سال   الوالونة مل مديرية التنمية االجتماعية دير عال  مول  اجمالي ) ( خمسة وستون دينار فقط الغير65

 تصرف من حساب امانات صندوق دعم الجمعيات. فلساً الغير  90( ستة وثالثون دينار و 36.90

( دينار شهرياً 150( دينا رعن جلسة بواقع جلستين شهرياً لحد  اقصى بمبلغ )75وامين سر بواقع )كما قرر المجلس الموافقة على صرف مكافئة العضاء مجلس  9

 بغض النظر عن عدد وواقات االجتماعات |.

 ابق .قرر المجلس الموافقة على الغاء طلب تسجيل جمعية سلسلة االمل لوكسبورغ كفرع لجميعة اجنبية نظراً لعدم تنفيذ شروط المجلس بقراره الس -10

 وقرر المجلس الموافقة على تغطية اعالن حل جميعات في الصحف اليومية . -11

 

 
 

 اميل سر مجل  شدارة سجل الجمعيات                                 ( ظتراً                                1.30انتتى االجتمار الساعة ) 

 حافظ يوسف ال  ون                                                                                                                                                   

 
 

5-  



5 
 

 
 
 


