( )2برنامج األسر المنتجة
جمعية البر الخيرية في جدة

بــدأ البرنامــج منــذ عــام 1430هـــ ،وهــو برنامــج إقراضــي متــدرج يهــدف إلــى خدمــة األســر محــدودة

الدخــل إلقامــة مشــاريع صغيــرة ومتناهيــة الصغــر بهــدف زيــادة دخلهــم ذاتيــا .ويســتهدف البرنامــج
النســاء ذوات الدخــل المحــدود صاحبــات المشــروعات.

واســـتفاد مـــن البرنامـــج ( ) 1210أســـرة منـــذ بدايتـــه حتـــى نهايـــة عـــام  1434هـــ ،إذ بلـــغ عـــدد

المس ــتفيدات ف ــي أول ع ــام م ــن البرنام ــج (ع ــام  1430هـــ) نح ــو 230مس ــتفيدة ،فيم ــا بل ــغ ع ــدد

المســـتفيدات العـــام الماضـــي  386مســـتفيدة.

وتعــد القــروض الحســنة المســتردة مــن أبــرز أوجــه التميــز فــي عمــل البرنامــج ،إضافــة إلــى المتابعــة
المســـتمرة للمســـتفيدات والمشـــاريع ،وتســـويق منتجاتهـــن عبـــر إشـــراكهن فـــي «البـــازارات»
والمعـــارض .وتحـــدد الجمعيـــة إعـــادة اإلقـــراض للمســـتفيدات بنـــاء علـــى الســـجل االئتمانـــي

للمســـتفيدة.

ويه ــدف البرنام ــج كذل ــك إل ــى رف ــع مه ــارة المس ــتفيدات م ــن النواح ــي الفني ــة واإلداري ــة م ــن خ ــال
الــدورات ،إضافــة إلــى تنميــة االتجــاه والســلوك اإلنتاجــي كقيمــة اجتماعيــة ألفــراد األســرة لتــؤدي

دورهــا االقتصــادي ،وترفــع المســتوى المعيشــي ألفــراد األســرة.

ويســـتهدف البرنامـــج األحيـــاء الجنوبيـــة مـــن مدينـــة جـــدة ،إضافـــة إلـــى األحيـــاء التـــي تخدمهـــا
الجمعي ــة ،وذل ــك بتقدي ــم الدع ــم الم ــادي والعين ــي لجمي ــع األس ــر المس ــجلة ف ــي الجمعي ــة وك ــذا

األســـر محـــدودة الدخـــل غيـــر المســـجلة بالجمعيـــة.

ً
60عامـــا،
ومـــن شـــروط قبـــول الدعـــم ،أن تكـــون المتقدمـــة ســـيدة يتـــراوح عمرهـــا بيـــن  18إلـــى

ولديه ــا الرغب ــة ف ــي إقام ــة المش ــروع ،والتف ــرغ الت ــام م ــن قب ــل طالب ــة الق ــرض ،ويس ــتثنى م ــن

ذلــك الموظفــة التــي ال يزيــد راتبهــا عــن () 3000آالف ريــال ،ولديهــا دافــع قــوي للعمــل وتحســين

المس ــتوى المعيش ــي ألس ــرتها ،ويت ــم قب ــول المش ــاريع القائم ــة وتم ــارس نش ــاطا مش ــروعا وف ــق

األنظم ــة المعم ــول به ــا ف ــي الب ــاد.

وتنقســم قــروض الجمعيــة إلــى قســمين فــردي وجماعــي ،وتبــدأ مــن ( ) 1500ريــال وتصــل إلــى

( ) 60ألــف ريــال فــي حالــة وجــود تصريــح وســجل تجــاري ومحــل للمشــروع.

