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 عوامل جناح النموذج البحريين

الدعم الذي ٌتلقاه البرنامج من قبل حكومة مملكة البحرٌن 

مرونة االقتصاد البحرٌنً وإحكامه 

توفر العنصر البشري الطموح للتدرٌب والتطوٌر 
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   .التؤسٌس لثقافة التدرٌب والتؤهٌل -   

 .المشارٌعمختلف  لتقلد المسإولٌة فً الشبابدفع  -   

   وخطة العمل الجدوى الفنٌة المتعلقة بإعداد دراسات االستشارات تقدٌم -    
  .للمشارٌع

التسوٌقٌة المتوفرة  تقدٌم األفكار الخالقة فً مجال البحث عن المنافذ -   

  .وسبل استغاللها بالشكل األمثل
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 أهداف برنامج تنمٌة رواد األعمال

2013 



سياست وزارة الصناعت والتجارة اخلاصت بادلؤسساث والصناعاث  
 الصغرية وادلتوسطت

  

الصلة ذات العالمٌة الوكاالت مع بالتعاون تنموٌة برامج طرح:  

  ،(جوٌك) الصناعٌة لالستشارات الخلٌج منظمة -  

  ،(الٌونٌدو) الصناعة لتنمٌة المتحدة األمم منظمة -  

   ، (FTA)الحرة التجارة اتفاقٌة -  

 

من واالستفادة نموه وتعزٌز القطاع هذا فً النشاط من المزٌد ضخ 
 الناتج بنمو ٌتعلق فٌما وخاصة الوطنً االقتصاد فعالٌات دعم فً امكانٌاته
 .البالد وصادرات الوطنً والتوظٌف المحلً
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مشجعة بٌئة خلق جانب إلى التنافسٌة، القوة لتعزٌز مناسبة أجواء خلق 
 .لالستثمار الجاذبة  الصناعٌة التحتٌة البنٌة وتوفٌر لألعمال

 

المشارٌع بإنشاء المتعلقة واألنظمة القوانٌن وتسهٌل المعوقات تذلٌل 

 .القطاع لهذا النمو ٌحقق بما والمتوسطة الصغٌرة

    الورقٌة، المعامالت تقلٌل   

     ممكن، حد أدنى إلى المعامالت انجاز وقت   
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سٌاسة وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بالمإسسات 

 والصناعات الصغٌرة والمتوسطة
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التنمويـتح ـربامال  

 :المناولة والشراكة الصناعٌة

 ٌعمل أخرى، جهة من والصغٌرة جهة من الكبٌرة المإسسات بٌن للوصل حلقة

 طرٌق عن الصناعٌة باألعمال المتعلقة المعلومات على الحصول تسهٌل على

 .مشتركة بٌانات قاعدة توفٌر

 

 : والمتوسطة الصغٌرة للصناعات الفنً الدعم برنامج

 الصناعٌة المنشآت داءأ تطوٌر وطرق خٌارات وبحث ستكشافال ٌهدف

 الزٌارات طرٌق عن وذلك الهدر، وتقلٌل انتاجٌتها ورفع  والمتوسطة الصغٌرة

 .عمل ورش وتنظٌم للمصانع المٌدانٌة
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 2012-2007 منتدى استثمر فً البحرٌن
 

 

 

 

سنوٌاً، المنتدى هذا والتجارة الصناعة وزارة تنظم 
 

ٌفً متمٌزة واستثمارٌة صناعٌة كوجهة البحرٌن لمملكة لتروٌجل هدف 
  الخلٌج، منطقة

 

فً وخصوصا البحرٌن، فً المتوافرة اإلستثمارٌة الفرص عرض ٌتم 
   الصناعً، المجال
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 توفري الفرص االستثماريت
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 منطقت البحرين 
 العادليت لالستثمار

                   www.biip.com.bh                
 

 

 

المشارٌع أو األجنبٌة العالٌة، المضافة القٌمة ذات المشارٌع لجذب مصممة صناعٌة منطقة 
 .التصدٌر نحو الموجهة المحلٌة

عمل فرص إٌجاد على تساعد والتً األجل طوٌلة باستمرارٌة تتمتع التً المشارٌع تستقطب 
 .الثروة وتحقق

 

 :ممٌزة حوافز المنطقة توفر 

 للمشارٌع؛ أجنبً امتالك 100% - 

  ضمان؛ سنوات 10 و ضرٌبة، 0% - 

 الحاجة؛ حسب خاصة خدمات - 

 لالستثمار؛ مقٌدة طلبات توجد ال - 

 .المشارٌع لدعم متخصص إداري فرٌق ٌوجد - 
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 معرض الصناعاث الوطنيت

بمبنى وٌقع «الوطنٌة الصناعات معرض» على والتجارة الصناعة وزارة تشرف 
 :الى وٌهدف بحرٌنٌة مؤسسة 82 حالٌاً  وٌضم السٌف بضاحٌة الوزارة

 

 وتحدٌد البحرٌن، مملكة فً االستثمارٌة والخدماتٌة الصناعٌة القطاعات على الضوء إلقاء-
 .اإلستراتٌجٌة ووحداتها الوزارة ودور القطاعات هذه وسمات هٌكل

 

 من نظرائهم مع البحرٌن من والصناعة االعمال رجال فٌه ٌلتقً ومشترك دائم مرفق إٌجاد-
 .العالم انحاء

 

 من البحرٌنٌة والخدمات السلع لتمكٌن تروٌجٌة فرص إٌجاد طرٌق عن التصدٌر منافذ فتح-
 .العالمٌة األسواق إلى الوصول

 

 على والعمل البحرٌن، تقدمها التً السلع نوعٌة على والعالمٌة اإلقلٌمٌة السوق إطالع-
 األسواق، هذه دخول من المحصلة فً الوطنٌة والمنتجات السلع ٌمكن مما استقطابها
   .التجارٌة المنافسة تجربة وخوض
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 مركس تنميت الصناعاث احلرفيت

أنشأ الذي «الحرفٌة الصناعات تنمٌة مركز» على والتجارة الصناعة وزارة تشرف 

 أصحاب من الحرفٌٌن احتضان الى وٌهدف المنامة، مدٌنة قلب فً 1990 عام

 ٌعملون الذٌن األشخاص الى باالضافة واالبتكار االبداع على وتشجٌعهم المهارات

 المنتجات من العدٌد المركز عرض صالة تضم حٌث منازلهم فً التقلٌدٌة بالحرف

 وصناعة والنسٌج المبٌت وصندوق النقدة كمنتجات الحرفٌة الصناعات من للعدٌد

 .والزجاج والسٌرامٌك النخٌل سعف من الورق

 

 @Bahraincrafts 

 

 

 

 

               

                                                               

               

 

 

 

2013 



16 

2013 



 وزارة الصناعة والتجارة

http://www.moic.gov.bh/moic/en 

 
 منطقة البحرٌن العالمٌة لالستثمار

 www.biip.com.bh  
 

 مرسى البحرٌن لالستثمار

http://www.bahiw.com/home.htm 

 

 منظمة الخلٌج لالستشارات الصناعٌة

http://www.imi.goic.org.qa 

 

 جائزة محمد بن راشد لدعم مشارٌع الشباب

http://www.sme.ae 
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