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  حيث حضر االجتماع عضو هينة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور صالح كنعان. 

 :جدول االعمال

 .( جمعية16تسجيل جمعيات عدد ) -1  

 .( جمعيات  6طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد )  -2
 ( .2اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ) -3     

 مناقشة المذكرة المقدمة وحسب الكشف المرفق والمتضن تقديم دعم نقدي مباشر لستة جمعات . -4
 م .13/6/2021المشاريع حتى نهاية دوام يوم االحد الموافق  مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات والمتضمن طلب تمديد مدة استقبال طلبات دعم -5

اللوازم الخاصة بمديرية  مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات والمتضمن طلب انهاء تكليف السيد صخر العواملة المكلف بمسك سجالت ودفاتر -6

 .2019، ومشاريع الالمركزية لعام 2019دراسة طلبات دعم المشاريع المقدمة من الجمعيات لعام د فداء ابوعلي مكانة .صندوق دعم  الجمعيات وتكليف رئيس قسم اللوازم السي

لمنعقد ( وا10/2021محضر االجتماع رقم )   مناقشة المذكرة المقدمة من رئيس لجنة االستثمار والمتابعة واالسترداد والمتضمن توصيات اللجنة بهذا الخصوص  مرفق  -7     

 م.24/5/2021بتاريخ 

 الما يستجد من أعم -8

 -:وقائع االجتماع
 

سجل الجمعيات االستاذ طه المغاريز  اجتمع اعضاء مجلس ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحددين لمناقشة جدول األعمال سالف الذكر، وترأس االجتماع عطوفة أمين عام

 نائب رئيس مجلس ادارة السجل وقرر المجلس الموافقة على جدول االعمال واعتماده رسميا بكافة بنوده 

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

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
 موزعة على الوزارات التالية: جمعياتجمعية حيث تمت الموافقة على تسجيل وزارة مع وضع التوصيات الفنية للوزارة على كل 

    ( :8وزارة التنمية االجتماعية     )جمعيات. 

  ( جمعية. 1: )     البيئة وزارة 

  ( جمعية.   1: )     الشؤون السياسية والبرلمانيةوزارة 

  ( جمعية.   1: )     السياحة  واالثار وزارة 

  ( جمعية.2: )  الزراعةوزارة 

  ( جمعيات 3) الجمعيات المجلس عدم الموافقة على تسجيل  قرر  وعلى صعيد ذلك 
 

مدير مديرية سجل الجمعيات وعطوفة امين عام وقرر المجلس الموافقة على توصيات  طلبات( 6ناقش االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من الجمعيات وعددها ) -2

 .سجل الجمعيات 

 (.2اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات وعددها )ناقش االعضاء موضوع  -3
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 ( ثالث وعشرون الف وخمسمائة دينار .23.500تقديم دعم نقدي مباشر لستة جمعيات حيث تم الموافقة على ذلك بمبلغ اجمالي )تم عرض موضوع  -4

المشاريع للجمعيات ودعم الالمركزية في محافظة البلقاء حيث تم الموافقة من قبل اعضاء المجلس تمديد المدة حتي نهاية موضوع تمديد مدة استقبال طلبات دعم ناقش المجلس  -5

 م .30/6/2021دوام يوم االحد الموافقة 

جميعات وممثل وزارة البيئة وممثل وزارة السياحة على صعيد اخر قرر المجلس الموافقةعلى تشكيل لجنة مشاريع الالمركزية في محافظة العقبة برئاسةعطوفة امين عام سجل ال -6

 واالثار وممثل قطاع العمل التطوعي والخيرية السيد موسى الحويان .

ة صندوق اللوازم الخاصة بمديري تمت الموافقة من قبل اعضاء المجلس بانهاء تكليف السيد صخر العواملة وتكليف السيد فداء ابوعلي مكانة للقيام بمهام مسك سجالت ودفاتر -7

 دعم الجمعيات .

قرر المجلس الموافقة على  ناقش االعضاء موضوع تغطية تكاليف توفير خدمات الرعاية االجتماعية لالشخاص الهائمين على وجوهم في طريق العاصمة وباقي المحافظات حيث -8

ن حسابات امانات صندوق دعم الجمعيات ومخاطبة مجلس الوزراء ( عشرين الف دينار لتقديمه دعم للجمعيات ضمن اسس يقرها المجلس تصرف م20.000تخصص مبلغ )

 بالموافقة على ذلك .

 

 

م بعد استماع االعضاء 16/5/2021( تاريخ 10/2021تمت الموافقة من قبل اعضاء المجلس توصيات لجنة االستثمار واالستراداد والمتابعة كما جاء في محضر اجتماع رقم ) -9

 اللجنة السيد فراس الشروف . على هذه التوصيات من قبل مقرر

ضمن اختصاص وزارة االقتصاد الرقمي والريادة على ضوء ذلك استعرض المجلس ماستجد من اعمال حيت تمت الموافقة على تسجيل جمعية الذكاء االصطناعي وريادة االعمال  -10

 . ن والتوصية لمجلس الوزراء بالموافقة على ذلكوالموافقة على رفع جلسات مجلس ادارة سجل الجمعيات الى ثالث جلسات بدالً من جلستي ،

 

 

 

ثالث صفحات . ( واقفل محضر االجتماع وعدد صفحات   الثانية عشر ظهر  وعليه انتهى االجتماع في تمام الساعة ) i  

 مصدق عطوفة امين عام سجل الجمعيات       امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات                                                                  

 المحامي طه  عواد المغاريز      حافظ يوسف الزبون                                                                                              


