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 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 م16/12/2021تاريخ   (24/2021رقم الجلسة )

 

  الثانية عشر ظهرا الساعة 

 الطابق الرابع جناح الوزير / المكان قاعة 

 االعضاء الحضور 

 المنصب االسم الرقم 

 رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات رياض المفلح معالي ايمن 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-

 ممثل وزارة البيئة  المهندس هيثم العكايلة  6-

 ممثل وزارة وزارة الداخلية  السيد طارق المجالي   -7

 ممثل وزارة الثقافة  السيد احمد العون   -8

 ممثل وزارة السياحة واالثار ة انسام ملكاوي السيد  -9

10-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري ناتاشا الشواربالسيدة  

11-  والخيريممثل قطاع العمل التطوعي  االنسة زين السحيمات 

12-   ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري السيد وائل فكتور سليمان 

13-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري احمد شطناويالسيد  
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 الغياب 

   طارق المجلي 

  احمد العون 

  وائل سليمان 

  

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

 :جدول االعمال

  -جمعية وعلى النحو التالي: (11جمعيات عدد ) تسجيل-11

 .ة االجتماعية ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية . -

 وزارة الثقافة. -

 ( جمعية.28تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ) طلبات-2

 ( جمعية .17حل جمعيات عدد )-3

 إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات حسب الكشف المرفق.-4

مناقشةةةةةةة مةةةةةةيررة مةةةةةةدير مديريةةةةةةة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات ومتةةةةةةمونما الورقةةةةةةة االسةةةةةةتراتيجية ال وعيةةةةةةة التشةةةةةةاررية للمجتمةةةةةة  المةةةةةةدني  الشةةةةةةرارة مةةةةةة  -5

 م.2021-2018الوطنية الرا عة لمبادرة شررات الحكومات الشفافة الجمات الحكومية والتي تم اعدادها ضمن الخ ة 

م  مبلةةةةةةة  15/12/2021م ولغايةةةةةةةة 16/9/2021صةةةةةةةرت مكافةةةةةةةات المةةةةةةةو فين العةةةةةةةاملين فةةةةةةةي ق ةةةةةةةا  الجمعيةةةةةةةات الدفعةةةةةةةة ا خيةةةةةةةرة عةةةةةةةن الفتةةةةةةةرة -6

 ( .19221.193اجمالي )

( جةةةةةةةرا  تغ يةةةةةةةة إع نةةةةةةةات حةةةةةةةل جمعيةةةةةةةات فةةةةةةةي 3382.995صةةةةةةةرت الم البةةةةةةةة الماليةةةةةةةة العاةةةةةةةةدة لمكتةةةةةةةب الغةةةةةةةد للدعايةةةةةةةة واالعةةةةةةة    قيمةةةةةةةة )-7

 الصحف اليومية.

 مناقشة توصيات لجنة المكافآت .-8

مناقشةةةةةةة موضةةةةةةو  موجةةةةةةودات المرارةةةةةةل ا سةةةةةة مية الغيةةةةةةر مرخصةةةةةةة والتةةةةةةي تةةةةةةم ا  قمةةةةةةا  نةةةةةةا  علةةةةةةى رتةةةةةةا  دولةةةةةةة رةةةةةةةي  الةةةةةةوزرا  رقةةةةةةم -9

م، إيةةةةةةةةةةدا  4/10/2017سةةةةةةةةةةت  المنعقةةةةةةةةةةدة  تةةةةةةةةةةاري  م والمتتةةةةةةةةةةمن قةةةةةةةةةةرار مجلةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةوزرا  فةةةةةةةةةةي جل18/10/2021تةةةةةةةةةةاري   29/11/1/893

 موجودات المرارل ا س مية  ير المرخصة رأمانات لدى وزارة التنمية االجتماعية.

( جمعيةةةةةة وحسةةةةةب الكشةةةةةف المرفةةةةةق نظةةةةةرا  لعةةةةةدم وجةةةةةود ارصةةةةةدة 35نفقةةةةةات اعةةةةة   حةةةةةل جمعيةةةةةات فةةةةةي الصةةةةةحف اليوميةةةةةة وعةةةةةددها ) تغ يةةةةةة-10

 مالية في حسا ات تلك الجمعيات .
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تقديم والمتتمن  م،28/11/2021تاري   2121/م/17/2/ رةي  لجنة متا عة تنفيي مبادرات ج لة الملك رقم معالي رةي  الديوا  الملكي العامر رتا  عرض-11

ل التي تُعنى  رعاية االيتام م، ليتم توزيعما على الجمعيات الخيرية والمرار2022ر لعام دينار من الديوا  الملكي العام ألف( خمسماةة 500000) قيمة  دعم مالي

 والمعاقين والمسننين وذوي االحتياجات الخاصة في مختلف محافظات المملكة. 

 مناقشة توصيات لجنة االستثمار واالسترداد والمتا عة.-12

   

 -:وقائع االجتماع

 
جطواعععععع  اجتمععععععع اجلععععععا  جل ععععععا افا ا زععععععلم انلملمععععععام اععععععو انألجععععععاف وانمرععععععاف انممعععععع ف   نم اق عععععع  جعععععع و  ا جمععععععا  زععععععان  انعععععع     و عععععع    االجتمععععععاع 

وقعععععع   انمل ععععععا انمواااعععععع  ج ععععععس جعععععع و  االجمععععععا  واجتمععععععاف   زععععععمما  رااعععععع   ئععععععما جل ععععععا جفا ا زععععععلم انلملمععععععام / نائعععععع   اجععععععم  جععععععاا زععععععلم انلملمععععععام

   وف  

 تل ععععععي  تلععععععلمم انلملمععععععام  عععععع  ازععععععتل اص ي  ععععععام انلملمععععععام انما جعععععع   لعععععع    عععععع م  انلملمععععععام انملتمعععععع  جعععععع  انلععععععلم وقععععععاا جم  ععععععو  اععععععو جععععععا -1

انعععععو ا ام انمبت ععععع   لععععع ص انلملمعععععام انبااععععع   رعععععم و ا ا جعععععع ومعععععع انتواعععععمام انى مععععع  ن عععععو ا ا ج عععععس  عععععم جملمععععع   مععععع   مععععع  انمواااععععع  ج عععععس 

 : للمم جملمام جو ج  ج س انو ا ام انتانم 

 جملمام (   8  م  االجتماجم : )و ا ا انت م . 

 (  جملم  .2و ا ا ان اخ م ) 

 (    1و ا ا ان ااا )  جملم . 

( ي  عععععععام وقعععععع   انمل ععععععا انمواااعععععع  ج ععععععس  واعععععععمام 28نععععععاقا االجلععععععا  ي  ععععععام  لعععععع  م االنلمعععععع  االزازعععععععم  انما جعععععع  جعععععع  انلملمععععععام وجعععععع ف ا )  -2

 جاا زلم انلملمام امما  تل ي  تل  م االنلم  االزازم  ن لملمام .ج    ج      زلم انلملمام وجطوا  اجم  
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 ه للعمل اإلنساني الخيرية .جمعية المختار -15جمعية اهل الديار الخيرية .                                  -8

 .  جملم  ( 11ناقا االجلا  جوموع اجافا ان ل  او ق ا  ج ا انموااا  ج س  للمم جملمام وج ف ا ) -4

الورقةةةةةةة االسةةةةةةتراتيجية ال وعيةةةةةةة التشةةةةةةاررية للمجتمةةةةةة  المةةةةةةدني  الشةةةةةةرارة مةةةةةة  الجمةةةةةةات الحكوميةةةةةةة والتةةةةةةي تةةةةةةم  مناقشةةةةةةةاممععععععا  تل ععععععي  مومععععععع  -5

تنفيةةةةةةيا للمحةةةةةةور الثالةةةةةة  مةةةةةةن االلتةةةةةةلام ا و   و م2021-2018اعةةةةةةدادها ضةةةةةةمن الخ ةةةةةةة الوطنيةةةةةةة الرا عةةةةةةة لمبةةةةةةادرة شةةةةةةرارات الحكومةةةةةةات الشةةةةةةفافة 

الةةةةةةيي يةةةةةةن  علةةةةةةى  تعليةةةةةةل التشةةةةةةاررية والحةةةةةةوار  ةةةةةةين وم 2021-2018الشةةةةةةفافة  مةةةةةةن الخ ةةةةةةة الوطنيةةةةةةة الرا عةةةةةةة لمبةةةةةةادرة شةةةةةةرارة الحكومةةةةةةات

قةةةةةةرر مجلةةةةةة  إدارة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات الموافقةةةةةةة علةةةةةةى اعتمةةةةةةاد الورقةةةةةةة االسةةةةةةتراتيجية ال وعيةةةةةةة ا  العةةةةةةام وماسسةةةةةةات المجتمةةةةةة  المةةةةةةدني، الق ةةةةةة

ة للعمةةةةةةل  ةةةةةة  وتعميمةةةةةة  علةةةةةةى الجمعيةةةةةةات وتعميمةةةةةة  علةةةةةةى الةةةةةةوزارات المختصةةةةةة التشةةةةةةاررية للمجتمةةةةةة  المةةةةةةدني  الشةةةةةةرارة مةةةةةة  الجمةةةةةةات الحكوميةةةةةةة

 الخاضعة الشرافما حسب ا صو  ونشرها على الموق  االلكتروني لسجل الجمعيات .

 رما اقر المجل  موضو  توصيات لجنة المكافات  -6

ها نعععععع   جوجععععععوفام انم ا ععععععأل ارزععععععفجم   انةمعععععع  ج خ عععععع  اععععععو جماالعععععع  انلااععععععم  وانتععععععو  عععععع  ا عععععع اجوعلةةةةةةى صةةةةةةعيد اخةةةةةةر تةةةةةةم مناقشةةةةةةة موضةةةةةةو    -7

قعععععع   جل ععععععا جفا ا زععععععلم انلملمععععععام  تمو ععععععم جومععععععوع جوجععععععوفام انم ا ععععععأل ارزععععععفجم   معععععع  انم خ عععععع  )انتععععععو  عععععع  ا فقهععععععا  و ا ا انت ممعععععع  االجتماجمعععععع 

 . أل ( انس  ج      ان ؤوف اناانونم  او و ا ا انت مم  االجتماجم  ن ماف ان  ي اناانونو وانتماي اذا  اف   اك قلا ا  تل ي او     انم ا

 

 

( جمعية والمبينة 17بناء على تنسيب معالي الوزير المختص لكل جمعية قرر مجلس ادارة سجل الجمعيات الموافقة على حل الجمعيات في الكشف المرفق وعددها ) -3

  -به اسباب قرار الحل لكل جمعية وهي :

 السيراميك واألدوات الصحية. جمعية تجار-1

 جمعية السنينة الخيرية . -16جمعية النور والتوحيد الخيرية .                   -9جمعية خريجي مدارس الثقافة العسكرية .                 -2

 جمعية شباب زبود الخيرية  -17               جمعية راية الفرسان الخيرية .   -10جمعية بيت البادية الحياء الثقافة والتراث .                -3

 جميعة أهالي نايفة الخيرية .              -11جمعية أجيال العلم الثقافية .                                 -4

 جمعية األردن بال حدود  -12جمعية الرابطة العربية للنساء الموسيقيات .               -5

 جمعية هدف للعمل الشبابي الخيرية . -13فرنسا فرع جمعية اجنبية .      –دود جمعية أطباء بال ح-6

 جمعية غير حياتك لرعاية ذوي اإلعاقة الخيرية . -14اسبانيا فرع جمعية اجنبية .    –جمعية أطباء بال حدود  -7
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 نةةةةةا  علةةةةةى تنسةةةةةب الةةةةةوزير المخةةةةةت  لكةةةةةل اممعععععا  تل عععععي جومعععععوع  ةطمععععع  نىاعععععام اجعععععفف  عععععم انلملمعععععام اعععععو ان عععععم  انموجمععععع  قععععع   انمل عععععا و -8

م، قةةةةةةةرر 2010( لسةةةةةةةنة 57( مةةةةةةةن النظةةةةةةةام المحةةةةةةةدد  حكةةةةةةةام االنظمةةةةةةةة ا ساسةةةةةةةية للجمعيةةةةةةةات رقةةةةةةةم )1/ /11المةةةةةةةادة )  جمعيةةةةةةةة وعمةةةةةةة     حكةةةةةةةام

مجلةةةةة  ادارة سةةةةةجل الجمعيةةةةةات الموافقةةةةةة علةةةةةى تغ يةةةةةة نفقةةةةةات اع نةةةةةات حةةةةةل جمعيةةةةةات فةةةةةي الصةةةةةحف اليوميةةةةةة نظةةةةةرا  لعةةةةةدم وجةةةةةود ارصةةةةةدة ماليةةةةةة 

( خمسةةةةةةة وج جةةةةةةو  جمعيةةةةةةة تصةةةةةةرت مةةةةةةن مخصصةةةةةةات صةةةةةةندو  دعةةةةةةم 35فةةةةةةي حسةةةةةةا ات تلةةةةةةك الجمعيةةةةةةات وحسةةةةةةب الكشةةةةةةف المرفةةةةةةق وعةةةةةةددها )

 الجمعيات.

 قععععععع    لعععععع  ايععععععفع اجلععععععا  جل ععععععا جفا ا زعععععععلم انلملمععععععام ج ععععععس  تععععععاب جلعععععععانو  ئععععععما انعععععع  واف انم رععععععو انلعععععععاج /  ئععععععما نل عععععع  جتا لعععععع    ىمععععععع  ج ععععععاف ام جفنعععععع  انم عععععع  -9

 ععععععع  ج ععععععع ل ان عععععععانو ا ععععععع  انملعععععععم  انمللععععععع   ىلععععععع  ل و جعععععععا    انمواااععععععع  ج عععععععس   ىمععععععع  وانمتلعععععععم  اععععععع و   وجمهعععععععام جوالنعععععععا جفنععععععع  انم 28/11/2021 عععععععا     2121/ا/17/2

 ُل ععععععس   جا عععععع  اال تععععععاا وانملععععععاقم  وانملعععععع م  وذوي اال تماجععععععام انبااعععععع  جعععععع  جبت عععععع  جماالععععععام  ا ن لملمععععععام انبم  عععععع  وانم ا ععععععأل انتععععععو2022 جعععععع  انم رمعععععع  انلععععععاجم  نلععععععاا انمر

و ل  ف عععععع  وجمععععععفا  ا رععععععاا  ل ممععععععام االنىععععععا  جعععععع   جععععععوا   2008نلعععععع    51/ ( جعععععع  قععععععانوف انلملمععععععام  قعععععع  5وازععععععت افاا ال رععععععاا انمععععععافا )انمم رعععععع    و  ىمعععععع اا ن توجمهععععععام انم رمعععععع  

( 500.000/ج( جععععععع  ذام اناعععععععانوف  قععععععع   جل عععععععا جفا ا زعععععععلم انلملمعععععععام انمواااععععععع  ج عععععععس اععععععع   ج  ععععععع  )22اععععععع  و  فجععععععع  انلملمعععععععام ان عععععععاف ا  موجععععععع  ا رعععععععاا انمعععععععافا )

 ا  ن ملعععععععا م  اعععععععو انمر جععععععع  انم رمععععععع  انلعععععععاجم  نةا عععععععام اععععععع اها ن لملمعععععععام انبم  ععععععع 2022  عععععععا    ععععععع   جععععععع  جب  عععععععام اععععععع  و  فجععععععع  انلملمعععععععام نلعععععععاا خملعععععععمائ  انععععععع  ف

ممعععععع  انت  انتععععععو  ُل ععععععس   جا عععععع  اال تععععععاا وانملععععععاقم  وانملعععععع  م  وذوي اال تماجععععععام انبااعععععع  جعععععع  جبت عععععع  جماالععععععام انمم رعععععع   مععععععا قعععععع   انمل ععععععا  ىععععععو   جلععععععانو و  عععععع  وانم ا ععععععأل

ج عععععس اف  اعععععوا ان ل ععععع   اجععععع اف  زعععععا نهععععع   انةا ععععع   ئعععععما جل عععععا جفا ا زعععععلم انلملمعععععام  ت عععععرمم نل ععععع  نهععععع   انةا ععععع  وج معععععها ج عععععس انمل عععععا ن م عععععافق  ج مهعععععا  االجتماجمععععع  /

 .  و ط ماها ج س انلملمام انملتما   ل  ا او 
 

 ناقا ا جلا   وامام نل   االزت ما  واالزت فاف وانمتا ل  . -10

وتعديالتالالالالالاله وتعليمالالالالالالات االنفالالالالالالاق الصالالالالالالادرة بموجالالالالالالب  2008( لسالالالالالالنة 51( مالالالالالالن قالالالالالالانون الجمعيالالالالالالات رقالالالالالالم )5عمالالالالالالالا باحكالالالالالالام المالالالالالالادة ) مععععععا اقعععععع  انمل ععععععا و  -11

/ج( مالالالالالالالن ذات القالالالالالالالانون وتنفيالالالالالالالذاا السالالالالالالالس ومعالالالالالالالايير مالالالالالالالنل المكافالالالالالالالات للمالالالالالالالو فين العالالالالالالالاملين باألشالالالالالالالراف علالالالالالالالى الجمعيالالالالالالالات ومتابعت الالالالالالالا وتقييم الالالالالالالا 22احكالالالالالالالام )

ت وصالالالالالالالندوق دعالالالالالالالم الجمعيالالالالالالالات والالالالالالالالوزارات المختصالالالالالالالة ومالالالالالالالو في المالالالالالالالديريات المسالالالالالالالاندة و مالالالالالالالديريات الميالالالالالالالدان فالالالالالالالي وزارة التنميالالالالالالالة فالالالالالالالي سالالالالالالالجل الجمعيالالالالالالالا

(ل9/2021المقررررررقبلمرررررر لي ررررررقلالم  رررررر ل رررررر ل   رررررر لقيرررررر ل م  و2021االجتماعيالالالالالالة لعمالالالالالالل السالالالالالالجل والصالالالالالالندوق فالالالالالالي وزارة التنميالالالالالالة االجتماعيالالالالالالة لسالالالالالالنة 

لملحقالالالالالالالات التابعالالالالالالالة ل الالالالالالالاة وعليالالالالالالاله قالالالالالالالرر مجلالالالالالالالس ادارة سالالالالالالالجل الجمعيالالالالالالالات الموافقالالالالالالالة علالالالالالالالى صالالالالالالالرف وتعالالالالالالالديالت ا وا (5/5/2021والمنعقررررررريبل  ررررررر ق  ل 

( تسالالالالالالالالعة عشالالالالالالالالر الالالالالالالالالف 19221.193( بمبلالالالالالالالال  اجمالالالالالالالالالي )15/12/2021ولغايالالالالالالالالة ) 16/9/2021الدفعالالالالالالالالة الثالثالالالالالالالالة مالالالالالالالالن المكافالالالالالالالالات عالالالالالالالالن الفتالالالالالالالالرة مالالالالالالالالن )

قالالالالالالة والمصالالالالالالادق علي الالالالالالا مالالالالالالن قبالالالالالالل صالالالالالالندوق دعالالالالالالم فلالالالالالالسا حسالالالالالالب المبالالالالالالال  المبينالالالالالاله فالالالالالالي الكشالالالالالالوفات المرف 193ومائتالالالالالالان وواحالالالالالالد وعشالالالالالالرون دينالالالالالالار و 

 .الجمعيات والتي تتضمن اسماء المو فين المستفيدين من هذه الدفعة ومقدار المكافاة لكل من م

م اوالعائالالالالالالالالدة لمكتالالالالالالالالب 22/11/2021( تالالالالالالالالاري  325641كمالالالالالالالالا وافالالالالالالالالق مجلالالالالالالالالس ردارة سالالالالالالالالجل الجمعيالالالالالالالالات علالالالالالالالالى صالالالالالالالالرف المطالبالالالالالالالالة الماليالالالالالالالالة رقالالالالالالالالم )  -12

فلسالالالالالالاا فقالالالالالالط والمتضالالالالالالمنة اجالالالالالالور اعالنالالالالالالات حالالالالالالل  995( ثالثالالالالالالة االف وثالثمائالالالالالالة ورثنالالالالالالا وثمالالالالالالانون دينالالالالالالارا و 3382.995يمالالالالالالة )الغالالالالالالد للدعايالالالالالالة واالعالالالالالالالن بق

 رف من مخصصات صندوق دعم الجمعيات.الجمعيات في الصحف اليومية تص

                                اىمام                                             خمل ظه ا( واقىم جمل  االجتماع وج ف اىمام  ان انم  وج م  انتهس االجتماع او  ماا انلاج  ) - -2

          اجم  ز  جل ا افا ا زلم انلملمام                                                                            

  ااظ  وز  انأل وف


