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برنامج الخدمات غير التمويلية
التي يقدمها بنك االسرة
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بنك األسرة  -أول بنك إسالمي متخصص في التمويل متناهي الصغر

برنامج الخدمات غير التمويلية التي يقدمها بنك االسرة
سوف يوفر بنك االسرة دعما
للمؤسسات متناهة الصغر
والتشغيل الذاتي وكذلك الجمعيات
األهلية العاملة في مجال التمويل
متناهي الصغر في البحرين ،حيث
يوفر وحدة للتدريب والدعم الفنى
لنساهم بشكل فعال فى استكمال
الخدمات الغير مالية التى نقدمها
لعمالئنا المستفيدين من البرامج
المالية من جهة وفى تقديم المعونة
الفنية واالستشارية للجمعيات
األهلية والمؤسسات الخاصة من
جهة أخرى
برامج تطوير المؤسسات متناهية
الصغر
سوف يوفر البنك وحدة لالستشارات
والدعم الفني تساهم بما لها من
خبرات علمية وعملية فى دعم
وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر فى مملكة البحرين،
برامج بناء القدرات من أجل كسب
العيش والتوظيف الذاتي.
سوف يتم إجراء برامج بناء القدرة
للفئات المستهدفة ،على أن يشمل
البرامج:

1/11/10 5:08:06 PM

توفير الخدمات الضرورية والمواتية
لتطوير خيارات كسب الرزق مع
األولويات على األعمال التجارية
الدقيقة والصغيرة واألعمال القائمة
على المنزل واألسر.
دعم إدارة هذه األعمال التجارية بما
في ذلك األعمال الجديدة.
برامج تطوير المؤسسات الوسيطة
في التمويل متناهي الصغر
إيمان ًا من البنك بكون التمويل
متناهي الصغر أداة مؤثرة فى محاربة
الفقر والحد من البطالة سوف تقوم
وحدة لالستشارات والدعم الفني
بالمساهمة في توفير برامج تطوير
القدرات المؤسسية للجمعيات
األهلية والمؤسسات التي تساعد
الفئات المستهدفة من البنك
لتأكيد مفاهيم التنمية االجتماعية
في الشراكة والتمكين االقتصادي.
برنامج تشجيع المنظمات االهلية
للمشاركة في التنمية االجتماعية
واالقتصادية.
سيخلق بنك األسرة بيئة ميسرة
لتطوير وتشجيع منظمات المجتمع
المدني على المشاركة في برامج
التنمية االجتماعية واالقتتصادية.
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سيطبق بنك األسرة مختلف البرامج
االجتماعية واالقتصادية بالتعاون
ومشاركة منظمات المجتمع
المدني.
سيجري بنك األسرة برامج لبناء
القدرات من هذه المنظمات تتضمن
الحاجة إلــــى تعبئة الموارد.بهدف
توفير االتي-:
برامج رفع قدرات الجمعية األهلية
إلدارة المحافظ المالية

برامج إقامة شبكات مع البرامج
والمؤسسات العاملة في مجال
برامج كسب الرزق مثل المؤسسات
المالية ،الوكاالت العاملة في مجال
التمويل الصغير وبرامج داعمة
أخرى.
أنشطة وحدة لالستشارات والدعم
سوف تقوم الوحدة بدور الراعي
األساسي لصناعة التمويل األصغر في
مملكة البحرين حيث تقوم بخدمة
األفراد والمؤسسات متناهية الصغر
والجمعيات والهيئات بإستخدام
الموارد المتاحة من موارد بشرية
وخبرات وطنية وباالستعانة
باالستشاريين والمدربين والخبراء
من خالل تنفيذ األنشطة التالية-:

تطوير الروابط األمامية والخلفية
التي تشمل التسويق ،المنتجات،
التصميمات ،التكنولوجيا ،جمعيات
األعمال /الشبكات ،المنظمات و/
أو المشاركة في تشجيع معارض
األعمال الوطنية والدولية واألنشطة
المتحالفة التي تشمل الخدمات
االستشارية وتقديم المشورة في
مختلف مراحل العمل.

والصغيرة

برامج إقامة شبكات مع المؤسسات
األكاديمية وغيرها التي تدعم مثل
هذه األعمال.

تقييم ورفع القدرات المؤسسية
للمنظمات األهلية للعمل في مجال
التمويل متناهي الصغر

تقديم اإلستشارات والتدريب
للمؤسسات متناهية الصغر

المساهمة في إعداد دراسات الجدوى
اإلقتصادية واإلجتماعية وتقييم
المشروعات التنموية لألفراد
والمؤسسات
المساهمة في دراسة االحتياجات
التدريبية وتصميم وتنفيذ البرامج
التدريبية
المساهمة في تصميم وتنفيذ
المسوح الميدانية وإعداد دراسات
قياس األثر
العمل على نشر الثقافة التمويل
(مثل تنظيم مؤتمرات ،ورش عمل
تعريفية و خاصة للمصارف وتنظيم
فعاليات مثل ايام المنشآت الصغيرة
األصغر الخ)
العمل على دعم المبادرات الرامية
إلى زيادة عدد المؤسسات الصغيرة
واألصغر

وضع الخطط االستراتيجية وتصميم
وكتابة البرامج والمقترحات
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