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 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 م9/6/2022تاريخ   (11/2022رقم الجلسة )

   صباحا   العاشرةالساعة 

   مكتب الوزير اجتماعات  المكان قاعة

 أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات 

 المنصب االسم الرقم

 رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات ايمن رياض المفلحمعالي  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 طارق المجاليالسيد  

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-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري سليمانالسيد وائل فكتور  

12-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري احمد شطناويالسيد  

13-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري السيدة نتاشا الشوارب 
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  ومدير مديرية صندوق دعم الجمعيات.ومدير مديرية سجل الجمعيات  الدكتور صالح كنعانحيث حضر االجتماع عضو هينة النزاهة ومكافحة الفساد 

 

   -: جدول االعمال

 

  -:  وعلى النحو التالي جمعية (13جمعيات عدد ) تسجيل .1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية . -

 وزارة البيئة. -

 وزارة الصحة . -

 حسب الكشف المرفق تعديل انظمة اساسية للجمعيات  طلبات .2

 

 حل جمعيات حسب الكشف المرفق. .3

 

مناقشةةةةةةةة المةةةةةةةن رة الم دمةةةةةةةة مةةةةةةةو مديريةةةةةةةة سةةةةةةةجل الجمعيةةةةةةةات والمعموفةةةةةةةة علةةةةةةةى     تةةةةةةةا  معةةةةةةةالي وزيةةةةةةةر التنميةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةة والمت ةةةةةةةمو    .4

 مويل أجنبي.التأ يد على قرار حل جمعية العفة واألمانة الخيرية نظراً لحصولها ت

 

مناقشةةةةةةة المةةةةةةن رة الم دمةةةةةةة مةةةةةةو مديريةةةةةةة سةةةةةةجل الجمعيةةةةةةات والمعموفةةةةةةة علةةةةةةى  تةةةةةةا  معةةةةةةالي وزيةةةةةةر التنميةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة والمت ةةةةةةمو التأ يةةةةةةد    .5

 على قرار حل جمعية بيت االمل لرعاية االيتام الخيرية نظراً لحصولها على تمويل أجنبي. 
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 تسجيل جمعيات حسب الكشف المرفق . .  إعادة النظر في قرار عدم المواف ة على6

 

مناقشةةةةةةة المةةةةةةن رة الم دمةةةةةةة مةةةةةةو مديريةةةةةةة لةةةةةةندوا دعةةةةةةل الجمعيةةةةةةات والمعموفةةةةةةة علةةةةةةى  تةةةةةةا  معةةةةةةالي وزيةةةةةةر التنميةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة بخصةةةةةةو   .7

بةةةةةا   التبةةةةةرر المر بةةةةةة العا ةةةةةدة لجمعيةةةةةة دار حصةةةةةة لرعايةةةةةة المعةةةةةوقيو ومرةةةةةةى الفشةةةةةل الكلةةةةةو   المحولةةةةةة لصةةةةةال  جمعيةةةةةة سةةةةةنحيا  رامةةةةةاً منو ةةةةةاً 

 المجلس اتخن قرار ساب اً آلية تنسب لجنة الحل باختيار جمعية سنحيا  راما الخيرية.

 

 مناقشة توليات لجنة االستثمار واالسترداد والمتابعة  .8

 

 

 القرارات
 

 االجتمععععععةي جلععععععةلواجتمععععععء اجلععععععة  جل ععععععا افارا زععععععلم اللملمععععععةت اععععععو الألجععععععةف االمرععععععةف الم عععععع ف   لم ة  عععععع  جعععععع ا  ا جمععععععة  زععععععةل  العععععع  ر  ا ععععععر   

 ب وفه.ا رر المل ا الموااق  ج ى ج ا  االجمة  ااجتمةفه رزممة برةا  از ر الت مم  االجتمةجم  / رئما جل ا إفارا زلم اللملمةت 

اععععععو جععععععة  تل ععععععت بتسععععععلمم اللملمععععععةت  عععععع  ازععععععتلرات ا مععععععةت اللملمععععععةت المق جعععععع   سعععععع    عععععع م  اللملمععععععةت الملتمعععععع  جعععععع  السععععععلم ا ععععععة  جم  ععععععو  -1

المخت عععععع  بلععععععرت اللملمععععععةت الخةععععععع  برععععععم ازارا جععععععء اعععععععء التوعععععععمةت ال  معععععع  ل ععععععوزارا ج ععععععى  ععععععم جملمعععععع   معععععع   معععععع  الموااقعععععع  ج ععععععى  الععععععوزارات

  سلمم جملمةت جوزج  ج ى الوزارات التةلم :

   ( : 6ازارا الت مم  االجتمةجم ) جملمةت  . 

 (   جملمةت .3ازارا ال اخ م ) 

  جملم ( 1)   الممئ ازارا . 

  ( جملم  1) ال   ازارا 

 ( 2ااو عو  ذلك  رر المل ا ج   الموااق  ج ى  سلمم جملمةت ج ف ) التسلممنظراً لل     قمت شراا  جملم . 

 

 

 عععععععرر المل عععععععا الموااقععععععع  ج عععععععى اج مععععععع   جملمععععععع   (13نعععععععة ء االجلعععععععة  ا معععععععةت  لععععععع  م االنظمععععععع  االزةزعععععععم  المق جععععععع  جععععععع  اللملمعععععععةت اجععععععع ف ة )  -2

اإعععععع ار ا نظمععععع   اللملمعععععةت اجاواععععع  اجعععععم  جعععععة  زعععععلم اللملمعععععةت اممعععععة  تل عععععت بتلععععع  م االنظمععععع  االزةزعععععم  ل لملمعععععةت وععععععمةت جععععع  ر ج  ر ععععع  زعععععلم 

 . ا زةزم  لرم ج هة  س  ا عو  
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 جمعية زينب بنت خزيمة الخيرية .   -3

 جمعية زدني عطاء الخيرية .  -3

قارر مج اا ادارن  ااج   ما  الجمعياات المااة لرن ادناا بناااء ع ان ين ايب معاالي الالزير المخااي  ل ا  انعة ء ا جلعة  جوععوي   عم اللملمععةت اج مع   عرر المل عا  -3

( ما  قاانل  الجمعياات النافاة  4/ب/ 20الماادن    ءح اا ادنا  ح  اخيياار  بنااء ع ان ر باة اءعبااء بحا  الجمعياة  اندا   المة لرن الجمعيات الملافقة ع ن ح  الجمعيات

  -:لهي 

 جمعية اللاحة ل عم  اليطلعي الخيرية .                         -1

 جمعية زلير الخيرية  .                                            -2

لالميبااااام  الين اااااب بح  اااااا حااااا  ح ماااااي  ب ااااابب  مااااا  الجمعياااااات الماااااة لرن ادناااااا بنااااااء ع ااااان ين ااااايب معاااااالي الااااالزير المخاااااي  ل ااااا  لفاااااي  ااااايا  مي ااااا  

  .  قاااااارر المج ااااااا مخاطبااااااة لزارن الينميااااااة اوجيماعيااااااة  اااااالزارن مخي ااااااة يزليااااااد المج ااااااا بيقريااااااريلقف ااااااا عاااااا  ممار ااااااة اعمال ااااااا ء  اااااار ماااااا  عااااااا

حااااا   اااا  ماااا  الجمعيااااات المااااة لرن ادنااااا  حياااان يي اااانن ل مج ااااا ايخاااااة القاااارار مف اااا  يبااااي  فياااا  ش ااااباب الحاااا  بًاااا   لاباااا  لدقياااا  مبينااااا  فياااا  لاقاااا  

  -:لهي المنا ب في بلء ةلك 

   لالمعاقي  حر يا  .جمعية عمر المخيار لألييا  -1

 جمعية جلهرن البادية الخيرية .  -2

( مااااا  1/ب/20الماااااادن   بأح اااااا بنااااااء ع ااااان ين ااااايب معاااااالي الااااالزير المخاااااي  لعمااااا    ماااااا قااااارر المج اااااا حااااا   ااااا  مااااا  الجمعياااااات اليالياااااة لبنااااااء ع ااااان 

نظام ااااااا اء ا ااااااي لشح ااااااا  قااااااانل   ءح ااااااا ل جمعيااااااات المااااااة لرن ادنااااااا  لفاااااا  جدياااااادن يعااااااةر انيخاااااااب هي ااااااة  دارن للنظاااااارا   النافااااااة قااااااانل  الجمعيااااااات

( ماااااا  هااااااةا 19الاااااالاردن فااااااي اح ااااااا  المااااااادن   لإلجااااااراءاتالجمعيااااااات لاءنظمااااااة لاليع يمااااااات ال ااااااادرن بمقيبااااااا  لةلااااااك بعااااااد ا ااااااينفاة الاااااالزير المخااااااي  

 -قة ع ن ح  الجمعيات اليالية :القانل  قرر مج ا ادارن  ج  الجمعيات الملاف

 جمعية  الرحمات  الخيرية.      -1

 جمعية  اط   الةرلن الخيرية .  -2

 جمعية اللاحة ل عطاء الخيرية . -3

خ  امهة  رار ب  هة بموج   رار بةإلشةرا الى االزت جة  المق   ج  جملم  بم  االجم لرجة   اال تة  االم تةجم  االا ول  االمتلم  ا   الل ا  ج   م اللملم  االمت -5

   االمتلم   م جملم  بم  االجم لرجة   اال تة  االم تةجم  االا ول  اذلك ل  ولهة ج ى  مو م 21/3/2022(  ةر خ 6/2022جل ا إفارا زلم اللملمةت ر   )

 3187لمةت ال ةا  ب ة  ج ى   س  الوز ر المخت   او  تةب  ر   ج ي/ ( ج   ةنوف اللم2/ب/20اج مو فاف ال  و  ج ى الموااقةت الرزمم  ز  اً ال رة  المةفا ر   )

   االمتلم  ا   اب ا  الر ي  و  ا   9/5/2022 ةر خ  3/1130   ااشةرا الى  تةب جاوا  اجم  جة  زلم اللملمةت ر      /   ج/3/3/2022 ةر خ 

 ةر خ  1/7267  ابل  ااالي اجلة  المل ا ج ى  تةب جلةلو از ر الت مم  االجتمةجم  ر   ج ي/ المست جم  )اللملم  ( االموج  الى جلةلو از ر الت مم  االجتمةجم

    االمتلم  التأ م  ج ى  رار لل   الت  مت الم ر   ج ى اللملم  لت قمهة ا  ر ج   مو م اج مو .                 18/5/2022
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   االمتلععم   ر معع  جلععو المل ععا السععم ا نة ةشععة ال ععوارب جعع  الت قععت جعع  7/3/2022(  ععةر خ 5/2022ازععتلرت جل ععا إفارا زععلم اللملمععةت  ععراره ر عع  )  -4

ة ج عى  مو عم ا ج معو    االمتلعم    عم جملمع  الل ع  اا جةنع  ل  عوله18/1/2022 عةر خ  773المل وجةت الوارفا او  تةب جلةلو از ر الت مم  االجتمةجم  ر ع   ج ي/

   االمتلعم  21/3/2022(  عةر خ 6/2022( ف  عةر    معة ازعتلرت المل عا  عراره ر ع  ) 500فاف ال  و  ج ى الموااقةت الرزعمم  جع  ج ظمع  جرزعو  عور بقممع  )

مةر ة شرا  خع جةت العما  مو عم اج معو ابةإلشعةرا  لرتعةب   و م الموعوي لوزارا الت مم  االجتمةجم   وزارا جخت   بةللملم  جء االخ  بتوعمةت السم ا نة ةشة ج ى اجت

                 االمتلعععععععم  التأ مععععععع  ج عععععععى  عععععععم جملمععععععع  الل ععععععع  اا جةنععععععع   الخمر ععععععع  .                            19/4/2022 عععععععةر خ  5929جلعععععععةلو از عععععععر الت ممععععععع  االجتمةجمععععععع     ر ععععععع  ج ي / 

م جملم  الل   اا جةن  الخمر ع  نظعراً ل  عولهة ج عى  مو عم اج معو فاف ال  عو  ج عى الموااقعةت الرزعمم   زع  اً   رعة   رر جل ا إفارا زلم اللملمةت الموااق  ج ى  

 عع  اال تععة   ععرر جل ععا إفارا زععلم اللملمععةت التأ معع  ج ععى  ععراره الم ععةر المعع   جععاله االمتلععم   ععم جملمعع  بمعع  االجععم لرجة ( جعع   ععةنوف اللملمععةت ال ةاعع 2/ب/20المععةفا )

 االم تةجم  االا ول  

 .  جمعية( 2لعددها   في قرار عد  الملافقة ع ن ي جي  جمعيات  ما ناقش اءعباء ملبلع  عادن النظر -6

 

   االمتلم   رار المل ا ر   28/2/2022 ةر خ  3/445ازتلرت  جلة  جل ا إفارا زلم اللملمةت  تةب جاوا  اجم  جة  زلم اللملمةت ر      / ص ف/  -7

تمةر جملم  ز  مة  راجةً    االمتلم  إجةفا الموعوي الى لل   االزت مةر ااالزترفاف االمتةبل  لتوعمح آلم    سم  لل   ال م بإخ21/2/2022(  ةر خ 4/2022) 

  ر   ع  اق فج  اللملمةت الخمر   لالزت ةفا ج  المر م  اللةئ ا للملم  فار     لرجة   الملو م  اجرعى ال سم الر وي / الم  ول  االا   ج  لل   ال م  ألا   ج

م اجراق  الم  وا  المتلم   آلم  اختمةر جملم  ز  مة  راجة الخمر   ا تةب بآلم  االختمةر لالزت ةفا ج  المر م  ابل  ااالي  جلة  المل ا ج ى  تةب رئما لل   ال 

   االمتلم  الموااق  ج ى  وعم  لل   ال م اج م    رر جل ا إفارا زلم اللملمةت الموااق  14/5/2022 ةر خ  6958جلةلو از ر الت مم  االجتمةجم  ر   ج ي /

الم  ول  ل ةلح جملم  ز  مة  راجة الخمر   نوي بملو االتو   مم لو   ر    لرجة   الملو م  اجرعى ال سم الر وي / ج ى التمري ل مر م  اللةئ ا للملم  فار    

 ( . VF3GJKFWC8J031601( ار   ال ةعو )1330274362ر   التسلمم )      (89357-18)

   

الملافقة ع ن يل يات لجنة او ي مار لاو يرداد لالميابعة  ما جاء في ازتلرت  جلة  المل ا  وعمةت لل  االزت مةر ااالزترفاف االمتةبل   م   رر المل ا  -8

 ( جمعية16  لبال ًف المرف  لعددها  9/6/2022( ياريخ 10/2022محبر اوجيماع  رق   

 

 .  باحا   ( 11.301 اني ن اوجيماع في يما  ال اعة 

 اجم  زر جل ا افارا زلم اللملمةت

  ةاظ  وز  الألبوف                                                                                                                                                 

 

 


