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 قطاع العمل التطوعي والخيري / ممثل وائل سليمان/ السيد  الغياب. 
. 

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

   :جدول االعمال

  -جمعية وعلى النحو التالي:  (10جمعيات عدد ) تسجيل-1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي  -          

 وزارة الثقافة. -

 وزارة البيئة. -

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين -

-  

 ( جمعيات .7تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ) طلبات -2

 

 . جمعية( 16حل جمعيات عدد )-3

 

 ( جمعيات .6وعددها )إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات -4

 

م، والمتضةةةةةةةةمن الموافقةةةةةةةةة العةةةةةةةةدو  عةةةةةةةةن قةةةةةةةةرار حةةةةةةةةل 2022 1 23تةةةةةةةةاري   108كتةةةةةةةةاو معةةةةةةةةالي وزيةةةةةةةةر التنميةةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةةة رقةةةةةةةة         مناقشةةةةةةةةة -5

 م.2021 9 1( تاري  2021 17جمعية  مركز بشرى والمتخذ فيها قرار بحلها بموجب جلسة رق  )

 

 ل جمعة رحاو االسرة والطفل كفر  لجميعة اجنبيةم، والمتعلق بتسجي2022 1 26( تاري  2022 2استكما  قرار المجلس رق  ) -6

 

 مكافاة أعضاء لجنة دراسات طلبات الحصو  على التمويل األجنبي . -7

مناقشةةةةةةة المةةةةةةذكرة المقدمةةةةةةة مةةةةةةن مةةةةةةدير مديريةةةةةةة اةةةةةةندوم دعةةةةةة  الجمعيةةةةةةات والمتضةةةةةةمن المقتةةةةةةر  المقةةةةةةدم مةةةةةةن مةةةةةةدير مديريةةةةةةة الجمعيةةةةةةات فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق  -8

 ة بنفس الجلسة المتخذ فيها قرار الحل .بحل الجمعيات في الصحف اليومي

 م.2022تجديد االتفاقية الموقعة ماببن جمعية شعا  االمل لذوي االحتياجات الخااة وادنوم دع  الجمعيات لعام  -9
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مناقشةةةةةةةة المةةةةةةةذكرة المقدمةةةةةةةة مةةةةةةةن مةةةةةةةدير مديريةةةةةةةة اةةةةةةةندوم دعةةةةةةة  الجمعيةةةةةةةات والمتضةةةةةةةمن طلةةةةةةةب اسةةةةةةةتئجار مسةةةةةةةتودعات  ااةةةةةةةة بصةةةةةةةندوم دعةةةةةةة   -10

 يات وذلك اليدا  موجودات الجمعيات التي يت  حلها من اثاث ومعدات ولوازم .الجمع

( جمعيةةةةةة وحسةةةةةب الكشةةةةةف المرفةةةةةق نظةةةةةراي لعةةةةةدم وجةةةةةود اراةةةةةدة ماليةةةةةة فةةةةةي 19تغطيةةةةةة نفقةةةةةات اعةةةةة ا حةةةةةل جمعيةةةةةات فةةةةةي الصةةةةةحف اليوميةةةةةة وعةةةةةددها ) -11

 حسابات تلك الجمعيات .

م،  وترشةةةةةةية جمعيةةةةةةة 2022الجمعيةةةةةةة الخيريةةةةةةة لتمكةةةةةةين المةةةةةةرأة  والتةةةةةةي تةةةةةة  ترشةةةةةةحها مةةةةةةن قبةةةةةةل المكرمةةةةةةة الملكيةةةةةةة السةةةةةةامة لعةةةةةةام لعةةةةةةام  اسةةةةةةتبدا  -12 

 شعا  الثريا لرعاية الطفولة     

مناقشةةةةةةة مووةةةةةةو  تحويةةةةةةل موجةةةةةةودات جمعيةةةةةةة مركةةةةةةز دراسةةةةةةات البيئةةةةةةة المبنيةةةةةةة   المحولةةةةةةة مةةةةةةن األثةةةةةةاث المبينةةةةةةة فةةةةةةي محضةةةةةةر اجتمةةةةةةا  الجمعيةةةةةةة  -13

 لصالة جمعية اندوم االيتام لمستقبل االيتام .

 

 القرارات

 

عطوفةةةةةةة  اجتمةةةةةةء اعضةةةةةةاء مجلةةةةةةس ادارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات فةةةةةةي الزمةةةةةةاا والمكةةةةةةاا المحةةةةةةددين لمناقشةةةةةةة جةةةةةةدو  األعمةةةةةةا  سةةةةةةالف الةةةةةةذكر، وتةةةةةةرأ  االجتمةةةةةةا  

وقةةةةةةرر المجلةةةةةةس الموافقةةةةةةة علةةةةةةى جةةةةةةدو  االعمةةةةةةا  واعتمةةةةةةاد  رسةةةةةةميا بكافةةةةةةة رئةةةةةةيس مجلةةةةةةس إدارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات  نائةةةةةةب  امةةةةةةين عةةةةةةام سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات 

 بنود  

فةةةةةةي مةةةةةةا يتعلةةةةةةق بتسةةةةةةجيل الجمعيةةةةةةات تةةةةةة  اسةةةةةةتعرات طلبةةةةةةات الجمعيةةةةةةات المقدمةةةةةةة حسةةةةةةب تصةةةةةةنيف الجمعيةةةةةةات المعتمةةةةةةد مةةةةةةن السةةةةةةجل وقةةةةةةام ممثلةةةةةةي  -1

ى كةةةةةل جمعيةةةةةة حيةةةةةع تمةةةةة  الموافقةةةةةة علةةةةةى الةةةةةوزارات المختصةةةةةة بعةةةةةرت الجمعيةةةةةات الخااةةةةةة بكةةةةةل وزارة مةةةةةء ووةةةةةء التواةةةةةيات الفنيةةةةةة للةةةةةوزارة علةةةةة

 تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التالية:

    ( :2وزارة التنمية االجتماعية     )جمعية  . 

 (   جمعيات .3وزارة الثقافة ) 

  ( جمعية .1)  البيئةوزارة 

 (  جمعية  1وزارة الصناعة والتجارة والتموين ) 

 

وقةةةةةةرر المجلةةةةةةس الموافقةةةةةةة علةةةةةةى تواةةةةةةيات  جمعيةةةةةةات (7نةةةةةةاقا االعضةةةةةةاء طلبةةةةةةات تعةةةةةةديل االنظمةةةةةةة االساسةةةةةةية المقدمةةةةةةة مةةةةةةن الجمعيةةةةةةات وعةةةةةةددها ) - -2

وإاةةةةةدار األنظمةةةةةة األساسةةةةةية  مةةةةةدير مديريةةةةةة سةةةةةجل الجمعيةةةةةات وعطوفةةةةةة امةةةةةين عةةةةةام سةةةةةجل الجمعيةةةةةات فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بتعةةةةةديل االنظمةةةةةة االساسةةةةةية للجمعيةةةةةات

 . لكل منها حسب األاو  

 

حيةةةةةةع قةةةةةةرر  حةةةةةةل ا تيةةةةةةاري  جمعيةةةةةةات( 4نةةةةةةاقا االعضةةةةةةاء مووةةةةةةو  حةةةةةةل الجمعيةةةةةةات المنسةةةةةةب بهةةةةةةا بالحةةةةةةل مةةةةةةن قبةةةةةةل الةةةةةةوزارات المختصةةةةةةة وعةةةةةةددها ) -3

امةةةةةا فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بالحةةةةةل الحكمةةةةةي قةةةةةرر المجلةةةةةس ت جيةةةةةل المووةةةةةو  للجلسةةةةةة القادمةةةةةة  المجلةةةةةس الموافقةةةةةة علةةةةةى حلهةةةةةا حسةةةةةب تنسةةةةةيب الةةةةةوزرات المختصةةةةةة

 ت التي أدت الى التوقف عن ممارسة اعمالها للتاكد من عدد السنوا

 . ( جمعيات 6ناقا االعضاء مووو  اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات وعددها )وعلى اعيد ا ر   -4
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م، 2022 1 23تةةةةةةةاري   108بعةةةةةةةد اطةةةةةةة   اعضةةةةةةةاء مجلةةةةةةةس ادارة سةةةةةةةجل الجمعيةةةةةةةات علةةةةةةةى كتةةةةةةةاو معةةةةةةةالي وزيةةةةةةةر التنميةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةة  رقةةةةةةة        -5

ومرفقةةةةةة االسةةةةةتدعاء المقةةةةةدم مةةةةةن الجمعيةةةةةة  والمتضةةةةةمن طلةةةةةب الموافقةةةةةة عةةةةةن العةةةةةدو  عةةةةةن قةةةةةرار حةةةةةل جمعيةةةةةة مركةةةةةز بشةةةةةرى وبنةةةةةاء علةةةةةى تنسةةةةةيب  معةةةةةالي 

وزيةةةةةر التنميةةةةةة االجتماعيةةةةةة  فةةةةةي كتابةةةةةم المشةةةةةار اليةةةةةم اعةةةةة   والمتضةةةةةمن الموافقةةةةةة علةةةةةى العةةةةةدو  عةةةةةن قةةةةةرار حةةةةةل الجمعيةةةةةة، وعليةةةةةم قةةةةةرر مجلةةةةةةس ادارة 

م، واعتبةةةةةةةار جمعيةةةةةةةة مركةةةةةةةز بشةةةةةةةرى والتةةةةةةةي تحمةةةةةةةل الةةةةةةةرق  2021 9 1( تةةةةةةةاري  2021 17الجمعيةةةةةةةات الرجةةةةةةةو  عةةةةةةةن قةةةةةةةرار  السةةةةةةةابق رقةةةةةةة  )سةةةةةةةجل 

 ( قائمة ومسجلة ومن ا تصاص وزارة التنمية االجتماعية.2010011300022 الوطني )

 

م، والمتضةةةةةةةمن  طلةةةةةةةب معلومةةةةةةةات مةةةةةةةن المفةةةةةةةوت 2022 1 26( والمنعقةةةةةةةد بتةةةةةةةاري  2022 2لقةةةةةةةرار مجلةةةةةةةس إدارة سةةةةةةةجل الجمعيةةةةةةةات رقةةةةةةة  ) الحقةةةةةةةا -6

بخصةةةةةوص الةةةةةدع  الةةةةةذي يةةةةةوفر  االم للفةةةةةر  قةةةةةرر مجلةةةةةس إدارة سةةةةةجل الجمعيةةةةةات عةةةةةدم  الموافقةةةةةة علةةةةةى تسةةةةةجيل جمعيةةةةةة رحةةةةةاو االسةةةةةرة والطفةةةةةل كفةةةةةةر  

 لجمعية اجنبية.

بمكافةةةةةةاة أعضةةةةةةاء لجنةةةةةةة دراسةةةةةةات طلةةةةةةب الحصةةةةةةو  علةةةةةةى التمويةةةةةةل األجنبةةةةةةي قةةةةةةرر المجلةةةةةةس مخاطبةةةةةةة دولةةةةةةة رئةةةةةةيس الةةةةةةوزراء بهةةةةةةذا امةةةةةةا فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق -7

 م.2022الخصوص لصرفها عن عام 

 

بعةةةةةةةد اطةةةةةةة   أعضةةةةةةةاء مجلةةةةةةةس إدارة سةةةةةةةجل الجمعيةةةةةةةات علةةةةةةةى المةةةةةةةذكرة المقدمةةةةةةةة مةةةةةةةن مديرمديريةةةةةةةة اةةةةةةةندوم دعةةةةةةة  الجمعيةةةةةةةات والمتضةةةةةةةمن المقتةةةةةةةر   -8

ريةةةةةةة الجميعةةةةةةات فةةةةةةي وزارة التنميةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بحةةةةةةل الجمعيةةةةةةات فةةةةةةي الصةةةةةةحف اليوميةةةةةةة بةةةةةةنفس الجلسةةةةةةة المتخةةةةةةذ فيهةةةةةةا المقةةةةةةدم  مةةةةةةدير مدي

( مةةةةةةن النظةةةةةةام 1 و 11قةةةةةةرار الحةةةةةةل قةةةةةةرر مجلةةةةةةس إدارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات    عةةةةةةدم الموافقةةةةةةة علةةةةةةى المقتةةةةةةر  المقةةةةةةدم وذلةةةةةةك لمخالفتةةةةةةم احكةةةةةةام المةةةةةةادة )

( مةةةةةةةن قةةةةةةةانوا الجمعيةةةةةةةات 7م، والصةةةةةةةادر بمقتضةةةةةةةى الفقةةةةةةةرة )و( مةةةةةةن المةةةةةةةادة )2010( لسةةةةةةةنة 57للجمعيةةةةةةةات رقةةةةةة  )المحةةةةةةدد الحكةةةةةةةام األنظمةةةةةةةة األساسةةةةةةةية 

 النافذ.

 

 ،ب  جال ضاااااااال ب2022 1 3 ااااااااطت بب4 1048باالشااااااااطلب جااااااااب اااااااايباالحتااااااالبشاااااااحابب الالااااااا بجااااااا   ب ال  تاااااااااا ب ج ا ااااااالب ااااااا ب  اب اااااااابط ااااااا ب بب ب -9

 ب جاالحتااااااا ،ب اااااططبالاااااااايب د طلبااااااا ب جاالحتااااااا ب جال   ةااااالب ااااااااب ادتااااادب ال  ا تاااااالب جال  حاااااالب ادتااااادب ال  ا تاااااالب جال  حااااالبالااااااابت ب جاالحتااااالب  اااااا د  بد ااااا

الااااااابت باالحتاااااالبشااااااحابب الالاااااا بجاااااا   ب ال  تااااااااا ب ج ا اااااالب  اااااا د  بد اااااا ب جاالحتااااااا بال   ااااااابب جاالحتاااااالبالاااااا ب  حاااااالب الط ب  جالب اااااااب جالةااااااا ب ات اااااااب

(بالاااااا باط ضاااااا ب ج ط ااااااا بالاااااا ب ااااااا ب شاااااا ت ب2 اااااا  بالحالااااااطبط اااااا ب (ب3517  جالااااااااالبباااااااا ب اااااا د  بد اااااا ب جاالحتااااااا ب اااااا بال  ةاااااالب جط اااااات لبط اااااا ب ب

ب ب، ب  يبب  دب ال  ا تلب جال  حلباابةاً.2022 12 31 ،ب ج اتلب2022 1 1 ضا لب   ا ب   باط ًبال ب اطت ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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ب

والمتضةةةةةةمن طلةةةةةةب  بحاااااادب  ااااااسببا ضااااااا بالاااااااايبلد طلباااااااا ب جاالتحااااااا ب ااااااااب جالاااااا  طلب جالةدالاااااالبالاااااا بالاااااادتطبالدتطتاااااالب اااااا د  بد اااااا ب جاالحتااااااا ب-10

اسةةةةةةتئجار مسةةةةةةتودعات  ااةةةةةةة بصةةةةةةندوم دعةةةةةة  الجمعيةةةةةةات وذلةةةةةةك اليةةةةةةدا  موجةةةةةةودات الجمعيةةةةةةات التةةةةةةي يةةةةةةت  حلهةةةةةةا مةةةةةةن اثةةةةةةاث ومعةةةةةةدات ولةةةةةةوازم، وعليةةةةةةة  

قةةةةةةرر مجلةةةةةةس إدارة سةةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات الموافقةةةةةةةة علةةةةةةى إسةةةةةةتئجار مسةةةةةةةتود   ةةةةةةاص بصةةةةةةةندوم دعةةةةةة  الجمعيةةةةةةات علةةةةةةةى اا يةةةةةةت  تحويةةةةةةةل المووةةةةةةو  الةةةةةةةى 

مسةةةةةةةاكن فةةةةةةةي وزارة التنميةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةة للقيةةةةةةةام بةةةةةةةالجراءات حسةةةةةةةب األاةةةةةةةو  المتبعةةةةةةةة لةةةةةةةذلك فةةةةةةةي اسةةةةةةةتجار المبةةةةةةةاني     علةةةةةةةى اا مديريةةةةةةةة األبنيةةةةةةةة وال

يتضةةةةةةمن اسةةةةةةتجار المسةةةةةةتود  الموااةةةةةةفات التاليةةةةةةة وهةةةةةةي ) مسةةةةةةاحة كبيةةةةةةرة ، اا يتةةةةةةوفر فيةةةةةةم شةةةةةةروط السةةةةةة مة العامةةةةةةة والحمايةةةةةةة، اا يكةةةةةةوا دا ةةةةةةل مدينةةةةةةة 

 عماا  ( .

( مةةةةةةن النظةةةةةةام المحةةةةةةدد ألحكةةةةةةام االنظمةةةةةةة األساسةةةةةةية للجمعيةةةةةةات 1 و 11لةةةةةةوزير المخةةةةةةتو لكةةةةةةل جمعيةةةةةةة وعمةةةةةة ي باحكةةةةةةام المةةةةةةادة ) بنةةةةةةاء علةةةةةةى تنسةةةةةةب ا -11

م، قةةةةةةةرر مجلةةةةةةةس ادارة سةةةةةةةجل الجمعيةةةةةةةات الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى تغطيةةةةةةةة نفقةةةةةةةات اع نةةةةةةةات حةةةةةةةل جمعيةةةةةةةات فةةةةةةةي الصةةةةةةةحف اليوميةةةةةةةة  2010( لسةةةةةةةنة 57رقةةةةةةة  )

م وجةةةةةود اراةةةةةدة ماليةةةةةة فةةةةةي حسةةةةةابات تلةةةةةك الجمعيةةةةةات وحسةةةةةب الكشةةةةةف المرفةةةةةق وعةةةةةددها تصةةةةةرم مةةةةةن مخصصةةةةةات اةةةةةندوم دعةةةةة  الجمعيةةةةةات وذلةةةةةك لعةةةةةد

 (  تسعة عشر جمعية 19)

كمةةةةةةا قةةةةةةرر مجلةةةةةةس إدارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات الموافقةةةةةةة علةةةةةةى اسةةةةةةتبدا  الجمعيةةةةةةة الخيريةةةةةةة لتمكةةةةةةين المةةةةةةراة وترشةةةةةةية جمعيةةةةةةة شةةةةةةعا  الثريةةةةةةا لرعايةةةةةةة  -12

 الطفولة 

عيةةةةةةةات علةةةةةةةى مشةةةةةةةروحات الةةةةةةةدائرة القانونيةةةةةةةة فةةةةةةةي وزارة التنميةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةة والم ر ةةةةةةةة بتةةةةةةةاري  بعةةةةةةةد اطةةةةةةة   أعضةةةةةةةاء مجلةةةةةةةس إدارة سةةةةةةةجل الجم -13

م، فيمةةةةةا يتعلةةةةةق تبةةةةةر  جميعةةةةةة مركةةةةةز دراسةةةةةات البيئةةةةةة المبنيةةةةةة  المحولةةةةةة لصةةةةةالة جمعيةةةةةة اةةةةةندوم االيتةةةةةام لمسةةةةةتقبل االيتةةةةةام بمةةةةةا تبقةةةةةى مةةةةةن 2022 1 31

الجمعيةةةةةةة مةةةةةن األثةةةةةةاث  المبينةةةةةة فةةةةةةي محضةةةةةر اجتمةةةةةةا  جمعيةةةةةة مركةةةةةةز دراسةةةةةات البيئةةةةةةة  أمةةةةةوا  بعةةةةةد سةةةةةةداد كافةةةةةة التزامةةةةةةات الجمعيةةةةةة والتبةةةةةةر  بموجةةةةةودات

 المبنية  المحولة قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات الت كيد على ما جاء في مشروحات الدائرة القانونية .

زارة التنميةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة فيمةةةةةةا يسةةةةةةتجد مةةةةةةن اعمةةةةةةا  نةةةةةةاقا األعضةةةةةةاء مووةةةةةةو  نقةةةةةةل تبعيةةةةةةة نةةةةةةادي روتةةةةةةاري عمةةةةةةاا مةةةةةةن وزارة الدا ليةةةةةةة الةةةةةةى و -14

حيةةةةةةةع  قةةةةةةةرر مجلةةةةةةةس إدارة سةةةةةةةجل الجمعيةةةةةةةات الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى نقةةةةةةةل تبعيةةةةةةةة جمعيةةةةةةةة نةةةةةةةادي روتةةةةةةةاري عمةةةةةةةاا مةةةةةةةن وزارة الدا ليةةةةةةةة الةةةةةةةى وزارة التنميةةةةةةةة 

 االجتماعية  شريطة توفر مقر دائ  للجمعية.

 

افحات                                                             مسةظهرا( واقفل محضر االجتما  وعدد افحات  واحدة الوعليم انتهى االجتما  في تمام الساعة ) - -2
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