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 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 23/11/2022تاريخ   (23/2022رقم الجلسة )

    العاشرة صباحا  الساعة 

     سجل الجمعيات  المكان قاعة

 أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات 

 المنصب االسم الرقم

 رئيس مجلس إدارة سجل الجمعياتوزيرة التنمية االجتماعية /  سعيد يعقوب بني مصطفى وفاءمعالي  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-  التطوعي والخيريممثل قطاع العمل  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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 وائل سليمان / احمد العون  نتاشا الشوراب  -: 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 (16جمعيات عدد ) تسجيل .1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 . وزارة البيئة -

 وزارة الزراعة . -

 جمعيات اجنبية . -

 حسب الكشف المرفق.تعديل انظمة اساسية للجمعيات  .2

 

 . حل جمعيات حسب الكشف المرفق.  3

 

م، والمتضتتتتتتتتمق الموافستتتتتتتتة علتتتتتتتتى تستتتتتتتتجيل جمعيتتتتتتتتة الستتتتتتتتياحة 10/11/2022( تتتتتتتتتاري  22/2022. استتتتتتتتتكمال جتتتتتتتترار المجلتتتتتتتت  الستتتتتتتتا ق رجتتتتتتتت  )4

 ."جمعية الرواد للسياحة الفلكية ليصبح "  الفلكية شريطة تعديل اس  الجمعية

 إعادة النظر في جرار عدم الموافسة على تسجيل جمعيات. .5

م، والمتضتتتتتتتتمق تزويتتتتتتتتد المجلتتتتتتتت   معتتتتتتتتززات  لتتتتتتتتب حتتتتتتتتل 13/10/2022( تتتتتتتتتاري  19/2022استتتتتتتتتكمال جتتتتتتتترار المجلتتتتتتتت  الستتتتتتتتبا  رجتتتتتتتت  ) . 6

 ة المختصة.( جمعيات   والمنسب  حلها مق جبل الوزار10جمعيات اجنبية عددها )

 مناجشة توصيات لجنة االستثمار واالسترداد والمتا عة. .7
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مناجشتتتتتتة المتتتتتت مرة المسدمتتتتتتة متتتتتتق متتتتتتدير مديريتتتتتتة ستتتتتتجل الجمعيتتتتتتات الستتتتتتيد متتتتتتروا  العنيتتتتتتزات والمتضتتتتتتمق تستتتتتتميت  لحضتتتتتتور جلستتتتتتات مجلتتتتتت    .8

 موجتتتتتتب جتتتتتترار مجلتتتتتت  ستتتتتتا ق رجتتتتتت   إدارة ستتتتتتجل الجمعيتتتتتتات وصتتتتتترج مكافتتتتتتاة  تتتتتتدل حضتتتتتتور جلستتتتتتات  تتتتتتدال  متتتتتتق الستتتتتتيدة ختتتتتتتام شتتتتتتنيكات

 م.16/1/2022( تاري  2/2022)

  .تغطية نفسات اعال  حل جمعيات في الصحف اليومية  . 9

 
 القرارات

اميق عام سجل الجمعيات  عطوفة االجتماعاجتمع اعضاء مجل  ادارة سجل الجمعيات في الزما  والمكا  المحدديق لمناجشة جدول األعمال سالف ال مر، وترأس 

 .نائب رئي  مجل  إدارة سجل الجمعيات 

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

 التتتتتوزارات المختصتتتتتة  عتتتتترا الجمعيتتتتتات الخاصتتتتتة  كتتتتتل وزارة متتتتتع ومتتتتتع التوصتتتتتيات الفنيتتتتتة للتتتتتوزارة علتتتتتى متتتتتل جمعيتتتتتة حيتتتتت  تمتتتتت  الموافستتتتتة

 على تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التالية:

   ( :6 وزارة التنمية االجتماعية ) جمعيات    . 

 (  2وزارة الداخلية ) جمعية  . 

  جمعية   ( 2)   البيئةوزارة. 

  جمعية( 1)   الزراعةوزارة 

 ممق اختصاص وزارة البيئة ( جمعية1) جمعيات اجنبية . 

 ( لعدم تحسيق شرو  التسجيل .4الجل  عدم الموافسة على تسجيل جمعيات ) وفي صعيد متصل  جرر 

جتتتتترر المجلتتتتت  الموافستتتتتة علتتتتتى وعليتتتتت    جمعيتتتتتات (9نتتتتتاجض االعضتتتتتاء  لبتتتتتات تعتتتتتديل االنظمتتتتتة االساستتتتتية المسدمتتتتتة متتتتتق الجمعيتتتتتات وعتتتتتددها )  -2

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

 . األنظمة األساسية لكل منها حسب األصول 

( مال  االمن   العماتالمل النموالن  بنالم  عسالب مناالت  ماالمل  الال  ت  1/أ/20المالمة     بأحكالم عمالً  و ناجض األعضاء موموع  حل الجمعيات وعلي  جرر المجلت  -3 

 المبتنة به اابم  ا ا    عماتمل( 9المخمص لكل عماتة ا   معسس اةا   اعل العماتمل الم اوقة عسب حل العماتمل و  الكشف الم وق حل حكم   عةةهم  

( مال  االمن   4/ /20المالمة    بأحكالم   عمالً   الم اوقالة  وال  االتمق مم الل اال   المعسالسأ مال  هالنا القال ا  ُع   ال تمع واعتبار الكشف المرفق  الحل لكل عماتة

 عماتالة (5المملتة  عالةةهم   ا   معسس اةا   اعل العماتمل الم اوقة عسب حل العماتمل  عماتةل بنم  عسب منات  مامل  ال  ت  المخمص لك  العماتمل النمون

( والمتضتمق عتدم تمكتيق الهيئتة ايداريتة 4حل الجمعيات عتدد ) و  نال الاتمق ا   المعسس الم اوقة حل اخمتم ي بنم  عسب  غبة األعضم  بحسهم حل اخمتم تم  

 .المؤجتة مق انتخاب هيئة إدارية للجمعية 
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الاالتمحة  ،  الممضالم  الم اوقالة عسالب ماالعتل عماتالة 10/11/2022( مالم ت  22/2022ااما ض أعضم  معسس إةا   اعل العماتمل ا ا ه الامبق  ا     -4

 باالة اطالًأ أعضالم  المعسالس عسالب المقمال د المقالة  مال  العماتالة  الفسكتة ش تطة اامثنم  مؤاس  ماةتل اا  العماتة بملمناالتق مالم ُممثالل   ا   الاالتمحة  االثالم 

االا  المقم د تم اوق مم ماستممل أاس  مامتت  اخمتالم    ك   ق مم ُممثل   ا   الاتمحة  االثم باة الم او" عماتة ال  اة لساتمحة الفسكتة بمالا  العةتة  ه  " 

عماتالة الال  اة لساالتمحة الفسكتالة  الم اوقة عسب ماالعتل اعل العماتمل ا   معسس إةا    نظ ا  لمقتة العماتة بش  ط المعسس المشم  التهم أعًه  أامم  العماتمل 

 . الاتمحة الفسكتةبةال  م  عماتة  محة  االثم الاتضم  اخم مص   ا   

 نماش األعضم  م ض أ إعمة  النظ  . -5

 ا   المعسس الم اوقة عسب مغطتة اعً  نفقمل حل عماتمل و  ال حف الت متة . -8

وصترج المخصصتات  المدير الستا قمة مق مدير مديرية سجل الجمعيات والمتضمق تسميت  لحضور جلسات مجل  سجل الجمعيات  دل مناجشة الم مرة المسد -9

حضال   عساالمل معسالس إةا   االعل  العماتالمل االعلمالةت  مةت تالة  مال  ا  الانتال الا   معسالس إةا   االعل العماتالمل ماالمتة الاالتة حي    دل حضور جلسات

 .العماتمل كمم ا   المعسس الم اوقة عسب   ف مكموم  بةل حض   عسامل 

 امين سر مجلس ادارة سجل الجمعياتع  ا                                                                              ( 11:30 انمهب االعمممأ و  ممم  الامعة 

 حافظ يوسف الزبون                                                                                                                                                 

 

 

 

م، والمتضمق تزويد مجل  أدارة سجل الجمعيات  تسرير مفصل يثب  توجتف الجمعيتات 13/10/2022( تاري  19/2022جرار المجل  السا ق رج  ) استكمال -6

جمعيات ( حسب الكشف المرفق عق ممارسة اعمالها المثر مق عام   ناء على تنسب الوزارة المختصة حي  جرر المجل  الموافسة على حل ال10األجنبية وعددها )

 .( م  امن   العماتمل النمون1/أ/20عمً  بمحكم  الممة   

 نماش األعضم  المعسس م  تمل لعنة االامثمم   االام ةاة  ا   المعسس الم اوقة عسب م  تمل السعنة . -7


