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 المعدلةالالئحة التنظيمية لصندوق اللجنة االجتماعية 

 2015ل( لسنة  /7 رقم )

  -:والنفاذ  االسم( : 1المادة )

ا من ويعمل به 2015( لسنة ل /7رقم )المعدلة  االجتماعيةلصندوق اللجنة  الالئحة التنظيميةهذه الالئحة " تسمى
 .تالي لها اجتماعة العامة في أول تاريخ إقرارها من الهيئة اإلدارية على أن يتم المصادقة عليها من الهيئ

 -:( : التعريفات  3المادة ) 

 التالية أينما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على خالف ذلك : يكون للكلمات        
 : جمعية معهد تضامن النساء األردني الجمعية -أ 
 .األردني : صندوق اللجنة االجتماعية لجمعية معهد تضامن النساء صندوق  -ب
 : اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الصندوق .االجتماعيةاللجنة  -ت
 المالية للصندوق  اللتزاماتهمالمشتركات والمشتركين المسددين : العامة للصندوق الهيئة  -ث
   ة أو موظفـ / ة أو متعاقد / ة أو متطوعة  أوؤازرة أو إستشاريـ /ة عاملة أو مالمشتركـ / ة : أي عضو /  -ج

 مشاريع / مناطق عمل الجمعية أصبحـ/ت عضوة/ ا في الصندوق. /برامجمنسقـ /ة ألي من 
 اريخ االنتساب: تاريخ دفع رسم االنتساب للصندوق ت-ح
 األعضاء للصندوق. االشتراك الشهري: القيمة الشهرية المقررة التي تدفع من قبل -خ
 .للموظفـ / ة و / أو المتعاقد/ ة إلجماليالراتب : الراتب الشهري ا -د
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 -( : النشأة والتشكيل: 3المادة ) 
 ينشأ بموجب أحكام هذه الالئحة التنظيمية صندوق تتواله وتديره وتشرف على أعماله لجنة تسمى اللجنة  -أ

كثر شغر أ تشكل عند إقرار هذه التعليمات ويعاد تشكيلها سنويا في بداية شهر كانون الثاني أو كلما االجتماعية
 . الرئيسة التنفيذيةمن شاغرين وذلك بقرار من الهيئة اإلدارية بناءًا على تنسيب 

/ ة  ومحاسبـ ضوات بما فيهم رئيسـ / ة اللجنة وأمينـ / ة السرعاللجنة االجتماعية من خمسة أعضاء/ تتكون  -ب
  .افهالصندوق، وتكون اللجنة مسؤولة عن حساب الصندوق وأنشطته وتتخذ القرارات المناسبة لغايات تحقيق أهد

 يةاالجتماعيعد قصورًا في مجال بناء الروابط  االشتراكيكون االشتراك بالصندوق اختياريًا إال أن عدم   -ت
 عند إجراء التقييم.  االعتبار عينبوالعالقات والجهود المؤسسية الجماعية ويؤخذ ذلك 

 -( عمل اللجنة : 4المادة ) 

/  وب عنهـلها من بين عضواتها / أعضاءها نائبـ / ة  لرئيسـ /ة  اللجنة تـ / ين اجتماعاللجنة في أول  ىتسم -أ
 ا في حال غيابهـ / او تسمي أمينـ /ة للسر ومحاسبـ / ة للصندوق .

 دوري مرة واحدة في الشهر على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك.تعقد اللجنة اجتماعاتهـا وبشكل  -ب
 هـ / ايكـون نصاب االجتماع قانونيًا بحضور ثالثة عضوات/ أعضاء على أن تـ / يكون الرئيسـ / ة أو نائبـ -ت

 من بينهم.
 تصدر قرارات اللجنة باألكثرية ولرئيسـ/ ة االجتماع صوت مرجح عند تساوي األصوات . -ث
 .محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها ينـ / ة  السر الدعوة الجتماعات اللجنة وكتابة تـ / يتولى أم -ج

 -:(  أهداف الصندوق 5 المادة )

 الروابط االجتماعية بينهم.   االجتماعية لتعزيز في المناسبات مشاركة األعضاء -1
والحفالت والدعوات تقوية التواصل والتكافل االجتماعي بين األعضاء من خالل تنظيم اللقاءات  -2

 .وعائالتهم ألعضاءا /لعضواتوالرحالت ل
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 تقديم المساعدات والمساهمات المالية لألعضاء . -3
 . جمعيةتقوية وتعزيز شعور االنتماء لل -4
من بين وتحقيق التضاتحسين بيئة العمل ول االجتماعيةالعالقات لتنمية مؤسسية تنفيذ مبادرات وبرامج  -5

 األعضاء . 
 الطارئة والملحة للمشتركات / المشتركين . االحتياجاتتلبية  -6

 -:(  : حساب الصندوق 6المادة )

 التوقيع علىويكون لجمعية معهد تضامن النساء األردني اللجنة االجتماعية صندوق  باسميفتح حساب في البنك 
بـ / ة محاسيجوز لال و مجتمعين  الصندوق  ة /ـاللجنة واثنين من األعضاء من بينهم محاسبة  /ـرئيسلكل من الشيكات 

التي  ونات العاجلةالصندوق للمصروفات الطارئة والمعدينار من أموال  تيبما يتجاوز مبلغ مائ االحتفاظالصندوق 
 تقررها اللجنة. 

 -:( : موارد الصندوق 7المادة )
 تساباالنتقديم طلب تدفع مرة واحدة عند ة  /من كل مشتركـدنانير  عشرة مبلغإلى الصندوق  االنتسابقيمة  -أ

 إلى الصندوق . 
 .ة بالصندوق  /مشتركـالشهري يدفع من كل  االشتراكقيمة  شهرياً ان أردنيان دينار مبلغ وقدره  -ب
 واألعضاءالمشتركين  /كاتالمشتر أي من أو من  الجمعيةيجوز قبول التبرعات والهبات لدعم الصندوق من  -ت

 فقط .
  .مدة تزيد على ثالثة أشهر  االشتراكاتالغيًا إذا توقفـ / ت المشتركـ / ة عن دفع  االشتراكيعتبر  -ث
خدمات  سبق دفعها حتى ولو لم تستفد من اشتراكاتال يحق لمن ينتهي إشتراكـهـ / ا ألي سبب المطالبة بأية  -ج

 الصندوق . 
ويحتفظ بها في  ال الصندوق أية موارد تنشأ عن الوفر في كلفة النشاطات أو التبرعات أو إستثمار أمو  -ح

 لصالح األعضاء .  األعضاءالصندوق لصالح 
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 -:( : النشاطات 8المادة )

  لألعضاءاالجتماعية في المناسبات  المشاركة . 
 تقديم الهدايا المالئمة في المناسبات لألعضاء 
  .االحتفال باألعياد والمناسبات 
  للموظفين داخل المؤسسة وخارجها بما في ذلك إقامة الحفالت للعضوات / األعضاء و لقاءات دورية عقد

 والرحالت. 
 العمل انتهاءلألعضاء عند تكريم الم حفالت تنظي. 
 . تنظيم أنشطة ترفيهية لألعضاء وعائالتهم 
 المشتركين /قديم سلف شخصية طارئة  للمشتركاتت. 

 

  -:الصندوق : المساعدات والمساهمات المالية المقدمة من (9)المادة 
 : نشتركيشتركات / المألعضاء الملعضوات / االحاالت التي تمنح فيها المساعدات والمساهمات المالية ل)أ( 
وخمسة  ية( دينار للمرة الثان25للمرة األولى و)أردني لكل مولود  ( دينار35حاالت الوالدة ويصرف لها مبلغ ) -1

 .أربع والدات أقصىعشر دينارًا لكل والدة تالية وبحد 
 ( دينار للمشترك لمرة واحدة فقط .150حاالت الزواج ويصرف مبلغ ) -2
 ر.( دينا50إجراء العمليات الجراحية التي تستدعي دخول مستشفى والعمليات القيصرية للعضو ويصرف مبلغ ) -3
 .أردنيدينار ( 35)امتالك أو االنتقال إلى بيت جديد ويعرف له/ا  -4
 . (35اء مبلغ )يز وتفوق من األعضبجوائز تمتكريم الفائزات / ين  -5
بناءًا على طلب مقدم إلى اللجنة مبين فيه  سلفة شخصية طارئة ال تتجاوز قيمتها ثالثمائة دينار أردنيتقديم  -6

وال تمنح السلف إال مرة واحدة  للشخص في السنة وال يجوز للصندوق منح أكثر من  سبب طلب السلفة.
السلفة من أية مستحقات  أقساط استيفاءسلفتين سنويا، وتحدد شروط تسديد السلفة بقرار اللجنة وللصندوق 
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ت في حال تجاوز موجودا إالف لبناء على تفويض المستلف/ة وال تصرف السة لدى الجمعية /للمستلفـ
   دينار أردني لمنحة سلفتان سنويًا. 1000دينار أردني لمنح سلفة واحدة و 500الصندوق 

 

 -:شروط تقديم المساعدات والمساهمات المالية )ب( 
 . ة /على اشتراك العضو إال بعد مضي ستة أشهرباليد ألي مشارك/ة قيمة أية هدايا أو نفقات ال تصرف  -1
ت لعمليااتقديم الوثيقة الرسمية التي تثبت واقعة الوالدة أو الزواج أو الوفاة أو تقرير طبي معتمد بإجراء  -2

 في ملف الموظف/ة.الجراحية 
خ ن تاريمق تاريخًا سبأالمساعدات والمساهمات  قيمة الهدايا أن ال تكون الواقعة أو المناسبة التي تصرف فيها -3

 . ة  /انتساب العضو
ة في مد دوار الجمعيةأقدمت إلى  قد الوثيقة التي تثبت الواقعة أو المناسبة تكون صرف يجب أن لغاية ال -4

 .الصندوق الغياً  التزاميعتبر يومًا من تاريخ حدوثها وبخالف ذلك  ( 60)أقصاها
 يراعى عند صرف أية مبالغ موجودات الصندوق واألولويات المسببة.  -5

 لألعضاءماعية لمشاركة بكافة النشاطات االجتالعقد وتنظيم  الرئيسة التنفيذيةعلى اللجنة التنسيق مع  :(10المادة )
 .االجتماعيةاللجنة  باسممن يشارك أو إرسال 

إلى  فيذية يستنددارية بناء على تنسيب الرئيسة التنيجوز تعديل أحكام هذه الالئحة بقرار من الهيئة اإل :(11المادة )
 الهيئة العامة للصندوق اللجنة االجتماعية. أواجتماعات اللجنة و/محاضر 

اللجنة  ، ويتم دراستها منصندوق إلى اللجنةبال شتركيناألعضاء الم /العضوقدم االقتراحات من ت :( 12المادة )
 للرئيسة التنفيذية.والتنسيب 

 -: (13المادة )
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 تنتهي العضوية في الصندوق في الحاالت التالية :  -أ 

التقدم بطلب خطي قبل ثالثة  المشتركين من الصندوق من خالل و ألي من المشتركات االنسحاب .1
على اللجنة لدراسته الطلب ويعرض ، سنوياً  31/12اية السنة المالية للصندوق في من نهأشهر 

 .واتخاذ القرار
 .الوفاة .2
 العضوية فيها.  انتهاءالعمل في الجمعية أو  انتهاء .3
 تاالشتراكاويشمل ذلك  ثالثة أشهر عنالمالية للصندوق مدة تزيد  االلتزاماتالتوقف عن تسديد  .4

العضوية إخطار يمهل المشتركـ / ة  انتهاءالشهرية وأقساط تسديد السلف على أن يسبق إعالن 
 .االنتسابالعنوان المبين في طلب  أسبوعين لتسديد المستحقات ويبلغ لهـ / ا على

ت ت أية مخالفة جسيمة تجاه الصندوق وتمت إحالتها إلى لجنة العدل الداخلي وثبت /ـارتكبإذا  .5
 .أ  /بحقـهـالمخالفة 

 من الصندوق . شتركـ / ة ت السابقة ألي مال تعاد قيمة االشتراكا العضوية انتهاءوفي جميع حاالت   -ب 

ات الصندوق وتقدم مهمة التدقيق على حساببالجمعية  مديرية الرقابة الداخلية وضبط الجودة تتولى -: (14المادة )
 .دارية إلقرارهمع التنسيب المالئم إلى الهيئة اإللرفعه  للرئيسة التنفيذيةتقريرها 

لدى  ة /ة أخرى للمشتركـها الصندوق بأي حقوق ماليس المساعدات والمساهمات التي يقدمال تم -:(15المادة )
 . الجمعية

 .االجتماعيةلجنة خاصة بال سابقة تعليمات أو أسس ةأيهذه الالئحة تلغى  -:( 16المادة )
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 اذــــــــــة النفــــــــــــــــــبطاق

 

 
 أمينـة سر الجمعية    ة            محررة النص التشريعي/مستشارة الجمعية     رئيسـة الجمعي

 اإلسم : كلثم مريش             اإلسم: أسمى خضر                         اإلسم : انعام عشا

 التوقيع:                       التوقيع :                   التوقيع : 

 التاريخ :                          التاريخ :                                     التاريخ :

 الجهة المعنية / المرجع التاريخ البيان الرقم

لصندوق اللجنة  الالئحة التنظيمية 1
 2015لسنة ل( /7رقم )  االجتماعية

رقم    اجتماعهاقرار الهيئة اإلدارية في  18/7/2016تم إقرارها بتاريخ :
13/110/2016 

 18/7/2016 تاريخ النفاذ 2

 العادي اجتماعهاقرار الهيئة العامة في  مصادقة الهيئة العامة 3

 31/3/2018   ، 1/15/2018رقم  

 

 أعضاء وعضوات  اللجنة االجتماعية   مسؤولية متابعة التنفيذ 4

 عشا إنعامالمشرفة 


