
 مملكة البحرين

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 الدورة السابعة للجنة المرأة

 2016يناير  21و 20/ سلطنة عمان/ مسقط

الديلميبهيجة   

 مستشار إدماج احتياجات المرأة في التنمية



 أبرز جهود مملكة البحرين 
ألاسكوالجنة املرأة في لتنفيذ توصيات   

 في دورتها السادسة
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 يعمل املجلس ألاعلى للمرأة من خالل 
 عمل مؤسس ي ورؤية واضحة وخطة استراتيجية

 تتميز بالشمولية وتنطلق من واقع قياس مؤشرات الواقع إلى إحداث التغيير  
 إطار من الشراكة والتعاون مع جميع قطاعات املجتمع و صناعة ألاثر في 

  

 منهجية العمل

 الرؤية

«شراكة متكافئة ملجتمع تنافس ي مستدام »   
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محاور الخطة الوطنية لنهوض 
 املرأة

  

    
 استقرار 

 األسرة

 تكافؤ

 الفرص

 التعلم

 مدى الحياة
 جودة 

 الحياة

 بيت

 الخبرة



 
2022 - 2013الخطة الوطنية لنهوض املرأة   

استقرار ألاسرةأثر   

 املحصلة الثانية 

 املرأة من كافة أشكال العنف ألاسري حماية 
 

 2013إعالن الكويت للقضاء على العنف ضد المرأة 

بشأن الحماية من العنف  2015لسنة ( 17)صدور قانون رقم 

 ألاسري 

الاستراتيجية الوطنية لحماية املرأة من العنف ألاسري في  صدور 

2015نوفمبر   

 التوصية 

 سن وتفعيل قانون لمكافحة العنف



(القسم ألاول )بإصدار قانون أحكام ألاسرة  2009لسنة ( 19)صدور قانون رقم   

في القضاء الشرعي ( القسم ألاول )تنفيذ املجلس ألاعلى للمرأة دراسة حول أثر تطبيق قانون أحكام ألاسرة 

(2013)  

 وتفعيل كافة توصياتها  

2014افتتاح مكتب التوفيق ألاسري بوزارة العدل والشئون إلاسالمية وألاوقاف في فبراير   

 
2022 - 2013الخطة الوطنية لنهوض املرأة   

استقرار ألاسرةأثر   

 
  : 

خفض مشاكل ما بعد الطالق بما : املحصلة الثالثة

 يعزز الاستقرار ألاسري 
 



والقوانين والقرارات املراسيم امللكية 

 باملرأة الوزارية ذات العالقة
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 التوصية

مواءمة القوانين والخطط الوطنية مع 

االلتزامات الدولية والعمل على رفع 

 التحفظات



 

 البند الاول 

أمام بتعديل بعض احكام قانون إلاجراءات  2015لسنة ( 22)املرسوم امللكي رقم 
 .1986لسنة ( 26)املحاكم الشرعية الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 قبل التسوية بمهام للقيام ألاسري  التوفيق مكتب على ألاسرية الدعاوى  عرض إلزامية•
   .الشرعية املحكمة الى اللجوء

 يجوز  ول  فقط، أيام عشرة خالل القضية بتسوية "ألاسري  التوفيق" مكتب الزام•
 التسوية تلك ومنح أخرى  أيام 10 عن تزيد ل  ملدة الطرفين باتفاق إل  الفترة هذه تجاوز 

 .التنفيذي السند قوة
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 السلطة قانون  أحكام بعض تعديل
 13 املادة من ألاولى الفقرة القضائية،

 أن على نصت التي القانون  هذا من
 محكمة من الشرعية املحاكم تتكون "

 العليا الاستئناف ومحكمة التمييز،
 الشرعية، الكبرى  واملحكمة الشرعية،
 وذلك ."الشرعية الصغرى  واملحكمة

 التمييز  محكمة بإدراج يسمح بما
 الشرعية املحاكم تنظيم  ضمن

 الطعن املمكن من بات أنه باعتبار
 الصادرة باألحكام املحكمة هذه امام
 الشرعية املحاكم من

 البند الاول 
بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية  2015لسنة ( 24)املرسوم امللكي رقم 

.م2002لسنة ( 42)الصادر باملرسوم بقانون رقم   
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 محكمة التمييز

املحاكم الكبرى بصفتها 

/الاستئنافية الابتدائية   
 الدائرة السنية والدائرة الجعفرية

 

 املحاكم الصغرى 

 الدائرة السنية والدائرة الجعفرية 

محكمة الاستئناف 

 العليا الشرعية
 الدائرة السنية والدائرة الجعفرية



 الاسكانبشأن نظام  2015لسنة ( 909)وزاري رقم قرار  
 الخامسةلفئة منه ا( 3)، حيث تضمنت املادة 2015بتاريخ ا أكتوبر 

بمنح خدمة السكن املؤقت للمرأة املطلقة إلاسكان  قرار من قبل وزير صدور 
ألابوين، ويخضع هذا  العزباء يتيمة ابن أو وليس لديها ألارملة أو املهجورة أو 

 إلاسكانتقدير لجنة املنح وفق 
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ضمان مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص من : املحصلة ألاولى 
 خالل إدماج احتياجات املرأة في التنمية

 
2022 - 2013الخطة الوطنية لنهوض املرأة   
 أثر تكافؤ الفرص

 

 التوصية

تعزيززز اارادة السياسززية لززدعا دور ا ليززات 
الوطنية المعنيزة بزالنهوب بزالمرأة وتزوفير 
المزززوارد الالزمزززة لهزززا فزززي تنفيززز  ومراقبزززة 
وتقيزززززيا مسزززززار إدمزززززاج من زززززور النزززززو  
االجتماعي في كافة الوزارات والمؤسسزات 
الحكوميززززة والسياسززززات العامززززة والبززززرام  

 التنموية



 املنظمات

 الاقليمية

 والدولية

 املجلس ألاعلى للمرأة
 القطاع

 الخاص

 املجتمع

 املدني

 السلطة

 التنفيذية

 السلطة

 التشريعية

 جهات

 التنفيذ 

 املجالت

 تبادل الخبرات•

 الترويج للنموذج البحريني•

وضععععععععععععع السياسععععععععععععة العامععععععععععععة •

لتفعيععل ومتابعععة التوج ععات 

 الوطنية 

انشععاء لجععان تكععافص الفعععر  •

فععععععععععععععع  مصسسعععععععععععععععات القطعععععععععععععععا  

 الخا 

طععععععععععر  املبععععععععععادرات الداعمععععععععععة •

 لتكافص الفر 

وضععععععععععععععع الععععععععععععععنظم و ليععععععععععععععات •

 لضمان تكافص الفر 

 انشاء لجان املرأة•

تطععععععععععوير اللععععععععععوائ  الدا ليععععععععععة بمععععععععععا •

 يتفق مع مبدا تكافص الفر 

وضع نظم وآليات ملتابعة الج ود •

 الوطنية ف  مجال إلادماج

التخطيط للتغيير الثقاف  العداعم •

 لإلدماج

تضعععععمين مبعععععادف تكعععععافص الفعععععر  •

فععععععععععععععععععععععععععععع   افعععععععععععععععععععععععععععععة السياسعععععععععععععععععععععععععععععات 

 والاستراتيجيات الوطنية 

 تفعيل قرار إنشاء اللجان•

 تطوير التشريعات •

اسععععععععععتخدام الادوات الرقابيععععععععععة •

ملتابعععة وضععع وتنفيععذ الخطععط 

الاسععتراتيجية فعع  الععوزارات بمععا 

 يتفق مع مبادف الادماج 

متابعععععععة تفعيععععععل لجععععععان تكعععععععافص •

 الفر 

 السياسات

 تبادل الخبرات•

متابعععععععععععععععععععععة مخرجعععععععععععععععععععععات أداء •

قطاعععات املجتمععع فعع  مجععال 

 تحقيق املوازنة املستجيبة

قيععععععععععععععععععععا  أ ععععععععععععععععععععر املوازنععععععععععععععععععععات •

 .املستجيبة

تبنعععععععععععععععععي من جيعععععععععععععععععة املوازنعععععععععععععععععة •

 املستجيبة الحتياجات

اعتماد معيار تكافص الفر  •

فععععع  دععععععم البعععععرامج واملشعععععاريع 

 املجتمعية 

تهيئعععة املجتمعععع بكعععل فئاتععع  لعععدعم  •

 التوج  نحو املوازنات املستجيبة

املوازنعععععات املسعععععتجيبة فععععع  تطبيعععععق •

 موازنات املشاريع 

اعتمعععععععاد نظعععععععام  ععععععععداد وتنفيعععععععذ •

املوازنعععععععععععة العامعععععععععععة للدولعععععععععععة بمعععععععععععا 

يضعععمن تقلععععي  فجععععوات توزيععععع 

املععععععععوارد وأوجعععععععع  إلانفععععععععا ، وفععععععععق 

 .مبدأ تكافص الفر  

اسعععععععععععععععععععععععععععتخدام الصعععععععععععععععععععععععععععالحيات •

التشريعية بما يضعمن اعتمعاد 

تكعافص الفعر  كمعيعار اسا ع ي 

 لتمرير املوازنة العامة

 املوازنات

 املستجيبة

 تبادل الخبرات•

تفعيععل الشععراكة لتفعيععل ب ععت 

 الخبرة الوطني

تقععععععععععديم الععععععععععدعم املصس عععععععععع ي •

والاستشعععاري  دارة املعرفعععة 

كب عععععت  بعععععرة علعععععى املسعععععتوى 

 الوطني

 :ادارة ونقل املعرفة املصسسية بشكل يضمن استدامة تطبيق من جيات تكافص الفر •

oالبناء املصس  ي 

oتنمية وتطوير القدرات 

oاعداد الدراسات 

oبناء وتطوير قواعد بيانات مصنفة وشاملة 

 إدارة املعرفة

تبنعععععععععععععععععي من جيعععععععععععععععععة النمعععععععععععععععععوذج •

الععععوطني فعععع  قيععععا  الا ععععر علععععى 

 املستويين الاقليمي والدول 

تطععععععععععععععععوير أنظمععععععععععععععععة الر ععععععععععععععععد •

واملتابععععععة بمعععععا يتناسععععع  معععععع 

متطلبععععععععات املرحلععععععععة الثانيععععععععة 

 من النموذج الوطني

اسعععععععععععتخدام آليعععععععععععات قيعععععععععععا  •

أداء القطا  ف  مجال ر عد 

ومتابعة مشاركة املرأة وفعق 

 مبدأ تكافص الفر 

 علعععععععععى •
 
بمعععععععععا سعععععععععيعود ايجابعععععععععا

 القطا 

اسعععععععععتخدام املن جيعععععععععات املناسعععععععععبة •

لر د ومتابعة مدى تطبيق مبدأ 

 تكافص الفر 

 ف  مجال الا تصا  النوع •

اسععععععععععتخدام املصشععععععععععرات الكميععععععععععة •

والنوعيععععععععة لر ععععععععد أ ععععععععر الادمععععععععاج 

وتكعععععععععافص الفعععععععععر  وفعععععععععق مجعععععععععال 

 الا تصا 

اسععععععتخدام ألادوات الرقابيععععععة •

لضععععععععععععععععمان حسععععععععععععععععن تطبيععععععععععععععععق 

النموذج الوطني وفق مبعادف 

 الادماج وتكافص الفر 

 قيا 

 ألا ر



التوعية 
وبناء 

 القدرات

التخطيط 
 الاستراتيجي

الهيكل 
 التنظيمي

مدير إدارة إدماج 

 احتياجات املرأة

قسم الجوائز 

 واملبادرات

قسم التدريب 

 والتثقيف

قسم التخطيط 

 والتطوير

في قطاعات املجتمع 
 املختلفة

لقاءات وبرامج مشتركة مع 
 الشركاء

 الخطة الوطنية
الخطة 

 الاستراتيجية

 تكافؤ الفرص

 لجان تكافؤ الفرص
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2015-2016 

 تفعيل الا تصا ات وامل ام وأولويات العمل•

2014-2015 

 لجان تكافص فر  إلزامية  تحت رئاسة تنفيذية•

2010-2013 

 (وحدة 18)وحدات تكافص فر  طوعية •

 تكافؤ الفرص
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 املوازنات املستجيبة لحتياجات املرأة

التنسيق ألاول  مع ديوان 

الرقابععععة املاليععععة وإلاداريععععة 
ملتابععععععععععععععععة معععععععععععععععدى التعععععععععععععععزام 

الج عععات بتطبيعععق تععععاميم 

وزارة املاليعععععععععععععععععععة وديعععععععععععععععععععوان 

 الخدمة املدنية

تطععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوير جععععععععععععععععععععععععععععععععععععععداول 

مصعععععععععععععععععععععععععروفات القعععععععععععععععععععععععععوى 
العاملعععععععععععععععععة ومصعععععععععععععععععروفات 

املشععاريع بامليزانيععة العامععة 

 2016- 2015لألعععععععععععععععععععععععوام 
لتكعععععون مصعععععنفة بحسععععع  

ج عععععععة   24سعععععععلمت . النعععععععو 

جعععععداول  إععععععداد امليزانيعععععة 
  2016-2015لعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععام 

منهعععععععععععععععععععععععععععا %  41بنسعععععععععععععععععععععععععععبة 

ج ععة ذات أولويععة % 33.3
 (.ج ات 8)

تطععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوير جععععععععععععععععععععععععععععععععععععععداول 

مصعععععععععععععععععععععععععروفات القعععععععععععععععععععععععععوى 
العاملعععععععععععععععععة ومصعععععععععععععععععروفات 

املشععاريع بامليزانيععة العامععة 

 2016- 2015لألعععععععععععععععععععععععوام 
 مصنفة بحس  النو 

توظيععععععل جععععععداول لر ععععععد 

مععععععدى اسععععععتجابة امليزانيععععععة 
الحتياجعععععععععععععات املعععععععععععععرأة فععععععععععععع  

القعععوى العاملعععة : مجععاالت 

الابتعععا   –التععدري   –
الخععدمات  –املشععاريع  –

وتخصععععععععععععععععععععععي  ميزانيعععععععععععععععععععععععة 

 ا عععععععععععععة لعمعععععععععععععل وحعععععععععععععدة 

تكعععععافص الفعععععر  فععععع  تقريعععععر 

أداء تنفيععععععععععععععععععععععذ امليزانيععععععععععععععععععععععة 

و فعع   2011للسععنة املاليععة 

إعععععععععداد امليزانيععععععععة العامععععععععة 

للدولعععععة للسعععععنوات املاليعععععة 

2013 – 2016 

تطععععوير تعليمععععات امليزانيععععة 

العامععععععععة للدولععععععععة لتشععععععععمل 
 حعععععععععععععول 

 
 متكعععععععععععععامال

 
فصعععععععععععععال

كيفيععععععععة تطبيععععععععق امليزانيععععععععة 

املسععععععععععتجيبة الحتياجععععععععععات 
املععععععععرأة للسععععععععنوات املاليععععععععة 

2015-2018 

إ ععععععععععدار تعععععععععععاميم  عععععععععععالل 

( 2015 – 2011)ألاععوام 
تتنعععععععععععععععععععععععاول الاعتمعععععععععععععععععععععععادات 

واللعععععععععععععععععوائ  والتعليمعععععععععععععععععات 

بإععععداد وتنفيعععذ  الخا عععة 

امليزانيعععععععة العامعععععععة للدولعععععععة 

والتعععي تعععن  علعععى ضعععرورة 

مراعععععععععععععععععععععععععععععععاة الععععععععععععععععععععععععععععععوزارات 
والج ععععععععععععععععععععات ال كوميععععععععععععععععععععة 

تطبيععععععععععععععععق مبععععععععععععععععدأ تكععععععععععععععععافص 

الفععععععععععععععععععععععععععععععر  واملوازنععععععععععععععععععععععععععععععة 
املسععععععععععتجيبة الحتياجععععععععععات 

املععرأة فعع  جععداول امليزانيعععة 

 العامة

 التوصية
العمل على توفير الموارد البشرية والتقنية والماليةة 

الالزمةةةة لتصةةةميم واعتمةةةاد الميزانيةةةات المراعيةةةة 

 للنوع االجتماعي في كافة القطاعات



 تكافؤ الفرص
اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ النموذج 

الوطني إلدماج احتياجات املرأة في برنامج 

 عمل الحكومة
 الخطة ادماج إجراءات متابعة •

 البحرينية املرأة لنهوض الوطنية

 والجهود الحكومة عمل برنامج في

 الخطة، لتنفيذ املبذولة الوطنية

 الوطني النموذج تفعيل خالل من

 في املرأة احتياجات إلدماج

   .التنمية

 املعنيين الشركاء كافة جهود متابعة •

  في املرأة احتياجات بإدماج

 والخطط والتشريعات السياسات

 .الوطنية والبرامج

 الشركاء كافة جهود متابعة •

 املوازنات بتفعيل املعنيين

 .املرأة لحتياجات املستجيبة

اللجنة التنسيقية مع السلطة التشريعية  

 لدعم إدماج احتياجات املرأة في التنمية

 لتحقيق الالزم التشريعي إلاطار  توفير •

 املرأة لحتياجات املطلوب إلادماج

 البرملانية وآلاليات ألادوات عبر 

   .املتاحة

 أثناء التشريعية السلطة دور  تفعيل•

 ذات والقوانين التشريعات مناقشة

 ودعم  املرأة، بشئون  العالقة

 احتياجات إدماج لتفعيل املساعي

 .املوازنات مجال في املرأة

 بما للبرملانيين الرقابي الدور  استثمار •

 وتذليل املشكالت حل في يساهم

 املرأة مسيرة تعرقل التي العقبات

 أسئلة توجيه خالل من البحرينية

 الحكومة برغبة الاقتراحات وتقديم

 املرأة احتياجات إدماج يخص فيما

 .التنمية في

 ديوان الرقابة املالية وإلادارية

 وتفعيل تشكيل إجراءات متابعة •

 املؤسسات في الفرص تكافؤ  لجان

 الحكومية

  بتفعيل املعنيين جهود متابعة •

 لحتياجات املستجيبة املوازنات

 .املرأة



وضع إطار عمل 

 استراتيجي

تحديد أدوار الشركاء  

 ومساندتهم في التنفيذ

مراقبة وقياس مؤشرات إنجاز 

الشركاء   بما يضمن استدامة 

جهودهم وقياس الاثر  

 املتحقق
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لل وكمةمن التقييم واملساءلة نحو تطبيق نظام متكامل   

تقرير وطني لرصد 
الفجوات النوعية 

 واملرأةبين الرجل 

 ال وكمة

(2020-2017) –قياس ألاثر  (2016-2014) –تفعيل النموذج          (2013-2011) -  البنية ألاساسية        

 (SWAP) الجندري تطبيق نموذج التدقيق 
 بالتعاون مع الاسكواألامم املتحدة ملنظمات 
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 الثانوية إلاعدادية إلابتدائية

 22231 22944 50491 طال 

 21445 21607 48403 طالبة

51% 

52% 51% 

49% 

48% 49% 

0 

20000 

40000 

15,285 

 طالب

40% 

22,828 

 طالبة

60% 

التوزيع العددي والنسبي للطالب في مراحل التعليم املختلفة في مملكة 
( 2013 -2012)البحرين   

التوزيع العددي والنسبي للطالب في مرحلة التعليم 
 (  2014 -2013)العالي في مملكة البحرين 

 تمكين املرأة البحرينية 
 التوصية

السعي لتحقيق الهدف االنمائي الثالث 

لأللفية المتعلق بتشجيع المساواة بين 

 الجنسين وتمكين المرأة
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0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 

15 - 24 

 سنة فأكثر 24

15 - 24 سنة فأكثر 24   

(2010)رجل  0.4 9.3 

(2010)امرأة  0.3 3.2 

(2001)رجل  0.7 17.0 

(2001)امرأة  0.8 7.5 

بحسب فئات ( سنه فأكثر 15)التغير الايجابي في نسبة ألاميه بين املرأة والرجل 
(2010تعداد -2001تعداد)السن   

 تمكين املرأة البحرينية 
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1971 1981 1991 2001 2010 2013 

%رجل  95.1 84.9 80.6 74.2 66.5 68.2 

%امرأة  4.9 15.1 19.4 25.8 33.5 31.8 

95.1 

84.9 
80.6 

74.2 

66.5 68.2 

4.9 

15.1 
19.4 

25.8 

33.5 31.8 

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

90.0 

100.0 

(2013 - 1971( )سنة فأكثر 15) والبحرينياتتركيب القوى العاملة للبحرينيين   

 تمكين املرأة البحرينية 
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 تمكين املرأة البحرينية 

43%  
44%  

47%  47%  47%  48%  

30%  30%  30%  30%  
31%  32%  

39%  39%  
40%  

40%  41%  

12%  13%  13%  14%  14%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

 2015الربع الثالث  2014 2013 2012 2011 2010

النسبة املئوية للعامالت في القطااع 

العاااااااااااااااام مااااااااااااااان إجماااااااااااااااالي العااااااااااااااااملين 

 البحرينيين في القطاع العام

النسبة املئوية للعامالت في القطااع 

الخاااااااااااااص ماااااااااااان إجمااااااااااااالي العاااااااااااااملين 

 البحرينيين في القطاع الخاص

النساابة املئويااة  لل ااجالت التجاريااة 

الفرديااااااااااااة  اململوكااااااااااااة للماااااااااااارأة مااااااااااااان 

 إجمالي ال جالت التجارية الفردية

النسااابة املئوياااة للنسااااء فاااي مجاااالس 

 الادارة في الشركات الخاصة 

+5%  

2+% 

(2015الربع الثالث  -2010) توزيع مشاركة املرأة البحرينية مقارنة بالرجل   



0%  
7.5% 

2002 2014 

النوابمجلس النساء في نسبة   

15%  
22.5% 

2002 2014 

الشورىمجلس النساء في نسبة   

%0 
22 % 

2002 2014 

وأمانة العاصمةاملجلس البلدي النساء في نسبة   

 تمكين املرأة البحرينية 



 19,429  
 23,793  

2010 2014 

 نسبة ال جالت التجارية الفردية اململوكة للنساء
 
 
41% 

مالكات املؤسسات التجارية الفرديةالنمو لعدد معدل   
 
 

22 % 

 التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية 



 التمكين الاقتصادي

 مشاريع الحتضان ريادات مركز•

 تقديم مع العمل رائدات

 والتدري  الاستشارة  دمات

 والاستشارة

 امللكي السمو  صاحبة محفظة•

 آل ابراهيم بنت سبيكة ألاميرة

 العمل رائدات لدعم خليفة

 التمكين الاجتماعي والاستقرار ألاسري 

 لتقديم املرأة دعم مركز •

 وخدمات القانونية الاستشارات

 الاجتماعي والتوجيه إلارشاد

 للمرأة

 الاستراتيجية تنفيذ متابعة•

 ضد العنف ملكافحة الوطنية

 الشركاء مع املرأة

 التوفيق مكتب عمل متابعة•

   ألاسري 

 التمكين السياس ي

 السياس ي للتمكين مستمر  برنامج •

 وبرملانية ومترشحة كناخبة للمرأة

 والتوعية التدريب يتضمن•

  النوعية والاستشارات

 التوعوية والاصدارات ألادلة إعداد•

الجهود املستمرة لتمكين املرأة 
 البحرينية 

 التوصية

السعي لتحقيق الهدف االنمائي الثالث 

لأللفية المتعلق بتشجيع المساواة بين 

 الجنسين وتمكين المرأة



لدعم النشاط التجاري للمرأة وتشجيع ا على تحقيق طموحاتها عبر تنفيذ 

 :أو تطوير مشروع ا التجاري من  الل تقديم 

 

 

 قروض تمويلية ملشاريع 

  غيرة أو متوسطة

 

 

 قروض تمويلية ملشاريع 

 متناهية الصغر

مشرو  مشترك 
 بالتعاون مع تمكين 
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 التوصية

السعي لتحقيق الهدف االنمائي الثالث لأللفية 

المتعلق بتشجيع المساواة بين الجنسين 

 وتمكين المرأة
 الفئة املستهدفة

البحرينية الراغبة في دخول مجال املرأة 
ريادة  ألاعمال من خالل إنشاء مشروع 

 تجاري جديد 

 القائمتطوير مشروعها أو 

 محفظة صاحبة السمو امللكي 

 ألاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 

 لدعم النشاط التجاري للمرأة



 مميزات املحفظة

 

 

 دينار بحريني 100,000 - 5000قروض م سرة بمبالغ تتراو  ما بين  •

 فترة سما  للبدء بالسداد تصل إلى سنتين •

من قيمة رسوم قسط التأمين ف  حال الالتزام باشتراطات % 10استرجا  ما نسبت   •

 العقد

 ، قبل البدء ف  تنفيذ املشرو (Coaching & Consultation)استشارات مجانية  •

 

 

 من ألاربا  املقررة% 60-50دعم ما نسبت  •

ملرة واحدة فقط، ف  حال إلتزام املستفيدة %(  100)سداد نسبة الفائدة  بالكامل •

 ألل دينار بحريني 30سنوات، ومبلغ التمويل ال يزيد عن  3بفترة سداد ال تزيد عن 
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 مملكة البحرين

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 الدورة السابعة للجنة المرأة

 2016يناير  21و 20/ سلطنة عمان/ مسقط


