
(MIS) نظام الكفاالت

نظام اصدار الكفاالت

 منذ تأسيسه، سعى برنامج ضمان
تقوية الى  اليمني   التمويالت 
مؤسسات بنوك،  مع   عالقاته 
واألصغر الصغير  التمويل   وبرامج 
توفير خالل  من  وذلك  اليمن   في 
من والتي  تحتاجها  التي   الخدمات 
التمويل عملية  تيسير   شأنها 
الالزمة الكفاالت   وتوفير 
الى الدخول  على   لمساعدتهم 
شرائح استهداف  جديدة،   أسواق 
 وقطاعات جديدة ورفع الوعي في
بأهمية والدولي  اليمني   المجتمع 
تنمية في  األصغر   التمويل 
 القطاعات االقتصادية واالجتماعية
 ودوره اإليجابي في رفع المستوى

المعيشي للمجتمع

الشركاء مع  العمل  تسهيل  على   حرصا 
الى الوصول  سرعة  على   والمساعدة 
التمويالت ضمان  برنامج  قام   الخدمات، 
على مبني  كفاالت  نظام  بتصميم   اليمني 
 تقنية الويب بحيث يساعد على ربط بنوك،
الصغير التمويل  وبرامج   مؤسسات 
ورفع تسجيل  عملية  ويسهل   واألصغر 
 طلبات الكفالة فيه بشكل آلي الى البرنامج.
 باالضافة الى متابعة حالة الكفالة من يوم
 االصدار حتى تاريخ استكمال سداد التمويل

 من قبل العميل
تمكين  على  النظام  يعمل   كما 
مؤسسات و  بنوك  من   المستخدمين 
محافظهم استعراض  من  التمويل   وبرامج 
 الحالية لدى البرنامج آنيًا، بشكل مفصل من
المصدرة، الكفاالت  ومبالغ  عدد   ناحية 
المناطق فيها،  العمل  تم  التي   القطاعات 
فيها عمالئها  كفالة  تم  التي   الجغرافية 

المحفظة في خطر وغيره من التفاصيل
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مع يتوافق  بحيث  النظام  تطوير   تم 
األجهزة وجميع  التشغيل  أنظمة   جميع 
 بما فيها الهواتف الذكية، كما تم تطوير
 اجراءات تسهل عمل مؤسسات التمويل

الشريكة، منها

القيادة  ولوحات  التقارير  من  عدد  توفر 
اهم  تعرض  التي   (dashboards)الرسومية
الكفالة  طلبات  لعدد  االجمالية  المؤشرات 
المؤسسة  فروع  مستوى  على  وحالتها 

والمنتجات المستخدمة.  

الكفالة  طلبات  تسجيل  النظام  يتيح 
تم  ما  متى  البرنامج  الى  ورفعها 
وجود  مع  حالتها  ومتابعة  استكمالها 

نظام تنبيهات للمستخدمين.

من  النواقص  متابعة  عملية  يسهل 
الوثائق الالزمة الستكمال عملية اصدار 

صكوك الكفالة ،مثل: وثائق المرابحة 
وفواتير الشراء وغيرها.

والداعمة  الالزمة  الوثائق  ارفاق  إمكانية 
لطلب التمويل.

في  المختصين  مع  التواصل  إمكانية 
عليها  والرد  المالحظات  ورفع  البرنامج 

بطريقة شبيهة بالمحادثات الخاصة.

يسهل عملية متابعة حالة الطلبات من 
وحتى  والدراسة  العملية  بداية 
استكمال لجنة البت والموافقة عليها.

استعراض محفظة المؤسسة المكفولة 
القطاعات،  مستوى  على  البرنامج  لدى 

المناطق الجغرافية وغيرها.

لدى  المؤسسات  محافظ  استعراض 
القطاعات،  مستوى  على  البرنامج 

المناطق الجغرافية وغيرها.
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