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 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 م4/2/2021تاريخ    (3/2021رقم الجلسة )

 

  والنصف صباحا  الساعة العاشرة 

  سجل الجمعيات المكان قاعة 

 االعضاء الحضور

 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 الداخلية الدكتور محمد الحسامي 4

 ممثل وزارة الثقافة السيد غسان طنش 5

 واالثارممثل وزارة السياحة  السيد سرور شفيق الخشاشنة 6

 ممثل وزارة البيئة الدكتور احمد عبيدات 7

 ممثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية السيد ماجد القضاة 8

 ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري السيدة منى المناصير 9

 ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري االنسة زين السحيمات 10

 قطاع العمل التطوعي والخيريممثل  السيد وائل فكتور سليمان 11

 ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري السيد موسى عبد الكريم الحويان 12
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  وعضو هيئة النزاهة ومكافحة الفسادمدير مديرية سجل الجمعيات ومدير مديرية صندوق دعم الجمعيات حيث حضر االجتماع  

 :جدول االعمال

 

  -وعلى النحو التالي : ( جمعية19تسجيل جمعيات عدد ) -1

 ( جمعية .7ة االجتماعية عدد )ــوزارة التنمي -

 . جمعية ( 7ة عدد )ــوزارة الداخلي -

 (.1وزارة السياحة واالثار عدد ) -

 (2وزارة الصحة عدد ) -

 (1وزارة الزراعة ) -

 ( ضمن اختصاص وزراة الشؤون السياسية والبرلمانية  .1جمعيات اجنبية عدد )  -

 

 . جمعية( 11مة اساسية للجمعيات عدد )طلبات تعديل انظ -2

 

 ( جمعيات.5حل جمعيات عدد ) -3

 

قرار حل جمعية " بيت العطاء مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية سجل الجمعيات والمعطوفة على المذكرة المرفقة من مديرية الجمعيات /الوزارة بخصوص العدول عن  -4

 الخيرية " .

 " .من مدير مديرية سجل الجمعيات بناء على تنسيب  كتاب معالي وزير الثقافة  خصوص العدول عن قرار حل جمعية " جمعية الفحيص لحفظ التراث  مناقشة المذكرة المقدمة -5

 

 مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية سجل الجمعيات بخصوص نظام تصنيف  للجمعيات وجائزة الجمعيات المتميزة  -6

 

 ( جمعيات .  6قرار عدم الموافقة في تسجيل جمعيات عدد ) اعادة النظر في -7

 

لة للتحقق بخصوص واقعة قيام احد اعضاء مناقشة المذكرة المقدمة من المستشار القانوني /مساعد االمين العام لشؤون لشؤون االدارة والتطوير باالشارة الى توصيات اللجنة المشك -8

م بعد ان قام جميع 5/1/2020م للجمعيات الخيرية باضافة عبارة ) دعم االتحادات بمبلغ خمسة االلف دينار ( على محضر اجتماع الذي عقد بتاريخ الهيئة االدارية المؤقته لالتحاد العا

 االعضاء بالمصادقة على القرارات بالتوقيع ومغادرة مبنى االتحاد.

 

  -الغاء طلبات تسجيل كل من الجمعيات التالية : -9

  عشيرة عتمة .نشامى / ديوان 

 .الشهامة / ديوان عشيرة ابوسرحان العبيدي 

 . هندسة الحياة البيئية 
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 مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية سجل الجمعيات والمتعلقة بموضوع"  ارشيف سجل الجمعيات " -10

 

  -وعلى النحو التالي : 2021مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات ومرفقة االسس المقترحة لعام  -11

 م. 2021اسس ومعايير منح الدعم ا لنقدي للجمعيات لعام  –أ 

 م . 2021اسس دعم للجمعيات والمتعلقة بمخصصات الالمركزية لمحافظة العقبة  لعام  -ب

 م. 2021يير  واسس دعم الجمعيات عام معا -ج

 

 م .24/1/2021( تاريخ 4م ومحضر اجتماع رقم )17/1/20201( تاريخ 3مناقشة توصيات لجنة االستثمار األسترداد والمتابعة  كما هو مرفق في محضر اجتماع رقم )  -12

 

 تعيين محاسب قانوني "لجمعية تميم بن اوس الداري الخيرية " .  -13

  

 افشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات بخصوص صرف المطالبة العائدة لمكتب الغد للدعاية واالعالن .من -14

 

 مناقشة مذكرة مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات والمتضمن  تغطية نفقات اعالن حل "جمعية زهرة الخليج الخيرية / المحلولة". -15

 

 

 المقدمة من مدير صندوق دعم الجمعيات والمتعلقة باعفاء صندوق دعم الجمعيات من رسوم تسجيل االراضي والعقارات للجمعيات المحلولة .مناقشة المذكرة  -16

 

 مناقشة المذكرة المقدمة من مدير صندوق دعم الجمعيات والمتعلقة بتشكيل لجنة ألستثمار اموال الصندوق .  – 17

 

 مايستجد من اعمال -18

                                 
 -: وقائع االجتماع

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

 .وقرر المجلس الموافقة على جدول االعمال واعتماده رسميا بكافة بنوده   سجل الجمعيات عطوفة طه المغاريز

 وقد تناول المجتمعون مناقشة بنود محضر االجتماع بندا بندا كما يلي:

ة بعرض الجمعيات الخاصة بكل في ما يتعلق بتسجيل الجمعيات تم استعراض طلبات الجمعيات المقدمة حسب تصنيف الجمعيات المعتمد من السجل وقام ممثلي الوزارات المختص -1
 موزعة على الوزارات التالية: جمعياتوزارة مع وضع التوصيات الفنية للوزارة على كل جمعية حيث تمت الموافقة على تسجيل 

    ( :8وزارة التنمية االجتماعية     ) جمعيات . 

  جمعيات (    4: )     الثقافة وزارة. 

  ( جمعية .1وزارة الزراعة عدد ) 

 ( 10وعلى صعيد قرر المجلس عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد )جمعيات . 
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مدير مديرية سجل الجمعيات وعطوفة امين عام وقرر المجلس الموافقة على توصيات  طلب( 11ناقش االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من الجمعيات وعددها ) -2

 . على هذه التعديالت  سجل الجمعيات

 ( جمعيات .5ناقش االعضاء موضوع حل الجمعيات حسب تنسيب الوزرات المختصة حيث قرر المجلس الموافقه على حل ) -3

 التاكيد على قراره السابق والمتضمن على حل جمعية بيت العطاء الخيرية .كما قرر المجلس الموافقة  -4

( تاريخ 18/2020م  وقرر مجلس ادارة سجل الجمعيات الرجوع عن قراره السابق رقم )18/1/20201تاريخ  10/134/419إطالع اعضاء المجلس على كتاب معالي وزير الثقافة رقم ث/ -5

 م، والمتضمن حل الجمعية المذكورة ،واعتبار جمعية الفحيص لحفظ التراث قائمة ومسجلة ضمن اختصاص وزارة الثقافة .26/11/2020

 -جمعيات المتميزة حيق اقر مايلى :كما اقر المجلس نظام تصنيف الجمعيات وجائزة ال  -6
مديرية سجل  تشكيل لجنة برئاسة امين عام سجل الجمعيات وعضوية كافة اعضاء مجلس ادارة سجل الجمعيات بخصوص نظام تصنيف الجمعيات على ان تكون مديرة -1 

 الجمعيات عضو باللجنة.

جائزة الجمعيات المتميزة على ان تقوم مديرة سجل الجمعيات بتقديم مقترح بخصوص  تشكيل لجنة برئاسة السيدة مديرية مديرية سجل الجمعيات بخصوص -2
 الجائزة.

 ( جمعيات .6ناقش االعضاء موضوع اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات وعددها)  -7

  -كما اقر المجلس الغاء طلبات تسجيل كل من الجمعيات التاليو وذلك لعدم تنفيذ شروط المجلس وهي : -8

 نشامى / ديوان عشيرة عتمة . -

 الشهامة / ديوان عشيرة ابوسرحان العبيدي. -

 هندسة الحياة البيئية -

  -قرر مجلس ادارة سجل الجمعيات وبناء على المقترح المقدم من مدير مديرية سجل الجمعيات والمتضمن الموافقة على مايلى :كما  -9

 حصر معامالت التسجيل والتي صدر قرار بها قرار عدم موافقة ومضى عليها اكثر من سنة وإتالفها من خالل تشكيل لجنة لهذه الغاية . -1

 نوية التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر .أتالف التقارير الس-2

م و قعععععععرر مجلعععععععس ادارة سعععععععجل الجمعيعععععععات تاجيعععععععل  اعتمعععععععاد ا سعععععععس  لحعععععععين 2021إطلعععععععإ مجلعععععععس إدارة سعععععععجاللجمعيات علعععععععى اعسعععععععس المقترحعععععععة لعععععععدعم الجمعيعععععععات لععععععععام   -10

 دت.دراستها من قبل اعضاء مجلس ادارة السجل الجمعيات و تزويد مدير الصندوق بأي مالحظات إن وج

( تععععععاريخ 2021/ 3قععععععرر مجلععععععس ادارة سععععععجل الجمعيععععععات الموافقععععععة علععععععى توصععععععيات لجنععععععة ا سععععععتثمار وا سععععععترداد والمتابعععععععة كمععععععا  ععععععو مرفععععععق فععععععي محضععععععر اجتمععععععاع رقععععععم ) -11

 جمعية(. 12حسب الكشف ومحضر ا جتماع المرفق بطي القرار وعدد ا ) 17/1/2021

( تععععععاريخ 2021/ 4توصععععععيات لجنععععععة ا سععععععتثمار وا سععععععترداد والمتابعععععععة كمععععععا  ععععععو مرفععععععق فععععععي محضععععععر اجتمععععععاع رقععععععم ) كمععععععا  قععععععرر مجلععععععس ادارة سععععععجل الجمعيععععععات الموافقععععععة علععععععى

 جمعية(. 13حسب الكشف ومحضر ا جتماع المرفق بطي القرار وعدد ا ) 24/1/2021

( دينععععععار لتععععععدقيق 2000اوز )قععععععرر مجلععععععس ادارة سععععععجل الجمعيععععععات الموافقععععععة علععععععى تعيععععععين مععععععدقق حسععععععابات قععععععانوني لجمعيععععععة تمععععععيم ابنععععععاوس الععععععداري الخيريععععععة بمبلعععععع    يتجعععععع 

 .2021( تصرف من مخصصات صندوق دعم الجمعيات لعام 2020 -2010سجالت وحسابات الجمعية عن ا عوام )

تعيععععععين مععععععدقق حسععععععابات قععععععانوني لجمعيععععععة تمععععععيم ابععععععن  والمتضععععععمن الموافقععععععة علععععععى 24/12/2020( تععععععاريخ 20/2020 حقععععععا لقععععععرار مجلععععععس ادارة سععععععجل الجمعيععععععات رقععععععم )  -12

 . 2020اوس  الخيرية ونظرا لتعذر اجراءات السير بتعيين مدقق حسابات قانوني للجمعية المذكورة عنتهاء عام 
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والعائعععععععدة لمكتعععععععب الغعععععععد للدعايعععععععة وا ععععععععالن  21/12/2020( تعععععععاريخ 296384قعععععععرر مجلعععععععس ادارة سعععععععجل الجمعيعععععععات الموافقعععععععة علعععععععى صعععععععرف المطالبعععععععة الماليعععععععة رقعععععععم )   -13

 فلس   غير. 390( الفان وتسإ وتسعون دينارأ و 2099.390من اجور اعالنات حل الجمعيات والبال  قيمتها ) والمتض

 قعععععرر مجلعععععس ادارة سعععععجل الجمعيعععععات الموافقعععععة علعععععى تغطيعععععة نفقعععععات اععععععالن حعععععل جمعيعععععة ز عععععرة الخلعععععي  الخيريعععععة فعععععي الصعععععحف اليوميعععععة تصعععععرف معععععن مخصصعععععات صعععععندوق -14 

 رصيد في حساب الجمعية المذكورة. دعم الجمعيات وذلك لعدم توفر

/ج( مععععععن قععععععانون 22( و )4/أ/5با سععععععتناد الععععععى احكععععععام المععععععواد )    دفععععععع رسععععععوم تسععععععجيل االراضععععععي والعقععععععارات العائععععععدة لصععععععندوق دعععععععم الجمعيععععععاتنععععععاقا ا عضععععععاء موضععععععوع  -15

م وتعديالتععععععل، وتعليمععععععات ا نفععععععاق مععععععن امععععععوال صععععععندوق دعععععععم الجمعيععععععات  الصععععععادرة بموجععععععب احكععععععام قععععععانون الجمعيععععععات، قععععععرر مجلععععععس ادارة 2008( لسععععععنة 51الجمعيععععععات رقععععععم )

والعقعععععارات التعععععي تععععع ول ملكيتهعععععا العععععى صعععععندوق دععععععم الجمعيعععععات معععععن الجمعيعععععات المنقضعععععية  سعععععجل الجمعيعععععات تاجيعععععل الموافقعععععة علعععععى دفعععععإ رسعععععوم تسعععععجيل ونقعععععل ملكيعععععة ا راضعععععي

صععععععندوق  شخصععععععيتها ا عتباريععععععة مععععععن مخصصععععععات صععععععندوق دعععععععم الجمعيععععععات وان يععععععتم التأكيععععععد علععععععى المخاطبععععععات السععععععابقة بهععععععذا الخصععععععوص،ومخاطبة رئاسععععععة الععععععوزرة  عفععععععاء

 كيتها الى صندوق دعم الجمعيات.دعم الجمعيات من رسوم التسجيل والعقارات التي ت ول مل

قععععععرر مجلععععععس ادارة سععععععجل الجمعيععععععات الموافقععععععة علععععععى وضععععععإ نظععععععام ل سععععععتثمار علععععععى ان تقععععععوم     اسععععععتثمار امععععععوال صععععععندوق دعععععععم الجمعيععععععاتنععععععاقا ا عضععععععاء موضععععععوع    -16

ععععععم الجمعيعععععات وان تقعععععوم اللجنعععععة بزيعععععارة ميدانيعععععة العععععى العععععوزارات لجنعععععة ا سعععععتثمار وا سعععععترداد والمتابععععععة بوضعععععإ التعليمعععععات والنظعععععام لغايعععععات عمليعععععة اسعععععتثمار امعععععوال صعععععندوق د

 يوم عمل من تاريخل. 30المختصة التي يوجد لديها تجربة با ستثمار خالل مدة 

 قبل افراد العائلة او العشيرة.( ليصبح تفويض خطي للمفوض بتأسيس الجمعية موقإ من 3إعادة صياغة البند )

معالجعععععععة موضعععععععوع التشعععععععوهات الموجعععععععودة علعععععععى قاععععععععدة بيانعععععععات سعععععععجل الجمعيعععععععات والمتعلقعععععععة بعععععععبع  االسماءوخاصعععععععة فعععععععي فتعععععععرة توفيعععععععق نعععععععاقا ا عضعععععععاء موضعععععععوع     -18

شعععععوه قعععععرر مجلعععععس ادارة سعععععجل الجمعيعععععات الموافقعععععة علعععععى تفعععععويض امعععععين ععععععام سعععععجل الجمعيعععععات بعععععاجراء التععععععديالت الالزمعععععة علعععععى قواععععععد البيانعععععات التعععععي شعععععابها ت    االوضعععععاع

 اثناء انشاء قاعدة البياناتأو بعد تصويب اوضاع الجمعيات بما ينسجم مإ اسس اختيار اسماء الجمعيات، بالتنسيق مإ الجمعيات المعنية.

 

 

 

 

تعععععععديل قععععععرر مجلععععععس ادارة سععععععجل الجمعيععععععات  إعععععععادة النظععععععر بلضععععععافة شععععععروط علععععععى تسععععععجيل الجمعيععععععات المعنيععععععة بشععععععؤون العععععععائالت والعشععععععائرنععععععاقا ا عضععععععاء موضععععععوع    -17

 -( والمتعلق بشروط تسجيل الجمعيات المعنيل بش ون العائالت والعشائرعلى النحو التالي: 24/12/2021( تاريخ )20/2020القرار رقم ) 

ائلعععععة او العشعععععيرة ( والعععععذي يعععععنص علمعععععرأي الحعععععاكم ا داري معععععن حيعععععث ان التمثيعععععل العشعععععائري صعععععحيح و  يوجعععععد اي اعتعععععراض او معععععانإ معععععن قبعععععل اغلبيعععععة افعععععراد الع1حعععععذف البنعععععد )

 على تسجيل الجمعية.

( ليصععععععبح مضععععععبطة موقعععععععة مععععععن مختععععععار او مخععععععاتير العائلععععععة او العشععععععيرة تبععععععين عععععععدم وجععععععود معارضععععععة علععععععى تسععععععجيل الجمعيععععععة و مصععععععدقة مععععععن الحععععععاكم 2إعععععععادة صععععععياغة البنععععععد )

 ا داري المختص.
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صفحات . ثالث ( واقفل محضر االجتماع وعدد صفحاتالثانية عشرة ظهرا   وعليه انتهى االجتماع في تمام الساعة )  

 عطوفة امين عام سجل الجمعيات       امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات                                                                  

 المحامي طه  عواد المغاريز      حافظ يوسف الزبون                                                                                              


