المبادئ األساسية التي يقوم عليها بنك األسرة:
•

توفير التمويل الصغير المتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة
اإلسالمية بدون تقديم ضمانات وال كفالة.

•

أستهداف الشرائح والفئات المحرومة ماليًا.

•

مد يد العون للفقراء لتمكينهم من تحقيق الدخل المستدام.

•

تقديم الخدمات غير المالية المبتكرة.

•

الشراكة مع المنظمات غير الحكومية.

•

الشراكة مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

المستندات المطلوبة:

•

نسخة من البطاقة الذكية – سارية المفعول.

•

نسخة من جواز السفر – ساري المفعول.

•

تعبئة اإلستمارة المطلوبة.

•

أية مستندات أخرى يحددها البنك.

تواصل معنا:
ص.ب  ،76168 :الجفير -مملكة البحرين
هاتف .17366177 ،+)973( 17366182 :فاكس+)973( 17911295 :

إيميلinfo@familybankbh.com :
@familybankbh

Familybankbh

Familybankbh

www.familybankbh.com

نرعاك لتتميز

التمـويل المتناهـي الصغر
نحو انجازات متميزة

الرؤية:

« ما أجمل من أن تتحول أحالم
اآلالف من المتطلعين إلى
األعتماد على الذات واإلستقالل
المالي ورفع مستوى حياتهم
وأسرهم إلى واقع ملموس،
وأن تتحول إلى قصص واقعية
نرويها ونشير إليها بفخر»
إن بنك األسرة يدعم األفراد
واألسر لتحقيق أحالمهم في تطوير حياتهم وإطالق طاقاتهم
وتأسيس مشروعات صغيرة ناجحة ،ويدفع بهؤالء ،اللذين يمتلكون
الموهبة والعزيمة لكنهم ال يملكون األموال أو الخبرة أو المهارات
الكافية لمستقبل مشرق وحياة كريمة.
وقد جاء تأسيس بنك األسرة كأول مصرف إسالمي للتمويل متناهي
الصغر متوافقا مع مبادئ الشريعة األسالمية وفي ذات الوقت مكم ً
ال
للتوجهات العالمية التي تهدف إلى تمكين األفراد وإطالق قدراتهم
وتحسين مستوياتهم المعيشية من خالل مؤسسة تنموية متخصصة
في توفر التمويل متناهي الصغر كأحد آليات الدعم ألصحاب الدخل
المحدود ،ويأتي تفعيال لمتطلبات الرؤية االقتصادية الوطنية لمملكة
البحرين  2030وبرنامجها التنفيذي ،والذي يهدف إلى تطوير مبادرات
تسهيل الريادة في تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،
واستكماال لمنظومة الخدمات التمويلية التي توفرها والجهات الداعمة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسط بمملكة البحرين.
« ال تتحقق األفكار الناجحة على أرض الواقع وال تستمر إال إذا جاءت على
اساس اإلصرار والعزيمة »
لذا كانت نقطة االنطالق في تأسيس بنك األسرة وإطالقه في يناير 2010
لخدمة ومساندة محدودي الدخل ،وخاصة المرأة والشباب والعاطلين،
كنموذج للمشروعات االجتماعية التي ال تستهدف الربح وتقدم خدمات
مصرفية وفقًا للشريعة األسالمية عبر أسلوب متكامل يتم من خالله
تقديم مجموعة من البرامج التمويلية المبتكرة في إطار فلسفة
تقضي بأن يكون شريكًا داعمًا في التمويل.

www.familybankbh.com

رؤية بنك األسرة هي تمكين
ذوي الدخل المنخفض وأصحاب
المشروعات متناهية الصغر
من البحرينيين لبناء مستقبل
آمن عن طريق نشر قيم العمل
الحر والمبادرة الذاتية لتحقيق
التنمية المنشودة.

الرسالة:
مهمة بنك األسرة هي توفير خدمات أكبر تساعد على تغطية
إحتياجات العمالء في جميع أرجاء مملكة البحرين وخصوصًا األسر ذوي
الدخل المنخفض وذلك من خالل تقديم خدمات التدريب والتمويل
واالدخار وتطوير مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة طبقًا لمبادئ
الشريعة اإلسالمية.

أهداف بنك األسرة:
•

تقديم خدمات التمويل المتناهي الصغر المتفق مع أحكام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية وبأسعار مخفضة لألفراد من ذوي
الدخل المحدود.

•

تفعيل آلية التمويل متناهي الصغر باعتبارها أكثر الوسائل
الناجحة لدعم األسر محدودة الدخل وتمكينهم اقتصاديا
واجتماعيا.

•

إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل للحصول على خدمات مالية ميسرة
لرفع مستوى معيشتهم.

•

تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل المتناهي
الصغر وبرامج تطوير المؤسسات المتناهية الصغر التي تؤدي إلى
تعزيز التنمية األجتماعية في مملكة البحرين.

•

تهيئة المناخ المناسب لقيام المبادرات المعنية بمحدودي الدخل
وتنميتها وتشجيعها.

•

دعم مبادرات الجمعيات الخيرية واألهلية المساندة لمحدودي
الدخل.

