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بنك األسرة  -أول بنك إسالمي متخصص في التمويل متناهي الصغر

برنامج إقراض الجمعيات االهليه
لماذا يقدم بنك األسرة التمويل
للمنظمات األهلية؟
بنك األسرة هو مؤسسة اقتصادية
ذات توجهات اجتماعية تعمل وفق
األسس العلمية المتعارف عليها في
المؤسسات االقتصادية اإلسالمية،
وهي ال تسعي لتعظيم الفوائد
المالية بقدر ما تسعي لمعظمة
العوائد االجتماعية علي عمالئها
وعلى ذلك فإن بنك االسرة يستهدف
ان تقوم عد من المنظمات األهلية
في البحرين بتقديم خدمات الجهات
الوسيطة في توفير التمويل متناهي
الصغر ،وبالتالي فقد صممت القروض
للمنظمات االهليه والمؤسسات
التي تعمل في مجال التمويل متناهي
الصغر لتزيد من لمكانيه الوصول إلى
االئتمان وخدمات الدعم غير المالية
للمقترضين من خالل المنظمات
األهلية وبتوزيع جغرافي يضمن
تمتع كافة المناطق والفئات بهذه
الخدمات.
في إطار هذا المخطط يتوقع من
العمالء البدء مع القروض الصغيرة
من خالل المنظمات االهليه
ومؤسسات تمويل المشاريع متناهية
الصغر (من  50إلى  500دينار بحريني)،
وتخرج ببطء إلى مخططات لقروض
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أكبر من بنك األسرة وستكون قد
اكتسبت الخبرة والتجارب الميدانية
والعملية.
شروط اإلقراض من خالل المنظمات
األهلية المتعاونة مع بنك االسرة
مجموع قيمة القروض للعمالء:
من  50دينار بحريني إلى  500دينار
بحريني لكل عميل
مدة القرض للعمالء 1 :من شهر
إلى  12شهرا
القطاعات التي تغطيها هي القطاعات
االنتاجية واألنشطة المختلفة التي
تستهدف لتوليد الدخل والحاجات
االجتماعية
معدل الفائدة من قبل المنظمات
االهليه ومؤسسات التمويل
المتناهية في الصغر للعمالء تحقق
تنافسية وخدمة ذات كلفة منخفضة
العمالء:
المنظمات االهليه والمؤسسات
التي تعمل في مجال التمويل متناهي
الصغر المؤهلة
المنظمات المنظمات االهليه التي
تتملك من الخبرة والمشروعات ما
يمكنها من إدارة حافظة أموال

الجمعيات التعاونية في مختلف
المجاالت اإلنتاجية والخدمية.
مجموعات األفراد المشاركة
والمساهمة في مشروع مشترك
مواصفات الجمعيات والمؤسسات
األهلية المؤهلة لتقديم خدماتها
في مجاالت اإلقراض متناهي الصغر
بالتعاون مع بنك األسرة هي-:
أن تكون الجهة المقدمة للمشروع
هي جمعية أو مؤسسة أهلية تتصف
بكونها طوعية وحائزة على شرعية
العمل والنشاط وفق ًا لقوانين وأنظمة
مملكة البحرين

أن يكون للجمعية سجالت مالية
مدققة خالل الثالث سنوات الماضية،
وقادرة على تزويد بنك األسرة (على
األقل) بآخر تقريرين ماليين لها عن
العامين السابقين من مكتب التدقيق
الخارجي أو من محاسب قانوني.
أن يكون قد مضى على تأسيسها مدة
ال تقل عن ثالث سنوات ونفذت خاللها
مشاريع ناجحة ومتميزة.
أن تملك رؤية واضحة وأن يكون لديها
منهج وآليات عملية ومحددة لتنفيذ
مشاريع اإلقراض المتناهي الصغر.
أن يكون لديها تعريف دقيق وواضح
للفئات المستهدفة ،وتشمل التالي:

أن ال يكون للجمعية أو المؤسسة
أهداف أو غايات سياسية أو توجهات
تتعارض مع سياسة البنك

التركيز على أفقر شريحة في المجتمع
(أفقر الفقراء).

أن تكون األنشطة المشهودة التي
تعمل فيها متفقة مع غاياتها الخيرية
وأهدافها المعلنة.

تكون األولوية في تقديم القروض
لشرائح محدد مثل الشباب أو النساء.
أو ذوي االحتياجات الخاصة مثال،

أن يكون للجمعية أو المؤسسة
نظامها األساسي وهيكلها التنظيمي
الخاص بها ،وأن تكون مسجلة

أن ال تشترط تقديم ضمانات مالية أو
عينية للقروض التي تمنحها.

أن تكون مستقلة إداري ًا ومالي ًا،
وليست فرع ًا من جمعية أجنبية
أو تتبع لمنظمة أجنبية.

القدرة على تزويد (بنك األسرة)
بخطابات تدعيم وتزكية من جهتين
سبق لها التعامل معها (االتحاد التابع
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له الجمعية ،منظمة دولية ،جمعية
أهلية ،جهة حكومية)
شروط التقديم لمشروع إقراض
متناهي الصغر من جمعية أو مؤسسة
أهلية إلى بنك األسرة:
أن تنطبق على الجمعية أو المؤسسة
الشروط الواردة في مواصفات
الجمعيات والمؤسسات األهلية التي
يمكنها تقديم مقترحات مشاريعها
في مجال اإلقراض متناهي الصغر إلى
بنك األسرة.
أن يتم التعامل في القروض طبقا
لمبادئ الشريعة اإلسالمية
أن تعبأ وثيقة نموذج تقديم طلب
تمويل لمشروع إقراض متناهي
الصغر من جمعية أو مؤسسة أهلية.

أن ترفق الجمعية أو المؤسسة
نظامها األساسي والهيكل التنظيمي
الخاص بها و قرارات تسجيلها
رسمي ًا.
أن ترفق الجمعية أو المؤسسة آخر
تقريرين ماليين لها عن العامين
السابقين مدققين من مكتب
محاسبة وتدقيق معتمد.

كيفية تنفيذ برامج التمويل متناهى
الصغر بالجمعية االهلية؟

خبراتها السابقة فى مجال تقديم
خدمات تنمية المجتمع.

تتقدم الجهات الوسيطة (الجمعيات
األهلية) بمقترحات لتنفيذ مشروعات
تنموية للبنك فى إطار النطاق
الجغرافى ألنشطتها ،بينما يقوم
البنك بدراسة هذه المقترحات
وتقييمها ،وفى حالة إقرارها يتعاقد
مع هذه الجمعيات ويقدم التمويل
الالزم لها.

نظم الكفاءة اإلدارية والمحاسبية
المتبعة بما فى ذلك إدارة المخاطر
االئتمانية وإدارة األصول والمحفظة
ونظم المعلومات والمراجعة
الداخلية والميزانية.

أسس تقييم الجمعيات األهلية التى
يتعامل معها البنك:
يقيم البنك الجمعية األهلية
المتقدمة للحصول على تمويل
متناهى الصغر وفقا لعدة معايير
تشمل:
التحليل المالى لميزانيتها للسنوات
الثالث السابقة.

أن ترفق الجمعية أو المؤسسة
خطابين تدعيم وتزكية من جهتين
معترف بهما وسبق لها التعامل معها
(االتحاد التابع له الجمعية ،منظمة
دولية ،جمعية أهلية ،جهه حكومية).

تصنيفها من حيث السقف االئتمانى
لتمويل المشروعات بما يتمشى مع
النظم الدولية المتبعة فى هذا الشأن.

يجب إيضاح عنوان الجمعية بالتفصيل
(صندوق البريد ،الهاتف ،الفاكس،
البريد اإللكتروني ،أسم رئيس مجلس
اإلدارة أو مدير الجمعية).

قدرتها على الوصول إلى الفئات
المستهدفة ونجاحها فى تحفيز
المشاركة الشعبية فى قضايا
التنمية.

إجراءات الحصول على التمويل
متناهى الصغر من الجهات الوسيطة
(الجمعيات األهلية):
يتوجه طالب التمويل إلى إحدى
الجمعيات األهلية التى يتعامل معها
البنك والقريبة من محل إقامته
ليتقدم بمقترح لتمويل مشروعه.
تساعد الجمعية طالب التمويل
فى إعداد دراسة جدوى مبسطة
لمشروعه وتقييمه.
تقدم الجمعية التمويل المطلوب
عقب التأكد من جدية طالب التمويل
وصالحية المشروع المقترح وتحدد
شروط التمويل وطرق السداد.
تتولى الجمعية متابعة المشروع
فى حين يقوم البنك باإلشراف عليها.
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