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 لمجموعات االدخار واالقتراض  TRUSTإرشادات 

T : الحمٌمة

R : االحترام

U : الوحدة

S : االستدامة

T : التحول

 

:  مساعدة المجموعات المحلٌة على االدخار من مواردهم الخاصة، حتى ٌكون بممدورهم:الهدف

 . مواجهة أزمة تتسبب فً استهالن العضو لرأس ماله أو تُهدد مشروعه الُمدر لألرباح ( أ

 .االلتراض عند الرغبة فً بدء مشروع جدٌد أو توسٌعه أو تنوٌع مصادر الدخل ( ب

  

 ٌموم الفرٌك بإنشاء صندوق من خالل مدخراته الخاصة، وٌجب أن تكون أموال الصندوق متاحة :نموذج

والتزام . وٌجب ان تُبنى المجموعة على الثمة والتشجٌع المتبادل والمساءلة. اللتراض أعضاء الفرٌك

. أعضاء المجموعة ضروري بعضهم تجاه البعض، والتزامهم بالنزاهة وباالنفتاح والعمل الشاق

 

إرشادات 

. TRUSTالمبادئ التوجٌهٌة التالٌة ٌُمترح استخدامها من لبل األعضاء حٌن ٌمومون بتشكٌل مجموعات )

 (.وٌجوز إجراء تغٌٌرات أو إضافات إلى هذه التوجٌهات بشكل دٌممراطً ُمتفك علٌه بٌن األعضاء

 

باإلضافة لألعضاء  (األعضاء الموظفون)ٌجب تعٌٌن لائد للمجموعة وأمٌنًا للصندوق وسكرتٌر  -1

ٌتم تعٌٌن الموظفٌن لمدة ستة أشهر لابلة للتجدٌد بتصوٌت األغلبٌة فً اجتماع عام . العادٌٌن

ٌُنصح ). للمجموعة ٌنعمد بصورة دورٌة، شرٌطة أن ٌكون الحد األدنى للحضور هو ستة أعضاء

وٌفضل تمسٌم المجموعة أو .  عضًوا30 أعضاء والحد األلصى 7بأن ٌكون الحد األدنى للمجموعة 

 .(تكوٌن مجموعات جدٌدة إذا زاد عدد األشخاص الراغبٌن فً االنضمام

 

تستخدم هذه األموال فً . ٌشترن األعضاء بمبالغ مالٌة إدارٌة صغٌرة وفمًا لما تحدده المجموعة -2

 .ٌُستخدم دفتر الدفع لتسجٌل المبالغ المدخرة. نفمات المجموعة مثل دفتر التسجٌل ودفتر الدفع

 

ٌجب أن ٌجتمع الفرٌك مرة كل األسبوع أو مرة كل أسبوعٌن بناء على اتفاق األعضاء وذلن  -3

 .وٌجب على السكرتٌر أن ٌموم بتدوٌن المالحظات الهامة. بغرض التشجٌع والتدرٌب المتبادل
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وٌجب تسجٌل هذا . على كل عضو أن ٌدفع مبلغ معٌن من المدخرات ٌُحدد وفمًا لمرار المجموعة -4

 .المبلغ فً دفتر المجموعة والدفتر الخاص بالعضو

 

وٌموم لائد المجموعة وأمٌن الصندوق بإدارة . ٌجب فتح حساب بنكً تودع فٌه أموال المجموعة -5

 .وٌجب اإلفصاح عن المبلغ فً كل مرة ٌجتمع فٌها الفرٌك. الصندوق

 

عندما ٌتم ادخار لدر كافً من األموال، ٌمكن لألعضاء طلب لرض بحد ألصى معٌن وفمًا لما لرره  -6

بعد ذلن ٌمكن التصوٌت على زٌادة هذا الحد . الفرٌك وذلن فً خالل السنتٌن األولٌٌن من المجموعة

سوف ٌحتاج العضو لتمدٌم سجل مساهمته المستمرة فً االدخار لمدة ثالثة أشهر على . األلصى

 .األلل لبل أن ٌتمكن من االلتراض

 

إال إذا كان المرض لمواجهة أزمة )ٌجب على العضو الُممترض إبراز خطة التدفك النمدي لمشروعه  -7

وتتم الموافمة علٌها ( إذا لزم األمر)وهذه الخطة ٌجب أن تُفحص، وتُعدل . (صحٌة أو أزمات أخرى

 .من لبل موظف وعضو عادي من الفرٌك

 

، بشرط (%50أكثر من )تتم الموافمة على المرض بأغلبٌة بسٌطة لألصوات عند اجتماع الفرٌك  -8

إذا كان هنان أزمة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وال ٌمكن االنتظار ). حضور ستة أعضاء

 (.لالجتماع التالً ٌمكن الموافمة على المرض من أي موظفٌن اثنٌن وعضو عادي

 

 .إذا ُرفض طلب المرض ٌمكن للعضو إعادة الطلب بعد شهر واحد -9

 

إذا لم تستطع المجموعة توفٌر المرض بسبب العجز المالً تكون أولوٌة صرف اإلٌرادات الجدٌدة  -10

للمشروعات من األلدم لألحدث بمعنى أن تُمدم األموال للمشروعات التً تعثرت أوالً ثم تأتً بعدها 

 .المشروعات المتعثرة حدٌثًا بشرط أن ٌكون المشروع لد تمت الموافمة علٌه

إذا لم تتم الموافمة على المشروع بسبب ضعف الخطة الممترحة، على األعضاء اآلخرٌن أن  -11

 .ٌساهموا فً تعدٌلها

 

الموافمة على لرض ٌجب أن تولع من أي موظف إلى جانب الُممترض وٌكون شاهًدا علٌها عضو  -12

 (.     19انظر النمطة )متمدم فً العمر أو مسئول من المجتمع المحلً 

 

بما فً ذلن فتره السماح السابمة على )ٌجب تجهٌز جدول سداد المرض بتفاصٌله وشروط سداده  -13

 .وإعطاء نسخ منه للسكرتٌر وللُممترضٌن (بداٌة تسدٌده

 

وٌجب أن ٌولع الُممترض وأحد . ٌتم سحب المرض من الحساب البنكً للمجموعة وٌُمدم للُممترض -14

 .موظفً المجموعة على التحوٌل البنكً
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 .ٌتم سداد المرض وإٌداعه فً الحساب وتسجٌله بمعرفة الموظف والُممترض -15

 

وٌتم تفعٌلها فً الٌوم األخٌر  (أو حسبما تمرره المجموعة)فً الشهر % 1ٌتوجب دفع فائدة بنسبة  -16

وٌتم حساب . من الشهر، وإضافتها إلى مجموع المبالغ غٌر المسددة فً الٌوم األول من الشهر التالً

ٌُذكر أن السداد المبكر ٌخفض من لٌمة الفائدة الُمستحمة كما . الفائدة على المبالغ غٌر المسددة فمط

فً أول  (%1)أن تأخر الدفع ٌزٌد لٌمة الفائدة الُمستحمة حٌث تستمر إضافة لٌمة الفائدة الُمستحمة 

 .كل شهر

 

وٌحدث التعثر فً سداد . ٌؤثر المتعثرون على كل أعضاء الفرٌك وتتم مسائلتهم أمام المجموعة -17

 .المرض حٌن ٌعجز الشخص عن سداد المبالغ الُمستحمة ألكثر من شهرٌن

 

بُحرم من االلتراض حتى ٌُسدد المبالغ المستحمة عن ثالثة : وتتم معالبة المتعثرٌن بالعموبات التالٌة -18

إذا تعثر . أشهر بعد تسدٌد المرض األصلً كما ٌحرم من حك التصوٌت فً المجموعة للمدة ذاتها

العضو فً سداد لرض تتم مصادرة المٌمة الذي عجز عن تسدٌدها من مدخرات العضو وتُرد بالً 

 .للعضو وٌتم إنهاء عضوٌته (إن وجدت)المدخرات 

 

ٌجب إخطار أحد المتمدمٌن فً العمر أو المسئولٌن المحلٌٌن بتكوٌن المجموعة حتى ٌموم بالتولٌع  -19

وإذا حدثت خالفات ال ٌمكن حلها بسهولة وأمان داخل المجموعة ٌجب . على كل االتفالات السابمة

 .طلب الوساطة من أحد المتمدمٌن فً العمر أو المسئولٌن فً المجتمع المحلً

 

 .على الفرٌك وضع لواعده الخاصة عند تكوٌنه -20
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نموذج اقتراض                 لالدخار واالقتراضTRUSTمجموعة 

 

. : .....................التارٌخ.: ........................المرضرلم .: .......................المكان

 

 من فرٌك االدخار                                .................................. بالتراض مبلغ بمٌمة........................ألر أنا

وسوف .................................................................فً الشهر بغرض% ......بفائدة

.  بالتمدم الذي أحممهعلما المجموعة حٌطألوم بسداد المبلغ وفمًا للشروط والمواعد وسأ

 

.                                   .......................(بالكمبٌوتراالسم )الُممترض .................................تولٌع

.                                   .......................(بالكمبٌوتراالسم )الُممترض .................................تولٌع

.                                   .......................(بالكمبٌوتراالسم )موظف المجموعة .................................تولٌع

.                            .......................(بالكمبٌوتراالسم )عضو المجموعة .................................تولٌع

 

. : .......................المحلًتولٌع أو ختم أحد المتمدمٌن فً العمر أو المسئولٌن فً المجتمع 

 

      .......................فً الشهر بتارٌخ......% هذا المرض ٌتم سداده بالكامل بفائدة

                      .............................تولٌع الُممترض أو الممترضٌن

 ..............................تولٌع الموظف
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 نموذج تسديد القرض    لالدخار واالقتراضTRUSTمجموعة 

. : .......................المرضرلم 

. : ............................المرضلٌمة . : ......................المرضتارٌخ 

فً الشهر % ..... شهر بنسبة فائدةأ .............ٌجب تسدٌد مبلغ لدره          فً الشهر فً خالل

                   ................................بداٌة من تارٌخ

 

                      .............................تولٌع الُممترض أو الممترضٌن

 ................................تولٌع الموظف

 

تارٌخ السداد الشهر 
الُممرر 

تارٌخ السداد 
الفعلً 

المبلغ الذي 
تم سداده 

تولٌع الموظف 
الذي تسلم المبلغ 

لٌمة الفائدة 
% 1للنسبة 

المبلغ المطوب 
غٌر المسدد 

       

       

       

       

       

       

 

: مثال

فً الشهر، وسوف ٌتم % 1 بفائدة نسبتها 2013 ماٌو 1 بتارٌخ 12000إذا تم التراض مبلغ 

بلغ م لٌكون مجموع ال2074 وفً الشهر السادس 2070 أشهر بمسط شهري لدرة 6سداده على 

. 12424الذي تم سداده 

 

تاريخ السداد الشهر 
الُمقرر 

تاريخ السداد 
الفعلي 

المبلغ الذي 
تم سداده 

توقيع الموظف 
الذي تسلم المبلغ 

قيمة الفائدة 
% 1للنسبة 

المبلغ المطوب 
غير المسدد 

 

1 31/05/13  -0  120 12120 

2 30/06/13 30/06/13 2070  **********121 10171 

3 31/07/13 31/07/13 1500  **********102 8773 

4 31/08/13 31/08/13 2070  **********88 6791 

5 30/09/13  -0  68 6859 

6 31/10/13 31/10/13 2000  **********69 4928 

 

 غٌر مسدد 4928 فمط فً نهاٌة الستة أشهر وتبمى مبلغ 7640بسبب عدم الدفع أو التعثر تم تسدٌد 

. لفوائدهباإلضافة 

  


