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 الغياب  -1 -:وائل سلمان
 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 ( )21جمعية وعلى النحو التالي - :
 وزارة التنميــة االجتماعية. وزارة الداخلية . وزارة الثقافة. وزارة الصناعة والتجارة والتموين . وزارة الصحة . .2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات حسب الكشف المرفق
 .3حل جمعيات حسب الكشف المرفق.
 . 4مناقشةةةةةة المةةةةةمةرة المقدمةةةةةة مةةةةةن مديريةةةةةة سةةةةةجل الجمعيةةةةةات بنةةةةةام علةةةةةى االسةةةةةتدعام المقةةةةةد مةةةةةن الم ةةةةةو بت سةةةةةي جمعيةةةةةة ديةةةةةوا قبيلةةةةةة عبةةةةةاد ب لةةةةةب
إضةةةةةةةافة مطسسةةةةةةةين ل لةةةةةةةب التسةةةةةةةجيل وعةةةةةةةدد ( )50مطسةةةةةةة مةةةةةةة العلةةةةةةة بةةةةةةةا المجلةةةةةةة ات ةةةةةةةم قةةةةةةةرار بجلسةةةةةةةت رقةةةةةةة ( )2021/7تةةةةةةةاري 2021/4/1
الموافقة على تسجيلها.
 .5مناقشةةةةةة المةةةةةمةرة المقدمةةةةةة مةةةةةن مديريةةةةةة سةةةةةجل الجمعيةةةةةات والمتاةةةةةمن الاةةةةةام طلةةةةةب تسةةةةةجيل جمعيةةةةةة نصةةةةةن حلةةةةة ال يريةةةةةة نظةةةةةرا لعةةةةةد تن يةةةةةم ةةةةةروط
المجل في قراره السابق.
 .6إعادة النظر في قرار عد الموافقة على تسجيل جمعيات حسب الكشف المرفق .
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 . 7اسةةةةةةةةتكمال قةةةةةةةةرار المجلةةةةةةةة السةةةةةةةةابق رقةةةةةةةة ( )2022/7تةةةةةةةةاري  ، 2022/3/17والمتاةةةةةةةةمن تشةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةة معاينةةةةةةةةة مةةةةةةةةن قبةةةةةةةةل المديريةةةةةةةةة المعنيةةةةةةةةة
وعاو لجنة االستثمار واالسترداد والمتابعة ب صوص موجودات جمعية المشقر ال يرية  /المحلولة والمتمثلة بجهاز ةمبيوتر وطابعة.

 . 8مناقشة موضوع موجودات المراةز اإلسالمية غير المرخصة في محافظة العاصمة ( والمي ت اغالقها
 .9مناقشة الممةرة المقدمة من مديرية صندوق دع الجمعيات والمتامن تا ية ن قات اعال حل جمعيات في الصحف اليومية .
 .10مناقشةةةةةةة المةةةةةةمةرة المقدمةةةةةةة مةةةةةةن مةةةةةةدير مديريةةةةةةة صةةةةةةندوق دعةةةةةة الجمعيةةةةةةات والمتاةةةةةةمن تسةةةةةةميت لحاةةةةةةور جلسةةةةةةات مجلةةةةةة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات بةةةةةةدل
السةةةةةةيد علةةةةةةى الريةةةةةةا وصةةةةةةرس الم صصةةةةةةات لةةةةةةملا عمةةةةةةال ب سةةةةةة ومعةةةةةةايير مةةةةةةن المكافةةةةةة ت للعةةةةةةاملين با ةةةةةةراس علةةةةةةى الجمعيةةةةةةات والمقةةةةةةرة مةةةةةةن قبةةةةةةل
مجل إدارة سجل الجمعيات في جلست رق ( ( )2022/7تاري . 2022/4/7
 .11صةةةةةةةرس الدفعةةةةةةةة الثانيةةةةةةةة مةةةةةةةن المكافةةةةةةة ت العةةةةةةةاملين فةةةةةةةي ق ةةةةةةةاع الجمعيةةةةةةةات عةةةةةةةن ال تةةةةةةةرة ( )2022/4/1ولاايةةةةةةةة ( )2022/6/30بمبلةةةةةةةي اجمةةةةةةةالي
( )18736.33ثمانيةةةةةةة عشةةةةةةر االلةةةةةةف وسةةةةةةبعما ة وسةةةةةةتة وثالثةةةةةةو دينةةةةةةار و 33فلسةةةةةةا عمةةةةةةال ب سةةةةةة ومعةةةةةةايير مةةةةةةن المكافةةةةةة ت للعةةةةةةاملين با ةةةةةةراس علةةةةةةى
الجمعيات والمقرة من قبل مجل إدارة سجل الجمعيات في جلست رق ( ( )2022/7تاري . . 2022/4/7
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القرارات
اجتمةةةةةة اعاةةةةةةام مجلةةةةةة ادارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات فةةةةةةي الزمةةةةةةا والمكةةةةةةا المحةةةةةةددين لمناقشةةةةةةة جةةةةةةدول ا عمةةةةةةال سةةةةةةالف الةةةةةةمةر ،وتةةةةةةر االجتمةةةةةةاع ع وفةةةةةةة
امةةةةةةين عةةةةةةا سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات /نا ةةةةةةب ر ةةةةةةي مجلةةةةةة إدارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات وقةةةةةةرر المجلةةةةةة الموافقةةةةةةة علةةةةةةى جةةةةةةدول االعمةةةةةةال واعتمةةةةةةاده رسةةةةةةميا بكافةةةةةةة
بنوده.
 -1فةةةةةةي مةةةةةةا يتعلةةةةةةق بتسةةةةةةجيل الجمعيةةةةةةات تةةةةةة اسةةةةةةتعرا طلبةةةةةةات الجمعيةةةةةةات المقدمةةةةةةة حسةةةةةةب تصةةةةةةنيف الجمعيةةةةةةات المعتمةةةةةةد مةةةةةةن السةةةةةةجل وقةةةةةةا ممثلةةةةةةي
الةةةةةةوزارات الم تصةةةةةةة بعةةةةةةر الجمعيةةةةةةات ال اصةةةةةةة بكةةةةةةل وزارة مةةةةةة وضةةةةةة التوصةةةةةةيات ال نيةةةةةةة للةةةةةةوزارة علةةةةةةى ةةةةةةةل جمعيةةةةةةة حيةةةةةة تمةةةةةة الموافقةةةةةةة علةةةةةةى
تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التالية:






وزارة التنمية االجتماعية )11 ( :جمعية .
وزارة الداخلية ( )1جمعية .
وزارة الثقافة ( )1جمعية .
وزارة الصناعة والتجارة والتموين ( )1جمعية
وفي ضوم ذلا قرر المجل عد الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ( )5جمعيات نظرا لعد تحقيق روط التسجيل .

 -2نةةةةةةةاقء االعاةةةةةةةام طلبةةةةةةةات تعةةةةةةةديل االنظمةةةةةةةة االساسةةةةةةةية المقدمةةةةةةةة مةةةةةةةن الجمعيةةةةةةةات وعةةةةةةةدد ا ( )31جمعيةةةةةةةة وعليةةةةةةة قةةةةةةةرر المجلةةةةةةة الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى
توصةةةةةيات مةةةةةدير مديريةةةةةة سةةةةةجل الجمعيةةةةةات وع وفةةةةةة امةةةةةين عةةةةةا سةةةةةجل الجمعيةةةةةات فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بتعةةةةةديل االنظمةةةةةة االساسةةةةةية للجمعيةةةةةات وإصةةةةةدار ا نظمةةةةةة
ا ساسية لكل منها حسب ا صول .
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 3ناقء ا عاام موضوع حل الجمعيات وعلي قرر المجل

على مايلى -:

 بناء على تنسيب معالي الوزير المختص لكل من الجمعيات المذكوره ادناه وعددها ( )6جمعيات من الكشف المرفق حل حكمي بسبب توقف عن ممارسة اعمالها منذعام 2020م ،ونظراً لجائحة كورونا التي تمر بها الممكلة منذ عام  2020م ،قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات تكليف مديرية سجل الجمعيات  /قسم القيد واالشهار والحل
التواصل مع الجمعيات المذكوره ادناه للتاكد من سبب توقف عن ممارسة اعمالها وتزويد المجلس بتقرير مفصل يبين فيه أسباب الحل بشكل واضح ودقيق مبينا ً واقع حال
كل من الجمعيات المذكوره ادناه حتى يتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك وهي :-
 .1جمعية قوافل الخير للتنمية االجتماعية .
 .2جمعية ثغرة األردن الخيرية .
 .3جمعية الدلة الخيرية .
 .4جمعية الهدى والعطاء الخيرية .
.5جمعية وفود الخير الخيرية .
.6جمعية الزراعة الذكية في دير عال .
ب -بنااااااء علاااااى تنسااااايب معاااااالي الاااااوزير المخاااااتص لكااااال مااااان جمعياااااة مااااان الجمعياااااات الماااااذكوره ادنااااااه مااااان الكشاااااف المرفاااااق وعاااااددها ( )4جمعياااااات قااااارر
مجلاااااس ادارة ساااااجل الجمعياااااات الموافقاااااة علاااااى حااااال الجمعياااااات التالياااااة حااااال اختياااااار بنااااااء علاااااى ريباااااة األعضااااااء بحااااال الجمعياااااة حااااال اختيارياااااا ً عماااااالً
باحكام المادة (/20ب )4/من قانون الجمعيات النافذ والمبين فيه أسباب الحل واعتبار الكشف المرفق ُجزء ال يتجزأ من هذا القرار وهي
.1جمعية عراقة ناعور الخيرية .
.2جمعية في الجنة نلتقي الخيرية .
.3جمعية فيكم الخير الخيرية .
.4جمعية طريق الخير الشونة الجنوبية الخيرية .
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ج -وبنااااااااااء علاااااااااى تنسااااااااايب معاااااااااالي الاااااااااوزير المخاااااااااتص لكااااااااال جمعياااااااااة مااااااااان الجمعياااااااااات الماااااااااذكورة ادنااااااااااه مااااااااان الكشاااااااااف المرفاااااااااق وعاااااااااددها
( )2جمعيااااااة وعمااااااالً بإحكااااااام المااااااادة (/20ب )1/ماااااان قااااااانون الجمعيااااااات النافااااااذ ونظااااااراً لتعااااااذر انتخاااااااب هيئااااااة اداريااااااة جدياااااادة للجمعيااااااات المااااااذكورة ادناااااااه
وفاااااااق الحكاااااااام نظامهاااااااا األساساااااااي وأحكاااااااام قاااااااانون الجمعياااااااات واألنظماااااااة والتعليماااااااات الصاااااااادرة بمقتضااااااااه وذلاااااااك بعاااااااد اساااااااتنفاذ الاااااااوزير المخاااااااتص
لإلجاااااراءات الاااااواردة فاااااي احكاااااام الماااااادة ( ) 19مااااان هاااااذا القاااااانون قااااارر مجلاااااس ادارة ساااااجل الجمعياااااات الموافقاااااة علاااااى حااااال الجمعياااااات التالياااااة واعتباااااار
الكشف المرفق ُجزء ال يتجزأ من هذا القرار وهي -:
.1جمعية الصحابة لتنمية االسر العفيفة وكافل اليتيم الخيرية .
.2جمعية انماء االسرة الخيرية .
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 -3الحقا لقرار مجل إدارة سجل الجمعيات رق ( )7/2021تاري  ، 1/4/2021والمتامن الموافقة على تسجيل جمعية ديوا قبيلة عباد وباإل ارة الى االستدعام
المقد من الم و بتسجيل الجمعية والمتامن طلب إضافة مطسسين ل لب الت سي وعدد ( )50مطس قرر مجل إدارة سجل الجمعيات الموافقة على االستدعام
بتسجيل جمعية ديوا قبيلة عباد بإضافة المطسسين وعدد ( )50مطس الى طلب التسجيل حسب ا صول .
المقد من الم و
 -4الحقا ٌ لقرار مجل إدارة سجل الجمعيات رق ( )10/2021تاري  ، 30/5/2021والمتامن الموافقة على تسجيل جمعية نصن حل ال يرية ري ة استنثام مطس
ونظرا ةو القرار المشار الي عاله موافقة مشروط باستنثام مطس ول يقو الم و بالتسجيل عن المطسسين بتن يم قرار المجل حسب ا صول ،قرر مجل إدارة
سجل الجمعيات الموافقة على الاام طلب تسجيل جمعية نصن حل ال يرية لعد تقيد الم و بتن يم قرار الملج حسب المهلة المقررة لملا .
 -5الحقةةةةةةةا ٌ لقةةةةةةةرار مجلةةةةةةة إدارة سةةةةةةةجل الجميعةةةةةةةات رقةةةةةةة ( )11/2022المنعقةةةةةةةد بتةةةةةةةاري  9/6/2022والمتاةةةةةةةمن عةةةةةةةد الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى تسةةةةةةةجيل جمعيةةةةةةةة
االحسةةةةةةةةا والتكافةةةةةةةةل المجتمعةةةةةةةةي لمسةةةةةةةةاعدة االسةةةةةةةةرة ال قيةةةةةةةةرة قةةةةةةةةرر مجلةةةةةةةة إدارة سةةةةةةةةجل الجمعيةةةةةةةةات الرجةةةةةةةةوع عةةةةةةةةن قةةةةةةةةراره المشةةةةةةةةار اليةةةةةةةة عةةةةةةةةاله
والموافقة على تسجيل جمعية االحسا والتكافل المجتمعي لمساعدة االسرة ال قيرة ضمن اختصاص وزارة التنيمة االجتماعية .
 -6اسااتعرأ أعضاااء مجلااس إدارة سااجل الجمعيااات قااراره رقاام ( )2022/7والمنعقاادة بتاااري 2022/3/17م ،والمتضاامن تشااكيل لجنااة معاينااة ماان قباال مديريااة التنميااة
االجتماعية المعنية وعضو لجنة االستثمار واالستراد والمتابعة السيد محمود سالمي كونه مختص بأجهزة الحاسوب وتوابعها بخصوص موجودات جمعية المشقر الخيرياة
 /المحلولة وال ُمتمثلة بجهاز كمبيوتر وطابعة وبعد اطالع أعضاء المجلس علاى تقريار اللجناة المشاكلة لهاذه الغاياة والمتضامن باإتالف االجهازة الماذكورة ( جهااز كمبياوتر
وطابعة) كونها تالفة وبعد اطالع أعضاء المجلس على التقرير الفني لمؤسسة الرقم المتميز الجهز الكمبيوتر والمتضامن بانهاا تالفاة وييار صاالحة لالساتعمال وعلياه قارر
مجلس إدارة سجل الجمعيات الموافقة على اتالف األجهزة وال ُمتمثلة بجهاز كمبيوتر وطابعة العائدة لجمعية المشقر الخيرية /المحلولة لعدم صالحيتها لالساتخدام كماا قارر
المجلس مخاطبة الوزارة المختصة بتشكيل لجنة اتالف لهذه الغاية حسب األصول المتبعة لذلك.
 -7كماا اسااتعرأ أعضاااء مجلااس إدارة ساجل الجمعيااات كتاااب دولااة رئايس الااوزراء رقاام  893/1/11/29تاااري 2017/1/18م ،والمتضامن قاارار مجلااس الااوزراء فااي
جلسته المنعقدة بتاري 2017/1/4م ،والمتضمن إيداع موجاودات المراكاز االساالمية ييار مرخصاة فاي محافظاة العاصامة كاماناات لادى وزارة التنمياة االجتماعياة كونهاا
يياار حاصاالة للتاارخيص وكتاااب رئاايس لجنااة الخاادمات والبنااى التحتيااة والشااؤون االجتماعيااة رقاام  48322/1/11/29تاااري 2021/11/3م ،والمتضاامن التوجيااه للعماال
بمضمون كتاب عطوفة رئيس التشريع والرأ رقم د ت/1/إ 358/تاري 2021/10/26م،كما استعرأ أعضاء المجلاس مشاروحات الادائرة القانونياة فاي وزارة التنمياة
االجتماعية وبعد التداول قرر مجلاس إدارة ساجل الجمعياات الموافقاة علاى بتحويال موجاودات المراكاز االساالمية الاواردة فاي الكشاف المرفاق الاى صاندوق دعام الجمعياات
الستخدامها أو التبرع بها وذلك تنفيذأ ألحكام قانون الجمعيات النافذ واعتبار الكشف المرفق جزء اليتجزأ من هذا القرار .
 -8كما قرر المجلس و بناء على تنسيب الوزير المختص لكل من الجمعيات المذكوره ادناه وعمالً باحكام المادة رقم (/11ب )1/من النظام المحدد ألحكام األنظمة
األساسية للجمعيات رقم ( )57لسنة  2010م ،قرر المجلس الموافقة على تغطية نفقات اعالن عن حل الجمعيات في الصحف اليومية تصرف من مخصصات صندوق دعم
الجمعيات لعدم وجود ارصدة مالية في حساب تلك الجمعيات التالية واعتبار الكشف المرفق جزء اليتجزأ من هذا القرار .
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 -9كماااااااااا اساااااااااتعرأ أعضااااااااااء مجلاااااااااس إدارة ساااااااااجل الجمعياااااااااات قاااااااااراره رقااااااااام ( )2022/2والمنعقاااااااااد بتااااااااااري رقااااااااام 2022/1/26م ،والمتضااااااااامن
الموافقااااااة علااااااى صاااااارف مكافاااااااة لماااااادير مديريااااااة صااااااندوق دعاااااام الجمعيااااااات الساااااايد علااااااي الريااااااان بمبلااااااغ ()75دينااااااار عاااااان كاااااال جلسااااااة بواقااااااع جلسااااااتين
شااااااااهرياً ،وباالشااااااااارة الااااااااى كتاااااااااب معااااااااالي وزياااااااار التنميااااااااة االجتماعيااااااااة رقاااااااام م 8352 /تاااااااااري 202/6/5م ،والمتضاااااااامن نقاااااااال الساااااااايد محمااااااااود
الهروط مدير لمديرية صندوق دعم الجمعيات بدل السيد على الريان والذ وتم نقله مدير لوحدة الرقابة الداخلية .
قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات تسمية السيد محمود الهروط مدير مديرية صندوق دعم ال جمعيات حضور جلسات مجلس إدارة سجل الجمعيات كما قرر المجلس
الموافقة على صرف مكافاة بدل حضور جلسات بمبلغ ( )75دينار عن كل جلسة بواقع جلستين شهريا ً كحد اقصى بمبلغ ( )150دينار شهريا ً بغأ النظر عن عدد
واوقات االجتماعات وذلك اعتباراً من تاري كتاب معالي وزير التنمية االجتماعية المشار اليه أعاله.

 -10وعمالً بإحكام المادة ( )5من قانون الجمعيات رقم ( )51لسنة  2008وتعديالته وتعليمات االنفاق الصادرة بموجب احكام (/22ج) من ذات القانون وتنفيذاً السس
ومعايير منح المكافاة للموظفين العاملين باألشراف على الجمعيات ومتابعتها وتقييمها في سجل الجمعيات وصندوق دعم الجمعيات والوزارات المختصة وموظفي
المديريات المساندة و مديريات الميدان في وزارة التنمية االجتماعية لعمل السجل والصندوق في وزارة التنمية االجتماعية لسنة  ،2022والمقرة من قبل المجلس في
جلسته رقم ( )2022/7والمنعقدة بتاري ( ) 2022/4/7قرر مجلس ادارة سجل الجمعيات الموافقة على صرف الدفعة الثانية من المكافات عن الفترة من ()2022/4/1
ولغاية ( )2022/6/30بمبلغ اجمالي ( )18736.033ثمانية عشرة الف وسبعمائة وستة وثالثون ديناراً و033فلس فقط اليير حسب المبالغ المبينه في الكشوفات
المرفقة و المصادق عليها من قبل صندوق دعم الجمعيات والتي تتضمن اسماء الموظفين المستفيدين من هذه الدفعة ومقدار المكافاة لكل واحد منهما

انتهى االجتماع في تمام الساعة ( )12.00ظهرا .
امين سر مجل

ادارة سجل الجمعيات

حافظ يوسف الزبو
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