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 المملكة األردنية الهاشميــــــــة

 دائرة سجـل الجمعيــــات

 محضر اجتماع مجلس ادارة سجل الجمعيات 

 26/10/2022تاريخ   (21/2022رقم الجلسة )

   صباحا   العاشرةالساعة 

     سجل الجمعيات  المكان قاعة

 أعضاء مجلس إدارة سجل الجمعيات 

 المنصب االسم الرقم

 رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات رياض المفلحمعالي ايمن  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 المجاليالسيد طارق  

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 السيد وائل فكتور سليمان 

12-  ممثل قطاع العمل التطوعي والخيري احمد شطناويالسيد  

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

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

   -: جدول االعمال

  - :وعلى النحو التالي جمعية (12جمعيات عدد ) تسجيل .1

 االجتماعية.ة ــوزارة التنمي -

 وزارة الداخلية. -

 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية . -

 وزارة الثقافة. -

 وزارة الزراعة. -

 جمعيات اجنبية  -

 

 حسب الكشف المرفق.تعديل انظمة اساسية للجمعيات  طلبات .2

 

 . حل جمعيات حسب الكشف المرفق.3

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

  .تغطية نفقات اعالن حل جمعيات في الصحف اليومية   .5
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 القرارات

  امين عام سجل الجمعيات/عطوفة  االجتماعاجتمع اعضاء مجلس ادارة سجل الجمعيات في الزمان والمكان المحددين لمناقشة جدول األعمال سالف الذكر، وترأس 

 بنوده.وقرر المجلس الموافقة على جدول االعمال واعتماده رسميا بكافة إدارة سجل الجمعيات  رئيس مجلسنائب 

ميييييا يتعليييييق بتسيييييجيل الجمعييييييات تيييييا اسيييييتعراص طلبيييييات الجمعييييييات المقدمييييية حسيييييب تصييييينيف الجمعييييييات المعتميييييد مييييين السيييييجل وقيييييام ممثليييييي  فيييييي -1

اليييييوزارات المبتصييييية بعيييييرص الجمعييييييات البااييييية بكيييييل وزارة ميييييع وميييييع التواييييييات الفنيييييية لليييييوزارة عليييييى كيييييل جمعيييييية حيييييي  تمييييي  الموافقييييية 

 لية:على تسجيل جمعيات موزعة على الوزارات التا

   ( :4 وزارة التنمية االجتماعية ) جمعيات    . 

 (  1وزارة الداخلية ) جمعية  . 

  جمعيات( 3)   الثقافةوزارة  . 

  ( جمعية1)   الشؤون السياسية والبرلمانيةوزارة 

 ( جمعية .1وزارة الزراعة ) 

 ( لعدم تحقيق 3وفي اعيد متصل  قرر الجلس عدم الموافقة على تسجيل جمعيات ). شروط التسجيل 

قيييييرر المجليييييس الموافقييييية عليييييى وعليييييي    جمعيييييية (18نييييياقض االعضييييياء طلبيييييات تعيييييديل االنظمييييية االساسيييييية المقدمييييية مييييين الجمعييييييات وعيييييدد ا )  -2

وإايييييدار  تواييييييات ميييييدير مديريييييية سيييييجل الجمعييييييات وعطوفييييية اميييييين عيييييام سيييييجل الجمعييييييات فيميييييا يتعليييييق بتعيييييديل االنظمييييية االساسيييييية للجمعييييييات

 . ية لكل منها حسب األاول األنظمة األساس

(بمال باالحن  بالعماتالحلبالنحوالنب انالح بعسالببمناالت بماالحل بالال  ت ب1/أ/20المالحة ب ببعمالً باحكاالح و ناقض األعضاء موموع  حل الجمعيات وعلي  قرر المجليس -3 

 الماتنةباهباااح با ا ببعماتةب(ب14المخمصبلالبعماتةبا  بمعسسباةا  باعلبالعماتحلبالم اوقةبعسببكلبالعماتحلبو بالاشفبالم وقبكلبكام ب عةةهحب 

(بمال باالحن  بالعماتالحلب4/ /20 و باالتحقبمملاللباال  بالمعسالسب بعمالً باحكاالح بالمالحة ب ُع  بالبتمع أبم بهنابالق ا بواعتبار الكشف المرفق  الكلبلالبعماتة

كاللبعماتالحلبب(4المحلتالةب عالةةهحب باال  بمعسالسباةا  باالعلبالعماتالحلبالم اوقالةبعسالببكاللبالعماتالحلببعماتالةلبانح بعسببمنات بماحل بال  ت بالمخمصبلا بالنحون

بب.غاةباألعضح باكسهحبكلباخمتح تح باخمتح يبانح بعسبب 

بنحاشباألعضح بم ض عبإعحة بالنظ بكتثبا  بالمعسسبالمأاتةبعسببا ا هبالاحاقب الممضم بعة بالم اوقةبعسببالماعتلب.ب-4

با  بالمعسسبالم اوقةبعسببمغطتةباعً بنفقحلبكلبعماتحلبو باللكفبالت متةب.ب-7

 امين سر مجلس ادارة سجل الجمعياتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببظه ا بب(ب11.00 انمهبباالعممحعبو بممح بالاحعةب

 حافظ يوسف الزبون                                                                                                                                                 


