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ب( من نظام /6أسس الصرف من حصيلة اليانصيب الخيري االردني الصادرة استناداً الحكام المادة )

 2019لعام  (161)اليانصيب الخيري االردني رقم 

 

 المقدمة 

أ+ب( من النظام المذكور والتي /6واستناداً للمادة ) 2019 ( لعام161حيث أن نظام اليانصيب الخيري رقم )

 تنص على ما يلي:

العام والجمعيات  تخصص حصيلة اليانصيب لإلنفاق على الوجوه الخيرية التي يتوالها االتحاد -أ

 .، وبما ينسجم مع غايات وأهداف االتحادإلية  الخيرية المنضمة

الهيئة اإلدارية وفق أسس ومعايير تضعها لهذه الغاية يتم الصرف من حصيلة اليانصيب بقرار من  -ب

 ويوافق عليها الوزير.

( من النظام 1أ//5/2تم وضع هذه األسس تلبية للمادة المذكورة أعاله واستناداً لنص المادة )

سس يعتمدها قديم دعم مالي سنوي وفق معايير وأ" ت : األساسي لالتحاد العام والتي تنص على

 في نطاق السياسة العامة". الهيئة اإلدارية

 كر أعاله:والمعايير تلبية لما ذ   بأدناه األسس

 :أوالً: أوجه اإلنفاق  

 المصاريف التشغيلية لالتحاد العام . .أ

 .ة وبرامج االتحاد العام طدعم أنش .ب

 لها . محافظات والجمعات الخيرية التابعةدعم اتحادات الج. 

  المعوقين.حصة المجلس األعلى لشؤون األشخاص د. 

 تقديم المساعدات العينية والنقدية لالفراد واالسر الفقيره.هـ. 
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 :: أسس ومعايير اإلنفاق ًثانيا      

 المصاريف التشغيليه -أ

 مين الصحي.لحقاتها من الضمان اإلجتماعي والتأالرواتب واألجور وم .1

( 7للجمعيات الخيرية وعددها )ل مراكز التربية الخاصة التابعة لالتحاد العام يمصاريف تشغ  .2

 مراكز.

 الصيانة والعقود واالتفاقيات. .3

 القرطاسية ، شراء األجهزه واالثاث(.:)دارية والتشغيلية األخرى مثلالمصاريف اإل .4

   لتزامات المالية لالتحاد العام اتجاه الغير.اإل .5

 

 االتحاد العام وهي :ة والتعليمات المعمول بها في *ويتم الصرف بناًء على األنظم      

 النظام األساسي .. 1

 نظام اليانصيب الخيري األردني .. 2

 النظام المالي .. 3

 نظام شؤون الموظفين.. 4

 نظام اإلنتقال والسفر.. 5

  نظام اللوازم.. 6

 قرارات الهيئة اإلدارية بما ال يتعارض مع األنظمة والقوانين المعمول بها .. 7

 

 : االتحاد العامأسس دعم أنشطة وبرامج  -ب

 ) دورات تدريبة ، مشاركة مؤتمرات وندوات(تنفيذ األنشطة والبرامج التي يتبناها االتحاد العام     

رامج تنموية يتم استحداثها بما ال يتعارض مع األنظمة والقوانين المعمول بها في االتحاد العام وأي ب

 . الهيئة اإلدارية لالتحادبموجب قرار 

 

 

 



 

3 

 

 : ي دعمه التحادات وجمعيات المحافظةاألسس والمعايير التي يعتمدها االتحاد العام ف: ج.     
 

ى االتحاد العام للجمعيات الخيرية وضمن أن يكون اتحاد المحافظة مسدداً الشتراكه السنوي لد : والً أ

 .المدة القانونية

 معتمده من قبل مدقق  لالتحاد العام اتحاد المحافظة ميزانية اتحاده عن آخر سنة مالية أن يقدم : ًثانيا     

 .حسابات معتمد

من االتحاد العام وجه صرف أخر دعم حصل علية أن يقدم اتحاد المحافظة كشفاً تفصيلياً حول أ : ً ثالثا

 والقرارات وذلك قبل التقدم بالحصول على دعم جديد. قمعززاً بالوثائ

اعتبارا ً ن يتقدم بطلب لهذا الدعم أ ةاد العام فيجب على اتحاد المحافظللحصول على دعم من االتح  : ًرابعا
 :من حيث  طبيعة الدعم المطلوب فيه يوضحمن كل عام و  1/4من 

 

  التحاد المحافظة للمساعدة في النفقات التشغيلية  فهل هذا الدعم .1

 التابعة له لجمعيات ل المالي المباشر دعملل أو .2

 ينوي أتحاد المحافظة و/او الجمعية تنفيذها .التي  و البرامج للمشاريعأو  .3

 

بينما يتم هذا  دعم مالي مباشر ألي جمعية خيرية من االتحاد العام مباشرة ال يتم صرف أي : ًخامسا

 له هذه الجمعية. ير مباشرة من خالل اتحاد المحافظة التابعةالدعم بصورة غ
 

للجمعيات سس والمعايير التي يطبقها في دعمه اتحاد المحافظة تزويد االتحاد العام باأل على : ًسادسا

تحقيقاً  وتعميمها على الجمعيات الخيرية في المحافظةسس عالن عن هذه األالتابعة له بحيث يتم اإل

 للشفافية.

 

 

 

 

ة التي وأسماء الجمعيات الخيري عدادأويد االتحاد العام بكشف تفصيلي باتحاد المحافظة تز على : ًسابعا

 .رفاق صورة طبق االصل عن مستند القبض الذي تم استالمه من الجمعيةإاستفادت من الدعم وحجمة و

طلب الدعم المقدم  ن ينفذها اتحاد المحافظة فيجب علىحال طلب دعم للمشاريع التي يمكن أ في : ً ثامنا

 واضحة الجوانب التالية : أن يتضمن بصورة
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 ليه.إ روع ومسوغاته وأهدافه ومدى الحاجةعن الجدوى االقتصادية للمشملخص  .1

 الجهات المستهدفه من هذا المشروع. .2

 النتائج المتوقعة واالثار االيجابيه المستدامة للمشروع. .3

 كيف يساهم هذه المشروع  في تحسين نوعية الحياة للمجتمع المحلي. .4

 شروع من الجوانب )الفنية ،المالية، االدارية(.قدرة االتحاد على ادارة وتنفيذ وادامة الم مدى .5

 % من قيمته.25المالية بالمشروع بما ال يقل عن  لدى االتحاد المقدرة على المساهمة ال بد ان يكون .6

يكون المشروع لغايات تنفيذ شراء مركبات او لغايات البنية التحتية او بناء مقر، وانما مشروع  ن الأ .7

 انتاجي تشغيلي تنموي .

 لقياس مدى التحسن في نوعية الحياة للمجتمع المحلي.  (KPIماهي معايير االداء الرئيسية )  .8

لمعطيات ضمن هذه ا الذي تقدم به اتحاد المحافظة تقوم لجنة من المختصين بدراسة المشروع  .9

طلب مزيداً من المعلومات  لهذه اللجنة بنتائج هذه الدراسة حيث يمكن والتنسيب للهيئة االدارية

 .المعني المتعلقة بالمشروع من االتحاد

 

 

 

 

 

 

عم ن ينظر في طلبات د( اعاله فإن االتحاد العام يمكن أ5مما ورد في البند رقم ) على الرغم  : ًتاسعا

بحيث يكون طلب الدعم بها بعض الجمعيات في المحافظات  ن تتقدمالمشاريع النوعية والتي يمكن أ

 ( اعاله  .8المشار اليها في البند رقم )للجوانب متضمناً 

بصورة تدريجية من الدعم المالي المباشر التحاد المحافظة الى دعم المشاريع  سيتم االنتقال : ًعاشرا

 التي تسهم في تحسين نوعية الحياة للمجتمع المحلي.النوعية  والبرامج 
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من نسبة صافي إيرادات اليانصيب الخيري األردني سنوياً ( %20)رصد ما اليتجاوز  يتم : الحادي عشر

 .اتحادات وجمعيات المحافظات والمشاريع المقدمة من خاللها لدعم 

 
 

 إليه: ةمالمنض ة في دعمه للجمعيات الخيريةيعتمدها اتحاد المحافظ يجب ان : األسس والمعايير التيد. 

 وتعديالته . 2008( لسنة 51وفق احكام قانون الجمعيات رقم )أن تكون الجمعية مسجلة  -1

أن تكون الجمعية منتسبة التحاد المحافظة ومسددة إلشتراكها السنوي التحاد المحافظة وضمن  -2

 المدة القانونية .

 يكون قد مضى على تأسيس الجمعية عامان فأكثر .أن  -3

 .المقر ملكاً أو مستأجراً  يكون للجمعية مقر تمارس اعمالها فيه بحيث يكون هذاأن  -4

تقدم الجمعية ميزانيتها عن آخر سنة مالية بحيث تكون هذه الميزانية مدققة من قبل مكتب تدقيق أن  -5

 حسابات قانوني معتمد.

 فأكثر . عضو( 25)عن الهيئة العامة للجمعية ال يقل عدد أعضاء أن  -6

 .يراعى أن يكون الدعم موجهاً بصورة رئيسية لالنشطة النوعية التي تنفذها الجمعية  -7

 

 

 

 

ً عن آخر دعم حصلت علية من اتحاد المحافظة قبل  -8 ً تفصيليا التقدم بطلب أن تقدم الجمعية كشفا

وجه صرف الدعم والجهات المستفيدة منه، على بحيث يبين هذا الكشف أ لحصول على دعم جديدل

 يكون هذا الكشف معززاً بالوثائق والقرارات المتعلقة به.أن 

ن تكون الجمعية ناشطة وفاعلة في المجتمع المحلي وتقدم خدمات نوعية متميزه تعود بالفائدة أ -9

و أالموضوعية و/ على ابناء المجتمع المحلي بحيث يكون هذا النشاط معززاً ببعض المؤشرات

 .ةالبيانات الموثق
 

عية متوقفة عن العمل أو تم حلها أو إزالة عضويتها من اتحاد المحافظة أو تم أن ال تكون الجم -10

 المحدد من وزارة التنمية اإلجتماعية . توجيه إنذار لها ولم تقم بتصويب أوضاعها حسب الفترة
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في توزيع المساعدات أو تقديم الخدمات  تعتمدها الجمعيات الخيريةيجب ان : األسس والمعايير التي  هـ

 للمستفيدين منها :

 

 . خيرية من سكان المحافظة / المنطقةيكون المستفيدين من الدعم المقدم من الجمعية ال أن والً:أ

ً بأ أن يكون لدى : ً ثانيا بحيث يكون هذا  سماء المستفيدين من خدمات الجمعيةالجمعية كشفاً تفصيليا

مثل صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية االجتماعية  متفقاً مع كشوفات الجهات الرسمية الكشف

 وغيرها.

ً  ن تقدمأ : ً ثالثا عن الجهات التي استفادت من الدعم المقدم لها من االتحاد العام  الجمعية كشفاً تفصيليا

 .الالزمة عززاً بالوثائق والقراراتاو اتحاد المحافظة بحيث يكون هذا الكشف م

 ولى.األ قارب من الدرجةاألالجمعية للمستفيدين من خدماتها  الدعم الذي تقدمهمن  أن يستثنى : ً رابعا     

 

 

 

 

 

 

 سر التي  :ولوية في الدعم المقدم من الجمعية لألتعطى األ : ً خامسا         

 لها مصدر دخل ثابت . يوجد ال.1

 متوفي(.ال معيل لها قادر على العمل : )مريض أو .2

 ال يوجد لديها أبناء قادرين على العمل..3

 تتقاضى مساعدات من صندوق المعونة الوطنية ولجان الزكاة..4
 

 شخاص.أ (5يزيد عدد أفرادها عن ).5

 من ذوي اإلعاقة. شخص يوجد بها.6

 

 و. المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين:

والتي  (2أ//15)المادة رقم  2007( لسنة 31يصرف استناداً إلى قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم )

 يلي : تتكون الموارد المالية للمجلس مما -تنص على : أ
 

 %( من صافي أرباح اليانصيب الخيري األردني الصادر عن االتحاد العام للجمعيات الخيرية 10)
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 األسس لرفعها  اعتماد هذه ( 16/8/2021( تاريخ )23/2021الهيئة االدارية باجتماعها رقم ) قررت

ي تعديل على هذه األسس والمعايير جراء أيجوز إحيث ال  لمعالي وزير التنمية اإلجتماعية للموافقة عليها

 .  ًبعد موافقة معالي الوزير خطيا الإالمذكورة 
 

 


