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الالئحة التنفيذية ملساعدات وقروض الزواج

مقدمة :

الحمد هلل وحدة والصالة والسالم ىلع من ال نبي بعده أما بعد :
حرصًا من جمعية أسرة ىلع تطبيق مبدأ الشفافية ومبدأ العدالة ووضوح العمل يف ما تقدمة من خدمة للمجتمع ومن أجل أن يكون
املستفيد من خدمات الجمعية والعضو الذي يعمل بوحدة تيسير الزواج والوحدات والجهات ذات العالقة ىلع إطالع ومعرفة وافية يف
آلية االســتحقاق للمتقدمين وشــروطه وضوابطه فقد ســعت الجمعية من منطلق حرصها ىلع التميز يف العمل املؤسســي والوصول
للجودة الشــاملة يف املدخالت والعمليات واملخرجات إلى صياغة الئحة تنفيذية لبرامج وحدة التيســير واملتمثلة يف مساعدات الزواج
املقطوعة والقروض الحسنة والتسهيالت األخرى للمتقدمين.
وقد استقيت هذه الالئحة من التجربة العملية عبر أكثر من أربع وعشرين سنة ومنذ إنشاء لجنة مساعدة راغبي الزواج عام 1411هـ  ،وما
تم اعتماده منها عبر عدد جلسات مجالس اإلدارة ولجان الصرف ىلع مدار هذه السنوات الطويلة.
كما تم اإلطالع ىلع بعض اللوائح التنفيذية يف جهات مانحة مماثلة  ,واستطالع آراء نخبة من املختصين املعنيين يف مجال تيسير
الزواج ومساعدة الشباب املقبلين ىلع الزواج.
وتم عقـــد ورش عمــل متتالية لتطوير هذه الالئحة وصياغتها بهذه الصيغة و تم إقرارها واعتمادها من مجلس إدارة الجمعيـة
بالجلسة ذات الرقم(  ) 34/ 05وتاريخ  ، 1434 /7 / 4وتم تعديلها بالجلسة رقم (  ) 35 / 7وتاريخ  1435 / 6 / 1هـ وتم تعديلها بالجلسة
الثانية بتاريخ ١٤٤٢ / ١ / ٢١هـ من قبل لجنة دراسة الئحة املساعدات والقروض بعد اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بالجلســــة رقـــم
(  ) ٤١ /٠٥بتاريخ ١٤٤١ / ١١ / ٢هـ
سائلين اهلل العلي القدير أن ينفع بها يف جمعية أسرة ويعم نفعها لجميع الجمعيات والجهات املعنية بتيسير الزواج.
وصلى اهلل وسلم ىلع نبينا محمد وىلع آله وصحبة اجمعين
إدارة جمعية أسرة ببريدة
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استنادًا إلى النظام األساسي لجمعية أسرة  ،وإلى أهداف الجمعية يف تقديم الخدمات املتعلقة بتيسير الزواج الواردة يف الخطة االستراتيجية
للجمعية تصدر الالئحة اآلتية.
املادة األولى  :اسم الالئحة :
تسمى هذه الالئحة بـــ ( الالئحة التنفيذية للمساعدات والقروض بجمعية أسرة ) .
املادة الثانية :التعريفات :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ىلع غير ذلك :
 الجمعية :جمعية أسرة ببريدة املصرحة من وزارة الشؤون االجتماعية برقم ( .) 437 مجلس اإلدارة  :مجلس إدارة الجمعية. اللجنة الدائمة للصرف  :اللجنة املختصة التي يشكلها مجلس إدارة الجمعية للنظر يف طلبات املتقدمين والتأكد من توفر الشروط فيها واعتماد				

الصرف لهم .

 لجنة التطوير :اللجنة االستشارية املشكلة بقرار من مجلس اإلدارة لتطوير الوحدة وإجراءاتها. القطاع  :قطاع الزواج بالجمعية املدير العام  :مدير عام الجمعية . الوحدة  :وحدة التيسير بالجمعية. املبرة  :املال املودع يف حسابات الجمعية من فاعلي الخير واملخصص إلقراض املتقدمين قرضًا حسنًا يرد بأقساط ميسرة وفق الئحة الصرف 		بالجمعية وبقرارات لجنة الصرف.
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 رئيس الوحدة  :رئيس وحدة التيسير بالجمعية. املتقدم :املواطن الراغب باالستفادة من اإلعانات املالية بالجمعية للزواج .املادة الثالثة  :أهداف وحدة التيسير:
اســتنادا إلــى التنظيم اإلداري للجمعية ( الجزء األول ) ومــا تضمنه من الهياكل التنظيمية العامة والتفصيلية للجمعيــة وبيان املهام واالختصاصات لوحدات
الجمعية فإن وحدة التيسير بالجمعية تقوم باألهداف التالية :
 الهدف العامضمان جودة برامج ومشــاريع تيســير الزواج بما يســاهم يف تعميق أخالقيات التكافل  ,وبناء ثقافة تيسير الزواج وترشيد نفقاته  ,وتمكين الشباب والشابات
من إقامة أسرة مستقرة تشارك يف أهداف التنمية ىلع مستوى الوطن.
 األهـداف التفصيلية( )1ضمان جودة الدراسات والبحوث امليدانية للتعرف ىلع احتياجات وقدرات الراغبين يف الزواج.
( )2التأكد من دقة وموضوعية معايير تقديم خدمات تيسير الزواج إلى الفئات املستهدفة من أداء خدمات الوحدة.
( )3ضمان جودة وجدوى برامج ومشاريع تيسير الزواج بما يتوافق وخطط وأهداف قطاع الزواج.
( )4التأكد من كفاءة وفعالية خدمات تيسير الزواج وبناء أسرة سعيدة مستقرة منتجة.
( )5املساهمة يف تمكين الشباب والشابات من إقامة حياة أسرية سعيدة تساهم يف تحقيق أهداف التنمية واستقرار الوطن.
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املادة الرابعة  :التنظيم واإلشراف اإلداري ىلع وحدة التيسير :
تتولى إدارة الجمعية اإلشراف ىلع وحدة التيسير وفق الهيكلة املعتمدة للجمعية .
املادة الخامسة  :تطوير وحدة التيسير :
يشكل مجلس اإلدارة بناء ىلع توصية مدير عام الجمعية لجنة استشارية للنظر يف آليات تطوير الوحدة ،ومعرفة املعوقات والحلول املناسبة لها.
املـادة السادسة  :اعتماد قرارات الصرف للمستفيدين :
يشــكل مجلــس اإلدارة لجنة دائمة ال يقل عددها عن ثالثــة أعضاء للنظر يف طلبات املتقدمين لجميع املســاعدات والقروض والصرف لهم وفق
الشروط املعتمدة .
املادة السابعة  :انعقاد اللجنة الدائمة للصرف :
تنعقــد اللجنــة الدائمة للصرف بحضور اثنين مــن أعضائها الثالثة مع إمكانية دعوة أصحاب املبرات لحضور الجلســات وتتخذ قراراتها برأي اثنين من
أعضائها الدائمين .
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املادة الثامنة  :اختصاصات اللجنة الدائمة للصرف .
-1

النظر يف الطلبات واعتماد الصرف وفق الالئحة .

 -2تحديد مقدار املساعدات والقروض وفق الالئحة .
 -3تقويم أداء وحدة التيسير وفق ما تنص عليه الالئحة ،وتزويد مدير عام الجمعية باملرئيات الالزمة.
املادة التاسعة  :أمانة اللجنة الدائمة للصرف:
تسند أمانة اللجنة إلى رئيس قطاع الزواج بالجمعية أو إلى رئيس وحدة التيسيــر أو من يـراه املدير العام من منسوبي الجمعية ملتابعة وحضور
اجتماعاتها ،وال يحسب صوته.
املادة العاشرة  :اختصاصات أمانة اللجنة الدائمة :
يقوم أمين اللجنة الدائمة للصرف باالختصاصات التالية :
 -1دراسة ملفات املتقدمين والتأكد من انطباق جميع الشروط واكتمال جميع املستندات املطلوبة .
 -2التأكد من أرصدة املخصصات املالية لبرنامج املساعدات والقروض لتحديد األعداد املناسبة .
 -3تحديد مواعيد الجلسات والتنسيق مع أعضاء اللجنة يف ذلك .
 -4تحرير قرارات اللجنة يف محضر خاص باللجنة .
 -5تزويد اللجنة بما تطلبه من مستندات إضافية .
 -6الرفع لإلدارة املالية بقرارات الصرف .
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الباب األول:
برنامج مساعدات الزواج
غير املستردة

8

الالئحة التنفيذية ملساعدات وقروض الزواج

املادة الحادية عشرة  :اختصاص صرف املساعدة :
ال يحق صرف أي مساعدة مالية للزواج إال بموجب قرار من اللجنة الدائمة للصرف .
املادة الثانية عشرة  :شروط املساعدة املالية للزواج غير املستردة :
يشترط العتماد أي مساعدة زواج مقطوعة غير مستردة الشروط التالية:
 -1أن يكون املتقدم (الزوج) ســعودي الجنســية وكذلك الزوجة  ,ويحق للجنة الدائمة للصرف أن تستثني كون الزوجة غير سعودية يف بعض
الظروف الخاصة.
 -2أن يكون املتقـدم من سكـان مـدينة بريــدة بما ال يقل عن سبع سنوات ,ىلع أن يثبـت ذلك من خالل الوسيلتين التاليتين :
أ  -مكان امليالد املنصوص عليه يف الهوية الشخصية.
ب -شهادة دراسية للمتقدم ملا قبل املرحلة الجامعية إلحدى املراحل الدراسية ( ابتدائي أو متوسط أو ثانوي ) صادره من إحدى مدارس
بريدة الحكومية النهارية .
ويف حال عدم تحقق ذلك من إحدى الوسيلتين السابقتين (أ  ,ب) يتم طلب إفادة من مركز صحي داخل مدينة بريدة يفيد بوجود ملف صحي
للمتقدم باملركز مضى ىلع فتحه سبع سنوات فأكثر موضحًا فيه رقم امللف وتاريخه وتاريخ آخر مراجعة للمركز.
 -3أال يمضي ىلع تاريخ عقد النكاح أكثر من ستة أشهر إال يف الحاالت والظروف الخاصة *( .)٥-٤-٣-٢-١
 -4أن تكون املساعدة للزواج ألول مرة  ,أو مطلقًا بدون عوض ملرة واحدة  ,أو تكون الزوجة متوفاة.
 -5أال يزيد املهر عن (  50.000ريال ) خمسين ألف ريال ،إال يف الحاالت والظروف الخاصة.) ١ (* .
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 -6أال يزيد راتب املتقدم عن ( 6000ريال) ستة آالف ريال.
-7إفادة خطية أو هاتفية من إمام املســجد أو مؤذن املســجد أو من صفة اعتبارية بمحافظة املتقدم ىلع الصلوات بوجه عام جماعة
يف املسجد وحاجته للمساعدة من الزكاة وأنه من سكان مدينة بريدة.
 -8شهادة حضور دورة تدريبية تتعلق بالحياة الزوجية ال تقل مدتها عن ( )9ساعات ولم يمضي عليها أكثر من سنتتين.
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الباب الثاني:
شروط القرض الحسن املسترد
بأقساط ميسرة
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مادة الثالثة عشرة  :اختصاص صرف القروض:
ال يحق صرف أي قرض حسن للمساعدة ىلع الزواج إال بموجب قرار من اللجنة الدائمة للصرف .
املادة الرابعة عشرة  :شروط املساعدة بالقرض املسترد :
يشترط الحصول ىلع قرض حسن للزواج يسترد بأقساط شهرية ميسرة الشروط التالية :
 -1أن يكون املتقدم (الزوج) سعودي الجنسية وكذلك الزوجة  ,ويحق للجنة أن تستثني كون الزوجة غير سعودية يف بعض الظروف الخاصة.
 -2أن يكون املتقـدم من سكـان مـدينة بريــدة بما ال يقل عن سبع سنوات ,ىلع أن يثبـت ذلك من خالل الوسيلتين التاليتين :
أ  -مكان امليالد املنصوص عليه يف الهوية الشخصية.
ب  -شــهادة دراســية للمتقدم ملا قبل املرحلة الجامعية إلحدى املراحل الدراســية ( ابتدائي أو متوسط أو ثانوي ) صادرة من إحدى مدارس بريدة
الحكومية النهارية .
ويف حال عدم تحقق ذلك من إحدى الوســيلتين الســابقتين (أ  ,ب) يتم طلب إفادة من مركز صحي داخل مدينة بريدة يفيد بوجود ملف صحي
للمتقدم باملركز موضحًا فيه رقم امللف وتاريخه وتاريخ آخر مراجعة للمركز.
 -3أال يمضي ىلع تاريخ عقد النكاح أكثر من ستة أشهر إال يف الحاالت والظروف الخاصة *()٥-٤-٣-٢-١
 -4أن يكون القرض للزواج ألول مرة  ,أو مطلقًا بدون عوض ملرة واحدة  ,أو تكون الزوجة متوفاة.
 -5أال يزيد املهر عن ( 50.000ريال) خمسين ألف ريال ،إال يف الحاالت والظروف الخاصة)١(* .
-6أن يكون املتقدم بطلب القرض موظفًا.
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 -7أال يقل راتبه عن ( 3000ريال ) ثالثة آالف ريال وال يزيد عن (  12.500ريال ) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال.
 -8أن يحضر شهادة حضور دورة تدريبية تتعلق بالحياة الزوجية ال تقل مدتها عن ( )9ساعات وأن اليمضي ىلع حصولها أكثر من سنتين.
 -9أن يحضر املتقدم بطلب القرض تعريفًا بالراتب ( األساسي  +البدالت ) من جهــة العمـل ساري املفعــول ولم يمض عليه أكثر من شهر واحد .
 - 10أن يحضر املتقدم كفي ً
ال عنه كفالة غرم وأداء بالشروط املذكورة يف املادة التالية :
املادة الخامسة عشرة  :شروط كفالة املتقدم لقرض الزواج :
يشترط فيمن يكفل متقدمًا لطلب قرض الزواج كفالة غرم وأداء الشروط التالية :
أ -أن يحضر الكفيل إفادة خطية من جهة العمل سارية املفعول لم يمضي عليها أكثر من شهر واحد مصدقة من مدير الجهة والشؤون اإلدارية
واملالية فيها .متضمنة االسم واملسمى الوظيفي ومقدار الراتب.
ب – بلوغ الكفيل السن النظامي للتكليف .
ج – أن يكون الكفيل موظفًا حكوميًا أو ( قطاع خاص مضى ىلع تعيينه سنه كاملة) أو متقاعدًا.
د -أآل يقل راتب الكفيل عن (  5000ريال ) خمسة آالف ريال.
هـ – أن يحضر كشف حساب يبين فيه آخر ثالثة رواتب للكفيل.
و -خلو ذمة الكفيل من أي قرض لدى الجمعية.
ز -التوقيع ىلع سند األمر بكفالة املستفيد املحرر من قبل املستفيد.
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املادة السادسة عشرة  :شروط املتقدم الذي يقل راتبه عن ثالثة آالف ريال :
يحق للجنة الصرف إقراض املتقدم املوظف يف حالة كان راتبه أقل من ( 3000ريال ) ثالثة آالف ريال ويلزمه توفر كل ما ورد يف املادتين الرابعة عشــرة
والخامسة عشرة باإلضافة إلى إحضار موافقـــة كفيلين كفــالة غــرم وأداء  ,ويعامــل الكفيالن بحسب ما ورد يف املادة الخامسة عشرة .
املادة السابعة عشرة  :شروط املتقدم غير املوظف:
يحق للجنة الصرف إقراض املتقدم غير املوظف ويلزمه توفر كل ما ورد يف املادتين الرابعة عشــرة والخامســة عشــرة باإلضافة إلى إحضار موافقـــــة
كفيلين كفــالة غــرم وأداء  ,ويعامــل الكفيالن بحسب ما ورد يف املادة الخامسة عشرة .
املادة الثامنة عشرة  :تحصيل أقساط القروض:
يجب ىلع املقترض أن يرد جميع ما اقترضه من الجمعية وفق أقساط شهرية حسب التفصيل التالي :
إذا كان الراتب أقل من ستة آالف ريال يكون القسط ( )٥٠٠ريال شهريًا ،وإذا كان الراتب من ( )٦٠٠٠ريال إلى ( )٧٩٩٩ريال ريال يكون القسط ( )٧٥٠ريال شهريًا،
وإذا كان الراتب من ( )٨٠٠٠ريال إلى (  )١٢٥٠٠ريال يكون القسط (  )١٠٠٠ريال شهريًا.
ويكون استرداد املبلغ املتقرض ىلع النحو التالي:
 -١أن يحرر سند األمر بكامل مبلغ القرض ألمر الجمعيـــة وتحرير أمر مستديم لحساب مبرة اإلقــــراض يف الجمعيـــة  ,ويف حـالـــة إلغــائه فللجمعيــــة
الحـــق يف املطالبة باملبلغ كام ً
ال لدى الجهات التنفيذية املختصة.
 -٢يبدأ حساب القسط األول بعد ثالثة أشهر من استالم القرض.
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املادة التاسعة عشرة  :تحديد مقدار القروض
تختص لجنـة الصـــرف بتحديد مبلـغ القرض بالنظر إلى حاجـة املتقدم ومقدار راتبه ومدى قدرته ىلع االنتظام بالسداد ىلع أن يكون الحد األىلع للقرض
أربعون ألف ريال فقط.

املادة العشرون :أحكام عامة :
 -1ال يتم صرف أي مساعــدة أو قـرض إال بموجـب شيك من حسابات املساعدات أو القروض التابعة للجمعيــة محــرر من اثنين من املفوضين بالتوقيــع ,
وال يصرف إال للمستفيــد األول وبمــوجب سند صرف  ,وال يسلم له إال بعد استكمال الشروط.
 -2يصدر مدير عام الجمعية التعاميم الالزمة لتفسير وتنفيذ هذه الالئحة املعتمدة من مجلس اإلدارة بناء ىلع مقترحات رئيس وحدة التيسير.
 -3تعمم الالئحة ىلع جميع العاملين بالوحدة ،ويعمل بها بعد شهر من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية.
 -4ال يحق ألي جهة داخل الجمعية أو خارجها تعديــــل أو إلغــــــاء أو إضــــافة أي من مــــواد الالئحــــــة هــــذه إال بعـــد موافقة مجلس اإلدارة املبني
ىلع توصية لجنة الصرف.
------املقصود بالحاالت والظروف الخاصة:
 -١ذوي االحتياجات الخاصة.
 -٢املشاركين يف الحد الجنوبي.
 -٣األيتام.
 -٤ذوي الظروف الخاصة كمرض أو سجن أو دراسة يف الخارج.
 -٥الحاالت املشابهة ملا سبق.
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