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 الغياب -:
 االنسة زين السحيمات  /ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري.
 السيد محمد الجبور  /ممثل وزارة السياحة واالثار .
 السيد وائل سلمان  /ممثل قطاع العمل التطوعي والخيرية .
 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 ( )27جمعية وعلى النحو التالي- :
-

وزارة التنميــة االجتماعية.
وزارة الداخلية.
وزارة الثقافة .
وزارة البيئة .
وزارة الزراعة
وزارة الصناعة والتجارة التموين
وزارة الصحة .

 .2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ( )14جمعية .

 .3إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات حسب الكشف المرفق.
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 . 4االط الالالالال ك عل الالالالالى دت الالالالالاع ت الالالالالردة عب الالالالالدول للمجمع الالالالالات التجاري الالالالالة والتع الالالالالوير العق الالالالالار و
لدى دائرة سجل الجمعيات وإدارة تردة عبدول للمجمعات التجارية والتعوير العقار ( كة ول ) .

الالالالالمون تع الالالالالاول ش الالالالالتر داع الالالالال للجمعي الالالالالات المس الالالالالجلة

 . 5ناقش الالالالالالة الالالالالالددرة ديري الالالالالالة ل الالالالالالندوا دع الالالالالال الجمعي الالالالالالات والمت الالالالالالمن ل الالالالالالر المعالب الالالالالالة المالي الالالالالالة رق الالالالالال ( )331452والمعالب الالالالالالة المالي الالالالالالة رق الالالالالال
( )336187العائدة لمكتب الغد للدعاية واالع ل وذلك أجور اع ل حل الجمعيات في الصحف اليو ية..

 .6لر

كافات أع اء لجنة دراسات طلبات الحصول على التمويل األجنبي ,

 .7ناقشة المددرة المقد ة ديرية لندوا دع الجمعيات والمت من خعة انفاا لندوا دع الجمعيات لعام 2022م
 . 8ناقش الالالالالالة واعتم الالالالالالاد أس الالالالالالت و ع الالالالالالايير الالالالالالنم المكاف الالالالالال ت الع الالالالالالا لين األت الالالالالالرا عل الالالالالالى الجمعي الالالالالالات و تا عته الالالالالالا وتقيمه الالالالالالا ف الالالالالالي س الالالالالالجل الجمعي الالالالالالات
ول الالالالالندوا دع الالالالال الجمعي الالالالالات وال الالالالالوزارات الممتص الالالالالة و الالالالالولفي الم الالالالالديريات المس الالالالالاندة لعم الالالالالل الس الالالالالجل والص الالالالالندوا ف الالالالالي وزارة التنمي الالالالالة االجتماعي الالالالالة
لعام 2022م.
 . 9ناقش الالالالالة الم الالالالالددرة المقد الالالالالة الالالالالن ديري الالالالالة ل الالالالالندوا دع الالالالال الجمعي الالالالالات و رفق الالالالال ش الالالالالروحات ال الالالالالدائرة القانوني الالالالالة فيم الالالالالا يتعل الالالالالق قي الالالالالام لجن الالالالالة الح الالالالالل
والتصفية المشكلة لجمعية الغويبة الميرية  /المحلولة تصر موجودات الجمعية دول وافقة جلت إدارة سجل الجمعيات .
 . 10اسالالالالالالالتكمال قالالالالالالالرار السالالالالالالالا ق لمجلالالالالالالالت إدارة سالالالالالالالجل الجمعيالالالالالالالات رقالالالالالالال ( )2021/24تالالالالالالالاري  2021/12/16م ,والمت الالالالالالالمن تحويالالالالالالالل وجالالالالالالالودات
المرادالالالالالز اةسالالالالال ية غيالالالالالر المرخصالالالالالة فالالالالالي حافظالالالالالة العالالالالالالمة والتالالالالالي تالالالالال اغ قهالالالالالا الالالالالالى الشالالالالال ول القانونيالالالالالة لبيالالالالالال الالالالالالرا القالالالالالانوني والتحقالالالالالق اذا
دال هنا ق ايا تتعلق في هده المرادز.
 .11ناقشة توليات لجنة االستثمار واالسترداد والمتا عة.
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القرارات
اجتمععععععء اجلععععععة جل ععععععا افارا زععععععلم اللملمععععععةت اععععععو الألجععععععةف االمرععععععةف الممعععععع ف لم ة عععععع جعععععع ا ا جمععععععة زععععععةل العععععع ر ا ععععععر ا جتمععععععة جطواعععععع
اجععععععم جععععععةا زععععععلم اللملمععععععةت  /نةئعععععع رئععععععما جل ععععععا جفارا زععععععلم اللملمععععععةت ا ععععععرر المل ععععععا الموااقعععععع ج ععععععس جعععععع ا ا جمععععععة ااجتمععععععةف رزععععععممة رةاعععععع
وف
عععععع م اللملمععععععةت الملتمعععععع جعععععع السععععععلم ا ععععععةا جم ععععععو
 -1اععععععو جععععععة تل عععععع تسععععععلمم اللملمععععععةت ععععععج ازععععععتلرا س ععععععةت اللملمععععععةت المق جعععععع مسعععععع
الععععععواارات المعت عععععع لععععععر اللملمععععععةت العةصعععععع رععععععم ااارا جععععععء اثععععععء التوصععععععمةت ال معععععع ل ععععععواارا ج ععععععس ععععععم جملمعععععع ممعععععع معععععع الموااقعععععع ج ععععععس
سلمم جملمةت جواج ج س الواارات التةلم :








ااارا الت مم ا جتمةجم  )14 ( :جملمةت .
ااارا ال اخ م ( )2جملم .
ااارا ال قةا ( )1جملم .
ااارا ال مئ (  )2جملم
ااارا الألراج ( ) 2جملم .
ااارا ال ةج االتلةرا االتمو ( )1جملم .
اج عععععس صعععععلم اخعععععر نسععععع المل عععععا لععععع ا الموااقععععع ج عععععس سعععععلمم جملمعععععةت جععععع ف(  )5جملمعععععةت للععععع ا مقمععععع يعععععراس التسعععععلمم الععععععةج تسعععععلمم
اللملمةت .

 - -2نععععععة ا ا جلععععععة س ععععععةت لعععععع م ا نلمعععععع ا زةزععععععم المق جعععععع جعععععع اللملمععععععةت اجعععععع ف ة ( )14جملمععععععةت ا ععععععرر المل ععععععا الموااقعععععع ج ععععععس وصععععععمةت
جععععع ر ج ر ععععع زعععععلم اللملمعععععةت اجطواععععع اجعععععم جعععععةا زعععععلم اللملمعععععةت اممعععععة تل ععععع تلععععع م ا نلمععععع ا زةزعععععم ل لملمعععععةت اجصععععع ار ا نلمععععع ا زةزعععععم
لرم ج هة مس ا صو .
 -3اج س صلم اخر نة ا ا جلة جوثو اجةفا ال لر او رار ج ا الموااق ج س سلمم جملمةت اج ف ة ( )7جملمةت .

 -4نعععععععة ا ا جلعععععععة دتالالالالالالالاع ت الالالالالالردة عب الالالالالالدول للمجمع الالالالالالات التجاريالالالالالالالة والتع الالالالالالوير العق الالالالالالار ( ك الالالالالالة الالالالالالالول ) وعلي الالالالالال ق الالالالالالرر جل الالالالالالت إدارة سالالالالالالالجل
الجمعيالالالالات تش الالالالكيل لجن الالالالة الالالالن ن مثل الالالالي أع الالالالاء المجلالالالالت الالالالن ال الالالالوزارات الممتصالالالالة دم الالالالا ق الالالالرر المجلالالالالت تنفي الالالالد زي الالالالارة الالالالن قب الالالالل أع الالالالاء المجل الالالالت
لموقع الشردة يوم االثنين القادم الموافق 2022/4/11م ,الساعة العاترة لباحا ً .
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 -5فيمالالالالالا يتعلالالالالالق البنالالالالالد رقالالالالال ( ) 5الالالالالن جالالالالالدول االعمالالالالالال قالالالالالرر جلالالالالالت إدارة سالالالالالجل الجمعيالالالالالات الموافقالالالالالة علالالالالالى لالالالالالر المعالبالالالالالة الماليالالالالالة رقالالالالال
( ) 331452تالالالالالالالاري 2022/1/24م ,قيمالالالالالالالة ( )1.786.221الالالالالالالالف وسالالالالالالالبعمائة وسالالالالالالالتة وثمالالالالالالالانول دينالالالالالالالاراً و  221فلسالالالالالالالا ً فقالالالالالالالا والعائالالالالالالالدة لمكتالالالالالالالب
الغالالالالالالد للدعايالالالالالالة اةعالالالالالال ل وذلالالالالالالك جالالالالالالراء نشالالالالالالر إع نالالالالالالات حالالالالالالل جمعيالالالالالالات فالالالالالالي الصالالالالالالحف اليو يالالالالالالة تصالالالالالالر الالالالالالن مصصالالالالالالات لالالالالالالندوا دعالالالالالال
الجمعيات .
 -6نالالالالالاقض األع الالالالالاء كافالالالالالاة أع الالالالالاء لجنالالالالالة دراسالالالالالات طلالالالالالب الحصالالالالالول علالالالالالى التمويالالالالالل األجنبالالالالالي و اةتالالالالالارة الالالالالالى قالالالالالرار جلسالالالالالة جلالالالالالت الالالالالالوزراء
المنعقالالالالالدة تالالالالالاري  2022/4/3م ,والمت الالالالالمن الموافقالالالالالة علالالالالالى االسالالالالالتمرار فالالالالالي الالالالالنم دالالالالالل ع الالالالالو الالالالالن أع الالالالالاء (لجنالالالالالة دراسالالالالالات طلبالالالالالات الحصالالالالالول
عل الالالالالى التموي الالالالالل األجنب الالالالالي المش الالالالالكلة موج الالالالالب ق الالالالالرار جل الالالالالت ال الالالالالوزراء رق الالالالال ( )7824ت الالالالالاري  )2019/12/16الم الالالالالددورين تالي الالالالالا ً اةز الالالالالافة ال الالالالالى
ا الالالالين س الالالالر اللجن الالالالة وس الالالالكرتيرها كاف الالالالاة الي الالالالة ت الالالالهرية ق الالالالدراها ( ) 25خمس الالالالة وعش الالالالرول دين الالالالار ع الالالالن د الالالالل جلس الالالالة ح الالالالد أقص الالالالاه ( )100ائ الالالالة دين الالالالار
الالالالالالالالن الممصص الالالالالالالالات المرل الالالالالالالالودة ف الالالالالالالالي حس الالالالالالالالا ات ا ان الالالالالالالالات وزارة التنمي الالالالالالالالة االجتماعي الالالالالالالالة /ل الالالالالالالالندوا دع الالالالالالالال الجميع الالالالالالالالات
ت الالالالالالالالهريا ً  ,تص الالالالالالالالر
( )6312110667لسنة 2022
 -1ععوفة ا ين عام سجل الجمعيات  /رئيت اللجنة .
 -2مثل عن رئاسة الوزراء

 -6مثل عن وزارة التنمية االجتماعية .
 -7مثل عن الجهة ذات االختصاص .

 -3مثل عن وزارة الداخلية .
 -4مثل عن دائرة راقب الشردات .
 -5مثل عن وزارة التمعيا والتعاول الدولي .
-7دما قرر جلت إدارة سجل الجمعيات الموافقة على اعتماد خطة أنفاق صندوق دعم الجمعيات اعتباراً من 2022/1/1م .
 -8تناااااااوء أعماااااااو المجلااااااي مومااااااو جمعيااااااة ال ويبااااااة و بعااااااد اطااااااس أعماااااااو مجلااااااي دار ااااااجء الجمعيااااااات علااااااى المالالالالالالددرة المقد الالالالالالة
الالالالالدير ديري الالالالالة ل الالالالالندوا دعالالالالال الجمعي الالالالالات و رفق الالالالال شالالالالالروحات ال الالالالالدائرة القانوني الالالالالة فيم الالالالالا يتعلالالالالالق قي الالالالالام لجن الالالالالة الحالالالالالل والتص الالالالالفية المش الالالالالكلة لجمعي الالالالالة
الغويب الالالالالة الميري الالالالالة المحلول الالالالالة تص الالالالالر وج الالالالالودات الجمعي الالالالالة دول وافق الالالالالة جل الالالالالت إدارة س الالالالالجل الجمعي الالالالالات ق الالالالالرر جل الالالالالت إدارة س الالالالالجل الجمعي الالالالالات
تحويالالالالالالل الموزالالالالالالوك للالالالالالالوزارة الممتصالالالالالالة ( وزارة التنميالالالالالالة االجتماعيالالالالالالة ) للتحقالالالالالالق الالالالالالن الموزالالالالالالوك الالالالالالع تزويالالالالالالد المجلالالالالالالت تنسالالالالالاليبات وتولالالالالالاليات
وازح حيال الموزوك وحسب األلول .
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 -9نالالالالالاقض أع الالالالالاء المجل الالالالالت وزالالالالالوك وج الالالالالودات المراد الالالالالز اةسالالالالال ية غي الالالالالر المرخص الالالالالة فالالالالالي حافظ الالالالالة العال الالالالالمة والتالالالالالي ت الالالالال اغ قه الالالالالا موج الالالالالب
دتالالالالالالاع دولالالالالالالة رئالالالالالاليت الالالالالالالوزراء رقالالالالالال  893/1/11/29تالالالالالالاري  2017/10/18و عالالالالالالد ا ااااااتعرء أعماااااااو مجلااااااي دار ااااااجء الجمعيااااااات تااااااا
رئاااااااايي لجنااااااااة الخاااااااادمات والبنااااااااى التليااااااااة وال اااااااا ون ا جتماعيااااااااة فاااااااا رئا ااااااااة الااااااااو راو ر اااااااام  48322/1/11/29تاااااااااري 2021/11/3م،
و تاااااااااا عطوفاااااااااة رئااااااااايي دياااااااااوان الت ااااااااار يع والااااااااارأت ر ااااااااام د ت 358/ /1/1تااااااااااري 2021/10/26م،والمتعلاااااااااق وج الالالالالالالالودات المراد الالالالالالالالز
اةسالالالالال ية غيالالالالالر المرخصالالالالالة فالالالالالي حافظالالالالالة العالالالالالالمة والتالالالالالي تالالالالال اغ قهالالالالالا موجالالالالالب دتالالالالالاع دولالالالالالة رئالالالالاليت الالالالالالوزراء رقالالالالال  893/1/11/29تالالالالالاري
 2017/10/18م  ,وعليالالالالالالال قالالالالالالالرر جلالالالالالالالت إدارة سالالالالالالالجل الجمعيالالالالالالالات ماطبالالالالالالالة جلالالالالالالالت الالالالالالالالوزراء للتبالالالالالالالرك الالالالالالالالموجودات لصالالالالالالالالم لالالالالالالالندوا دعالالالالالالال
الجمعيات وتكليف السيد احمد الغبن أعداد دتاع الى دولة رئيت الوزراء هدا المصوص وحسب األلول.
 -10ناقض أع اء المجلت توليات لجنة االستثمار واالسترداد والمتا عة .
 -11دم الالالالالا ق الالالالالرر المجل الالالالالت الموافق الالالالالة واعتم الالالالالاد أس الالالالالت و ع الالالالالايير الالالالالنم المكاف الالالالال ت الع الالالالالا لين األت الالالالالرا عل الالالالالى الجمعي الالالالالات و تا عته الالالالالا وتقيمه الالالالالا ف الالالالالي
سالالالالالالجل الجمعيالالالالالالات ولالالالالالالندوا دعالالالالالال الجمعيالالالالالالات والالالالالالالوزارات الممتصالالالالالالة و الالالالالالولفي المالالالالالالديريات المسالالالالالالاندة لعمالالالالالالل السالالالالالالجل والصالالالالالالندوا فالالالالالالي وزارة
التنمية االجتماعية لعام 2022م.
 -12فيم الالالالالا يتعل الالالالالق ن الالالالالد ايتس الالالالالجد الالالالالن اعم الالالالالال ق الالالالالر المجل الالالالالت الموافق الالالالالة عل الالالالالى ل الالالالالر كاف الالالالالاة ألع الالالالالاء لجن الالالالالة المكر الالالالالة الملكي الالالالالة الس الالالالالا ية لع الالالالالام
2022م  ,وذلك حسب توليات لجنة المكافات
انتهى االجتماع في تمام الساعة ( )1.00ظهراً
اجم زر جل ا افارا زلم اللملمةت
مةاظ وز
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الأل وف

