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بادرة من جلنة �صباب الأعم���ال بالق�صيم يف مهرجان يف 
قوت ل�ص���نة 1435ه� 2014 م، مت اإقامة م�ص���روع متكني 
وهو عب���ارة عن دعم ال�ص���باب بتوفري مق���ر لهم مبوقع 
احل���دث – مهرج���ان ق���وت- واأي�ص���ًا دعمهم مببل���غ مايل غري 
م�صرتد وكل �صاب ي�صرتي الب�صاعة ويعيد بيعها داخل املهرجان 
مل���دة 9 اأيام، ومن اجلدير بالذكر باأن���ه تراوحت الأرباح ما بني 

150% اإىل 200% من غري راأ�س املال الغري م�صرتد.

عرب قناة هادف

عرب موقع غرفة الق�صيم

�صحيفة اجلزيرة�صحيفة ال�صرق

موقع مبا�ص��ر

http://www.qcc.org.sa/news/5352
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م�ص���روع متكني مبهرجان ق���وت كان البذرة مل�ص���روع اأكرب وهو 
م�صروع )دلني على ال�سوق( حيث ن�صتهدف يف هذا امل�صروع 
اإحت�ص���ان 20 �ص���اب بهدف اأن يبداأ حيات���ه التجارية من خالل 
�ص���وق متور بريدة لهذا العام 1435ه� م���ن خالل اإعطاوؤه مبلغ 
م���ايل – قر�س ح�صن – يبتدئ فيه جتارته مع وجود مر�صدين 

خرباء بالتمور ي�صاعدونه بال�صراء والبيع ملدة 50 يوم.

الآليــة

عدد رواد 
الأعمال 

امل�ستهدفني
حمت�صن   20

للإحت�سان. م�صرتد راأ�س املال فقط يف حالة 
الربح، اأو اإرجاع ما تبقى يف حالة اخل�صارة.

ريال10000

مدينة التمور بربيدة50 يوم
10 �صوال 1435 ه�

6 اأغ�صط�س 2014م
املكان:املدة:

الدورة التاأهيلية
مت توقي���ع اإتفاقية م���ع معهد ريادة لتق���دمي دورة تاأهيلية للمتقدمني 

بكيفية )اإدارة امل�صروع ال�صغري( بحيث حتتوي على:
للم�صروع. خطة  اإعداد  •  كيفية 

ال�صوق.  •  درا�صة 
•  الت�صويق. 

العمالء. •  خدمة 
الب�صرية. •  املوارد 

واملحا�صبة. التكاليف  •  واإدارة 
اإختيار اأنواع التمور. •  كيفية 

ليكون���ون مهيئني لطلب قر����س مبا�صرة لب���داأ م�صاريعهم بعد نهاية 
ال�صوق للجادين من معهد ريادة.
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املعايري:
�صعودي اجلن�صية• 

العمر 18- 30• 
الإلت���زام باحل�صور لكامل ال�صوق 50 • 

يوم.
ح�صور الدورة التاأهيلية• 
الإلت���زام ب�صاع���ات العم���ل املحددة • 

�صباح���ًا م���ن 6-10:30 و م�صاًء من 
بعد الع�صر حتى اأذان املغرب.

اإجتياز املقابلة ال�صخ�صية.• 

الآلية:
يت���م  املحت�صن���ني  كل 
خ���الل  م���ن  اإداري���ًا  تهياأته���م 
اإعطاوؤهم دورات يف الت�صويق و املحا�صبة 
و بداية الأعمال ال�صغرية، اأي�صًا دورات 
فنية بكيف يت���م اإختيار التمور ل�صرائها 
جمل���ة ومن ث���م اإع���ادة بيعه���ا مفردة 

من حي���ث الأنواع والأ�صناف 
والأ�صعار املنا�صبة.

التجهيزات
موقع اإلكرتوين للتعريف بامل�صروع واإ�صتقبال الطلبات.• 
20 ك�صك يف �صوق مهرجان التمور للمحت�صنني.• 
نظ���ام حما�صب���ي يك���ون موج���ود بهوات���ف املحت�صن���ني لإطالع • 

املحا�صب.

املدير التنفيذي للم�صروع 
عبدالرحمن ال�سدوخي

مدير برنامج بادر حلا�صنات الأعمال بالق�صيم.

املدير الفني للم�صروع 
بندر ال�سقري

احلائز على ثالث جوائز لأف�صل مزرعة نخيل باململكة والق�صيم.

النتائج املتوقعة:
ا�صتمرار خم�صة حمت�صنني بالعمل التجاري.• 
توظف 7 حمت�صنني بقطاع التمور.• 
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