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السمو  صاحب  لتكليف  تنفيذًا   2019 العام  في  السيولة  صندوق  إطالق  تم 
الملكّي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة المالّية واالقتصاد الوطنَي، بهدف 
تواجهها  التي  التحديات  على  للتغلب  الخاص  القطاع  ومؤسسات  شركات  دعم 
النمو  على  حفاظًا  الراهنة  األوضاع  آثار  مع  للتعامل  لها  الالزمة  السيولة  وتوفير 

المستدام ومساعدتها على أداء دورها في تعزيز بيئة األعمال.
بنك  الوطني،  البحرين  (بنك  الوطنّية  المصارف  مع  بالتنسيق  الصندوق  ويعمل 
تجارة  وغرفة  للتنميّة)  البحرين  وبنك  اإلسالمّي،  البحرين  وبنك  والكويت،  البحرين 

وصناعة البحرين.
الفئات المستهدفة في هذه االستمارة:

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (يبلغ دخلها السنوّي أقل من 3 ماليين دينار 
بحرينّي)

الشروط والمعايير:
سجل تجاري نشط  .1

تمارس أنشطتها التجارّية في البحرين لمدة 12 شهرًا على األقل  .2
لم تقدم الشركة بطلب إلعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون اإلفالس  .3
تمتلك قوائم مالية لثالث سنوات سابقة على أن تكون القوائم المالية     .4
مدققة للسنة المالية 2019، أو القوائم المالية بحسب سنوات ممارسة     

النشاط التجاري (اذا قل عمر النشاط عن 3 سنوات)  
هامش ربح ايجابي في سنة واحدة على االقل خالل آخر ثالثة سنوات، او     .5

بحسب سنوات ممارسة النشاط التجاري (اذا قل عمر النشاط عن 3 سنوات)  
أن تكون الشركة تعمل ضمن القطاعات المتضررة حسب قرار وزير العمل      .6

والتنمية االجتماعية رقم 47 لسنة 2021.  

اضغط هنا للتقديم
app.bdb-bh.com/lsf

مالحظات:

- الشركات الكبيرة يمكنها التقدم بطلباتها عبر موقع بنك البحرين الوطنّي
- في جميع االحوال تخضع الطلبات واستحقاقها للدعم لتقدير البنوك.

صندوق السيولة

https://app.bdb-bh.com/lsf/
https://www.nbbonline.com


Target companies: 
SMEs (Annual revenue less than BD 3 Million)

The application criteria for SMEs : 
1. Active Bahraini CR
2. Operating in Bahrain At least 12 months
3. Assessment showing sustainable business and not filed for  
 bankruptcy
4. Possess audited financial statements for 3 years including   
 2019,  or less based on number of years in operations (if   
 operation is less than 3 years)
5. Positive gross margin at least 1 year out of the last three   
 years, or based on number of years in operations (if operation  
 is less than 3 years )
6. Operates in one of the "impacted sectors" announced in the  
 Minister of Labour & Social Development decision No. 47 for  
 year 2021.

(Click to apply) 
app.bdb-bh.com/lsf

Liquidity Support Fund

Notes: 
- Corporates can apply through NBB website
- In all cases, application eligibility is subject to banks judgment

مالحظات:

- الشركات الكبيرة يمكنها التقدم بطلباتها عبر موقع بنك البحرين الوطنّي
- في جميع االحوال تخضع الطلبات واستحقاقها للدعم لتقدير البنوك.

https://app.bdb-bh.com/lsf/
https://www.nbbonline.com

