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 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 
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 أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات

 المنصب االسم الرقم

 مجلس إدارة سجل الجمعياترئيس وزيرة التنمية االجتماعية /  وفاء سعيد يعقوب بني مصطفىمعالي  1-

 أمين عام سجل الجمعيات عطوفة طه المغاريز 2-

 ممثل وزارة التنمية االجتماعية السيد محمود طريخم 3-

 ممثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية السيد سعد الوزي 4-

-5  ممثل وزارة البيئة العضايلةالمهندس هيثم  

6-  ممثل وزارة وزارة الداخلية السيد طارق المجالي 

7-  ممثل وزارة الثقافة السيد احمد العونه 

8-  ممثل وزارة السياحة واالثار السيد محمد الجبور 

9-  ممثل وزارة األوقاف  السيدة حسناء العنانبة 

10-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري االنسة زين السحيمات 

11-  قطاع العمل التطوعي والخيريممثل  السيد وائل فكتور سليمان 

12-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري احمد شطناويالسيد  

13-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري السيدة نتاشا الشوارب 
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 الغياب :
 احمد العون / ممثل وزارة الثقافة . -1
 نتاشا الشوارب / ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري . -2
 

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

   -: جدول االعمال

 

  - :وعلى النحو التالي جمعية (21جمعيات عدد ) تسجيل .1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة الثقافة . -

 وزارة البيئة. -

 وزارة السياحة واالثار -

 وزارة الزراعة. -

 وزارة الصحة . -

 جمعيات اجنبية. -

 

 حسب الكشف المرفق.تعديل انظمة اساسية للجمعيات  .2

 

 . حل جمعيات حسب الكشف المرفق.  3

 

جمعيتتتتتتتتة االر تتتتتتتتاد م، والمتضتتتتتتتتمق الموافقتتتتتتتتة علتتتتتتتتى تستتتتتتتتجيل 10/11/2022( تتتتتتتتتاري  22/2022. استتتتتتتتتكمال جتتتتتتتترار المجلتتتتتتتت  الستتتتتتتتا ق رجتتتتتتتت  )4

 ."جمعية صقل المهارات الثقافية ليصبح "  الثقافي  ريطة تعديل اس  الجمعية

 

مناجشتتتتتة االستتتتتتدعان المقتتتتتدم متتتتتق المثتتتتتو   تستتتتتجيل جمعيتتتتتة  ااثتتتتتة  تتتتتبا  امردل والمتضتتتتتمق  لتتتتتب  عتتتتتادة النظتتتتتر  قتتتتترار المجلتتتتت  المتعلتتتتتق  .5

  تسجيل الجمعية  ريطة تعديل اس  الجمعية.
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المتتتتتتلمرة المتعلقتتتتتتة  مووتتتتتتوا تستتتتتتجيل ديتتتتتتوال العشتتتتتتاةر والقباةتتتتتتل والمتضتتتتتتمق وتتتتتترورة اختتتتتتل موافقتتتتتتة الحتتتتتتام  ا دار  فتتتتتتي منتتتتتتا ق . مناجشتتتتتتة 6

 تواجد أ نان القبيلة ومخا بة مستشارية العشاةر  للك.

 

  عادة النظر في جرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات. .7

 

 

عتتتتتر  مجموعتتتتتة الوثتتتتتاةق المتعلقتتتتتة  ملتتتتتف استتتتتيل اممتتتتتوال وتمويتتتتتل ا راتتتتتا  لخايتتتتتات اعتماداتتتتتا )مخلتتتتت  التقريتتتتتر، دليتتتتتل الرجا تتتتتة ، خطتتتتتة  . 8

 التثتيش ،  ر ور ميف تحمي منظمتك ( .

 

  .تخطية نثقات اعالل حل جمعيات محلولة في الصحف اليومية  . 9

 

 ات القرار

 

االجتماع عطوفة امين عام سجل الجمعيات نائب اجتمع اعضاء مجلس ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحددين لمناقشة جدول األعمال سالف الذكر، وترأس 

 رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات .

ات المعتمييييييد ميييييين السييييييجل وقييييييام مم لييييييي فييييييي مييييييا يتعلييييييت  تسييييييجيل الجمعيييييييات تيييييي  اسييييييتعرا   ل ييييييات الجمعيييييييات المقدميييييية  سييييييب ت يييييينيف الجمعييييييي -1

الييييييواارات المعت يييييية  عيييييير  الجمعيييييييات العاصيييييية  كييييييل واارة مييييييع وثييييييع التوصيييييييات ال نييييييية للييييييواارة عليييييي  كييييييل جمعييييييية  ييييييي  تميييييي  الموافقيييييية عليييييي  

 : تسجيل جمعيات مواعة عل  الواارات التالية

   ( :9 واارة التنمية االجتماعية )   جمعيات  . 

 (  1واارة الداخلية ).   جمعية 

  جمعية   ( 2)  ال يئة واارة. 

 (    جمعية .2واارة السيا ة واالثار ) 

 ( جمعيات لعدم تحقيت شرو  التسجيل7وفي صعيد مت ل  قرر الجلس عدم الموافقة عل  تسجيل جمعيات ) 
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قيييييرر المجلييييييس الموافقيييييية عليييييي  ييييييي  وعل  جمعييييييية (15نييييياقض االعضيييييياء  ل ييييييات تعيييييديل االن ميييييية االساسييييييية المقدمييييية ميييييين الجمعيييييييات وعيييييدد ا ) -2

وإصيييييدار  توصييييييات ميييييدير مديريييييية سيييييجل الجمعييييييات وعطوفييييية اميييييين عيييييام سيييييجل الجمعييييييات فيميييييا يتعليييييت  تعيييييديل االن مييييية االساسيييييية للجمعييييييات

 . األن مة األساسية لكل منها  سب األصول 

 

(ممالالالالالالنماالالالالالال  انم  ذموبالالالالالال  م     الالالالالال ما  الالالالالال  م1/أ/20عمالالالالالالكام المالالالالالال  م  مالالالالالال   م منيييييياقض األعضيييييياء موثييييييوع   ييييييل الجمعيييييييات وعلييييييي  قييييييرر المجلييييييس و -3
(م19علالالالالالالبمم االالالالالالبيمموالالالالالال  لم  الالالالالالا بجم  مدالالالالالالم م مالالالالالالامذموبالالالالالال ماالالالالالالججممذلالالالالالال م   ج ماالالالالالالذام  ذموبالالالالالال  م  ما   الالالالالال معلالالالالالالبملالالالالالالام  ذموبالالالالالال  ماعالالالالالال    م 

مذموب م.م

 دالم م مالامذموبال ماالججم  مذلال م  ما   ال معلالبممم(ممنما  انم  ذموب  م      ما    معلبمم ابيممو  لم  ا بجم  م1/أ/20عمكام الم  م  م   م موا لماب قمممصامم

 يل الجمعييات (مذموب ملام دمب جيم    معلبمجغ  م  هب م  و م م لذموب م   لا،ما لم   م  االب قما اللم   م  االب قماالججم  مذلال م  ما   ال م4لامذموب  مع  م 

( لتلقيهيا 1، كميا قيرر المجليس الموافقية علي   يل جمعيية عيدد ) رية للجمعية ( جمعية  والمتضمن عدم تمكين الهيئة اإلدارية المؤقتة من انتعاب  يئة إدا11عدد )

 التمويل األجن ي دون الح ول عل  الموافقات الرسمية .

 ،ما  ممءالالمنم  ما   الال معلالالبمماالالذبامذموبالال م  ج الال  م10/11/2022(ممالال جب م22/2022 االالموجأمأعءالال  ممذلالال مس  ج ماالالذام  ذموبالال  ماالالج ج م  االال  قمجاالال م مم-4

"مامالانم  اال م جبط ممو بام ا م  ذموب ما و م طكعمأعء  م  مذل معلبم  م مجحم  م   ممنم  ذموب م   ا م  ذ ب ما ام"مذموبال مصال ام  مهال ج  م  ث   بال   ث   لم

 مهال ج  م  ث   بال ممءالمنم  م مجحمبما  قممعممولبم  مأا مامو ببجم دمب جمأام  م  ذموبال  ماالججممذلال مس  ج ماالذام  ذموبال  م  ما   ال معلالبمماالذبامذموبال مصال ام 

م دمص  ما  ج م  ث    م   اممنمذموب م  ج   م  ث   لمم.

م  اشم ألعء  مماءاعمسع   م   ظجمعلبمع  م  ما    معلبمماذبامذموب  م.م-5
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غيرهوا مون االسوماء التوي القبائول أو العشوائر أو العوائوت وسوم إجمعيوات التوي تحمول البخصوو  تسوجيل  أيممكلظ  ممج ممنما امما م جب م  و  ئجما  ج م    دلب مم-6

م.الجوار  دول القبائل أو العشائر أو العائوت فيبعض تلك ل متداد الجغرافي االتعبر عن 

 من متك.  رشور كيف تحمي  -3

 

ماججم  مذل م  ما    معلبممغطب م عكنم ف   ملامذموب  م لم  صلفم  بامب . -9
 

 امين سر مجلس إدارة سجل الجمعيات ( ظهراً                                                                   12.30انته  االجتماع الساعة ) 

  افظ يوسف الز ون                                                                                                                                                   

 ،ما  ممءالمنم  ما   ال معلالبمماالذبامذموبال مسغ ثال م10/11/2022(ما  م و ال م مال جب م22/2022 اموجأمأعء  ممذل مس  ج ماذام  ذموب  ماج ج م  اال  قمجاال م مم-6

سع   م   ظالجم اللماالج جم  مذلال مم   يم ألج نم جبط ممو بام ا م  ذموب ما     ج م  بم  ام ع  م  م   ممنم  مفاأم ماذبامذموب مسغ ث م   يم ألج نما   يمبطليم بهم

 ما  ممءالمنم  ما   ال م الجبط م  م  جم  بهمأعك مم   ما    معلبمماذبام  ذموب م انممو بام  ا ،ماججممذل مس  ج ماذام  ذموب  م  مامبال معلالبماالج ج م  م ال جم  بالهمأعالك

ممو بام ا م  ذموب م.

 الالالالالالجأيممالالالالالالاممالالالالالالنما  ج م    دلبالالالالالال مامام الالالالالال جمذك الالالالالال م  ملالالالالالال م  موظالالالالالال م  الالالالالال انم  و الالالالالال ئجملبالالالالالال امماالالالالالالججممذلالالالالالال مس  ج ماالالالالالالذام  ما   الالالالالال معلالالالالالالبم  االالالالالالم ئ  م-7

مم-منملبث:المعنية  شؤون الق ائل والعشائر والعائالت ودواوينها ماذبام  ذموب  م

م  ا م  فوللم ل  بل مأام  و بج مأام  و ئل م.مم-1

مما ذ م    بل مأام  و بج مأام  و ئل م   د جط م  ذمم عب م(م لم  مل  ظ ماأام  لا  .مأم منم-2

ما اامممثبام أل د  مم  ملم  طليممنمدكام امم  جمج يم  ل م م إل  جي.م-3

 . سم الجمعية ومؤسسيهاإستكمال اجراءات تسجيل مثل تلك الجمعيات على إعلى  االقاربعتراضات من إعدم وجود  -4

م.جراء تسجيل مثل تلك الجمعيات  بينهمثارة النعرات والحساسية إ أن تسجيلها ال يؤدي الىضرورة التأكد   -5

 طالالالالالكعمأعءالالالالال  م  مذلالالالالال معلالالالالالبم  اثالالالالال ئقم  م الالالالال  ممالالالالالنمم بجبالالالالال ماالالالالالذام  ذموبالالالالال  /مااالالالالال ممم  لالالالالال مغاالالالالالام ألمالالالالالا اماممابالالالالالام إلج الالالالال يماالالالالالججممذلالالالالال مم والالالالال  -8

مس  ج ماذام  ذموب  م  ما    معلبم عمم  م  اث ئقم  ممول  م ملفمغاام ألما اماممابام إلج  يما لم

 دليل الرقا ة. م-1

 خطة الت تيض.  -2
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