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 الغياب  /السيد وائل فكتور سليمان  /ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري.
.
 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 الزراعة .
جمعيات اجنبية .

 -2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ( )9جمعيات
 -3حل جمعيات عدد ( )17جمعية .
 -4إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات حسب الكشف المرفق.
نظةةةةةرا

 -5مناقشةةةةةة المةةةةةمةرة المقدمةةةةةة مةةةةةج مةةةةةدير مديريةةةةةة سةةةةةجل الجمعيةةةةةات والمت ةةةةةمج ال ةةةةةا طلةةةةةب تسةةةةةجيل (جمعيةةةةة لةةةةةال يرييةةةةة ير ي ةةةةة
لعدم تنفيم قرار المجلس والمتعلق بالتسجيل الجمعية .
 -5اسةةةةةةةةةةةتكمال قةةةةةةةةةةةرار المجلةةةةةةةةةةةس السةةةةةةةةةةةابق رقةةةةةةةةةةة (  )2022/2تةةةةةةةةةةةاري  2022/1/26م ،وقةةةةةةةةةةةرار رقةةةةةةةةةةة (  )2022/4تةةةةةةةةةةةاري 2022/2/21م،
والمتعلق بتسجيل جمعي سك تيست ن  /ف ع جمعي يجنبي .
2

 -6اسةةةةةةةةتكمال قةةةةةةةةرار المجلةةةةةةةةس السةةةةةةةةابق رقةةةةةةةة (  )2022/3تةةةةةةةةاري  2022/2/10م ،والمت ةةةةةةةةمج الموافقةةةةةةةةة علةةةةةةةةى تسةةةةةةةةجيل جمعيةةةةةةةةة منتةةةةةةةةد
االةاديمييج والكفا ات ش ط تعد ل يالسم ريصبح "جمعي منتدى يركف ءيت يرعلمي ويالبديعي ".
 -7مناقشةةةةةةة المةةةةةةمةرة المقدمةةةةةةة مةةةةةةج مديريةةةةةةة يةةةةةةندو دعةةةةةة الجمعيةةةةةةات والمت ةةةةةةمج دليةةةةةةل إجةةةةةةرا ات الح ةةةةةةول علةةةةةةى دعةةةةةة مةةةةةةج يةةةةةةندو دعةةةةةة
الجمعيةةةةةةات بنةةةةةةا علةةةةةةى طلةةةةةةب مةةةةةةج مجلةةةةةةس إدارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات فةةةةةةي جلسةةةةةةت رقةةةةةة (  )2022/4تةةةةةةاري 2022/2/21م ،ويرمتضةةةةةةمد ب عةةةةةةدي
ريل إج يءيت يريصال على عم مد صندوق عم يرجمعي ت.
 -8مناقشةةةةةة يعتمةةةةة لسةةةةةن يرةةةةةةدعم يرنعةةةةةد و عةةةةةم يرم ةةةةةة ل رعةةةةة  ، 2022بعةةةةةد عرلةةةةةة ا علةةةةةى مجلةةةةةس إدارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةات فةةةةةي الجلسةةةةةةة
السابقة رق ( )2022/4تاري 2022/2/21م ،لتزويدي مديرية يندو دع الجمعيات باي مالحظات حول األسس .
 -9مناقشةةةةةةة المةةةةةةمةرة المقدمةةةةةةة مةةةةةةج مديريةةةةةةة يةةةةةةندو دعةةةةةة الجمعيةةةةةةات والمت ةةةةةةمج طلةةةةةةب يرجمعيةةةةةة يرالنيةةةةةة رلتي يةةةةةةل يرمجتمعةةةةةة بإعةةةةةةادة النظةةةةةةر
فةةةةةي قةةةةةرار مجلةةةةةس باسةةةةةترداد ةامةةةةةل مبلةةةةة المنحةةةةةة المقةةةةةدم للجمعيةةةةةة (مشةةةةةرو ملحمةةةةةة) بقيمةةةةةة ( ) 5000دينةةةةةار علمةةةةةا بةةةةةان تةةةةة اسةةةةةترداد مبلةةةةة (
 )700دينار مج الجمعية .
 -10مناقشة توييات لجنة االستثمار واالسترداد والمتابعة .
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يرع يليت
يجتمةةةةةة يعضةةةةةة ء مجلةةةةةةن ي يل سةةةةةةجل يرجمعيةةةةةة ت فةةةةةة يرألمةةةةةة ن ويرمكةةةةةة ن يرميةةةةةةد د رمن ةةةةةة جةةةةةةدول ي عمةةةةةة ل سةةةةةة ر يرةةةةةة  ،وتةةةةةة ل يالجتمةةةةةة ع عطافةةةةةة
يمةةةةةةيد عةةةةةة سةةةةةةجل يرجمعيةةةةةة ت  /ل ئةةةةةة لئةةةةةةين مجلةةةةةةن إ يل سةةةةةةجل يرجمعيةةةةةة ت و ةةةةةة ل يرمجلةةةةةةن يرمايفعةةةةةة علةةةةةةى جةةةةةةدول يالعمةةةةةة ل ويعتمةةةةةة لسةةةةةةمي بك فةةةةةة
بنا
 -1فةةةةةة مةةةةةة تعلةةةةةةت بتسةةةةةةجيل يرجمعيةةةةةة ت تةةةةةةم يسةةةةةةتع يت للبةةةةةة ت يرجمعيةةةةةة ت يرمعدمةةةةةة سةةةةةة تصةةةةةةني يرجمعيةةةةةة ت يرمعتمةةةةةةد مةةةةةةد يرسةةةةةةجل و ةةةةةة مم لةةةةةة
يرةةةةةةاايليت يرم تصةةةةةة بعةةةةةة ت يرجمعيةةةةةة ت ير صةةةةةة بكةةةةةةل وايل مةةةةةة و ةةةةةة يرتاصةةةةةةي ت يرفنيةةةةةة رلةةةةةةاايل علةةةةةةى ةةةةةةل جمعيةةةةةة يةةةةةة تمةةةةةة يرمايفعةةةةةة علةةةةةةى
تسجيل جمعي ت مااع على يراايليت يرت ري :







وايل يرتنمي يالجتم عي  6 ( :جمعي ت .
وايل يرديخلي ( 2جمعي .
وايل ير ع ف ( 2جمعي .
وايل يرألليع ( 1جمعي .
وايل ير ؤون يرسي سي ويرب رم لي عد ( 1جمعي .
وعلى صعيد يخ لس يرمجلن بعد يرمايفع على تسجيل جمعي ت عد (  6جمعي ت رعد تيعيت ش ول يرتسجيل .

 - -2لةةةةةة ا يالعضةةةةةة ء للبةةةةةة ت تعةةةةةةد ل يالللمةةةةةة يالس سةةةةةةي يرمعدمةةةةةة مةةةةةةد يرجمعيةةةةةة ت وعةةةةةةد ( 9جمعيةةةةةة ت و ةةةةةة ل يرمجلةةةةةةن يرمايفعةةةةةة علةةةةةةى تاصةةةةةةي ت
مةةةةةد مد ةةةةة سةةةةةجل يرجمعيةةةةة ت وعطافةةةةة يمةةةةةيد عةةةةة سةةةةةجل يرجمعيةةةةة ت فيمةةةةة تعلةةةةةت بتعةةةةةد ل يالللمةةةةة يالس سةةةةةي رلجمعيةةةةة ت وإصةةةةةديل ي للمةةةةة ي س سةةةةةي
ركل منه س ي صال .
 -3لةةةةةةة ا يالعضةةةةةةة ء ما ةةةةةةةاع ةةةةةةةل يرجمعيةةةةةةة ت يرمنسةةةةةةة بهةةةةةةة ب ريةةةةةةةل مةةةةةةةد بةةةةةةةل يرةةةةةةةاايليت يرم تصةةةةةةة وعةةةةةةةد ( 17جمعيةةةةةةة يةةةةةةة ةةةةةةة ل يرمجلةةةةةةةن
يرمايفعةةةةة علةةةةةى لهةةةةة سةةةةة تنسةةةةةي يرةةةةةااليت يرم تصةةةةة وفةةةةة سةةةةةي ق متصةةةةةل تنةةةةة ول يرمجلةةةةةن ما ةةةةةاع ةةةةةل جمعيةةةةة يرعفةةةةة وي م لةةةةة ير ي ةةةةة بعددددد
 ، 2022 1 18ا ماجدددددددمب ا ا دددددددج ب ددددددد
 773ادددددددك
ددددددد ا ا م ددددددد ا عامكم ددددددد ددددددد
اطدددددددء لمجدددددددكت ا معاددددددد مادددددددج مادددددددكج معدددددددك
دددددج اراددددد ددددد
ب ا اددددد مادددددج ا م ا ندددددك ا دددددم
ددددد و دددددت ب دددددبج اان ادددددك ا اددددد مادددددج ام ددددد اع بددددد
ع مع ددددد ا عألددددد ارمك ددددد ا
دددددد معاددددددد س ا ا ددددددع ا عمع دددددددك
معادددددد س ا ا ددددددع ا عمع دددددددك اما دددددد ا ددددددد ا كاكطددددددك ا طددددددد ا ج ممجدددددد طددددددك ا عمددددددد ا اطدددددد م ا ددددددد
ب ا اددددد مادددددج ا معا مدددددك
ا مطدددددك ا دددددب لمدددددءص ددددد اددددد اك مادددددج ام ددددد اع بددددد
ا ا ندددددا مدددددب ا معا مدددددك ا ددددد ا ا ددددد مادددددكج معدددددك ا ددددد
ج ت و ت.
ا معا بو ت اج ا ج اع ات ا ء
ا
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 -4وعلى صعيد يخ ل ا يالعض ء ما اع يع

يرنل ف

يل عد يرمايفع على تسجيل جمعي ت وعد

( 4جمعي ت .

 -5فيمةةةةة تعلةةةةةت ب ربنةةةةةد ل ةةةةةم ( 5مةةةةةد جةةةةةدول يالعمةةةةة ل والمت ةةةةةمج ال ةةةةةا طلةةةةةب تسةةةةةجيل (جمعيةةةةة لةةةةةال يرييةةةةة ير ي ةةةةة
المجلس والمتعلق بالتسجيل الجمعية قرر المجلس الموافقة على ال ا طلب تسجيل جمعية نور الحياة الخيرية .

نظةةةةةرا لعةةةةةدم تنفيةةةةةم قةةةةةرار

 -6اسةةةةةةةةتكمال قةةةةةةةةرار المجلةةةةةةةةس السةةةةةةةةابق رقةةةةةةةة ( )2022/2تةةةةةةةةاري  2022/1/26م ،والمت ةةةةةةةةمج مخاطبةةةةةةةةة وزارة الشةةةةةةةةبا واللجنةةةةةةةةة األولمبيةةةةةةةةة
األردنيةةةةةة بيةةةةةان الةةةةةراي بتسةةةةةجيل جمعيةةةةةة سكاتيسةةةةةتان /فةةةةةر جمعيةةةةةة اجنبيةةةةةة .وبعةةةةةد اطةةةةةال ع ةةةةةا المجلةةةةةس علةةةةةى ةتةةةةةا معةةةةةالي وزيةةةةةر الشةةةةةبا
رقةةةةةةة /1عةةةةةةةام 891 /تةةةةةةةاري 2022/2/13م ،والمت ةةةةةةةمج الم وافقةةةةةةةة علةةةةةةةى طلةةةةةةةب الجمعيةةةةةةةة وبنةةةةةةةا عليةةةةةةة قةةةةةةةرر مجلةةةةةةةس إدارة سةةةةةةةجل الجمعيةةةةةةةات
الموافقة على تسجيل جمعية سكاتيستان  /فر جمعية اجنبية لمج اخت اص وزارة التنمية االجتماعية .
 -7نةةةةةةاقا األع ةةةةةةا مولةةةةةةو تعةةةةةةديل اسةةةةةة جمعيةةةةةةة منتةةةةةةد االةةةةةةةاديمييج والكفةةةةةةا ات لت ةةةةةةب جمعيةةةةةةة منتةةةةةةد الكفةةةةةةا ات العلميةةةةةةة واالبداعيةةةةةةة
و الحقةةةةةةا لقةةةةةةرار مجلةةةةةةس إدارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات قةةةةةةرار المجلةةةةةةس رقةةةةةة ( )2022/3تةةةةةةاري  2022/2/10م ،والمت ةةةةةةمج الموافقةةةةةةة علةةةةةةى تسةةةةةةجيل
جمعيةةةةةةة منتةةةةةةد االةةةةةةةاديمييج والكفةةةةةةا ات وباالاةةةةةةارة الةةةةةةى التويةةةةةةية الخةيةةةةةةة الةةةةةةواردة مةةةةةةج مةةةةةةدير مديريةةةةةةة ال ي ةةةةةةات الثقافيةةةةةةة فةةةةةةي وزارة الثقافةةةةةةة
الةةةةةةدةتور غسةةةةةةان طةةةةةةنا والمت ةةةةةةمج الموافقةةةةةةة علةةةةةةى اعتمةةةةةةاد االسةةةةةة لي ةةةةةةب جمعيةةةةةةة منتةةةةةةد الكفةةةةةةا ات العلميةةةةةةة واالبداعيةةةةةةة بةةةةةةدال مةةةةةةج جمعيةةةةةةة
منتةةةةةةةد االةةةةةةةةاديمييج والكفةةةةةةةا ات قةةةةةةةرر مجلةةةةةةةس إدارة سةةةةةةةجل الجمعيةةةةةةةات الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى اعتمةةةةةةةاد االسةةةةةةة للجمعيةةةةةةةة لي ةةةةةةةب جمعيةةةةةةةة منتةةةةةةةد
الكفا ات العلمية واالبداعية .
 -8بعةةةةةةد اطةةةةةة ال ع ةةةةةةا مجلةةةةةةس إدارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات علةةةةةةى دليةةةةةةل امجةةةةةةرا ات الح ةةةةةةول علةةةةةةى الةةةةةةدع مةةةةةةج يةةةةةةندو دعةةةةةة الجمعيةةةةةةات
والمقةةةةةدم مةةةةةج مديريةةةةةة يةةةةةندو دعةةةةة الجمعيةةةةةات قةةةةةرر مجلةةةةةس إدارة سةةةةةجل الجمعيةةةةةات الموافقةةةةةة علةةةةةى اعتمةةةةةاد دليةةةةةل امجةةةةةرا ات الح ةةةةةول علةةةةةى
الدع مج يندو دع الجمعيات وتعميم على الوزارات.
 -9قةةةةةةرر المجلةةةةةةس الموافقةةةةةةة علةةةةةةى اعتمةةةةةةاد سةةةةةةس الةةةةةةدع النقةةةةةةدي ودعةةةةةة المشةةةةةةاري لعةةةةةةام 2022م ،بعةةةةةةد عرلةةةةةة ا علةةةةةةى مجلةةةةةةس إدارة سةةةةةةجل
الجمعيةةةةةةات فةةةةةةي الجلسةةةةةةة السةةةةةةابقة رقةةةةةة ( )2022/4تةةةةةةاري  2022/2/21م ،لتزويةةةةةةدي مديريةةةةةةة يةةةةةةندو دعةةةةةة الجمعيةةةةةةات بةةةةةةاي مالحظةةةةةةات حةةةةةةول
األسس .
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 -10فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بمولةةةةةو الجمعيةةةةةةة الوط نيةةةةةة للتاليةةةةةل المجتمعةةةةةي  /مشةةةةةةرو الملحمةةةةةة علىىىىى ضىىىىىوء االتراقيىىىىىىة المبرمىىىىىة مىىىىى الجمعيىىىىىة الو نيىىىىىىة
لتاهيىىىىىىت المجتمعىىىىىىي بمشىىىىىىروي ملحمىىىىىىة والممىىىىىىوت ب يمىىىىىىة  ) 5000خمسىىىىىىة االلىىىىىىش دينىىىىىىار وباالشىىىىىىارة الىىىىىى تىىىىىىا الجمعيىىىىىىة رقىىىىىىم ي9/739/
تىىىىىىاري  2022/2/17م،والمتضىىىىىىمة اعىىىىىىادة النلىىىىىىر فىىىىىىي قىىىىىىرار المجلىىىىىى السىىىىىىابق والمتضىىىىىىمة اسىىىىىىترداد امىىىىىىت المبلىىىىىى الم دمىىىىىىة للجمعيىىىىىىة وف ىىىىىىا
ل ىىىىىىىىرار الملجىىىىىىىى رقىىىىىىىىم  )2019/34تىىىىىىىىاري 2019/12/24م ،وقىىىىىىىىرار رقىىىىىىىىم  )2021/3تىىىىىىىىاري  2021/2/4م ،والمتضىىىىىىىىمة اسىىىىىىىىترداد المبىىىىىىىى
عىىىىىة ريىىىىىق الت سىىىىىي بسىىىىىب تعثىىىىىر المشىىىىىروي السىىىىىبا خىىىىىار عىىىىىة ارادة الجمعيىىىىىة حسىىىىى مىىىىىاورد فىىىىىي ال تىىىىىا المشىىىىىار اليىىىىى أعىىىىىال وعليىىىىى
قىىىىىرر مجلىىىىى ادارة سىىىىىجت الجمعيىىىىىات تشىىىىى يت لجنىىىىىة برياسىىىىىة السىىىىىيد ملىىىىىدا ال واسىىىىىمة  /مىىىىىدير الجمعيىىىىىات و ىىىىىت مىىىىىة التاليىىىىىة أسىىىىىمايلم العىىىىىداد
اتراقية م الجمعية لضماة ن ت موجودات المشروي ال جمعية أخرى وتحديد المبل الذا سيتم تحصيل مة الجمعية
 -1مدير مديرية الشؤوة ال انونية

 /السيد ناصر الشريدة

 -2ر.ق الجمعيات المحلية

 /السيد غازا الزبيدا .

 -3مدقق مالي  /وحدة الرقابة الداخلية

 /ابراهيم الدعجة .

 -4السيد فرا

الشروش

 -5السيدة أحالم العشوش

 /ر.ق االتصات وادارة المشاري مديرية صندوق الجمعيات .
ر.ق الجمعيات في مديرية التنمية االجتماعية  /لواء االغوار الجنوبية

 -11ناقش األعضاء توصيات لجنة االستثمار واالستراد والمتابعة
ا ااج ا عامك

امك ا كم ا ا ا ا ا

ظا اً

يميد س مجلن ي يل سجل يرجمعي ت
فظ اس

يرألبان
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