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بنك األسرة  -أول بنك إسالمي متخصص في التمويل متناهي الصغر

برنامج جرامين  -بنك األسرة
عبر التمويل اإلسالمي
يأتي برنامج جرامين الذي يتبناه بنك
األسرة على رأس برامج البنك والذي
سيدار خالل السنوات الثالث األولى
من قبل فريق من خبراء «مؤسسة
جرامين «بناء على مذكرة التفاهم
التي تم توقيعها بين وزارة التنمية
االجتماعية.
لماذا برنامج جرامين  -بنك األسرة؟
أن المنهج الذي يتبناه بنك جرامين
ويعده أفضل الوسائل لمحاربة العوز
االقتصادي يتمثل في تقديم القروض
لمحدودي الدخل وبدون ضمانات
او شروط شروط مالئمة وبتكلفة
معقولة ومن ثم تحقيق االستخدام
األكفأ لهذه القروض في أنشطة
مولدة للدخل وصو ً
ال إلى القضاء
على حلقة الفقر وخلق حلقة جديدة
ممتدة من األمل .كذلك يركز بنك
جرامين علي المرآة ،وإعطاء القروض
الجماعية الهادفة إلي خلق مجموعات
ضغط لضمان نجاح المشروعات ،وفي
طرح نظام فعال الستعادة األموال
تسمح بتأخر دفع األقساط دون أن
تزيد قيمة ما يرد عن  %100من المبلغ

األصلي المقترض ،إضافت ًا الى ذلك
النجاح في توظيف التمويل متناهي
الصغر في مشروعات متعددة األهداف
(اتصاالت ,تعليم ،إسكان ،)... ،وفي
األخير في ابتكار نظام توفير إجباري
علي المقترضين من البنك لزيادة
مدخراتهم ،وقد نجح البنك في
تغطية حوالي  8مليون مقترض منذ
إقامته غالبيتهم في بنجالدش.
برنامج جرامين  -بنك األسرة عبر
التمويل اإلسالمي
لقد حصلت برامج بك جرامين التي
تطبق في عدد من الدول اإلسالمية
على شهادات وفتاوي تؤكد مطابقتها
للشريعه اإلسالمية السمحة إال
تجربة برنامج جرامين-بنك االسرة
تعتبر التجربة االولى فى العالم التي
يتم تطبيق  %100من كافة معامالتها
وفق ألساليب التمويل اإلسالمية
وبمتابعه من هئية شرعيه كاملة
األهلية ،وهي تجربة تحسب لبنك
األسرة وتحقق له تميز وريادة بجانب

ميزتها التنافسية في المحافظة
على الهوية في ظل العولمة والتأكيد
على القدرة على التأثير المتبادل
واإلسهام اإليجابي في نظام العولمة
بتقديم ما لديهم من أساليب ونظم
تفيد الجميع.
أساسيات برنامج جرامين  -بنك
االسرة:
أتم خبراء وفريق عمل برنامج
جرامين وضع نموذج التمويل
اإلسالمي متناهي الصغر الخاص
بمملكة البحرين ويطبق في بنك
األسرة والذي تم بناء على دراسة
ميدانية مستفيضة الحتياجات
األسر في القرى والمناطق
المختلفة ،وتتمثل أساسيات
البرنامج في التالي-:
برنامج جرامين يقدم خدمات بنكية
تهدف لتنمية المجتمع بطريقة
غير تقليديه
ال يستدعي تقديم أي نوع من
الضمانات مقابل خدماته.
مرونة و سهولة تسديد األقساط
عن طريق الدفع كل أسبوعين.
تتسم عملياته بالشفافية.
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جميع الخدمات تم تصميمها
لتناسب احتياجات الزبون.
الجميع يمكنه الوصول لخدمات
البرنامج و االستفادة منها.
المقترضون منظمين في مجموعات
متجانسة.
الضمان الجماعي و الضمانات
القانونية غير مطلوبة.
توصيل االئتمان وآلية التسديد:
المقترضون يتم تنظيمهم في
مجموعات مكونة من خمس أفراد.
أعضاء المجموعة يجب أن يكونوا من
نفس القرية /المنطقة.
األعضاء من نفس البيت غير مسموح
لهم باالشتراك في نفس المجموعة.
يجب أن ال تكون هناك صلة عالقة
عائلية بين األعضاء في المجموعة
الواحدة .بينما يسمح لهم باالشتراك
و لكن في مجموعات متفرقة.
كل مجموعة سيكون فيها رئيس،
نائب الرئيس ،سكرتير و أعضاء.
كل  5إلى  6مجموعات سيكونون
مركز.
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سيكون هناك تدريب إلزامي
للمجموعة.

القروض ستعطى للمشتركين على
حسب االلتزام ،واألداء والحاجة.

المقترضون لهم الحرية في اختيار
النشاط التجاري الخاص بهم.

الحد األقصى لقيمة القرض يمكن
تعزيزه كل سنة على حسب مسار
أداء البنك.

فترة القرض
مدة القرض ستكون من  6أشهر
إلى  24شهراً.
أقساط الدفع ستكون كل أسبوعين
وسيتم تسليمها في المرك
الخاص بهم.
خدمة القرض للنشاط التجاري هو ما
سيبدأ به بنك األسرة .في المستقبل
ستكون هناك عدة أنماط للقروض
التنموية مثل (قرض اإلسكان ،قرض
تطوير السكن ،قرض لتعليم العالي،
قرض للشركات الصغرى )..وهذه

يمكن للمقترض أن يتقدم في طلب
قرض آخر إذا ما سدد  12قسط من
قرضه الجاري أي بعد مرور  12أسبوع.
وحدة المجموعة هي أهم آلية لتطوير
القدرات الفردية فهي تعزز الثقة في
النفس وفي األداء و تسمح بمشاركة
الخبرات و المعلومات.

االدخار الشخصي:

كيفيه التنفيذ؟

فوائد االدخار الشخصي:

المقترضون في حال فتح الحساب
يجب أن يكون أقل مبلغ للإلئتمان
هو  7دينار بحريني متبوعة بمبلغ
إلزامي وقدره  2دينار لكل أسبوعين،
أي مبالغ إدخاريه أخرى يمكن ائتمانها
بشكل اختياري.

يدعو بنك األسرة المقترضين لفتح
حساب إدخار كشرط للحصول على
القروض في برنامج جرامين ،وفي
هذا الحساب يقوم المقترض بإيداع
مبالغ صغيرة كل أسبوعين عند
تسديد القسط ،وهناك مزايا عدة
وأسباب تدعو لفتح حسابات إدخار،
منها ما يلي:

المقترض يمكنه وبكل سهوله
سحب مدخراته من حسابه في أي
وقت يرغب فيه.

 . 1يساعد اإلدخار على تراكم مبلغ
أكبر تساعد على سداد القرض.
 .2فتح حساب اإلدخار يوضح أهمية
اإلدخار للمقترضين.
 .3يمكن إستخدام األموال المدخرة
في تنمية المشروع الصغير.
 .5تعتبر األموال المدخرة بمثابة
احتياطي يساعد الفرد على
مواجهة المخاطر.
 .6األموال المدخرة تساعد الفرد على
إدارة أموال مشروعه في تدفقاتها
الداخلة والخارجة.
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