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  وعضو هيئة النزاهة ومكافحة الفسادمدير مديرية سجل الجمعيات ومدير مديرية صندوق دعم الجمعيات حيث حضر االجتماع  

 :جدول االعمال

  -وعلى النحو التالي : ( جمعية42تسجيل جمعيات عدد ) -1

 . جمعيات( 33ة االجتماعية عدد )ــوزارة التنمي -

 ( جمعية .1وزارة الداخلية عدد ) -

 ( جمعيات  .2وزارة الثقافة  عدد ) -

 ( جمعية .2وزارة البيئة عدد ) -

 ( جمعية .2وزارة السياحة واالثار عدد ) -

 ( جمعية .1وزارة الصناعة والتجارة والتموين عدد )  -

 ( جمعية .1عدد ) والريادة الرقمي االقتصاد وزارة -

 . ( جمعيات5طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ) -2

 ( جمعيات .5حل جمعيات عدد ) -3

  ( جمعيات .6عدد )اعادة النظر قرار عدم الموافقة في تسجيل  -4

( تاريخ 3/2021رقم )مناقشة االستدعاء المقدم من المؤسسين لتسجيل "جمعية نبع االصالة /ديوان آل حسين الرفوع" والمتضمن االعتراض على قرارالمجلس السابق  -5

 م  والمتضمن الموافقة على تسجيل الجمعية شريطة تعديل االسم ليصبح    " جمعية ديوان عائلة حسين الرفوع " 4/2/2021

 

–رابطة ابناء عائلة النعيمات  -لعزمناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية سجل الجمعيات بناء على كتاب معالي وزير الداخلية والمتضمن عدم الممانعة في تسجيل جمعية " ا -6    

 -لموافقة على تسجيل الجمعية شريطة تعديل االسم ليصبح " جمعية العزم والمتضمن ا4/10/2021( تاريخ 15/202الحناجرة "علما بانه يوجد قرار من المجلس في جلسته رقم ) 

 الحناجرة " والتوصية لمجلس الوزارء الموافقة على التسجيل . –رابطة ابناء عائلة النعيمات 

                             

 م 2021طة  اوجه االنفاق المتوقع صرفها لعام مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات والمتضمن اعتماد خ -7

 

بي من مخصصات امانات مناقشة  كتاب دولة رئيس الوزراء والمتضمن الموافقة على استمرارية صرف مكافئة   ألعضاء لجنة دراسات طلبات الحصول على التمويل االجن  -8

 ربع جلسات في الشهر لكل عضو .( دينار عن كل جلسة بحيث التزيد عن ا25صندوق دعم الجمعيات بمبلغ )

 

                                  مايستجد من اعمال  -9  
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 -:وقائع االجتماع

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

 .وقرر المجلس الموافقة على جدول االعمال واعتماده رسميا بكافة بنوده   سجل الجمعيات عطوفة طه المغاريز

 وقد تناول المجتمعون مناقشة بنود محضر االجتماع بندا بندا كما يلي:

بعرض الجمعيات الخاصة بكل  في ما يتعلق بتسجيل الجمعيات تم استعراض طلبات الجمعيات المقدمة حسب تصنيف الجمعيات المعتمد من السجل وقام ممثلي الوزارات المختصة -1
 تالية:موزعة على الوزارات ال جمعياتوزارة مع وضع التوصيات الفنية للوزارة على كل جمعية حيث تمت الموافقة على تسجيل 

    ( :26وزارة التنمية االجتماعية     ) جمعية. 

  ( جمعية.   1: )     الثقافة وزارة 

  جمعية(    2: )      السياحة واالثار وزارة . 

  ( جمعية.1: )  الشؤون السياسية والبرلمانيةوزارة 

  ( جمعية 1) االقتصاد الرقمي والريادةوزارة. 

  ( جمعيات .8الموافقة على تسجيل جمعيات عدد )وعلى صعيد قرر المجلس عدم 
 

مدير مديرية سجل الجمعيات وعطوفة امين عام وقرر المجلس الموافقة على توصيات  طلبات( 5ناقش االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من الجمعيات وعددها ) -2

 على هذه التعديالت  سجل الجمعيات

 ( جمعيات .5الجمعيات حسب تنسيب الوزرات المختصة حيث قرر المجلس الموافقه على حل )ناقش االعضاء موضوع حل  -3

 . جمعيات  (6اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات وعددها )ناقش االعضاء موضوع  -4

( تاريخ 3/2021المقدم من المؤسسين لتسجيل "جمعية نبع االصالة /ديوان آل حسين الرفوع" والمتضمن االعتراض على قرارالمجلس السابق رقم )ناقش االعضاء موضوع  - 4

ة الحاكم االداري من خالل حيث قرر المجلس مخاطب م  والمتضمن الموافقة على تسجيل الجمعية شريطة تعديل االسم ليصبح    " جمعية ديوان عائلة حسين الرفوع " 4/2/2021

 وزارة الداخلية لبيان الراي .

الحناجرة "علما بانه يوجد قرار من المجلس في –رابطة ابناء عائلة النعيمات  -كتاب معالي وزير الداخلية والمتضمن عدم الممانعة في تسجيل جمعية " العز ناقش االعضاء موضوع -5 

حيث قرر الحناجرة "  –رابطة ابناء عائلة النعيمات  -المتضمن الموافقة على تسجيل الجمعية شريطة تعديل االسم ليصبح " جمعية العزم و4/10/2021( تاريخ 15/202جلسته رقم ) 

 .عدم الموافقة على التسجيل   الوزارء لمجلس والتوصيةالمجلس  عدم الموافقة على تسجيل الجمعية  

 م .1/1/2021حيث قرر المجلس الموافقة عتماد الخطة اعتباراً من تاريخ  م2021والمتضمن اعتماد خطة  اوجه االنفاق المتوقع صرفها لعام  ناقش االعضاء موضوع -6

من مخصصات امانات صندوق  بيمناقشة  كتاب دولة رئيس الوزراء والمتضمن الموافقة على استمرارية صرف مكافئة   ألعضاء لجنة دراسات طلبات الحصول على التمويل االجن -7

وقرر المجلس الموافقة على صرف مكافاة العضاء طلبات الحصول على التمويل  ( دينار عن كل جلسة بحيث التزيد عن اربع جلسات في الشهر لكل عضو 25دعم الجمعيات بمبلغ )

 .م 1/1/2021االجنبي اعتباراً من تاريخ 

صفحات . ثالث ( واقفل محضر االجتماع وعدد صفحاتالحادية عشر والنصف وعليه انتهى االجتماع في تمام الساعة )  

 عطوفة امين عام سجل الجمعيات       امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات                                                                  

 المحامي طه  عواد المغاريز                                                        حافظ يوسف الزبون                                            


