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ثٕه األعشح ٠زٛافً ِغ صثبئٕٗ ػجش اٌّشاوض االخزّبػ١خ
وٍّخ اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ

أٗ ٌّٓ دٚاػ ٟعشٚس ٞأْ أرمذَ ثبألفبٌخ ػٓ ٔفغٟ
١ٔٚبثخ ػٓ ػّالء اٌجٕه ثبٌؾىش ٌغؼبدح اٌذوزٛس فبطّخ
اٌجٍٛؽٚ ,ٟص٠شح زمٛق اإلٔغبْ ٚاٌزّٕ١خ األخزّبػ١خ
ٚسئ١ظ ِدٍظ اداسح اٌجٕه ٚاٌغبدح أػضبء ِدٍظ
اإلداسح ثٛافش اٌؾىش ٚاٌزمذ٠ش ػٍِ ٝغبٔذرٚ ُٙثمزُٙ
اٌغبٌ١خ اٌزٔ ٟؼزض ثٙب وذافغ أعبعٌٕ ٟب ف ٟوً ِب
ٔسبٚي ئٔدبصح ٚارمذَ ثبٌؾىش ٚاٌزس١خ ٌضِالئِٛ ٟظفٟ
اٌجٕه اٌىشاَ ػٍ ٝػٍّ ُٙاٌذؤة ٚاٌّزٛافً ٌزسم١ك
ا٘ذاف اٌجٕه ٚػٍِ ٝب ٠جزٌ ِٓ ٖٛخٛٙد ِخٍقخ
ٌّغبػذح اٌؼّالء ٚاٌزٛافً ِؼ ُٙثٙذف رّٕ١زُٙ
ٚرّى ُٕٙ١ألزقبد٠ب َ ِّب ٠ؼضص ِٓ ِىبٔٗ اٌجٕه ٚدٚسح
االخزّبػٚ ٟااللزقبد ٞاٌشائذ فٍِّ ٟىخ اٌجسش.ٓ٠

األخٛح ٚاألخٛاد ,,
أْ أُ٘ أ٠ٌٛٚبد ثٕه األعشح ٘ ٟدػُ األفشاد ٚاألعش
ِٓ ر ٞٚاٌذخً اٌّسذٚد ٚاْ ٠ى ْٛاٌجٕه ؽش٠ىب ً
سئ١غ١ب فٔٚ ّٛٔ ٟدبذ أفىبسُ٘ ِٚؾشٚػبر ُٙاٌقغ١شح
ػٓ طش٠ك رمذ ُ٠زضِخ ِٓ األٔؾطخ ٚاٌجشاِح
ٚاٌفؼبٌ١بد٠ٚ .غؼذٔ ٟخالي ٘زٖ إٌؾشح األخجبس٠خ
اإلٌىزش١ٔٚخ رغٍ١ظ اٌضٛء ػٍ ٝأخجبس ٚفؼبٌ١بد اٌجٕه
ف ٟاٌفزشح اٌز ٟرغطٙ١ب ٘زٖ إٌؾشحٚ ,اٌزٔ ٟسبٚي
ئفذاس٘ب ثؾىً دٚسٌ ٞزؼىظ ئٔدبصارٗ ز١ث ٚضغ
اٌجٕه ٔقت ػِٕ ٗ١ٕ١ز رأع١غخ أْ ٠ى ْٛػٍّٗ
ٚثشاِدٗ ضّٓ ِؼط١بد اٌشؤ٠خ األلزقبد٠خ
ٚاإلعزشار١د١خ اٌٛطٕ١خ ٌٍٍّّىخٚ ,اٌز ٟػٓ طش٠مٙب
ٔشعُ آفبق ِغزمجً ِؾشق ٌىً ِٓ ٠غؼٔ ٝس ٛاٌشلٟ
ػٍ٘ ٝزٖ األسك اٌط١جخ اٌّؼطبء.
ٌمذ زشؿ ثٕه األعشح ِٕز ثذا٠خ رأع١غخ ػٍ ٝاٌؼًّ
ف ٟاٌؾشاوخ ِغ ِخزٍف لطبػبد اٌّدزّغ ِٓ
ِإعغبد لطبع خبفخ ٚزىٚ ِٟٛخّؼ١بد اٍ٘ ٗ١فٟ
رٛف١ش اٌّغبٔذح اٌالصِخ ٌّخزٍف اٌجشاِح ِٓ دػُ
ِجبدساد اٌؼبطٍٚ ٓ١اٌؾجبة ٚاٌّشأح ٚاألفشاد ِٓ رٞٚ
اإلػبلخ ٚاٌّٛ٘ٛثٚ ٓ١وزٌه أفسبة االٔؾطخ اٌزدبس٠خ
اٌقغ١شح ػٓ طش٠ك عٛاء سػب٠خ اٌفبػٍ١بد أ ٚئلبِخ
ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌّسبضشاد ٚإٌذٚاد اٌزٛػ٠ٛخ ٚرؼض٠ض
دٚس اٌجٕه ف ٟاٌّؼبسك اٌّسٍ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ
دفغ ػدٍخ اٌّؾبس٠غ اٌّزٕب٘١خ اٌقغش اّ٠بٔب ِٕب
ثأّ٘١خ اٌزؼبٚ ْٚاٌزٕغ١ك ِغ خّ١غ ِىٔٛبد اٌّدزّغ
٠ٚغؼذٔ ٟاْ ارمذَ ٌدّ١غ ؽشوبء اٌجٕه ثبٌزس١خ
ٚاٌزمذ٠ش ػٍ ٝدٚسُ٘ اٌجبسص ف ٟرغِّٙ ً١ٙزٕب.
ٚاثم ٓ١ثارْ هللا رؼبٌــ ِٓٚ ٝخالي ئخالؿ إٌٛا٠ب
ٚاٌؼًّ اٌذؤٚة ٌخذِخ اٌجسشٚ ٓ٠رشع١خ ِفبُ٘١
االلزقبد ٞاألخزّبػ ٟوّسٛس ٌزّٕ١زٙب.

د.ػبطف اٌؾجشاٞٚ

وجهت وزٌرة التنمٌة االجتماعٌة والقائم بأعمال وزٌر
الصحة فاطمة البلوشً إلى تقوٌة التعاون بٌن وزارة
التنمٌة االجتماعٌة وبنك األسرة واالستفادة من المراكز
االجتماعٌة لتوافر نقاط اتصال زبائن البنك ،بهدف تٌسٌر
تواصل األسر التً تقدم إلٌها الوزارة الخدمات وخاصة
خدمات المساعدات االجتماعٌة والدعم عن طرٌق توفٌر
خدمات االستقبال وتلقً الطلبات فً جمٌع المراكز
االجتماعٌة التابعة إلى وزارة حقوق االنسان والتنمٌة
االجتماعٌة والتروٌج ألعمال البنك باعتباره أول بنك
إسالمً متناهً الصغر ٌعمل لخدمة األسر محدودة الدخل.

اٌؾجشا :ٞٚثٕه األعشح ٠ؼًّ خب٘ذا ف ٟدػُ ِدبي رّ ً٠ٛاٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح
ِٚزٕب٘١خ اٌقغش
دعا بنك األسرة "بنك إسالمً متخصص فً تموٌل المشارٌع المتناهٌة الصغر"
الجمعٌات األهلٌة الشبابٌة والتنموٌة إلى التقدم بأفكارها لتنمٌة المجتمع وخدمة
محدودي الدخل .وأشار البنك إلى أن دعوته تأتً «فً هذه المرحلة التً تتطلب تكاتف
الجمٌع والعمل على تنٌمة روح التكافل والشراكة لخدمة مختلف مكونات المجتمع
وخاصة محدودي الدخل وأصحاب المشروعات متناهٌة الصغر من المواطنٌن الذٌن
تعتمد حٌاتهم على مدخول هذه األنشطة ،وٌمكن أن ٌلعب المجتمع المدنً والجمعٌات
األهلٌة دورا بارزا فً تنمٌتها ومساندتها من خالل مبادراته التنموٌة الخالقة».

ثٕه األعشح ٠سزفً ث َٛ١اٌٛالء رسذ ؽؼبس  -وٍٕب زّذ
ٚرٌه رؼج١شاً ػٓ ِؾبػش اٌست ٚاٌٛالء ٌٍم١بدح اٌشؽ١ذح
ٌٍٛٚطٓ اٌغبٌٚ ٟرٌه ف ٟاٌّجٕ ٝاٌشئ١غٌٍ ٟجٕه ثبٌدف١ش
ثسضٛس اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٚ ٞوبفخ ِٛظف ٟثٕه األعشح.

ثٕه األعشح ٠ؾبسن ف ٟفؼبٌ١بد  -اٌجسش ٓ٠ردّؼٕب
3122
رأرِ ٟؾبسوخ ثٕه األعشح ألّ٘١خ اٌؼًّ االخزّبػٚ ٟدػُ
اٌّٛاطٌٕ ٓ١زؼض٠ض اٌٍسّخ اٌٛطٕ١خ ٚإٌغ١ح األخزّبػٚ ٟرٌه
ِٓ خالي ِؾبسوزٗ ف ٟفؼبٌ١بد – اٌجسش ٓ٠ردّؼٕب .3122

ثٕه األعشح ٠شػ ٝاٌفبئض ٓ٠فِ ٟغبثمخ اٌطٌٍ ٟٙؾجبة
ف ٟثبدسح ٌزؾد١غ اٌؼًّ اٌسش ٚاإلثذاع اٌفشدٚ ٞس٠بدح األػّبي
ٔٚؾش زت اٌؼًّ اٌ١ذ ٞٚث ٓ١طالة اٌّذاسط ٚاٌؾجبة لبَ
ثٕه األعشح ثبٌّؾبسوخ ثشػب٠خ ِغبثمخ اٌط ٟٙث ٓ١اٌؾجبة
ٚػًّ «أؽٚ ٝٙأخًّ طجك» اٌز ٟألّ١ذ ػٍ٘ ٝبِؼ
اٌّؼشك اٌغٕ ٞٛاٌذٌ ٌٟٚألغز٠خ ٚاٌض١بفخ اٌز ٞرٕظّٗ ٘١ئخ
اٌجسشٌٍّ ٓ٠ؼبسك ٚاٌّإرّشاد.3122
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اٌجٍٛؽ ٟرإوذ ِض« ٟثٕه األعشح» لذِب ً ف ٟاعزىّبي ِغ١شح إٌّٚ ٛاٌشل ... ٟثٕه األعشح ٠ؼمذ اخزّبع اٌدّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ اٌؼبد٠خ
عقد بنك األسرة اجتماع الجمعٌة العمومٌة العادٌة فً المرفأ المالً بحضور الدكتورة
فاطمة البلوشً وزٌرة التنمٌة االجتماعٌة رئٌس مجلس اإلدارة.
واستعرضت الدكتورة البلوشً مسٌرة االنجازات التً حظً بها البنك فً خالل عامه األول
لٌصبح البنك من أهم البنوك االجتماعٌة اإلسالمٌة فً مملكة البحرٌن ،والسمعة الطٌبة فً
المجتمع البحرٌنً مما ساهم بشكل كبٌر بأن ٌضع قدمه على خارطة البحرٌن االقتصادٌة،
ومؤكدة مضً البنك قدما فً استكمال مسٌرة النمو والرقً واالنطالق بالخدمات التموٌلٌة
للمشارٌع متناهٌة الصغر من أجل رفع وتمكٌن من مستوى دخل الفرد وتنفٌذا لبنود
االستراتٌجٌة الوطنٌة .3141

ثٕه األعشح ٠طٍك ثشٔبِدٗ اٌق١ف ٟاألٚي  ...تحت شعار صٌف بنك األسرة صٌف لكل أسرة بحرٌنٌة
أقامة بنك األسرة نشاطه الصٌفً األول لألطفال والناشئة تحت شعار صٌف بنك األسرة صٌف لكل أسرة بحرٌنٌة وذلك لعمالء البنك
بالتعاون مع وزارة حقوق االنسان والتنمٌة االجتماعٌة ومعهد البحرٌن لرٌادة االعمال والتكنولوجٌا.
ٚوبْ ٘ذف اٌّخ ُ١اٌق١ف ٟػجبسح ػٓ ِىبفأح اٌؼّالء ٚأعشُ٘ اٌز ٓ٠رزُ رغّ١ز ِٓ ُٙوال اٌجشٔبِد( ٓ١رّ ً٠ٛاٌّؾبس٠غ ِزٕب٘١خ اٌقغش ٚ
خشاٌٍِّ )ٓ١ؾبسوخ ف٘ ٟزا إٌؾبط اٌز ٞع١مبَ ف ٟخّ١غ اٌّشاوض األخزّبػ١خ اٌزبثؼخ ٌٛصاسح زمٛق األٔغبْ ٚاٌزّٕ١خ االخزّبػ١خ ٙ٠ٚذف ٘زا
إٌؾبط ئٌ ٝخٍك ٔٛع ِٓ اٌزفبػً إٌؾظ ث ٓ١اٌس١بح االخزّبػ١خ ٚاٌجشاِح اٌّطشٚزٗ ٌؼّالء اٌجٕه ٚا٠ضب ً وسبفض الٌزضاِِ ُٙغ اٌجٕه ف ٟرغذ٠ذ
رّ ٍُٙ٠ٛثؾىً ِٕزظُ.

دػّب ً ٌألعش إٌّزدخ ٚئثشاص ٌطبلبد اٌّشأح اٌجسش١ٕ٠خ  ...طبلبد ؽجبث١خ رٕظُ ِؼشك ئؽشالبد اٌخ١ش ثذػُ ِٓ ثٕه األعشح
سعى بنك األسرة عن طرٌق دعم معرض إشراقات الخٌر إلى إبراز طاقات الشباب
وخاصة المرأة البحرٌنٌة فً عالم األزٌاء والموضة ،وذلك فً إطار رعاٌة بنك األسرة
لسلسلة من الفعالٌات المتخصصة الهادفة للتروٌج للمنتج الوطنً وإبداعات الشباب
البحرٌنً ،وذلك من خالل تعزٌز مشاركة المرأة ودعمها فً التنمٌة ،والذي ٌأتً ضمن
إطار مشروع التموٌل المتناهً الصغر ،والسعً لتوفٌر الفرص لمباشرة أعمالهن
الصغٌرة سواء داخل المنزل أو فً الفعالٌات الخٌرٌة واالجتماعٌة التً تقٌمها الجهات
المهتمة بذلك ،حٌث شارك أكثر من  01صاحبة محل ومشروع عباٌات وهداٌا
ومستلزمات المنزل فً هذا المعرض منهم عدد من عمالء بنك األسرة الذٌن شاركوا فً
المعرض بشكل مجانً.

رىش ُ٠اٌفبئض ٓ٠فِ ٟغبثمخ ثٕه
األعشح اٌشِضبٔ١خ 3122
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ٚفذ ِٓ فٕذٚق إٌمذ اٌذ٠ ٌٟٚزؼشف ػٍّٛٔ ٝرج ثٕه األعشح
اعزضبف ثٕه األعشح  -وأٚي ثٕه ئعالٌٍِ ٟزِّ ً٠ٛزٕب٘ ٟاٌقغش ٚ -فذ ِٓ فٕذٚق إٌمذ اٌذٚ ,ٌٟٚرٌه ٌٍزؼشف ػٍٝ
ّٔٛرج ثٕه االعشح ٚثشاِح ٚخذِبد اٌجٕه اٌز٠ ٞؼزجش األٚي ِٓ ٔٛػٗ ف ٟاٌٍّّىخ ٚػٍِ ٝغز ٜٛإٌّطمخ اٌز٠ ٞؼًّ
ٚفك اٌؾش٠ؼٗ االعالِ١خ ٌٕٛف١ش خذِبد اٌزّ ً٠ٛاٌّزٕب٘ ٟاٌقغش ٌالفشاد ٚإٌّظّبد األٍ٘١خ ثبالضبفخ ئٌ ٝثشٔبِح
خشاِ ٓ١اٌز٠ ٞسزضٕٗ اٌجٕه ِٓ ضّٓ خذِبرٗ اٌزّ١ٍ٠ٛخ ٌألفشاد ٚاألعش إٌّزدخ ف ٟاٌٍّّىخ.

ثٕه األعشح ٠غبُ٘ ف ٟرخف١ف أػجبء ػّالؤٖ فِٛ ٟاخ ٗٙاٌظشٚف اٌشإ٘خ
أوذد عؼبدح اٌذوزٛسح فبطّخ ثٕذ ِسّذ اٌجٍٛؽ ٟسئ١ظ ِدٍظ ئداسح ثٕه األعشح ثٕه ئعالٌِ ٟزِّ ً٠ٛؾبس٠غ
اٌّزٕب٘١خ اٌقغش أْ ٕ٘بن زبخخ ٍِسخ دػُ ٌزمذ ُ٠رغ١ٙالد ألفسبة األػّبي ,خقٛفب ً أفسبة االػّبي اٌقغ١شح
ِٚزٕب٘١خ اٌقغش ثٙذف رخف١ف األػجبء ػٓ ػِّٕ ُٙب ٠ضّٓ اعزّشاس أػّبٌ ُٙفِٛ ٟاخٗ اٌظشٚف اٌشإ٘ٗ اٌزِ ٟشد
ثٙب اٌٍّّىخ.

ثٕه األعشح ٠ذػ ٛاٌدّؼ١بد األٍ٘١خ ٚاٌؾجبث١خ ثبٌزمذَ ثأفىبس ٌزّٕ١خ اٌّدزّغ ٚخذِخ ِسذٚد ٞاٌذخً
دػ ٝاٌشئ١ظ اٌزٕف١ز ٞد.ػبطف اٌؾجشا ٞٚاٌدّؼ١بد االٍ٘١خ اٌؾجبث١خ ٚاٌزّٕ٠ٛخ ثبٌزمذَ ثأفىش٘ب ٌزّٕ١خ اٌّدزّغ
ٚخذِخ ِسذٚد ٞاٌذخً خبفخ ٌزّٕ١خ سٚذ اٌزىبفً ٚاٌؾشاوخ ٌخذِخ ِخزٍف ِىٔٛبد اٌّدزّغ ٚخبفخ ِسذٚد ٞاٌذخً
ٚافسبة اٌّؾشٚػبد ِزٕب٘١خ اٌقغش ِٓ اٌّٛاطٕ ٓ١اٌز ٞرؼزّذ ز١بر ُٙػٍِ ٝذخٛي ٘زٖ االٔؾطخ ّ٠ٚىٓ أْ ٍ٠ؼت
اٌّدزّغ اٌّذٔٚ ٟاٌدّؼ١بد االٍ٘١خ دٚسا ثبسصا ف ٟرّٕ١زٙب ِٚغبٔذرٙب ِٓ خالي ِجبسدارٗ اٌزّٕ٠ٛخ اٌخاللخ.

ثٕه األعشح ١ٙ٠ئ إٌّظّبد األٍ٘١خ ٌٍذخٛي ف ٟػبٌُ "اٌّب٠ىشٚفبٕ٠ظ"
ػمذ ثٕه األعشح ثبٌزؼبِ ْٚغ ٚصاسح اٌزّٕ١خ األخزّبػ١خ UNDP ٚاإلخزّبع اٌزؼش٠فٌٍّٕ ٟظّبد اٌ١ٍٙخ اٌشاغجخ فٟ
اٌّؾبسوخ فِ ٟؾشٚع اٌزّ ً٠ٛاٌّزٕب٘ ٟاٌقغش ٌذػُ إٌّظّبد األٍ٘١خ اٌجسش١ٕ٠خ اٌّؼٕ١خ ثز ٞٚاٌذخً اٌّسذٚد -
ثبٌّشوض اٌٛطٌٕ ٟذػُ إٌّظّبد األٍ٘١خ.

ثٕه األعشح ٠شػِٙ ٝشخبْ رشا٠ثٍٚ ْٛاٌجبصاس اٌؼبئٍ٠ٚ ... ٟطٍك ِؾشٚع رّى ٓ١الزقبدٌ ٞز ٞٚاالزز١دبد اٌخبفخ
ثٙذف دػُ ٚس٠غ اٌّٙشخبْ ٌزأِِ ٓ١ؾبسوخ ِٕزخت األٌّج١بد اٌخبؿ اٌجسش ٟٕ٠ف ٟثطٌٛخ اٌؼبٌُ ٌألٌؼبة اٌق١ف١خ ثأثٕ١ب
خالي اٌفزشح ِٓ ٚ 3122ٛ١ٔٛ٠ ِٓ 31ثبالضبفخ ثّؾبسوخ ِدّٛػخ ِٓ ػّالء اٌجٕه ِٓ ر ٞٚاالزز١بخبد اٌخبفخ
ٚرٌه ثٙذف دػّٚ ُٙرّى ُٕٙ١إلطالق لذسار ُٙف ٟرأع١ظ ٚئداسح ِؾشٚػبد فغ١شح ِٚزٕب٘١خ اٌقغش.

ِدٍظ ئداسح ثٕه األعشح ٠ضغ خطخ اعزشار١د١خ
رُ ِٕبلؾخ ف ٟاخزّبع ِدٍظ ئداسح ثٕه األعشح خطخ االعزشار١د١خ اٌّمزشزخ ٚسؤ٠خ اٌجٕه ٚسعبٌزخ و٠ ٟقجر اٌجٕه
ِٓ اٌجٕٛن االخزّبػ١خ االوجش ٚاالؽًّ ف ٟاٌخذِبد فٍِّ ٟىخ اٌجسشٚ ,ٓ٠لذ ػجش أػضبء ِدٍظ اإلداسح ػٓ عؼبدرُٙ
ثبٌخطٛاد اٌز ٟاِرخز٘ب ثٕه االعشح ف ٟرط٠ٛش ِٕزدبد خذ٠ذح رٍج ٟئزز١بخبد اٌؼّالء ٚثبٌجذا٠خ اٌّٛفمخ ٌٍجٕه وأٚي
ِإعغخ رّ ً٠ٛئعالِِ ٟزخقـ ف ٟاٌؾشق األٚعظ ِغدٍخ فِ ٟقشف ِشوضٚ ٞأوثشُ٘ رط٠ٛشاً ٌٍّٕزدبد
األعالِ١خ اٌز ٟرالئُ ئزز١بخبد اٌغش ِسذٚدح اٌذخً.

ثٕه األعشح ِ -شخـ ِٓ ِقشف اٌجسش ٓ٠اٌّشوض - ٞإٌؾشح اإلٌىزش١ٔٚخ  -رقذس٘ب ئداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاالػالَ ٚاٌزغ٠ٛك ٌٍ -زٛافًpr@familybankbh.com :
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ثٕه األعشح ٠ؾبسن فِ ٟؼشك فٕغ فِٕ ٟضٌٌٍ ٟؼبَ اٌثبٔ ٟػٍ ٝاٌزٛاٌ٠ٚ ... ٟطٍك ِٕزدبد رّ١ٍ٠ٛخ
خذ٠ذح
شارك بنك األسرة للعام الثانً على التوالً فً معرض "صنع فً منزلً" الذي أقٌم برعاٌة كرٌمة من
قرٌنة عاهل البالد رئٌسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكً األمٌرة سبٌكة بنت إبراهٌم آل
خلٌفة ،حفل توزٌع جائزة سموها لتشجٌع األسر المنتجة التً تنظمها وزارة حقوق اإلنسان والتنمٌة
االجتماعٌة بمركز البحرٌن الدولً للمعارض.
وعلى هامش المعرض نظمت وزارة حقوق اإلنسان والتنمٌة االجتماعٌة فً مركز البحرٌن الدولً
للمعارض والمؤتمرات ندوة حوارٌة تحت عنوان "تجارب عربٌة لدعم األسر المنتجة" بمشاركة
الرئٌس التنفٌذي لبنك األسرة د.عاطف الشبراوي انطالقا بمبدأ تبادل الخبرات والتعرف على المشارٌع
اإلنتاجٌة لألسر المنتجة فً الدول العربٌة.

رٛل١غ ارفبل١خ رؼب ْٚث ٓ١ثٕه األعشح ٚخّؼ١خ ٔٙضخ فزبح اٌجسشٓ٠
ثؼذ اٌزؼب ْٚاٌّثّش ِغ ػذد ِٓ إٌّظّبد األٍ٘١خ اٌجسش١ٕ٠خ ٚلغ ثٕه األعشح ارفبل١خ ِؾزشوخ ِغ
خّؼ١خ ٔٙضخ فزبح اٌجسش ٓ٠ف ٟخطٛح خذ٠ذح ِٓ ٔٛػٙب ِغ اٌدّؼ١بد اٌز ٟرٙزُ ثبٌّشأح اٌجسش١ٕ٠خ
ٚرٌه ثّمش اٌجٕه اٌشئ١غ ٟثّٕطمخ اٌدف١ش ثسضٛس اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٌٍ ٞجٕه اٌذوزٛس ػبطف اٌؾجشاٞٚ
ِٚذ٠ش خشاِ ٓ١اٌغ١ذح ص٠ٚب ِشِ٘ٚ ْٛذ٠ش رّ ً٠ٛاٌّؾبس٠غ ِزٕب٘١خ اٌقغش اٌغ١ذ ػجذهللا فبٌر
ِٚغبػذ ِذ٠ش اٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌغ١ذ ػٍ ٟؽشفٚ ٟسئ١ظ خّؼ١خ إٌٙضخ اٌغ١ذح ٔبد٠خ اٌّغمط.ٟ
اّ٠بٔب ً ِٓ ثٕه األعشح ثبْ إٌّظّبد األٍ٘١خ ٌٙب رأث١ش ِجبؽش ٚلذسح فبئمخ ػٍ ٝرّٕ١خ اٌّدزّغ ٌمشثٙب
ِٓ األفشاد ٚػاللزٙب اٌطٍ٠ٛخ ِؼِٚ ُٙغ ِؾبوٍٚ ُٙاٌزسذ٠بد اٌزٛ٠ ٟاخٙٔٛٙبٚ ,ثٕه األعشح ٘ٛ
اٌجٕه اٌٛز١ذ ف ٟإٌّطمخ اٌز٠ ٞزؼبِ ْٚغ إٌّظّبد األٍ٘١خ ٛ٠ٚفش ٌٙب اٌزّ ً٠ٛػجش ػذح طشق
ِجزىشح ١ِٚغشح رف١ذ ٚرخذَ أ٘ذاف وً ِٓ إٌّظّخ األٍ٘١خ ٚاٌؼّٚ ً١اٌجٕه.

اٌشلبثخ اٌؾشػ١خ ثجٕه األعشح رسبضش ػٓ إٌّزدبد اٌّبٌ١خ اٌّطبثمخ
ٌٍؾش٠ؼخ اإلعالِ١خ

البِذ ئداسح اٌشلبثخ اٌؾشػ١خ ثجٕه األعشح ِسبضشح ٌّٛظف ٓ١اٌجٕه ػٓ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ػّالئٗ ػٓ
طش٠ك اٌؼمٛد اٌّطبثمخ ٌٍؾش٠ؼخ اإلعالِ١خ ٚاٌز٠ ٟقبدق ػٍٙ١ب أػضبء اٌ١ٙئخ اٌؾشػ١خ اٌؼٍ١ب ٌٍجٕه ٚػٍٝ
ٍِسمبرٙب ,اثزذا ًء ِٓ اعزّبسح اٌطٍت ٚأزٙب ًء ثدذاٚي اٌزغذ٠ذ.

ز١ث لذَ اٌذوزٛس ِسّذٌٚ ٓ٠ذ ِسّذ اٌّشالت اٌؾشػ١خ ٌجٕه األعشح ِب٠مذَ اٌجٕه ٌؼّالئٗ ِدّٛػخ ِٓ
إٌّزدبد اٌّبٌ١خ اٌدذ٠ذح اٌّطبثمخ ٌٍؾش٠ؼخ اإلعالِ١خ ِٓ خالي اٌؼمٛد اٌزبٌ١خ :االعزقٕبع ٚاالعزقٕبع
اٌّٛاص -ٞاإلخبسح إٌّز١ٙخ ثبٌزٍّه ـ ئخبسح إٌّبفغ  -اعز١فبء اٌؼٌٍّّٕ ً١فؼخ.

رٕغ١ك ِؾزشن ث ٓ١اٌؼبفّخ ٚثٕه األعشح األعشح
اوذ ٔبئت ِسبفع ِسبفظخ اٌؼبفّخ ػٍ ٟاٌؼقفٛس اٌزؼبٚ ْٚاٌزٕغ١ك ثِ ٓ١سبفظخ اٌؼبفّخ
ٚثٕه االعشح ثّب ٠خذَ ِقبٌر اٌّٛاطٕ ٓ١ثبٌّسبفظخ ِٓ خالي اٌخذِبد ٚاٌزغ١ٙالد اٌزٟ
٠مذِٙب ثٕه االعشح ٚخبء رٌه خالي اخزّبع ٔبئت ِسبفع ِسبفظخ اٌؼبفّخ ِغ اٌشئ١ظ
اٌزٕف١زٌ ٞجٕه االعشح ػبطف اٌؾجشاِٚ ٞٚغبػذ ِذ٠ش ئداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌغ١ذ ػٍٟ
ؽشفٚ ,ٟرُ اعزؼشاك اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخذِبد اٌز٠ ٟمذِٙب ثٕه االعشح ٌٍّٛاطٕ ٓ١وّب لذَ
سئ١ظ اٌزٕف١زٌٍ ٞجٕه ؽشزب ً ِٛخضا ً ػٓ رأع١ظ اٌجٕه ٚا٘ذافٗ خبفخ اٌؾش٠سخ اٌزٟ
٠غزٙذفٙب اٌجٕه ثبٌّغبػذح ِٓ اً٘ اٌجسش.ٓ٠

ثٕه األعشح ِ -شخـ ِٓ ِقشف اٌجسش ٓ٠اٌّشوض - ٞإٌؾشح اإلٌىزش١ٔٚخ  -رقذس٘ب ئداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاالػالَ ٚاٌزغ٠ٛك ٌٍ -زٛافًpr@familybankbh.com :
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ثٕه األعشح ٠ذػُ اٌمطبػبد اٌقغ١شح اٌّٙزّخ ثدبٔت رقّ ُ١اٌؼجبٖ اٌجسش١ٕ٠خ
قام بنك األسرة بتقدٌم رعاٌة لمعرض العباه الثانً وذلك بتنظٌم شركة مٌد بوٌنت بعد ما لقى معرض
العباه األول نجاحا فً السنة الماضٌة على مستوى الخلٌج والوطن العربً والذي ٌهدف إلى تحفٌز ودعم
القطاع الصغٌرة المهتمة بجانب تصمٌم العباه الخلٌجٌة وباإلضافة تقدٌم تبرعات "كسوة عٌد" لألرامل
منتسبً المؤسسة الخٌرٌة الملكٌة.
ٚرأر ٟسػب٠خ اٌجٕه ف ٟئطبس ٌغٍغخ ِٓ اٌفؼبٌ١بد اٌّزخققخ اٌٙبدفخ ٌٍزش٠ٚح ٌٍّٕزح اٌٛطٕٚ ٟئثذاػبد
اٌؾجبة اٌجسش٠ ,ٟٕ٠غؼ ٝثٕه األعشح ػٓ طش٠ك دػُ ِؼشك اٌؼجبٖ اٌثبٔ ٟإلثشاص طبلبد اٌّشأح اٌجسش١ٕ٠خ
ف ٟػبٌُ األص٠بء ٚاٌّٛضخ ٚرٌه ػٓ طش٠ك رؼض٠ض ِؾبسوخ اٌّشأح ٚدػّٙب ف ٟاٌزّٕ١خ.

ف ٟئطبس ثشٔبِح اٌزؼبِ ْٚغ ِٕظّبد اٌّدزّغ اٌّذٌٍٔٛ ٟفٛي ئٌِ ٝسذٚد ٞاٌذخً
رٛل١غ ارفبل١خ رؼب ْٚث ٓ١ثٕه األعشح ٚخّؼ١خ أٚاي إٌغبئ١خ
ضمن برنامج الشراكة المجتمعٌة مع المنظمات األهلٌة التً تهتم بالمرأة البحرٌنٌة وتقدم خدمات
تنموٌة لمحدودي الدخل وقع بنك األسرة اتفاقٌة شراكة مع جمعٌة أوال النسائٌة للتعاون فً مجال
التموٌل متناهً الصغر ،بحضور من بنك األسرة السٌدة سناء سالم مدٌر العملٌات المصرفٌة والسٌد
عبدهللا صالح مدٌر برنامج تموٌل متناهً الصغر والمنظمات األهلٌة والسٌدة زوٌا مرهون مدٌر
برنامج جرامٌن ،ومن جمعٌة أوال النسائٌة السٌدة مرٌم سٌار.
رفؼ١الً ٌزسم١ك أ٘ذاف ثشٔبِح رّ ً٠ٛإٌّظّبد األٍ٘١خ اٌز٠ ٞؼزجش أزذ اٌجشاِح اٌزّ١ٍ٠ٛخ اٌشئ١غ١خ اٌزٟ
٠مذِٙب ثٕه األعشح فاْ ئثشاَ أرفبل١خ رؼبِ ْٚغ خّؼ ٗ١خذ٠ذح اٌ ٟ٘ َٛ١خّؼ ٗ١أٚاي إٌغبئ١خ عٛف
٠غبُ٘ ف ٟرٛف١ش اٌذػُ ٌؼذد ِٓ اٌغ١ذاد ٌجذء أٔؾطخ ئٔزبخ١خ ِزٕب٘١خ اٌقغش ف ٟػذح ِٕبطك ثبٌٍّّىخ.

اٌجسش ٟ٘ ٓ٠اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ اٌٛز١ذح ِبث 01 ٓ١دٌٚخ ِؾبسوخ ف ٟاٌمّخ
ثٕه األعشح ٠ؾبسن ف ٟاٌمّخ اٌؼبٌّ١خ ٌاللزقبد االخزّبػ ٟثبٌّٕغب
شارك وفد من بنك األسرة برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة محـمد البلوشـً وزٌرة حقوق االنسان
والتنمٌة االجتماعٌة القائم باعمال وزٌر الصحة ورئٌس مجلس ادارة البنك ،فً افتتاح فعالٌات القمة
العالمٌة لالقتصاد االجتماعً فً مدٌنة فٌٌنا بالنمسا بحضور  651شخص من  61دولة فً العالم
بمشاركة مملكة البحرٌن العربٌة الوحٌدة فً القمة.
ز١ث رّذ دػٛح اٌٛص٠شح اٌجٍٛؽٌٍّ ٟؾبسوخ ف٘ ٟزٖ اٌفؼبٌ١خ اٌذ١ٌٚخ ٔظشا ٌٍذٚس اٌشائذ اٌز ٞرم َٛثٗ
ٚصاسح زمٛق االٔغبْ ٚاٌزّٕ١خ االخزّبػ١خ ف ٟرشع١خ ِفب٘ ُ١االلزقبد االخزّبػٚ ٟاٌؾشاوخ ف ٟاٌزّٕ١خ
فٍِّ ٟىخ اٌجسشٚ ٓ٠اٌز ٟاطٍك ِجبدسح رأع١ظ ثٕه االعشح وأٚي ثٕه اخزّبػٌ ٟزٛف١ش اٌزّ ً٠ٛاإلعالِٟ
ِزٕب٘ ٟاٌقغش اٌز٠ ٞغزٙذف ِسذٚد ٞاٌذخًٚ ,اٌّشآح ٚاٌؾجبة ٚاٌؼبطٍ ٓ١ػٓ اٌؼًّ.

ثٕه األعشح ِ -شخـ ِٓ ِقشف اٌجسش ٓ٠اٌّشوض - ٞإٌؾشح اإلٌىزش١ٔٚخ  -رقذس٘ب ئداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاالػالَ ٚاٌزغ٠ٛك ٌٍ -زٛافًpr@familybankbh.com :

إٌؾشح األخجبس٠خ اإلٌىزش١ٔٚخ
بنك األسرة  -مملكة البحرٌن أهم األخبار التً نشرت فً سنة 3122

االصدار األول لسنة 3123

أٚي ثٕه اخزّبػ ٟثسشِ ٟٕ٠بث 01 ٓ١دٌٚخ زٛي اٌؼبٌُ  ...ثٕه األعشح ٠ؾبسن فِ ٟإرّش ارسبد ؽجبة األػّبي ثمطش
شارك وفد من بنك األسرة أول بنك اجتماعً اسالمً تموٌل متناهً الصغر بمملكة البحرٌن فً
فعالٌات المؤتمر السنوي الثانً التحاد أصحاب األعمال واتحاد شباب األعمال بدول منظمة التعاون
اإلسالمً ،الذي اقام بالعاصمة القطرٌة الدوحة ،برعاٌة وحضور الشٌخ حمد بن جاسم بن جبر آل
ثانً ،رئٌس مجلس الوزراء ووزٌر خارجٌة دولة قطر والشٌخ صالح كامل رئٌس مجموعه دلة
البركة وعدد من الوزراء وكبار رجال األعمال والمسئولٌن فً الدول االسالمٌة ،ضم مجموعه كبٌرة
من أصحاب األعمال الشباب والمؤسسات المالٌة االستثمارٌة المختصة بتموٌل المؤسسات الصغٌرة
والمتوسطة وذلك لتبادل الخبرات مع الجهات الموجودة فً المؤتمر من أكثر من  51دولة من حول
العالم.

ِسبضشح ػٓ ثٕه األعشح فِ ٟدٍظ خبعُ ثٛطجٕ١خ سئ١ظ ِدبٌظ اٌؼبئالد اٌجسش١ٕ٠خ
نظرا ألهمٌة المجالس البحرٌنٌة فً المجتمع البحرٌنً والدور الذي تنهض به فً استمرارٌة الحفاظ
على ذاكرة الشعب البحرٌنً فً تراثه العرٌق والدور الذي تؤدٌه المجالس فً االرتقاء بالمواطن
والوطن ٌطمح هذا الدلٌل األول كأداة كفٌلة بإثارة رغبة المشاركة فً مختلف المواضٌع ذات الشأن
الثقافً والسٌاسً واالجتماعً المطروحة فً المجالس البحرٌنٌة.
قدم الرئٌس التنفٌذي لبنك األسرة د.عاطف الشبراوي محاضرة بمجلس جاسم البوطبنٌة األسبوعً،
بعنوان" بنك األسرة أحالم محدودي الدخل فً امتالك مشروع صغٌر" بحضور رواد المجلس وذلك
من ضمن سلسلة من المحاضرات الذي ٌقدمها بنك األسرة فً المجالس البحرٌنٌة.

ثٕه األعشح ٠م ُ١غجمزخ اٌغٕ٠ٛخ اٌشِضبٔ١خ

www.familybankbh.com

شركاؤنا

ثٕه األعشح ِ -شخـ ِٓ ِقشف اٌجسش ٓ٠اٌّشوض - ٞإٌؾشح اإلٌىزش١ٔٚخ  -رقذس٘ب ئداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاالػالَ ٚاٌزغ٠ٛك ٌٍ -زٛافًpr@familybankbh.com :

