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 الغياب  -1 -:محمد الجبور

 -2نتاشا الشوارب .

 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 ( )24جمعية وعلى النحو التالي- :
-

وزارة التنميــة االجتماعية.
وزارة الداخلية.
وزارة الثقافة.
وزارة السياحة واالثار.
وزارة الزراعة.
وزارة الصحة
جمعيات اجنبية.

 .2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات حسب الكشف المرفق.
 .3حل جمعيات حسب الكشف المرفق.
 .4مناقشة االستدعاء المقدم من المفوض بتسجيل جمعية ملتقى أبناء الصرايرة الخيرية والمتضمن تعديل اسم الجمعية ليصبح "جمعية شباب الصرايرة الخيرية "مع اإلشارة
(  )2022/15والمنعقدة بتاريخ 2022/8/10م .
بان مجلس إدارة سجل الجمعيات اتخذ قرار بتسجيل الجمعية شريطة تعديل اسم الجمعية في جلسته رقم

 .5إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات.
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 .6استكمال قرار المجلس السابق رقم ( )2022/12تاريخ 2022/6/27م ،والمتعلق بتسجيل جمعية الميثاق للتنمية والريادة.
 .7مناقشة المذكرة المقدمة من مديرية صندوق دعم الجمعيات والمتضمن مخرجات االجتماع المنعقد مع مدير التنمية االجتماعية العقبة مع أعضاء مجلس محافظة العقبة بناء
على توجيهات معالي وزير التنمية االجتماعية بتكليف مدير التنمية االجتماعية  /العقبة عضو لجنة دراسة طلبات مشاريع الالمركزية لعام 2022م ،لالجتماع مع مجلس
محافظة العقبة للتباحث حول المبلغ المرصود لغايات تنفيذ المشاريع وطريقة توزيعها جغرافيا ً داخل محافظة العقبة.
 .8مناقش ة المذكرة المقدمة من مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات والمتضمن طلب إضافة السيد فراس الشروف عضو في لجنة االستثمار واالسترداد والمتابعــــــــــة.
 .9اعتماد كتاب معالي وزير التنمية االجتماعية ومرفقة مذكرة المقدمة من مدير وحدة الرقابة الداخلية والمتضمن طلب إضافة كل من ر.ق الرقابة المالية عضو في لجنة
مكافات العاملين في قطاع الجمعيات  ،و ر.ق الرقابة الفنية عضو في لجنة االستثمار واالسترداد والمتابعة .
 .10صرف المطالبة المالية العائدة لمكتب الغد للدعاية واالعالن بقيمة ألف وثالثمائة وتسعة واربعون ديناراً و  332فلس ،جراء اعالن حل الجمعيات في الصحف اليومية.
 .11تغطية نفقات اعالن حل جمعيات في الصحف اليومية.
القرارات
اجتمع اعضاء مجلس ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحددين لمناقشة جدول األعمال سالف الذكر ،وترأس االجتماع عطوفة امين عام سجل الجمعيات /نائب
رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات وقرر المجلس الموافقة على جدول االعمال واعتماده رسميا بكافة بنوده.
 -1فييييييي مييييييا يتعلييييييم بتتييييييجيل الجمعيييييييات تييييييم اسييييييتعرال ملبييييييات الجمعيييييييات المقدميييييية تييييييب تصيييييينيف الجمعيييييييات المعتمييييييد ميييييين التييييييجل وقييييييام مم لييييييي
الييييييواارات المختصيييييية بعييييييرل الجمعيييييييات الخاصيييييية بكييييييل واارة مييييييع وثييييييع التوصيييييييات ال نييييييية للييييييواارة علييييييى كييييييل جمعييييييية ييييييي تميييييي الموافقيييييية علييييييى
تتجيل جمعيات مواعة على الواارات التالية:








واارة التنمية االجتماعية )7 ( :جمعيات .
واارة الداخلية ( )5جمعيات .
واارة ال قافة ( )3جمعيات .
واارة البيئة ( )1جمعية
واارة التيا ة واالثار ( )2جمعية .
واارة الزراعة ( )1جمعية .
وفي ثوء ذلك قرر المجلس عدم الموافقة على تتجيل جمعيات عدد ( )5جمعيات نظراً لعدم تحقيم شروم التتجيل .
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 -2نييييييياقء االعضييييييياء ملبيييييييات تعيييييييديل االنظمييييييية االساسيييييييية المقدمييييييية مييييييين الجمعييييييييات وعيييييييدد ا ( )22جمعيييييييية وعليييييييي قيييييييرر المجليييييييس الموافقييييييية عليييييييى
توصييييييات ميييييدير مديريييييية سيييييجل الجمعييييييات وعطوفييييية اميييييين عيييييام سيييييجل الجمعييييييات فيميييييا يتعليييييم بتعيييييديل االنظمييييية االساسيييييية للجمعييييييات وإصيييييدار األنظمييييية
األساسية لكل منها تب األصول .
 -3ناقء األعضاء موثوع ل 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 ( )3جمعيات والمبينة به اسبا قلال الح لك جمعية واعتبيار
الكشف المرفم ُج ء ال يتج أ من هذا القلال وها -:
-1جمعية ف ل لابطة عشيلة ال عبية
 -2جمعية تعاون  /ديوان أبناء الملحوم الحاج مسلم سلمان النجال .
 -3جمعية العلاقة ال يلية .
وفيييييا سييييييياق متلييييي قييييييلل المجليييييس و عمييييييالً باحكيييييام المييييييادة ( )4/ /20مييييين قييييييانون الجمعييييييات النافييييييذ وبنييييياء علييييييى تنسيييييي معييييييالا اليييييو يل الم ييييييتل
لكيييييي جمعييييييية قييييييلل مجلييييييس ادالة سييييييج الجمعيييييييات الموافقيييييية علييييييى حيييييي الجمعيييييييات التالييييييية اسييييييما ا وعييييييددها ( )2حيييييي ا تيييييييالغ بنيييييياء علييييييى ل بيييييية
األعضيييييياء بحل ييييييا حيييييي ا تياليييييييا ً والييييييوالدة فييييييا الكشييييييف الملفييييييق والمتضييييييمن ليييييي ( )7جمعيييييييات واعتبييييييال الكشييييييف الملفييييييق ُجيييييي ء ال يتجيييييي أ ميييييين هييييييذا
القلال والمبين فيه أسبا الح وها -:
 -1جمعية هلة الدحنون ال يلية .
 -2جمعية منظمة طف الحل  /إنجلتلا وويل  /فلع لجمعية اجنبية .
وفيييييييا ضيييييييوء ذلييييييي قيييييييلل المجليييييييس و بنييييييياء عليييييييى تنسيييييييي معيييييييالا اليييييييو يل الم يييييييتل لكييييييي جمعيييييييية مييييييين الجمعييييييييات التاليييييييية اسيييييييما ا وعيييييييددها
( )2جمعييييييية والييييييوالدة فييييييا الكشييييييف الملفييييييق والمتضييييييمن ليييييي ( )7جمعيييييييات وعمييييييالً باحكييييييام المييييييادة ( )1/ /20ميييييين قييييييانون الجمعيييييييات النافييييييذ ونظييييييلاً
لتعييييييذل انت ييييييا هي يييييية ادالييييييية جديييييييدة للجمعيييييييات المييييييذكولة ادنييييييا وفييييييق الحكييييييام نظام ييييييا األساسييييييا وأحكييييييام قييييييانون الجمعيييييييات واألنظميييييية والتعليمييييييات
الليييييادلة بمقتضيييييا وذلييييي بعيييييد اسيييييتنفاذ اليييييو يل الم يييييتل لالجيييييلاءات اليييييوالدة فيييييا احكيييييام الميييييادة ( )19مييييين هيييييذا القيييييانون قيييييلل مجليييييس ادالة سيييييج
الجمعيات الموافقة على ح الجمعيات التالية واعتبال الكشف الملفق ُج ء ال يتج أ من هذا القلال وها -:
.1جمعية نشامى ونشميات لواء ناعول التطوعية .
.2جمعية الحنو للتطويل ال يلية .
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 -4ناقش األعضاء االستدعاء المقدم من المفيو بتاسيس جمعيية ملتقيى أبنياء الليلايلة واليذغ يطلي فييه تعيدي اسيم الجمعيية ليليبا جمعيية شيبا الليلايلة ال يليية
وعليه قلل مجلس سج الجمعيات الموافقة على تسجي الجمعية باسم جمعية شبا الللايلة ال يلية ضمن ا تلال و الة التنمية االجتماعية .
 -5كما ناقش األعضاء موضوع أعادة النظل على قلال عدم الموافقة على تسجي جمعيات عدد ( )4جمعيات .
 -6اسيتعل أعضيياء مجلييس إدالة سييج الجمعييات قييلال السييابق لقييم (  )2022/12تيالي 2022/6/27م ،والمتضييمن الموافقيية علييى تسيجي جمعييية الميديياق للليييادة
والتنمية ضمن ا تلال و الة اللناعة والتجالة والتموين شليطة استدناء مؤسس وشيليطة حيذف هيدف يدمات التمويي وتعيدي اسيم الجمعيية وإعيادة م اطبية و الة
اللييناعة والتجييالة والتمييوين بمضييمون قييلال المجلييس المشييال اليييه أعييال وبعييد االطييالع أعضيياء المجلييس علييى كتييا معييالا و يييل اللييناعة التجييالة والتمييوين لقييم
 20617/1/6/9تييالي 2022/8/17م ،والمعطييوف علييى كتييا عطوفيية امييين عييام سييج الجمعيييات لقييم س م /س ج 2140/3 /تييالي 2022/8/16م ،والمتضييمن
الموافقة على تسجي الجمعية باسم جمعية الميداق للتنمية والتمكين وحذف هدف دمات التموي وعليه قلل مجليس إدالة سيج الجمعييات الموافقية عليى تسيجي الجمعيية
باسم جمعية الميداق للتنمية والتمكين ضمن ا تلال و الة اللناعة والتجالة والتموين وحذف هدف دمات التموي واستدناء مؤسس من طل التسجي .
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 -7كما استعل أعضاء مجلس إدالة سج الجمعيات كتا معالا و يل التنمية االجتماعية لقيم  11029/تيالي 2022/7/24م ،والمعطيوف عليى كتيا عطوفية اميين
عام سج الجمعيات لقم س ج  /ل د 1665 /تالي 2022/7/3م ،والمتضمن تكلييف ميديل التنميية االجتماعيية العقبية بليفته عضيو لجنية دالسية طلبيات دعيم مشيالي
الالملك ية فا محافظة العقبة لعام 2022م ،باالجتم اع م أعضاء مجلس محافظة العقبة للتباحث حو المبلغ الملليود ل يذ اليايية وف ية المشيالي المسيت دفة والمقدمية
ميين الجمعيييات وطليقيية تو ي ي المشييالي جيلافي يا ً دا ي المحافظيية وبعييد اطييالع أعضيياء المجلييس علييى م لجييات االجتميياع المنعقييد بتييالي 2022/8/4م ،مييديل التنمييية
االجتماعية العقبة م أعضاء مجلس المحافظة قلل مجلس إدالة سج الجمعييات الموافقية عليى تولييات اليوالدة فيا محضيل االجتمياع وذلي حسي أسيس ومعياييل دعيم
المشالي من م للات العقبة لعام 2022م ،واعتبال المحضل الملفق ُج ء ال يتج أ من هذا القلال.
 -8ناقش األعضاء المذكرة المقدمة من مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات والمتضمن ملب إثافة التيد فراس الشروف عضو في لجنة االست مار واالسترداد
والمتابعــــــــــة لعام 2022م،والمشكلة بموجب قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات رقم (  )2022/1تاريخ 2022/1/5م ،قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات الموافقة على
إثافة التيد فراس الشروف عضواً في لجنة االست مار واالسترداد والمتابعة لعام 2022م.
 -9اسييييييييتعل أعضيييييييياء مجلييييييييس إدالة سييييييييج الجمعيييييييييات قييييييييلال السييييييييابق لقييييييييم ( )2022/1والمنعقييييييييد بتييييييييالي 2022/1/5م ،والمتضييييييييمن الموافقيييييييية
علييييييى تشييييييكي لجنيييييية مكافييييييات العيييييياملين فييييييا قطيييييياع الجمعيييييييات ولجنيييييية االسييييييتدمال واالسييييييتلاد والمتابعيييييية لعييييييام 2022م،والمشييييييكلة فييييييا سييييييج الجمعيييييييات
لقيييييييم ت ف 11156/تيييييييالي 2022/7/25م ،والمتضيييييييمن
وليييييييندوق دعيييييييم الجمعييييييييات وباالشيييييييالة اليييييييى كتيييييييا معيييييييالا و ييييييييل التنميييييييية االجتماعيييييييية
الموافقييييية عليييييى إضيييييافة كييييي مييييين ل.ق اللقابييييية الماليييييية عضيييييواً فيييييا لجنييييية مكافيييييات العييييياملين فيييييا قطييييياع الجمعييييييات و ل.ق اللقابييييية الفنيييييية عضيييييواً فيييييا
لجنيييييية االسييييييتدمال واالسييييييتلداد والمتابعيييييية قييييييلل مجلييييييس إدالة سييييييج الجمعيييييييات الموافقيييييية علييييييى ماجيييييياء فييييييا كتييييييا معييييييالا و يييييييل التنمييييييية االجتماعييييييية
المشييييييال اليييييييه أعييييييال والمتضييييييمن إضييييييافة كيييييي ميييييين ل.ق اللقابيييييية المالييييييية عضييييييواً فييييييا لجنيييييية مكافييييييات العيييييياملين فييييييا قطيييييياع الجمعيييييييات و ل.ق اللقابيييييية
الفنية عضواً فا لجنة االستدمال واالستلداد والمتابعة واعتبال كتا معالا و يل التنمية االجتماعية ُج ء ال يتج أ من هذا القلال
 -10قلل المجلس الموافقة على تيطية اعالن نفقات ح جمعيات فا اللحف اليومية
 -11قييلل مجلييس إدالة سييج الجمعيييات الموافقيية علييى لييلف المطالبيية المالييية لقييم ( )348996تييالي  10/8/2022والعا ييدة لمكت ي اليييد للدعاييية واالعييالن بقيميية
( )1.349.332الييف ودالدما يية وتسييعة والبعييون دينييالاً و 332فلسيا ً ال يييل بييد أجييول اعييالن حي جمعيييات فييا اللييحف اليومييية تلييلف ميين م للييات ليندوق دعييم
الجمعيات حس األلو .
انت ى االجتماع فا تمام الساعة ()11.30
اقف المحضل وعدد لفحاته ( )6لفحات .

امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات
افظ يوسف الزبون
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