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 الغياب  -1 -:احمد العونه

 -2وائل سليمان .

 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 ( )20جمعية وعلى النحو التالي- :
-

وزارة التنميــة االجتماعية.
وزارة الداخلية.
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وزارة الثقافة.
وزارة البيئة.
وزارة السياحة واالثار.

 .2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات حسب الكشف المرفق.
 .3حل جمعيات حسب الكشف المرفق.
 . 4مناقشةةةةةة متةةةةةاي معةةةةةالي وزيةةةةةر التنميةةةةةة االجتماعيةةةةةة والمتمةةةةةما طلةةةةةب العةةةةةدو عةةةةةا حةةةةةل جمعيةةةةةة م ةةةةةي ار ةةةةةد المحلولةةةةةة والمت ةةةةة قةةةةةرار حل ةةةةةا
موجب قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات رق ( )2022/18تاريخ 2022/4/20م.
 .5إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات.
 .6مناقشة توصيات لجنة االستثمار واالسترداد والمتا عة.
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 .7الغةةةةةةاا القةةةةةةرار السةةةةةةا ق رقةةةةةة ( )2022/4تةةةةةةاريخ  2022/2/21م ،والمتمةةةةةةما الموافقةةةةةةة علةةةةةةى تشةةةةةةكيل لجنةةةةةةة دراسةةةةةةات طلبةةةةةةات دعةةةةةة مشةةةةةةاري
الالمرمزيةةةةةةةة فةةةةةةةي محافظةةةةةةةة العقبةةةةةةةة وتكليةةةةةةةف اللجنةةةةةةةة المكللةةةةةةةة دراسةةةةةةةة طلبةةةةةةةات دعةةةةةةة مشةةةةةةةاري والةةةةةةةدع النقةةةةةةةد للجمعيةةةةةةةات لعةةةةةةةام 2022م،
دراسة طلبات مشاري الالمرمزية في محافظة العقبة.

 . 8صةةةةةرط الم البةةةةةة الماليةةةةةة العالةةةةةدة لمكتةةةةةب الغةةةةةد للدعايةةةةةة واالعةةةةةالن قيمةةةةةة اللةةةةةان وخمسةةةةةمالة وخمسةةةةةة وخمسةةةةةون دينةةةةةارا و 611فلسةةةةةا ر
د اجور اعالن حل الجمعيات في الصحف اليومية.

يةةةةةر،

 .9تغ ية نلقات اعالن حل جمعيات في الصحف اليومية.
القرارات
اجتمع اعضاء مجلس ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحددين لمناقشة جدول األعمال سالف الذكر ،وترأس االجتماع معالي وزير التنمية االجتماعية  /رئيس
مجلس إدارة سجل الجمعيات وبحضورعطوفة 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 مليييييييات الجمعيييييييات المقدميييييية تييييييب ت يييييينيف الجمعيييييييات المعتمييييييد ميييييين التييييييجل وقييييييام مم لييييييي
الييييييوزارات المعت يييييية بعييييييرل الجمعيييييييات العاصيييييية بكييييييل وزارة مييييييع وثييييييع التوصيييييييات ال نييييييية للييييييوزارة علييييييى كييييييل جمعييييييية ييييييي تميييييي الموافقيييييية علييييييى
تتجيل جمعيات موزعة على الوزارات التالية:







.

وزارة التنمية االجتماعية )12 ( :جمعية
وزارة الداخلية ( )5جمعيات .
وزارة ال قافة ( )3جمعيات .
وزارة الييئة ( )1جمعية
وزارة التيا ة واالثار ( )2جمعية .
وزارة الشؤون التياسية واليرلمانية ( )1جمعية .
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 -2نييييييياقء االعضييييييياء ملييييييييات تعيييييييديل االن مييييييية االساسيييييييية المقدمييييييية مييييييين الجمعييييييييات وعيييييييدد ا ( )23جمعيييييييية وعليييييييي قيييييييرر المجليييييييس الموافقييييييية عليييييييى
توصييييييات ميييييدير مديريييييية سيييييجل الجمعييييييات وعطوفييييية اميييييين عيييييام سيييييجل الجمعييييييات فيميييييا يتعليييييم بتعيييييديل االن مييييية االساسيييييية للجمعييييييات وإصيييييدار األن مييييية
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 ( )5جمعيات والمبينة به اسبا قلال الح لك جمعية واعتييار
الكشف المرفم ُج ء ال يتج أ من هذا القلال وها -:

 -1جمعية طلحة عبيد هللا الخيرية .
 -2جمعية شباب قضاء حوشا الخيرية .
 -3جمعية منار العطاء الخيرية
.وفيييييا سيييييياق متجييييي قيييييلل المجليييييس و عميييييالً باحكيييييام الميييييادة ( )4/ /20مييييين قيييييانون الجمعييييييات النافيييييذ وبنييييياء عليييييى تنسيييييي معيييييالا اليييييو يل الم يييييتل
لكيييييي جمعييييييية قييييييلل مجلييييييس ادالة سييييييج الجمعيييييييات الموافقيييييية علييييييى حيييييي الجمعيييييييات التالييييييية اسييييييما ا وعييييييددها ( )1حيييييي ا تيييييييالغ بنيييييياء علييييييى ل بيييييية
األعضيييييياء بحل ييييييا حيييييي ا تياليييييييا ً والييييييوالدة فييييييا الكشييييييف الملفييييييق والمتضييييييمن ليييييي ( )5جمعيييييييات واعتبييييييال الكشييييييف الملفييييييق ُجيييييي ء ال يتجيييييي أ ميييييين هييييييذا
القلال والمبين فيه أسبا الح وها  -:جمعية الكلامة لواء الطيبة ال يلية .
وفيييييييا ضيييييييوء ذلييييييي قيييييييلل المجليييييييس و بنييييييياء عليييييييى تنسيييييييي معيييييييالا اليييييييو يل الم يييييييتل لكييييييي جمعيييييييية مييييييين الجمعييييييييات التاليييييييية اسيييييييما ا وعيييييييددها
( )1جمعييييييية والييييييوالدة فييييييا الكشييييييف الملفييييييق والمتضييييييمن ليييييي ( 75جمعيييييييات 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
الجيييييادلة بمقتضيييييا وذلييييي بعيييييد اسيييييتن اذ اليييييو يل الم يييييتل لالجيييييلاءات اليييييوالدة فيييييا احكيييييام الميييييادة ( )19مييييين هيييييذا القيييييانون قيييييلل مجليييييس ادالة سيييييج
الجمعييييييات الموافقييييية عليييييى حييييي الجمعييييييات التاليييييية واعتبيييييال الكشيييييف الملفيييييق ُجييييي ء ال يتجييييي أ مييييين هيييييذا القيييييلال وهيييييا جمعيييييية فلسيييييان العطييييياء للتنميييييية
المجتمعية
 -4استعلض أعضاء مجلس إدالة سج الجمعيات كتا معالا و يل التنمية االجتماعية لقم ج أ 13035 /تاليخ 2022/8/25م ،والمتضمن طلي العيدو عين قيلال حي
جمعية م يم البد ال يلية  /المحلولة والمت ذ في ا قلال بحل ا بموج قلال مجلس إدالة سج الجمعيات لقم ( )2022/8تاليخ 2022/4/20م ،حالً حكمينا ً لتوق يا عين
ممالسة اعمال ا الكثل من عام ،وباالشالة الى االستدعاء المقدم من أعضاء الجمعية والذغ يلتمسون فيه العدو عن قلال ح الجمعية قلل مجليس إدالة سيج الجمعييات
االيعا للو الة الم تجة االجتماع مع أعضاء الجمعية وطل تقديم طة عم لمدة عام ولفع ا الى مجلس إدالة سج الجمعيات ليتسينى ليه عليى ضيوء ذلي ات ياذ القيلال
المناس فا العدو عن ح الجمعية .
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 -5كما ناقش األعضاء موضوع أعادة النظل على قلال عدم الموافقة على تسجي جمعيات عدد ( )2جمعية .
 -6ناقش األعضاء توجيات لجنة االستثمال واالستلاد والمتابعة
 -7قلل مجلس ادلالة سج الجمعيات الموافقة على الغاء القلال لقم ( )2022/4والمنعقد بتاليخ 2022/2/21م ،والمتضمن الموافقة على تشكي لجنة لدلاسات طلبيات
دعم مشاليع الالملك ية فا محافظة العقبة لعام 2022م ،والمجادق عليه بموج كتا معالا و يل التنمية االجتماعية  /ل يس مجليس إدالة سيج الجمعييات لقيم س م/
ل د 520/1 /تاليخ 2022/3/13م ،كما قلل المجلس الموافقة على تكليف لجنة دلاسة طلبات دعم مشاليع الجمعيات والدعم النقدغ لعام 2022م ،والمشيكلة بموجي
قييلال مجلييس لقييم ( )2022/15تيياليخ 2022/8/10م ،والمجييادق عليييه بموج ي كتييا معييالا و يييل التنمييية االجتماعييية  /ل يييس مجلييس إدالة سييج الجمعيييات لقييم
س ج /ل د 2191 /تاليخ 2022/8/22م ،بدلاسة طلبات الدعم النقدغ ودعم مشاليع الالملك ية فا محافظة العقبة لعام 2022م،حس األسس والمعاييل المعيدة ليذل
وال ُمقلة من قب المجلس حس األجو .
 -8قييلل مجلييس إدالة سييج الجمعيييات الموافقيية علييى جييلف المطالبيية المالييية لقييم ( )347846تيياليخ 2022/7/28م ،والعا ييدة لمكتي الغييد للدعاييية واالعييالن بقيميية
( )2.555.611ال ان و مسما ة و مسة و مسون دينالاًو 611فلسا ً فقط ال يل بد أجول اعالن ح جمعيات فا الجحف اليومية تجلف مين م ججيات جيندوق دعيم
الجمعيات حس األجو .
 -9قلل المجلس الموافقة على تغطية اعالن ن قات ح جمعيات فا الجحف اليومية .

انت ى االجتماع فا تمام الساعة ( )12.00ظ لاً

امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات
افظ يوسف الزبون
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