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  مدير مديرية سجل الجمعيات ومدير مديرية صندوق دعم الجمعيات ومدير مديرية الجميعات / وزارة التنمية االجتماعية حيث حضر االجتماع 

  .صالح كنعان .وحضور هيئة النزاهة ومافحة الفساد د 

 وقائع االجتماع 

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

 

  -وعلى النحو التالي : ( جمعية20تسجيل جمعيات عدد ) -

 . جمعيات( 6ة االجتماعية عدد )ــوزارة التنمي -

 ( جمعية .1وزارة الداخلية عدد ) -

 ( جمعيات  .3وزارة الثقافة  عدد ) -

 ( جمعية .1وزارة البيئة عدد ) -

 ( جمعية .2عدد ) الزراعة وزارة -

 جمعية اجنبية .( 1وزارة الصحة عدد ) -

 ( جمعيات .6وعلى صعيد اخر قرر المجلس عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ) -

 

وقرر المجلس الموافقة على توصيات مدير مديرية سجل الجمعيات وعطوفة امين عام  طلبات( 4ناقش االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من الجمعيات وعددها ) -2

 على هذه التعديالت  سجل الجمعيات

 

 . حيث تمت الموافقة على حل الجمعيات بناء على تنسيب الوزرات المختصة( 8ناقش االعضاء حل جمعيات عدد )  -3

 ملتقى الجالية السودانية الثقافي والتنسيب لمجلس الوزراء عدم الموافقة على التسجيل .ناقش المجلس عدم الموافقة على تسجيل جمعية  -4

 

  ( جمعيات .6) قرار عدم الموافقة في تسجيل  في  اعادة النظرناقش االعضاء موضوع   -4

ى السجالت المالية واالدارية الخاصة ) لجمعية العلوم التطبيقة كتاب معالي وزير التنمية االجتماعية والمتضمن توصيات اللجنة التحقق والتدقيق علناقش المجلس   -5

م، والمتضمن االيعاز لوزارة التنمية االجتماعية تشكيل لجنة 12/1/2021( تاريخ1/2021المحلولة( بناء على توصية من مجلس ادارة سجل الجمعيات في جلسته رقم )

قرر المجلس الرجوع عن قرار حل جمعية العلوم التطبيقة الخيرية والرجوع عنه واعتبار الجمعية  مسجلة  حيث للتحقق من االجراءات التي سبق التنسيب حل الجمعية

 . ضمن اختصاص وزارة التنمية االجتماعية  

 -انيات العربيات للمساواهكتاب دولة رئيس الوزراء وكتاب معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية والمتعلق بتسجيل ) جميعة شبكة البرلم ناقش االعضاء -6

سجيل حيث قرر المجلس الموافقة على تسجيل الجمعية ضمن اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والتوصية لمجلس الوزراء بالموافقة على ت( رائدات

      الجمعية .

 



3 
 

            

ية االجتماعية لألشخاص الهائمين على وجوهم في طرق العاصمة وباقي محافظات المملكة كتاب دولة رئيس الوزراء والمتضمن توفير خدمات الرعا ناقش االعضاء -7

م ، ولحين إقرار 2019( لسنة 28وإيجاد فرص إلعادة دمجهم في المجتمع وذلك من خالل شراء خدمات جمعيات متخصصة وفقاً ألحكام نظام المشتريات الحكومية رقم )

حيث قرر  وهم ( على ان يتم تغطية التكاليف الالزمة لهذه الغاية من المخصصات التي تم توفيرها من  صندوق دعم الجمعيات) مشروع نظام رعاية الهائمين على وج

 . المجلس تكليف عطوفة امين عام سجل الجمعيات بمخاطبة وزارة المالية بهذا الخصوص حسب االصول 

 

م مع العلم يوجد قرار من مجلس ادارة سجل الجمعيات رقم 2021تنفيذ المكرمة الملكية السامية لعام  مكافاة لرئيس واعضاء لجنةقرر المجلس الموافقة على صرف  -8

 م، والمتضمن الموافقة على صرف مكافاة ألعضاء لجنة تنفيذ المكرمة الملكية السامية .4/2/2021( تاريخ 3/2021) 

 

( تاريخ 2020/16048م/ 13م والمتضمن ايقاف العمل بتعميم رقم )15/3/2021تاريخ  2021/7099م/13تعميم دولة رئيس الوزراء رقم  ناقش االعضاء -9 

 .حيث قرر المجلس العمل بمضون التعميم اعتباراً من تاريخه  م2020المتعلق بضبط وترشيد االنفاق من الموازنة العامة للعام  12/8/2021

 

( الف 1252.675لمكتب الغد للدعاية واالعالن والمتضمن اجور اعالنات حل جمعيات وبمبلغ اجمالي  )  المطالبة المالية العائدةقرر المجلس الموافقة على صرف  -10 

 فلساً الغير . 675ومئتان  وإثنا وخمسون ديناراً و 

 

 تقديم دعم نقدي  االتحاد النسائي االردني العام  والمتضمن  طلبقرر المجلس تاجيل   -11

   

عميم للوزرات المختصة في حال ت ضممن االنظممة االساسمية للجمعيمات القائممة او التمي سميتم تسمجيلها اهمدافا ممن خمالل اجمراء دراسمات حيث قرر الملجس اصدار ت  -12 

 وبحوث اخذ كافة التراخيص الالزمة لذلك .
 

   

 

صفحات . ثالث ( واقفل محضر االجتماع وعدد صفحاتالواحدة ظهراً  وعليه انتهى االجتماع في تمام الساعة )  

 

 

 عطوفة امين عام سجل الجمعيات            امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات                                                                  

 المحامي طه  عواد المغاريز      حافظ يوسف الزبون                                                                                              


