المملكة األردنية الهاشميــــــــة
دائرة سجـل الجمعيــــات
محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات
رقم الجلسة ( )2021/23تاريخ 2021/12/1
الساعة العاشرة صباحا
المكان قاعة اجتماعات سجل الجمعيات
االعضاء الحضور
الرقم االسم

المنصب

-1

معالي ايمن رياض المفلح

رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات

-2

عطوفة طه المغاريز

أمين عام سجل الجمعيات

-3

السيد محمود طريخم

ممثل وزارة التنمية االجتماعية

-4

السيد سعد الوزي

ممثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

-6

المهندس هيثم العضايلة

ممثل وزارة البيئة

-7

السيد طارق المجالي

ممثل وزارة وزارة الداخلية

-8

السيد احمد العون

ممثل وزارة الثقافة  //غياب

-9

السيدة انسام ملكاوي

ممثل وزارة السياحة واالثار /غياب

-10

السيدة نتاشا الشوارب

ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري غياب

-11

االنسة زين السحيمات

ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري

-12

السيد وائل فكتور سليمان

ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري/

-13

السيد احمد شطناوي

ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري
1






الغياب -:
السيد احمد العون
السيدة انسام ملكاوي
السيدة نتاشا الشوراب



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 ( )14جمعية وعلى النحو التالي-:
-

وزارة التنميــة االجتماعية .
وزارة الثقافة.
وزارة البيئة.
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وزارة الزراعة .

-2طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ( )15جمعية.
-3حل جمعيات عدد ( )14جمعية
-4إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات حسب الكشف المرفق.
-5مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية سجل الجمعيات والمتضمن الغاء طلبات تسجيل جمعيات لعدم تنفيذ شروط المجلس.
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 -6مناقشةةةةةةةة مةةةةةةةذكرة مةةةةةةةدير مديريةةةةةةةة سةةةةةةةجل الجمعيةةةةةةةات والمتعلةةةةةةةق جمويةةةةةةةو جمعيةةةةةةةة مؤسسةةةةةةةة ار
لوجود خطا في اسم الجمعية .

البشةةةةةةةر سويسةةةةةةةرا فةةةةةةةر لجمعيةةةةةةةة اجنبيةةةةةةةة

-7مناقشة دليل الحكومة للجمعيات.
-8مناقشة مذكرة مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات والمتضمن تعديل خطة إنفاق الصندوق لعام 2021م.
-9مناقشة توصيات لجنة مشاريع دعم الجمعيات (الالمركزية) في محافظة العقبة لعام 2021م.
-10مناقشة توصيات لجنة دعم النقدي ومشاريع الجمعيات لعام 2021م .
 -11مناقشةةةةةةة المةةةةةةذكرة المقدمةةةةةةة مةةةةةةن مقةةةةةةرر لجنةةةةةةة اعةةةةةةداد تعليمةةةةةةات تصةةةةةةنيف الجمعيةةةةةةات والمتضةةةةةةمن طلةةةةةةب إعةةةةةةادة تشةةةةةةكيل اللجنةةةةةةة نظةةةةةةرا لتغييةةةةةةر
أعضاء المجلس.
وقائع االجتماع-:
االجتمعععععاع
و ععععع
اجتمعععععع امجعععععار سجعععععم ااا ف عععععس السمانعععععاد نعععععق الج عععععام والملعععععام المرعععععجاما لم اق ععععع جعععععجو ا ممعععععا عععععال الععععع
اععععععالق وتمعععععع الت منعععععع االجتمامنعععععع ج ئععععععنم سجععععععم اا ف ععععععس السمانععععععاد وبرجعععععع مط ن ا ععععععنا مععععععاا ععععععس السمانععععععاد جنائعععععع ئععععععنم
سجم اا ف س السماناد وق المسجم الم انق مجى ججو االمما وامتمااه منا بلان ب اه
عععععع ن السمانععععععاد الماتمععععععج ععععععا اللععععععس وقععععععاا
 -1نععععععق ععععععا متاجععععععي بتلععععععسن السمانععععععاد عععععع ا ععععععتا اص يج ععععععاد السمانععععععاد المقج عععععع لعععععع
مثجععععععق العععععع تا اد المجت عععععع باعععععع ص السمانععععععاد الجالعععععع بلعععععع وتا ف ععععععع و ععععععع الت لععععععناد ال نعععععع لجعععععع تا ف مجععععععى عععععع جمانعععععع نعععععع
مت الم انق مجى لسن جماناد تم مجى ال تا اد التالن :
 وتا ف الت من االجتمامن  )6( :جماناد .
 وتا ف الثقان ( )3جماناد .
 وتا ف ال نئ ( )2جمان .
 وتا ف الج ام ( )1جمان .
 ومجى لانج ذلك ق المسجم مجا الم انق مجى لسن السماناد ( )4جماناد .
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 - -2نععععععاقا االمجععععععار يج ععععععاد اععععععجم االنلمعععععع اال ا ععععععن المقج عععععع ععععععا السمانععععععاد ومععععععجا ا ( )15يجعععععع وقعععععع المسجععععععم الم انقعععععع مجععععععى
لعععععععناد عععععععجم جم مععععععع عععععععس السمانعععععععاد ومط نععععععع ا عععععععنا معععععععاا عععععععس السمانعععععععاد ننمعععععععا متاجعععععععي بتاعععععععجم االنلمععععععع اال ا عععععععن لجسمانعععععععاد
و لجا ا نلم ا ا ن لل ها ل ا ل .
عععععع ع ععععع السمانععععععاد والععععع ل عععععع لعععععن ها ععععععا ق ععععع العععععع تا ف المجت ععععع ومجنعععععع قععععع المسجععععععم الم انقعععععع
 -3نعععععاقا ا مجععععععار المسجعععععم
مجى جماناد مجا ( )14جمان .
ع امااف ال ل نق ق ا مجا الم انق مجى لسن جماناد ومجا ا ( )4جماناد
 -4ومجى لانج اخ ناقا االمجار
 -5ا ععععععتا ص مجععععععار المسجععععععم ععععععجم جم معععععع ععععععس السمانععععععاد والمتجععععععما الرععععععار يجعععععع لععععععسن جمانععععععاد مععععععجا () جمانعععععع ومجنعععععع قعععععع
المسجعععععم الم انقععععع مجعععععى الرعععععار يج عععععاد لعععععسن ععععع عععععا السمانعععععاد التالنععععع وذلجعععععك نلععععع لاعععععجا نععععع ععععع وي المسجعععععم المتاجقععععع بالتلعععععسن
و ق -:
-1
-2
-3
-4

جمان
جمان
جمان
جمان

منا .

اا ف ذو ال
اللابج الجن م
التط م اللنا ق .
م ا الطن الجن م .

 -5جمان ث ت قك
 -6جمان ا وائ الجن م
 -جمان االخ ف ج ام ام مائج آ الر لق جالل ك .

 -6باععععععج ايععععععاع مجععععععار سجععععععم اا ف ععععععس السمانععععععاد مجععععععى المعععععع ف المقج عععععع ععععععا ععععععجم جم معععععع ععععععس السمانععععععاد والمتجععععععم وجعععععع ا
لععععع
جاي عععععاد ب عععععمار جتج ععععع لجسمانععععع وباعععععج اجاععععع ال لعععععاا ا ا عععععق ا لععععع لجسمانععععع االا عععععنا بعععععام ا ععععع السمانععععع ععععع جمانععععع
جعععععع ا مجععععععى
سجععععععم اا ف ععععععس السمانععععععاد الم انقعععععع مجععععععى امتمععععععاا ا عععععع السمانعععععع مععععععا عععععع
ص ال عععععع ( نعععععع ال توا ) ومجنعععععع قعععععع
لععععععع ص ال ععععععع ( نععععععع ال توا ) و اعععععععجم ذلعععععععك مجعععععععى قامعععععععجف ال نانعععععععاد التاباععععععع
ال لعععععععاا ا ا عععععععق لجسمانععععععع االا و ععععععع ععععععع جمانععععععع
للس السماناد و لجا هااف لجسمان ل ا ل
سجععععععم اا ف ععععععس السمانععععععاد الم انقعععععع
 -7ومجععععععى لععععععانج اخعععععع نععععععاقا ا مجععععععار ال مسجععععععم مجععععععى النعععععع ل عععععع السمانععععععاد ومجنعععععع قعععععع
ععععع انها
مجعععععى امتمعععععاا النععععع ل ععععع السمانعععععاد و امنمععععع مجعععععى جمنعععععع الععععع تا اد المجت ععععع لجامععععع بععععع و امنمععععع مجعععععى السمانعععععاد الجا عععععا
ل ا ل ون ه مجى الم قع االللت ونق للس السماناد .
سجعععععععم اا ف عععععععس السمانعععععععاد الم انقععععععع مجعععععععى اعععععععجم خطععععععع ان عععععععا لععععععع جو امععععععع السمانعععععععاد لاعععععععاا 2021ا
 -8قععععععع
و جم جم م ل جو ام السماناد ل ا ل .
الم ني والم اا مجن ا ق ئنم قل المرا
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لععععععع ال مععععععع ذ

 -9نعععععاقا مجعععععار المسجعععععم لعععععناد لس ععععع الا جمععععع نعععععق رانلععععع الاق ععععع
الا جم نق رانل الاق لااا 2021ا والم انق مجى ام ت جماناد بم ا مع .

نععععع قععععع

المسجعععععم الم انقععععع مجعععععى جعععععار نعععععق لعععععناد لس ععععع

ععععععا مع السمانععععععاد والععععععجم ال قععععععجل لاععععععاا
 -10لعععععع ا لعععععع ومجععععععى لععععععانج اخعععععع قعععععع المسجععععععم الم انقعععععع مجععععععى لععععععناد لس عععععع امعععععع
عععععا مع ( )31جمانععععع وذلعععععك باعععععج
2021ا و معععععت الم انقععععع مجعععععى امععععع ( ) 24جمانععععع امععععع نقعععععجل معععععا اقععععع المجسعععععم والم انقععععع مجعععععى امععععع
ا ا الطج اد وني ا م المق ف ل لك .
 -10ومجى لانج اخ وال قا لق ا سجم اا ف س السماناد ق (9ج )2021والم اقج بتا مخ 5ج5ج2021ا والمتجما الم انق مجى لن لس مجاا
سجم اا ف س السماناد الم انق مجى مااف لن لس مجاا اجنماد
ن السماناد ونل ا لترن مجار سجم اا ف س السماناد ق
اجنماد
ا التالن مار -:
ن السماناد ب ئا اللنج اج الج تل مث وتا ف ال وم اللنا ن وال لمانن ومج م
-1اللنج رم ا ي مج ج مث وتا ف الت من االجتمامن
-2اللنج يا

المسالق ج مث وتا ف الجاخجن .

 -3اللنج نث الاجامج
 -4اللنجف نا ا ا ال

ج مث وتا ف ال نئ .
ا بج

مث قطاع الام التط مق والجن ل

 -7ختاا

نلاد ج جم

جم

 -8اللنج هجل الق ا م ج جم
 -9اللنج مماا

س السماناد .
جم م السماناد

نلاد ج  .الج ا اد والتط م

 -10اللنج مجم سج

 -5اللنجف تما اللرنماد ج مث قطاع الام التط مق والجن ل .

 -11اللنج م وف اله ا ن

-6اللنج ا مج ط اول ج مث قطاع الام التط مق والجن ل .

 -12اللنج مطا هللا م نلاد ج  .القنج واال ها والر ج ق

ومجن انتهى االجتماع نق ماا اللام (ال ا جف وال

ا نا
انظ م

ظه ا) واق

الجس

رج االجتماع ومجا ل راد خمل ل راد

سجم ااا ف س السماناد
الجب م
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