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 اليوجد الغياب :
 

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

   -: جدول االعمال

 

  -جمعيات وعلى النحو التالي:  (18جمعيات عدد ) . تسجيل1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة السياحة واالثار. -

 وزارة الصحة. -

 

 حسب الكشف المرفق.تعديل انظمة اساسية للجمعيات . 2

 

االيتتتتتتتتات والمحتتتتتتتاجيي والولولتتتتتتة   المحلولتتتتتتة لمديريتتتتتتتة .  استتتتتتتكما  لتتتتتترار المجلتتتتتتت الستتتتتتتايق والمتالتتتتتتمي تحويتتتتتتل  لتتتتتتب جمعيتتتتتتتة ييتتتتتت  اال تتتتتتل لرعايتتتتتتة 3

 الشؤون القانونية فيما يتعلق يالعدو  عي لرار حل الجمعية.

 

الوبيعتتتتتتة لحمايتتتتتتة الحيوانتتتتتتات والبياتتتتتتة  تتتتتتريوة تعتتتتتتد  استتتتتت  الجمعيتتتتتتة . استتتتتتتكما  لتتتتتترار المجلتتتتتتت الستتتتتتايق والمتالتتتتتتمي الموافقتتتتتتة علتتتتتتى تستتتتتتجيل جمعيتتتتتتة 4

 يالتنسيق  ع وزارة البياة.

 

ديتتتتتتوان اينتتتتتتا  البوانجتتتتتتة   يتتتتتتازور  تتتتتتريوة تعتتتتتتد  استتتتتت  الجمعيتتتتتتة . استتتتتتتكما  لتتتتتترار المجلتتتتتتت الستتتتتتايق والمتالتتتتتتمي الموافقتتتتتتة علتتتتتتى تستتتتتتجيل جمعيتتتتتتة 5

 يالتنسيق  ع وزارة الداخلية وعووفة ا يي عات سجل الجمعيات.

 

اجنبيتتتتتتة ينتتتتتتا  علتتتتتتى  تتتتتتتا   عتتتتتتالي وزيتتتتتتر الترييتتتتتتة  نالشتتتتتتة  واتتتتتتوت جعتتتتتتادة نظتتتتتتر تستتتتتتجيل جمعيتتتتتتة اع انتتتتتتة العا تتتتتتة لتوتتتتتتوير التعلتتتتتتي   لتتتتتترت لجمعيتتتتتتة . 6

 والتعلي .

 

.  نالشتتتتتتة المتتتتتت  رة المقد تتتتتتة  تتتتتتي  تتتتتتدير وحتتتتتتدة الرلايتتتتتتة الداخليتتتتتتة والمتالتتتتتتمي  لتتتتتتب جاتتتتتتافة ا تتتتتترا   تتتتتتو لي وحتتتتتتدة الرلايتتتتتتة فتتتتتتي اللجتتتتتتان ال ا تتتتتتة 7

 يصندوق دع  الجمعيات.
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 ديريتتتتتتة  تتتتتتندوق دعتتتتتت  الجمعيتتتتتتات حتتتتتتو  استتتتتتت دعتتتتتت  المشتتتتتتتاريع استتتتتتتكما  لتتتتتترار المجلتتتتتتت الستتتتتتايق والمتالتتتتتتمي المقتتتتتتتر  والمقتتتتتتدت  تتتتتتي  تتتتتتتدير  . 8

 للجمعيات يعد تزويدنا ياي  قتر   ي لبل اعالا  المجلت حو  اعست المقترحة.

 

 

 .  نالشة تو يات لجنة االستثمار واالسترداد والمتايعة.9

 

 ات القرار

 

االجتمات عووفة ا يي عات سجل الجمعيات نائب اجتمع اعالا   جلت ادارة سجل الجمعيات في الز ان والمكان المحدديي لمنالشة جدو  اععما  سالف ال  ر، وتراس 

 الجمعيات.رئيت  جلت جدارة سجل 

مثلي الوزارات الم تصة يعرض الجمعيات    ت المعتمد  ي السجل ولات في  ا يتعلق يتسجيل الجمعيات ت  استعراض  لبات الجمعيات المقد ة حسب تصنيف الجمعيا -1

 : ال ا ة يكل وزارة  ع واع التو يات اللنية للوزارة على  ل جمعية حيث تم  الموافقة على تسجيل جمعيات  وزعة على الوزارات التالية

 ( :12وزارة التنمية االجتماعية )جمعية     . 

 (  جمعية  3وزارة الداخلية ) . 

 ( جمعية .1وزارة السياحة واالثار ) 

  ( جمعية .1) الصحةوزارة 

 

لرر المجلت الموافقة على تو يات  دير  ديرية سجل الجمعيات وعليه   جمعية (15نالش االعالا   لبات تعديل االنظمة االساسية المقد ة  ي الجمعيات وعددها ) -2

 .و ما ورد يتنسيبات المجلت  وج دار اعنظمة اعساسية لكل  نها حسب اع و  االنظمة االساسية للجمعياتوعووفة ا يي عات سجل الجمعيات فيما يتعلق يتعديل 

 

ينا  على لرار  جمعية يي  اال ل لرعاية االيتات والمحتاجيي والولولة   المحلولة لمديرية الشؤون القانونية فيما يتعلق يالعدو  عي لرار حل الجمعيةفيما يتعلق يولب  -3

ل واالعتذار عن إرجاء النظر لحين ورود تنسيب واضح من الوزارة المختصة للمجلس أما بطلب العدول عن قرار الحل مع مبررات ذلك أو التأكيد على قرار الحقرر المجلس سايق لرر المجلت 
 إجابة طلب المستدعي رئيس الجمعية السابق  .

 

عادة النظر بحل جمعية بيت االمل لرعاية االيتام والمحتاجين والطفولة والمتخذ بقرار بحلها من قبل المجلس الى مديرية الشؤون كما قرر المجلس تحويل موضوع إ -4

 القانونية في وزارة التنمية االجتماعية .
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والمتضمن الموافقة على تسجيل جمعية الطبيعة لحماية م، 9/2/2023(  والمنعقد بتاريخ 3/2023استعرض أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات قراره السابق ) -5

المقترح ) جمعية عناية للرفق الحيوانات والبيئة شريطة تعديل اسم الجمعية بالتنسيق مع ُممثل وزارة البيئة ،وعطفاً على االتفاق مع ممثل وزارة البيئة  على االسم 

ختيار أسماء الجمعيات ونظراً لتقيد الجمعية بشروط المجلس المشار اليها أعاله فيما يتعلق بتعديل االسم قرر بالحيوان  ( وكون االسم يتوافق مع تعليمات أسس ومعايير ا

 لحماية الحيوانات والبيئة. مجلس إدارة سجل الجمعيات الموافقة على تسجيل   )  جمعية عناية للرفق بالحيوان ( ضمن اختصاص وزارة البيئة بدالً من  جمعية  الطبيعة

م، والمتضمن الموافقة على تسجيل جمعية ديوان أبناء 9/2/2023(  والمنعقد بتاريخ 3/2023استعرض أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات قراره السابق ) -6

تدعاء المقدم من المفوض البطانجة / يازور شريطة تعديل اسم الجمعية بالتنسيق مع عطوفة امين عام سجل الجمعيات و ُممثل وزارة الداخلية، واالشارة الى االس

ايير اختيار أسماء الجمعيات يالتاسيس على االسم المقترح  بعد االتفاق على االسم )  جمعية ديوان أبناء البطانجة / عمان ( وكون االسم يتوافق مع تعليمات أسس ومع

مجلس إدارة سجل الجمعيات الموافقة على تسجيل) جمعية ديوان أبناء البطانجة / ونظراً لتقيد الجمعية بشروط المجلس المشار اليها أعاله فيما يتعلق بتعديل االسم قرر 

 عمان ( ضمن اختصاص وزارة الداخلية بدالً من جمعية ديوان أبناء البطانجة / يازور .

م، والمتضمن أوجه التعاون بين وزارة 30/1/2023تاريخ  14/198/4881استعرض أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات كتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم  -7

لذا قرر المجلس مخاطبة وزارة  التربية والتعليم ومركز تطوير التعليم  وخال كتاب معاليه من أي إشارة لمنظمة األمانة العامة لتطوير التعليم المطلوب تسجيل فرع لها

ألمانة العامة لتطوير التعليم وهل صدر من وزارة التربية والتعليم أي تسجيل لهذا المركز وفقاً التربية والتعليم لبيان ما العالقة بين  مركز تطوير التعليم و منظمة ا

 للتشريعات المعمول بها لديهم، وابداء الرأي في تسجيل جمعية األمانة العامة لتطوير التعليم كون أهدافها تتجه للتعليم .

 لجنة غسل األموال وتمويل اإلرهاب . -3

 م.2023قرر المجلس الموافقة على أسس دعم المشاريع لعام كما  -9
 

 كما وافق المجلس على توصيات لجنة االستثمار واالسترداد والمتابعة وكما جاء بتوصيات المجلس . -10
 

 ا يي سر  جلت جدارة سجل الجمعيات                                 (  هراً                                1.30انتهى االجتمات الساعة ) 

 حافظ يوسف الزيون                                                                                                                                                   

تتتتتتتتاريخ  2023/ رقابتتتتتتتة / 137التتتتتتتواردة متتتتتتتن متتتتتتتدير وحتتتتتتتدة الرقابتتتتتتتة الداخليتتتتتتتة رقتتتتتتتم استتتتتتتتعرض أعضتتتتتتتاء مجلتتتتتتتس إدارة ستتتتتتتجل الجمعيتتتتتتتات المتتتتتتتذكرة  -8

م، والمتضتتتتتتمن طلتتتتتتب اشتتتتتتراك متتتتتتوظفي وحتتتتتتدة الرقابتتتتتتة الداخليتتتتتتة فتتتتتتي كافتتتتتتة اعمتتتتتتال اللجتتتتتتان الخاصتتتتتتة بستتتتتتجل الجمعيتتتتتتات وصتتتتتتندوق دعتتتتتتم 6/2/2023

ت الموافقتتتتتتة علتتتتتتى اشتتتتتتراك  عضتتتتتتو واحتتتتتتد متتتتتتن الجمعيتتتتتتات والتزامتتتتتتاً ببالغتتتتتتات رئاستتتتتتة التتتتتتوزراء بهتتتتتتذا الخصتتتتتتوص قتتتتتترر مجلتتتتتتس إدارة ستتتتتتجل الجمعيتتتتتتا

 موظفي وحدة الرقابة الداخلية / وزارة التنمية االجتماعية للمشاركة في اللجان التالية كعضو مراقب :

 صندوق دعم الجمعيات .  /لجنة المكافات -1

 لجنة االستثمرار واالسترداد والمتابعة . -2



5 
 

 
 
 
 
 


