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 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 29/9/2022تاريخ   (18/2022رقم الجلسة )

   صباحا   العاشرةالساعة 

    انعام المفتي/ جناح الوزير  المكان قاعة

 أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات 

 المنصب االسم الرقم

 رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات معالي ايمن رياض المفلح 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-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري فكتور سليمانالسيد وائل  

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  حيث حضر االجتماع عضو هينة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور صالح كنعان 
 

   -: جدول االعمال

 

  -جمعية وعلى النحو التالي:  (11جمعيات عدد ) . تسجيل1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة الثقافة. -

 وزارة الصحة. -

 

 المرفق.حسب الكشف تعديل انظمة اساسية للجمعيات  . طلبات2

 

 . حل جمعيات حسب الكشف المرفق.3

 

م، والمتضتتتتتتتتتمض تكليتتتتتتتتتف عضتتتتتتتتتو  جلتتتتتتتتت   دارة ستتتتتتتتتجل الجمعيتتتتتتتتتات 31/7/2022( تتتتتتتتتتاري  14/2022.   استتتتتتتتتتكمام لتتتتتتتتترار المجلتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتا ق رلتتتتتتتتت  )4

تزويتتتتتد المجلتتتتت   متا عتتتتتة  وعتتتتتوم طلتتتتتب العتتتتتدوم عتتتتتض حتتتتتل جمعيتتتتتة  تتتتترفند القتتتتترا  القيريتتتتتة والتحقتتتتتق  تتتتتض  تتتتتحة المعلو تتتتتات التتتتتواردة فتتتتتي تقريتتتتتر 

 لوجود تنالض في تنسيبات  عد التقرير.  ديرية التنمية االجتماعية  اركا نظرا  

( تتتتتتتتاري  11/2022.   نالشتتتتتتتة  قرجتتتتتتتات اللجنتتتتتتتة المشتتتتتتتكلة لدراستتتتتتتة مستتتتتتت  و عتتتتتتتايير اختيتتتتتتتار استتتتتتتما  الجمعيتتتتتتتات  موجتتتتتتتب لتتتتتتترار  جلتتتتتتت  رلتتتتتتت  ) 5

 م.9/6/2022

 

 .    عادة النظر في لرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات.6
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م، والمتضتتتتتتتتمض الموافقتتتتتتتتة علتتتتتتتتى تستتتتتتتتجيل جمعيتتتتتتتتة احتتتتتتتترا  القضتتتتتتتترا  17/7/2022( تتتتتتتتتاري  13/2022.  تعتتتتتتتتديل لتتتتتتتترار المجلتتتتتتتت  الستتتتتتتتا ق رلتتتتتتتت  ) 7

القيريتتتتتتة تتتتتتتري ة تعتتتتتتديل استتتتتت  الجمعيتتتتتتة واستتتتتتتثنا   يسستتتتتتيض ليصتتتتتتبك الموافقتتتتتتة علتتتتتتى تستتتتتتجيل الجمعيتتتتتتة دو  استتتتتتتنثا   يسستتتتتتيض كتتتتتتو  تتتتتتت  رفتتتتتت  

 تعمي  اال ض العام عض الميسسيض

 

 مبلتتتتتتتي اجمتتتتتتتالي ) ( 30/9/2022( ولغايتتتتتتتة )1/7/2022ض فتتتتتتتي ل تتتتتتتام الجمعيتتتتتتتات عتتتتتتتض ال تتتتتتتترة )العتتتتتتتا ليالمكافتتتتتتت ت  الثالثتتتتتتتة  تتتتتتتض تتتتتتترة الدفعتتتتتتتة  . 8

فلستتتتتتا  عمتتتتتتي   مستتتتتت  و عتتتتتتايير  تتتتتتنك المكافتتتتتت ت للعتتتتتتا ليض  ا تتتتتتتراة 320( ثمانيتتتتتتة عشتتتتتتر التتتتتتف وار عمااتتتتتتة وتستتتتتتعة وستتتتتتتو  دينتتتتتتارا  و 18469.320

 م.7/4/2022( تاري  7/2022)على الجمعيات والمقرة  ض لبل  جل   دارة سجل الجمعيات في جلسته رل  

 

.  عتتتتتترا  قرجتتتتتتات لجنتتتتتتة المكافتتتتتت ت / تتتتتتندوخ دعتتتتتت  الجمعيتتتتتتات والمتضتتتتتتمض تعتتتتتتديل خ تتتتتتة  ن تتتتتتاخ  تتتتتتندوخ دعتتتتتت  الجمعيتتتتتتات  تتتتتتا  يكتتتتتتو  التق تتتتتتيض 9

المقتتتتتترن للصتتتتتندوخ ثيثتتتتتو  ملتتتتتف دينتتتتتار فقتتتتت   تتتتتدال   تتتتتض خمستتتتتو  ملتتتتتف دينتتتتتار التتتتت   ستتتتتييثر علتتتتتى تن يتتتتت  جميتتتتت   نتتتتتود خ تتتتتة االن تتتتتاخ المقتتتتترة  تتتتتض لبتتتتتل 

م،  متتتتتتا يعيتتتتتتق العمتتتتتتل وفقتتتتتتا  للق تتتتتتة الستتتتتتنوية المعمتتتتتتوم   تتتتتتا  تتتتتتض لبتتتتتتل  تتتتتتندوخ دعتتتتتت  7/4/2022( تتتتتتتاري  7/2022المجلتتتتتت  فتتتتتتي جلستتتتتتته رلتتتتتت  )

 الجمعيات.

.   نالشتتتتتتة المتتتتتت كرة المقد تتتتتتة  تتتتتتض  ديريتتتتتتة  تتتتتتندوخ دعتتتتتت  الجمعيتتتتتتات  نتتتتتتا  علتتتتتتى االجتماعتتتتتتات التتتتتتتي تتتتتتت  عقتتتتتتد ا  تتتتتت  الشتتتتتتركة المن تتتتتت ة للبر جيتتتتتتة 10

  ندوخ دع  الجمعيات. قصوص متمته خد ات 

 .  تغ ية ن قات اعي  حل جمعيات في الصحف اليو ية.11

 

 القرارات

 امين عام سجل الجمعيات/عطوفة  االجتماعاجتمع اعضاء مجلس ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحددين لمناقشة جدول األعمال سالف الذكر، وترأس 

 بنوده.وقرر المجلس الموافقة على جدول االعمال واعتماده رسميا بكافة إدارة سجل الجمعيات  رئيس مجلسنائب 

فيييييي ميييييا يتعليييييا بتميييييجيل الجمعييييييات تيييييم اسيييييتعراا جلعيييييات الجمعييييييات المقدمييييية  ميييييب ت ييييينيف الجمعييييييات المعتميييييد مييييين الميييييجل وقيييييام مم ليييييي  -1

عليييييى كيييييل جمعيييييية  يييييي  تمييييي  الموافقييييية  اليييييو ارات المبت ييييية بعيييييرا الجمعييييييات البااييييية بكيييييل و ارة ميييييع و يييييع التواييييييات ال نيييييية لليييييو ارة

 على تمجيل جمعيات مو عة على الو ارات التالية:

   ( :5 و ارة التنمية االجتماعية ) جمعيات    . 

 (  1و ارة الداخلية ) جمعية  . 

  جمعية ( 1)   ال قافةو ارة . 

  ( جمعية1)  ال حة و ارة 

 ( لعدم تحقيا شروج التمجيل .2الجلس عدم الموافقة على تمجيل جمعيات ) وفي اعيد مت ل  قرر 
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قيييييرر المجليييييس الموافقييييية عليييييى وعليييييي    جمعيييييية (30نييييياقض االعضييييياء جلعيييييات تعيييييديل االنممييييية االساسيييييية المقدمييييية مييييين الجمعييييييات وعيييييدد ا )  -2

وإايييييدار  بتعيييييديل االنممييييية االساسيييييية للجمعيييييياتتواييييييات ميييييدير مديريييييية سيييييجل الجمعييييييات وعطوفييييية اميييييين عيييييام سيييييجل الجمعييييييات فيميييييا يتعليييييا 

 . األنممة األساسية لكل منها  مب األاول 

 

(بمال باالحن  بالعماتالحلبالنحوالنب انالح بعسالببمناالت بماالحل بالال  ت ب1/أ/20المالحة ب ببعمالً باحكاالح و ناقض األعضاء مو وع   ل الجمعيات وعلي  قرر المجليس -3 

 الماتنةباهباااح با ا ببعماتةب(ب27المخمصبلالبعماتةبا  بمعسسباةا  باعلبالعماتحلبالم اوقةبعسببكلبالعماتحلبو بالاشفبالم وقبكلبكام ب عةةهحب 

(بمال باالحن  بالعماتالحلب4/ /20 و باالتحقبمملاللباال  بالمعسالسب بعمالً باحكاالح بالمالحة ب أبم بهنابالق ا بُع  بالبتمع واعتعار الكشف المرفا  الكلبلالبعماتة

كاللبب(3المحلتالةبااالمحا حب عالةةهحب باال  بمعسالسباةا  باالعلبالعماتالحلبالم اوقالةبعسالببكاللبالعماتالحلببعماتالةلبانح بعسببمنات بماحل بال  ت بالمخالمصبلاال بالنحون

بب.اكس حبكلباخمتح تح بباخمتح يبانح بعسبب غاةباألعضح 

 ،ب الممضم بطس بالاالة لبعال ب6/7/2022مح تخب10335ااما ضبأعضح بمعسسبإةا  باعلبالعماتحلبامح بماحل ب  ت بالمنمتةباالعممحعتةب ا بجبعب/بب-4

اال ا بب ،لم اف حبع بممح اةباعمحل حب احالشالح  بالالب12/7/2021(بمح تخب13/2021ا ا بكلبعماتةبل ونةبالامح بالخت تةبالمك لةبام ع با ا بمعسسب ا ب 

 ،ب الممضالم بماستالفبعضال بمعسالسبإةا  باالعلبالعماتالحلب/بُممراللب  ا  بالمنمتالةباالعممحعتالةبالاالتةب31/7/2022(بمالح تخب14/2022المعسسبو بعساالمهب اال ب ب

 بالمعسالسبعسالببمكم ةبالعا  بالمكققبم بلكةبالماس محلبال ا ة بو بطس بالاة لبعال باال ا بكاللبالعماتالةب م  تالةبالمعسالسبامق تال باالنلطب ااالةباطالًعبأعضالح

المعسالسباعماالح بالمق ت بالمقة با  بمعسسبإةا  باعلبالعماتحلبال ع عبع با ا هبالمشح بالتهبأعًهب الممضم بكلبعماتالةبلال ونةبالامالح بالخت تالة،بامالحباال  ب

بعماتةبل ونةبالامح بالخت تةباحامةب ماعسةبضم باخملحصب  ا  بالمنمتةباالعممحعتة.

المشاسةبلة ااةبأاسب ماحتت باخمتح بأامح بالعماتحلبكتثبا  بالمعسسبالم اوقةبعسبباعممحةبماستمحلبأاسب ماحتت باخمتالح ببنحاشباألعضح بمخ عحلبلعنةب-5

بأامح بالعماتحلبكا باألل لب.

ب(بعماتحلب.4نحاشباألعضح بم ض عبإعحة بالنظ بو با ا بعة بالم اوقةبعسببماعتلبعماتحلبعةةب ب-6

ب ،ب المماسقباماعتلبعماتةباك ا بالخض ا بالخت تةب.17/7/2022(بمح تخب13/2012ماةتلبا ا بالمعسسب ا ب ب و بض  بنلطبا  بالمعسسبب–ب7

ب

ب

ب

ب
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ب

م، 6/9/2022( والمنعقيدة بتياري  8/2022ستعرا أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات توايات لجنة المكافات / اندوق دعم الجمعيات في جلميتها رقيم )ب-8

( 50000( ثالثون اليف دينيار فقيد بيدال  مين المقتيرح الميابا والعيال  )30000م، ) 2022رح لمب  ات اندوق دعم الجمعيات لعام والمتضمن التب يض المقت

( والمنعقيدة بتياري  7/2022خممون الف دينار الذي سيؤثر عليى تن ييذ جمييع بنيود خطية االن ياق المقيره مين قعيل مجليس إدارة سيجل الجمعييات فيي جلميت  رقيم ) 

( لمنة 51( من قانون الجمعيات رقم )5م،مما يعيا العمل وفقا  للبطة المنوية المعمول بها من قعل مديرية اندوق دعم الجمعيات عمال  با كام المادة )7/4/2022

( ثالثيون 30000م، يمعلي  ومقيداره )2022قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات الموافقة على تب ييض مب  يات ايندوق دعيم الجمعييات لعيام   وتعديالت  2008

 الف دينار واعتعار محضر اجتماع اللجنة المكافات / اندوق دعم الجمعيات جزء اليتجزا  من  ذا القرار .

باد األوربي كما قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات الموافقة على تطعيا خدمات اتمتة اندوق دعم الجمعيات مع الشركة المن ذة للعرمجة والممول من  االتح -9

ب

با  بالمعسسبالم اوقةبعسببمغطتةباعً بنفقحلبكلبعماتحلبو باللكفبالت متةب.ب-10

ب

بظ  ا بب(ب12.30 انم بباالعممحعبو بممح بالاحعةب

ب

 

 ا يض سر  جل  ادارة سجل الجمعيات

 حافظ يوسف الز و                                                                                                                                                  


