Family & Childhood Development Directorate

Center of Excellence for
Micro-Enterprise Development

Vision of the Centre
The vision of the centre is to provide multilateral support
services for economic empowerment of the communities
through promotion of Micro-Enterprises amongst productive
families, people in traditional business, unemployed youth as
well as the population of special needs particularly the women,
in the Kingdom of Bahrain.

Objectives of the Centre
The core objectives of the Centre are:
To develop and facilitate conducive environment for
promotion of Micro-Enterprises in the Kingdom of
Bahrain.
To augment resources through national and international
sources so as to commence and sustain various
innovative initiatives in promotion of Micro-Enterprises.
To develop ‘network’ of developmental and other agencies
for focused attention on comprehensive community
development.
To promote various forms of Civil Society Organizations
(CSOs) like Non Government Organisations (NGOs),
Voluntary Agencies, (VAs), Producers Groups, Cooperative
societies, Microfinance Institutions, Academic Institutions
etc. to enable them to play a proactive role in promoting
Micro-Enterprises.

Contact:
Program Coordinator
Center of Excellence for Micro-Enterprise Development
Capital Mall
Kingdom of Bahrain
Telephone: 17582169, Fax: 17564502
E-mail: familychildhood@social.gov.bh
www.social.gov.bh

�إدارة تنمية الأ�سرة والطفولة
مركز التميز لتنمية الم�شروعات
المتناهية في ال�صغر
ر�ؤية المركز:

تقديم خدمات الدعم المتعددة للتمكين االقت�صادي للمجتمعات المحلية من خالل تعزيز
الم�شاريع ال�صغيرة بين الأ��س��ر المنتجة ،و�أ�صحاب الأع�م��ال التجارية التقليدية ،وال�شباب
العاطلين ،والأ�سر التي تعتمد على الم�ساعدة االجتماعية ،ف�ضال عن االحتياجات الخا�صة
لل�سكان في مملكة البحرين

�أهداف المركز:

الأهداف الأ�سا�سية للمركز هي:
تطوير وتوفير بيئة مالئمة لت�شجيع الم�شاريع ال�صغيرة في مملكة البحرين
زي��ادة الموارد من خالل الم�صادر المحلية والدولية وذلك لبدء ودعم مختلف المبادرات
المبتكرة في تعزيز الم�شاريع ال�صغيرة
تعزيز �أ��ش�ك��ال مختلفة م��ن منظمات المجتمع ال�م��دن��ي مثل المنظمات الغير حكومية،
والوكاالت التطوعية ،والمجموعات المنتجة  ،الجمعيات التعاونية  ،وم�ؤ�س�سات التمويل
ال�صغيرة ،وذلك لتمكينها من القيام بدور ايجابي في تعزيز الم�شاريع ال�صغيرة

ما هو البرنامج:

يت�ضمن البرنامج معالجة وتقديم الدعم للمر�شحين لأبعاد مختلفة مثل (الأعمال التجارية،
والقانونية ،واالئتمان ،والت�سويق ،ال��خ) من تنمية الم�شاريع ال�صغيرة بحيث �أن المر�شح/
المر�شحة يمكنهم تحقيق النجاح المتوقع للم�شروع.
وت�شمل محتويات البرنامج على توفير �صفوف تدريبية على �أ�سا�سيات الأعمال الحرة ،وكيفية
تحليل وتقييم ��س��وق ال�ع�م��ل ،وت�ح��دي��د فر�صة ت�ج��اري��ة قابلة لال�ستمرار ،وتنمية الروابط
الالزمة للنجاح في الأعمال التجارية .البرنامج من �ش�أنه �أي�ضا �أن ينمي قدرات الم�شاركين
م��ن خ�ل�ال ت�ق��دي��م ال��دع��م وال�ت��وج�ي��ه لإع� ��داد ت�ق��اري��ر ف�ن�ي��ة وم��ال�ي��ة (ت�ق��ري��ر ع��ن م�شروع)،
و��ص�ف��ات �أخ ��رى ل �ل��إدارة .ودورات مختلفة ��س��وف ت�ح��دد تبعا لطبيعة الم�شاريع المختارة.
مدة البرنامج �سيكون خالل �أ�سبوعين �إلى �أربعة �أ�سابيع تبعا الحتياجات للمر�شحين.

نبذة عن الم�شاركين :

�صمم هذا البرنامج ال�ستهداف الأ�سر المنتجة والعاطلين عن العمل الراغبين في بد�أ م�شاريع
�صغيرة .ينبغي �أن يكون الم�شارك لديه:
الرغبة للبدء بم�شروعه الخا�ص
القدرة التعليمية لح�ضور البرامج التدريبية
االلتزام الكامل بح�ضور الدورة والخ�ضوع لمختلف وحدات التدريب.
ان يكون بحريني الجن�سية

لمزيـــد مـــن اال�ستف�سـار والم�شاركــــة
الرجاء االت�صال على الأرقام التالية:

من�سق البرنامج
مركز التميز لتنمية الم�شروعات المتناهية في ال�صغر
مجمع العا�صمة
مملكة البحرين
هاتف ،17582169 :فاك�س17564502 :
البريد االلكترونيfamilychildhood@social.gov.bh :
الموقع االلكترونيwww.social.gov.bh :

