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مقدمة

نرحــب بكــم فــي مؤسســة تمويــل الطالــب البحرينــي، حيــث يعتبــر الطالــب هــو محــور االهتمــام. 
إن لــدى مؤسســة تمويــل الطالــب البحرينــي العديــد مــن اآلفــاق المســتقبلية، حيــث أنهــا تســعى 
إليجــاد العديــد مــن الشــراكات مــع الكثيــر مــن المؤسســات التعليميــة والمهنيــة، وفــي نفــس 
الوقــت تتطلــع لتحقيــق متطلبــات المجتمــع البحرينــي عــن طريــق تأهيــل الشــباب البحرينــي 

وتطويــر كفاءتهــم العلميــة والمهنيــة والتخصصيــة.

إن الطلبــة يتقدمــون للمؤسســة مــن أجــل التخصــص فــي المجــاالت األكاديميــة النافعــة التــي 
تشــكل تحديــا حقيقيــا بالنســبة إليهــم.  الطــاب المســتفيدين مــن المؤسســة يدرســون فــي 
ــة مــن الدبلــوم والبكالوريــوس والماجســتير  مختلــف التخصصــات وفــي كافــة الدرجــات العلمي

والدكتــوراه عــاوة علــى الشــهادات المهنيــة والتخصصيــة واالحترافيــة.

إننــا نرجــو أن يتمكــن طلبتنــا مــن أن يلعبــوا دورا حيويــا وإيجابيــا بنــاء فــي تنميــة اقتصــاد مملكــة 
البحريــن، مــع ترحيبنــا بالجميــع فــي مؤسســة تمويــل الطالــب البحرينــي.

وإننــا فــي مؤسســة تمويــل الطالــب البحرينــي ال نعمــل وحدنــا، فالمجتمــع بالكامــل شــريك 
لنــا فــي هــذا الــدور الوطنــي الحيــوي، فــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وصنــدوق العمــل 
)تمكيــن( والمؤسســات التعليميــة واألكاديميــة والتدريبيــة والشــركاء والداعمــون والمرشــدون 
األكاديميــون، كل هــؤالء يضعــون أيديهــم فــي أيدينــا بحــس وطنــي عالــي يفــوق الوصــف، 

ــز. ــه، ونتطلــع مــن رفعــة وتمكيــن لهــذا الوطــن العزي ــو إلي لنحقــق جميعــا مــا نصب
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من نحن
مؤسســة غيــر ربحيــة مســجلة ومرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية فــي مملكة البحرين. 

تأسســت فــي عــام 200٦م بهــدف إحــداث أثــر اجتماعــي إيجابــي فــي مجــال التعليم وبنــاء القدرات،

تماشــيا مــع رؤيــة البحريــن 2030 تســعى لتطويــر المــوارد البشــرية بتأهيــل الكــوادر الفاعلــة وزيــادة كفاءتهــا 
عــن طريــق دعمهــا ماديــا للحصــول علــى الشــهادات العلميــة )الدبلــوم والبكالوريــوس والماجســتير 
الحســن،  القــرض  بنظــام  والتخصصيــة واالحترافيــة  المهنيــة  الشــهادات  إلــى  باإلضافــة  والدكتــوراه( 
وتمكيــن الشــباب البحرينــي للوصــول بقدراتهــم إلــى أفضــل المســتويات حتــى تكــون هــذه الكــوادر قــادرة 
علــى خدمــة مجتمعنــا البحرينــي والنهــوض بــه فــي شــتى التخصصــات والمجــاالت ممــا ســيعود علــى 

الشــباب وعلــى وطنهــم بأفضــل النتائــج.
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التعليم يأتي أوال .. واألبناء هم المستقبل وأساس االنطالق
صاحب اجلاللة

امللك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد املفّدى

وتحصيلهــم  ابناءهــا  وعــي  بفضــل  والمعرفــة  للعلــم  موئــل  البحريــن 
واعتــزازًا. فخــرًا  مايزيدنــا  العلمــي، 

صاحب السمو امللكي
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء املوقر

التعليم أفضل استثمار للمستقبل.
صاحب السمو امللكي

األمري سلمان بن حمد آل خليفة
ويل العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء

الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى خيــر المرســلين وعلــى آلــه وصحبــه أفضــل 
الصــاة والتســليم....أما بعد:

تشــهد مملكــة البحريــن فــي ظــل قيادتنــا الرشــيدة تنميــة مســتدامة فــي كافــة قطاعــات 
بادنــا الغاليــة تحقيقــا لرؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030، وإن مؤسســة تمويــل الطالــب 
البحرينــي تشــارك بدورهــا وباختصاصهــا فــي المجــال التعليمــي وعبــر تســخير كل قدراتهــا 
لخدمــة المجتمــع البحرينــي عبــر تقديــم وتيســير التمويــل للطلبــة البحرينييــن فــي كافــة 

التخصصــات والمجــاالت والدرجــات العلميــة.
ويســرنا فــي مؤسســة تمويــل الطالــب البحرينــي أن نســتعرض لكــم فــي هــذه الصفحــات 
نبــذة تعريفيــة عــن المؤسســة ورؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا وأهدافهــا ومــا تصبــو لــه مــن 

تطلعــات وآمــال.
التعليميــة  كالمؤسســات  النجــاح  شــركاء  مــع  التكامــل  إلــى  المؤسســة  فــي  ونســعى 
الرســمية والخاصــة للمســاهمة فــي تعميــق أثــر برامــج ومبــادرات المؤسســة لتحقيــق 

المســتفيدة. الشــريحة  منفعــة 
راجيــن مــن المولــى عــز وجــل أن يتقبــل عطاءنــا وأن يبــارك فــي هــذه المؤسســة لمــا فيــه 

نفــع البــاد والعبــاد واللــه الموفــق والهــادي إلــى ســواء الســبيل..

عبد الغفار عبدالرحيم الكوهجي
رئيس مجلس األمناء
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السيد عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي
رئيس مجلس األمناء

المهندس محمد عبدالغفار الكوهجي
نائب رئيس مجلس األمناء

مجلس األمناء

السيد محمد جاسم سيار
أمين السر 

الدكتور بسام محمد الحمد
األمين المالي

السيد عادل جعفر الكوهجي
نائب األمين المالي

تأهيل الشباب البحريني وتطوير كفاءتهم العلمية والمهنية والتخصصية.

شباب بحريني مؤهل، ُمَمّكن يسعى لخدمة وطنه بمهنية واحترافية.
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رؤيتنـــــا



األهداف العامة
رفد المجتمع بالكفاءات العلمية المتخصصة.	 
استثمار الطاقات والكوادر عن طريق زيادة كفاءتها.	 
تمكين الشباب إلستغال أقصى قدراتهم لتحقيق طموحاتهم.	 
تلبية الحاجات النفسية والطموحات الشخصية للطاقات البشرية مما يزيد من حافزيتها ودافعيتها للعمل.	 
تزويد الشباب  بالمهارات والخبرات المناسبة لسوق العمل.	 
تأهيل الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على النهوض بالمجتمع وتنميته.	 
تنمية بشرية مستدامة ومتطورة.	 

عوامل النجاح
وجود رؤية واضحة للتنمية البشرية.	 
المراقبة المالية والتحكم الدقيق في المصروفات واإليرادات.	 
حسن التخطيط للموارد البشرية.	 
اختيار األفراد المستفيدين من المشروع بناء على معايير وضوابط مدروسة وواضحة.	 
اختيار التخصصات بناء على معطيات واحتياجات سوق العمل.	 
اختيار الجامعات المتميزة بناء على االعتمادات األكاديمية والمعايير الرسمية.	 
وضع الهيكل المناسب والفعال وكذلك اآلليات المناسبة لضمان تحقيق أهداف المشروع واستمراريته. 	 
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أهداف التنمية المستدامة - األمم المتحدة
فــي ١ ينايــر 20١٦، بــدأ رســميا نفــاذ أهــداف التنميــة المســتدامة الـــ١7 لخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، التــي 
اعتمدهــا قــادة العالــم فــي ســبتمبر 20١5 فــي قمــة أمميــة تاريخيــة.  وســتعمل البلــدان خال الســنوات الخمســة عشــرة 
المقبلــة - واضعــة نصــب أعينهــا هــذه األهــداف الجديــدة التــي تنطبــق عالميــا علــى الجميــع - علــى حشــد الجهــود 
للقضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله ومكافحــة عــدم المســاواة ومعالجــة تغيــر المنــاخ، مــع كفالــة اشــتمال الجميــع 

بتلــك الجهــود.

وعلــى الرغــم مــن أن أهــداف التنميــة المســتدامة ليســت ملزمــة قانونــا، فــإن مــن المتوقــع أن تأخــذ الحكومــات زمــام 
ملكيتهــا وتضــع أطــر وطنيــة لتحقيقهــا. ولــذا فالــدول هــي التــي تتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن متابعــة التقــدم 
ــات نوعيــة — يســهل الوصــول إليهــا —  فــي الوقــت المناســب، بحيــث  المحــرز واســتعراضه، ممــا يتطلــب جمــع بيان
تســتند المتابعــة واالســتعراض علــى الصعيــد اإلقليمــي إلــى التحليــات التــي تجــري علــى الصعيــد الوطنــي، وبمــا 

يســاهم فــي المتابعــة واالســتعراض علــى الصعيــد العالمــي.

وعلــى الصعيــد العالمــي، ســُترصد أهــداف التنميــة المســتدامة الـــ١7 وغاياتهــا الـــ١٦9  مــن خــال اســتخدام مجموعــة 
مــن المؤشــرات العالميــة التــي تعتمدهــا اللجنــة اإلحصائيــة.

توافق األهداف مع أهداف التنمية المستدامة
ال يــزال نحــو نصــف ســكان العالــم يعشــيون علــى مــا يعــادل قرابــة دوالريــن يوميــا. وفــي كثيــر 
مــن األماكــن، ال يضمــن االلتحــاق بوظيفــة القــدرة علــى الفــرار مــن براثن الفقر. لــذا يقتضي منا 
ذلــك التقــدم البطــئ وغيــر المتكافــئ معــاودة التفكيــر فيمــا ننتهجــه مــن سياســات اقتصاديــة 

واجتماعيــة إزاء القضــاء علــى الفقــر، مــع االســتعانة بــأدوات جديــدة فــي هــذا المضمــار.

إن اســتمرار انعــدام فــرص العمــل الائــق، وعــدم كفايــة االســتثمارات، وقلــة االســتهاك 
يفضــي إلــى تضــاؤل العقــد االجتماعــي األساســي الــذي ترتكــز عليــه المجتمعــات الديمقراطية 
وهــو: اقتضــاء مشــاركة الجميــع فــي التقــدم. وســتظل تهيئــة فــرص العمــل الجيــد تحديــا مــن 

التحديــات الرئيســية التــي ســتواجهها االقتصــادات جميعهــا تقريبــا فيمــا بعــد عــام 20١5.

وســوف يقتضــي النمــو االقتصــادي المســتدام أن تعمــل المجتمعــات علــى تهيئــة الظــروف 
ــز االقتصــاد دون اإلضــرار بالبيئــة.  التــي تتيــح للنــاس الحصــول علــى فــرص عمــل جيــد تحفِّ
وســيقتضي أيضــا إتاحــة فــرص العمــل أمــام جميــع مــن هــم فــي ســن العمــل مــن الســكان، 

وكل مــا يمكنهــم مــن العمــل فــي ظــل ظــروف الئقــة.

يشــكل الحصــول علــى تعليــم جيــد األســاس الــذي يرتكــز عليــه تحســين حيــاة النــاس وتحقيــق 
التنميــة المســتدامة. وقــد ُأحــرز تقــدم جوهــري صــوب زيــادة إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم 
بــكل مراحلــه، وزيــادة معــدالت االلتحــاق بالدراســة خصوصــا بالنســبة للنســاء والفتيــات. وقــد 
تحســنت بقــدر هائــل مهــارات القــراءة والكتابــة، إال أن ثمــة حاجــة إلــى بــذل جهــود أكثــر جســارة 
كفيلــة بتحقيــق قفــزات فــي إنجــاز األهــداف العالميــة المحــددة للتعليــم. فعلى ســبيل المثال، 
حقــق العالــم التكافــؤ بيــن البنــات والبنيــن فــي التعليــم االبتدائــي، ولكــن عــدد البلــدان التــي 

تمكنــت مــن تحقيــق ذلــك الهــدف بجميــع مراحــل التعليــم لــم يــزل قليــا.
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الشروط والمعايير
أ( التزامات الطالب ) شروط وأحكام (:

علــى . ١ لضمــان حصولــه  العلمــي  للتحصيــل  الكافــي  الجهــد  بتكريــس  المســتفيد  يلتــزم 
المطلــوب. األدنــى  الحــد  باعتبارهــا  للنجــاح  المقــررة  والتقديــرات  المطلوبــة  الدرجــات 

يلتــزم المســتفيد بالتواصــل الدائــم مــع المديــر التنفيــذي للمؤسســة أو المفوضيــن عنــه . 2
وأن يرســل نســخ مــن النتائــج الدراســية فــي نهايــة كل فصــل دراســي وكذلــك نســخة 
ــه عــن  ــر أي معلومــات تطلــب من مــن الجــدول الدراســي المعتمــد، باإلضافــة إلــى توفي
نشــاطاته الدراســية أو عــن المعوقــات التــي تعتــرض ســبيل تحصيلــه العلمــي، وفــي حــال 
عــدم إرســال المســتندات المطلوبــة يحــق للمؤسســة إيقــاف عمليــة تمويــل المســتفيد.

ــد بالتخصــص الجامعــي المعتمــد لــدى المؤسســة ويمتنــع عــن . 3 ــزم المســتفيد بالتقي يلت
ــًا بهــذه الرغبــة. تغييــر هــذا التخصــص إال بعــد اخطــار المؤسســة كتابي

يتعهــد المســتفيد بإبــاغ إدارة المؤسســة فــي حالــة حصولــه علــى كفالــة أو مســاعدة . ٤
ماديــة مــن أي جهــة رســمية أخــرى، وكذلــك عنــد رغبتــه فــي تــرك الدراســة كليــًا أو حــذف 

أي فصــل دراســي أو التوقــف مؤقتــًا ألي ســبب.

يحــق لــإدارة التثبــت مــن أن المســتفيد يتابــع دراســته ولهــا أن تجمــع المعلومــات لهــذا . 5
الغــرض بجميــع الوســائل التــي تراهــا مناســبة.

للمتقدميــن علــى تمويــل برامــج البكالوريــوس يجــب أن ال يقــل المعــدل التراكمــي فــي . ٦
ــة العامــة عــن %70. الثانوي

عنــد الموافقــة علــى طلــب التمويــل مــن قبــل المؤسســة وإعــام المســتفيد بذلــك، . 7
يســتوجب اســتكمال االجــراءات النهائيــة للتمويــل مــع المؤسســة فــي مــدة أقصاهــا 

شــهرين وإال يعتبــر الطلــب الغًيــا.

ب( أحكام عامة:

يتعهــد المســتفيد بســداد القــرض علــى هيئــة شــيكات مؤجلــة شــهريا وفقــا لجــدول الســداد، حيــث أنــه فــي حــال التخلــف عــن ســداد . ١
أي مــن األقســاط يســتحق كامــل المبلــغ أو مــا تبقــى منــه.

تلتــزم المؤسســة بتوفيــر المبلــغ المطلــوب أو جــزء منــه – حســب اإلمكانيــات المتاحــة – كقــرض حســن يتــم ســداده شــهريًا حســب . 2
االتفــاق المســبق مــع المســتفيد، ويتــم تســليم المبلــغ للمســتفيد علــى هيئــة دفعــات تقدرهــا اإلدارة.

يتم تسليم مبلغ القرض لطلبة البكالوريوس على دفعات فصلية ولطلبة الماجستير على ثاث دفعات خال مدة الدراسة.. 3

يحــق إلدارة المؤسســة إيقــاف تســديد باقــي المبالــغ التــي لــم يتــم ســدادها وكمــا يحــق للمؤسســة المطالبــة بجميــع المبالــغ التــي . ٤
تــم تســليمها للمســتفيد وذلــك فــي حالــة تخلــف المســتفيد أو امتناعــه عــن تنفيــذ أي مــن التزاماتــه الــواردة فــي اســتمارة طلــب 

التمويــل.

يلتــزم المســتفيد فــي حــال انســحابه مــن الجهــة التعليميــة جزئيــًا أو كليــًا بســداد المبلــغ المتبقــي عليــه وفــي حــال تخلفــه عــن . 5
الســداد يحــق للمؤسســة مقاضاتــه أمــام الجهــات المختصــة.

يحــق للمؤسســة اتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة ضــد المســتفيد إذا تخلــف عــن ســداد المبلــغ المقــرر عليــه، حيــث أن هــذه . ٦
المؤسســة أنشــئت بمســاهمات مــن المحســنين كصدقــة جاريــة مســتمرة فــي مجــال طلــب العلــم النافــع، وحيــث أن هــذه األمــوال 
أمانــة لديهــا يجــب المحافظــة عليهــا، واالمتنــاع عــن الســداد أو تأخيــره يعرقــل الوفــاء بهــذا العهــد الــذي التزمــت بــه المؤسســة

يوفــر برنامــج الشــهادة االحترافيــة الدعــم المالــي للباحــث عــن العمــل لكــي يحصــل علــى 
واحــدة مــن شــهادات احترافيــة كثيــرة معتــرف بهــا دوليــًا. ولــكل شــهادة ســقف دعــم 
وبرنامــج دفعــات خاصيــن بهــا. كمــا يمكــن للباحــث عــن العمــل طلــب إضافــة شــهادات غيــر 

مشــمولة بالبرنامــج، وســتقوم تمكيــن بالنظــر فــي طلبــه.
هــذا ويمكــن للباحــث عــن العمــل التســجيل فــي دورة تدريبيــة للحصــول علــى الشــهادة لــدى 

أحــد مــزودي خدمــات التدريــب المعتمديــن ومــن ثــم التقــدم بطلــب االنضمــام للبرنامــج.
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من آراء المستفيدين

كان لمؤسسة تمويل الطالب دور كبير في تذليل الصعوبات التي واجهتني خال رحلتي العلمية.

أحمد آل محمود
ماجستير التمويل اإلسامي ) جامعة بولتون البريطانية (

مدير أول للرقابة الشرعية بمصرف السام

مؤسسة تمويل الطالب فتحت لي اآلفاق و مكنتني من التطور الوظيفي ألكون قادرا على 
خدمة بلدي ومجتمعي.

د.أحمد العباسي
ماجستير تربية الموهوبين ) جامعة الخليج العربي (

محاضر بجامعة الخليج العربي

2021

أساس المجتمع هو أبناؤه، ومؤسسة تمويل الطالب اهتمت بأبناء هذا المجتمع من خال حرصهم 
على تيسير فرص التعليم للجميع.

نورة يعقوب
ماجستير  إدارة أعمال ) الجامعة األهلية (

تعمل في شركة بابكو

تفاجأت بسرعة وسهولة اإلجراءات، أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة تمويل الطالب على دعمهم 
للطلبة و التعليم بمملكة البحرين.

أحمد بوحسن
ماجستير إدارة أعمال ) جامعة البحرين (

يعمل في مستشفى الملك حمد

أطمح ألن أحقق طموحاتي و أكون من قادة العمل الحكومي في مملكة البحرين، فكرة مؤسسة 
تمويل الطالب البحريني تثلج الصدر و تعطينا الحافز لتقديم األفضل دائما.

مريم الميل
بكالوريوس إدارة أعمال ) جامعة العلوم التطبيقية (

تعمل في وزارة األشغال

 التعليم هو عصب الحياة، وسوق العمل اليوم يتطلب الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه، لذلك 
فإن جهود مؤسسة تمويل الطالب تصب في مصلحة كل شاب يسعى لتطوير نفسه وخدمة وطنه.

صالح يوسف
الدبلوم التدريبي العالي في العاقات العامة ) المعهد  البريطاني الملكي (

محرر ومقدم لألخبار بتلفزيون البحرين

نحن ثمرة للجهود واألفكار المباركة لمؤسسة تمويل الطالب ولحرصهم على دعمنا ودعم العلم 
بشكل عام.

يوسف قايد
ماجستير  إعام ) جامعة البحرين (
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مؤسسة تمويل الطالب جاءت لي كالمنقذ في الوقت الذي كنت أفكر فيه بتأجيل الدراسة 
بسبب الضائقة المالية.

فاطمة زيمان
ماجستير إدارة أعمال ) جامعة البحرين (

تعمل في مستشفى الملك حمد

أحد أكبر هموم الطالب الطموح هو تكاليف الدراسة، بفضل الله ثم ما قدمته لنا مؤسسة تمويل 
الطالب البحريني تم تذليل هذه الصعوبة وتيسر الطريق نحو طلب العلم.

سليمان علي
ماجستير إعام ) جامعة البحرين (

موظف عاقات عامة

ال توجد كلمات مناسبة ممكن أن تصف سعادة اإلنسان بتحقيقه لطموحاته، الدعم الذي حصلت 
عليه من مؤسسة تمويل الطالب كان هو العنصر األساسي المساند لي إلكمال الدراسة، وقريبا 

بإذن الله سأحمل شهادتي وأرد الجميل للمجتمع. 

موزة ربيعة
ماجستير إدارة التصاميم ) الجامعة الملكية للبنات (

مهندسة تصميم داخلي بشركة مطار البحرين

شركاء النجاح



bsff@koohejifoundation.org
+973 17322582
+973 39913323
+973 17323947

https://bsff.koohejifoundation.org


