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الغياب  /السيد احمد العونه  /ممثل وزارة الثقافة .
.
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 وعلى النحو التالي- :
 وزارة التنميــة االجتماعية. وزارة الداخلية. وزارة الثقافة. وزارة البيئة. جمعيات اجنبية -2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ( )10جمعيات .
-3حل جمعيات عدد ( )7جمعيات .
-4إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات حسب الكشف المرفق.
 -5مناقشةةةةةة متةةةةةاي معةةةةةالي وزيةةةةةر الثقافةةةةةة والمت ةةةةةمم طلةةةةةب العةةةةةدول عةةةةةم قةةةةةرار حةةةةةل جمعيةةةةةة منتةةةةةد الح ةةةةةم للتةةةةةرا والثقافةةةةةة المحولةةةةةة موجةةةةةب
قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات رقم ( )2021/12تاريخ 2021/6/14م.
 -6مناقشةةةةةةة مةةةةةةيمرة مةةةةةةدير مديريةةةةةةة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات وم ةةةةةةمونما وجةةةةةةود عةةةةةةدد مةةةةةةم الجمعيةةةةةةات تةةةةةةم تسةةةةةةجيلما مةةةةةةم قبةةةةةةل مجلةةةةةةس إدارة سةةةةةةجل
الجمعيات ولم يتم استالمما مم قبل المفوض.
-7مناقشة متاي معالي وزير الداخلية فيما يتعلق موضوع العدول عم حل جمعية عشائر قاوية مأد ا.
 -8مناقشةةةةةةةة مشةةةةةةةروحات مديريةةةةةةةة الشةةةةةةةاو القانونيةةةةةةةة فيمةةةةةةةا يتعلةةةةةةةق قةةةةةةةرار المجلةةةةةةةس السةةةةةةةا ق رقةةةةةةةم ( )2021/21تةةةةةةةاريخ  2021/11/1والمتخةةةةةةةي
فيه قرار تعديل نص المادة ( )18والمتعلق مدة والية الميئة اإلدارية لجمعية الشا ات المسيحية  /مأد ا.
-9ال موافقةةةةةةة علةةةةةةى عةةةةةةرس مكافةةةةةةاة مع ةةةةةةان مجلةةةةةةس إدارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات وامةةةةةةيم السةةةةةةر ومةةةةةةدير مديريةةةةةةة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات ومةةةةةةدير مديريةةةةةةة
عندوق دعم الجمعيات دل ح ور جلسات.
 -10الموافقةةةةةةة علةةةةةةى اعتمةةةةةةاد لسةةةةةةمان لجنةةةةةةة المكرمةةةةةةة الملكيةةةةةةة السةةةةةةامية المشةةةةةةكلة موجةةةةةةب متةةةةةةاي معةةةةةةالي وزيةةةةةةر التنميةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة  /رئةةةةةةيس
مجلس إدارة سجل الجمعيات رقم س م  /ص د 2792/2/تاريخ 2022 /12/ 20م.
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-11الموافقة على اعتماد لسس دعم المكرمة الملكية السامية والتي تم إقرارها مم قبل اللجنة المشكلة.
 -12تنفيةةةةةي مكرمةةةةةة عةةةةةاحب الجاللةةةةةة الملةةةةةا عبةةةةةد الثةةةةةاني ةةةةةم الحسةةةةةيم المعظةةةةةم حفظةةةةةة ورعةةةةةا والمتعلقةةةةةة الجمعيةةةةةات الخيريةةةةةة والمرامةةةةة
التةةةةةةي ترعنةةةةةةى رعايةةةةةةة اميتةةةةةةام والمعةةةةةةاقيم والمسةةةةةةنيم وتوا االحتياجةةةةةةات الخاعةةةةةةة فةةةةةةي مختلةةةةةةف محافظةةةةةةات المملكةةةةةةة ةةةةةةرس مبلةةةةةة ()500000
خمسمائة للف دينار.
وقائع االجتماع-:
االجتمعععععاع
و ععععع
اجتمعععععع امجعععععار سجعععععم ااا ف عععععس السمانعععععاد نعععععق الج عععععام والملعععععام المرعععععجاما لم اق ععععع جعععععجو ا ممعععععا عععععال الععععع
ئعععععنم سجععععععم اا ف عععععس السمانععععععاد و رجععععع مط نععععع ا ععععععنا معععععا عععععس السمانععععععاد نائععععع ئععععععنم
اعععععالق ولمععععع الت منعععععع االجتمامنععععع
اه
سجم اا ف س السماناد وق المسجم الم انق مجى ججو االمما وامتمااه منا لان
عععععع ن السمانععععععاد الماتمععععععج ععععععا السععععععس وقععععععا
 -1نععععععق ععععععا متاجععععععت تسععععععسن السمانععععععاد عععععع ا ععععععتا ات اجمععععععاد السمانععععععاد المقج عععععع سعععععع
مثجععععععق العععععع لا اد المجت عععععع اعععععع ت السمانععععععاد الجا عععععع لعععععع ولا ف ععععععع وضععععععع الت ععععععناد ال نعععععع لجعععععع لا ف مجععععععى عععععع جمانعععععع نعععععع
مت الم انق مجى سسن جماناد لم مجى ال لا اد التالن :
 ولا ف الت من االجتمامن  ) 10 ( :جماناد .
 ولا ف الجاخجن  )2 ( :جمان .
 ولا ف الثقان ( )2جماناد .
 ولا ف المنئ ( )2جمان .
ق المسجم مج الم انق مجى سسن السماناد ( )3جماناد .
 ومجى انج ت
 - -2نععععععاقا االمجععععععار اجمععععععاد اععععععجم االنلمعععععع اال ا ععععععن المقج عععععع ععععععا السمانععععععاد ومععععععجا ا ( )10اجعععععع وقعععععع المسجععععععم الم انقعععععع مجععععععى
عععععععناد عععععععجم جم مععععععع عععععععس السمانعععععععاد ومط نععععععع ا عععععععنا معععععععا عععععععس السمانعععععععاد ننمعععععععا متاجعععععععت تاعععععععجم االنلمععععععع اال ا عععععععن لجسمانعععععععاد
.
و جا ا نلم ا ا ن لل ها س ا
 -3نععععععاقا االمجععععععار ضعععععع ع عععععع السمانععععععاد الم سعععععع هععععععا الرعععععع ععععععا قمعععععع العععععع لا اد المجت عععععع ومععععععجا ا ( )7جمانععععععاد نعععععع قعععععع
المسجم الم انق مجى جها س سن ال ل اد المجت .
 -4ومجى

انج اخ ناقا االمجار

ض ع امااف ال ل نق ق ا مج الم انق مجى سسن جماناد ومجا ا ( )8جماناد .
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 -6ا ععععععتا ت مجععععععار المسجععععععم تععععععاي اععععععالق ولمعععععع الثقانعععععع والمتجععععععما اجعععععع الاععععععجو مععععععا قعععععع ا عععععع جمانعععععع تععععععج الر ععععععا لجتعععععع ا
والثقانعععععععع المر لعععععععع م جعععععععع قعععععععع ا سجععععععععم اا ف ععععععععس السمانععععععععاد قعععععععع ( )2021 12ععععععععا م  . 2021 6 14نعععععععع قعععععععع المسجععععععععم
ا جمعععععاع الم انقععععع مجعععععى الاعععععجو معععععا ععععع جمانععععع تعععععج الر عععععا لجتععععع ا والثقانععععع وامتما عععععا قائمععععع و سعععععسج ضعععععما اخت عععععا ولا ف
الثقان .
 -7ااجعععععع ا مجعععععار مجعععععى المععععع ف عععععجم جم مععععع عععععس السمانعععععاد و جعععععم نها وجععععع ا معععععجا عععععا السمانعععععاد ععععع سعععععسنجها عععععا قمععععع سجعععععم
ال جعععععا
اا ف عععععس السمانعععععاد ولععععع معععععت ا عععععت ها عععععا قمععععع الم ععععع ت .نععععع قععععع المسجعععععم جاامععععع الععععع ل اد المجت ععععع لهععععع ا الج ععععع
.
س ا
الق ا الم ا
 -8نعععععاقا ا مجعععععار تعععععاي اععععععالق ولمععععع الجاخجنععععع ننمعععععا متاجععععععت م ضععععع ع الاعععععجو مععععععا ععععع جمانععععع م عععععائ قاومعععععع ا عععععا نععععع قعععععع
المسجم الت نج مجى ق ا ه السا ت والمتجما جمان م ائ جقاوم اا ا .
 -9ا ععععععععتا ت االمجععععععععار عععععععع و اد جم معععععععع ال ععععععععسوم القان ننعععععععع ننمععععععععا متاجععععععععت قعععععععع ا المسجععععععععم السععععععععا ت قعععععععع ( )2021 21ععععععععا م
 2021 11 1والمتجععععععع ننعععععععن قععععععع ا تاعععععععجم نععععععع المعععععععااف ( ) 18والمتاجعععععععت معععععععجف والمععععععع الهنئععععععع اياا مععععععع لسمانععععععع ال عععععععا اد المسعععععععنرن
سجعععععم اا ف عععععس السمانعععععاد التا نعععععج مجعععععى قععععع ا ه السعععععا ت والمتجعععععما اعععععجم نععععع المعععععااف ( )18والمتاجقععععع الهنئععععع االاا مععععع
ا عععععا قععععع
ععععع ا
لت عععععم معععععجا امجعععععار الهنئععععع االاا مععععع ( )11مجععععع اة و عععععجف والمععععع الهنئععععع االاا مععععع ع عععععع ععععع اد عععععجالة عععععا ععععع تام مجعععععى ام مسععععع
التاجم مجى الهنئ االاا م القاا ولنم الرالن .
لانعععععع ف مجععععععار سجععععععم ااا ف ععععععس السمانععععععاد ععععععج جعععععع ججسععععععاد
سجععععععم ااا ف ععععععس السمانععععععاد الم انقعععععع مجععععععى عععععع
 -10قعععععع
ممجععععع ( )75ام عععععا معععععا ععععع ججسععععع اقعععععع ججسعععععتنا عععععه ما غ رعععععج اق عععععى ممجععععع ( )150ام عععععا عععععه ما غعععععظ ال لععععع معععععا معععععجا واوقعععععاد
ععععععععاد عععععععع جوق امعععععععع السمانععععععععاد امتمععععععععا اغ ععععععععا ععععععععا م  2022 1 1ولغامعععععععع ععععععععا م 2022 12 31
ععععععععا ج
االجتمامععععععععاد عععععععع
لانععععععععاف
استتتتتتتت ا للتععععععععاي اولعععععععع ئععععععععنم العععععععع ل ار قعععععععع  9620 2 2 31ععععععععا م  ، 2012 4 12والمتجععععععععما الم انقعععععععع مجععععععععى عععععععع
تتتتتتة مك تتتتتت و رمتتتتتت ستتتتتتة مل تتتتتتا
مجععععععار سجععععععم ااا ف ععععععس السمانععععععاد  ،كمتتتتتت لتتتتتتةة مل تتتتتتا ا اةو ستتتتتتلص ا لمأ تتتتتت ا م ا تتتتتت تتتتتت
تتتتتت ة ك تتتتتت ال تتتتتت  )150تتتتتت ة تتتتتت ة امتمععععععا اغ ععععععا ععععععا م
م تتتتتت  ) 75تتتتتت ة كتتتتتتص ل ستتتتتت التتتتتت( ل ستتتتتت
ا اةو ستتتتتتلص ا لمأ تتتتتت
 2022 1 1ولغام ا م . 2022 12 31
لانععععععاف للعععععع ععععععا ععععععجم جم معععععع عععععع جوق امعععععع
سجععععععم ااا ف ععععععس السمانععععععاد الم انقعععععع مجععععععى عععععع
تتتتتتأ م تتتتتتص قعععععع
 -11تتتتتت
السمانععععععاد السععععععنج مجععععععق ال مععععععام و ععععععجم جم معععععع ععععععس السمانععععععاد السععععععنجف ختععععععا عععععع نلاد ععععععج جعععععع ججسععععععاد سجععععععم ااا ف ععععععس
السمانعععععاد ممجععععع ( )75ام عععععا مععععععا ععععع ججسععععع اقععععععع ججسعععععتنا عععععه ما غ رعععععج ق ععععععى ممجععععع ( )150ام ا عععععه ما غ غععععععظ ال لععععع معععععا مععععععجا
واوقاد االجتماماد و لك امتما اغ ا ا م  2022 1 1ولغام ا م . 2022 12 31
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الم عععععععااق مجععععععى ععععععلن لس عععععع المل عععععع المجلنعععععع السععععععا ن لاعععععععا 2022
تتتتتتأ اإتتتتتتة لتتتتتتةة مل تتتتتتا اةو ستتتتتتلص ا لمأ تتتتتت
 -12تتتتتت
والم ععععععلج ععععععا قمعععععع اععععععالق ولمعععععع الت منعععععع االجتمامنعععععع ئععععععنم سجععععععم ااا ف ععععععس السمانععععععاد والمتاجقعععععع السمانععععععاد الجن معععععع والم ا ععععععج
التق ةا ى مام ا متا والمااقنا والمس نا و و اال تناجاد الجا نق جتج رانلاد الممجل .
 -13ونعععععععق اد السعععععععناق قععععععع المسجعععععععم امتمعععععععاا عععععععم و اعععععععامن ععععععع المل ععععععع المجلنععععععع السعععععععا ن لاعععععععا  2022والمتاجقععععععع السمانعععععععاد
الجن م والم ا ج التق ةا ى مام ا متا والمااقنا والمس نا و و اال تناجاد الجا نق جتج رانلاد الممجل .
سجعععععم اا ف عععععس السمانعععععاد الم انقععععع مجعععععى نععععع ل ععععع عععععا الس لععععع المجعععععك ممعععععج الثعععععانق عععععا الرسعععععنا المالععععع
 -14معععععا قععععع
و مععععععععاه والمتاجقعععععععع السمانععععععععاد الجن معععععععع والم ا ععععععععج التععععععععق ةا ععععععععى مامعععععععع ا متععععععععا والماععععععععاقنا والمسعععععععع نا و و اال تناجععععععععاد
لعععععععع
مج ( )500000خمسمائ ال ام ا و لك ( )319جمان
الجا نق جتج رانلاد الممجل

 -ومجنن انتهى االجتماع نق ما السام (ال ا جف وال

ا نا

ظه ا) واق

رج االجتماع ومجا

سجم ااا ف س السماناد
انظ م

الج م
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