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 الغياب  -1 -:احمد العونه

 -2سعد اللوزي .

 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 البيئة.
وزارة السياحة واالثار
وزارة الزراعة

 .2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات حسب الكشف المرفق.
 .3حل جمعيات حسب الكشف المرفق.
 . 4مناقشةةةةةةة عتةةةةةةا معةةةةةةالي وزيةةةةةةر التنميةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة والمتاةةةةةةمر طلةةةةةةب العةةةةةةدو عةةةةةةر قةةةةةةرار حةةةةةةل جمعيةةةةةةة التقةةةةةةار ال يريةةةةةةة
قرار حل الجمعية موجب قرار مجلس رقم ( )2020/18والمنعقد تاريخ 2020/11/26م.

نةةةةةةا الةةةةةةوطر والمت ةةةةةة

 . 5مناقشةةةةةةة المقدمةةةةةةة مةةةةةةر مديريةةةةةةة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات والمتاةةةةةةمر ال ةةةةةةا الةةةةةةوارد مةةةةةةر مديريةةةةةةة الجمعيةةةةةةات /وزارة التنميةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة حةةةةةةل جمعيةةةةةةة
العةةةةةةامر ال يريةةةةةةة واللةةةةةةحيي جمعيةةةةةةة العةةةةةةامر ال يريةةةةةةة للت ةةةةةةوير المجتمعةةةةةةي والمت ةةةةةة قةةةةةةرار حل ةةةةةةا موجةةةةةةب قةةةةةةرار مجلةةةةةةس رقةةةةةةم ( )2021/9تةةةةةةاريخ
2021/5/5م.
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 .6تشكيل لجنة لدراسة طلبات الدعم النقدي ودعم المشاريع لعام2022م .
 . 7مناقشةةةةةةة المةةةةةة عرة المقدمةةةةةةة مةةةةةةر مديريةةةةةةة بةةةةةةندو دعةةةةةةم الجمعيةةةةةةات والمتاةةةةةةمر طلةةةةةةب تعةةةةةةديل نةةةةةة المةةةةةةادة رقةةةةةةم ( )1/ /11مةةةةةةر النظةةةةةةام المحةةةةةةدد
حكةةةةةةام ا نظمةةةةةةة ا ساسةةةةةةية للجمعيةةةةةةات رقةةةةةةم ( )57لسةةةةةةنة  2010م ،والتةةةةةةي تةةةةةةن ا عةةةةةةعي عةةةةةةر قةةةةةةرار حةةةةةةل الجمعيةةةةةةة النشةةةةةةر فةةةةةةي بةةةةةةحي تير يةةةةةةوميتير
محليتةةةةةير لثعثةةةةةة يةةةةةام متتاليةةةةةة علةةةةةى ن قةةةةةة الجمعيةةةةةة لتلةةةةةبي ا عةةةةةعي عةةةةةر حةةةةةل الجمعيةةةةةة فةةةةةي بةةةةةحي ة يوميةةةةةة محليةةةةةة لمةةةةةرة واحةةةةةدة وليةةةةةوم واحةةةةةد ا ةةةةةافة
الى نشر ا ععي على الموقع االلكتروني لسجل الجمعيات والموقع االلكتروني لوزارة التنمية االجتماعية.
 . 8عةةةةةةةري التقريةةةةةةةر ال نةةةةةةةي ومشةةةةةةةروحات الشةةةةةةة وي القانونيةةةةةةةة و لةةةةةةة نةةةةةةةا علةةةةةةةى قةةةةةةةرار مجلةةةةةةةس سةةةةةةةا ق رقةةةةةةةم ( )2022/10تةةةةةةةاريخ 2022/5/29م،
والمتاةةةةةةمر م اطبةةةةةةة الشةةةةةة وي القانونيةةةةةةة لبيةةةةةةاي الةةةةةةراي القةةةةةةانوني جةةةةةةواز اسةةةةةةتعما موجةةةةةةودات المشةةةةةةرو العا ةةةةةةد لجمعيةةةةةةة الحيةةةةةةاة لللةةةةةةم /ار ةةةةةةد مشةةةةةةرو
نادي اال دا الت اعلي لموظ ي بندو دعم الجمعيات والتي هي عبارة عر ج زة عمبيوتر (ال تو ) وتوا ع ا .
 .9مناقشة توبيات لجنة االستثمار واالسترداد والمتا عة.

القرارات
اجتمةةةةةةع اعاةةةةةةا مجلةةةةةةس ادارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات فةةةةةةي الزمةةةةةةاي والمكةةةةةةاي المحةةةةةةددير لمناقشةةةةةةة جةةةةةةدو ا عمةةةةةةا سةةةةةةالف الةةةةةة عر ،وتةةةةةةر االجتمةةةةةةا معةةةةةةالي
وزيةةةةةةر التنميةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة  /ر ةةةةةةيس مجلةةةةةةس دارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات و حاةةةةةةور ع وفةةةةةةة امةةةةةةير عةةةةةةام سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات /نا ةةةةةةب ر ةةةةةةيس مجلةةةةةةس دارة
سجل الجمعيات وقرر المجلس الموافقة على جدو االعما واعتماده رسميا كافة نوده.
 -1فةةةةةةي مةةةةةةا يتعلةةةةةةق تسةةةةةةجيل الجمعيةةةةةةات تةةةةةةم اسةةةةةةتعراي طلبةةةةةةات الجمعيةةةةةةات المقدمةةةةةةة حسةةةةةةب تلةةةةةةنيف الجمعيةةةةةةات المعتمةةةةةةد مةةةةةةر السةةةةةةجل وقةةةةةةام ممثلةةةةةةي
الةةةةةةوزارات الم تلةةةةةةة عةةةةةةري الجمعيةةةةةةات ال ابةةةةةةة كةةةةةةل وزارة مةةةةةةع و ةةةةةةع التوبةةةةةةيات ال نيةةةةةةة للةةةةةةوزارة علةةةةةةى عةةةةةةل جمعيةةةةةةة حيةةةةةة تمةةةةةة الموافقةةةةةةة علةةةةةةى
تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التالية:







وزارة التنمية االجتماعية )13 ( :جمعية .
وزارة الداخلية ( )2جمعية .
وزارة الثقافة ( )2جمعية .
وزارة البيئة ( )1جمعية
وزارة السياحة واالثار ( )1جمعية .
وفي و ل قرر المجلس عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ( )2جمعيات نظراً لعدم تحقيق شروط التسجيل .

3

 -2نةةةةةةةاقء االعاةةةةةةةا طلبةةةةةةةات تعةةةةةةةديل االنظمةةةةةةةة االساسةةةةةةةية المقدمةةةةةةةة مةةةةةةةر الجمعيةةةةةةةات وعةةةةةةةددها ( )19جمعيةةةةةةةة وعليةةةةةةة قةةةةةةةرر المجلةةةةةةةس الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى
توبةةةةةيات مةةةةةدير مديريةةةةةة سةةةةةجل الجمعيةةةةةات وع وفةةةةةة امةةةةةير عةةةةةام سةةةةةجل الجمعيةةةةةات فيمةةةةةا يتعلةةةةةق تعةةةةةديل االنظمةةةةةة االساسةةةةةية للجمعيةةةةةات و بةةةةةدار ا نظمةةةةةة
ا ساسية لكل من ا حسب ا بو .
 -3ناقء ا عاا مو و حل الجمعيات وعلي قرر المجلس وعمالً باحكام المادة ( /20أ )1/من قانون الجمعيات النافذ وبناء على تنسيي معيالا اليو يل الم يتل لكي
جمعية قلل مجلس ادالة سج الجمعيات الموافقة على ح الجمعيات فا الكشف الملفق ح حكما وعددها ( )4جمعيات والمبينة به اسبا قلال الح لك جمعية واعتبةار
الكشف المرفق ُج ء ال يتج أ من هذا القلال وها -:
-1جمعية دنا عطاء ال يلية .
 -2جمعية جليل ال يلية .
 -3جمعية نغم الحياة ال يلية .
 -4جمعية شموع ال يل ال يلية .
 -4استعلض أعضاء مجلس إدالة سج الجمعيات كتا معالا و يل التنمية االجتماعية لقم ج ع 6136 /تيالي 2022/4/23م ،والمتضيمن طلي العيدو عين قيلال حي
جمعية التقال ال يلية البناء الوطن  /المحلولة والمت ذ فيها قلال بحلهيا بموجي قيلال مجليس إدالة سيج الجمعييات لقيم ( )2020/18تيالي 2020/11/26م ،بسيب
توقفها عن ممالسة اعمالها الكثل من عام ،كما استعلض أعضياء المجليس كتيا معيالا و ييل التنميية االجتماعيية لقيم ج ع 10784 /تيالي 2022/7/19م،والمعطيوف
على كتا عطوفة امين عام سج الجمعيات لقم س م /س ج1229/3 /تالي 202/5/16م ،والمتضمن ت ويد سج الجمعيات باإلجلاءات التا تم ات اذها بعيد ديدول
قلال ح الجمعية واعما لجنة الح  ،وبعد اطالع أعضاء المجلس عليى التقلييل المعيد حيو اعميا لجنية الحي واإلجيلاءات التيا ات يذتها اللجنية وعلييه قيلل مجليس إدالة
سج الجمعيات التأكيد على قلاله المشال اليه أعاله والمتضمن ح جمعية التقال ال يلية البناء الوطن وااليعا لجنة الح باستكما إجلاءاتها حس األدو .
 -5اسيييييييتعلض أعضيييييييياء مجلييييييييس إدالة سييييييييج الجمعيييييييييات قييييييييلاله السييييييييابق لقييييييييم ( )2021/9تييييييييالي 2021/5/5م ،والمتضييييييييمن حيييييييي جمعييييييييية العييييييييامل
ال يليييييييية بنييييييياء عليييييييى تنسيييييييي معيييييييالا و ييييييييل التنميييييييية االجتماعيييييييية لقيييييييم ج أ 13302/تيييييييالي 2020/11/25م ،وباالشيييييييالة للميييييييذكلة اليييييييوالدة مييييييين
مديليييييييية الجمعييييييييات  /و الة التنميييييييية االجتماعيييييييية بتيييييييالي  2022/7/14م ،والمتضيييييييمن وجيييييييود طييييييياء فيييييييا اسيييييييم الجمعيييييييية المنسييييييي بحلهيييييييا بموجييييييي
كتييييييا معييييييالا و يييييييل التنمييييييية االجتماعييييييية المشييييييال اليييييييه أعيييييياله قييييييلل مجلييييييس إدالة سييييييج الجمعيييييييات الموافقيييييية علييييييى تعييييييدي قييييييلاله السييييييابق لقييييييم
( )2021/9تييييييييالي  2021/5/5م ،والمتضييييييييمن حيييييييي جمعييييييييية العييييييييامل ال يلييييييييية ليدييييييييب الموافقيييييييية علييييييييى حيييييييي جمعييييييييية العييييييييامل ال يلييييييييية للتطييييييييويل
المجتمعا ح حكما استناداً لنل المادة (/20أ )1/من قانون الجمعيات النافذ .

4

 -6ناقش األعضاء موضوع تشكي لجنة لدلاسة طلبات الدعم النقدي ودعم المشاليع لعام 2022م  ،وعليه قلل مجلس إدالة سج الجمعيات الموافقة على تشكي لجنة
لدلاسة طلبات الدعم النقدي ودعم المشاليع لعام 2022م ،بلئاسة مساعد األمين العام لشؤون المحافظات والتنمية وعضوية ك من -:
 -1مديل مديلية دندوق دعم الجمعيات .
 -2مديل مديلية سج الجمعيات .
 -3عضو مجلس إدالة سج الجمعيات ُ /ممث و الة الدا لية .
 -4مديل مديلية الجمعيات  /و الة التنمية االجتماعية .
 -5مديل مديلية الشؤون المالية  /و الة التنمية االجتماعية .
 -6ل.ق دعم ومتابعة المشاليع  /مديلية دندوق دعم الجمعيات  /مقلل اللجنة .
 -7كما قلل المجلس تسمية السيد احمد شطناوي عضو مجلس إدالة سج الجمعيات /قطاع العم التطوعا وال يلي عضواً باللجنة .
 -7اطلع أعضاء مجلس إدالة سج الجمعيات على المذكلة المقدمة من مديلية بندو دعم الجمعيات والمتامنة المقترح المقدم تعديل ن المادة (  )1/ /11مر
النظام المحدد حكام ا نظمة ا ساسية للجمعيات رقم ( )57لسنة  2010م  ،لتلبي ا ععي عر حل الجمعية في بحي ة يومية محلية مرة واحدة وليوم واحد ا افة
الى نشر ا ععي على الموقع االلكتروني لسجل الجمعيات والموقع االلكتروني لوزارة التنمية االجتماعية  ،و نا علي قرر مجلس دارة سجل الجمعيات م اطبة ديواي
التشريع والر ي لتعديل ن المادة ( ) 1/ /11ليلبي ا ععي عر حل الجمعية في بحي ة يومية محلية مرة واحدة وليوم واحد ا افة الى نشر ا ععي على الموقع
ا لكتروني لسجل الجمعيات
 -8استعري عاا مجلس دارة سجل الجمعيات قراره السا ق رقم (  )2022/10تاريخ 2022/5/29م ،والمتامر م اطبة مديرية الش وي القانونية  /وزارة التنمية
االجتماعية لبياي الر ي القانوني جواز استعما موجودات المشرو العا د لجمع ية الحياة لللم  /ار د مشرو نادي اال دا الت اعلي لموظ ي بندو دعم الجمعيات
والتي هي عبارة عر ج زة عمبوتير (ال تو ) وتوا ع ا ،و عد اطع عاا المجلس على مشروحات الدا رة القانوينة  /وزارة التنمية االجتماعية والتقرير ال ني المقدم
مر ال ني محمود الحاج سعمي والمتعلق ح ا ج زة  ،قرر مجلس دارة سجل الجمعيات تعميم موجودات مشرو نادي اال دا الت اعلي التا عة لجمعية الحياة لللم
/ار د والتي هي عبارة عر ج زة عمبوتير (ال تو ) وتوا عا على الجمعيات لعست ادة مر المشرو حسب ا بو المتبعة .
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 -9قلل مجلس ا دالة سج الجمعيات الموافقة على توديات لجنة االستثمال واالستلداد والمتابعة كما جاء فا محضل االجتماع
2022/7/25م وبالكشف الملفق وعددها ( )7جمعيات واعتبال الكشف والمحضل ُج ء ال يتج أ من هذا القلال وها . -:

لقم ( )2022/13تالي

-1جمعية احبا هللا ال يلية .
 -2جمعية سيدات اه الهمة .
 -3جمعية التمول األلدنية .
 - 4جمعية آلم ال يلية .
 -5جمعية الملكة ين الشلف ال يلية .
 -6جمعية العيل للتنمية االجتماعية .
 -7جمعية منتدى العقبة البداع الثقافا .

انتهى االجتماع فا تمام الساعة ( )12.30ظهلا .
اقف المحضل وعدد دفحاته ( )6دفحات .

امير سر مجلس ادارة سجل الجمعيات
حافظ يوسف الز وي
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