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 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 27/12/2022تاريخ   (27/2022رقم الجلسة )

  

 

 

 أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات

 المنصب االسم الرقم

 مجلس إدارة سجل الجمعيات رئيسوزيرة 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-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري االنسة زين السحيمات 

11-  قطاع العمل التطوعي والخيريممثل  السيد وائل فكتور سليمان 

12-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري احمد شطناويالسيد  

13-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري السيدة نتاشا الشوارب 



2 
 

 
 
 

 الغياب :
 / ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري . وائل سليمان -1
 

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

   -: جدول االعمال

 

  -جمعية وعلى النحو التالي:  (14جمعيات عدد ) . تسجيل1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة الثقافة . -

 وزارة السياحة واالثار -

 

 حسب الكشف المرفق.تعديل انظمة اساسية للجمعيات . 2

 

 . حل جمعيات حسب الكشف المرفق.  3

 

س اتخذ قرار عدم الموافقة على .  مناقشة موضوع تعديل اسم جمعية ابناء حي الطفايلة للعمل االجتماعي ليصبح جمعية أبناء حي الطفايلة الخيرية مع اإلشارة بان بالمجل4

 م مشابه.تعديل االسم لوجود اس

 

م، والمتضمن الموافقة على تسجيل جمعية نشامى عشائر بني قيس شريطة تعديل االسم وتقديم للمجلس 8/12/2022( تاريخ 25/2022.  استكمال قرار المجلس رقم )5

 مقترح من قبل الجمعية ألربعة أسماء التخاذ القرار في ضوء ذلك.

 

ل جمعية إغاثة شباب األردن والمتضمن االعتراض على قرار المجلس المتعلق بتسجيل الجمعية شريطة تعديل اسم .  مناقشة االستدعاء المقدم من المفوض بتسجي6

 الجمعية . 

 

( 26/2022)لجمعيات رقم .  مناقشة مخرجات لجنة توفيق أوضاع االتحادات النسائية في المحافظات واالتحاد النسائي العام والمشكلة بموجب قرار مجلس إدارة سجل ا7

 م.12/12/2022تاريخ 
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 .   إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات.8

( من AMLUلكتروني ).  مناقشة المذكرة المقدمة من مديرية سجل الجمعيات بناء على كتاب رئيس وحدة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمتضمن إطالق التطبيق اال9

 افة الجمعيات في المملكة لغايات تثبيت التطبيق االلكتروني.خالل ارسال رسائل قصيرة لك

م، بقيمة سبعة عشر الف وسبعمائة وأربعة 31/12/2022( ولغاية 1/10/2022.  صرف الدفعة الرابعة من مكافات العاملين في قطاع الجمعيات عن الفترة  ) 10

 فلساً . 534وستون دينار و 

 واالسترداد والمتابعة. .   مناقشة توصيات لجنة االستثمار11

 ..  تغطية نفقات اعالن حل جمعيات محلولة في الصحف اليومية12
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 ات القرار

 

االجتماع عطوفة امين عام سجل الجمعيات نائب اجتمع اعضاء مجلس ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحددين لمناقشة جدول األعمال سالف الذكر، وترأس 

 رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات .

بعرض الجمعيات  في ما يتعلق بتسجيل الجمعيات تم استعراض طلبات الجمعيات المقدمة حسب تصنيف الجمعيات المعتمد من السجل وقام ممثلي الوزارات المختصة -1

 : للوزارة على كل جمعية حيث تمت الموافقة على تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التاليةالخاصة بكل وزارة مع وضع التوصيات الفنية 

   ( :10 وزارة التنمية االجتماعية )   جمعيات  . 

 (  جمعية   .1وزارة الداخلية ) 

 ( جمعية .1وزارة الثقافة ) 

 (   جمعية .1وزارة السياحة واالثار ) 

 

 

 

قرر المجلس الموافقة على توصيات مدير مديرية سجل الجمعيات وعليه   جمعية (28االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من الجمعيات وعددها ) ناقش -2

 . وإصدار األنظمة األساسية لكل منها حسب األصول  وعطوفة امين عام سجل الجمعيات فيما يتعلق بتعديل االنظمة االساسية للجمعيات

 

( من قانون الجمعيات النافذ وبناء على تنسيب معالي الوزير المختص لكل 1/أ/20عمالً بأحكام المادة ) ناقش األعضاء موضوع  حل الجمعيات وعليه قرر المجلس و -3
 .  جمعيات( 8جمعية قرر مجلس ادارة سجل الجمعيات الموافقة على حل الجمعيات وعددها )

   ( من قانون الجمعيات النافذ وبناء على تنسيب معالي الوزير المختص لكل جمعية قرر المجلس الموافقة على   حل 1/أ/20عمالً بأحكام المادة ) ووفي سياق متصل

( 2الجمعيات عدد ) حل( جمعية حل اختياري بناء على رغبة الهية العامة للجمعية بالحل، وفي ذات السياق وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة 2جمعيات عدد )

 رية للجمعية.جمعية  والمتضمن عدم تمكين الهيئة اإلدارية المؤقتة من انتخاب هيئة إدا

م، والمتضمن عدم الموافقة على تعديل نص المادة 23/11/2022( والمنعقد بتاريخ 23/2022قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات الرجوع عن قراره السابق رقم ) -4

طفايلة ة أبناء حي الطفايلة للعمل االجتماعي كما قرر المجلس الموافقة على تعديل نص المادة المتعلق  باسم الجمعية ليصبح جمعية أبناء حي الالمتعلقة باسم جمعي

 م.22/9/2022ريخ الخيرية بدالً من جمعية أبناء حي الطفايلة للعمل االجتماعي  وذلك كما جاء في قرار الهيئة العامة للجمعية في اجتماعها المنعقد بتا
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م، والمتضمن الموافقة على تسجيل جمعية نشامى عشائر بني 8/12/2022( تاريخ 25/2022استعرض أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات قراره السابق رقم )  -5

المجلس على األسماء المقترحة حسب االستدعاء قيس شريطة تعديل اسم الجمعية وتقديم مقترح من  المفوض والمؤسسين بأربعة أسماء للمجلس وبعد اطالع أعضاء 

ات الموافقة على المرفق وهي) جمعية أبناء عشائر بني قيس ، جمعية تجمع عشائر بني قيس ، جمعية تجمع أبناء عشائر بني قيس ( قرر مجلس إدارة سجل الجمعي

 ص وزارة الداخلية .تسجيل جمعية نشامى عشائر بني قيس  باسم جمعية أبناء عشائر القيسية ضمن اختصا

م، 8/12/2022( تاريخ 25/2022م،وقراره رقم )10/11/2022( والمنعقد بتاريخ 22/2022استعرض أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات قراره السابق رقم ) -6

قدم من المفوض بتسجيل جمعية إغاثة شباب األردن والمتضمن الموافقة على تسجيل جمعية إغاثة شباب األردن شريطة تعديل اسم الجمعية وباالشارة الى االستدعاء الم

وبناء على االتصال مع المفوض اثناء جلسة  والذي يطلب فيه إعادة النظر في قرار المجلس  المشار اليه أعاله  بالموافقة على تسجيل الجمعية دون تعديل االسم 

رية " وابداى المفوض رغبته بالموافقة على االسم المقترح ، وعليه قرر المجلس الموافقة على المجلس وتم التوافق معه ليصبح االسم    " جمعية اإلغاثة للشباب الخي

 وزارة التنمية االجتماعية .تسجيل جمعية إغاثة شباب األردن باالسم المقترح  وهو جمعية  اإلغاثة للشباب الخيرية  بدالً من جمعية إغاثة شباب األردن ضمن اختصاص 

م، والمعطوف على قرار المجلس 14/12/2022تاريخ  3/3341لس إدارة سجل الجمعيات  كتاب عطوفة امين عام سجل الجمعيات رقم أ س /استعرض أعضاء مج -7

لمواد من م، والمتضمن تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع االتحادات النسائية في المحافظات واالتحاد النسائي العام فيما يتعلق بتطبيق ا12/12/2022( تاريخ 26/2022رقم )

جديدها باالنتخاب بما بتوافق وتطبيق النظام األساسي لالتحاد النسائي العام واألنظمة األساسية لالتحادات النسائية الفرعية التي تضبط مدة والية الهيئة اإلدارية والية ت

لى مخرجات اللجنة والمتضمن قرار الهيئة العامة لالتحاد النسائي م، وبعد اطالع أعضاء المجلس ع2010( لسنة 67( من نظام االتحادات  رقم )8/أ/7احكام المادة ) 

/ هــ( من النظام األساسي لالتحاد النسائي األردني العام والتي تنص 12م،قرر المجلس الموافقة على تعديل نص المادة )20/12/2022المتخذ باالجتماع المنعقد بتاريخ 

( 67( من نظام االتحادات رقم )8/أ/7سنوات ويجوز إعادة انتخابها لمرة واحدة فقط ( لتصبح متوافقة مع نص المادة )على ان )مدة والية أعضاء هيئة اإلدارة ثالثة 

 ة بند رقم )و( منم، بحيث تصبح ان )مدة  والية أعضاء هيئة اإلدارة ثالثة سنوات ويجوز إعادة انتخابها لمرة واحدة ( كما قرر المجلس الموافقة على إضاف2010لسنة 

يطبق نص الفقرة ( من النظام أعاله بحيث يصبح النص كما يلي ) بالرغم مما ورد في أي نص مخالف في األنظمة األساسية لالتحادات النسائية في المحافظات 12المادة )

 ( من النظام األساسي المعدل .12)هـــ( أعاله ، على ان يتم اعادة ترقيم فقرات المادة )

 إعادة النظر على عدم الموافقة على تسجيل جمعيات .ناقش األعضاء موضوع  -8

ُمرايا للتوعية  م، والمتضمن عدم الموافقة على تسجيل جمعية29/9/2022( تاريخ  18/2022استعرض أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات قراره السابق رقم ) -9

م، والمتضمن عدم الموافقة على تسجيل جمعية  مرايا للتوعية 21/8/2022تاريخ  5907والتثقيف  الصحي بناء على كتاب معالي وزير الصحة رقم م ت م ص/ جمعيات /

ؤسس جديد للجمعية  والتثقيف  الصحي وذلك الن األعضاء المؤسسين ليس لديهم تخصصات طبية واشارة الى االستدعاء المقدم من المفوض بتاسيس الجمعية بإضافة م

م، والمتضمن الموافقة 13/12/2022تاريخ  9618ان واشارة الى كتاب معالي وزير الصحة رقم م ت م ص/ جمعيات يحمل تخصص طبي وهو الطبيب عالء محمد علي

ضمن اختصاص على تسجيل الجمعية بعد إضافة مؤسس جديد يحمل تخصص طبي، وعليه قرر المجلس الموافقة على تسجيل جمعية ُمرايا للتوعية والتثقيف الصحي 

 موافقة الوزارة قبل تنفيذ األنشطة والبرامج التي ستنفذها.وزارة الصحة شريطة اخذ 
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 قرر المجلس الموافقة على تغطية اعالن نفقات حل جمعيات في الصحف اليومية. -12
 

 م.31/12/2022ولغاية  1/10/2022كما قرر المجلس الموافقة على صرف الدفعة الرابعة للعاملين في قطاع الجمعيات عن الفترة الواقعة مابين  -13
 

 

 

 

 امين سر مجلس إدارة سجل الجمعيات ( ظهراً                                                                   1.00انتهى االجتماع الساعة ) 

 ظ يوسف الزبون حاف                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

م، والمتضمن اطالق 17/11/2022تاريخ  3/1/43استعرض أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات كتاب رئيس وحدة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم م.غ.أ/   -10

قة باإلرهاب وتمويل انتشار اسحلة الدمار الشامل على منصات المتاجر االلكترونية الدولية (الخاص بتنفيذ قرارات مجلس االمن المتعلAMLUالتطبيق االلكتروني )

الدولية والوطنية، قرر مجلس لسهولة الوصول الى قوائم جزاءات األمم المتحدة والقائمة الوطنية باإلضافة الى خاصية التنبية الفوري بخصوص أي تحديثات على القوائم 

لكة لموافقة على ارسال رسائل نصية قصيرة من خالل نظام الرسائل القصيرة عن طريق وزارة االقتصاد الرقمي والريادة لكافة الجمعيات في الممإدارة سجل الجمعيات ا

 لغايات حث الجمعيات على تثيت التطبيق االلكتروني .

 قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة االستثمار واالسترداد والمتابعة ، -11


