نبذة عن الم�شاركين:
�صمم هذا البرنامج ال�ستهداف الأ�سر التي تعتمد على
الم�ساعدة االجتماعية والراغبة في بد�أ م�شاريع �صغيرة.

مـمـلـكــــــــــــة الـبـحـريــــــــــن

ينبغي �أن يكون الم�شارك لدية:
الرغبة للبدء بم�شروعه الخا�ص
القدرة التعليمية لح�ضور البرامج التدريبية

ملزيد من اال�ستف�سار وامل�شاركة

مـمـلـكــــــــــــة الـبـحـريــــــــــن

الرجاء االت�صال على الأرقام التالية :من�سق الربنامج

التزام الكامل بح�ضور ال��دورة والخ�ضوع لمختلف

دعم المبادرات الإنمائية

مركز التميز لتنمية امل�شروعات املتناهية يف ال�صغر

وحدات التدريب.

جممع العا�صمة االيادي البحرينيه ،ال�سيف -كرباباد

ان يكون بحريني الجن�سية

مملكة البحرين
هاتف17582169 :
فاك�س17564502 :
الربيد االلكرتوينcels.info@gmail.com :

مركز التميز لتنمية
الم�شروعات المتناهية ال�صغر
وزارة التنمية االجتماعية
برنامج بدء وتطوير
الم�شاريع متناهية ال�صغر و�صغيرة

تح�سين م�ستوى االقت�صادي واالجتماعي للأ�سر
عن طريق دعمهم لإقامة م�شاريع متناهية ال�صغر و�صغيرة

ر�ؤية المركز:
توفير خدمات الدعم المتعددة للتمكين االقت�صادي

والوكاالت التطوعية  ،والمجموعات المنتجة ،والجمعيات

ويت�ضمن ال�ب��رن��ام��ج �أي���ض��ا لمعالجة وت�ق��دي��م الدعم

التعاونية ،وم�ؤ�س�سات التمويل ال�صغيرة ،لتمكينها من

للمر�شحين لأب�ع��اد مختلفة مثل (الأع �م��ال التجارية،

القيام بدور ايجابي في تعزيز الم�شاريع ال�صغيرة

والقانونية ،واالئتمان ،والت�سويق ،الخ) من تنمية الم�شاريع
ال�صغيرة بحيث �أن المر�شح/المر�شحة يمكنهم تحقيق

لال�سر واالفراد والمنظمات االهليه بمملكة البحرين من
خالل تعزيز الم�شاريع ال�صغيرة بين الأ�سر المنتجة،

برنامج بدء وتطوير الم�شاريع

و�أ��ص�ح��اب الأع �م��ال التجارية التقليدية ،والعاطلين،

متناهية ال�صغر و�صغيرة

والأ�سر التي تعتمد على الم�ساعدات االجتماعية

النجاح المتوقع للم�شروع.
وت�شمل محتويات البرنامج على توفير �صفوف تدريبية

ما هو البرنامج:

على �أ�سا�سيات الأعمال الحرة ،وكيفية تحليل وتقييم

البرنامج في المقام الأول هو ت�صور لدعم الأ�سر التي

�سوق العمل ،وتحديد فر�صة تجارية قابلة لال�ستمرار،

تعتمد على الم�ساعدة االجتماعية من خالل المبادرات

وتنمية الروابط الالزمة للنجاح في الأعمال التجارية.

تطوير وتوفير بيئة مالئمة لت�شجيع الم�شاريع متناهية

الإنمائية .و�سيدعم البرنامج ه��ذه الأ��س��ر م��ن خالل

البرنامج من �ش�أنه �أي�ضا �أن ينمي قدرات الم�شاركين من

ال�صغر وال�صغيرة في مملكة البحرين

المنظمات االهلية المحلية من خالل:

خالل تقديم الدعم والتوجيه لإعداد تقارير فنية ومالية

زي��ادة الموارد من خالل الم�صادر المحلية والدولية

( )1تحديد �أ�صحاب الم�شاريع،

(تقرير عن م�شروع) ،و�صفات �أخرى للإدارة .ودورات

وذلك لبدء ودعم مختلف المبادرات المبتكرة في تعزيز

( )2تطبيق برنامج بناء القدرات

مختلفة �سوف تحدد تبعا لطبيعة الم�شاريع المختارة.

الم�شاريع ال�صغيرة

( )3تقديم الدعم الكلي للمر�شحين لتحقيق تطلعاتهم

مدة البرنامج �سيكون خالل �أ�سبوعين �إلى �أربعة �أ�سابيع

�أهداف المركز:
الأهداف الأ�سا�سية للمركز هي:

تعزيز �أ��ش�ك��ال م�شاركة المنظمات الغير حكومية،

لإنجاح هذه الم�شاريع.

تبعا الحتياجات للمر�شحين.

