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 مقدمة 

، استطاع أعضاء "جمعية الريادة الشبابية" من تسجيل العد بعد
ً
يد من اإلنجازات مض ي نحو عام ونصف على إشهارها رسميا

البحريني تجاه املراتب املتقدمة، من خالل إطالق  إنجازات حققت رؤاهم تجاه النهوض بالشبابالتي تحققت على أرض الواقع، 

 ملها في الوسط الشبابي واملجتمعي البحريني.بعالتي حددت طريق الجمعية  الرائدة مجموعة من البرامج

سيرة حافلة من اإلنجازات خالل هذا العام الذي أعتبر االنطالقة الشبابية" من تسجيل ، تمكنت "الريادة 3102ومع نهاية عام 

التنمية حيث تم إطالق العديد من الفعاليات واألنشطة والدورات التدريبية املعنية بصورة خاصة في الحقيقية للريادة، 

 ها املختلفة.رية، وهو من صميم مبادئ الجمعية التي انتهجتها في برامجها وفعالياتالبش

 
 

 

 

 من العالم االفتراضي إلى الواقع 

والعطاء من أجل خدمة أفراده بتبادل أطراف  حب الوطنبدأ عدد من الشباب البحريني من كال الجنسين يجمعهم شغف 

 من حتى االحديث حول مختلف القضايا الوطنية عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
ً
 ما على االجتماع فعليا

ً
أجل تفقوا يوما

 مناقشة إطالق عدد من املبادرات التي تحقق رؤاهم على أرض الواقع.

تكللت أبرز الجوانب التي تم االتفاق عليها على إنشاء منظومة شبابية جديدة تجمعهم تحت مظلة واحدة، بحيث يتم تنظيم 

 من اسم "الريادة"  العمل من خاللها على املستوى اإلداري والفني، حتى جاءت فكرة تأسيس جمعية شبابية تحمل
ً
انطالقا

 تطلعهم نحو تحقيق آمالهم املزمع تحقيقها في إطار الرقي والتقدم والريادة.

 

 الرؤية 

 شباب بحريني صاحب قرار وقدرة ومهارة وكفاءة وثقافة تنافسية عالية.

 

 الرسالة 

وثقافته بما يتناسب مع متغيرات العالم نحو حركة تنموية تبرز طاقات وقدرات الشباب البحريني الكامنة، وترتقي بمهاراته 

 املتسارعة من خالل نشر وتطبيق املعرفة. 

 

  مالقي  

 املبادرة، من خالل إنشاء فرص تؤدي إلى التغيير اإليجابي في املجتمع البحريني. .0

 املسئولية، من خالل التأكيد على دور كل فرد تجاه املجتمع وتجاه الوطن. .3

 التواصل بين مختلف مكونات املجتمع واملؤسسات الرسمية واألهلية والخاصة.التعاون، من خالل تشجيع ودعم  .2

 التميز، من خالل التنوع في طرح البرامج التنموية والثقافية. .4

 االلتزام، من خالل تحقيق األهداف املرجوة في إطار زمني محدد.  .5
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 األهداف 

ل على تنمية الكفاءات البحرينية الشبابية إبراز الشباب البحريني أصحاب املواهب والطاقات اإلبداعية والعم .0

 ألصحاب املواهب ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية املختصة.
استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب فيما ينمي معلوماتهم ومهاراتهم وصقلها ملساعدتهم على ممارسة الدور الريادي  .3

 للشباب.

 اطنة والقيم واألخالق السامية لدى الشباب في املجتمع البحريني.تنمية روح التعاون واملو  .2

 االهتمام بفئة الشباب فيما يخص بالجانب االجتماعي بالتنسيق مع الجهات الحكومية املختصة. .4

  تمكين الشباب البحريني من ممارسة دورهم الريادي باملجتمع في سبيل تحقيق العدالة االجتماعية. .5

 

 االستراتيجية 

دة الشبابية واحدة من مؤسسات املجتمع املدني القليلة ذات استراتيجية واحدة، وقد أثنى على ذلك املسئولين في وزارة الريا

 التنمية االجتماعية حيث تحقق تسجيل الجمعية وإشهارها بشكل رسمي.

  التحديات

 االلتزامات املالية. .0

 تأمين مقر للجمعية. .3

 التواصل مع املسئولين. .2
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 دة الشبابيةبرامج الريا

تندرج أنشطة الجمعية وفعالياتها تحت برامج محددة بهدف تنظيم العملية ارتأى القائمون على جمعية الريادة الشبابية أن 

التنفيذية لكل نشاط، وبغرض تحقيق األهداف التي أطلقت من خاللها تلك األنشطة والفعاليات وفق ما يتناسب مع 

 االستراتيجية العامة للجمعية.

ى ضوء ذلك تم تحديد البرامج واالتفاق عليها من قبل مجلس اإلدارة، وهي خاضعة للتعديل أو التغيير  ما إن تطلبت وعل

 حيث كانت الدورة األولى للجمعية : 3102الحاجة لذلك، وفيما يلي برامج جمعية الريادة الشبابية خالل عام 

 

  برنامج آفاق

ة للشباب من خالل تطويرهم في املجال املنهي، حيث يعمل البرنامج على توفير بنك تحقيق اآلمال والطموحات املهني الغاية :

 الكتروني للسير الذاتية والوظائف الشاغرة.

 

 تاريخ إقامتها اسم الفعالية
مكان 

 إقامتها
 اسم املدرب

عدد 

 املشاركين

دورة الفوتوشوب املتقدمة 

 لتعديل الصور 

يونيو  7

3102 

مقر 

 الجمعية
 21 يتي سلمان الهاجري املصور الكو 

 مهارات 

 كتابة السيرة الذاتية

نوفمبر  4

3102 

 جمعية

الكلمة  

 الطيبة

 02 سعود البوعينين

محاضرة عامة عن صندوق 

 العمل "تمكين"

نوفمبر  01

3102 

مقر 

 الجمعية

أخصائي إدارة مشاريع  -األستاذ خالد محمود 

 وقياس األداء بتمكين
8 

 

 

 

 برنامج أجيال 

تطوير مهارات وقدرات األعضاء من خالل إيجاد جيل من الشباب قادر على تحمل املسئولية من خالل دورهم الريادي  الغاية :

في الجمعية، مع إقامة ورش تدريبية في مختلف التخصصات من أجل تمكينهم لتحقيق أهداف الجمعية على مستوى يضاهي 

 االحترافية.

 

 الراعي أو املساهم اسم املدرب هامكان إقامت تاريخ إقامتها اسم الفعالية
عدد 

 املشاركين

املؤتمر الخليجي األول إلدارة 

 القيادة

يناير  8-1

3102 
 بشار فخرو  فندق الراديسون 

تعابير لالتصاالت 

 التسويقية
4 
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 ( أسرار إدارة التغيير )

 ورشة عمل

 ( الشخصية اإليجابية )

يناير  32

3102 
 جمعية الصحفيين

حسين آل 

 محمود

ة الصحفيين جمعي

 البحرينية
01 

 إدارة السمعة املؤسسية
أبريل  02

3102 
 مقر الجمعية

إبراهيم 

 التميمي
 

 

30 

 ورشة عمل

تنظيم  – 11)فعالية %

 الفعاليات(

 

مايو  00

3102 

 مقر الجمعية
ال نض

 العطاوي 
 21 

 ورشة عمل

) أساسيات ادوات التواصل 

 االجتماعي (

مايو  19

3102 

 جمعية

 الكلمة الطيبة

سعود 

 البوعينين
 4 

 ورشة عمل

 ) تحديات القادة في إدارة الوقت (

 

مايو  35

3102 

 مقر الجمعية
خالد 

 بومطيع
 غير معروف 

املشاركة في ندوة الحزام األسود 

 في التفاوض

سبتمبر  34

3102 

غرفة تجارة 

 وصناعة البحرين
 

غرفة تجارة وصناعة 

 البحرين
4 

رأة املشاركة في امللتقى الشبابي "امل

 واإلعالم االجتماعي"

أكتوبر  8و 7

3102 
 فندق سوفيتيل

 

 
 0 املجلس األعلى للمرأة

 املشاركة في ورشة عمل

Coaching & Mentoring for 

Sustainable Growth 

نوفمبر  37

3102 
  فندق موفنبيك

Golden Trust 

Consultancy 
4 

 

 

  برنامج طموح

من خالل تقديم خدمات اإلرشاد األكاديمي وإقامة  الثانوية الدراسة بعد ما رحلةمل البحريني الشباب تأهيلليهدف البرنامج 

 ورش عمل تحديد األهداف. 

 اسم املدرب مكان إقامتها تاريخ إقامتها اسم الفعالية
الراعي أو 

 املساهم
 املشاركين

مهارات إجراء املقابالت 

 الشخصية

مارس  35

3102 

مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية 

 ينللبن

إسحاق 

 العبري 

+ 

 عمر العبيدلي

 51 
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 برنامج إثراء 

تنمية حب االطالع واملعرفة لدى الشباب من خالل تنمية العادات االجتماعية املبنية  على الثقافة العامة، من خالل  الغاية :

 إقامة عدد من ورش العمل املتنوعة بهدف تطوير الثقافة العامة لدى الشباب.

 

 

 اسم الفعالية

 

 

 يخ إقامتهاتار 

 

 مكان إقامتها

 

 

اسم 

 املدرب

 

 

 

 الراعي أو املساهم 
 

 

 املشاركين

 
دورة اإلسعافات 
األولية ومكافحة 

 الحريق
 

 
 

42 - 42 
 4102فبراير 

 

مركز اإلبداع 
 الشبابي 

جاسم محمد 
 عبدهللا

شركة الخليج لصناعة  -

 البتروكيماويات 

 مركز اإلبداع الشبابي -
 

 
 

 

 لمدنيمدرسة الدفاع ا -

 

 
41 

 
 

دورة أساسيات 
 التصوير

 

00- 02  
 4102مارس 

 
 المتحف الوطني

 

 

 

 

جان 

 البلوشي

 

 مركز جان كليك -
 متحف البحرين الوطني -

 
21 

 

 فعاليات أخرى 
 

  الملتقى الشبابي النيابي

رين تحت عنوان إقامة أول ملتقى شبابي من نوعه على مستوى مملكة البح 3102مارس  1تم في يوم السبت املوافق 

 .3102الجمعية خالل عام  أعضاء"امللتقى النيابي الشبابي األول"، وذلك واحد من أبرز الفعاليات التي أقامها 
 

 قبل نحول شهرين من انعقادها، 
ً
حيث تم تشكيل لجنة وباعتبارها من الفعاليات البارزة، فقد تم التحضير لها مبكرا

 املهام.منظمة للفعالية تم من خاللها توزيع 

 من الشباب البحريني من كال الجنسين، كما تحدث فيها 
ً
 الفتا

ً
من أعضاء مجلس النواب  4وقد شهدت الفعالية حضورا

 مستوى القطاع الشبابي باململكة.البحريني في سابقة على 

 

  الحفل السنوي األول

 ملشوار 
ً
 بمناسبة الذكرى الشبابية ل، أقامت جمعية الريادة عامها األو حافل باإلنجازات خالل  تتويجا

ً
السنوية األولى  احتفاال

 لعدد من املؤسسات والشخصيات العامة التي ساهمت في  ، تضمن3102أغسطس  20لتأسيسها وذلك في يوم
ً
ذلك تكريما

الذي شهد تنظيم عدد من  3102إنجاح مسيرة الجمعية خالل هذا العام، كما تم عرض أبرز إنجازات الجمعية في عام 

 ت والبرامج التأهيلية والتدريبية للشباب. الدورا
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 الريادة تجمعنا 

تقوم الجمعية بالترتيب لبعض الفعاليات الترفيهية ألعضائها من باب توثيق الروابط وتجسيد روح املنافسة، ومن هذه 

ة مخيم ترفيهي بمنطقة األنشطة إقامة مسابقات للعب البولنج ورحالت الصيد وزيارة األماكن األثرية باململكة، إضافة إلقام

 والغبقة الرمضانية.  الصخير

 

 

  لقاءات

 س مراكز تنمية الصناعات الناشئة مع رئي

قام عدد من أعضاء جمعية الريادة الشبابية بزيارة ملركز 

البحرين لتنمية الصناعات الناشئة مساء يوم الخميس املوافق 

، حيث تم االلتقاء برئيس مراكز تنمية 3102يناير  07

خ هشام بن محمد آل خليفة ومجموعة الصناعات الناشئة الشي

من املشرفين واإلداريين باملركز. وتم خالل الزيارة بحث سبل 

التعاون ما بين الجمعية و مركز البحرين لتنمية الصناعات 

الناشئة في سبيل نشر ثقافة ريادة األعمال وتعريف الشباب 

 البحريني بالخدمات املقدمة من قبل املركز لرواد األعمال، 

 

 مع رئيس تحرير جريدة الوطن 

قام وفد من جمعية الريادة الشبابية بزيارة ملقر جريدة الوطن البحرينية 

، حيث اجتمع الوفد خالل 3102يناير  30مساء يوم االثنين املوافق 

جريدة السيد يوسف البنخليل الذي أشاد بالدور زيارته مع رئيس تحرير ال

 الذي تقوم به الجمعية من خالل العمل على االرتقاء بالشباب البحريني. 
  

 282  الـ 3102في عام  املتنوعة الجمعية فعاليات من املنتفعين عددفاق 
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 زيارة بيت التجار

يوم األحد املاض ي ” بيت التجار“بزيارة ملقر غرفة تجارة وصناعة البحرين  بادرت مجموعة من أعضاء جمعية الريادة الشبابية  

  3102فبراير  2
ً
حيث استقبلهم مدير أول الخدمات املهندس نبيل بن عبدالرحمن آل محمود. وتأتي هذه الزيارة استكماال

تراتيجية الجمعية الرامية إلى توثيق التواصل بين شريحة الشباب البحريني ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين. الس

 ألهمية غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها الداعم األول ملؤسسات القطاع الخاص في البحرين، فإن جمعية الريادة 
ً
ونظرا

ع عن كثب على أبرز املهام التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل دعم الشبابية حرصت على زيارة الغرفة لالطال 

 املقدمة. وتعزيز الفرص االستثمارية عن طريق الخدمات والتسهيالت 

 بمقر الغرفة، حيث تم 
ً
هذا وقد اطلع وفد الجمعية على مركز دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة الذي تم افتتاحه مؤخرا

، حيث تم تقديم شرح ”يونيدو“ممثلي بنك البحرين للتنمية وبنك األسرة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية االلتقاء ب

مفصل عن أبرز التسهيالت التي تقوم بها هذه الجهات لرواد األعمال الجدد. وفي ختام الزيارة التي قام بها وفد الجمعية لغرفة 

 بأهمية تنمية املوارد تجارة وصناعة البحرين، هنأ املهندس نب
ً
، منوها

ً
يل آل محمود أعضاء الجمعية على إشهارها رسميا

 .البشرية الشابة عن طريق التخطيط والتدريب وتيسير قنوات التواصل بين مؤسسات اململكة والشباب البحريني
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 الصحافة في 
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 رياديون 

الـذي يقـوده حماسـه نحـو اإلنجـاز، جمعية الريادة الشبابية ليست مجرد مؤسسة أهلية قائمـة علـى مجموعـة مـن الشـباب 

 لهــم فــي تحقيــق غايــ
ً
تهم نحــو تحقيــق النجــاح اإنمــا هــي منظومــة يتخــذها نخبــة مــن الشــباب البحرينــي مــن كــال الجنســين منبــرا

فـي  التـي توجـوا بهـارصيد وافـر مـن اإلنجـازات  الريادة الشبابيةعلى املستويين الشخص ي واملجتمعي، فلكل عضو من أعضاء 

 ة سواء من خالل أنشطتهم الخاصة أو ضمن عملهم التطوعي في الجمعية.مجاالت مختلف

مــن تحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات  3102األعضــاء الريــاديين الــذين اســتطاعوا خــالل عــام يلــي نمــوذج محــدد لعــدد مــن وفيمــا 

 .التي تفخر بها شريحة الشباب البحريني

 الصباغ علي  .0

ـــن عـــــام أمـــــين الســـــر عضـــــو مجلــــــس إدارة الجمعيـــــة، اســـــتطاع فـــــ ــــوبر مــ ـــهر أكتـ ــــامج التنفيــــــذي  3102ي شـــ ـــن البرنـ أن يتخــــــرج مــ

Emerging Leaders .من جامعة هارفارد بالواليات املتحدة األمريكية 

 أميرة محمود  .3

 .عضو مجلس إدارة الجمعية، نالت درجة املاجيستير في إدارة األعمالمدير البرامج و 

 سعود البوعينين .2

 3102خالل شهر نوفمبر من عام  Associate Value Specialistرئيس مجلس اإلدارة، حاز على شهادة 
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 الصور أرشيف
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 للتواصل

 بإمكانكم التواصل معنا من خالل القنوات التالية: 

 أرقام االتصال 

38811555 – 66338669 – 36633090 - 36475558 

 فاكس رقم 

+973 13629769 

 البريد اإللكتروني 

info@youthpioneer.org 

 العنوان البريدي 

 الحد – 007مجمع  - 0737طريق  - 015مكتب  - 0242مبنى 

 

 ساهم معنا

مما ال شك فيه أن برامج وفعاليات الجمعية تتطلب ميزانيات مختلفة، أضف لذلك التكاليف املستمرة مثل إيجار مقر 

 هذا املنطلق فإننا نثمن أي دعم مادي بإمكانكم تقديمه على حسابنا التالي الجمعية والفواتير املتعلقة بإدارة شؤون املقر، ومن
 

 بنك البحرين اإلسالمي

 حساب رقم 011111000101

BH23 BIBB 00100000169090 IBAN 
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