مشروع الشيخ محمد بن راشد آل زنان
إلقراض األسر المنتجة في األفالج

نبذة عن المشروع :
العمل شرف واإلنسان ال يستطيع أن يرفع رأسه إال إذا أكل من عمله والنبي
 أكد على قيمة العمل في أحاديث كثيرة ولهذا السبب رأت جمعية األفالج
الخيرية ضرورة االتجاه إلى تحويل األسر القادرة على العمل من أسر محتاجة
ومتلقية للدعم إلى أسرة منتجة ولهذا جاءت فكرة مشروع ( الشيخ محمد
آل زنان إلقراض األسر المنتجة باألفالج ) الذي سيكون له دور رائد في تغيير
مفاهيم األسر المحتاجة وتحقيق احالمها بامتالك مشاريعها الخاصة بإذن
الله .

الرؤيــــة :
 المســـاعدة

 التمكين

 التنمية المستدامة

الرســـــالة :
تنفيذ رؤية المملكة  2030الساعية لالرتقاء بفئة محدودي الدخل والفقراء
واألرامل والمطلقات ودعمهم بطرق غير تقليدية لالستفادة من قدراتهم
ومهاراتهم الشخصية وتوظيفها لالعتماد على أنفسهم في كسب رزقهم.

األهــــــــــداف :
 )1تحويل عدد من األسر المحتاجة ألسر منتجة تنموية.
 )2توفير مورد مالي ثابت لألسرة بما يحقق التنمية المستدامة.
 )3توفير فرص عمل لمشاريع إنتاجية فعالة تسهم في دعم النمو
االقتصادي لألسرة .

 )4المساهمة في توعية وتأهيل األسر المحتاجة بما يسهم بالنهوض بها
إلى مرحلة العطاء واإلنتاج .
 )5تقديم الدعم المادي والمعنوي لألسر ,باإلضافة إلى التسويق لهن في
المنافذ التسويقية المتعددة.
 )6اإلسهام في تخفيض معدل البطالة ورفع نسبة مشاركة المرأة في
سوق العمل .

المبلغ اإلجمالي للمشروع  300,000 ( :ثالثمائة ألف ريال
سعودي )
القرض
الحد األدنى

(  6000ريال)
الحد المتوسط

(  8000ريال )
الحد األعلى

( ريال) 10,000

القسط

الحد األعلى السداد

 300ريال

 20شهرا

 400ريال

 20شهرا

 500ريال

 20شهرا

شروط الحصول على القرض :
 )1أن يكون المستفيد/ة سعودي الجنسية أو تكون المستفيدة أم
ألبناء سعوديين (زوجة أو مطلقة) لزوج سعودي لديها إقامة
نظامية .
 )2أن ال يقل عمر المستفيد/ة عن  18سنة وال يزيد عن 60سنة.
 )3أن يكون المستفيد/ة قادرا على ممارسة العمل بنفسه في
المشروع .
 )4ضرورة وجود كفيل(موظف حكومي) للمستفيد/ة.
 )5تكون حالة الكفيل االئتمانية مناسبة .
 )6موافقة اللجنة بالجمعية على المشروع المقدم من المستفيد/ة.

ُ )7يعيد المقترض أو الكفيل كافة المبلغ في حالة فشل المشروع أو
عدم الرغبة في المواصلة .
 )8تقديم دراسة جدوى مبسطة ومختصرة عن المشروع .
 )9في حالة القرض الجماعي تكون المجموعة من  5-3أشخاص ويكون
أحد أفراد المجموعة مسؤوال عن المجموعة وهو المسؤول عن
توقيع السند.
 )10إذا مضى أسبوع عن استحقاق القسط يبلغ الكفيل شفهيا
بضرورة السداد ,وإذا مضى أسبوع آخر يبلغ بخطاب رسمي من
الجمعية.
 )11في حال تأخر السداد عن ثالثة أقساط أو أربعة فإن الجمعية يحق
لها تقديم شيك الضمانة لسداد المبلغ ولها الحق في إقامة دعوى
على المقترض والكفيل.
 )12يلتزم بسداد األقساط الشهرية على حساب الجمعية البنكي
وذلك بعد مضي شهر تاريخ الشيك.
 )13يحق للمقترض تحديد قسط أكثر ليتمكن من السداد في وقت
أقل .

شــــروط الكفالة :
 )1أن يكون الكفيل موظفا حكوميا .
 )2يلتزم الكفيل بتقديم كشف حساب بنكي لمدة ثالث أشهر وتعريف
راتب من العمل .
 )3أن ال يكون الكفيل من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وال موظفيها.
 )4أن يوقع الكفيل على السند والتعهد بتوفير المبلغ في حال عدم سداد
المقترض للمبلغ أو جزء منه .
 )5أن ال يكفل أكثر من مستفيد.

المستندات المطلوبة للمقترض:
 )1بطاقة أحوال الشخصية ( بطاقة العائلة لغير السعوديات واإلقامة )
 )2تزويد الجمعية بدراسة جدوى مبسطة عن المشروع .
 )3رقم اآليبان للحساب البنكي الخاص بالمستفيد .
 )4إذا كان المقترض موظف "تعريف راتب من العمل"
 )5تعبئة البيانات المطلوبة.

المستندات المطلوبة من الكفيل :
 )1صورة بطاقة األحوال .
 )2تعريف راتب من العمل وكشف حساب بنكي آلخر ثالثة أشهر .
 )3رقم األيبان للحساب البنكي الخاص بالمستفيد .

آلية محفظة اإلقراض :
إستقبال
الطلبات
إجراء
مقابلة
شخصية

آلية
محفظة
األقراض

تقديم
دراسة
جدوى
مبسطة

قياس
نقاط
القوة
والضعف

أنواع المشاريع :

تسديد
األقساط

بدء
العمل

منح
القروض
زيارة
ميدانية

 تجاري(:بيع أجهزة جوال وإكسسواراتها  ,بيع مالبس  ,بيع أدوات التجميلوالعناية بالمرأة  ,بيع العطور ) .
 صناعي ( :خياطة وتطريز المفارش  ,صناعة البخور  ,تجهيز هدايا المواليد ,الطبخ ) .
 خدمي ( :طباعة بحوث  ,نقش حناء  ,تجهيز الوالئم للحفالت  ,تجهيزالقاعات  ,أعمال فنية  ,عمل التساريح والمكياج )

النقاط التحفيزية :
 )1السداد أول بأول وعدم التأخير .
 )2عدم التخلف في المشاركة في البازارات والمعارض عند القيام
بتنظيمها .

مالحظة * يفضل أن يكون األقتراض بمبلغ 6000ريال ويكون
مبلغ 8000ريال و 10000ريال كنقاط تحفيزية .
مالحظة * مشاريع الطبخ يكون مبلغ إقراضها 3000ريال وتدخل
في دعم الجمعية من األجهزة مثل (األفران  ,العجانات و ...
وغيرها)

عدد من استفاد من المشروع :

 15مقترض ومقترضه كما هو موضح بالجدول التالي :

م

القسم

المبالغ المقترضة

1

الرجال

 40.000ريال

2

النساء

 74.000ريال

المجموع

مالحظات

 114.000ريال

نماذج المشروع :

تعبئة بيانات خاصة بالقرض الفردي :

تعبئة بيانات خاصة بالقرض الجماعي :

ُمعدة التقرير:

الباحثة في جمعية األفالج الخيرية
األستاذة  /نورة سعود آل سعود

