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 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 م7/4/2022تاريخ   (7/2022رقم الجلسة )

   صباحا   الحادية عشرةالساعة 

   اجتماعات سجل الجمعي 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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 الغياب :-   

 قطاع العمل التطوعي والخيريممثل / نسة زين السحيمات اال.  

  السياحة واالثار ./ ممثل وزارة  محمد الجبورالسيد 

   السيد وائل سلمان / ممثل قطاع العمل التطوعي والخيرية . 
 

 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:  (27جمعيات عدد ) . تسجيل1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة الثقافة . -

 وزارة البيئة . -

 وزارة الزراعة  -

 وزارة الصناعة والتجارة التموين -

 وزارة الصحة . -

 

 ( جمعية  .14تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ) . طلبات2

 

 

 . إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات حسب الكشف المرفق.3
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.  االطالالالالالال ك علالالالالالالى دتالالالالالالاع تالالالالالالردة عبالالالالالالدول للمجمعالالالالالالات التجاريالالالالالالة والتعالالالالالالوير العقالالالالالالار  و  الالالالالالمون  تعالالالالالالاول  شالالالالالالتر  داعالالالالالال  للجمعيالالالالالالات المسالالالالالالجلة 4

 دارة تردة عبدول للمجمعات التجارية والتعوير العقار  ) كة  ول ( .لدى دائرة سجل الجمعيات وإ

 

( والمعالبالالالالالالالة الماليالالالالالالالة رقالالالالالالال  331452.   ناقشالالالالالالالة  الالالالالالالددرة  ديريالالالالالالالة لالالالالالالالندوا دعالالالالالالال  الجمعيالالالالالالالات والمت الالالالالالالمن لالالالالالالالر  المعالبالالالالالالالة الماليالالالالالالالة رقالالالالالالال  )5

 ليو ية..( العائدة لمكتب الغد للدعاية واالع ل وذلك أجور اع ل حل الجمعيات في الصحف ا336187)

 

 

 .  لر   كافات أع اء لجنة دراسات طلبات الحصول على التمويل األجنبي ,6

 

 م2022.  ناقشة المددرة المقد ة  ديرية لندوا دع  الجمعيات والمت من خعة انفاا لندوا دع  الجمعيات لعام 7

 

و تا عتهالالالالالالالا وتقيمهالالالالالالالا فالالالالالالالي سالالالالالالالجل الجمعيالالالالالالالات  .   ناقشالالالالالالالة واعتمالالالالالالالاد أسالالالالالالالت و عالالالالالالالايير  الالالالالالالنم المكافالالالالالالال ت العالالالالالالالا لين  األتالالالالالالالرا  علالالالالالالالى الجمعيالالالالالالالات8

ولالالالالالالندوا دعالالالالالال  الجمعيالالالالالالات والالالالالالالوزارات الممتصالالالالالالة و الالالالالالولفي المالالالالالالديريات المسالالالالالالاندة لعمالالالالالالل السالالالالالالجل والصالالالالالالندوا فالالالالالالي وزارة التنميالالالالالالة االجتماعيالالالالالالة 

 م.  2022لعام 

 

تعلالالالالالالق  قيالالالالالالام لجنالالالالالالة الحالالالالالالل .  ناقشالالالالالالة المالالالالالالددرة المقد الالالالالالة  الالالالالالن  ديريالالالالالالة لالالالالالالندوا دعالالالالالال  الجمعيالالالالالالات و رفقالالالالالال   شالالالالالالروحات الالالالالالالدائرة القانونيالالالالالالة فيمالالالالالالا ي9

 والتصفية المشكلة لجمعية الغويبة الميرية / المحلولة  تصر   موجودات الجمعية دول  وافقة  جلت إدارة سجل الجمعيات .

 

م, والمت الالالالالالالمن  تحويالالالالالالالل  وجالالالالالالالالودات 16/12/2021( تالالالالالالالالاري  24/2021. اسالالالالالالالتكمال قالالالالالالالرار السالالالالالالالا ق لمجلالالالالالالالالت إدارة سالالالالالالالجل الجمعيالالالالالالالات رقالالالالالالال  )10

غيالالالالالر المرخصالالالالالة فالالالالالي  حافظالالالالالة العالالالالالالمة والتالالالالالي تالالالالال  اغ قهالالالالالا الالالالالالى الشالالالالال ول القانونيالالالالالة لبيالالالالالال الالالالالالرا  القالالالالالانوني والتحقالالالالالق اذا  المرادالالالالالز اةسالالالالال  ية

 دال هنا  ق ايا تتعلق في هده المرادز.

 

 .  ناقشة توليات لجنة االستثمار واالسترداد والمتا عة.11
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 القرارات
 

جطواعععععع   اجتمععععععء اجلععععععة  جل ععععععا افارا زععععععلم اللملمععععععةت اععععععو الألجععععععةف االمرععععععةف الممعععععع ف   لم ة  عععععع  جعععععع ا  ا جمععععععة  زععععععةل  العععععع  ر  ا ععععععر   ا جتمععععععة  

ا ععععععرر المل ععععععا الموااقعععععع  ج ععععععس جعععععع ا  ا جمععععععة  ااجتمععععععةف  رزععععععممة  رةاعععععع  رئععععععما جل ععععععا جفارا زععععععلم اللملمععععععةت  نةئعععععع  /اجععععععم  جععععععةا زععععععلم اللملمععععععةت 

   وف  

 تسععععععلمم اللملمععععععةت  ععععععج ازععععععتلرا  س  ععععععةت اللملمععععععةت المق جعععععع  مسعععععع    عععععع م  اللملمععععععةت الملتمعععععع  جعععععع  السععععععلم ا ععععععةا جم  ععععععو  اععععععو جععععععة  تل عععععع  -1

الععععععواارات المعت عععععع   لععععععر  اللملمععععععةت العةصعععععع   رععععععم ااارا جععععععء اثععععععء التوصععععععمةت ال  معععععع  ل ععععععواارا ج ععععععس  ععععععم جملمعععععع  ممعععععع   معععععع  الموااقعععععع  ج ععععععس 

  سلمم جملمةت جواج  ج س الواارات التةلم :

 جملمةت ( 14ا الت مم  ا جتمةجم : )  ااار  . 

 (  جملم  .2ااارا ال اخ م ) 

 (    1ااارا ال قةا ) جملم . 

  (  جملم  2ااارا ال مئ ) 

  ( جملم   2)    الألراج ااارا. 

 (   جملم  .1ااارا ال  ةج  االتلةرا االتمو ) 

  (5اج عععععس صعععععلم  اخعععععر نسععععع  المل عععععا  لععععع ا الموااقععععع  ج عععععس  سعععععلمم جملمعععععةت جععععع ف)  الععععععةج  تسعععععلمم  للععععع ا  مقمععععع  يعععععراس التسعععععلممجملمعععععةت

 . اللملمةت

 

 

ا ععععععرر المل ععععععا الموااقعععععع  ج ععععععس  وصععععععمةت  جملمععععععةت (14نععععععة ا ا جلععععععة  س  ععععععةت  لعععععع  م ا نلمعععععع  ا زةزععععععم  المق جعععععع  جعععععع  اللملمععععععةت اجعععععع ف ة ) - -2

اجصععععع ار ا نلمععععع  ا زةزعععععم   جععععع  ر ج  ر ععععع  زعععععلم اللملمعععععةت اجطواععععع  اجعععععم  جعععععةا زعععععلم اللملمعععععةت اممعععععة  تل ععععع   تلععععع  م ا نلمععععع  ا زةزعععععم  ل لملمعععععةت

 . لرم ج هة مس  ا صو  

 

 . ( جملمةت 7مم جملمةت اج ف ة )نة ا ا جلة  جوثو  اجةفا ال لر او  رار ج ا الموااق  ج س  سلاج س صلم  اخر   -3

 

وعليالالالالالالال  قالالالالالالالرر  جلالالالالالالالت إدارة سالالالالالالالجل  دتالالالالالالالاع تالالالالالالالردة عبالالالالالالالدول للمجمعالالالالالالالات التجاريالالالالالالالة والتعالالالالالالالوير العقالالالالالالالار  )  كالالالالالالالة  الالالالالالالول (نعععععععة ا ا جلعععععععة   -4

مثلالالالالالي أع الالالالالاء المجلالالالالالت  الالالالالن الالالالالالوزارات الممتصالالالالالة دمالالالالالا  قالالالالالرر المجلالالالالالت تنفيالالالالالد زيالالالالالارة  الالالالالن قبالالالالالل أع الالالالالاء المجلالالالالالت  الجمعيالالالالالات  تشالالالالالكيل لجنالالالالالة  الالالالالن  ن

  م, الساعة العاترة لباحاً .11/4/2022الشردة يوم االثنين القادم الموافق لموقع 
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قالالالالالالرر  جلالالالالالالت إدارة سالالالالالالجل الجمعيالالالالالالات الموافقالالالالالالة علالالالالالالى لالالالالالالر  المعالبالالالالالالة الماليالالالالالالة  رقالالالالالال  (  الالالالالالن جالالالالالالدول االعمالالالالالالال  5فيمالالالالالالا يتعلالالالالالالق  البنالالالالالالد رقالالالالالال  )  -5

فقالالالالالالالا  والعائالالالالالالالدة لمكتالالالالالالالب  اً فلسالالالالالالال 221و  دينالالالالالالالاراً انول ( الالالالالالالالف وسالالالالالالالبعمائة وسالالالالالالالتة وثمالالالالالالال1.786.221م,  قيمالالالالالالالة )24/1/2022( تالالالالالالالاري   331452)

الغالالالالالالد للدعايالالالالالالة اةعالالالالالال ل  وذلالالالالالالك جالالالالالالراء نشالالالالالالر إع نالالالالالالات حالالالالالالل جمعيالالالالالالات فالالالالالالي الصالالالالالالحف اليو يالالالالالالة  تصالالالالالالر   الالالالالالن  مصصالالالالالالات لالالالالالالندوا دعالالالالالال  

 الجمعيات .

 معيا والتعاول الدولي . مثل عن وزارة الت -5

 

  م .1/1/2022الموافقة على اعتماد خطة أنفاق صندوق دعم الجمعيات اعتباراً من دما قرر  جلت إدارة سجل الجمعيات -7

 

المالالالالالالددرة  المقد الالالالالالة  بعااااااد اطااااااس  أعماااااااو مجلااااااي  دار   ااااااجء الجمعيااااااات علااااااى تناااااااوء أعماااااااو المجلااااااي مومااااااو  جمعيااااااة ال ويبااااااة و  -8

 الالالالالالدير  ديريالالالالالالة لالالالالالالندوا دعالالالالالال  الجمعيالالالالالالات و رفقالالالالالال   شالالالالالالروحات الالالالالالالدائرة القانونيالالالالالالة فيمالالالالالالا يتعلالالالالالالق  قيالالالالالالام لجنالالالالالالة الحالالالالالالل والتصالالالالالالفية المشالالالالالالكلة لجمعيالالالالالالة 

قالالالالالالرر  جلالالالالالالت إدارة سالالالالالالجل الجمعيالالالالالالات الغويبالالالالالالة الميريالالالالالالة المحلولالالالالالالة  تصالالالالالالر   وجالالالالالالودات الجمعيالالالالالالة دول  وافقالالالالالالة  جلالالالالالالت إدارة سالالالالالالجل الجمعيالالالالالالات  

تحويالالالالالالالل الموزالالالالالالالوك للالالالالالالالوزارة الممتصالالالالالالالة ) وزارة التنميالالالالالالالة االجتماعيالالالالالالالة ( للتحقالالالالالالالق  الالالالالالالن الموزالالالالالالالوك  الالالالالالالع تزويالالالالالالالد المجلالالالالالالالت  تنسالالالالالالاليبات وتولالالالالالالاليات 

 وازح  حيال الموزوك وحسب األلول .

 اةتالالالالالارة الالالالالالى قالالالالالرار جلسالالالالالة  جلالالالالالت الالالالالالوزراء نالالالالالاقض األع الالالالالاء  كافالالالالالاة أع الالالالالاء لجنالالالالالة دراسالالالالالات طلالالالالالب الحصالالالالالول علالالالالالى التمويالالالالالل األجنبالالالالالي و  -6

م, والمت الالالالالمن الموافقالالالالالة علالالالالالى االسالالالالالتمرار فالالالالالي  الالالالالنم دالالالالالل ع الالالالالو  الالالالالن أع الالالالالاء )لجنالالالالالة دراسالالالالالات طلبالالالالالات الحصالالالالالول 3/4/2022المنعقالالالالالدة  تالالالالالاري  

 ( المالالالالالالددورين تاليالالالالالالاً  اةزالالالالالالافة الالالالالالالى16/12/2019( تالالالالالالاري  7824علالالالالالالى التمويالالالالالالل األجنبالالالالالالي المشالالالالالالكلة  موجالالالالالالب قالالالالالالرار  جلالالالالالالت الالالالالالالوزراء   رقالالالالالال  )

(  ائالالالالالة دينالالالالالار 100( خمسالالالالالة وعشالالالالالرول دينالالالالالار عالالالالالن دالالالالالل جلسالالالالالة  حالالالالالد أقصالالالالالاه )25ا الالالالالين سالالالالالر اللجنالالالالالة وسالالالالالكرتيرها  كافالالالالالاة  اليالالالالالة تالالالالالهرية  قالالالالالدراها )

تالالالالالالالالالهرياً , تصالالالالالالالالالر   الالالالالالالالالن الممصصالالالالالالالالالات المرلالالالالالالالالالودة فالالالالالالالالالي حسالالالالالالالالالا ات ا انالالالالالالالالالات وزارة التنميالالالالالالالالالة االجتماعيالالالالالالالالالة /لالالالالالالالالالندوا دعالالالالالالالالال  الجميعالالالالالالالالالات 

 2022( لسنة 6312110667)

  مثل عن وزارة التنمية االجتماعية . -6الجمعيات / رئيت اللجنة .             ععوفة ا ين عام سجل  -1

  مثل عن الجهة ذات االختصاص .-7 مثل عن رئاسة الوزراء                                              -2

  مثل عن وزارة الداخلية . -3

  مثل عن دائرة  راقب الشردات . -4
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لتالالالالالالي تالالالالالال  اغ قهالالالالالالا  موجالالالالالالب وانالالالالالالاقض أع الالالالالالاء المجلالالالالالالت  وزالالالالالالوك  وجالالالالالالودات المرادالالالالالالز اةسالالالالالال  ية غيالالالالالالر المرخصالالالالالالة فالالالالالالي  حافظالالالالالالة العالالالالالالالمة  -9

ا ااااااتعرء أعماااااااو مجلااااااي  دار   ااااااجء الجمعيااااااات  تااااااا  و عالالالالالالد  18/10/2017تالالالالالالاري   29/11/1/893دتالالالالالالاع دولالالالالالالة رئالالالالالاليت الالالالالالالوزراء رقالالالالالال  

م، 3/11/2021تاااااااااري   29/11/1/48322رئاااااااايي لجنااااااااة الخاااااااادمات والبنااااااااى التليااااااااة وال اااااااا ون ا جتماعيااااااااة فاااااااا  رئا ااااااااة الااااااااو راو ر اااااااام 

 وجالالالالالالالالالودات المرادالالالالالالالالالز م،والمتعلاااااااااق  26/10/2021تااااااااااري   358/ /1/1يع والااااااااارأت  ر ااااااااام د تو تاااااااااا  عطوفاااااااااة رئااااااااايي دياااااااااوان الت ااااااااار

تالالالالالالاري   29/11/1/893اةسالالالالالال  ية غيالالالالالالر المرخصالالالالالالة فالالالالالالي  حافظالالالالالالة العالالالالالالالمة والتالالالالالالي تالالالالالال  اغ قهالالالالالالا   موجالالالالالالب دتالالالالالالاع دولالالالالالالة رئالالالالالاليت الالالالالالالوزراء رقالالالالالال  

 الالالالالالالالموجودات لصالالالالالالالالم لالالالالالالالندوا دعالالالالالالال  م , وعليالالالالالالال  قالالالالالالالرر  جلالالالالالالالت إدارة سالالالالالالالجل الجمعيالالالالالالالات  ماطبالالالالالالالة  جلالالالالالالالت الالالالالالالالوزراء للتبالالالالالالالرك 18/10/2017

 الجمعيات وتكليف السيد احمد الغبن  أعداد دتاع الى دولة رئيت الوزراء  هدا المصوص وحسب األلول.

 

 ناقض أع اء المجلت توليات لجنة االستثمار واالسترداد والمتا عة . -10

 األتالالالالالالرا  علالالالالالالى الجمعيالالالالالالات و تا عتهالالالالالالا وتقيمهالالالالالالا فالالالالالالي  دمالالالالالالا قالالالالالالرر المجلالالالالالالت الموافقالالالالالالة واعتمالالالالالالاد أسالالالالالالت و عالالالالالالايير  الالالالالالنم المكافالالالالالال ت العالالالالالالا لين -11

سالالالالالالجل الجمعيالالالالالالالات ولالالالالالالالندوا دعالالالالالالال  الجمعيالالالالالالالات والالالالالالالالوزارات الممتصالالالالالالالة و الالالالالالالولفي المالالالالالالالديريات المسالالالالالالالاندة لعمالالالالالالالل السالالالالالالالجل والصالالالالالالالندوا فالالالالالالالي وزارة 

 م.  2022التنمية االجتماعية لعام 

 الالالالالالاء لجنالالالالالالة المكر الالالالالالة الملكيالالالالالالة السالالالالالالا ية لعالالالالالالام فيمالالالالالالا يتعلالالالالالالق  نالالالالالالد  ايتسالالالالالالجد  الالالالالالن اعمالالالالالالال قالالالالالالر المجلالالالالالالت الموافقالالالالالالة علالالالالالالى لالالالالالالر   كافالالالالالالاة ألع -12

 م ,  وذلك حسب توليات لجنة المكافات 2022

 

 ظهراً  ( 1.00)انتهى االجتماع في تمام الساعة 

 اجم  زر جل ا افارا زلم اللملمةت

 مةاظ  وز  الأل وف                                                                                                                                                 


