الأ�سبوع الثاني:
تعريف الت�سويق
م�سح ال�سوق والبحوث الت�سويقية
�إدارة الت�سويق الأعمال ال�صغيرة
مهارات االت�صال
الأ�سبوع الثالث
مفهوم المحا�سبة و�أهدافها
�أ�سا�سيات التمويل والمحا�سبة التجارية
م�سك الدفاتر وتقدير تكاليف المنتجات
كيفية �إعداد خطة عمل الم�شروع
المرحلة الثانية:
تقديم الدعم والتوجيه لإعداد التقارير الفنية
والمالية من خالل الجل�سات اال�ست�شارية.
المرحلة الثالثة:
ال�ت�ق��دم �إل ��ى ط�ل��ب ال�ق��ر���ض م��ن الم�ؤ�س�سات
التمويلية التنموية
المرحلة الرابعة:
الجل�سات اال�ست�شارية في مرحلة بدء الم�شروع

المرحلة النهائية:
المتابعة الم�ستمرة للم�شروع
معايير الختيار الم�شاركين :
1 .1القدرة على المخاطرة وتحقيق الأهداف.
2 .2الدقة والإ�صرار لتحقيق �أهداف واقعية.
3 .3ال �ق��درة ع�ل��ى و��ض��ع ال�خ�ط��ط االقت�صادية
واتخاذ القرارات.
�4 .4شخ�صية متوازنة وم�ستقلة وعلى ا�ستعداد
لقبول الأفكار الجديدة وتقديم الم�شورة.
5 .5الرغبة بالبدء بم�شروعه الخا�ص وامتالك
ر�أ�س مال للبدء في الم�شروع
6 .6القدرة التعليمية لح�ضور البرامج التدريبية.

لمزيـــد مـــن اال�ستف�سـار:

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 :

�إدارة تنمية الأ�سرة والطفولة

مركز التميز لتنمية
الم�شروعات المتناهية في ال�صغر

مجمع العا�صمة لمنتجات الأيدي البحرينية

يوفر مركز التميز لتنمية الم�شروعات المتناهية
ف��ي ال�صغر خ��دم��ات ال��دع��م المتعددة للتمكين
االقت�صادي للأ�سر والأف��راد والمنظمات الأهلية
بمملكة البحرين م��ن خ�لال تعزيز الم�شاريع
ال�صغيرة بين الأ�سر المنتجة ،و�أ�صحاب العمال
التجارية التقليدية ،وال�شباب العاطلين عن العمل،
والأ�سر التي تعتمد على الم�ساعدات االجتماعية.
�أهداف المركز:
الأهداف الأ�سا�سية للمركز هي:
1.1تطوير وتوفير بيئة مالئمة لت�شجيع الم�شاريع
متناهية ال���ص�غ��ر وال���ص�غ�ي��رة ف��ي مملكة
البحرين.
2.2زيادة الموارد من خالل الم�صادر المحلية
والدولية وذلك لبدء ودعم مختلف المبادرات
المبتكرة في تعزيز الم�شاريع ال�صغيرة.
3.3تعزيز �أ�شكال م�شاركة المنظمات الأهلية،
والمجموعات المنتجة ،والجمعيات التعاونية،
وم�ؤ�س�سات التمويل ال�صغيرة ،لتمكينها من
القيام ب��دور �إيجابي ف��ي تعزيز الم�شاريع
ال�صغيرة.

برنامج تنمية الم�شاريع المتناهية في
ال�صغر:
ما هو البرنامج؟
البرنامج في المقام الأول هو ت�صور لدعم الأ�سر
المنتجة ،وال�شباب العاطلين ،والأ�سر التي تعتمد
على الم�ساعدة االجتماعية من خالل المبادرات
الإنمائية ،ويدعم البرنامج ه��ذه الفئات من
خالل:
1 .1تحديد �أ�صحاب الم�شاريع
2 .2تطبيق برنامج بناء القدرات
3 .3تقديم ال��دع��م الكلي للمتقدمين لتحقيق
تطلعاتهم لإنجاح هذه الم�شاريع
ويت�ضمن البرنامج �أي���ض��ا لمعالجة وتقديم
الدعم للمر�شحين لإبعاد مختلفة مثل (الأعمال
التجارية ،والقانونية ،واالئتمان ،والت�سويق...
الخ) من تنمية الم�شاريع ال�صغيرة بحيث �أن
المتقدم/لمتقدمة يمكنهم تحقيق النجاح
المتوقع للم�شروع.

يخ�ضع هذا البرنامج �إلى عدة مراحل ،وهي:
المرحلة الأولى:
الم�شاركة في الدورة التدريبية التي ت�ستغرق 3
�إلى � 4أ�سابيع ويتم خاللها توفير �صفوف تدريبية
على �أ�سا�سيات الأعمال الحرة ،وكيفية تحليل
وتقييم �سوق العمل ،وتحديد فر�ص تجارية قابلة
لال�ستمرار وتنمية الروابط الالزمة للنجاح في
الأعمال التجارية.
ت�ساعد هذه الدورة على تنمية قدرات الم�شاركين
من خالل تقديم الدعم والتوجيه لإعداد تقارير
فنية ومالية (تقرير عن الم�شروع) ،و�صفات
�أخ��رى ل�ل�إدارة .ودورات مختلفة �سوف تحدد
تبعا لطبيعة الم�شاريع المختارة.
الموا�ضيع التي تناق�ش في البرنامج:
الأ�سبوع الأول:
من هو �صاحب العمل؟
كفاءات �صاحب العمل والم�شاريع
تعريف فر�صة عمل ا�ستثمارية و�إر�شادات عن
كيفية اختيار فر�صة العمل المنا�سبة

