
1 
 

 

 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 م12/7/2021تاريخ     (13/2021رقم الجلسة )

 

  الثانية عشرة ظهرا  الساعة 

 المكان قاعة سجل الجمعيات

 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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 ومدير مديرية سجل الجمعيات ومدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية االجتماعية ومدير مديرية  حيث حضر االجتماع عضو هينة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور صالح كنعان
 . صندوق دعم الجمعيات 

   :جدول االعمال

                                 

  -جمعيات وعلى النحو التالي :( 8تسجيل جمعيات عدد ) -1

 .ة االجتماعية ــوزارة التنمي -

 البيئــــــــــــــة .وزارة  -

 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية . -

 وزارة الزراعــــــــــــــــــة . -

 

 . ( جمعيات  6طلبات تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ) -2

 

 ( جمعية  .18حل جمعيات عدد ) -3

 

 ( جمعيات .4اعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات عدد ) -4

 

 

جل اضافة مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية االجتماعية الى لجنة اعداد تعليمات تصنيف الجمعيات والمشكلة بموجب قرار مجلس ادارة سمناقشة  -5

 م .5/5/2021( تاريخ 9/2021الجمعيات رقم )

 

 

 ( جمعية .15قات حل جمعيات في الصحف اليومية وعددها )مناقشة المذكرة المقدمة من مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات والمتضمن االعالن عن نف  -7   

 

المذكرة المقدمة من مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات ومضمونها تشكيل لجنة    لدراسة طلبات دعم مشاريع الجمعيات ودعم الالمركزية في  مناقشة -8

 م والمقدمة من قبل الجمعيات .2021محافظة العقبة والدعم النقدي لعام 
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 -: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 

    ( :2وزارة التنمية االجتماعية     )جمعية. 

  ( جمعية.   1: )     البيئة وزارة 

  ( جمعية.1: )  الزراعةوزارة 

  جمعيات .( 4) الجمعيات المجلس عدم الموافقة على تسجيل  قرر  وعلى صعيد ذلك   
 

مدير مديرية سجل الجمعيات وعطوفة امين عام وقرر المجلس الموافقة على توصيات  طلبات( 6االعضاء طلبات تعديل االنظمة االساسية المقدمة من الجمعيات وعددها )ناقش  -2

 . فيما يتعلق بتعديل االنظمة االساسية للجمعيات سجل الجمعيات

 ( جمعية حيث قرر المجلس الموافقة على حلها حسب تنسيب الوزرات المختصة 18قبل الوزارات المختصة وعددها ) ناقش االعضاء موضوع حل الجمعيات المنسب بها بالحل من -3

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

 اوا رسضتتتتتتتترقاا روا تتتتتتتتتةاإل تتتتتتتت ااس تتتتتتتت  را ة تتتتتتتتةا إلتتتتتتتتتاتا5/5/2021(استتتتتتتت ا  ا9/2021استتتتتتتتس ادارة تتتتتتتتعااتااراستتتتتتتتةراا ةر  تتتتتتتت  ا تتتتتتتتااا اا ستتتتتتتت   اا تتتتتتتت ا   -5

 تتتتتةا/اس   رتتتتت  اساتتتتت   اا ةر  تتتتت  اوا تتتتت اراا تتتتت اا رتتتتت  اراا رتترتتتتتةارتتتتتقاإلفو تتتتتةاورتتتتت قاإلتتتتت  استتتتتةراا ةر  تتتتت  او  تتتتت  اإل تتتتت اروا تتتتتتةار تتتتت   او  تتتتتااا س ر تتتتتةاا ةسر إل

ةارتتتتتتت اارت ا تتتتتتةاا ةر  تتتتتت  ا تتتتتت او ااراا س ر تتتتتتةاا ةسر إل تتتتتتةاائتتتتتت عارة تتتتتتعااتااراستتتتتتةراا ةر  تتتتتت  ما تتتتتتااارة تتتتتتعااتااراستتتتتتةراا ةر  تتتتتت  اا روا تتتتتتتةاإل تتتتتت ااضتتتتتت  

ا.اا س تا  ة اا   واقاإلضوا  ا ة ةااإلتاتاس   ر  اسا   اا ةر    

 ما2010(ا ستتتتتت ةا57(ارتتتتتتقاا  متتتتتت  اا رلتتتتتتتتايل تتتتتت  ااي مرتتتتتتةاايس ستتتتتت ةا  ةر  تتتتتت  اا تتتتتت ا 1/ب/11إلرتتتتتتكاا ال تتتتتت  اا رتتتتتت ترا وعلىىىىىىى صىىىىىىعيد اخىىىىىىر قىىىىىىرر المجلىىىىىىس  -6

ستتتتتةراا ةر  تتتتت  ا  تتتتت  اإل تتتتت اس ستتتتت باا تتتتتو ااا اا رنساتتتتتةاا روا تتتتتتةاإل تتتتت اسيف تتتتتةا  تتتتتت  ا  تتتتتاااإلك تتتتت  التتتتتراا ةر  تتتتت  ا تتتتت اا اتتتتتل اا  ور تتتتتةا تتتتتااارة تتتتتعا تاارا

(اةر  تتتتتتةاساتتتتتتا ارتتتتتتقارنااتتتتتت  ااتتتتتت تو اتإلتتتتتت اا ةر    مو  تتتتتتاا  تتتتتتت استتتتتتو اارنااتتتتتت  ا تتتتتت الستتتتتت    اس تتتتتتاا15و  تتتتتتاالستتتتتتباا   تتتتتت اا را تتتتتت اوإلتتتتتتتت  ا 

ا.اا ةر    
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ع تشىىىىىىكيل لجنىىىىىة لدارسىىىىىىة طلبىىىىىات مشىىىىىىاريع الجمعيىىىىىات واالمركزيىىىىىىة فىىىىىي محافظقىىىىىىة العقبىىىىىة حيىىىىىىث قىىىىىرر المجلىىىىىىس تمديىىىىىد مىىىىىىدة اسىىىىىىتقبال موضىىىىىونىىىىىاقش االعضىىىىىىاء   -7

 م وذلك ألتاحة الفرضة امام عدد اكبر من  الجمعيات لالستفادة من هذا الدع30/8/2021الطلبات حتى نهاية دوام يوم االثنين الموافق 

 

 

صفحات . اربع  ( واقفل محضر االجتماع وعدد صفحات    والنصف ظهرا  الواحدة الساعة ) وعليه انتهى االجتماع في تمام i  

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

 المحامي طه  عواد المغاريز      حافظ يوسف الزبون                                                                                              


