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 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 10/11/2022تاريخ   (22/2022رقم الجلسة )

   الواحدة والنصف ظهراً الساعة 

     سجل الجمعيات  المكان قاعة

 أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات 

 المنصب االسم الرقم

 رئيس مجلس إدارة سجل الجمعياتوزيرة التنمية االجتماعية /  وفاء سعيد يعقوب بني مصطفىمعالي  1-

 أمين عام سجل الجمعيات عطوفة طه المغاريز 2-

 ممثل وزارة التنمية االجتماعية السيد محمود طريخم 3-

 ممثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية السيد سعد الوزي 4-

-5  ممثل وزارة البيئة العضايلةالمهندس هيثم  

6-  ممثل وزارة وزارة الداخلية السيد طارق المجالي 

7-  ممثل وزارة الثقافة السيد احمد العونه 

8-  ممثل وزارة السياحة واالثار السيد محمد الجبور 

9-  ممثل وزارة األوقاف  السيدة حسناء العنانبة 

10-  قطاع العمل التطوعي والخيريممثل  االنسة زين السحيمات 

11-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري السيد وائل فكتور سليمان 

12-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري احمد شطناويالسيد  

13-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري السيدة نتاشا الشوارب 
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 سعد اللوزي / وائل سليمان / احمد العون  -: الغياب     . 
 
 

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

   -: جدول االعمال

 

 

  - :وعلى النحو التالي جمعية (20جمعيات عدد ) تسجيل .1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. -

 وزارة الثقافة. -

 وزارة السياحة واالثار  -

 وزارة الزراعة. -

 حسب الكشف المرفق.تعديل انظمة اساسية للجمعيات  .2

 

 . حل جمعيات حسب الكشف المرفق.3

 

تستتتتتتتتجيل شتتتتتتتتريان الشتتتتتتتتبا ية م، والمتضتتتتتتتتمق الموافقتتتتتتتتة علتتتتتتتتى 13/10/2022( تتتتتتتتتاري  19/2022.استتتتتتتتتكمال جتتتتتتتترار المجلتتتتتتتت  الستتتتتتتتا ق رجتتتتتتتت  )4

 للتنمية البشرية شريطة   تعديل اس  الجمعية ليصبح جمعية " شريان الشبا ية للتنمية المجتمعية ".

 إعادة النظر في جرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات. .5
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جتماعيتتتتتتة والمتضتتتتتتمق  لتتتتتتب مناجشتتتتتتة المتتتتتت مرة المقدمتتتتتتة متتتتتتق مديريتتتتتتة ستتتتتتجل الجمعيتتتتتتات والمعطتتتتتتو  علتتتتتتى متتتتتتتا  معتتتتتتالي وزيتتتتتتر التنميتتتتتتة اال. 6

( تتتتتتتاري  6/2022العتتتتتتدول عتتتتتتق جتتتتتترار حتتتتتتل جمعيتتتتتتة رمت البيتتتتتتر البيريتتتتتتة / المحولتتتتتتة والمتبتتتتتت   قتتتتتترار حل تتتتتتا  موجتتتتتتب جتتتتتترار مجلتتتتتت  رجتتتتتت  )

 م.21/3/2022

 مناجشة توصيات لجنة االستثمار واالسترداد والمتا عة. .7

  .تغطية نفقات اعالن حل جمعيات في الصحف اليومية  . 8

 
 القرارات

معالي وزير التنمية االجتماعية /  االجتماعاجتمع اعضاء مجل  ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحدديق لمناجشة جدول األعمال سالف ال مر، وترأس 

  -مايلى :وجرر المجل  الموافقة على نائب رئي  مجل  إدارة سجل الجمعيات اميق عام سجل الجمعيات  عطوفة رئي  مجل  إدارة سجل الجمعيات و حضور

فتتتتتي متتتتتا يتعلتتتتتق  تستتتتتجيل الجمعيتتتتتات تتتتتت  استتتتتتعراا  لبتتتتتات الجمعيتتتتتات المقدمتتتتتة حستتتتتب تصتتتتتنيف الجمعيتتتتتات المعتمتتتتتد متتتتتق الستتتتتجل وجتتتتتام ممثلتتتتتي  -1

التتتتتوزارات المبتصتتتتتة  عتتتتترا الجمعيتتتتتات الباصتتتتتة  كتتتتتل وزارة متتتتتع ومتتتتتع التوصتتتتتيات الفنيتتتتتة للتتتتتوزارة علتتتتتى متتتتتل جمعيتتتتتة حيتتتتت  تمتتتتت  الموافقتتتتتة 

 على تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التالية:

   ( :9 وزارة التنمية االجتماعية ) جمعيات    . 

 (  2وزارة الداخلية ) جمعية  . 

  جمعية   ( 2)   الثقافةوزارة. 

  جمعية( 2)   السياحة واالثاروزارة 

 ( جمعية .1وزارة الزراعة ) 

 ( لعدم تحقيق شرو  التسجيل .2الجل  عدم الموافقة على تسجيل جمعيات ) وفي صعيد متصل  جرر 

جتتتتترر المجلتتتتت  الموافقتتتتتة علتتتتتى وعليتتتتت    جمعيتتتتتة (14نتتتتتاجض االعضتتتتتاء  لبتتتتتات تعتتتتتديل االنظمتتتتتة االساستتتتتية المقدمتتتتتة متتتتتق الجمعيتتتتتات وعتتتتتدد ا )  -2

وإصتتتتتدار   تعتتتتتديل االنظمتتتتتة االساستتتتتية للجمعيتتتتتاتتوصتتتتتيات متتتتتدير مديريتتتتتة ستتتتتجل الجمعيتتتتتات وعطوفتتتتتة امتتتتتيق عتتتتتام ستتتتتجل الجمعيتتتتتات فيمتتتتتا يتعلتتتتتق 

 . األنظمة األساسية لكل من ا حسب األصول 

(بمال باالحن  بماعماتالحلبمانحوالنب انالح بعسالببمناالت بماالحا بماال  ت ب1/أ/20عمالً باحكاالحابمامالح) ب بو ناجض األعضاء موموع  حل الجمعيات وعلي  جرر المجلت  -3 

 ماماتنةباهبمااح با م بببعماتحل(ب6عماتحلبمام موقةبعسببكلبماعماتحلبو بمااشفبمام وقبكلبكام ب ع))هحب مامخمصباالبعماتةبا  بمعسسبم)م  باعلبما

(بمال باالحن  بماعماتالحلب4/ /20 و باالتحقبمملاللباال  بمامعسالسب بعمالً باحكاالحابمامالح) ب ُع  بالبتمع أبم بهنمبماق م بواعتبار الكشف المرفق  ماكلباالبعماتة

كاللببعماتالةب(2مامحاتالةب عال))هحب باال  بمعسالسبم)م  باالعلبماعماتالحلبمام موقالةبعسالببكاللبماعماتالحلببعماتالةلبمنات بماالحا بماال  ت بمامخالمصبااالانح بعسبب بمانحون

بب.مخمتح يبانح بعسبب غاةبمألعضح باكسهحبكلبمخمتح تح ب
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 ماممضالم بشريان الشبا ية للتنمية البشرية م، والمتعلق  تسجيل جمعية 13/10/2022( تاري  19/2022استكمال جرار المجل  السا ق رج  ) نحاشبمألعضح بب-4

تالةبشال تح بهال ب بعمامام موقةبعسببماعتلبعماتةبش تح بماشاحاتةباسمنمتةبمااش تةب اا)بمطًعبأعضح بمامعسسبعسببمامقمال  بمامقال)ابمال بماعماتالةباحالاالابماع)تال)ب 

مام موقالةبعسالبباالعلبماعماتالحلبمالاابمامقم  بتم موقبمال بماستمالحلبأاالسب ماالحتت بمخمتالح بأاالمح بماعماتالحلباال  بمعسالسب )م  بب ا  ماشاحاتةباسمنمتةبمامعمماتةب ب

بحاتةباسمنمتةبمااش تةب.ضم بمخملحصب  م  بمامنمتةبمالعممحعتةبا)ال بم بعماتةبش تح بماشاب تح بماشاحاتةباسمنمتةبمامعمماتةماعتلبعماتةبش

بنحاشبمألعضح بم ض عب عح) بمانظ ب.ب-5

با  بمامعسسبمام موقةبعسببمغطتةبمعً بنفقحلبكلبعماتحلبو بمالكفبمات متةب.ب-8

ب)بم بمعمحل و بمحتماسقبمحتامعب-9

 الثاني ا ق الحسيق استعرا اعضاء مجل  إدارة سجل الجمعيات متا  معالي رئي  الديوان الملكي العامر/ رئي  لجنة متا عة تنفي  مبادرات جاللة الملك عبدهللاب

 ق الحسيق المعظ  حفظ  هللا ورعاه   الموافقتة والمتضمق صدور توجي ات موالنا جاللة الملك عبدهللا الثاني ا 2022/ تشريق اول /30تاري   2584/م/17/2رج  

م، للجمعيات البيرية والمرامز التي تُعنى  رعاية االيتام والمعاجيق والمسنيق وذوي االحتياجات الباصة متق مبتلتف 2023على تنفي  المكرمة الملكية السامية لعام 

( تعليمتات االنفتام متق أمتوال صتندوم دعت  الجمعيتات الصتادرة  موجتب احكتام 5/1الحكام المتادة )محافظات المملكة ، وتنفي اً للتوجي ات الملكية السامية واستناداً 

( خمستمائة التف 500.000وتعديالت  ، جرر مجل  إدارة ستجل الجمعيتات الموافقتة علتى صتر  مبلت  ) 2008لسنة  51/ج(  مق جانون الجمعيات رج  22المادة )

م، للمسا مة في المكرمة الملكية السامية لغايات صرف ا للجمعيات البيريتة والمرامتز التتي تُعنتى 2023ت لعام دينار تصر  مق مبصصات صندوم دع  الجمعيا

، مما جرر المجل  تشتكيل لجنتة ل ت ه الغايتة حستب األصتول علتى ان  رعاية االيتام والمعاجيق والمسننيق وذوي االحتياجات الباصة مق مبتلف محافظات المملكة 

 داد أس  حسب األصول .تقوم اللجنة  اع

با،ب ل فبما)واةبماثحاثةباساحمست بو باطحعبماعماتحلبكا بمألاسبمامق هباهنهبماغحتةب.2022مخللحلبلن) قب)عابماعماتحلبااحابامحبنحاشبمألعضح ب

 امين سر مجلس ادارة سجل الجمعياتعل مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب(ب4.30 منمهببمالعممحعبو بممحابمااحعةب

 حافظ يوسف الزبون                                                                                                                                                 

عال)ابمام موقالةبا،ب ماممضالم ب25/10/2022مالح ت ب16839امح بماحا ب  ت بمامنمتةبمالعممحعتةب االاب بعب/ببمعسسب )م  باعلبماعماتحلماما ضبأعضح بب-6

ممح االةبام افهحبعال با،ب21/3/2022(بمح ت ب6/2022مامك اةبام ع با م بمعسسب ااب ب ؤىبماخت بماخت تةع با م بكلبعماتةببماعماتةباحاا) لطس بعسبب

(بم باحن  بماعماتحلبمانحونبا  بمعسسب )م  باعلبماعماتحلبمامأات)بعسببا م هبمامشح بماتهبأعًهب ماممضالم بكاللب1/أ/20ان)م بالكاحابمامح) ببببببببببب بمعمحاهحب

باس  م  بمامخملةبمامامحلب ع م ملبكلبماعماتةبكا بمألل لبماممااةب.عماتةب ؤىبماخت بماخت تةب مالتاح ب

بنحاشبمألعضح بمامعسسبم لتحلباعنةبمالامثمح ب مالام )م)ب ا  بمامعسسبمام موقةبعسببم لتحلبماسعنةب.ب-7
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