جمعية تطوير األعمال الصغيرة ببورتسودان
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الخرطوم  ٢٦ – ٢٤أبريل ٢٠١١

خلفية المشروع
• جمعية تطويراالعمال الصغيرة ببورتسودان جمعية طوعيه وطنية
) (NGOمسجلة بمفوضية العون االنساني بوالية البحر االحمر.
• أنشئت في العام ٢٠٠١م وذلك نتيجة للتحول من منظمة اكورد
العالمية.
• تم تسجيلھا في عام ٢٠١٠م لدي بنك السودان المركزي
كمؤسسة تمويل أصغر ال تقبل الودائع تتعامل مع الجمھور.
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• أوضحت الدراسات الميدانية ان اكثر الذين ينتمون للقطاع الغير
رسمى تواجھھم كثير من الصعاب والمشاكل التى تحول دون
تقدمھم واستقرارھم في العمل مثل :ضعف المھارات  ،نقص
رأس المال والمعدات وضعف البنيات االساسية للعمل.
• تواجه النساء بصوره خاصة كثير من المشاكل االجتماعية التى
تضاعف من مستويات الفقر فى اوساطھم التى تتطلب وضع
برامج موجه لالسھام فى التقليل من اثرھا .
• تم تصميم برنامج للتنمية الحضرية بالتركيز على التمويل
االصغر وذلك كمدخل استراتيجى لتقليل حدة الفقر وتشجيع
االعتماد على الذات.

٣

الرسالة
• تقديم خدمات مالية واجتماعية للفئات االقل دخال ً من النشطاء
اقتصادياً بطريقة مستدامة وبنوعية افضل للمساھمه في
تحسين مستوياتھم المعيشية وترقية نمط الحياة .

٤

االھداف الرئيسية
.١
.٢
.٣

٥

توفير فرص التمويل االصغر الصحاب المشروعات مما يزيد من
حجم العمل وتعزيز روح االعتماد علي الذات
تعزيز دور المرأة كمنتجة للدخل وصاحبة قرار من خالل
تمكينھا اقتصادياً.
رفع مستوى الوعى في مجاالت إدارة صناديق االئتمان
واالدخار وتنمية المجتمعات الفقيرة وربطھا بمصادر التمويل.

االنشطة والبرامج
•

يعمل المشروع لتحقيق الھدف الكلى في عدد من االنشطه
والبرامج المتكاملة وذلك بقدر عالى من الكفأة االدارية
والمھنية واتباع المناھج العلمية فى التخطيط والتنفيذ
بمؤشرات قياسية والمتابعة والتقييم مستفيدا" من كل
التجارب والخبرات العالميه.تتركز التدخالت التنموية للجمعية
فى ادارة مشروعين وھما:

.١
.٢

برنامج التمويل األصغر Small Scale Enterprise Development Program
برنامج تمكين المرأة (LEAP) Learning for Empowerment Against Poverty
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• المجموعات المستھدفة:
تتكون المجموعات المستھدفة للجمعيه من اصحاب المھن واالعمال
الصغيرة وتحظى النساء باولويه.
• نطاق عمل الجمعية:
تقدم الجمعيه خدماتھا حاليا ً فى احياء مدينة بورتسودان مع امكانية
التوسع المستقبلى فى حدود ريفى الوالية بما تسمح به الموارد المتاحه
• تمثل المكاتب الفرعية مركز االتصال المباشر مع العمالء ويغطى
المشروع تقريبا ً كل المدينة مع التركيز على المناطق ذات الكثافه
السكانيه
٧

أنواع المنتجات

تمويل االعمال الصغيره
Business loans
إنتاجي  ،تجاري  ،خدمي

تمويل البناء لتحسين المنازل
Home Improvement
Loans

أنواع القروض
قروض افراد
Individual loans

تمويل المشاريع المجتمعية
Community project
توصيل الكھرباء والمياه

صيغ التمويل:
مرابحه  ،مشاركة  ،مضاربة
بيع ايجاري ،

قروض مجموعات
Group loans
٨

ﺷﺮوط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
يجب توفر بعض الشروط على
العميل حتى يكون مستحقاً
للتمويل:
• ان يكون من محدودي الدخل يقاس
بمتوسط دخل الفرد فى
ذلك
االسره باالضافه الى مؤشرات الفقر
االخرى مثل حالة المنزل ومستوى
التعليم والمستوى الصحى.
• ان تكون لديه مسئوليات أسريه
بمعنى ان يكون عائال السره.
• ان تكون لديه المھارات الالزمه
والخبره المقبوله.
• يجب ان يكون العمل قانونياً ومقبول
اجتماعياً
• يجب ان يكون العمل ذو جدوى
اقتصاديه.
• ان يكون التمويل ھو االسلوب
االنسب للمساعده.

٩

اداء المشروع للعامين ٢٠١٠-٢٠٠٩م
• تمكن المشروع من تمويل عدد  ٨٩٢٠عميل.
• تشكل النساء نسبة  %٦٠من جملة المستفيدين من التمويالت أي .٥٣٥٢
• بلغت جملة التمويل  ٩,٩٧٣,١٨٤جنية.
• متوسط معدالت السداد  %٩٨من جملة الدفعيات المستحقه للسداد.
• تمكن المشروع من تحقيق االستدامة التشغيلية وذلك بمتوسط نسبة .%١١٥
• بلغ عدد العمالء النشطاء بنھاية الفترة  ٤٣٠٠عميل نشط.
• أوضحت دراسات األثر أن دخول األفراد قبل التمويل تغطي حوالي  %٥٠من
االحتياجات األساسية ،ارتفعت الدخول بعد التمويل لتغطي أكثر من  %٩٠من
جملة االحتياجات من مصروفات الغذاء والتعليم.

١٠

التدريب
تقوم الجمعية بتدريب العمالء قبل حصولھم علي التمويل علي
التعليم المالي للفقراء في محور إدارة الدين.
ھذا ومن جانب اخر يتعاون المشروع في إقامة دورات تدريبيه
متخصصة للعمالء مستفيدا من خبرته فى المجال وذلك لرفع
القدرات في:
* مجال إدارة األعمال الصغيرة
* ادارة وتطويرصناديق االدخار.
* المھارات القيادية للمجتمع.

١١

العالقة مع الشبكات االقليمية :

إيمانا باھمية التعلم من التجارب والتطبيقات الناجحة فى مجال التمويل الصغير تحظى الجمعية
بعضوية عدد من الشبكات اإلقليمية للتمويل األصغر:
شبكة التمويل األصغر في البلدان العربية )سنابل( ومقرھا القاھرة.
الشبكة االفريقية للتمويل األصغر  INAFI-Africaومقرھا بكينيا.
الحملة العالمية للتمويل األصغر Micro-Credit Summit Campaign

•
•
•
•
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التحديات العامة للتمويل الصغير
• إرتفاع التكاليف االدارية لعمليات التمويل الصغير.
• الميل اكثر للتمويل االفرادى اكثر من المجموعات.
• قلة بدائل الضمانات وصعوبة الضمان بالشيكات.
• تتأثر المشاريع الصغيرة بحركة االقتصاد المحلى من منافسة وضعف فرص
التسويق للمنتجات.
• يميل معظم العمالء الى مشاريع الخدمات سريعة العائد فضال من المشاريع
االنتاجية والحرفية التى تتطلب قدراً من المھاره وطول فترة االنتاج.
١٣

