
 

 (GYBبرنامج ابدأ مشروعك ) 

 ( SIYBهو ضمن حزم برنامج ابدأ وحسن مشروعك)

 

 إلً من ٌوجه البرنامج التدرٌبً ابدأ مشروعك؟

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ما هو برنامج ابدأ مشروعك؟

 

 

  

 

 

 

 

.رواد األعمال المبتدئٌن 

للتنفٌذ مشروع إعداد فً الراغبٌن. 

المستهدفة الفئة نحو التوجة فً فعال جبرنام 

 .والنساء الشباب من

 أٌام أعد  5برنامج تدرٌبً مدته

مسبقا وٌعقبه جلسات تشاورٌه 

 فردٌة وجماعٌة.

.إعداد خطة عمل تفصٌلٌة 

 ًخطة عمل لبداٌة المشروع إعتبارا

 الٌوم األول. من



  أهداف برنامج ابدأ مشروعك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمى خدمات برنامج إبدأ مشروعك 

  

.خطة عمل قابلة للتموٌل 

 البدء الفعلً فً تنفٌذ

 المشروع.

 ًبمتطلبات إنشاء مشروع ٌف

 السوق وٌطور اسواقاً جدٌدة.

 زٌادة مصداقٌة مؤسسات

 سوق العمل.

 ٌقدم مدربى برنامج ابدأ مشروعك

المعتمدٌن من منظمة العمل الدولٌة 

برنامج ابدأ مشروعك بمهنٌة وتقنٌة 

 عالٌة.

إلعتماد ٌوجد نظم للتقارٌر موضوع ا

 والتجدٌد

 المدرب الرئٌسً المعتمد من منظمة

العمل الدولٌة ٌبدأ وٌراقب النظام 

الوطنى للبرنامج التدرٌبً ابدأ 

 مشروعك



 مكونات ومحتوٌات برنامج ابدأ مشروعك

  ًتدرٌب أٌعد مسبقا 

 خطة مشروعك 

 عمل مٌدانى 

 ًتشاور جماع 

 خطة عمل 

 التشاور والتشبٌك 

 التوجهاتبدأ المشروع و 

 

 األدلة التدرٌبٌة

 دلٌل برنامج ابدأ مشروعك 

 لعبة اعمال برنامج ابدأ مشروعك 

 دلٌل المدرب 

 أنتشار برنامج ابدأ مشروعك وأثره

  شخص على مستوى العالم على  5555555تم تدرٌب أكثر من

 برنامج َولِد أو حدد فكرة مشروعك أو برنامج إبدأ مشروعك.

  من النساء.% 55إشترك فٌما بٌنهم نحو 

 0555  مقدمى خدمات تدرٌب َولِد أو حدد فكرة مشروعك أو برنامج

 إبدأ مشروعك على الصعٌد العالمى .

 055  مدرب رئٌسً من مدربى البرنامج َولِد أو حدد فكرة مشروعك

 دولة . 055أو برنامج إبدأ مشروعك ٌعملون فى أكثر من 

 



 الخدمات التً ٌقدمها جهاز تنمٌة المشروعات

 

 رد علً جمٌع اإلستفسارات.ال -0

 تقدٌم التدرٌب الالزم لكم لكٌفٌه أدارة المشروع )دورات مجانٌة( -0

 تقدٌم التدرٌب الالزم لكم لكٌفٌه إختٌار المشروع )دورات مجانٌة(. -3

 المساعدة فً إستخراج واستصدار المستندات من الشباك الواحد بالجهاز. -4

 قراض المختلفة بالجهاز.تقدٌم التموٌل الالزم لكم من خالل ألٌات اإل -5

 المساعدة وعمل الدراسة اإلئتمانٌة للمشروع. -6

 المتابعة المٌدانٌة للمشروع إلزالة أي معوقات تواجه النشاط. -7

 اإلعفاء الضرٌبً للمشروعات الفردٌة الجدٌدة حتً األن لمدة خمس سنوات. -8

التدرٌب الالزم لصاحب المشروعات الصغٌرة ومتناهٌة الصغر )برنامج تحت  تقدٌم -9

 أسم )صاحب المشروعات الصغٌرة ٌمضٌن قدماً( )مجانا(.

اإلشتراك فً المعارض التً ٌنظمها وٌشترك فٌها الجهاز سواء كانت محلٌة  -05

 أو مركزٌة أو دولٌة.

 الفنً .... الخ(.الدعم  -تقدٌم العدٌد من الخدمات الغٌر مالٌة)الباركود -00

تقدٌم الدعم الفنً لمشروعات سٌدات اإلعمال بالتعاون مع البنك األوروبً  -00

 لإلعمار والتنمٌة.

 

لمزٌد من اإلستفسارات عن الخدمات المشار الٌها ٌرجً اإلتصال علً 

 -األرقام التالٌه:

 

(5643054995 – 5643054994 – 5643055843 ) 

 


