مركز خطوة للمشروعات املنزلية
قسم تنمية االسرة
استمارة تسجيل ببرنامج األسر املنتجة – مكتب قيد املنزل املنتج
يرجى مراعات الحضور الشخص ي لصاحب الطلب

رقم التسجيل____________________________ :

صورة شخصية

تاريخ تقديم الطلب______________________________ :

لصاحب الطلب

اسم مقدم الطلب_______________________________________________________________________________________ :
الرقم الشخص ي:
رقم االتصال:
الحالة العملية:
 ربه منزل

 متقاعد

 عاطل عن العمل

 موظف قطاع خاص___________________________________ :

 موظف قطاع حكومي___________________________________ :
عنوان السكن________________________________________________________________________________________________________________ :
اسم حساب االنستغرام الخاص باملشروع________________________________________________________________________________________ :
محتويات ملف القيد:
 بطاقة الشخصية لصاحب الطلب

 رسالة التسجيل

 نسخة من فاتورة الكهرباء

 نسخة من عقد املنزل

 صور من املنتجات التي يتم مزاولتها حسب األنشطة املختارة

األنشطة اإلنتاجية:
 تطريز وتصميم وخياطة املالبس النسائية والشيل والعبايات

 تنسيق الزهور والزراعة املنزلية

 خلط وبيع وتعبئة وتغليف البخور والعطور

 أعمال اإلكسسوارات والحلي البسيطة

 تصميم وتشكيل علب الهدايا

 تصليح الساعات

 صناعة التحف والفخار وأعمال الخزف يدويا

 أشغال النسيج والسجاد اليدوي

 بيع العمالت والطوابع النادرة

 تصميم بطاقات املناسبات والعروض اإللكترونية بالحاسوب

 دروس في الطبخ املنزلي

 أعمال الغسيل وكي املالبس بالطرق البسيطة

 تصليح األحذية والنعل وتعليمها يدويا

 تصوير املناسبات واألفراح واملؤتمرات

 تصميم اإلعالنات بواسطة الحاسوب

 تغليف الكتب املدرسية وتجليدها وإعداد الوسائل املدرسية

 صناعة شباك وأقفاص صيد األسماك

 األشغال الفنية واليدوية والرسومات الفنية والتشكيلية واألعمال الخشبية البسيطة.

 صناعة الخوص يدويا

األنشطة املتعلقة باملواد الغذائية
 تحميص وتعبئة الحبوب والبهارات والطحين

 تعبئة التمور

 تعبئة الدبس

 تجفيف األسماك والربيان وتعبئتها

 تجفيف وتعبئة الفواكه آليا

 عمل ورق العنب بالرز

 إنتاج الكيك واملعجنات بدون اللحوم والكريمات

 تحميص وتعبئة املكسرات والبن

 عمل وتعبئة ورق السمبوسة

 البسكويت بدون الكريمة البيضاء

 عمل وتعبئة خبز الرقاق

 عمل وتعبئة املهياوة

 إعادة تعبئة السكر والحبوب

 عمل وتعبئه املخلالت

 الحلويات الشعبية (اللقيمات ،الزالبيا ،البقالوة ،الساقو،
الجلي ،البالليط ،خبيص ،رنكينة ،درمنده)

م ق م /أ م1/أ2017/

مركز خطوة للمشروعات املنزلية
قسم تنمية االسرة
استمارة تسجيل ببرنامج األسر املنتجة – مكتب قيد املنزل املنتج

التاريخ_____________________________________ :

السيدة الفاضلة /مديرة إدارة تنمية األسرة والطفولة

املحترمة

تحية طيبة وبعد،
املوضوع :طلب تسجيل ببرنامج األسر املنتجة
انا السيد /السيدة ________________________________________ حامل الرقم الشخص ي __________________
اتقدم إليكم بطلب تسجيل في برنامج األسر املنتجة في املجال اإلنتاجي ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير

االسم الثالثي_______________________________________ :

التوقيع___________________________________________ :

م ق م /أ م1/أ2017/

مركز خطوة للمشروعات املنزلية
قسم تنمية االسرة
استمارة تسجيل ببرنامج األسر املنتجة – مكتب قيد املنزل املنتج

شروط التسجيل:
 .1أن يكون بحريني الجنسية ،وأال يقل عمره عن ثماني عشرة سنة
 .2أن يكون غير مالك لسجل تجاري فردي او مؤسسة
مزايا التسجيل في البرنامج:
 .1الحصول على إفادة تفيد انضمامه بالبرنامج للجهات املعنية
 .2الحصول على الـتامين االختياري للمشروع من قبل الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
 .3الحصول على تسهيالت تمويلية من قبل بنك األسرة والجهات التمويلية الداعمة األخرى
 .4االشتراك في املعارض الداخلية من خالل التسجيل بمجمع العاصمة ملنتجات االيدي البحرينية
 .5استفادة من خدمات مركز سترة لألسر املنتجة الخاص بإنتاج املواد الغذائية.
 .6املشاركة في الدورات التدريبية واالستشارات مجانا.
 .7االستفادة من الورش التدريبية والجلسات االستشارية التطويرية للمنتجات مجانا.

ارقام التواصل بمركز خطوة للمشروعات املنزلية
رقم املركز17103223 :

م ق م /أ م1/أ2017/

