
1 
 

 

 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 9/2/2023تاريخ   (3/2023رقم الجلسة )

 
 

 أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات
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   وائل سليمان  -2احمد العون     -1 الغياب :
 

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

   -: االعمالجدول 

 

   -جمعيات وعلى النحو التالي:  (5جمعيات عدد ) . تسجيل1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة البيئة. -

 

 حسب الكشف المرفق.تعديل انظمة اساسية للجمعيات . 2

 

 .   حل جمعيات حسب الكشف المرفق .3

 

م، والمتضةةةةةةم   لةةةةةةب 15/1/2023( تةةةةةةاري  1/2023بنةةةةةةاق علةةةةةةى قةةةةةةرار سةةةةةةابق للمجلةةةةةة  رقةةةةةة ) .  مناقشةةةةةةة المةةةةةة مرة الميدمةةةةةةة مةةةةةة  مديريةةةةةةة الجمعيةةةةةةات4

 بيان الرأي بالعدول ع  حل جمعية بيت االمل لرعاية االيتام والمحتاجي  والطفولة والمتخ  بيرار بحلها م  قبل المجل .

 

ملتيةةةةةةى الفكةةةةةةر الشةةةةةةبابي ال يةةةةةةةافي علةةةةةةى تسةةةةةةجيل جمعيةةةةةةة م، والمتضةةةةةةم  الموافيةةةةةةة 25/1/2023( تةةةةةةاري  2/2023.   اسةةةةةةتكمال قةةةةةةرار المجلةةةةةة  رقةةةةةة  )5

 شريطة تعدل اس  الجمعية بالتنسيق مع وزارة ال يافة.

 

.    المصةةةةةةادقة علةةةةةةى لعةةةةةةادة تشةةةةةةكيل لجنةةةةةةة كسةةةةةةل اتمةةةةةةوال وتمويةةةةةةل اتراةةةةةةائ والمشةةةةةةكلة بموجةةةةةةب متةةةةةةائ معةةةةةةالي وزيةةةةةةر التنميةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة / ر ةةةةةةي  6

 مجل  لدارة سجل الجمعيات.

المةةةةةة مرة الميدمةةةةةةة مةةةةةة  مديريةةةةةةة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات والمتضةةةةةةم   لةةةةةةب ال ةةةةةةاق تسةةةةةةجيل جمعيةةةةةةة قيةةةةةةد الت سةةةةةةي    فةةةةةةر  الشةةةةةةبائ الخيريةةةةةةة   .   مناقشةةةةةةة 7

 نظراً النسحائ عدد م  المؤسسي .

 .   لعادة النظر في قرار عدم الموافية على تسجيل جمعيات.8
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 م.2023الست مار واالسترداد والمتابعة لعام .   لعادة تشكيل لجنة مكافات العاملي  في قطاع الجمعيات ولجنة ا9

 .  مناقشة الم مرة الميدمة م  مدير مديرية صندوق دع  الجمعيات والمتضم  الميتر  حول أس  دع  المشاريع للجمعيات.10

 .  صرف المطالبات المالية العا دة لمكتب ال د للدعاية واالعالن جراق اعالن حل جمعيات في الصحف اليومية.11

 م، والمتضم  صرف مكاف ة تعضاق اللجنة2023.  مناقشة الم مرة الميدمة م  ر ي  لجنة المكرمة الملكية السامية لعام  12

 .  ت طية نفيات اتعالن ع  حل جمعيات محولة في الصحف المحلية.13

 

 ات اليرار

 

االجتماع عطوفة امي  عام سجل الجمعيات نا ب اجتمع اعضاق مجل  ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحددي  لمناقشة جدول اتعمال سالف ال مر، وترأس 

 الجمعيات.ر ي  مجل  لدارة سجل 

م لي الوزارات المختصة بعرض الجمعيات م  ما يتعلق بتسجيل الجمعيات ت  استعراض  لبات الجمعيات الميدمة حسب تصنيف الجمعيات المعتمد م  السجل وقام  في -1

 : اليةالخاصة بكل وزارة مع وضع التوصيات الفنية للوزارة على مل جمعية حيث تمت الموافية على تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات الت

 ( :2وزارة التنمية االجتماعية )جمعية     . 

 (  جمعية   .2وزارة الداخلية ) 

  ( جمعية .1) البيئةوزارة 

 

قرر المجل  الموافية على توصيات مدير مديرية سجل الجمعيات وعليه   جمعية (14ناقش االعضاق  لبات تعديل االنظمة االساسية الميدمة م  الجمعيات وعدداا ) -2

 .ومما ورد بتنسيبات المجل   ولصدار اتنظمة اتساسية لكل منها حسب اتصول وعطوفة امي  عام سجل الجمعيات فيما يتعلق بتعديل االنظمة االساسية للجمعيات

 

       اء على تنسيب معالي الوزير المختص لكل ( من قانون الجمعيات النافذ وبن1/أ/20عمالً بأحكام المادة ) ناقش اتعضاق موضوع  حل الجمعيات وعليه قرر المجل  و -3
 .  جمعية لتوقفها عن ممارسة اعمالها اكثر من عام ( 23جمعية قرر مجلس ادارة سجل الجمعيات الموافقة على حل الجمعيات وعددها )

   جمعية قرر المجلس الموافقة على الوزير المختص لكل( من قانون الجمعيات النافذ وبناء على تنسيب معالي 4/أ/20عمالً بأحكام المادة ) ووفي سياق متصل 

( جمعية  1حل الجمعيات عدد )( جمعية حل اختياري بناء على رغبة الهية العامة للجمعية بالحل، وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة 5حل جمعيات عدد )

وفي ذات الساق قرر المجل  حل جمعية عدد ( 1/ئ/20للجمعية عمالً بإحكام المادة ) جديد والمتضم  عدم تمكي  الهيئة اتدارية المؤقتة م  انتخائ ايئة لدارية

 ( لحصولها على التميل اتجنبي دون الحصول على الموافيات الرسمية االزمة .1)
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لى مديرية قرر المجلس تحويل موضوع إعادة النظر بحل جمعية بيت االمل لرعاية االيتام والمحتاجين والطفولة والمتخذ بقرار بحلها من قبل المجلس ا كما -4

 الشؤون القانونية في وزارة التنمية االجتماعية .

م، والمتضمن الموافقة على تسجيل جمعية 10/11/2022عقد بتاريخ ( والمن22/2022استعرض أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات قراره السابق رقم )  -5

لس علي كتاب معالي وزير أروقة للتربية والعلوم والثقافية شريطة تعديل اسم الجمعية بالتنسيق مع ُممثل وزارة الثقافة واستنثاء مؤسين، وبعد اطالع أعضاء المج

م المقترح ) جمعية أروقة للثقافة والموهبة ( وكون االسم يتوافق مع تعليمات أسس ومعايير اختيار م، ومضمونه االس4/1/2023تاريخ  10/92الثقافة رقم ث/ 

ل الجمعيات الموافقة على أسماء الجمعيات ونظراً لتقيد الجمعية بشروط المجلس المشار اليها أعاله فيما يتعلق بتعديل االسم واستثناء مؤسيين قرر مجلس إدارة سج

 وقة للثقافة والموهبة ( ضمن اختصاص وزارة الثقافة بدالً من  جمعية أروقة للتربية والعلوم والثقافية .تسجيل ) جمعية أر

إدارة سجل كما قرر المجلس المصادقة على تشكيل لجنة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المشكلة بموجب كتاب معالي وزير التنمية االجتماعية رئيس مجلس  -6

 الجمعيات .

 لمجلس الموافقة على الغاء طلب تسجيل جمعية فرح للشباب الخيرية قيد التاسيس النسحاب عدد من المؤسسين .وقرر ا -7

 كما قرر المجلس التأكيد على قرار عدم الموافقة على أعادة النظر على تسجيل جمعيات . -8

 ولجنة االستثمار واالسترداد والمتابعة .كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة مكافات العاملين في قطاع الجمعيات  -9

 فيما يتعلق موضوع أسس ومعايير دعم المشاريع قرر المجلس تأجيل الموضوع للجلسة القادمة القادمة بعد دراستها من قبل أعضاء المجلس -10

 حل جمعيات في الصحف اليومية .وتمت الموافقة على صرف المطالبات المالية العائدة لمكتب الغد للدعاية واالعالن جراء اعالن  -11

 وقرر المجلس الموافقة تغطية اعالن حل جمعيات في الصحف اليومية . – 12

 
 

 امي  سر مجل  لدارة سجل الجمعيات                                 ( ظهراً                                1.00انتهى االجتماع الساعة ) 

 حافظ يوسف الزبون                                                                                                                                                   

 
 
 
 



5 
 

 


