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 السيد احمد العون والسيد وائل سليمان  الغياب :
 

 ومدير مديرية سجل الجمعيات ومدير مديرية صندوق دعم الجمعيات. حيث حضر االجتماع عضو هينة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور صالح كنعان 
 
 

   -: االعمالجدول 

 

  -جمعية وعلى النحو التالي :  (13جمعيات عدد ) . تسجيل1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة الثقافة. -

 وزارة الزراعة. -

 وزارة الصحة  -

 

 حسب الكشف المرفق.تعديل انظمة اساسية للجمعيات . 2

 

 .  حل جمعيات حسب الكشف المرفق.3

 

 ، والمشااااااكلة كموجااااااب  تااااااا   عااااااالي 2022تشااااااكيل لجنااااااة اعااااااداد التقرياااااار الساااااانو  عاااااا   و ااااااا  الجمعيااااااات فااااااي المملكااااااة لعااااااا  .  المصاااااااد ة علااااااى 4

 وزير التنمية االجتماعية / رئيس  جلس إدارة سجل الجمعيات.

 

 اساااااتكمار  ااااارار المجلاااااس السااااااكق فيماااااا يتعلاااااق تلاااااب العااااادور عااااا   ااااارار حااااال جمعياااااة كيااااا  اال ااااال لرعاياااااة االيتاااااا  والمحتااااااجي  وال  ولاااااة / المحولاااااة  . 5

  

 

 .  إعادة النظر في  رار عد  الموافقة على تسجيل جمعيات. 6

 

 نا شااااااة الماااااا  رة المقد ااااااة  اااااا   ديريااااااة دااااااندوي دعاااااا  الجمعيااااااات والمتلاااااام  تجديااااااد االت ا يااااااة المو عااااااة  ااااااا كااااااي  جمعيااااااة  ااااااعا  اال اااااال لاااااا و   .7

 االحتياجات الخادة ودندوي دع  الجمعيات كانت ا  الجمعية      عة األرض المسجلة كاس  الصندوي والمبنى المقا  عليها.

 

 ار واالسترداد والمتاكعة .االستثم.  نا شة توديات لجنة 8
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 .  نا شة توديات لجنة المكافآت.9

 

 .  تغ ية ن قات اعالن حل جمعيات في الصحف اليو ية.10

 

 ات القرار

 

االجتماع عطوفة امين عام سجل الجمعيات نائب رئيس اجتمع اعضاء مجلس ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحددين لمناقشة جدول األعمال سالف الذكر، وترأس 

 الجمعيات.مجلس إدارة سجل 

مثلي الوزارات المختصة بعرض الجمعيات م  في ما يتعلق بتسجيل الجمعيات تم استعراض طلبات الجمعيات المقدمة حسب تصنيف الجمعيات المعتمد من السجل وقام  -1

 : للوزارة على كل جمعية حيث تمت الموافقة على تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التاليةالخاصة بكل وزارة مع وضع التوصيات الفنية 

 ( :4وزارة التنمية االجتماعية )جمعية     . 

 (  جمعية   .2وزارة الداخلية ) 

  ( جمعية .2) الثقافة وزارة 

  ( جمعية .2) الزراعة وزارة 

 ( جمعية .2وفي سياق متصل قرر المجلس عدم الموافقة على تسجيل جمعيات لعدم تحقيق الشروط وعددها ) 

 

قرر المجلس الموافقة على توصيات مدير مديرية سجل الجمعيات وعليه   جمعية (9ناقش االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من الجمعيات وعددها ) -2

 .المجلس  بتنسيباتوكما ورد  وإصدار األنظمة األساسية لكل منها حسب األصول ل الجمعيات فيما يتعلق بتعديل االنظمة االساسية للجمعياتوعطوفة امين عام سج

 

الوزير المختص لكل         ( من قانون الجمعيات النافذ وبناء على تنسيب معالي1/أ/20عمالً بأحكام المادة ) ناقش األعضاء موضوع  حل الجمعيات وعليه قرر المجلس و -3

 ( جمعية لتوقفها عن ممارسة اعمالها اكثر من عام  . 10جمعية قرر مجلس ادارة سجل الجمعيات الموافقة على حل الجمعيات وعددها )

   جمعية قرر المجلس الموافقة على حل ( من قانون الجمعيات النافذ وبناء على تنسيب معالي الوزير المختص لكل 4/أ/20عمالً بأحكام المادة ) ووفي سياق متصل
( جمعية  1حل الجمعيات عدد )( جمعية حل اختياري بناء على رغبة الهية العامة للجمعية بالحل، وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة 3جمعيات عدد )

 ( .1/ب/20كام المادة )والمتضمن عدم تمكين الهيئة اإلدارية المؤقتة من انتخاب هيئة إدارية جديد للجمعية عمالً بإح

رئيس  معالي وزير التنمية االجتماعية/ م، والمشكلة بموجب قرار2023تقرير سنوي عن أوضاع الجمعيات لعام  إلعدادكما قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة  -4
 م.27/2/2023تاريخ  2/440ريم س ج/مجلس إدارة سجل الجمعيات 

 
 ( .3األعضاء موضوع أعادة النظر على عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ) ناقش -5
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بيت االمل لرعاية االيتام والمحتاجين والطفولة / المحولة   بالعدول عن قرار الحل لحين ورود  الجمعيةالحقاً لقرر المجلس والمتضمن إرجاء النظر فيما يتعلق بطلب  -6

لب المستدعي رئيس تنسيب واضح من الوزارة المختصة للمجلس أما بطلب العدول عن قرار الحل مع مبررات ذلك أو التأكيد على قرار الحل واالعتذار عن إجابة ط
أعضاء المجلس على تنسيب الوزير المختص المتسندعلى تنسيبات مديرية الجمعيات ومديرية الشؤون القانونية في وزارة التنمية االجتماعية  الجمعية السابق وبعد اطالع

ة بعدم مخالفة قانون داريوالمتضمن منح الجمعية فرصة أخرى بإعادة سحب القرار اإلداري والمتضمن حل الجمعية على ان يتم اخذ التعهدات الالزمة من قبل الهيئة اإل
في قراره السباق رقم ) الجمعيات مرة أخرى وخصوصاً مايتعلق بالية التمويل األجنبي دون الحصول على الموافقات الالزمة لذا قرر المجلس الموافقة إعادة النظر 

ين والطفولة، كما قرر المجلس اعتبار الجمعية قائمة ومسجلة م، والرجوع عنه والمتضمن حل جمعية بيت االمل لرعاية االيتام والمحتاج21/3/2022( تاريخ 6/2022
والبت في المدة التي فصلت بين ضمن اختصاص وزارة التنمية االجتماعية على ان تتولى الوزارة المختصة التعامل مع االثار القانونية المترتبة على العدول عن قرارالحل 

 قرار الحل وقرار العدول عن الحل .
 
م، والمتضمن تجديد االتفاقية الموقعة 18/2/2023/ج تاريخ 1048/60المجلس طلب جمعية شعاع االمل لذوي االحتياجات الخاصة في كتابها رقم ج ع/  كما ناقش  -7

عاع االمل لذوي االحتياجات م، قرر مجلس ادارة سجل الجمعيات الموافقة على تجديد االتفاقية الموقعة مابين جمعية ش2023مابين الجمعية وصندوق دعم الجمعيات لعام 
( حوض 3517فة رقم ) الخاصة وصندوق دعم الجمعيات ألنتفاع الجمعية من قطعة االرض والمبنى المقام عليها والمسجلة باسم صندوق دعم الجمعيات في منطقة الرصي

 .م 31/12/2023م، ولغاية 1/1/2023ريخ ( من أراضي محافظة الزرقاء من اجل تشغيل حضانة أطفال في المبنى اعتباراً من تا2معمر رقم )
 
 م وتنسيبات المجلس .14/2/2023( تاريخ 2/2023كما وافق المجلس على توصيات لجنة االستثمار واالسترداد والمتابعة في اجتماعها رقم  -8
 
 توفر ارصدة مالية في حساب تلك الجمعيات .( جمعية لعدم 20وقرر المجلس الموافقة على تغطية نفقات اعالن حل جمعيات في الصحف اليومية عدد ) -9
 

 كما قرر المجلس تأجيل توصيات لجنة المكافات سجل الجمعيات للجلسة القادمة لمزيد من الدراسة . -10
 
 

 ا ي  سر  جلس إدارة سجل الجمعيات                                 ( ظهراً                                12.30انتهى االجتما  الساعة ) 

 حافظ يوسف الزكون                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 


