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حيث حضر االجتماع عضو هينة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور صالح كنعان ومدير مديرية سجل الجمعيات ومدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية االجتماعية ومدير مديرية
صندوق دعم الجمعيات .
جدول االعمال:

 -1تسجيل جمعيات عدد ( )21جمعية وعلى النحو التالي -:
 وزارة التنميــة االجتماعية . وزارة الثقافــــــــــــــة . وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية . وزارة الصحة . وزارة الرزراعة . -2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ( )11جمعيات .
 -3حل جمعيات عدد ( )10جمعية .
 -4اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ( )3جمعيات .
 -5صرف المطالبة المالية العائدة لمكتب منهجية لتدقيق الحسابات وتطوير الموارد البشرية مطالبة مالية رقم ( )2021/3تاريخ 2021/8/5م ،بقيمة ( )1900
الف وتسعمائة دينار الغير وذلك بدل اتعاب تدقيق حسابات جمعية تميم بن اوس الداري الخيرية.
 -6صرف المطالبة المالية العائدة لمكتب " منهجية لتدقيق الحسابات وتطوير الموارد البشرية" بقيمة ( )1900دينار والخاصة بتدقيق حسابات جمعية تميم بن
اوس الداري الخيرية للسنوات ( ) 2020 -2010مع العلم بوجود قرار مجلس ادارة سجل الجمعيات رقم ( )2021/3تاريخ 2021/2/4م والمتضمن الموافقة على
تعيين مدقق حسابات قانوني للجمعية.
 -7صرف مكافات الموظفين العاملين في قطاع الجمعيات عن الفترة  2021/1/1ولغاية 2021/3/14م باالشارة الى قرار مجلس ادارة سجل الجمعيات رقم
( )2021/16تاريخ 2021/8/17م والمتضمن الموافقة على صرف مكافات العامين في قطاع الجمعيات عن الفترة (  )2021/3/14 -2021/1/1بعد تحديد مبلغ
الصرف بقيمة ( )22374.392اثنان وعشرون الف وثالثمائة واربعة وسبعون ديناراً و  392فلسا الغير وذلك القرار مبلغ الصرف حسب االصول .
 -8صرف مبلغ ( )8.61ثمانية دنانير و 61فلسا للموظفة صفاء اربيحات والذي تم نقلها الى سجل الجمعيات بتاريخ 2021/6/10م كونه لم يدرج اسمها في
مكافات الرابع االولى للموظفين .
 -9صرف مبلغ (  )62.5دينار للمراسل محمد ابوشريحة عن الفترة ( 2021/1/1م ولغاية . )2021/3/14
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 -10صرف مكافاة لمدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية االجتماعية حضور جلسات مجلس ادارة سجل الجمعيات بقيمة ( )75دينار لكل جلسة على ان
التزيد عن جلستين في الشهر اسوة بمدير مديرية سجل الجمعيات ومدير مديرية صندوق دعم الجمعيات
وقائع االجتماع-:
اجتمع اعضاء مجلس ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحددين لمناقشة جدول األعمال سالف الذكر ،وترأس االجتماع عطوفة أمين عام سجل الجمعيات االستاذ طه المغاريز
نائب رئيس مجلس ادارة السجل وقرر المجلس الموافقة على جدول االعمال واعتماده رسميا بكافة بنوده
وقد تناول المجتمعون مناقشة بنود محضر االجتماع بندا بندا كما يلي:
 -1في ما يتعلق بتسجيل الجمعيات تم استعراض طلبات الجمعيات المقدمة حسب تصنيف الجمعيات المعتمد من السجل وقام ممثلي الوزارات المختصة بعرض الجمعيات الخاصة بكل
وزارة مع وضع التوصيات الفنية للوزارة على كل جمعية حيث تمت الموافقة على تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التالية:
 وزارة التنمية االجتماعية ) 11 ( :جمعية .
 وزارة الثقافة  ) 1 ( :جمعية.
 وزارة الصحة  )1 ( :جمعية.
 وعلى صعيد ذلك قرر المجلس عدم الموافقة على تسجيل الجمعيات ( )7جمعيات .
 -2ناقش االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من الجمعيات وعددها ( )11طلبات وقرر المجلس الموافقة على توصيات مدير مديرية سجل الجمعيات وعطوفة امين عام
سجل الجمعيات فيما يتعلق بتعديل االنظمة االساسية للجمعيات .
 -3ناقش االعضاء موضوع حل الجمعيات المنسب بها بالحل من قبل الوزارات المختصة وعددها ( )10جمعيات حيث قرر المجلس الموافقة على حلها حسب تنسيب الوزرات
المختصة
 -4ناقش االعضاء موضوع اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات وعددها ( )3جمعيات
 -5بناااااااء علااااااا قاااااارار مجلاااااات ادارة سااااااجل الجمعيااااااات المت اااااا فااااااي جلساااااات رقاااااا ( )2021/3تاااااااري  2021/2/4م والمتضااااااما الموافقااااااة علااااااا تعاااااايا ماااااادقق حسااااااابات
قاااااالولي لجمعياااااة تماااااي باااااا او الااااادار ال يرياااااة علاااااا ا الت ياااااد عاااااا ( )2000ديناااااار وعماااااال باحكاااااام الماااااادة رقااااا (/5أ )4/ماااااا قاااااالو الجمعياااااات النافااااا والماااااادة
( ) 18ماااااااا ذات القاااااااالو قااااااارر مجلااااااات ادارة ساااااااجل الجمعياااااااات الموافقاااااااة علاااااااا صااااااارف المطالباااااااة رقااااااا (  )2021/3تااااااااري 2021/8/5م ،والمقدماااااااة ماااااااا "مكتاااااااب
منهجياااااااة لتااااااادقيق الحساااااااابات وتطاااااااوير الماااااااوارد البشااااااارية "بقيماااااااة ( ) 1900الاااااااا وتساااااااعماوة ديناااااااار التيااااااار وذلاااااااك لتااااااادقيق حساااااااابات الجمعياااااااة لاعاااااااوام ( -2010
 )2020تصرف ما حساب صندوق دع الجمعيات
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 -6باالشاااااااارة لقااااااارار مجلااااااات ادارة ساااااااجل الجمعياااااااات رقااااااا ( )2021/16تااااااااري  2021/8/17م والمتضاااااااما الموافقاااااااة علاااااااا مكافاااااااات العاااااااامليا فاااااااي قطاااااااا الجمعياااااااات
ومتابعتهااااااا وتقيمهااااااا فااااااي سااااااجل الجمعيااااااات وصااااااندوق دعاااااا الجمعيااااااات والااااااوزارت الم تصااااااة ومااااااوظفي المااااااديريا ت المسااااااالدة لعماااااال السااااااجل والصااااااندوق ومااااااديريات
المياااااادا فااااااي وزارة التنميااااااة االجتماعيااااااة وعمااااااال باحكااااااام المااااااادة (/5أ ) 4/مااااااا قااااااالو الجمعيااااااات النافاااااا وبعااااااد ا ساااااات نا باااااارا الااااااداورة القالوليااااااة قاااااارر مجلاااااات
ادارة سااااااجل الجمعيااااااات الموافقااااااة علااااااا صاااااارف اااااا المكافااااااات بمبلااااااغ اجمااااااالي ( )22374.392اثنااااااا وعشاااااارو الااااااا وثاثماوااااااة واربعااااااة وساااااابعو دينااااااارال و392
فلسااااااا ل وذلااااااك عااااااا الفتاااااارة مااااااا  2021/01/01ولغايااااااة  2021/03/14م ،وحسااااااب الكشااااااوفات المرفقااااااة والمعااااااد والمصااااااادق عليهااااااا مااااااا قباااااال مااااااوظفي صااااااندوق دعاااااا
الجمعيات تصرف ما حسابات امالات وزارة التنمية االجتماعية ( امالة المبالغ المستردة ما دع الجمعيات ) حساب رق ( . )6312110667
 - -7قرر مجلت ادراة سجل الجمعيات الموافقة علا صرف مبلغ ( )10.30عشرة دلالير و300فلت التير للموظفة صفاء بسام اربيحات وذلك مكافاة للعامليا في قطا الجمعيات ول ل يدرج اسمها
في شوفات المكافات الموافقة عليها في جلس رق ( )2021/16تاري 2021/8/17م تصرف ما م صصات صندوق دع الجمعيات
 -8باالشااااااااااارة لكتاااااااااااب معااااااااااالي وزياااااااااار الماليااااااااااة رقاااااااااا  13925/20/12تاااااااااااري  2021/6/28م ،وملحقاااااااااا تاااااااااااب رقاااااااااا  17815/3/20/12تاااااااااااري 2021/8/15م  ،والمتضااااااااااما
الموافقاااااة علاااااا صااااارف مكافااااااة بااااادل حضاااااور جلساااااات العضااااااء مجلااااات ادارة ساااااجل الجمعياااااات وصااااارف المكافاااااات المساااااتحقة للعاااااامليا فاااااي قطاااااا الجمعياااااات اعتباااااارال ماااااا بداياااااة
عااااااام  2021تصاااااارف مااااااا حساااااااب امالااااااات وزارة التنميااااااة االجتماعيااااااة (امالااااااة المبااااااالغ المسااااااتردة مااااااا دعاااااا الجمعيااااااات ) ،وبنااااااا لء علياااااا واسااااااتنادال الحكااااااام المااااااادة ( )5مااااااا قااااااالو
الجمعيااااااات النافاااااا قاااااارر المجلاااااات الموافقااااااة علااااااا صاااااارف مبلااااااغ (  ) 62.5اثنااااااا وسااااااتو دينااااااار و فلاااااا  500ااااااسا للموظااااااا محمااااااد ابوشااااااريحة تصاااااارف مااااااا حسااااااابات امالااااااات وزارة
التنمية االجتماعية ( امالة المبالغ المستردة ما دع الجمعيات ) حساب رق ( . )6312110667

 -9قاااااارر مجلاااااات ادارة سااااااجل الجمعيااااااات الموافقااااااة علااااااا صاااااارف مكافاااااااة لماااااادير مديرياااااا ة الجمعيااااااات فااااااي وزارة التنميااااااة االجتماعيااااااة الساااااايد لاااااااجي العلااااااوا باااااادل
حضور جلسات بمبلغ ( )75دينار عا ل جلسة علا ا الت يد عا مبلغ ( )150دينارشهريال.

 -وعليه انتهى االجتماع في تمام الساعة (الواحدة ظهرا) واقفل محضر االجتماع وعدد صفحات اربع صفحات 6-

عطوفة امين عام سجل الجمعيات

امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات

المحامي طه عواد المغاريز

حافظ يوسف الزبون
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