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البٌك التًْسً للتضبهي ٌتعرف على ًوْرج بٌك األسرة
استضاف بنك األسرة وفدا من كبار مسئولً وموظفً البنك التونسً للتضامن
وكذلك من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة ،وذلك للتعرف
على نموذج بنك األسرة وبرامج وخدمات البنك الذي ٌعتبر األول من نوعه فً
المملكة وعلى مستوى المنطقة الذي ٌعمل وفق الشرٌعه االسالمٌة لتوفٌر
خدمات التموٌل متناهً الصغر لألفراد والمنظمات األهلٌة من دون ضمانات وال
كفالة وال مصارٌف إدارٌة ،باإلضافة إلى برنامج غرامٌن الذي ٌحتضنه البنك
من ضمن خدماته التموٌلٌة لألفراد واألسر المنتجة فً المملكة.

بٌك األسرة ٌشبرك فً االحتفبل السٌْي لوجوع الرهلً
شارك بنك األسرة ضمن احتفاالت مجمع الرملً بذكرى السنوٌة ،حٌث قام بدعم
مشاركة  01من زبائن البنك فً فعالٌات المجمع وعرض وبٌع منتجاتهم
البحرٌنٌة الممٌزة التً القت استحسان جمهور المجمع وحققت نسبا عالٌة فً
مبٌعاتهم.
بهذا الصدد تقدم الرئٌس التنفٌذي لبنك األسرة عاطف الشبراوي بـ «تهنئة إلدارة
مجمع الرملً على مرور عام على إنشاء المجمع فً منطقة عالً وشكرهم على
دعوة بنك األسرة للمشاركة فً هذا الحدث السنوي وفتح المجال للمتسوقٌن
لالطالع على خدمات بنك األسرة وعرض منتجاتهم وبٌعها على المواطنٌن
البحرٌنٌٌن والمقٌمٌن».

 05هبكٌٍت خٍبطت ّقوبش تبرعبث هي "ٍُئت آل هكتْم" لبٌك األسرة
قامت هٌئة آل مكتوم الخٌرٌة بشحن حاوٌة من مكائن الخٌاطة واألقمشة
تبرعا عٌنٌا إلى بنك األسرة ،وذلك ضمن األعمال الخٌرٌة التً تقوم بها
الهٌئة فً مختلف أنحاء العالم.
صرح بذلك الرئٌس التنفٌذي د.عاطف الشبراوي الذي تقدم بالشكر إلى هٌئة
آل مكتوم الخٌرٌة ،مثنٌا على هذه المبادرة الكرٌمة التً تجسد روح اإلخاء
والتعاون فً تحقٌق األهداف المرجوة لدعم األفراد واألسر من ذوي الدخل
المحدود واإلسهام فً تطوٌر وتنمٌة المجتمع والعمل على تحسٌن األوضاع
االجتماعٌة واالقتصادٌة لهذه الفئات ،ومؤكدا أن هذا التبرع العٌنً من هٌئة
آل مكتوم ٌأتً بمثابة بداٌة مضٌئة للتعاون واستمرار لمسٌرة الخٌر والعطاء
التً بدأها سمو الشٌخ حمدان بن راشد آل مكتوم فً العمل الخٌري
واإلنسانً.
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بحث أّجَ التعبّى بٍي غرفت تجبرة ّصٌبعت البحرٌي ّبٌك االسرة
دعا الرئٌس التنفٌذي لغرفة تجارة وصناعة البحرٌن السٌد إبراهٌم احمد
اللنجاوي إلى تعزٌز واقع ومستقبل المؤسسات المتناهٌة الصغر واألسر المنتجة
والنهوض بها لتقوم بدورها التنموي فً تحسٌن مستوى معٌشة اإلنسان
البحرٌنً وفتح خٌارات أخرى جدٌدة أمامه ،مؤكدا ضرورة توحٌد جهود
الجهات المسئولة عن رعاٌة هذا القطاع ،والعمل على تعرٌفٌها بقنوات التموٌل
المٌسر والجهات الداعمة لها حتى تستفٌد منها ،مشٌدا بدور جمٌع المؤسسات
التموٌلٌة الخاصة بمثل هذه المشارٌع.
واعرب اللنجاوي عن أمله فً أن ٌتم النظر إلى الدور التنموي واالجتماعً لهذه المشارٌع وأن ٌتم التعامل معها بمزٌد من التسهٌالت واالبتعاد ما
أمكن عن القٌود و التعقٌدات المصاحبة للتموٌل التجاري المعتاد ،مشٌدا فً هذا الصدد بدور بنك األسرة فً دعم المؤسسات الصغٌرة واألسر
المنتجة بما ٌنعكس بشكل مباشر على االقتصاد الوطنً.
جاء ذلك خالل اجتماع اللنجاوي بالدكتور عاطف الشبراوي الرئٌس التنفٌذي لبنك األسرة ،حٌث تم بحث أوجه التعاون بٌن الجانبٌن فً كل ما
ٌخص النهوض بقطاع المؤسسات المتناهٌة الصغر واألسر المنتجة.

بٌك األسرة ٌذعن عوالءٍ للوشبركت فً هعرض الخرٌف 2502
ٌستعد بنك األسرة للمشاركة فً معرض الخرٌف المقبل فً ٌ 22ناٌر 2102
بدعم عمالئة المتمٌزٌن للمشاركة فً هذا الحدث بشكل مجان.
تأتً مشاركة بنك األسرة هذا العام بدعم ومشاركة  01من عمالئه فً
فعالٌات المعرض التاحة فرصة عرض وبٌع منتجاتهم البحرٌنٌة الممٌزة على
الزوار وشكر الرئٌس التنفٌذي عاطف الشبراوي وزٌر الصناعة والتجارة
الدكتور حسن عبدهللا فخرو وهٌئة البحرٌن للمعارض والمؤتمرات على
دعمهم الممٌز ودعوة بنك األسرة إلى المشاركة فً هذا الحدث السنوي وفتح
المجال للمتسوقٌن لالطالع على خدمات بنك األسرة وعرض منتجاتهم وبٌعها
للمواطنٌن البحرٌنٌٌن والمقٌمٌن.

الشبراّي :بٌك األسرة ٌذعن عوالءٍ للوشبركت فً هعرض الخرٌف 2502
شارك بنك األسرة وعمالءه فً معرض الخرٌف  2102برعاٌة وزٌر الصناعة
والتجارة رئٌس مجلس إدارة هٌئة البحرٌن للمعارض والمؤتمرات حسن فخرو
الذي ٌقام فً مركز البحرٌن الدولً للمعارض والمؤتمرات وذلك بحضور
مجموعة من سفراء الدول المشاركة فً المعرض وأعضاء مجلسً الشوري
والنواب وكبار رجال األعمال والمسئولٌن المعنٌٌن والرئٌس التنفٌذي لبنك
األسرة الدكتور عاطف الشبراوي.
أشبد الشبراّي دعن ٍُئت البحرٌي للوعبرض ّالوؤتوراث ألعوبل بٌك التبحت
الفرصت لعوالء البٌك لعرض ّبٍع هٌتجبتِن البحرٌٌٍت الووٍزة على الزّار ّتأتً
هذه المشاركة ضمن تقدٌم حزمة متكاملة من الخدمات والبرامج التمكٌنٌة لعمالء البنك سواء من الناحٌة التموٌلٌة أو الفنٌة والتدرٌب والتموٌل
واالدخار وتطوٌر المشارٌع الصغٌرة من أجل رفع مستوى دخل األفراد واألسر من ذوي الدخل المحدود والتً تتماشى مع مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة
بهدف تمكٌن المواطن البحرٌنً من بناء مستقبل واعد عن طرٌق نشر قٌم العمل الحر والمبادرة الذاتٌة لتحقٌق التنمٌة المنشودة.
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