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 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 م5/1/2022تاريخ   (1/2022رقم الجلسة )

 

   العاشرة صباحا  الساعة 

  اجتماعات سجل الجمعيات  المكان قاعة

 

 

 االعضاء الحضور

 المنصب االسم الرقم 

 رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات المفلحمعالي ايمن رياض  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-

 ممثل وزارة البيئة   العضايلةالمهندس هيثم  6-

 ممثل وزارة وزارة الداخلية  السيد طارق المجالي   -7

 ممثل وزارة السياحة واالثار ة انسام ملكاوي السيد  -8

9-  / غيابممثل قطاع العمل التطوعي والخيري السيدة نتاشا الشوارب 

10-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري االنسة زين السحيمات 

11-  / غياب قطاع العمل التطوعي والخيريممثل  السيد وائل فكتور سليمان 

12-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري احمد شطناويالسيد  
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 السيد وائل فكتور سليمان . الغياب / 
 / السيدة ناتاشا الشوارب  .         

. 

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

 

   :جدول االعمال

 

  -جمعية وعلى النحو التالي:  (22جمعيات عدد ) تسجيل -1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. -

 وزارة البيئة. -

 وزارة الثقافة. -

 وزارة الصحة. -

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين. -

 جمعيات اجنبية  -

 

 ( جمعية.12تعديل انظمة اساسية للجمعيات عدد ) طلبات-2

 ( جمعية.12حل جمعيات عدد )-3

 إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على تسجيل جمعيات .-4

مشةةةةةةروحات مديريةةةةةةة الشةةةةةةؤون القانونيةةةةةةة فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةد يةةةةةةاعتراة جمعيةةةةةةة مصةةةةةة  النةةةةةةور ل مةةةةةةراة الصةةةةةةدرية  فةةةةةةر  جمعيةةةةةةة فيمةةةةةةا  مناقشةةةةةةة -5

ينةةةةةا  علةةةةةى قةةةةةرار مجلةةةةةا سةةةةةايد والمتلةةةةةمن عةةةةةدم الموافقةةةةةة علةةةةةى ايلولةةةةةة رمةةةةةوا  الجمعيةةةةةة فةةةةةر   يتعلةةةةةد يعةةةةةدم ايلولةةةةةة رمةةةةةوا  الجمعيةةةةةة فةةةةةر  ا ردن

 متحدة االمريكية.ا ردن الى الجمعية االم في الواليات ال

لةةةةةةد   رسةةةةةةوم( دينةةةةةةار وفلةةةةةة  لةةةةةةدف  500مناقشةةةةةةة مةةةةةةيررة مةةةةةةدير مديريةةةةةةة ضةةةةةةندوف دعةةةةةةق الجمعيةةةةةةات والمتلةةةةةةمن طلةةةةةة  سةةةةةةل ة ماليةةةةةةة مقةةةةةةدار ا )-6

 المحلولة. الباص العائد لد  جمعية ر الي مرج الحمام   دائرتي الجمارك والترخيص من اجل شط 
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  -م، والمتلمنة ما يلى: 2022معيات والمتعلد يالية عمل الصندوف لعام مناقشة محلر اجتما  مديرية ضندوف دعق الج-7

 إعادة تشكيل لجنة المكافأة.-1

 إعادة تشكيل لجنة االستثمار واالسترداد والمتايعة.-2

 م.2022الية الدعق من مخصصات الصندوف لعام -3

 

 توضيات لجنة االستثمار واالسترداد والمتايعة. مناقشة -8

 

 -:االجتماعوقائع 

 

اجتمعععععع امجعععععار  سجعععععم ااا ف  عععععس  السمانعععععاد نعععععق الج عععععام والملعععععام المرعععععجاما لم اق ععععع  جعععععجو  ا ممعععععا   عععععال  الععععع     و ععععع    االجتمعععععاع 

وقععععععع   المسجعععععععم الموانعععععععع  مجععععععع  جعععععععجو  االممعععععععا   ئعععععععنم  سجعععععععم عاا ف  عععععععس  السمانعععععععاد  نائععععععع /مطونععععععع  ا عععععععنا معععععععا   عععععععس  السمانعععععععاد 

 وامتمااه   منا بلان  ب واه 

 ععععععا متاجععععععم بتتععععععسن  السمانععععععاد  ععععععم ا ععععععتا ال مجيععععععاد السمانععععععاد المعج عععععع   تعععععع    عععععع ن  السمانععععععاد الماتمععععععج  ععععععا التععععععس  وقععععععا  نععععععق  -1

 مثجععععععق الععععععوةا اد المجت عععععع  باعععععع ل السمانععععععاد الجالعععععع  بلعععععع  وةا ف  ععععععع و ععععععع التولععععععناد ال  نعععععع  لجععععععوةا ف مجعععععع   عععععع  جمانعععععع   نعععععع  

 ن : مت الموانع  مج   تسن  جماناد  وةم  مج  الوةا اد التال

    ( : 9وةا ف الت من  االجتمامن     ) جماناد . 

  ( جمان .2: )   الجاخجن وةا ف 

 (    جماناد .1وةا ف الثعان ) 

  ( جمان  .1) ال ر  وةا ف 

  ( جماناد .  9ومج  لانج ذلك  ق   المسجم مج  الموانع  مج   تسن  السماناد ) 

وقعععععع   المسجععععععم الموانععععععع  مجعععععع   مجعععععع ( 12نععععععاقا االمجععععععار مجيععععععاد  اععععععجم  االنلمعععععع  اال ا ععععععن  المعج عععععع   ععععععا السمانععععععاد ومععععععجا ا ) - -2

  ولعععععععناد  عععععععجم   جم مععععععع   عععععععس  السمانعععععععاد ومطونععععععع  ا عععععععنا معععععععا   عععععععس  السمانعععععععاد ننمعععععععا متاجعععععععم بتاعععععععجم  االنلمععععععع  اال ا عععععععن  لجسمانعععععععاد

 . وعلجا  ا نلم  ا  ا ن  لل    ها  ت  ا لو  

 نعععععع  قععععععع    جمانعععععع ( 12نععععععاقا االمجععععععار  و ععععععوع  عععععع  السمانععععععاد الم تعععععع  بهععععععا بالرععععععع   ععععععا قيعععععع  الععععععوةا اد المجت عععععع  ومععععععجا ا ) -3

 .المسجم الموانع  مج   جها  ت    تن  الوة اد المجت   

 

 ( جمانععععععاد 3نععععععاقا االمجععععععار  و ععععععوع امععععععااف ال لعععععع  نععععععق قعععععع ا  مععععععج  الموانععععععع  مجعععععع   تععععععسن  جمانععععععاد ومععععععجا ا )ومجعععععع  لععععععانج اخعععععع    -4

 .  ن  ق   المسجم التأ نج مج  ق ا اه التابم والمتجما مج  الموانع  مج  التتسن  
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ال ععععععج م  ننمععععععا متاجععععععم بععععععع ا   سجععععععم  لأل عععععع ال و ععععععوع   اق عععععع  االمتعععععع ال المعععععععج   ععععععا جمانعععععع    عععععع  ال ععععععو   نععععععانا ا مجععععععار  -6

   والمتجععععععععما مععععععععج  الموانععععععععع  مجعععععععع  امجولعععععععع    ععععععععوا  السمانعععععععع  نعععععععع ع 21/10/2021  ععععععععا م ( 20/2021 قععععععععم )   السمانععععععععادعاا ف  ععععععععس  

وباععععععج امععععععجع  مجععععععار المسجععععععم مجعععععع    عععععع و اد     عولعععععع  العععععع  السمانعععععع  اال  نععععععق الوالمععععععاد المترععععععجف اال  ملنعععععع  والغنعععععع ا  ام  الم عولعععععع  

مجعععععع  امجولعععععع    ععععععوا  السمانعععععع  نعععععع ع ا  ام العععععع  الععععععجائ ف العانوننعععععع  قعععععع   المسجععععععم التأ نععععععج مجعععععع  قعععععع ا ه التععععععابم والمتجععععععما مععععععج  الموانععععععع  

 (  ا قانوم السماناد ال ان  .25السمان  اال  نق الوالماد المترجف اال  ملن  لتاا  ها  ع ا لا  المااف  قم )

 

   والمتجععععععما مجععععععع  جمانعععععع   ععععععع   الرمعععععععا  2021/ 12/ 15 عععععععا م   6208االجتمامنععععععع   قععععععم   ع/ الت منعععععع   اق عععععع   تعععععععا   اععععععالق وةمععععععع   -7

( ام ععععععا  وذلععععععك لععععععجنع   ععععععو  لععععععجئ اائ  ععععععق السمععععععا   والتعععععع خن  الاائععععععج لجسمانعععععع  ومجنعععععع  قعععععع   500لمرولعععععع   ععععععج    النعععععع   عععععععجا  ا )/ا

 المسجم  روم  المو وع ال  الجائ ف العانونن  لينام ال اي ب لك  .

 

    2022ولس   اال تثما  واال ت ااا والمتابا  لاا   الملانآد ور ق    سجم عاا ف  س  السماناد الموانع  مج    لن  لس    ومج   -8

 

اد ناقا  مجار المسجم مم    اقج   ا  ج  اد ل جوق امم السماناد والمتاجع  بالهائمنا مج  وجو م و اجم  خط  االن اق  ل  جوق امم السمان -9

2021لاا    

تابا   ت  ا لو   ما ناقا  مجار المسجم  و وع لس   اال تثما  واال ت ااا والم -10   

 

 

ظه ا( واق    رج  االجتماع ومجا ل راد  ا بع  ل راد                                                      الثانن  م   ومجنه انته  االجتماع نق  ما  التام  ) - -2

                                   

 

          ا نا     سجم ااا ف  س  السماناد                                                                    

       انظ مو   الجبوم                                                                                              


