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 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 م19/4/2021تاريخ     (8/2021رقم الجلسة )

 

 الساعة العاشرة صباحاً 

 مكتب الوزير المكان قاعة 

 االعضاء الحضور

 المنصب االسم الرقم 

 مجلس إدارة سجل الجمعياترئيس  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

 ممثل وزارة السياحة واالثار 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

 التطوعي والخيريممثل قطاع العمل  السيد وائل فكتور سليمان 11

 ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري السيد موسى عبد الكريم الحويان 12
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  مدير مديرية سجل الجمعيات ومدير مديرية صندوق دعم الجمعيات ومدير مديرية الجميعات / وزارة التنمية االجتماعية حيث حضر االجتماع 

 :جدول االعمال

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

 . جمعية( 13ة االجتماعية عدد )ــوزارة التنمي -

 ( جمعية  .1وزارة الثقافة  عدد ) -

 ( جمعية .1وزارة البيئة عدد ) -

 ( جمعية .1عدد ) الزراعة وزارة -

 ( جمعية .2وزارة الصحة عدد ) -

 . جمعية اجنبية( 1وزارة الصناعة والتجارة عدد ) -

 

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

 

  ( جمعية .11)اعادة النظر قرار عدم الموافقة في تسجيل  -3

 

 م11/3/2021( تاريخ 6/2021م،ورقم )5/3/2021( تاريخ 5/2021مناقشة توصيات لجنة االستثمار واإلسترداد والمتابعة كما ورد في محاضر االجتماع ذوات االرقام رقم )  -4

 م .18/3/2021( تاريخ 7/2021)ورقم 

                                       

 لقة بموجودات الجمعية  . مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات والمتعلقة بجمعية النهوض للعناية باالرامل والمطلقات / المحلولة والمتع -5

 

   

 مايستجد من اعمال .  -6 

                                   
 -:وقائع االجتماع

 
معالي وزير التنمية االجتماعية /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 معالي  ايمن رياض المفلح  

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

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

    ( :13وزارة التنمية االجتماعية     ) جمعية. 

  ( جمعية.   1: )     الثقافة وزارة 
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  جمعية(    1: )      البيئةوزارة . 

  ( جمعية.1: )  الشؤون السياسية والبرلمانيةوزارة 

 ( جمعية 1وزارة الزراعة ) 
 

مدير مديرية سجل الجمعيات وعطوفة امين عام وقرر المجلس الموافقة على توصيات  طلب( 14الجمعيات وعددها )ناقش االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من  -2

 على هذه التعديالت  سجل الجمعيات

 .جمعية   (11اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات وعددها )ناقش االعضاء موضوع  -3

تراد والمتابعة والمتعلق بموجودات جمعية النهوض للعناية بااالرامل والمطلقات والتبرع بموجودات الجمعية المتمثلة باثات االستثمار واالسناقش االعضاء موضوع توصيات لجنة  - 4

 .الجمعية حسب الكشوفات المرفقة وباص هونداي لصالح جمعية االشرفية للتنمية االجتماعية 

 

صفحات . ثالث ( واقفل محضر االجتماع وعدد صفحاتالحادية عشر والنصف وعليه انتهى االجتماع في تمام الساعة )  

 

 

 عطوفة امين عام سجل الجمعيات       امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات                                                                  

 المحامي طه  عواد المغاريز      حافظ يوسف الزبون                                                                                              


