
 صندوق العون القانوني للفلسطينيين
 (تحت التأسيس)

 محضر االجتماع األول
 الجتماع مجلس اإلدارة التأسيسي

  2002نوفمبر  2 –بيروت 
الساعة السادسة مساء، مجمس اإلدارة التأسيسي بعد  2002نوفمبر  2بيروت يوم السبت  في أجتمع         

نظر المجمس في األمور العاجمة وأتخذ . في صباح اليوم نفسو انتخابو من قبل الييئة التأسيسية لمصندوق
 :القرارات التالية

 :تم اختيار السادة التالية أسماءىم لمميمات المذكورة أدناه: توزيع المهام على اعضاء مجلس اإلدارة -1
 الدكتور أنيس القاسم                 رئيس مجمس اإلدارة 
 نائب رئيس مجمس اإلدارة        األستاذ محمد فائق                
 الدكتور عمي خميفة الكواري          أمين عام                             
 األستاذ رفعت النمر                  أمين الصندوق                             

 
 .الجتماع القادم لممجمسوقد أرجاء المجتمعون اختيار أمناء أو منسقين لبقية الميام األخرى إلى ا     
شهار الصندوق في لبنان -2  .تسجيل وا 

كمف المجمس األستاذ إبراىيم العبد اهلل القيام بإجراءات التسجيل واإلشيار في لبنان بالتشاور مع الرئيس الحص  
واتفق أن تضاف أسماء بقية . وفوضو بتسمية أعضاء مجمس أمناء من المقيمين في لبنان لتقديم طمب التسجيل

شيارها  .عضاء مجمس أمناء الصندوق بعد تسجيمو وا 
 .في بريطانيا Charitable statusتسجيل الصندوق والحصول على  -3
كمف المجمس الدكتور أنيس القاسم رئيس مجمس اإلدارة واألستاذ صباح المختار القيام بإجراءات التسجيل  

ل عممية التسجيل من المقيمين في والحصول عمى وضع جمعية خيرية، وفوضيم اختيار األسماء التي تسي
 .وبعد التسجيل تضاف أسماء بقيو مجمس االمناء. بريطانيا

 .حساب العون العاجل -4
نظر المجمس في االقتراح المقدم من الدكتور أنيس فوزي قاسم حول استضافة ىذا الحساب من قبل إحدى  

 .ام الى الجمسة القادمةوقرر المجمس أرجاء مناقشة ىذا الموضوع الي. المؤسسات الفمسطينية

 .فتح حساب للمصاريف اإلدارية والعامة للصندوق -5
نظر المجمس في ضرورة فتح حساب باسم أشخاص لحساب المصروفات اإلدارية والعامة لمصندوق ودعوة  

وقرر المجمس ان يؤجل ذلك الى االجتماع القادم حيث يتم النظر في . المؤسسين الى تحويل مساىماتيم اليو



شياره اذا لم يتم االنتياء من إجراءات التسجيل واإلشيار ضر  ورة فتح ذلك الحساب قبل تسجيل الصندوق وا 
 .في ذلك الوقت

 .موعد ومقر االجتماع القادم للمجلس -6
وقد تم الحجز واالتفاق مع فندق . 2003يناير  5،4قرر المجمس عقد اجتماعو الثاني في بيروت يومي  

كن واالجتماع فيو بنفس الشروط التي تم االتفاق عمييا الجتماع الييئة البرستول عمى ان يكون الس
 .التأسيسية

 . انتيى االجتماع في الساعة التاسعة مساء -7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


