
 2017تعليمات برنامج األسر المنتجة وريادة الشباب المعدلة لسنة 

 1 المادة

 (. 2017 لسنة المعدلة الشباب وريادة المنتجة األسر برنامج تعليمات) التعليمات هذه تسمى

 

 2 المادة

 :ذلك خالف على القرينة تدل لم ما لها المخصصة المعاني التعليمات هذه في الواردة التالية والعبارات للكلمات يكون

 . االجتماعية التنمية وزارة:   الوزارة

 . االجتماعية التنمية وزير:   الوزير

 . االجتماعية التنمية وزارة عام امين:   العام األمين

 . الوزارة في الفقر من والحد اإلنتاجية تعزيز مديرية:   الفنية المديرية

 او المحافظة في المكاني اختصاصها ضمن المشروع موقع يكون التي االجتماعية التنمية مديرية:   الميدان مديرية

 . اللواء

 األحوال دائرة عن صادرة بوثيقة مسجلة واحدة معيشية أسرة أو أحدهما أو زوجين من مكونة أسرة:   األسرة

 . والجوازات المدنية

 . المشروع صاحب:   المؤهل

 بوثيقة( إناث ذکور،) الجنسين كال من عمره، من الثالثين يتجاوز ولم عمره من عشرة الثامنة بلغ من كل:   الشباب

 . والجوازات المدنية األحوال دائرة عن وصادرة مسجلة

 . المتبعة اإلدارية للتقسيمات وفقا جغرافية منطقة حدود في تقع التي والمؤسسات األسر مجموع:   المحلي المجتمع

 االقتصادية النواحي من األسر أحوال تحسين على يعمل برنامج:   الشباب وريادة المنتجة األسر برنامج

 . صغيرة مشاريع إقامة على وتشجيعهم الشباب وتمكين واالجتماعية،

 .  المصادر كافة من لألسرة المتأتي الدخل اجمالي:   األسرة دخل

 . دخل زيادة في يساهم اقتصادي نشاط هو:   المشروع

 تعزيز قسم رئيس وعضوية التعليمات هذه ألحكام وفقا الميدان مديرية مدير برئاسة مشكلة دائمة لجنة:  التأهيل لجنة

 .واللوازم العهدة ومأمور المديرية ومحاسب اإلنتاجية

 

 3 المادة

 :إلى الشباب وريادة المنتجة األسر برنامج يهدف

 .وأفرادها األسرة معيشة مستوى تحسين. أ



 . صغيرة مشاريع إدارة خالل من ذاتها على االعتماد على األسر تحفيز نحو التوجه. ب

 .  المحلية المجتمعات في للدخل مدرة عمل فرص توفير. ج

 . الشباب لدى االعمال ريادة تشجيع. د

 

 4 المادة

 نسب حسب المديريات على سنويا  ( المدور لرصيد باإلضافة موازنة) للبرنامج المرصودة المخصصات توزيع يتم

( 40) الفقر لنسب يخصص بحيث الرسمية اإلحصاءات إلى استنادا   محافظة كل في السكان وعدد والبطالة الفقر

 من المخصصات تحويل ويمكن ، نقطة( 20) السكان لعدد ويخصص نقطة( 40)  البطالة لنسب ويخصص نقطة

 .الحاجة حسب أخرى إلى مديرية من أو أخرى إلى محافظة

 

 5 المادة

 . الوزيـر من قرار بموجب دينار آالف خمسة( 5000) علي يزيد ال مسترد بقرض المشروع تمويل يتم

 

 6 المادة

 : يلي ما البرنامج هذا من لالستفادة الشباب/  األسرة في يشترط:  االنتفاع شروط

 . أفراد خمسة على أفرادها يزيد ال التي شهريا دينار( 500) على األسرة دخل يزيد ال أن:  أوال

 أفرادها عدد يزيد أو أكثر أو إعاقة ذو شخص لديها التي لألسرة دينار( 700) على األسرة دخل يزيد ال أن:  ثانيا

 .رسمية جهة من طبية بتقارير ومثبتة دائمة أو زائدة مصاريف تتطلب مرضية حالة أفرادها أحد لدى أو خمسة على

 . شهريا دينار( 700) على العمل عن المتعطل الشاب اسرة دخل يزيد ال ان: ثالثا

 من القدرة إثبات ويتم المشروع إدارة مجال في الشباب/  أفرادها أحد أو األسرة لدى والرغبة القدرة توفر:  رابعا  

 .الخبرة شهادات أو التدريب شهادات خالل

 . المشروع إلدارة متفرغ باألسرة فرد وجود: خامسا  

 او راكبا عشرين حمولة أو طن 2.5 على حمولتها تزيد عمومية مركبة اية الشباب/ االسرة تمتلك ال ان:  سادسا

 .  دينار الف خمسين على قيمتها تزيد ممتلكات

 : التالية الفئات أحد أفرادها بين يوجد التي لألسر األولية تعطى:  سابعا  

 .األرامل -

 .المطلقات -

 .اإلعاقة ذوو األشخاص -



 . لالنحراف المعرضون واألحداث األطفال -

 . متكررة نقدية بمعونة الوطنية المعونة صندوق من المنتفعون  -

 .والتقني المهني والتدريب التعليم لبرامج خضعوا الذين او الجامعي او المتوسط التعليم على الحاصلون الشباب -

 

 7 المادة

 :التالية اإلجراءات وفق للبرنامج المخصصة المبالغ تصرف

 مشفوعة الوزارة من المعتمد النموذج حسب الشباب/  لألسرة واقتصادية اجتماعية دراسة الميدان مديرية تعد. 1

 .المدير قبل من بالتنسيب

 الثالثين تتجاوز ال مدة وخالل الوزير قبل من المناسب القرار واتخاذ الفنية المديرية قبل من الدراسة تدقيق يتم. 2

 . مكتملة المعاملة ورود تاريخ من يوما  

 للنظام استنادا   لذلك المرصودة المخصصات من لوظيفته باإلضافة الميدان مديرية مدير باسم شيك إصدار يتم. 3

 . المالي

 . المديرية من قريب تجاري بنك في المفتوح الميدان مديرية بحساب الشيك يودع. 4

 السعر صاحب على العطاء وإحالة عروض باستدراج المؤهلة/  المؤهل وبمشاركة المشكلة التأهيل لجنة تقوم. 5

 . األنسب والمواصفات

 . للمورد الصادرة الشيكات عن بصور معززة التأهيل وثائق من نسخة للوزارة الميدان مديرية ترسل. 6

 .شهري بشكل البنك حساب كشف من ونسخة مالي بتقرير الفنية المديرية تزويد. 7

 

 8 المادة

 :التحصيل اجراءات

 .المالية وزارة عن الصادرة الرسمية القبض إيصاالت بموجب األقساط جميع تقبض. أ

 االحتفاظ الميدان مديرية لمحاسب يحق وال الميدان لمديرية المعتمد البنکي الحساب في األقساط حصيلة تودع. ب

 . دينار( 200) يتجاوز بمبلغ

 كل نهاية في( المدورة القروض أمانة لحساب االجتماعية التنمية وزارة) باسم الميدان مديرية من شيك يصدر. ج

 . الشباب وريادة المنتجة األسر/  الوزارة حساب في ويودع شهر خالل المحصلة األقساط كافة قيمة يشمل شهر

 .  األقساط بقيمة المودع الشيك عن وصورة المسددين بأسماء بكشف الفنية المديرية تزويد. د

 وفق مالية سجالت البرنامج هذا تنفذ التي لها التابعة الميدان ومديريات الفنية بالمديرية ممثلة الوزارة لدى تنظم. هـ

 . الغاية لهذه الوزارة تعدها التي النماذج



 قسم رئيس) من لكل أداء ألفضل عام كل من الثاني كانون بداية في دينار مائة( 100) قيمتها مكافأة تصرف. و

 االجتماعيين والباحثين المشاريع قسم ورئيس(  والمحاسب االجتماعي والباحث الميدان في اإلنتاجية تعزيز

 وفق( المدور الرصيد) المنتجة االسر برنامج امانة حساب من وتصرف(  الوزارة مركز في المشاريع ومحاسب

 : التالية المعايير

 .الميدان في اجتماعية تنمية مديرية كل مستوى على %99 تتجاوز والتحصيل السداد نسب. أ

 .  شهور ثالثة كل نهاية في المتابعة التقارير برفع التزام. ب

 .الميدان في اجتماعية تنمية مديرية كل مستوى على نجاح قصة 12 عن يقل ال بما الوزارة تزويد. ت

 

 9 المادة

 :البرامج تمويل مصادر

 .الغاية لهذه الوزارة ترصدها التي المخصصات. أ

 . البرنامج هذا لتمويل واألهلية الرسمية واألجنبية المحلية والهيئات والمؤسسات األفراد مساهمات. ب

 .  والهبات التبرعات. ج

 .الوزارة تقبلها أخرى مصادر أي. د

 

 10 المادة

 أن بعد الطرفين مسؤوليات فيها تحدد الشباب/  األسرة ورب الوزارة بين إقراض اتفاقية تبرم المشروع إقرار عند

 :التالية الكفاالت أحد األخير يقدم

 .  لديها يعمل التي الجهات/  الجهة خالل من التام بالسداد يلتزم( العام القطاع من) موظف كفالة. أ

 .العدل كاتب لدي كفالته تنظم مليء کفيل. ب

 

 11 المادة

 :عامة أحكام

 الخاص المشروع تمويل في للمساهمة الشباب/  األسرة تدفعها التي المبالغ على التعليمات هذه أحكام تنطبق ال. 1

 .بها

  

 .  مستردا قرضا   المشروع قيمة كامل يعتبر. 2



 تاريخ من أشهر ثالثة بعد السداد يبدأ أن على شهرا   خمسين تتجاوز ال مدة في شهرية أقساط على القروض تسدد. 3

 .  للمشروع التأهيل

 تصرفت أو الوزارة تضليل بغرض أوضاعها عن صحيحة غير معلومات قدموا الشباب/  األسرة أن ثبت إذا. 4

 األداء مستحق قرضا   المتبقي المبلغ كامل يعتبر القرض، ألجله منحت الذي للهدف مغايرة ألغراض المشروع بمواد

 . إخطار أو/و إنذار إلى الحاجة ودون فورا   القانونية بالطرق

 علي االصلي القرض قيمة مع قيمته تزيد ال إضافي بمبلغ المشروع دعم تتبعية اجتماعية لدراسة واستنادا   للوزير. 5

 :  يلي ما شريطة دينار آالف سبعة( 7000)

 .  لألسرة دخل زيادة في يساعد المشروع من صاف ربح وتوفير المشروع نجاح. أ

 .  المحددة المواعيد وضمن المستحقة لألقساط بالسداد االلتزام. ب

 .  االصلي القرض سداد قيمة من %60 نسبته ما تسديد. ت

 المشروع عمر من األولى السنة خالل مرة شهريا   تتبعية بدراسات الفنية المديرية تزويد ميدانية مديرية كل على. 6

 . المشروع عمر باقي مدار على شهور ثالثة وكل

 منه نسبة أو منه الباقي الجزء أو القرض قيمة تسديد من الشباب/  األسرة باعفاء الوزراء لمجلس التنسيب للوزير. 7

 .  الالزمة بالوثائق مدعمة اجتماعية لدراسة واستنادا   العام األمين تنسيب على بناء. المؤهل توفي إذا

 .  المفعول ساري المالي النظام حسب الشباب/  لألسر القروض صرف يتم. 8

 يتم أن على واحدة  ولمرة الشباب أو لألسرة الممنوح القرض على دينارا   أربعون مقدارها خدمات رسوم تستوفى. 9

 . العامة اإليرادات حساب في وتودع المشروع إقرار بعد المبلغ استيفاء

 سقف يتجاوز ال أن وعلى الحيوانية، والثروة الزراعية المشاريع إقامة عند الزراعة وزارة من موافقة كتاب. 10

 (. دينار الفي) مبلغ التمويل

 بهذه الواردة للغايات إال المنتجة االسر لبرنامج االمانات حسابات في الموجود الحساب من الصرف يجوز ال. 11

 .  التعليمات

 .  التعليمات هذه على مناسبة يراها التي التعديالت إجراء العام األمين تنسيب على بناء للوزير. 12

 .  الوزارة موافقة أخذ بعد اال التأهيل على الموافقة صدور بعد المشروع صفة تغيير يجوز ال. 13

 : يلي ما متابعة في مكلف الميدان في االجتماعية التنمية مديرية مدير. 14

 .  االصول حسب المنتجة االسر برنامج من المستفيدين المؤهلين على المترتبة االقساط قبض. أ

 مخاطبة ، الكفيل جهة مخاطبة) ذمتهم في المستحقة المبالغ تحصيل لغاية السداد عن المتخلفين المؤهلين متابعة. ب

 (.الوزارة طريق عن العامة واالموال القانونية الشؤون مخاطبة ، االداري الحاكم

 

 12 المادة



 اإلداري التنظيم نظام بموجب الصادرة 2014 لسنة( 1) رقم المنتجة األسر برنامج لتعليمات المعدلة التعليمات تعتبر

 . الغية 1997 لسنة( 20) رقم االجتماعية التنمية لوزارة

  

 االجتماعية التنمية وزير

 الطوف بسيسو هالة

 

 


