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 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 
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  حيث حضر االجتماع عضو هينة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور صالح كنعان. 

 :جدول االعمال

  -وعلى النحو التالي : ( جمعية15تسجيل جمعيات عدد )   -1

 . جمعيات( 7ة االجتماعية عدد )ــوزارة التنمي -

 ( جمعية  .1وزارة الداخلية عدد ) -

 ( جمعية .2وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عدد ) -

 ( جمعيات .3عدد )الصحة  وزارة -

 ( جمعية .1وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية عدد ) -

 ( ضمن اختصاص وزارة الصناعة والتجارة 1عدد ) جمعية اجنبية  -

 ( ضمن اختصاص وزارة التنمية االجتماعية .1عدد ) جمعية اجنبية -

 

 . ( جمعية 14طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ) -2

 

 ( حسب الكشف المرفق .8حل جمعيات عدد ) -3

 

( ترايخ 1/2021قرار مجلس رقم ) ( جميعة منوها بوجود43مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية سجل الجميعات والمتضمن حل جميعات حسب الكشف المرفق وعددها )  -4

 م، تاجيل حل الجمعيات المذكوره في الكشف حل حكمي واالتصال مع الهيئات االدارية لتلك الجميعات والتاكد من اسباب حل الجمعيات .12/1/2021

 

  ( جمعيات .3عدد )اعادة النظر قرار عدم الموافقة في تسجيل  -5

 

مديرية سجل الجمعيات والمتلعق باإلستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية / مشروع تطوير نظام تصنيف الجمعيات بحسب نوعية وجودة مناقشة المذكرة المقدمة من مدير  -6

 الخدمات المقدمة والقيمة المضافة لبرامجها وقدرتها على الحماية والرعاية .

 

 

والمتضمن " تعليمات اسس ومعايير اختيار 7/4/2021تاريخ  3/773ين عام سجل الجميعات رقم س م/س ج/مناقشة مقترح المقدم من اللجنة المشكلة بموجب كتاب عطوفة ام -7 

 اسماء الجميعات "  .

  

في قرار المجلس ضمن اعادة النظر مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية سجل الجمعيات بناء على االستدعاء المقدم من بالمفوض بالتاسيس لجمعية مجلس قبيلة عباد والمت -8

 بتسجيل الجميعة باسم " مجلس قبيلة عباد" فيما يتعلق باسم الجمعية  .

 

لغايات تمكينها من االستمرار مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية سجل الجمعيات والمتضمن طلب اصدار رقم وطني وشهادة تسجيل لجمعية " اخوة المدارس المسيحية "  -9

 ( من قانون الجمعيات .29الجتماعية سنداً الحكام المادة )في تقديم خدماتها ا
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م والمتضمن اضافة العالمة التجارية على 2/3/2021تاريخ  4/4/2534مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية سجل الجمعيات بناء على كتاب معالي وزير الزراعة رقم  -10

 األردنية لتنمية وتطوير قطاع الزيتون "المنتج تحت اسم " قفرة " للنظام االساسي" لجمعية 

 

 

( والعائد لمكتب الغد للدعاية واالعالن والمتضمن اجور اعالنات حل 2مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات والمتضمن صرف المطالبة المالية عدد ) -11

 الجمعيات في الصحف المحلية .

 

 م11/3/2021( تاريخ 6/2021م،ورقم )5/3/2021( تاريخ 5/2021تثمار واإلسترداد والمتابعة كما ورد في محاضر االجتماع ذوات االرقام رقم ) مناقشة توصيات لجنة االس -12

 م.29/4/2021( تاريخ 9م  ورقم )18/3/2021( تاريخ 7/2021ورقم )

 

والمتعلق باضافة مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية االجتماعية الى عضوية لجنة  17/2/2021تاريخ  56/10/6/3972االطالع على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم  -13

 دراسات طلبات الحصول على التمويل االجنبي وصرف مكافئة له .

 

 ( جمعية حسب الكشف المرفق16وعددها )مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات والمتضمن تغطية نفقات اعالن حل جمعيات في الصحف اليوميه  -14

          

 مايستجد من اعمال .  -15 

                                   
 -:وقائع االجتماع

 
سجل الجمعيات االستاذ طه المغاريز  اجتمع اعضاء مجلس ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحددين لمناقشة جدول األعمال سالف الذكر، وترأس االجتماع عطوفة أمين عام

 .نائب رئيس مجلس ادارة السجل وقرر المجلس الموافقة على جدول االعمال واعتماده رسميا بكافة بنوده 

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

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
 موزعة على الوزارات التالية: جمعياتجمعية حيث تمت الموافقة على تسجيل  وزارة مع وضع التوصيات الفنية للوزارة على كل

    ( :6وزارة التنمية االجتماعية     )جمعيات. 

  ( جمعية.   1: )     الشؤون السياسية والبرلمانيةوزارة 

  جمعيات (    3: )      الصحةوزارة. 

  جمعية.( 1: ) االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية وزارة 

  ( جمعيات 5) الجمعيات المجلس عدم الموافقة على تسجيل  قرر  وعلى صعيد ذلك 
 

مدير مديرية سجل الجمعيات وعطوفة امين عام وقرر المجلس الموافقة على توصيات  طلب( 13ناقش االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من الجمعيات وعددها ) -2

 على هذه التعديالت  سجل الجمعيات
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( جمعيات  وعلى صعيد اخر موافقة على الملجس الستكمال قرار سابق رقم 8ناقش االعضاء توصيات الوزارة المختصة فيما يتعلق بحل الجمعيات حيث تمت الموافقة على حل ) -3

 .( جمعية 43م والمتضمن الموافقة على حل )12/1/2021( تاريخ 1/2021)

 . (3اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات وعددها )ناقش االعضاء موضوع  -4

 ة قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة العداد تعليمات تصنيف الجمعيات برئاسة السيد موسى الحويان وباالعضاء التالية اسماءهم في اللجن -5

 مود طريخم . السيد مح -

 الدكتور محمد الحسامي . -

 الدكتور غسان طنش . -

 دكتور احمد عبيدات .ال -

 السيد ماجد القضاه .  -

 السيد سرور الخشاشنة . -

 السيدة ختام شنيكات . -

 المهندس عماد شنيكات . -

 السيد عطاهللا عبيسات . -

 كما اقر المجلس تعليمات اسس ومعايير اختيار اسماء الجميعات وتعميها على الوزارات للعمل بها . -6

ة من المفوض بتاسيس قبيلة فيما يتعلق بقرار المجلس السابق والمتضمن الموافقة على شريط تعديل اسم الجمعية حيث تمت الموافقة على مخاطبناقش االعضاء االستدعاء المقدم  -7

 وزارة الداخلية بيان الراي بخصوص اسم الجمعية .

ا حيث تمت الموافقة على اصدار رقم وطني واصدار شهادة تسجيل لجمعية اخوة ناقش االعضاء ايضا طلب اصدار رقم وطني لجمعية اخوة المدارس المسحية واصدار شهادة له -8

( من قانون الجمعيات النافذ وتحت اشراف وزارة الداخلية  على ان يتم تزويد دائرة 29المدارس المسيحية لغايات تمكينها من االستمرار في تقديم خدمات اجتماعية سنداً الحكام المادة )

 ام االساسي للجمعية خالل ستة شهور من قرار المجلس .سجل الجمعيات بالنظ

باضافة عالمة تجارية قرر المجلس عدم الموافقة على اضافة العالمة التجارية ) قفرة( على النظام االساسي فيما يتعلق بطلب الجمعية االردنية لتنمية وتطوير قطاع الزيتون  -9

 للجمعية .

 مالية العائدة لمكتب الغد للدعاية واالعالن والمتضمن اجور اعالن حل جمعيات .كما قرر المجلس صرف المطالبات ال -10

 موال صندوق دعم الجمعيات .قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة االستثمار واالسترداد والمتابعة .حيث قرر المجلس على صعيد ذلك تاجيل موضوع تعليمات استثمار ا -11

ول ئيس الوزراء والمتمضن الموافقة على اضافة مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنيمة االجتماعية الى عضوية لجنة دراسات طلبات على الحصناقش المجلس كتاب دولة ر -12

 على التمويل االجنبي حيث تمت الموافقة على ذلك .

 ( جمعية .16قرر المجلس الموافقة على اعالن حل جمعيات في الصحف اليومية وعددها )  -13
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 كما قرر الموافقة على تعديل النظام االساسي لجمعية متحف الدبابات الملكي واصدار نظام اساسي للجمعية . -14

 مل سجل الجمعيات وصندوققرر المجلس الموافقة على اعتماد اسس منح مكافات لموظفي سجل الجمعيات وصندوق دعم الجمعيات والوزرات المختصة والمديريات المساندة لع -15

 دعم الجميعات .

 كما قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة المكافات لبعض الموظفين . 16

 

صفحات . خمس ( واقفل محضر االجتماع وعدد صفحاتواحدة ظهراً ال وعليه انتهى االجتماع في تمام الساعة )  

 

 

 مصدق عطوفة امين عام سجل الجمعيات       امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات                                                                  

 امي طه  عواد المغاريز المح     حافظ يوسف الزبون                                                                                              


