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المركز العربي اإلقميمي لتنمية وتدريب أصحاب 
 (اآلرسيت)األعمال واالستثمار 

 الخمفية والمفهوم
 2001أفتتح رسميا في فبراير  
 مممكة البحرين، المركز اإلقميمي لتنمية (اليونيدو)بمجهود مشترك من ،

في الهند، وتطبيقا من قبل معهد تنمية  (IRC) وتدريب األعمال واالستثمار
 رواد األعمال في الهند 

 مركزا متخصصا من أجل تعزيز برنامج تنمية وتدريب رواد األعمال في
 المنطقة العربية 

 يقدم نماذج متميزة من الخدمات التي تدعم المشاريع الصغيرة 
 ( اآلرسيت ) شبكة 



 أهداف المركز

 يكون مركز متخصص من أجل تعزيز برنامج تنمية و تدريب رواد األعمال في
 .المنطقة العربية

 المنهج األساسي لمختمف برامج ترويج االستثمار و التكنولوجيا و تنمية رواد
 .األعمال

 منهل لمعمم و المعمومات عن فرص االستثمار الصناعي و التكنولوجيا و
 .األسواق

إطار لتبادل الخبرات ووجهات النظر عن تنمية و رواد األعمال  . 
 المصدر األساسي لمساندة و تأسيس برامج ترويج االستثمار و التكنولوجيا و

 .تنمية رواد األعمال في المنطقة
 



 المهام

زيادة أعداد رواد األعمال عن طريق البرامج التعميمية و التدريبية و المشورة. 
خمق و نشر روح الريادة في مجال األعمال بين شباب المنطقة العربية. 
تسهيل عممية خمق المشاريع الجديدة في قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 
خمق روح التنافس بين المشاريع القائمة. 
و أيضًا بين رواد أعمال . دعم الشراكة بين رواد األعمال المحميين و رواد أعمال المنطقة العربية

 .    المنطقة العربية و رواد األعمال في مختمف أنحاء العالم
تنمية الموارد البشرية في مجال ترويج االستثمار و التكنولوجيا و برنامج رواد األعمال. 
تسهيل عممية التبادل من أجل تنمية القدرات في المنطقة العربية. 
األعمال لتجميع المعمومات و الحقائق الهامة المتعمقة بترويج االستثمار و التكنولوجيا و رواد. 
 تسهيل عممية خمق بيئة العممية المناسبة من أجل إنشاء و دعم و تطوير المشاريع المتوسطة و

 .الصغيرة
 



 المؤسسات و تشجيع اإلستثمارتنمية برنامج 



 إعداد رواد االعمال

 خدمات المشورة و
 الربط التكنولوجي

 الربط المالي

 اإلحتضان داخل و
 خارج الجدران 

 برامج النمو

 مرحمة ما قبل االستثمار المرحمة التنفيذية

 العربي-ج البحرينيذالنمو 
 المؤسسات و تشجيع اإلستثمارتنمية ل

 اإلحتضان ما قبل اإلحتضان



حفل توقيع إتفاقية عمل بين صاحب السمو الممكي االمير طالل بن 
ج ذعبدالعزيز رئيس األجفند و األرسيت لمتعاون في مجال نقل النمو 

 العربي الى الدول العربية-البحريني



  شبكة اليونيدو لتشجيع اإلستثمار و نقل التكنولوجيا 

          BRAZIL, 
Pernambuco-Recife 

BAHRAIN-Manama 

JAPAN-Tokyo 

CHINA- Beijing  

REP. OF KOREA -Seoul 

BELGIUM-Walloon region 

RUSSIAN FEDERATION- 
Moscow 

U.K. -North-West 

FRANCE-Paris 

ITALY-Rome 

GREECE-Athens 

EGYPT (Cairo) 
JORDAN        
(Amman) 
MOROCCO 
(Rabat) 
TUNISIA (Tunis) 
                     

Investment 
Promotion 
Units  

FRANCE-Marseille 

CHINA- Shanghai 

MEXICO- Mexico 



زيارة الدكتور أحمد محمد عمي رئيس مجمس إدارة البنك اإلسالمي 
 ج البحريني العربيذلمتنمية الى البحرين لإلطالع عمى النمو 





زيارة الممكة رانية العبداهلل الى البحرين لإلطالع عمى 
 ج البحريني العربيذالنمو 



 مركز البحرين لتنمية

 الصناعات الناشئة

 غرفة تجارة و 

 صناعة البحرين

 رائد االعمل
 مجلس التنمية

 االقتصادية

 بنك البحرين

 للتنمية

 بيت التمويل

 الكويتي

 منظمة االمم المتحدة

 للتنمية الصناعية

 اإلعالميين

 جامعة البحرين

 جمعية رواد

 االعمال الشباب

 جمعية سيدات

 االعمال البحرينية

 االرسيت خبراء متخصصون

 وزارة الصناعة

 و التجارة

 ج البحريني العربي ذشبكة شركاء النمو 



ًً و دولياً ذالنمو   ج البحريني العربي إقميميًا

Bahrain 

Saudi Arabia 

Sudan 
Yemen 

Kuwait 

Syria 

Jordan 
Lebanon 

Tunisia 

Morocco 

China 

Uruguay 

Egypt 
United Arab Emirates 

Thailand 

Benin 

Burkina Faso 

Ivory Coast 

Mali Niger 
Senegal 

Togo 

Guinea-Bissau 

Laos 

Mozambique 

Sierra Leon 
Liberia 

Guinea 

    Institutionalized 

 

    In Process 

Oman 

Iraq 
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