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 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 13/10/2022تاريخ   (19/2022رقم الجلسة )

   صباحا   العاشرةالساعة 

    انعام المفتي/ جناح الوزير  المكان قاعة

 أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات 

 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 الشؤون السياسية والبرلمانية السيد سعد الوزي 4-

-5  ممثل وزارة البيئة العضايلةالمهندس هيثم  

6-  ممثل وزارة وزارة الداخلية السيد طارق المجالي 

7-  ممثل وزارة الثقافة السيد احمد العونه 

8-  ممثل وزارة السياحة واالثار السيد محمد الجبور 

9-  ممثل وزارة األوقاف  السيدة حسناء العنانبة 

10-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري االنسة زين السحيمات 

11-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري فكتور سليمانالسيد وائل  

12-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري احمد شطناويالسيد  

13-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري السيدة نتاشا الشوارب 
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 محمد الجبور   / نتاشا الشوارب  -: الغياب    . 
 
 

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

   -: جدول االعمال

  - :وعلى النحو التالي جمعية (11جمعيات عدد ) تسجيل .1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة الثقافة. -

 وزارة السياحة واالثار. -

 وزارة الزراعة. -

 جمعيات اجنبية  -

 حسب الكشف المرفق.تعديل انظمة اساسية للجمعيات  طلبات .2

 . حل جمعيات حسب الكشف المرفق.3

م، والمتضتتتتتتما الموافقتتتتتتة علتتتتتتى تستتتتتتجيل جمعيتتتتتتة احتتتتتترار ال ضتتتتتتار 17/7/2022( تتتتتتتاري  13/2022استتتتتتتكما  لتتتتتترار المجلتتتتتت  الستتتتتتا ق رلتتتتتت  ) .4

 الطريق الى ال ير ال يرية " حسب االستدعاء المقدم ما المفوض.ال يرية شريطة تعديل اس  الجمعية ليصبح جمعية " 

منالشتتتتتتة االستتتتتتتدعاء المقتتتتتتدم متتتتتتا رالتتتتتتي  جمعيتتتتتتة االمتتتتتتل للتنميتتتتتتة االجتماعيتتتتتتة والمتضتتتتتتما التبتتتتتتر   تتتتتتالمبنى لمدرستتتتتتة لتتتتتتب ا ساستتتتتتية التتتتتتتي    .5

 تعرضت  عض سقوف الصفوف المدرسية للسقوط والتي تحتاج صيانة لمدة فصل دراسي.

 

 منالشة توصيات لجنة االستثمار واالسترداد والمتا عة.   . 6

 

 .تغطية نفقات اعالن حل جمعيات في الصحف اليومية   .7



3 
 

 

 القرارات

 اميا عام سجل الجمعيات/عطوفة  االجتما اجتمع اعضاء مجل  ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحدديا لمنالشة جدو  ا عما  سالف الذكر، وترأس 

  نوده.ولرر المجل  الموافقة على جدو  االعما  واعتماده رسميا  كافة إدارة سجل الجمعيات  رالي  مجل ناالب 

متتتتتا يتعلتتتتتق  تستتتتتجيل الجمعيتتتتتات تتتتتت  استتتتتتعراض طلبتتتتتات الجمعيتتتتتات المقدمتتتتتة حستتتتتب تصتتتتتنيف الجمعيتتتتتات المعتمتتتتتد متتتتتا الستتتتتجل ولتتتتتام ممثلتتتتتي  فتتتتتي -1

التتتتتوزارات الم تصتتتتتة  عتتتتترض الجمعيتتتتتات ال اصتتتتتة  كتتتتتل وزارة متتتتتع وضتتتتتع التوصتتتتتيات الفنيتتتتتة للتتتتتوزارة علتتتتتى كتتتتتل جمعيتتتتتة حيتتتتت  تمتتتتتت الموافقتتتتتة 

 لية:على تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التا

   ( :4 وزارة التنمية االجتماعية ) جمعيات    . 

 (  1وزارة الداخلية ) جمعية  . 

  جمعية ( 1)   الثقافةوزارة . 

  ( جمعية1)   السياحة واالثاروزارة 

 ( جمعية .1وزارة الزراعة ) 

 ( لعدم تحقيق شروط التسجيل .2وفي صعيد متصل  لرر الجل  عدم الموافقة على تسجيل جمعيات ) 

 

لتتتتترر المجلتتتتت  الموافقتتتتتة علتتتتتى وعليتتتتت    جمعيتتتتتة (26نتتتتتالض االعضتتتتتاء طلبتتتتتات تعتتتتتديل االنظمتتتتتة االساستتتتتية المقدمتتتتتة متتتتتا الجمعيتتتتتات وعتتتتتدد ا )  -2

وإصتتتتتدار  توصتتتتتيات متتتتتدير مديريتتتتتة ستتتتتجل الجمعيتتتتتات وعطوفتتتتتة امتتتتتيا عتتتتتام ستتتتتجل الجمعيتتتتتات فيمتتتتتا يتعلتتتتتق  تعتتتتتديل االنظمتتتتتة االساستتتتتية للجمعيتتتتتات

 . ا صو   ا نظمة ا ساسية لكل منها حسب

 

(بمال باالحن  بماعماتالحلبمانحوالنب انالح بعسالببمناالت بماالحا بماال  ت ب1/أ/20عمالً باحكاالحابمامالح) ب بو نالض ا عضاء موضو   حل الجمعيات وعلي  لرر المجلت  -3 

 ماماتنةباهبمااح با م ببعماتةب(ب17مامخمصباالبعماتةبا  بمعسسبم)م  باعلبماعماتحلبمام موقةبعسببكلبماعماتحلبو بمااشفبمام وقبكلبكام ب ع))هحب 

(بمال باالحن  بماعماتالحلب4/ /20 و باالتحقبمملاللباال  بمامعسالسب بعمالً باحكاالحابمامالح) ب ُع  بالبتمع أبم بهنمبماق م بواعتبار الكشف المرفق  ماكلباالبعماتة

كاللبعماتالحلبب(7مامحاتالةب عال))هحب باال  بمعسالسبم)م  باالعلبماعماتالحلبمام موقالةبعسالببكاللبماعماتالحلببعماتالةلبانح بعسببمنات بماحا بما  ت بمامخمصباا بمانحون

بب.مخمتح يبانح بعسبب غاةبمألعضح باكسهحبكلبمخمتح تح ب

 م، 29/9/2022( تتتاري  18/2022ولتتراره رلتت  ) م،17/7/2022( تتتاري  13/2022رلتت  )ماالالما أبأعضالالح بمعسالالسبس)م  باالالعلبماعماتالالحلباالال م  بامالالحبب-4

و االشارة الى االستدعاء المقدم ما المفتوض  تاستي  الجمعيتة والتذ  ال يرية شريطة تعديل اس  الجمعية  ال ضراءوالمتضما الموافقة على تسجيل جمعية احرار 

ليصتبح است  الجمعيتة الطريتق التى جمعية الطريق الى ال ير ال يرية لرر مجل  إدارة سجل الجمعيات الموافقة علتى االست  المقتتر  يطلب في  تعديل االس  ليصبح 

ب.ال ير ال يرية  دالً ما جمعية احرار ال ضراء ال يرية
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ا،ب23/5/2022امالح ت بب مام ااالةعطفح بعسببمالمفحاتةبماما مةبمالحات ب  م  بمامنمتالةبمالعممحعتالة/بلالن) قب)عالابماعماتالحلب عماتالةبمالماللباسمنمتالةبمالعممحعتالةبب-5

(ب)تنالالح بمالال)ودبمقالال)مح بعسالالبب)وامالالت باالالن تح باحوضالالحوةبماالالببأعالال  ب125 بمقالال)م  مقحاالاللبمتعالالح بشالاله يببماعماتالالحل)عالالاباخلالال صبمشالالاحلبمامانالالببمااحدالال)بالالالن) قب

اامالح ب دالتسبعماتالةبمالماللباسمنمتالةبب احوشالح   مامح ، مااه اح ،ل فبلك ،بض تاةبماماقفحل،بض تاةبماماح ف(بخًلبوم  بمشاحلبمامان بمال باااللبماعماتالةب

ا، ماالنيبتطسال بوتالهبمام موقالةبعسالببماالمامحلبمامانالببالالحالبم) االةباال بمألاحاالتةبمامال بما ضاللبااالأبمااال فب5/10/2022مالح ت بب1/3مالعممحعتةب اابلبج/ب

ظال  فبمالفتةبوتهحبماببمنهتح ملبمااق فب مام بهال بعاالح  بعال بلالف فب تالحأبمألطفالحلب اضالمح بماالمم م تةب) ماالةبمألطفالحلب)  بمنقطالحعهابعال بما) ماالةب ا

س)م  باعلبماعماتالحلب مال باالح بماماالة اتةبمامعمماتالةب ما تال بمامشالح اةباالت بماقطالحابمااالحاب ماقطالحابمامطال ع باسمعمماالحلبماماالمه)وةبلكتةب آمنةبا  بمعسسب

فحاتالةبقبعستالهبضالم بمالممام موقةبعسببمامامحلبمامانببم باالب  م  بمام اتةب ماماستاب/بم) اةبا بمألاحاتةب معفح بماعماتةبمال ب)والدباتمالةبمالتعالح بماشاله يبماممفال

ا،بعسالبب2022/2023نهحتةبمافللبما) ما بماثالحن بااالحاببالبتمعح  ا،بااحتةبمالنمهح بم بمعمحلبلتحنةبماا فبمالفتةب ام ع)ب13/10/2022ماما مةباسفم  بم ب

 اال  بمامعسالسبماستالفبم)ت تالةب (م بممكملب  م  بمام اتةب ماماستابا)ودبمالعمحلبمامشاتستةب بمح ب،باه اح ب،بل فبلك ب،بض تاةبماماقفحلب،بض تاةبماالح فب

ب  مسكقباًمفحاتةبمامشح بماتهحبمعً بكا بمألل لب.باإع)م)ماشة  بماقحن نتةب/ب  م  بمامنمتةبمالعممحعتةب

بمامعسسبمام موقةبعسببماطتةبمعً بنفقحلبكلبعماتحلبو بمالكفبمات متةب.با  ب-7

بظه م بب(ب11.30 منمهببمالعممحابو بممحابمااحعةب

ب

 

 امين سر مجلس ادارة سجل الجمعيات

 حافظ يوسف الزبون                                                                                                                                                 

معسالالالالالسبم)م  باالالالالالعلبماعماتالالالالالحلبمام موقالالالالالةبعسالالالالالببم لالالالالالتحلباعنالالالالالةبمالاالالالالالمثمح ب مالاالالالالالم )م)ب ماممحااالالالالالةبامالالالالالحبعالالالالالح بوالالالالال بمكضالالالالال بمالعممالالالالالحابباالالالالال  بب-6

ُعالالالالالالال  بالبتمعالالالالالالال أبمالالالالالالال بب(بعماتالالالالالالالحلب معماالالالالالالالح بمااشالالالالالالالفب مامكضالالالالالالال 7اب احااشالالالالالالالفبمام والالالالالالالقب عالالالالالالال))هحب 22/9/2022(بمالالالالالالالح ت ب16/2022 االالالالالالالاب 

و   بااااااف   لكشااااااف   مع اااااا ( 12  وبفلكشااااااف  لم ماااااا  و اااااا   ف  28/9/2022(  ااااااف    17/2022كمااااااف  اااااافج ماااااام م  اااااا      مااااااف     اااااا   وبهالالالالالالنمبماقالالالالالال م 

بُ زج      زأ من  ذ   لق    و لم   


