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Saud 
Albuainain

Amira 
Mahmoud

Co-Founder, & Former Chairman 2012 - 2014 

That extra step, the small details, and doing things 
that others avoid is what distinguishes you and 
makes your successes taste distinct. We have worked 
hard and truly for a decade, through ups and downs, 
successes and failures, to achieve our aims of helping 
our society and our country. Our path was not easy, 
but enjoyable. As one family, we cooperated, joined 
hands, supported each other, driven by our firm belief 
in YPS’s vision, principles and goals, until we became 
so proud to part of this family, and the word “Pioneer” 
became proud of heart. With the efforts and work of 
our young in serving and boosting the reputation of 
our nation, let the future of the association be more 
wonderful, more beautiful, more creative.

It is said that: “Legacy will live on, so choose what you 
want to be remembered for”. 

Perhaps Youth Pioneer Society is often distinguished 
by its programs and support for youth in the Kingdom 
of Bahrain. We ask Allah for this to continue through its 
determined members and affiliates amongst national 
civil society organizations.

Pioneering is an obsession that always drives us 
to reach new heights, and the passion of giving 
has always been constant motivation to master 
volunteering and development work, and the 
energy to face challenges and obstacles in order 
to provide the Bahraini youth the required support 
to exercise their leading role in society. We hope to 
have contributed, even in small wins, to building a 
knowledge-based society that keeps pace with the 
world, having more qualified, skillful and competitive 
youth, and witnessing the size of impact and the 
qualitative leap achieved by Youth Pioneer Society in 
the next ten years.

Bashar 
Fakhro
Co-Founder, & Former Chairman 2014 - 2021 Chairperson of the Board of Directors 2021 - 2023
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    عضو مؤسس، رئيس مجلس اإلدارة ٢٠١٢ - ٢٠١٤

تلك الخطوة اإلضافية، ذلك التفصيل الصغير، وأن تعمل ما يتجنبه 
اآلخرون، هو ما يميزك ويجعل إلنجازاتك طعم مختلف. عقد من 
الزمن مضى، بحلوه ومره، بنجاحاته وإخفاقاته، اجتهدنا وأخلصنا، 
سعيًا لتحقيق أهدافنا في خدمة مجتمعنا ووطننا. لم يكن دربنا 

سهاًل، ولكن ممتعًا، كعائلة واحدة، تعاونا وتكاتفنا، وساندنا بعضنا 
بعضًا، مدفوعين بإيماننا برؤية الجمعية ومبادئها وأهدافها، حتى 

أصبحنا نفتخر بانتمائنا لهذه العائلة، وأصبح اسم الريادة فخرًا نحمله 
على صدورنا.فليكن مستقبل الجمعية أبهى وأجمل وأكثر إبداعا 

وتألقًا بجهود وعمل شبابنا في خدمة وطننا ورفعة شأنه.

قد قيل سيبقى الحديث من بعدك، فأنظر أي أحدوثٍة تحب فكنها، 
ولعل جمعية الريادة الشبابية قد تميزت بطرحها ودعمها للشباب 

في مملكة البحرين، ونسأل الله أن تكون رايتها مرفوعًة دائما 
بسواعد أعضائها ومنتسبيها في وسط منظمات المجتمع المدني

الريادة هاجٌس يدفعنا دوًما للتحليق إلى آفاٍق جديدة، وشغف 
العطاء كان ومازال هو الدافع المستمر نحو إتقان العمل التطوعي 

التنموي، ووقودنا لمواجهة التحديات والعقبات؛ لنقدم لشباب 
البحرين الدعم الالزم لممارسة دورهم الريادي في المجتمع. نأمل 
أن نكون قد ساهمنا ولو باليسير في بناء مجتمٍع معرفٍي يواكب 
العالم، بشباب أكثر كفاءة ومهارة وتنافسية، وأن نرى حجم التأثير 

والنقلة النوعية التي حققتها جمعية الريادة الشبابية في العشر 
سنوات القادمة.

رئيس مجلس اإلدارة ٢٠٢١ - ٢٠٢3    عضو مؤسس، رئيس مجلس اإلدارة ٢٠١٤ - ٢٠٢١
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 عن جمعية الريادة الشبابية
جمعية الريادة الشبابية هي منظمة مجتمع مدني في مملكة البحرين أسستها 

مجموعة من الشباب البحريني الذين التقوا على موقع التواصل االجتماعي “تويتر” 
في ديسمبر ٢٠١١ حيث كانوا يتناقشون في مختلف المسائل التي يواجهونها. وكان 
القسم األكبر من تلك المسائل يتعلق بالتعليم والوظائف والسياسات العامة. وقرر 

مجموعة من الشباب الُمشارك في النقاش التحول من مناقشة المشاكل والتحديات 
إلى مناقشة الحلول وكيفية تطبيقها.

وخالل الشهور الالحقة، تم إقامة ورشة عمل للتخطيط االستراتيجي ثم أتفق الشباب 
على تأسيس جمعية الريادة الشبابية سنة ٢٠١٢ تحت مظلة وزارة التنمية االجتماعية  

كأول منظمة غير حكومية في البحرين ُتعنى بالتنمية المهنية لدى الشباب. تضم 
الجمعية شبابَا من الجنسین یسعون لإلحترافیة في العمل التطوعي من خالل وضع 

خطط إستراتجية وبرامج متكاملة.

تؤمن جمعية الريادة الشبابية بأهمية دور منظمات المجتمع المدني ومساهمتها في تحقيق أهداف 
التنمية والمستدامة، حيث كان ذلك دائمًا أحد المعايير الرئيسية لتنفيذ البرامج والفعاليات التي تنظمها 

الجمعية، وفي ما يلي البرامج المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها، والتي نفذها الجمعية: 

١. المساهمة في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم ٤: »ضمان التعليم الجيد الشامل والعادل 
    وتشجيع فرص التعلم مدى الحياة للجميع« - ٤.٤ - بحلول عام ٢٠3٠، زيادة عدد الشباب والبالغين 

    الذين لديهم مهارات ذات صلة ، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، من أجل التوظيف 
    والوظائف الالئقة وريادة األعمال – ديناري وطموح وفرصة.

٢. المساهمة في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم ١6: »تمتع الناس عمومًا والشباب على وجه 
    الخصوص بالسالم والعدل وحرية االنضمام الى مؤسسات قوية«. الشاب البرلماني

شباب بحريني صاحب قرار وقدرة ومهارة وكفاءة وثقافة تنافسية 
عالمية.

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

من خالل نشر وتطبيق المعرفة. 

١.المبادرة، من خالل إنشاء فرص تؤدي إلى التغيير اإليجابي في 
   المجتمع البحريني. 

٢. المسئولية، من خالل التأكيد على دور كل فرد تجاه المجتمع 
    وتجاه الوطن.

3. التعاون، من خالل تشجيع ودعم التواصل بين مختلف مكونات 
    المجتمع والمؤسسات الرسمية واألهلية والخاصة.

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

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

١. إبراز الشباب البحريني أصحاب المواهب والطاقات اإلبداعية 
   والعمل على تنمية الكفاءات البحرينية الشبابية ألصحاب المواهب 

   ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم بالتنسيق مع الجهات 
   الحكومية المختصة.

٢. استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب فيما ينمي معلوماتهم 
   ومهاراتهم وصقلها لمساعدتهم على ممارسة الدور الريادي 

   للشباب.

3. تنمية روح التعاون والمواطنة والقيم واألخالق السامية لدى  
    الشباب في المجتمع البحريني.

٤. االهتمام بفئة الشباب فيما يخص بالجانب االجتماعي بالتنسيق 
    مع الجهات الحكومية المختصة.

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

الرؤية

الرسالة

األهدافالقيم

أهداف التنمية المستدامة
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About Youth Pioneer Society
SDGs

Vision Values Objectives

Mission

The Youth Pioneer Society (YPS) is a non-profit organization founded 
in the Kingdom of Bahrain by a group of Bahraini youth who met 
in December 2011 on the social networking site «Twitter» and 
discussed various challenges confronting young people, specifically 
issues related to education, employment, and public policies. A 
group of participants chose to shift the debate away from problems 
and obstacles and toward solutions and how to implement them.

In the following months, a strategic planning workshop was 
organized, and the young pioneers agreed to establish the Youth 
Pioneer Society in 2012 under the umbrella of the Ministry of Social 
Development, as the first NGO in Bahrain advocating for youth 
professional development. The Society includes youth of both 
genders who seek professional volunteering work through strategic 
planning and integrated programs.

Capacitate Bahraini youth to become decision-takers, 
capable, skillful, competent, and globally competitive.

1. Initiative: creating opportunities that lead to positive 
    change in Bahraini society.

2. Responsibility: emphasizing the role of every 
    individual towards society and our country.

3. Cooperation: encouraging, supporting interaction 
    with various components of the society, public, civil 
    and private entities.

4. Excellence: through diversity in offering 
    development and cultural programs.

5. Commitment: achieving the desired goals within a    
    specific time frame.

1. Highlighting the abilities and creative energy of 
   Bahraini youth who are ready to work on developing 
   young talents and competences and assisting 
   them in achieving their goals in collaboration with 
   the relevant government entities.

2. Investing young people's leisure time in developing    
    and refining their information and skills to enable 
    them to practice the pioneering role of youth.

3. Developing a sense of collaboration, citizenship, and 
    lofty ideals and ethics among Bahraini youth.

4. Paying attention to youth in terms of social aspects, 
    in coordination with the competent government 
    entities.

5. Enabling Bahraini youth to exercise their leading 
    role in society in order to achieve social justice.

Towards a development movement that unleashes 
talent energies and competences of Bahraini youth, 
advance their skills and culture to cope with a world 
of rapid changes through disseminating and applying 
knowledge.

YPS thinks that civil society groups play an important role in attaining the SDGs. 
This has always been one of the primary requirements for establishing societal 
initiatives and activities. The following are societal initiatives and activities 
connected to the sustainable development objectives and targets:

1. Contribute to the achievement of sustainable development goal no. 4: “Ensure 
    inclusive and equitable quality education and encourage lifelong learning 
    opportunities for all” – target 4.4 By 2030, substantially increase the number of 
    youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational 
    skills, for employment, decent entrepreneurship - dinari, tumuh and chance.

2. Contribute to achieving sdgs’ goal no. 16: “Promote peaceful and inclusive 
    societies and provide access to justice for all, particularly youth and build   
    effective and inclusive institutions.”  The young parliminterian.
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BoD 2022-2012

Saud Al-Buainain 

Noha Mohamed Butti

Fatima Al-Jar

Ahmed Al-AnsariKhaled Abdul Majeed

Amira Mahmood 

Yasmine JamalHussain Al Mahmoud

Maryam Al Jazzaf

Aisha Al Hamdani

Aala Al Jar

Bashar Jassim Fakhro

Ahmed Al-Darzi

Majdi Al-Dosari

Abdulaziz Al MaawdahHassa Al Fayhani

Ahmed Saleem

Khawla Al Shaer

Mohammed Al-MannaiAmina Al Balushi

Mohammed Al Emadi

Hay Mohamad AlRuwai

سعود عبدالعزيز البوعينين

نهى محمد بطي

فاطمة الجار

خالد عبدالمجيدأحمد االنصاري

أميرة محمود محمد

حسين آل محمودياسمين جمال

مريم الجزاف

عائشة الحمداني

آالء الجار

بشار جاسم فخرو

أحمد الدرزي

مجدي الدوسري

حصة الفيحانيعبدالعزيز المعاودة

احمد سليم

خولة الشاعر

أمينة البلوشيمحمد المناعي

محمد العمادي

هيا محمد الرويعي

أعضاء مجالس اإلدارة في الدورات السابقة

Hay Mohamad AlRuwai

Majdi Saleh Al-Dosari

Halima Mohamed

Saud Al-Buainain 

Fatima Al-JarKhaled Mohamed Bashar Jassim Fakhro

Ahmed Khalil Al-darzi

Iman Ali Al Burshid 

Muhannad Al Shanti

Hussain Al MahmoudAmina Al-Balushi

Ahmed Saleem Itani

Shaikha AlShomali

هيا محمد الرويعي

مجدي صالح الدوسري

حليمة محمد يوسف

سعود عبدالعزيز البوعينين

خالد عبدالمجيد محمدفاطمة عبدالرحمن الجار بشار جاسم فخرو

أحمد خليل الدرزي

إيمان على آل بورشيد

مهند إبراهيم الشنطي

أمينة أحمد البلوشيحسين محمد آل محمود

أحمد سليم عيتاني

شيخة نجيب الشوملي

Foundersالمؤسسين

Saud Al-Buainain Amira Mahmood Bashar Jassim Fakhro
أميرة محمود محمدسعود عبدالعزيز البوعينين بشار جاسم فخرو

Former BoD Chairs of Previous Termsرؤساء مجالس اإلدارة في الدورات السابقة

Former BoD in Previous Terms

أعضاء مجالس اإلدارة 2012 - 2022
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BoD 2021-2023

Amira Mahmood

Shahd Zaki

Mohamed Al Kooheji Maryam Al Jazzaf

Mohammed AlbuainainWejdan Al Banna Maryam Baqer

Dr. Omar Al-Obaidly

 أميرة محمود

شهد الزاكي

محمد الكوهجي مريم الجزاف

مريم باقر وجدان البنامحمد البوعينين

د. عمر العبيدلي
 رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة البرامج والشراكات رئيس لجنة العضوية والشؤون القانونية رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العامة رئيس لجنة الجودة والتوازن بين الجنسين

نائب رئيس مجلس اإلدارة أمين السر األمين المالي

Chairperson of Board of Directors

Head of Programs & Partners Committee Head of Membership & L.A Committee Head of Media and PR Committee Head of Quality & Gender Equality Committee

Deputy Chairman of the Board Financial Secretary Secretary

مجلس اإلدارة 2021 - 2023



برنامج الشاب البرلماني
برنامج ديناري
برنامج طموح
برنامج فرصة
برنامج أجيال

برنامج إنستا زواج
برنامج سعادة الروح

البرامج
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The Young Parliamentarian Program
Dinari Program
Tumuh Program
Chance Program
Ajyal Program
Insta - Zawaj Program
Soul Happiness Program

Our Programs
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2013

201٩

2022

201٧

201٥

201٤
الملتقى النيابي الشبابي األول.

 البرنامج موجه للشباب البحريني من الجنسين من سن ١8 الى ٢5 سنة، لبناء القدرات 
وتمكين الشباب من أجل تكوين قادة الغد. ُصمم البرنامج عبر اتباع نسق منهجي 

لتحقيق أهدافه، وذلك من خالل تدريب مايقارب 6٠ مشارك في كل نسخة لزيادة 
وعيهم بقيم الديمقراطية وحقوق المواطنة ودور السلطة التشريعية بالمجتمع، وبناء 

المهارات المطلوبة التي يحتاجونها للعب دور أكبر في بناء مجتمعاتهم وتمثيل أقرانهم  
.بطريقة شاملة

البرنامج يحتوي على عدد من الدورات التدريبية وورش عمل مختلفة منها مهارات 
القيادة التفاوض وآداب التعامل االحترافي وتقدم من قبل مدربين محليين وعالميين 
من ذوي االختصاص. ويتضمن زيارة للمجلس الوطني والمشاركة في حوارات الطاولة 

المستديرة بين الشباب المشتركين ومجموعة من أعضاء المجلس الوطني، إضافة 
إلى زيارة خارجية لوفد من المشاركين المتميزين والذين يتم اختيارهم وفق شروط 

ومعايير محددة. كذلك، يستهدف البرنامج شريحة أكبر من الشباب في البحرين من 
خالل جلسات عامة )١٠٠ مشارك لكل جلسة( لمناقشة المبادرات االجتماعية، وشواغل 

المجتمع، والدور اإلعالمي في دعم الشباب.

تمكين الشباب من االنخراط في حوارات مفتوحة في مختلف المواضيع.

إعطاء الشباب فرصة للتعبير وإبدائهم رأيهم في تشكيل مستقبلهم.

فتح قناة اتصال بين الشباب والسلطة التشريعية والمؤسسات المعنية 
بتمكين الشباب لبحث همومهم واحتياجاتهم.

تنمية وتطوير قدرات الشباب البحريني ومؤسسات المجتمع المدني بما 
يتناسب لتحقيق أهداف رؤية مملكة البحرين ٢٠٢3.

النسخة الرابعة من البرنامج
الملتقى النيابي الشبابي الخامس

 تحت رعاية رئيس مجلس النواب - معالي السيدة
فوزية بنت عبدالله زينل
ودعم من السفارة البريطانية بالبحرين

أهداف البرنامج

النسخة الخامسة من البرنامج
الملتقى النيابي الشبابي السادس

 تحت رعاية رئيس مجلس الشورى - معالي السيد
علي بن صالح الصالح

 ودعم من اإلتحاد األوروبي ومؤسسة كونراد
األلمانية

النسخة الثالثة من البرنامج
الملتقى النيابي الشبابي الرابع

تحت رعاية رئيس مجلس النواب - معالي السيد
أحمد بن إبراهيم المال 

ودعم من السفارة البريطانية بالبحرين

النسخة الثانية من البرنامج
الملتقى النيابي الشبابي الثالث

 تحت رعاية رئيس مجلس النواب - معالي السيد
أحمد بن إبراهيم المال
ودعم من السفارة البريطانية بالبحرين

النسخة األولى من البرنامج
الملتقى النيابي الشبابي الثاني

 تحت رعاية رئيس مجلس النواب - معالي السيد
خليفة الظهراني

ودعم من السفارة البريطانية بالبحرين

برنامج الشاب البرلماني
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2015

2022

2019

2017

Program Goals

2014
2013

2nd edition of the Program
Third (YPF)

Under the patronage of Bahraini Parliament 
Speaker - H.E. Ahmed bin Ibrahim Al-Mulla 

Support by UK Embassy in Bahrain

5th edition of the Program
Sixth (YPF)

Under the patronage of Shura Council 
Chairman - H.E. Ali bin Saleh Al Saleh
Supported by EU and The Konrad-Adenauer-
Stiftung Foundation

Providing opportunities for youth to engage in open 
dialogue on a range of topics.

Giving young people an opportunity to communicate and 
express their opinion in shaping their future.

Opening a channel of communication between youth and 
the legislative authority and institutions concerned with 
empowering youth to discuss their concerns and needs.

Building the capacity of Bahraini youth and civil society 
groups in order to achieve the goals of Bahrain's Vision 2023.

The program is geared towards both genders of 18-25 youth 
empowerment and capacity-building to empower the leaders of 
tomorrow. It adopts a systematic approach to achieve the required 
goals, by training about 60 participants in each version to increase 
their awareness of the values of democracy, citizenship rights, 
and the legislative authority role in society, and building the skills 
they need to play a greater role in building their communities and 
representing their peers in an inclusive manner.

The program includes a variety of training courses and workshops, 
such as negotiation and conflict resolution skills workshop and 
professional etiquette and protocols skills workshop, led by 
experienced local and international trainers. The program involves 
a tour to the national council as well as participation in round-
table talks between participating youth and a group of national 
council members. Also, the program includes an external visit of 
representatives from renowned participants who were chosen based 
on specified requirements and criteria. The program also addresses a 
broader proportion of bahraini youth through plenary meetings (100 
people each session) to debate social projects, community problems, 
and the role of the media in assisting youth.

4th edition of the Program
Fifth (YPF)

Under the patronage of Bahraini Parliament 
Speaker - H.E. Fawzia bint Abdullah Zainal 

Support by UK Embassy in Bahrain

3rd edition of the Program
Fourth (YPF)

Under the patronage of Bahraini Parliament 
Speaker - H.E. Ahmed bin Ibrahim Al-Mulla 
Supported by UK Embassy in Bahrain

1st edition of the program 
Second (YPF)

Under the patronage of Bahraini Parliament 
Speaker - H.E. Khalifa al-Thahrani 
Supported by UK Embassy in Bahrain

1st Youth Parliamentary 
Forum (YPF)

The Young Parliament Program
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مخرجات البرنامجأنشطة البرنامج

اللقاء التعريفي

ورشة عمل القيادة وتشكيل الفريق

ورشة عمل مهارة اتخاذ القرارات وحل 
المشكالت

ورشة عمل البروتوكول واالتيكيت 
االحترافي 

ورشة عمل مهارات العرض وتسويق 
األفكار

ورشة عمل مهارة المفاوضات وإدارة 
النزاعات

ورشة عمل لمحاكاة صناعة السياسات

ندوة نقاشية: كيف تكون مؤثرًا في 
محيطك؟

ندوة نقاشية: العالقات الدولية لمملكة 
البحرين

 
ندوة نقاشية: اإلعالم والرأي العام 

محاضرة التشريع في مملكة البحرين 

لمحات من الحراك السياسي في التاريخ 
البحريني

حوارات الطاولة المستديرة ١ و ٢

رحلة المشاركين المتميزين إلى برلمان 
دولي 

الملتقى النيابي الشبابي
 

حفل ختام الشاب البرلماني

١. تنفيذ برنامج قيادي األول من نوعه على مستوى البحرين
     بالتعاون مع مجلس النواب ومجلس الشورى.

وصول مقترح عن التعليم من المشاركين للمناقشة في مجلس    .٢
     النواب.

تبني وزارة العمل والتنمية االجتماعية لمقترح إنشاء مركز تنمية  .3
    العمل التطوعي والذي تم تدشينه في مارس ٢٠١7.

٤.  فوز فردين من خريجي البرنامج بجائزة الحكومة االلكترونية.

5. فوز خريج من البرنامج بجائزة مركز الشباب العربي للتنمية
    المتكاملة لمشروع مركز تنمية العمل التطوعي.

6. حصول خريجو البرنامج عبر السنوات الماضية على مناصب قيادية 
    في القطاع الحكومي والخاص.

7. حصول خريجو البرنامج عبر السنوات الماضية على منح وبعثات
     خارج وداخل البحرين في تخصصات مختلفة. 
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Program GoalsProgram Activities

Orientation meeting

Leadership and team building 
workshop

Decision-making and problem-
solving skills workshop

Professional protocol and 
etiquette workshop

Presentation skills and marketing 
ideas workshop

Negotiation and conflict 
resolution skills workshop

Policy making simulation 
workshop

Seminar: how to be influential in 
your community?

Seminar: international relations 
of the Kingdom of Bahrain

Seminar: media and public 
opinion

Lecture: legislation in the 
Kingdom of Bahrain

Lecture: glimpses of the political 
movement in Bahraini history

Roundtable dialogues 1 and 2

Distinguished participants' 
journey to an international 
parliament

Youth parliamentary forum

Closing ceremony for young 
parliamentarians

1. Launching the first leadership program in Bahrain in collaboration  
 with the House of Representatives and the Shura Council.

2. The participants presented an education plan for debate in the   
 House of Representatives.

3. In March 2017, the Ministry of Labor and Social Development   
 approved the request to build a Voluntary Work Development   
 Center, which was launched.

4.Two program graduates received the e-government prize at the   
 single level.

5. For the exceptional Arab Youth Center for Voluntary Work project,  
 one program graduate received the Arab Youth Council Award for  
 integrated development.

6. Graduates of the program have held leadership roles in both the  
 public and commercial sectors in recent years.

7. Graduates of the program over the past years have received
   grants and scholarships outside and inside Bahrain in various 
 specializations.
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البرنامج موجه للشباب البحريني من الجنسين من سن ٢١ الى 35 سنة، للوعي المالي 
وهو منصة تركز على محو األمية المالية بين الشباب البحريني من خالل تزويدهم 

بالمعرفة واألدوات من خالل نخبة من الخبراء المحليون والتي سيكون لها تأثير إيجابي 
على قراراتهم اليومية. يقدم البرنامج ما يقارب ٢٤ ساعة تدريبية تغطي مفاهيم إدارة 

األموال األساسية للشباب البحريني.

وتم اعداد البرنامج وتطويره بالتعاون مع عدد من الخبراء في االقتصاد واإلدارة، 
ويسعى الى تعزيز العديد من المهارات لدى الشباب البحريني والتي تشمل تنمية 

السلوكيات اإليجابية تجاه التحديات االقتصادية وتحسين التفكير النقدي نحو تحقيق 
األهداف وتقليل مقاومة التغيير واإلقدام على المخاطرة وبناء الثقة المالية، كما يعزز 

البرنامج قدرة االفراد على فهم المهارات المالية المختلفة واستخدامها بفعالية.

تشجيع التفكير على المدى الطويل وقرارات الشراء واالستثمار الذكية

توفير مفاهيم إدارة األموال األساسية للشباب البحريني من خالل برنامج 
منظم

محو األمية المالية من خالل مدربين مختصين في المجال المالي

تحقيق الهدف رقم ٤ من أهداف التنمية المستدامة: »ضمان التعليم 
الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع« 

- ٤.٤ الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم 
المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل 

وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام ٢٠3٠

تعزيز المهارات الشخصية التالية:
     • تنمية السلوكيات اإليجابية تجاه التحديات االقتصادية.

     • تحسين التفكير النقدي نحو تحقيق األهداف.
     • تقليل مقاومة التغيير.

     • اإلقدام على المخاطرة.
     • بناء الثقة المالية.

أهداف البرنامج

2022 - 201٩

أنشطة البرنامج

برنامج ديناري

اللقاء التعريفي

محاضرة الحرية المالية

محاضرة الخدمات والمنتجات البنكية

ورشة عمل بالفلس والدينار 

ورشة عمل مستقبلك المالي

محاضرة المال ال يشتري السعادة

محاضرة بناء الثروة

محاضرة إحذر الفخ

لعبة تفاعلية – المال ١٠١

حلقة نقاشية الوعي المالي لدى الشباب 
من أجل مستقبل مستدام والحفل 

الختامي لديناري
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Program Goals

Program Activities

2019 - 2022

Encouraging long-term thinking, smart purchasing decisions and smart 
investment choices

Providing Bahraini youth basic principles of money management 
through a structured program

Eliminating “financial illiteracy” by specialized financial trainers

Achieving Sustainable Development Goal 4: “Ensure inclusive and 
equitable quality education and promote lifelong learning opportunities 
for all” -target 4.4: By 2030, substantially increase the number of youth 
and adults who have relevant skills, including technical and vocational 
skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship

Enhance the following soft skills:
     • Develop positive behaviors towards economic challenges.
     • Improving critical thinking towards achieving goals.
     • Reduce resistance to change.
     • Take risks.
     • Building financial confidence.

The Dinari Financial Awareness Program is targeted towards Bahraini 
youth of both genders 21-35 years old. It is a platform that focuses 
on eliminating financial illiteracy among Bahraini youth by providing 
them with knowledge and skills shared by elite national experts 
which will positively impact their daily decisions. The program 
offers approximately 24 hours of training, covering basics of money 
management for Bahraini youth.

The program was prepared and developed in collaboration with a 
number of experts in economics and management with the goal of 
improving multiple skills among Bahraini youth, including developing 
positive attitudes toward economic challenges, using critical 
thinking to achieve goals, reducing resistance to change, taking risks 
and building financial confidence, and improving individuals capacity 
to comprehend and use various financial skills effectively.

Dinari Program

Induction Meeting

Financial freedom lecture

Lecture on banking services and 
products

“In Fils and Dinars” workshop

“Your Financial Future” 
workshop

Money can't buy happiness 
lecture

Wealth building lecture

“Beware of the trap” lecture

Interactive game - money 101

A panel discussion on financial 
awareness among youth for 
a sustainable future and the 
closing ceremony of dinari
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المدربين المشاركين في النسخ السابقة
عارف خليفة - باحث اقتصادي ومحاضر مصرفي.

 Empower إيما المنصوري -  المؤسس والمدير التنفيذي لـ
.Business Solutions

خالد علي العمادي - عضو مجلس إدارة جمعية االقتصاديين 
البحرينية.

.»BIBF« نورهان الظن - محاضر أول بالعلوم المالية والمصرفية في

منذر فيصل - باحث اقتصادي ومستشار أعمال.

حميدة فروتن - مستشارة ومدربة معتمدة في المحاسبة المالية.

مخرجات البرنامج
تنفيذ برنامج للوعي المالي الشخصي لفئة الشباب األول من    .١

نوعه على مستوى البحرين.  

تمكين خريجي البرنامج من تحسين مهارات إدارة األموال الشخصية.  .٢

استكمال خريجي البرنامج معرفتهم المالية عن طريق األنضمام    .3
لدورات تخصيصية في االستثمار.  
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Trainers from Previous Versions 

Program Output

Aref Khalifa - Economic and banking lecturer.

Emma Al-Mansoori - Founder and CEO of Empower 
Business Solutions.

Khaled Ali Al Emadi - Member of the Board of Directors 
of the Bahrain Economists Society.

Noorhan Al-Zan - Senior Lecturer in Banking and 
Finance at BIBF.

Monther Faisal - Economist and business consultant.

Hamida Fruten - Certified Financial Accounting 
Consultant and Trainer.

1. Executing Personal Financial Awareness Program for 
youth, the first of its kind in Bahrain.

2. Enabling program graduates to improve personal 
money management skills.

3. Graduates of the program fostered their financial 
knowledge by joining specialized courses in investment.
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ينمي البرنامج روح ريادة األعمال لدى الشباب البحريني الطموح 
من سن ١8 إلى 35 ويتيح الفرصة للمشتركين للحصول على تدريب 

لمدة ٤ أشهر مع مجموعة من المرشدين والمدربين ورواد األعمال 
الشباب واألستفادة من خبراتهم.  وينتهي بإعداد المشترك لخطة 
عمل متكاملة يتم تقييمها من قبل متخصصين في ريادة األعمال.

ويركز البرنامج على تنمية وتعزيز روح ريادة األعمال لدى الشباب 
البحريني الطموح وتحويل األفكار التجارية لمشاريع مستدامة، لما 

لذلك من مستقبل واعد على الصعيد االقتصادي بشكل خاص 
والوطني بشكل عام.

زیادة خلق فرص العمل للشباب من خالل خلق مشاريع 
تجارية ناجحة ومستدامة.

دعم رواد األعمال من الشباب الطموح لتحقیق مشاريعهم 
بنجاح عن طریق تقدیم الدعم واإلستشارة والتوجيه 

ألصحاب المشاريع التجارية الصغيرة التي تسعى للنمو.

تمكین المشاركین من وضع خطط عمل یمكن استخدامها 
لطلب قروض تجارية من البنوك.

خلق شبكة تواصل مع رواد األعمال.

أهداف البرنامج

برنامج فرصة

١. تنفيذ برنامج لريادة األعمال األول من نوعه في البحرين.
 

٢. مساعدة ٢٠ رائد عمل من الشباب على بدء مشاريعهم التجارية.

مخرجات البرنامج 

أنشطة البرنامج

201٧ - 201٥

محاضرة: االدارة المالية

محاضرة: تحديات رواد األعمال

زيارة ميدانية 

محاضرة: مسرعات أعمال

محاضرة العالمة الشخصية لرائد األعمال

لقاء مع المؤسسين

حلقات إرشاد فردية وجماعية: إستشارات 
من مدربيين متخصصين في مجال 

األعمال

تمرين: إعداد خطة عمل متوافقة مع 
فكرة العمل التجاري 

عروض للتحكيم: خطط العمل 

حفل التخرج والتكريم

اللقاء التعريفي

 
ورشة عمل: هل أنت مستعد؟

ورشة عمل: دراسة السوق ومتطلباته 

ورشة عمل: خطة العمل 

ورشة عمل: كيف تعرض مشروعك

ورشة عمل: مهارات العرض والتقديم 
لرواد األعمال

جلسة إرشاد وتوجيه للمشتركين 

تمرين: إعداد دراسة للسوق متوافقة 
مع فكرة العمل التجاري 

محاضرة توعوية ١ و ٢

محاضرة: التسويق
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Program Output

1. Implementing the first-ever entrepreneurship program in Bahrain.

2. Helping 20 young entrepreneurs start their own businesses.

The program aims to develop entrepreneurial spirit of ambitious 
among Bahraini youth from both genders aged between 18-35 years 
old; it provides the opportunity for participants to obtain a -4month 
training with a group of mentors, trainers and young entrepreneurs 
and benefit from their experiences. The Program concludes with 
preparing participants to set an integrated business plan that is 
assessed by jury panel specialized in entrepreneurship.

The program focuses on fostering and supporting the 
entrepreneurial spirit among ambitious Bahraini youngsters, as well 
as translating business ideas into sustainable initiatives that lead to 
a positive future, particularly at the economic and national levels.

Chance Program

Program Goals

Increasing job creation for youth by creating successful and 
sustainable business projects.

By giving assistance, advice, and direction to small 
company owners pursuing development, we help ambitious 
young entrepreneurs achieve their goals.

Enabling participants to develop business plans that can be 
used to request business loans from banks.

Creating a network of entrepreneurs.

Program Activities

2015 - 2017

Introductory meeting

Workshop: are you ready?

Workshop:  market research and 
its requirements

Workshop: business plan

Workshop: how to pitch your 
project

Workshop: presentation skills for 
entrepreneurs

Mentoring session for the 
participants

Exercise: preparing a market 
study consistent with the 
business idea

Awareness lecture 1 and 2

Lecture: marketing

Lecture: financial management

Lecture: challenges faced by 
entrepreneurs

Field trip

Lecture: business accelerators

Lecture: entrepreneur's personal 
branding 

Meet the founders

Individual and group mentoring 
sessions: advice from business 
trainers

Exercise: preparing a business 
plan consistent with the 
business idea

Jury: buisness plans

Graduation ceremony & honors
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Tumuh

يرتكز برنامج طموح على تنمية الشباب من الجنسين من سن ١٤ 
الى ٢١ سنة في مجالْي سوق العمل والمؤّهالت األكاديمّية، 

وذلك عن طريق ورش العمل التدريبّية في كاّفة المجاالت.

تنمیة القدرات المھنیة لدى الشباب البحریني لتعزیز فرص العمل المتاحة 
أمامه.

تنمیة القدرات األكادیمیة لدى الشباب البحریني لتعزیز فرص البعثات 
والمؤهالت األكاديمية المتاحة أمامه.

ملء الفجوة المعلوماتية بين أصحاب الوظائف ومؤسسات التعليم العالي 
وبين الشباب أنفسهم عبر عقد سلسة من ورش العمل داخل وخارج 

المدارس الثانوية وتوفير مواد مساعدة مرافقة.

أهداف البرنامج

أنشطة البرنامج

برنامج طموح

ورشة عمل صياغة السيرة الذاتّية

ورشة عمل مهارات المقابالت الشخرصّية

ورشة عمل االحترافّية وأخالقّيات العمل

ورشة عمل تحديد األهداف والتخطيط 
المهنّي

محاضرة اختيار التخّصص الجامعّي

ورشة عمل مهارات القيادة

ورشة عمل مهارات كتابة الدراسات 
والبحث العلمي

مخرجات البرنامج
تسهيل حصول شاب وشابة على ١5 منح دراسية.  .١

تسهيل حصول 6 شباب على وظيفة في القطاع الخاص.  .٢

التحدث مع ٢5٠٠ شاب وشابة من طالب المدراس في المملكة.  .3
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Program Goals

Program Activities

Program Output

Developing Bahraini youth professional capabilities to 
increase job opportunities available to them.

Developing Bahraini youth academic capabilities to improve 
scholarship opportunities and academic qualifications 
available to them.

By organizing a series of seminars within and outside 
secondary schools and offering supplemental resources, we 
are bridging the knowledge gap between job holders, higher 
education institutions, and the youth.

1. Availing access to 15 scholarships for both young male/female   
   candidates.

2. Facilitating access to jobs in the private sector for 6 young people.

3. Talking with 2,500 male/female school students across the 
    Kingdom.

Tumuh Program is based on youth aged between 14-21 years 
to development in labor market dynamics and academic 
qualifications, through training workshops in all fields.

Tumuh Program

Goal setting and career planning 
workshop

A lecture on academic major 
selection at the university 

Leadership skills workshop

Writing studies and scientific 
research skills workshop

CV drafting workshop

Interview skills workshop

Professionalism and work ethics 
workshop
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هو برنامج تنمية وتطوير قدرات موجه ألعضاء الجمعية من 
الجنسين، وذلك من خالل إشراك أعضاء الجمعية في مجموعة 
من ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالقيادة واإلدارة 

والمهارات الشخصية.

١. تأهيل البرنامج لعدد من أعضاء الجمعية إلدارة برامج الجمعية وإدارة عملياتها
    التشغيلية.

٢. توفير فرصة لالستفادة من خبرات أعضاء الجمعية ونقلها لنظرائهم.

3. التعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات لتطوير مهارات األعضاء.

مخرجات البرنامج 

برنامج أجيال

أنشطة البرنامج

ورشة عمل أهداف التنمية المستدامة 
من النظرية للتطبيق

ورشة عمل مهارات عرفة الحفل

ورشة عمل تنظيم وإدارة الفعاليات

ورشة عمل التخطيط االستراتيجي

ورشة تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية

ورشة عمل في التواصل الفعال

ورشة عمل إدارة الموارد المالية

إعداد صف ثاني مؤهل لقيادة الجمعية.

إعطاء األعضاء المجال لتقديم ورش عمل ألعضاء 
الجمعية كاًل حسب تخصصه.

خلق مجاالت للتعاون مع جمعيات محلية أو منظمات 
دولية لتقديم ورش عمل / دورات ألعضاء الجمعية.

أهداف البرنامج
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Program Activities

Program Output

1. Qualifying a number of YPS members to manage the Society   
    programs and run its operations.

2. Providing opportunities to benefit from YPS’s members 
    experiences and to transfer them to their counterparts.

3. Cooperating with a number of societies and institutions to develop 
    the Society members’ skills.

Ajyal is a capacity development program designed for the society 
members from both genders, through engaging the participants 
in a series of workshops and training courses on leadership, 
management and soft skills.

Ajyal Program

Program Goals

Preparing qualified future leaders to take the lead.

Giving the members of the society the opportunity to 
present workshops to other members, based on their 
specialization.

Creating a space for cooperation with local or 
international organizations to provide workshops/courses 
for the society members.

Strategic planning workshop.

A workshop on project planning 
and implementation

Effective communication 
workshop

Financial resources 
management workshop

Workshop on SDGs - From 
theory to practice

Concert room skills workshop

Event management workshop
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هو برنامج إرشادي للمقبلين على الزواج واألزواج الجدد من عمر ٢٠ 
إلى 35 سنة لتثقيفهم في الحياة االسرية وكيفية خلق حياة أسرية 

صحية عن طريق فهم طبيعة شخصية الرجل والمرأة ومتطلبات 
الحياة الزوجية.

تنفيذ برنامج لتوعية الشباب في الحياة األسرية األول من نوعه على مستوى البحرين.

مخرجات البرنامج 

 برنامج إنستا زواج

أنشطة البرنامج

ماما دودو

أنا بابا

انا وطفلي..حكاية

أين أبي؟

معا نضبط ميزانية اسرتك

خطط له صح ... تعيش صح 

سنة اولى زواج 

حوار العسل 

ماما ألول مره!! 

نشر المفاهيم والمعارف األسرية السليمة في المجتمع.

مساعدة المقبلين على الزواج في فهم طريقة إتخاذ 
القرارت الصحيحة لحل مشاكلهم.

ترسيخ السلوكيات الصحية للتعامل بين الزوجين واألطفال.

أهداف البرنامج
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Program Activities

It is a guiding program for newly-weds or soon-to-be-married 
couples aged between 20-35 years old, to educate them about 
family life and how to create a healthy family life by understanding 
the nature of gender differences in personality traits and 
successful marriage requirements.

Insta -Zawaj Program

Let us control your family budget 
together

Plan right...Live right

The first year of marriage

Honey dialogue

Mama for the first time!!

Mama dodo

I am dad

My child & I - a story

Where is my daddy?

Program Goals

Dissemination of sound family concepts and knowledge 
in society.

Helping soon-to-be-married couples to understand how 
to make the right decisions to solve their problems.

Consolidating healthy behaviors in dealing with spouses 
and children.

Program Output

Implement the first program of its kind in Bahrain to teach young 
people about family life.



هو برنامج اجتماعي يعزز مفهوم التطوع بين أفراد المجتمع من 
خالل تسليط الضوء على حاجات المجتمع والتفاعل معها. يستهدف 

البرنامج عامة الجمهور من الجنسين من سن ١٤ سنة فما فوق.

 برنامج سعادة الروح

أنشطة البرنامج

تنظيم فعاليات في يوم العمال 
لتقديرهم

تنظيم فعاليات في يوم المرأة لتقديرها 
وتسليط الضوء على قضاياها

زيارات ميدانية لمراكز التأهيل وكبار السن 
ودور األيتام

تنظيم فعاليات في يوم األسرة للتشجيع 
على التطوع

تعزيز روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجتمع.

صناعة فرق إيجابّي في المجتمع مما ينعكس على سعادة المتطوع 
واألفراد.

تسليط الضوء على بعض الفئات التي تحتاج رعاية وأهتمام خاص لضمان 
شمولها في الحياة االجتماعية.

أهداف البرنامج
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Program Activities

It is a social program that enhances the concept of volunteering 
among community members by highlighting and mapping 
community needs. The program targets the general public from both 
gendersaged 14 years and above.

Soul Happiness Program 

Field visits to rehabilitation 
centers, elderly centers, and 
orphanages

Organizing family day events to 
encourage volunteering

Organizing events on Labor Day 
in appreciation of workers

Organizing events on Women's 
Day to appreciate their role and 
highlight challenges they face

Program Goals

Enhancing the spirit of cooperation and support among 
members of society.

Making a positive impact in society, which is reflected in the 
happiness of volunteers and individuals.

Shed light on some groups that need special care and 
attention to ensure their inclusion in social life.



الملتقى النيابي الشبابي
الملتقى االقتصادي الشبابي

الملتقى الشبابي للعمل التطوعي
اللقاء التعارفي للجمعيات

فعاليات منوعة

31
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Youth Parliament Forum
Youth Economic Forum
Youth Forum for Voluntary Work
Bahraini NGOs Meet up

Activities

32
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2013

201٥

201٩2018

يوفر الملتقى الذي تنظمه جمعية الريادة الشبابية مجااًل اللتقاء 
الشباب بالمجلس التشريعي والذي من خالله يمكنهم من إيصال 

أفكارهم واقتراحاتهم للسلطة التشريعية، حيث يشكل المنتدى أحد 
أهم الفعاليات التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون 

مع مجلسي الشورى والنواب.

ويأتي الملتقى ختامًا لفعاليات برنامج الشاب البرلماني والذي 
يشمل عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل في مهارات 
القيادة والتفاوض وآداب التعامل االحترافي من قبل مدربين 
محليين وعالميين من ذوي االختصاص. ويتكون الملتقى من 

جلسات حوارية يشارك في كل جلسة عضو من مجلس النواب، 
وعضو من مجلس الشورى، إضافة إلى أحد مشتركي برنامج الشاب 

البرلماني.

وقد تم تنظيم خمس ملتقيات شارك فيها عدد من أعضاء السلطة 
التشريعية، ونوقشت فيها مواضيع ومقترحات متعددة، فيما يلي 

تفاصيلها:

201٤
سعادة السيد عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب
 سعادة السيد خالد المالود عضو مجلس النواب
سعادة السيد بدر الحمادي عضو مجلس النواب
سعادة السيدة هدى رضي عضو مجلس النواب
سعادة السيدة رؤى الحايكي عضو مجلس النواب

رفع فاعلية تطبيق القوانين المتعلقة بالطفل
برلمان الشباب
دور مجلس النواب في تحقيق رؤية ٢٠3٠

سعادة النائب غازي آل رحمة عضو مجلس النواب
سعادة النائب د. عيسى تركي عضو مجلس النواب
سعادة النائب محسن البكري عضو مجلس النواب
سعادة السيدة زهوة الكواري عضو مجلس الشورى
سعادة السيد بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى
سعادة السيد د. محمد علي حسن عضو مجلس الشورى
مدير عام اإلطار الوطني للمؤهالت د. طارق السندي

توطين القطاع السياحي.

مقترح خفض سن الترشح لعضوية البرلمان البحريني.
االعتراف بمؤهالت الدراسة غير التقليدية »اإللكترونية والتعليم عن 
بعد«.

سعادة النائب محمد العمادي عضو مجلس النواب
سعادة النائب عبدالرحمن بومجيد عضو مجلس النواب

سعادة النائب أحمد الساعاتي عضو مجلس النواب
سعادة النائب سوسن تقوي عضو مجلس النواب

التربية والتعليم
اإلسكان والمستوى المعيشي والضمان االجتماعي

الصحة والبيئة
االقتصاد والسياحة

سعادة النائب غازي آل رحمة عضو مجلس النواب
عضو مجلس الشورى بسام إسماعيل البنمحمد

سعادة النائب السيد جمال داود سلمان عضو مجلس النواب
سعادة السيد د. عبدالعزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى

سعادة النائب السيد علي عبدالله العرادي عضو مجلس النواب
سعادة السيدة زهوة محمد الكواري عضو مجلس الشورى

مقترح إنشاء برلمان للشباب واالستئناس برأيهم في المواضيع 
والتشريعات المتعلقة بهم

مقترح منح الجنسية البحرينية ألطفال المرأة البحرينية
مقترح إنشاء صندوق الطالب للمنح والبعثات

سعادة السيدة جميلة سلمان عضو مجلس الشورى والنائب الثاني 
لرئيس المجلس 
سعادة النائب السيد عمار قمبر عضو مجلس النواب
سعادة السيد عبدالنبي سلمان النائب األول لرئيس مجلس النواب
سعادة النائب السيدة كلثم الحايكي عضو مجلس النواب
سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى
سعادة النائب السيد محمد العباسي عضو مجلس النواب
األستاذ المحامي السيد فريد غازي

مقترح إنشاء المجلس االستشاري الشبابي لالستئناس برأيه في 
المواضيع والتشريعات المتعلقة بالشباب.
مقترح قانون حول حرية الوصول للمعلومات الخاصة بالشأن العام
مقترح ربط مخرجات العملية التعليمية بسوق العمل

الملتقى النيابي الشبابي
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2014

2019
2018

2015

2013

H.E. MP. Isa Al-Kooheji, Member of Parliament
H.E. MP Khalid AlMalood, Member of Parliament

H.E. MP Bader Al Hammadi, Member of Parliament
H.E. MP Huda Radhi, Member of Parliament

H.E. MP Ruaa Al-Hayki, Member of Parliament

Raising the effectiveness of implementing 
laws related to children

Youth Parliament
The role of the House of Representatives in 

achieving Vision 2030

H.E. Ms. Jameela Salman, Member of the Shura Council and 
Second Deputy Shura chairman.

H.E. MP Ammar Qambar, Member of Parliament.
H.E.  Mr. Abdul Nabi Salman, First Deputy Chairman of the 

House of Representatives.
H.E. MP Ms. Kaltham Al-Hayeki, Member of Parliament.

H.E. Mr. Ali Al Aradi, member of the Shura Council.
H.E. MP Mohammed Al Abbasi, Member of Parliament.

HE Lawyer Farid Ghazi.

Proposal to form a youth advisory committee to get 
feedback on youth-related topics and legislation.

Law proposal on free access to public affairs 
information.

Proposal to link the outcomes of the educational 
process to the labor market

The Forum, conducted by Youth Pioneer Society, allows youth 
to meet with the Legislative Council and submit their views and 
proposals to the authorities. It is one of the most major events 
conducted by non-governmental organizations in collaboration with 
the Shura Council and the Council of Representatives.

The Youth Parliamentary Program is concluded with the Forum, 
which comprises a variety of training sessions and seminars on 
negotiation and dispute resolution skills, professional etiquette and 
protocols skills taught by specialist local and international trainers. 
The forum is divided into conversation sessions, each of which is 
attended by a member of the Council of Representatives, a member 
of the Shura Council, and a participant in the Youth Parliamentary 
Program.

Five forums were organized, in which a number of members of the 
legislative authority participated, and a variety of topics and 
proposals were discussed, as detailed below:

H.E. Ghazi Al Rahma, Member of Parliament.
H.E. Dr. Isa Turki, Member of Parliament.

H.E. Mohsen Al Bakri, Member of Parliament.
H.E. Ms. Zahwa Mohamed Al Kuwari, Shura Council member

H.E.  Mr. Bassam Albinmohamed, Shura Council member
H.E. Dr. Mohammed Ali Hassan, Shura Council member

Dr. Tariq Alsindi, General Director of the National 
Qualifications Framework

Localization of Tourism Sector
Proposal to reduce age of candidacy for membership 

of the Bahraini Parliament
Recognition of non-traditional study qualifications

 «Distance education and e-Learning» 

H.E. Ghazi Al Rahma, Parliament member.
H.E. Bassam Ismail Albinmohamed, Member of 
the Shura Council.
H.E. Mr. Jamal Dawood Salman, Parliament 
member.
H.E. Dr. Abdul Aziz Hassan Abul, Member of 
the Shura Council.
H.E. Ali Abdullah Al Aradi, Parliament member.
H.E. MP Zahwa Mohamed Al Kuwari, Member of 
the Shura Council.

Proposal to form a youth parliament and 
solicit their input on youth-related topics 
and legislation
Proposal to allow Bahraini mothers to 
pass on their citizenship to their children
Proposal to establish a student 
scholarships fund

H.E. Mohamed AlEmadi, Parliament member.
H.E. Abdulrahman Bumjaid, Parliament member.
H.E. Ahmed AlSaati, Parliament member.
H.E. Sawsan Taqawi, Parliament member.

Education.
Housing standard of living & social 
insurance.
Health and Environment.
Economy and Tourism.

Youth Parliament Forum
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يعتبر الملتقى االقتصادي الشبابي أحد الفعاليات المهمة التي تنظمها الجمعية بهدف خلق حوار بين 
الشباب البحريني وصناع القرار االقتصادي، ونشر الوعي والثقافة باالقتصاد الرقمي، باإلضافة إلى 

تشجيع الشباب للمساهمة في االقتصاد الوطني تماشيًا مع الرؤية الوطنية. ويوفر الملتقى منصة 
لمناقشة العقبات التي تواجه الشباب ويمنحهم فرصة المشاركة في رسم الحلول االقتصادية المناسبة، 

كما يسعى الملتقى الى خلق شبكة تواصل ما بين الخبراء االقتصاديين والمختصين والشباب.

وقد قامت الجمعية بتنظيم ثالث ملتقيات اقتصادية شبابية، وذلك كالتالي:

الدكتور محمد علي االنصاري وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل   
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

األستاذة مروة االسكافي خبيرة اقتصادية في مجلس التنمية   
االقتصادية

األستاذة أفنان أحمد صالح مدير الموار البشرية بنك البحرين   
اإلسالمي

األستاذة ندى السعيد مسؤول أول إدارة االستراتيجيات والدراسات   
EDB االقتصادية

األستاذ علي مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات وزارة   
الصناعة والتجارة والسياحة

المستشار عبالجبار الطيب محاضر المالية العامة بكلية الحقوق   
جامعة البحرين

األستاذ على المحذوب مشرف أول بنك البحرين للتنمية  
األستاذ محمد عالم خبير شذون ريادة االعمال  

األستاذ خليفة المناعي مدير شركة المناعي للتسهيالت التكنلوجية  
األستاذ عصام حمادة مدير دعم المؤسسات بتمكين  

التوازن في سوق العمل بين الوظائف المتاحة والمؤهالت.
السجالت التجارية: االفتراضية وااللكترونية بين المنتفعين 

والمستحقين.
دور تمكين في المساهمة في االقتصاد البحريني.

»Infiniteware« السيد أمين التاجر المدير التنفيذي لشركة
الدكتورة فاطمة السبيعي محلل بإدارة الدراسات والبحوث بمركز 

البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة
السيد نزار معروف المدير العام المساعد لتطوير األعمال والتسويق 

بشركة »بنفت«
السيد مشعل الحلو رئيس جمعية التكنولوجيا واألعمال.

البروفيسور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين
الدكتور عبدالله السادة نائب الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة 

البحرين.
الدكتور رائد شمس المدير العام لمعهد اإلدارة العامة “بيبا”

االستاذة امينة الحواج مديرة مركز االبداع بشركة بابكو
السيد جمال فخرو شريك »كي بي ام جي« فخرو البحرين

الدكتور عمر العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز البحرين 
للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة

األستاذ عبيدلي العبيدلي مستشار بمنظمة األمم المتحدة للتنمية 
الصناعية )اليونيدو(

االقتصاد الرقمي والذكاء االصطناعي، من أين نبدأ؟
بيئة االختراع واالبتكار والبحث العلمي.

مجاالت االقتصاد المستدام.

المحلل االقتصادي والسياسي حسن الحسن  
مستشار دعم العمالء في »تمكين« محمد علي  

االستشاري الرئيسي في استشارات جافكون لتحسين اإلنتاجية   
جالل مجيد

إداري تخطيط استراتيجي في مجلس البحرين للتنمية االقتصادية   
ندى السعيد

مدير إدارة الخدمات اإللكترونية وتطوير الخدمات فــي الحكـــومــة   
اإللكتــرونيـة أحمد بوهزاع

مؤسس مجموعة فانجارد حازم جناحي  
مستشارة ورائدة األعمال إيما المنصوري  

عضو مجلــس إدارة غـــرفــة تجـــارة وصناعة البحرين محمد فخرو  

إعــادة توجيه الدعم الحكومي.

االقتصاد القائم على المعرفة.
ريادة األعمال.

الملتقى االقتصادي الشبابي
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Hasan Al Hasan, Economic and Political Analyst.
Mohamed Ali, Tamkeen Community Advisor.
Jalal Majeed, Principal Consultant, at JAFCON Consultants 
for Productivity Improvement.
Nada Al-Saeed, Strategic Planning Manager at Bahrain 
Economic Development Board
Ahmed Buhazza, Director of e-Services Delivery Channel 
Enhancement, Bahrain e-Government Authority.
Hazem Janahi, Founder of Vanguard Group.
Emma Al-Mansoori, Consultant and Entrepreneur.
Mohammed Fakhro, BCCI Board of Directors member

Redirect government support.
Knowledge based economy.
Entrepreneurship.

The Youth Economic Forum is one of the important events organized by YPS 
with aims of creating a dialogue between Bahraini youth and economic decision-
makers, spreading education and awareness-raising on digital economy, and 
encouraging youth to contribute to the national economy in line with the national 
vision. The forum provides a platform to discuss the obstacles facing young 
people, gives them the opportunity to participate in crafting appropriate economic 
solutions, as well as seeks to building communication network between specialized 
economic experts, and youth.

The Society organized three youth economic forums, as follows:

Dr. Mohamad Ali Al-Ansari, Assistant Undersecretary 
for Labor Affairs at the Ministry of Labor and Social 
Development.
Ms. Marwa Al-Eskafi, Investment Development expert at 
Bahrain EDB.
Ms. Afnan Ahmed Saleh, Chief of Human Resources at BisB.
Ms. Nada Al-Saeed, Senior Manager - Research and Strategy, 
EDB.
Mr. Ali Makki, Assistant Undersecretary for Commercial 
Registrations and Corporates, MOIC
Dr. Abdul-Jabbar Al-Tayeb, Professor of Public Finance, 
College of Law, University of Bahrain.
Mr. Ali Al Majthoub, Senior Supervisor, Bahrain Development 
Bank.
Mr. Mohamed Allam, Expert in Entrepreneurship.
Mr. Khalifa Al-Mannai, Managing Director of Mannai 
Technological Facilitator Company.
Mr. Esam Hamad, Director of Enterprise Support, Tamkeen.

The Labour Market Balance between Available Jobs 
and Qualifications.
Virtual and electronic Commercial Registration – 
Beneficiaries and Eligible.
Tamkeen's Role in Bahrain Economy.

Mr. Ameen Al-Tajer, CEO of  «INFINITEWARE»
Dr. Fatima Al-Subaie, Analyst at the Directorate of Studies 
and Research at DERASAT
Mr. Nizar Maarouf, AGM Marketing & Innovation, BENEFIT 
Mr. Mishaal Ali Al-Helou, Chairman of the Technology & 
Business Society
Prof. Riyad Y. Hamzah, President of the University of Bahrain
Dr. Abdulla Al-Sada, Deputy CEO at Chamber of Commerce 
and Industry, Bahrain
Dr. Raed Shams, Director-General of the Institute of Public 
Administration “BIPA”
Ms. Amina Al-Hawaj, Head Innovation Centre at Bahrain 
Petroleum Company
Mr. Jamal Fakhro Managing Partner, KPMG Bahrain.
Dr. Omar Al-Ubaydli, Director of Research at the Bahrain 
Center for Strategic, International and Energy Studies
Mr. Obaidly Al-Obaidly, Consultant, United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO)

Digital Economy and Artificial Intelligence - From 
where to start?
Invention, Innovation and Scientific Research 
Ecosystem.
Fields of Sustainable Economy.

Youth Economic Forum
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من خالل تنظيم الملتقى الشبابي للعمل التطوعي، تسلط جمعية الريادة الشبابية الضوء بصفتها 
منصة شبابية على مواضيع  تطوعية مهمة، بهدف إنتاج مفاهيم وأفكار لمشاريع يمكن لها أن تساهم 

في نمو قطاع التطوع والتأثير عليه بشكل إيجابي، وتعلم المزيد عن عملية التفكير اإلبداعي وكيفية 
توظيف االبتكار في قطاع العمل التطوعي، باإلضافة إلى فهم كيف يمكن للتقنيات الجديدة أن تدعم 
العمل التطوعي وتحسنه. وتسعى الجمعية من خالل الملتقى الستقطاب منظمات المجتمع المدني 

والمختصين والمهتمين لخلق فرص جديدة للتعاون وإلنتاج وتنفيذ مشاريع نوعية وحديثة ومبتكرة، 
يمكن أن تحقق االستدامة في قطاع العمل التطوعي.

وقد نظمت الجمعية نسختين من الملتقى الشبابي للعمل التطوعي، تفاصيلهما كالتالي:

أ. نجوى عبداللطيف جناحي - القائم بأعمال الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بوزارة العمل والتنمية 
االجتماعية

د . ضياء عبدالعزيز توفيقي - خبير في العمل التطوعي ومؤلف كتاب أساسيات ومهارات العمل التطوعي.
د. هاشم حسين - رئيس مكتب منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لترويج االستثمار والتكنولوجيا 

بمملكة البحرين
أحمد محمد بوهزاع  - خبير في التقنية واالبتكار

أمل إسحاق الكوهجي - رئيس مجلس إدارة آيزك وعضو  مجلس إدارة نادي روتاري العدلية.
خالد موسى البلوشي - متخصص في األعمال التطوعية واالغاثية.

محسن علي الغريري  - رئيس جمعية المرصد لحقوق اإلنسان.

الحلقة النقاشية األولى: العمل التطوعي، أين؟ ولماذا؟ وكيف؟
عرض مشاريع مبتكرة في العمل التطوعي. 

الحلقة النقاشية الثانية: االبتكار ومستقبل العمل التطوعي.

د.حسن كمال األمين العام رئيس لجنه العالقات العامة واإلعالم الخيري بجمعية البحرين الخيرية
د.مريم الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر البحريني نائب رئيس جمعية السكري البحرينية 

د.هالة صليبيخ رئيسة جمعية البحرين للتخطيط االستراتيجي
عدد من المتطوعين ورؤساء الفرق التطوعية وهم:

علي الخرفوش
لطيفة خليل

سالم مسيفر
ياسر الكوهجي

الجلسة الحوارية األولى: تعريف التطوع وأهميته للشباب.
الجلسة الحوارية الثانية: الصعوبات التي يواجهها العمل التطوعي الشبابي في البحرين.

الملتقى الشبابي للعمل التطوعي
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2015 2021
Dr. Hassan Kamal, Secretary-General, Head of PR and Charitable Media Committee, Bahrain 
Philanthropic Society
Dr. Maryam Al-Hajri, Member of the Board of Directors of the Bahrain Red Crescent Society, 
Vice President of the Bahrain Diabetes Society
Dr. Hala Sulaibikh, President of the Bahrain Society for Strategic Planning
A number of volunteers and volunteer team leaders:
Ali Al-Kharfoush
Latifa Khalil
Salem Mesifer
Yasser Al Kooheji

First Dialogue Session: “Defining volunteering and its importance for youth.”
Second Dialogue Session: “Difficulties Facing Youth Volunteer Work in Bahrain”.

YPS, as a youth platform, aims to highlight important volunteer issues in order 
to generate concepts and ideas for projects that can contribute to the growth of 
the third sector and positively influence it, learn more about the creative thinking 
process and how to apply innovation to the volunteering sector, and gain an 
understanding of how new technologies can support and improve volunteering. 
Through this forum, the Society hopes to attract NGOs, professionals, and 
others interested in exploring new avenues of collaboration and developing and 
implementing high-quality, cutting-edge, and creative projects that will foster 
long-term sustainability in the voluntary sector.

The Society organized two editions of Youth Forum for Voluntary Work that brought 
in the following features:

Najwa Abdul Latif Janahi - Acting Assistant Undersecretary for Welfare and Rehabilitation at 
the Ministry of Labor and Social Development
Dr. Dheya Abdulaziz Al-Tawfiqi, Expert in voluntarism and Author of the book “Fundamentals 
and Skills of Volunteering”.
Dr. Hashem Hussain - Head of the UNIDO Investment and Technology Promotion Office
Ahmed Mohamed Buhazza - Expert in Technology and Innovation
Amal Ishaq Al Kooheji - Chairman of the Board of Directors of AIESEC and member of Rotary 
club of Adliya board of directors
Khaled Musa Al Balushi - a specialist in voluntary and relief work.
Mohsen Ali Al Ghurairi - President of the Observatory for Human Rights.

First panel discussion: Volunteer work, where? why? and how?
Presentation of innovative projects in volunteer work.
Second panel discussion: Innovation and the future of volunteerism.

Youth Forum for Voluntary Work
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201٤
201٥201٧ 2016

تنظم جمعية الريادة الشبابية فعالية )اللقاء التعارفي للجمعيات( ليكون بمثابة جسر للتواصل والتعارف 
بين منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالعمل التطوعي في مملكة البحرين، وذلك بهدف بناء 

حلقة وصل تعزز من مجاالت التعاون بين الجمعيات، وللمساهمة في إنجاح المشاريع التطوعية التي 
تخدم شريحة كبيرة من المجتمع البحرين. ويتيح اللقاء المساحة  للجمعيات لعرض أهدافها وخططها 

المستقبلية في سبيل إيجاد فرص تعاون مشترك لالرتقاء بالعمل التطوعي البحريني في المجاالت 
الفكرية والشبابية والخيرية، والتي ترفع الوعي لدى الشباب بمدى أهمية الخدمة التطوعية في تنمية 

المجتمع عن طريق المساهمة بأوقاته ومهاراته وخبراته.

وقد أعطت النسخ األربع من اللقاء التعارفي للجمعيات الفرصة لعدد من منظمات المجتمع المدني 
لعرض انشطتها وفعالياتها لمجموعة من الشباب والجمعيات والمهتمين:

جمعية األغاثة الطبية البحرينية

جمعية أيادي األغاثية

جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

جمعية البحرين للعمل التطوعي

جمعية البحرين لمكافحة السرطان

جمعية التكنولوجيا واألعمال

جمعية شباب رابعة الوسطى

مؤسسة المبرة الخليفية

جمعية المستقبل الشبابية

جمعية المهندسين البحرينية

جمعية الخالدية الشبابية

جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية

جمعية دريم

لجنة ألواني البحرينية التابعة لجمعية البحرين 
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

جمعية البحرين للجودة

جمعية البحرين لألطفال ذوي الصعوبة في 
السلوك والتواصل

االتحاد العالمي لصاحبات االعمال والمهن البحرينية

روتاراكت البحرين

المؤسسة البحرينية للحوار

جمعية الحكمة للمتقاعدين

جمعية الموهبة واالبداع البحرينية

ايزك البحرين

تمكين

جمعية الصحفيين البحرينية

جمعية الكلمة الطيبة

جمعية المحرق االهلية

جمعية سفينة شباب العالم

جمعية الغد المشرق البحرينية لرعاية الطفل

نادي البحرين توستماسترز

جمعية متواجدين

اللقاء التعارفي للجمعيات
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2014

20162015 2017
Bahrain Medical Aid

Ayyadi Relief

Bahrain Society for Training and Human 
Resources Development (BSTD)

Bahrain Voluntary Work Society

Bahrain Cancer Society

Technology and Business Society

Rabaa Al Wusta Youth Society

Al-Mabarrah Al-Khalifia Foundation

Future Youth Society

Bahrain Society of Engineers

Bahrain Journalists Association

Good Word Society

Muharraq Civil Society

World Youth Ship Association

The Bahrain Future Society for Child Welfare

Bahrain Toastmasters Club

Online Association

Al-Khalidiya Youth Society 

BDSME's Society

Dreams Society

Alwane Bahrain Committee affiliated to 
BDSME’s Society

Bahrain Quality Society

Bahrain Society for Children with Behavioral 
& Communication Difficulties

The Bahrain International Federation of 
Business and Professional Women

Rotaract Club of Bahrain

Bahraini Foundation for Dialogue

Al-Hikma Society for Pensioners Association

Bahraini Society for Giftedness & Creativity

AIESEC Bahrain

Tamkeen.

The Youth Pioneer Society hosts a meet-up event to bring societies in the Kingdom 
of Bahrain together. The event serves as a communication and acquaintance 
bridge for civil society organizations (NGOs) involved in volunteer activity, with 
the goal of developing a connection for improved collaboration among NGOs and 
contributing to the success of voluntary initiatives that benefit a significant part of 
society in Bahrain. The gathering gives societies the opportunity to discuss their 
aims and future plans in order to generate chances for cooperative collaboration to 
improve Bahraini volunteer work in intellectual, youth, and philanthropic domains. 
This enhances young understanding of the necessity of volunteering in society's 
progress by donating their time, talents, and experience.

The four editions of Bahraini NGOs Meetings have provided a number of NGOs the 
opportunity to present their activities and events to a group of young people, a 
number of societies and other stakeholders:

Bahraini NGOs Meet-up



إنجازات وجوائز جمعية الريادة الشبابية
الريادة الشبابية في الصحافة واإلعالم

شركاء النجاح

محطات ريادية
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Achievements & Awards of YPS
YPS in the Media
YPS Success Partners

Our Highlights
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إنجازات وجوائز جمعية الريادة الشبابية

تدريب أكثر من 5000 شاب 
بحريني

تمثيل البحرين في عدة 
مؤتمرات دولية

المشاركة في مؤتمر البحرين الدولي إلدارة 
المشاريع، 2016

المركز الثاني في جائزة الشيخ 
عيسى بن علي ألفضل 

مشروع وطني تطوعي عن 
برنامج فرصة، 2016 

تحقيق أكثر من 70 شراكة 
مع جهات محلية ودولية

المركز الثالث في جائزة الشيخ عيسى بن علي 
ألفضل مشروع وطني تطوعي 

عن برنامج طموح، 2015

جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان 
آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي لبرنامج 

فرصة على المستوى الفردي، 2018

تنظيم أكثر من 250 فعالية 
منذ تأسيس الجمعية

جائزة التميز للحكومة 
اإللكترونية عن فئة مؤسسات 

المجتمع المدني، 201٤ 

جائزة صاحبة السمو الشيخة 
حصة بنت سلمان آل خليفة 

للعمل الشبابي التطوعي 
لبرنامج الشاب البرلماني على 

المستوى الجماعي، 2018 
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Achievements and Awards of YPS 

Chance program 2016 
got third place in the 
HH Shaikh Isa bin Ali 
Award, Best Voluntary 
National Project

The young parliament program 
received an award for Youth 
Voluntary Work from H.H Shaikha 
Hessa bint Salman Al Khalifa's, 2018

Chance Program 2018 
received H.H Shaikha 
Hessa bint Salman 
Al Khalifa's Award for 
Youth Voluntary Work 

Tumuh Program 2015 received 
third place in the HH Shaikh Isa bin 
Ali Award, Best Voluntary National 
Project

Training over 5,000 
young Bahrainis

Winning e-Government 
Excellence Award 2014 
for eNGO category

Participation in the 
Bahrain International 
Project Management 
Convention 2016

Organizing more than 250 events 
since establishing

Acquiring over 70 partnerships 
locally and globally 

Representing Bahrain 
in several international 
conferences 
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الريادة الشبابية في الصحافة واإلعالم
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YPS in the Media
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Over the course of ten years, YPS has cooperated with a large group of 
governmental and private entities and civil society organizations inside and outside 
Bahrain, recognizing the importance of consolidating community engagement 
and partnership with the leading entities in the Kingdom of Bahrain, and in 
pursuit to achieve Goal 17 of the Sustainable Development Goals: making effective 
partnerships between the private sector and civil society, built upon principles and 
values, and upon a shared vision and shared goals.

YPS’s Success Partners 
على مدى العشر سنوات، تعاونت جمعية الريادة الشبابية مع مجموعة كبيرة من 
المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني داخل وخارج البحرين، 

إيمانًا منها بأهمية ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الرائدة في مملكة 
البحرين وسعيًا منها لتحقيق الهدف السابع عشر من اهداف التنمية المستدامة: 

عمل شراكات فعالة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، على قواعد وقيم ورؤية 
مشتركة.

شركاء نجاح الريادة الشبابية
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Telephone: +973 77677776
Fax: +973 17258800

P.O. Box: 33004
Manama, Kingdom of Bahrain

Dear Mr Ahmed, 

    Nullamcorper enim, amet qui sed. Te lobortis illum euismod suscipit minim delenit ut 

eros dolore velit ut vel vulputate iriuredolor esse, exerci praesent. Eum dolor ut dolor, odio 

eum diam. Nulla feugait nibh delenit at eum nulla velit ut crisare augue blandit consequat 

ea ad ipsum quis ad nonummy ex ipsum, et vero dignissim nostrud duis. Ea delenit 

vulputate ut, eum sed aliquam ad ea augue in. Dolore dignissim lorem consequat minim. 

Te dolore dolor, augue nulla nostrud, vel facilisis ut enim suscipit ea luptatum augue lorem 

eum facilisi. Adipiscing nostrud in dolore exerci velit consequat duis iriuredolor te conse-

quat facilisis suscipit ut elit. 

     Nonummy sit volutpat nulla ut vulputate dolore facilisis dignissim ea ad hendrerit. 

Aliquip, veniam dolore eros consequat quis dolore eum facilisi iusto nostrud quis diam nisl, 

elit hendrerit veniam vero. In consectetuer sed ex commodo nulla, suscipit nulla facilisi 

commodo amet nulla in qui facilisi vel lobortis odio in ad enim ea ad. Suscipit delenit 

facilisi consequat, ex exerci. Nisl in dolore eum lobortis. 

     Dolore duis nonummy dolor et aliquam, ea in ea, magna at aliquip nisl, augue ut aliquam 

commodo vulputate luptatum ea qui. Nostrud luptatum, eum nulla ut commodo iriure enim 

in quis consequat in praesent nostrud autem quis illum te. Minim at eros dolore ea delenit 

ullamcorper, autem enim suscipit nulla vulputate autem wisi vel vero molestie in conse-

quat vel vulputate eros ex, commodo in? Hendrerit ut minim duis dignissim minim 

ullamcorper? Vel tincidunt aliquip veniam in ea, diam nulla elit vulputate. Accumsan eum 

praesent, nulla dolore, velit dolore velit sed, hendrerit eu ut, adipiscing iusto dolor aliquam 

te esse, vel vero hendrerit esse blandit. Iriuredolor ex at duis nibh wisi luptatum in nulla 

autem. 

Yours Sincerely

Johnathan Smith

الداعمة لرؤية سمو ولي العهد ا�قتصادية

الداعمة لرؤية سمو ولي العهد ا�قتصادية



49
49/

youthpioneer

جمعية الريادة الشبابية

info@youthpioneer.org

+973   3618 1288

fax no. 13629769

Bahrain Islamic Bank

YOUTH PIONEER SOCIETY A/C DONATION

AC No.  100000196306
IBAN  BH63BIBB00100000196306
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