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       قرار اعتماد الالئحة 

 

:  الالئحة )اإلصدار الثاني(هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارة مجلس  محضر  قرار  للعام    بموجب  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

مجلس اإلدارةرئيس   نائب رئيس مجلس اإلدارة   

 األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   األستاذ/ عصام بن عبدالعزيز الشايع 
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

الزهراني األستاذ / عبدهللا بن سعيد   األستاذ/ أحمد بن عثمان باموسى  
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والصالة والسالم على املبعوث (  عليه أجرًا الختذتقال لو شئت احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه الكريم: )     

رجل أعطى بي ثم  :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة )رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني القائل : 

 وبعد :                    ( ومل يعطه أجره فأستوفىأجريًا  أستأجرثم أكل مثنه ورجل  غدر ورجل باع حرًا

خادم احلرمني الشريفني وفقه اهلل العناية باجلمعيات اخلريية ودعمها ممثلة يف  إن مما عنيت به حكومة       

(  مبحافظة الطائف مجعية العون اخلريية) ، ومن بني هذه اجلمعيات  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة 

 .هـ 17/10/1436 وتاريخ  691املسجلة بتصريح رقم 

يم وأن يكون عمل هذه اجلمعيات وفق لوائح وأنظمة تضبط عملها فقد حرصت وحرصًا على الريادة والتنظ      

وضع لوائح وأنظمة لكافة نواحي العمل مستمدة تلك اللوائح واألنظمة  علىبالطائف  مجعية العون اخلرييةإدارة 

لوصول إىل أفضل ل وزارة العمل والتنمية االجتماعيةمن الالئحة العامة لتنظيم عمل اجلمعيات اخلريية ومن لوائح 

واملستفيدين منه حقوقهم وفق ما أمر اهلل تعاىل به وحث عليه نبينا حممد  اجلمعيةنظام يضمن لكافة منسوبي 

 صلى اهلل عليه وسلم من عناية باألجري وإعطاء حلقوقه .

الفرصة لكافة يف أداء رسالتنا ولتتيح  بعد اهلل تعاىل لتكون عون لنا اإلقراض للموظفنيوقد جاءت الئحة       

 . لالستفادة منهامن يعملون يف القطاع اخلريي 

 نسأل اهلل تعاىل السداد والتوفيق وأن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،
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 التعريف :

 احملسنني ليساهم يف ختفيف أعبائهم وفق ضوابط حمددة.هو صندوق إلقراض موظفي اجلمعية مدعوم من تربعات 

 

 األهداف :

 مساعدة موظفي اجلمعية والوقوف جبوارهم . .1
 مصدر متويل ملوظفي اجلمعية دون أي أرباح . .2
 املساهمة يف ختفيف أعباء املوظفني ومساندتهم يف مواقفهم الطارئة . .3

 

 مصادر التمويل :

 األمور التالية :تنحصر مصادر التمويل يف 

 دعم احملسنني للصندوق وفق الطرق النظامية . •
 دعم الوزارة هلذا البند . •
 دعم النسبة التشغيلية ملوارد اجلمعية أو أوقافها وفق قرار أعضاء جملس اإلدارة . •

 

 املستفيدون  :

 موظفو اجلمعية الرمسيني فقط 

 

 جلنة صندوق اإلقراض :

ء جملس اإلدارة الستكمال اإلجراءات احملددة يف هذه الالئحة لتنفيذ القروض للصندوق جلنة مفوضة من قبل أعضا

 ومتابعة سدادها وهم :

 األمني العام للجمعية •
 املدير التنفيذي للجمعية  •
 أمني الصندوق . •
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 آلية اإلقراض :

 (  1حيق للموظف التقدم بطلب قرض من الصندوق وفق النموذج رقم )   •
 كحد أقصى. 24مبا يعادل ثلث الراتب األساسي مضروبًا يف ميكن للموظف طلب قرض  •
 ال حيق للموظف طلب قرض قبل انتهاء القرض احلالي . •
 ال حيق للموظف التقدم بطلب أكثر من قرض يف العام الواحد ولو أمت السداد عدا احلاالت الطارئة. •
  يراها .جمللس إدارة الصندوق احلق يف منح القرض وفق الضوابط واالحتياجات اليت •
 ال حيق للموظف االعرتاض أو املطالبة جتاه اجلمعية . •
 األولوية ألصحاب االحتياجات الضرورية وجمللس إدارة الصندوق احلق يف تقدير ذلك . •
 شهر كحد أقصى . 24سداد القرض على  •
 يقدم القرض للموظف بدون أي عموالت . •
 النماذج احملددة .يقدم القرض للموظف بدون أي كفيل وباستكمال  •
 .3و 2و  1تستكمل اإلجراءات النظامية حيال الطلب وفق النماذج رقم    •
 3يوقع املقرتض كمبيالة مستحقة الدفع بقيمة القرض ضمن اإلجراءات وفق منوذج رقم  •
 (.  2يلتزم املقرتض بسداد القرض وفق النموذج احملدد باالستقطاع من الراتب شهريًا  وفق منوذج رقم )  •
  حيق للمقرتض تقديم االستقالة طوال فرتة القرض إال بعد السداد .ال •
 للجمعية احلق يف املطالبة بسداد القرض وفق األنظمة املعمول بها . •
 مماطلة املقرتض وعدم الوفاء بالسداد حيرم املوظف من االقرتاض . •
 ريال للطوارئ واألمور العاجلة . 10000البد من وجود رصيد أساسي للصندوق  •
 ال حيق للموظف االقرتاض إال بعد مضي عام من توظيفه . •
 يسقط سداد القرض يف حالة تويف املقرتض . •
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 طلب قرض

 سعادة رئيس جملس إدارة مجعية العون        سلمه اهلل

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته      وبعد :

 .................... ريال وذلك لـ: ..........................................................................................أتقدم بطلب إقراضي مبلغ : 

 .................................................................................................................................. ................................................... 

ل لكل شهر على وأرغب أن تكون مدة السداد .............. شهر  بعدد أقساط ..........................ومبلغ القسط : ......................... ريا

 أن يتم استقطاع قسط السداد من راتيب شهريًا .

 .............................................................................اسم مقدم الطلب : ....

 القسم : ..................................................................

 هـ14تاريخ الطلب :         /     /      

 ..التوقيع : .....................................................

 مالحظة :

 كحد أقصى . 24مبلغ القرض : ثلث الراتب األساسي × •

 شهر كحد أقصى . 24مبلغ السداد الشهري : قيمة القرض على  •

: ال مانع من منح املوظف القرض وفق الضوابط التالية 

ل ............................. ريال  عدد األقساط : .................  مبلغ القسط الشهري : ..................... ريال مع استكمااملبلغ اإلمجالي : 

 كافة اإلجراءات النظامية .

.. : يؤجل القرض إىل ..............................................................................وذلك................................................... 

 ........................................................................................................ مع إشعار املوظف

.................................................. :مع إشعار املوظف يعتذر عن تقديم القرض حاليًا لـ........................................... 

 .........................املدير التنفيذي : .......................................................................  التوقيع : ........................

 ...................................................................... التوقيع : ...............................................األمني العام : ................

 ...........................أمني الصندوق : ............................................................................ التوقيع : .......................

     /   /     : هـ حيال الطلب .14مت إشعار املتقدم باإلجراء السابق بتاريخ 

 ..............................................................................  التوقيع : ..........................................املدير التنفيذي : 

: موافقة املقرتض على االجراءات أعاله 

 لتوقيع :............................................................................االسم :............................................................................ ا

 /ق (1منوذج رقم ) 
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 إقرار

 .........................................................................................................أقر أنا : 

 سجل مدني رقم : ...................................................................................

 ................................. جبمعية العون اخلريية بالطائف.املوظف بقسم : .....................................

 بأنين استلمت قرضًا حسنًا قدره :رقمًا : ............................................... ريال

..............................ريال بشيك رقم : ............... املرفق كتابًة : ...........................................................................................

 صورته .

يف على أن يتم السداد باالستقطاع من راتيب شهريًا مببلغ : ....................... ريال وبعدد أقساط : ....................قسط تبدأ  

هـ، وال حيق لي أن أتقدم 14هـ وتنتهي بشهر : ...................................... لعام       14شهر .................................. لعام     

 باالستقالة أو االعتذار عن العمل خالل فرتة السداد . 

 املقر مبا فيه : .................................................................................

 .............................................................القسم : .....

 هـ14تاريخ اإلقرار :         /     /      

 التوقيع : .......................................................

 وقد شهد بذلك :

 ..................................................................................... التوقيع : ........................................الشاهد األول : 

 .................................الشاهد الثاني : .......................................................................... التوقيع : ..................

........... بشيك رقم : مت تنفيذ القرض للموظف : ..................................................................مببلغ وقدره : .....................

قطاع من راتب املوظف ..................................... على أن يتم السداد على ................... قسط ومببلغ : .......................ريال باست

 وعلى احملاسب متابعة االستقطاع شهريًا وفق اإلقرار .

 .............................  التوقيع : .................................................املدير التنفيذي : ..........................................

 ..................................األمني العام : ................................................................................... التوقيع : ................

 ......................الصندوق : ............................................................................ التوقيع : ............................أمني 

 /ق (2منوذج رقم ) 
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 كمبيالة مستحقة الدفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )                    ( ريال سعوديهـ مبحافظة الطائف مبلغ 14تاريخ حترير السند     /     /      

 أتعهد أنا / .................................................................................... تعهدًا باتًا ال رجعة فيه ,

 :....................................................................... مصدرها :...............................رقم البطاقة / االقامة ) اهلوية ( 

 ........................................................./...........................................وعملي كين /.........................وعنوان س

 بأن أدفع مبوجب هذا السند ألمر / مجعية العون اخلريية بالطائف بدون قيد أو شرط املبلغ املوضح أعاله وقدره ) كتابة ( /

 ............................................................... ريال...................................................................................

 هـ14تاريخ االستحقاق :            /            /            

 االسم /..................................

 التوقيع /....................................

 

 

 هـ 26/10/1383بتاريخ  693وجب قرار جملس الوزراء املوقر رقم سند األمر هذا واجب الدفع بدون تعطيل مب

 ) من نظام األوراق التجارية (

 وحيق حلامله الرجوع دون حاجة إلنذار أو احتجاج بعد الدفع

 

 مجعية العون اخلريية 

 شارع الستني -الطائف 

 0551895550جوال /  0127409808هاتف / 

alountaif@gmail.com 

 

 /ق (3منوذج رقم ) 

 

أنا أفهم أنه جيب علي دفع مبلغ )         ( 

 ريال

 خبط يد املقرتض 

 البصمة : 

mailto:alountaif@gmail.com

