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 الغياب  /السيدة انسام ملكاوي  /ممثل وزارة السياحة واالثار .
.
 حيث حضر االجتماع عضو هينة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور صالح كنعان ومدير مديرية سجل الجمعيات ومدير مديرية صندوق دعم الجمعيات.
جدول االعمال:

تسجيل جمعيات عدد ( )11جمعية وعلى النحو التالي- :
-

وزارة الداخلية.
وزارة الثقافة
وزارة البيئة.
جمعيات اجنبية

-2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ()15
-3حل جمعيات عدد ( )4جمعيات
-4إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات حسب الكشف المرفق
 -5استتتتتتتتتتتكماج قتتتتتتتتتترار المجلتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتا ق رقتتتتتتتتتت ( )2022/2والمنعقتتتتتتتتتتد تتتتتتتتتتتاري 2022/1/26م ،والمتضتتتتتتتتتتمز رةاطبتتتتتتتتتتة وزارة الشتتتتتتتتتتبا واللجنتتتتتتتتتتة
األولمبية األردنية لبيان الراي تسجيل جمعية سكاتيستان  /فرع جمعية اجنبية
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 -6رناقشتتتتتة المتتتتتمةرة المقدرتتتتتة رتتتتتز رتتتتتدير رديريتتتتتة لتتتتتندوت دعتتتتت الجمعيتتتتتات والمعروفتتتتتة علتتتتتى رشتتتتتروحات التتتتتدا رة القانونيتتتتتة نتتتتتا علتتتتتى قتتتتترار رجلتتتتت
رقتتتتتتتت ( )2022/1تتتتتتتتتاري 2022/1/5م ،والمتضتتتتتتتتمز تحويتتتتتتتتل المونتتتتتتتتو للتتتتتتتتدا رة القانونيتتتتتتتتة فيمتتتتتتتتا يتعلتتتتتتتتق رلتتتتتتتتب جمعيتتتتتتتتة تتتتتتتتالي رتتتتتتتتر الحمتتتتتتتتام /
المحلولة سلفة رالية قيمة ( )500دينار رز اجل شرب الباص العا د للجمعية.

 -7رناقشتتتتتة المتتتتتمةرة المقدرتتتتتة رتتتتتز رديريتتتتتة لتتتتتندوت دعتتتتت الجمعيتتتتتات والمتضتتتتتمز ا عتتتتت ن عتتتتتز ن فقتتتتتات حتتتتتل جمعيتتتتتات فتتتتتي ال تتتتتحف اليوريتتتتتة
وعدد ا (  )26جمعية

حسب الممةرة المرفقة

 -8رناقشتتتتتتة المتتتتتتمةرة المقدرتتتتتتة رتتتتتتز رديريتتتتتتة لتتتتتتندوت دعتتتتتت الجمعيتتتتتتات والمتعلتتتتتتق جمعيتتتتتتة ستتتتتتيدات تتتتتتتل حستتتتتتبان الةيريتتتتتتة المحلولتتتتتتة والمتضتتتتتتمز
طلتتتتتتب لجنتتتتتتة الحتتتتتتل يتتتتتت المشتتتتتترو ( البيتتتتتتوت الب ستتتتتتتيكية ) للستتتتتتيد يتتتتتتث نتتتتتتيف
دفعتيز.
 -9رناقشة اعتماد س

التالية لعام 2022م.

 -س

الدع النقدي.

 -س

دع المشاري للجمعيات.

 -س

ال ررةزية في رحافظة العقبة.

 -10رناقشة توليات لجنة االستثمار واالسترداد والمتا عة.
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مبلتتتتتت ( ) 1800دينتتتتتتار موجتتتتتتب شتتتتتتيكات نكيتتتتتتة علتتتتتتى

القرارات
اجتمععععععء اجلععععععة جل ععععععا افارا زععععععلم اللملمععععععةت اععععععو الألجععععععةف االمرععععععةف الممعععععع ف لم ة عععععع جعععععع ا ا جمععععععة زععععععةل العععععع ر ا ععععععر ا جتمععععععة جطواعععععع
اجععععععم جععععععةا زععععععلم اللملمععععععةت  /نةئعععععع رئععععععما جل ععععععا جفارا زععععععلم اللملمععععععةت ا ععععععرر المل ععععععا الموااقعععععع ج ععععععس جعععععع ا ا جمععععععة ااجتمععععععةف رزععععععممة رةاعععععع
وف
عععععع م اللملمععععععةت الملتمعععععع جعععععع السععععععلم ا ععععععةا جم ععععععو
 -1اععععععو جععععععة تل عععععع تسععععععلمم اللملمععععععةت ععععععج ازععععععتلرا س ععععععةت اللملمععععععةت المق جعععععع مسعععععع
الععععععواارات المعت عععععع لععععععر اللملمععععععةت العةصعععععع رععععععم ااارا جععععععء اثععععععء التوصععععععمةت ال معععععع ل ععععععواارا ج ععععععس ععععععم جملمعععععع ممعععععع معععععع الموااقعععععع ج ععععععس
سلمم جملمةت جواج ج س الواارات التةلم :








) جملمةت .

ااارا الت مم ا جتمةجم 4 ( :
ااارا ال اخ م ( )1جملم .
ااارا ال قةا ( )1جملم .
ااارا ال مئ ( )1جملم .
ااارا الألراج ( ) 1جملم .
ااارا ال م ( )1جممل ار للملم اج م
اج س صلم اخر نس المل ا ل ا الموااق ج س سلمم جملمةت ج ف(  )2لل ا مقم شراس التسلمم .

 - -2نععععععة ا ا جلععععععة س ععععععةت لعععععع م ا نلمعععععع ا زةزععععععم المق جعععععع جعععععع اللملمععععععةت اجعععععع ف ة ( )15جملمععععععةت ا ععععععرر المل ععععععا الموااقعععععع ج ععععععس وصععععععمةت
جععععع ر ج ر ععععع زعععععلم اللملمعععععةت اجطواععععع اجعععععم جعععععةا زعععععلم اللملمعععععةت اممعععععة تل ععععع تلععععع م ا نلمععععع ا زةزعععععم ل لملمعععععةت اجصععععع ار ا نلمععععع ا زةزعععععم
لرم ج هة مس ا صو .
 -3نععععععة ا ا جلععععععة جوثععععععو مععععععم اللملمععععععةت الم سعععععع
المل ا الموااق ج س م هة مس سم الوارات المعت

هععععععة ةلمععععععم جعععععع

ععععععم الععععععواارات المعت عععععع اجعععععع ف ة ( )4جملمععععععةت مععععععم اختمععععععةر

 -4اج س صلم اخر نة ا ا جلة جوثو اجةفا ال لر او رار ج ا الموااق ج س سلمم جملمةت اج ف ة ( )5جملمةت .
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ممعععععع

ععععععرر

 -5اممععععععة تل عععععع ةل عععععع ر ععععععج ( )5جعععععع جعععععع ا ا جمععععععة ا الحقتتتتتتا لقتتتتتترار رجلتتتتتت إدارة ستتتتتتجل الجمعيتتتتتتات قتتتتتترار المجلتتتتتت الستتتتتتا ق رقتتتتتت ()2022/2
تتتتتتتتاري  2022/1/26م ،والمتضتتتتتتتمز رةاطبتتتتتتتة وزارة الشتتتتتتتبا واللجنتتتتتتتة األولمبيتتتتتتتة األردنيتتتتتتتة يتتتتتتتان التتتتتتتراي تستتتتتتتجيل جمعيتتتتتتتة سكاتيستتتتتتتتان /فتتتتتتتر
عضتتتتتتا المجلتتتتتت علتتتتتتى ةتتتتتتتا رعتتتتتتالي وزيتتتتتتر الشتتتتتتبا رقتتتتتت /1عتتتتتتام 891 /تتتتتتتاري 2022/2/13م ،والمتضتتتتتتمز
جمعيتتتتتتة اجنبيتتتتتتة و عتتتتتتد اطتتتتتت
الموافقتتتتتتة علتتتتتتى طلتتتتتتب الجمعيتتتتتتة قتتتتتترر رجلتتتتتت إدارة ستتتتتتجل الجمعيتتتتتتات تنجيتتتتتتل رونتتتتتتو تستتتتتتجيل جمعيتتتتتتة سكاتيستتتتتتتان  /فتتتتتتر جمعيتتتتتتة اجنبيتتتتتتة
للجلسة القادرة لمزيد رز الدارسة.
 -6تنتتتتتاوج عضتتتتتا المجلتتتتت

رونتتتتتو طلتتتتتب جمعيتتتتتة تتتتتالي رتتتتتر الحمتتتتتام  /المحلولتتتتتة ستتتتتلفة راليتتتتتة قيمتتتتتة ( )500دينتتتتتار رتتتتتز اجتتتتتل شتتتتترب البتتتتتاص

العا تتتتتتتتد للجمعيتتتتتتتتة و عتتتتتتتتد استتتتتتتتتعرا
جوثععععععو

قتتتتتتتترار الستتتتتتتتا ق ر ععععععععج ( )2022/1االم لقعععععععع تععععععععةر

عضتتتتتتتتا المجلتتتتتتتت

ل عععععع ائرا القةنونمعععععع اععععععو ااارا الت ممعععععع ا جتمةجمعععععع االمتل عععععع

ط عععععع جملمعععععع

ععععععةلو جععععععر الممععععععةا العمر عععععع  /المم ولعععععع زعععععع

( ) 500خمسععععععمةئ ف ععععععةر املععععععل لعععععع اء رزععععععوا جةلمعععععع لعععععع د فائر ععععععو اللمعععععععةر االتععععععرخم
المل عععععععا ج عععععععس ج عععععععرامةت الععععععع ائرا القةنونمععععععع اجمععععععع
اللملمععععععةت ال ععععععةفرا موجعععععع امرععععععةا المععععععةفا ( / 22

ةمرعععععععةا المعععععععةفا ( ) 6/5جععععععع
) جعععععع

2022/1/5ا االمتلععععععععم

ل ععععععط ال ععععععة

جةلمعععععع قممعععععع

اللةئعععععع ل لملمعععععع ا لعععععع اسعععععع

ل ممعععععععةت ا ن عععععععةو افجعععععععج اللملمعععععععةت جععععععع

مو ععععععععم
جلعععععععة

جعععععععوا صععععععع او فجعععععععج

ععععععةنوف اللملمععععععةت ال ةاعععععع ععععععرر جل ععععععا جفارا زععععععلم اللملمععععععةت الموااقعععععع ج ععععععس صععععععر

ج عععععع ( ) 500خمسععععععمةئ ف ععععععةر ةزععععععج رئععععععما لل عععععع المععععععم االت عععععع م للملمعععععع
ةإلشعععععععةرا العععععععس تعععععععةب جععععععع ر الت ممععععععع ا جتمةجمععععععع ااف السعععععععمر ر عععععععج

ععععععةلو جععععععر الممععععععةا العمر عععععع السععععععم ا ف

 1130 /عععععععةر

2022/2/20ا ا

عععععععر

ج عععععع

جممعععععع الع م ععععععةت

جععععععع المع

عععععععةت المرصعععععععوفا

او مسة ةت اجةنةت ااارا الت مم ا جتمةجم  /ص او فجج اللملمةت مسةب ر ج (.)6312110593

 -7اج عععععس صعععععلم اخعععععر عععععرر المل عععععا الموافقتتتتتة علتتتتتى ت ريتتتتتة نفقتتتتتات اع نتتتتتات حتتتتتل جمعيتتتتتات فتتتتتي ال تتتتتحف اليوريتتتتتة ت تتتتتر
لندوت دع الجمعيات وذلك لعدم وجود ارلدة رالية في حسا ات تلك الجمعيات وعدد ا ( )26ستة وعشرون جمعية .
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رتتتتتز رة

تتتتتات

 -8نتتتتتتتاق

عضتتتتتتتا المجلتتتتتتت

رونتتتتتتتو جمعيتتتتتتتة ستتتتتتتيدات تتتتتتتتل حستتتتتتتبان الةيريتتتتتتتة المحلولتتتتتتتة والمت ضتتتتتتتمز طلتتتتتتتب لجنتتتتتتتة الحتتتتتتتل يتتتتتتت المشتتتتتتترو
مبلتتتتتت ( ) 1800دينتتتتتتار موجتتتتتتب شتتتتتيكات نكيتتتتتتة علتتتتتتى دفعتتتتتتتيز لععععع اسعععععع

( البيتتتتتوت الب ستتتتتتتيكية) للستتتتتتيد يتتتتتتث نتتتتتيف

زععععععلم اللملمععععععةت ج ععععععس ج ععععععرامةت العععععع ائرا القةنونمعععععع االمتل عععععع
المعععععععم معععععععء ج عععععععرا ال معععععععوت ال زعععععععتمرم ل سعععععععم
( )000013االمععععععععير

تععععععععةر

ر ععععععععج(  )000014االمععععععععير
املعععععل يمععععع

مععععععع ج ثعععععععم

لملمعععععع زععععععم ات ععععععم مسعععععع ةف العمر عععععع المم ولعععععع االمتلععععععم س عععععع لل عععععع

م ععععععع (  )1800ف عععععععةر موجععععععع شعععععععمرةت رمععععععع ج عععععععس فالتعععععععم ماات ا ر عععععععةا

2022/5/30ا م عععععععع ( )900سععععععععلمةئ ف ععععععععةر االمرررررررررؤوس باسررررررررم عمررررررررر يوسرررررررر
تععععععععةر

2022/6/30ا

جفارا زعععععلم اللملمعععععةت جععععع ا الموااقععععع ج عععععس اللعععععر
ج م اللطة ا مو م الموثو الس لل المم االت

م

حمرررررررردان الضرررررررري

م عععععععع ( )900سععععععععلمةئ ف ععععععععةر االمرررررررررؤوس باسررررررررم عمررررررررر يوسرررررررر

معععععء ج عععععرا ال معععععوت ال زعععععتمرم ل سعععععم

 -9فيمتتتتتتا يتعلتتتتتتق استتتتتت

موثععععععو

جلععععععة جل ععععععا جفارا

مععععع ج ثعععععم

م ععععع اجمعععععةلو ( )1800الععععع

ايمةئععععع ف عععععةر اقعععععس

اال ععععععععمل

حمرررررررردان الضرررررررري

معععععر اج مععععع عععععرر جل عععععا

المقععععع ا جععععع لل ععععع المعععععم االت ععععع م االقةثعععععو ق عععععو شعععععمرةت رمععععع لرمعععععر ال عععععع

الععععع

رزعععععس

زترمة اإلجرا ات مس ا صو ..

ورعتتتتتتايير التتتتتتدع النقتتتتتتدي للجمعيتتتتتتات واستتتتتت

سرررررراعا تادأجرررررروضاع اجررررررعا تدة ررررررةعاترارسرررررر ا ت و درررررر ات

رررررر عا

ورعتتتتتتايير دعتتتتتت رشتتتتتتاري الجمعيتتتتتتات لعتتتتتتام 2022م ،قررررررسساداررررررر ا س ا
ررررررو ا تداررررررر ا ررررررر ااألستتتتتت

تادأجوضابوياد حظوضا.ا ا
ا
ا
ا
ا
ا
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والمعتتتتتتايير ةعزةجرررررر ادرررررر جسا رررررر ة ا رررررر ا

تتتتتتتات
-10اا ةفرررررر اسررررررجو ادع ررررررعا قررررررسساداررررررر ا س اسرررررراعا تادأجرررررروضا تدة ف رررررر ا ررررررر ستتتتتت ورعتتتتتتايير دعتتتتتت الجمعيتتتتتتات المتعلقتتتتتتة مة
ال ررةزيتتتتتة فتتتتتي رحافظتتتتتة العقبتتتتتة لعتتتتتام 2022م.والموقعتتتتتة رتتتتتز قبتتتتتل اعضتتتتتا رجلتتتتت ادارة ستتتتتجل الجمعيتتتتتات وفتتتتتي نتتتتتو ذلتتتتتك قتتتتترر المجلتتتتت
الموافقتتتتتة علتتتتتى عشررررررنجعاتا ررررر ات س سرررررر ا ربررررروضادشررررروسجةا ت دسنزجرررررر افررررر ادحوفظرررررر ا تأ بررررر اتأرررررو ا، 2022ابسئوسرررررر ا ةفررررر ا دررررررجنا رررررو اسرررررراعا
تادأجوضاااا تدحود ا ها تدغوسجزاة ةج انعادنا تعوتج ا سدوئه ا-:اا ا
-1ا ر ا تسجونااااااااا/اد جساد جسج ا

ة ا

ا تادأجوضا .ا

-2ادحد ا ت ةسهااااااااا/اد جسا تع دج ا الاعدو ج ا تأ ب ا
-3افس

ا تشسةفااااااا/اس .ا الع وعاةإ س ا تدشوسجةا .ا

-4احوفظا تزبةنااااااااااا/ا دجناسسا تدار ا .ا
-5ا حد ا تغبنااااااااااااااا/ادحوسباد جسج ا
 -11نة ا ا جلة

ة ا

ا تادأجوض

وصمةت لل ا زت مةر اا زترفاف االمتة ل

ااععععععو عععععع جة سععععععتل جعععععع اجمععععععة ععععععرر المل ععععععا قتتتتتترر رجلتتتتتت إدارة ستتتتتتجل الجمعيتتتتتتات الموافقتتتتتتة علتتتتتتى تشتتتتتتكيل لجنتتتتتتة فنيتتتتتتة لدراستتتتتتة الجمعيتتتتتتات
والمستتتتتتجلة تحتتتتتتل رظلتتتتتتة عتتتتتتا التتتتتتوزارات والتتتتتتتي تقتتتتتت تتتتتتدافدا واعمالدتتتتتتا نتتتتتتمز اخت تتتتتتاص وزارات ختتتتتتر والنظتتتتتتر فتتتتتتي إعتتتتتتادة ت تتتتتتنيفدا
حستتتتتتب الجدتتتتتتة المةت تتتتتتة ورةاطبتتتتتتة التتتتتتوزارات المةت تتتتتتة لتستتتتتتمية رمثتتتتتتل رةتتتتتتت رتتتتتتز ةتتتتتتل وزارة علتتتتتتى ان تكتتتتتتون اللجنتتتتتتة ر استتتتتتة عروفتتتتتتة
ارتتتتتيز عتتتتتام ستتتتتجل الجمعيتتتتتات ورتتتتتز دا تتتتترة ستتتتتجل الجمعيتتتتتات ر تتتتتي قستتتتت القيتتتتتد واالشتتتتتدار ور تتتتتي قستتتتت رتا عتتتتتة األنظمتتتتتة األساستتتتتية ورتتتتتدخل
يانات رز رديرية سجل الجمعيات .
اج م انتهس ا جتمة او مةا السةج ( 12.30ظهرا ) 1-

اجم زر جل ا افارا زلم اللملمةت
مةاظ وز

الأل وف
7

