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المواعيد النهائية:

الحصول عىل نسخ من جوازات سفر الطلبة واملراقيني وموظفي إنجاز:

10 /9/ 2016: البحرين - مرص - كويت - فلسطني

2016/9/30: السعودية - املغرب

2016/10/20: الجزائر - لبنان - عامن - باكستان - قطر - تونس - اإلمارات- اليمن

التأكيد عىل أسامء الطلبة واملرافقني من موظفي إنجاز واملتطوعيني وتفاصيل رحالتهم وعدد الغرف املطلوبة:

10 /9/ 2016: البحرين - مرص - كويت - فلسطني

2016/9/30: السعودية - املغرب

2016/10/20: الجزائر - لبنان - عامن - باكستان - قطر - تونس - اإلمارات- اليمن

تقرير الرشكة النهايئ:

10 /9/ 2016: البحرين - مرص - كويت - فلسطني

2016/9/30: السعودية - املغرب

2016/10/20: الجزائر - لبنان - عامن - باكستان - قطر - تونس - اإلمارات- اليمن

ان الحد األقىص لكتابة التقرير النهايئ هو 10 صفحات ونبط 11. يرجى التقيد بذلك حيث لن يقوم الحكام بتقييم أي صفحة تزيد 
عن الحد املطلوب. باالضافة لتقرير الرشكة، يرجى ارفاق التايل:

• اسم الرشكة باللغتني العربية واالنجليزية	

• 	)JPEG صورة جامعية عالية الدقة )ال يقل حجمها عن 1 ميجا بايت

• 	)JPEG شعار الرشكة عايل الدقة )ال يقل حجمها عن 1 ميجا بايت

• ملخص- باللغتني العربية واالنجليزية، ال يزيد عن 60 كلمة	

العرض النهايئ:

10 /9/ 2016: البحرين - مرص - كويت - فلسطني

2016/9/30: السعودية - املغرب

2016/10/20: الجزائر - لبنان - عامن - باكستان - قطر - تونس - اإلمارات- اليمن

يرجى التقيد بالفرتة الزمنية التي تم تحديدها للعرض والتي ينبغي أن ال تتعد 5 دقائق.

.Windows ومن دون موسيقى وتعمل عىل نظام الويندوز Prezi أو  Powerpoint يجب أن تكون

مسابقة إنجاز العرب للشباب رائدي األعمال
البحرين ،   21 - 23 تشرين الثاني، 2016

تعليمات الدول المشاركة



3

تعليمات الدول المشاركة
مسابقة إنجاز العرب للشباب رائدي األعمال 2016

اللغة
النهايئ والعرض باللغة العربية أو االنجليزية، ولكن ال يسمح بالقيام بأي تعديالت أو تغيريات بعد  التقرير  من املمكن تقديم 

تاريخ التقديم.

تقديم الوثائق
يرجى إرسال تقرير الرشكة والعرض من خالل برنامج  Dropbox. بإمكانك ابتكار اسم مستخدم وكلمة مرور عىل االنرتنت وإرساله 

إىل مارينا معايعة عىل )marketing1@lawrenceconferences.com( وذلك لضامن رسعة التسليم.

المعلومات اإلدارية

التواريخ: 
ما بني  21-24 ترشين الثاين، 2016

السفر: 
• يقوم مكتب مؤسسة إنجاز املحيل بتويليّ كافة إجراءات ترتيبات السفر ولكن ينبغي عليكم الحصول عىل تأمني للسفر ساري 	

املفعول.

• يرجى مراجعة مكتب مؤسسة إنجاز وإعالم مارينا معايعة عىل  )marketing1@lawrenceconferences.com(  إن 	
كنتم بحاجة إىل تأشرية من نوع خاص حيث سيتم إرسال رسالة الدعوة من قبل مكتب مؤسسة إنجاز  العرب.

الوصول إلى مطار البحرين الدولي: 

• يقوم ممثل من الرشكة املنظمة للمسابقة باستقبال كافة الوفود فور وصولها إىل مطار البحرين الدويل يوم االثنني 21 ترشين 	
الثاين 2016.  

• يقوم املمثل بإيصالكم إىل الفندق بالحافلة بناًء عىل تفاصيل رحلتكم. تستغرق الرحلة للوصول إىل الفندق من املطار حوايل 	
25 دقيقة.

• إذا رغبتم بالبقاء يف الفندق ملدة إضافية عليكم تدبري عملية النقل الخاصة بكم إىل املطار.	

• تتلقون املزيد من املعلومات فور ركوب الحافلة حيث يرافقكم املمثل يف كافة األوقات لتوضيح أي تساؤالت.	

• فور وصولكم إىل الفندق تتلقون حقيبة الرتحيب مقدمة من مكتب إنجاز العرب.	

للحصول عىل املزيد من املعلومات عن مطار البحرين الدويل والطقس وأي معلومات أخرى يرجى زيارة املوقع االلكرتوين 

/http://www.bahrainairport.com
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بعض التعليمات التي ينبغي على المرافقين وموظفو إنجاز مراعاتها 

ينبغي أن يتأكد املرافقون من عدد وأسامء الطلبة الذين هم مسؤولون عنهم.. 1

ينبغي أن يكون املرافقون مع الطلبة يف كافة األوقات.. 2

ال يسمح للمرافقني مبغادرة املطار بدون الطلبة خالل توقفات رحالت الرتانزيت يف املطارات؛ ينبغي أن يتواجدوا معهم يف . 3
جميع األوقات.

ينبغي أن يتأكد املرافقون من التزام الطلبة بحظر التجوال واملواعيد املشار إليها يف جدول الربنامج.. 4

البلد . 5 لثقافة  باملهنية وفقا  األوقات وأن تتسم ترصفاتهم  للطلبة يف كافة  الجيد  النموذج  املرافقون مثال  أن يكون  ينبغي 
املضيف.

تفرض مؤسسة إنجاز العرب سياسة »عدم التسامح« فيام يتعلق بتناول الكحول، التدخني، استخدام املخدرات أو املواعدة . 6
حيث يكون املرافقون البالغون مسؤولون عن التأكد من االلتزام الطلبة بهذه القوانني.

ينبغي أن يلتزم املرافقون باللباس املحتشم الذي يتسم باملهنية؛ حيث يجب أن يصل طول التنانري إىل الركبة وأن يتم إغالق . 7
كافة أزرار القمصان وأن تكون طويلة األكامم. كام أنه ال يجوز لبس الشباشب أو الزنوبة. 

يرجى الحضور قبل موعد االجتامعات بعرش دقائق والتأكد من وجود الطلبة معكم.. 8

يرجى مراعاة موافقتكم عىل مرافقة الطلبة كويص عليهم، أنتم ال تقضون عطلة شخصية وبالتايل عملكم الوحيد هو رعاية . 9
الطلبة.

توقيع املرافق

______________________________________ 
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عقد الطلبة

ينبغي عىل الطلبة:

1.      إطالع املرافقني/ موظفي إنجاز العرب بأماكن تواجدكم وإتباع التعليامت يف كافة األوقات.

2.      عدم التجوال خارج املطار خالل توقفات رحالت الرتانزيت.

3.      االلتزام باللباس كام هو مبني يف الربنامج: اللباس املحتشم الذي يتسم باملهنية؛ حيث ينبغي أن يصل طول التنانري إىل الركبة

         وأن يتم إغالق كافة أزرار القمصان وأن تكون طويلة األكامم. كام أنه ال يجوز لبس الشباشب أو الزنوبة. 

4.      أخذ طبيعة ثقافة البلد املحافظة التي يقومون بزيارته بعني االعتبار فيام يتعلق بالسلوك واللباس.

5.      تفرض مؤسسة إنجاز العرب سياسة »عدم التسامح« فيام يتعلق بتناول الكحول، التدخني، استخدام املخدرات أو املواعدة

         حيث يكون املرافقون البالغون مسؤولون عن التأكد من التزام الطلبة بسياسة »عدم التسامح«.

6.      الوصول عرش دقائق قبل موعد أي اجتامع.

7.      احرتام كافة الطلبة اآلخرين والبالغني.

8.      املشاركة يف كافة األنشطة الطالبية.

10.     عدم زيارة غرف الطلبة اآلخرين يف أي وقت.

11.      االمتناع عن ارتياد املالهي الليلية والحانات واملطاعم غري تلك املطاعم املخصصة وخالل األوقات املخصصة لذلك.

12.      تحمل مسؤولية األغراض الشخصية؛ ال يتحمل موظفو إنجاز العرب  مسؤولية فقدان أي من األشياء الثمينة.

13.      يف حال حدوث السلوك غري املقبول يتم إرسال الطالب املخالفني إىل بلدهم فورا وعىل نفقتهم الخاصة.

ر الله(، يوافق ويل أمر الطالب/الطالبة عىل أن يتخذ يف حال حصول أي حادث أو طارئ يستلزم التدخل الطبي )ال قديّ

موظفوا كادر إنجاز التدابري الالزمة، علامً بأن سالمة طالبنا من أولوياتنا. 

توقيع ويل األمر توقيع الطالب    

____________________      __________________ 
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اإلقامة    
مكان اإلقامة:

يقيم كافة املشاركون يف فندق أرت روتانا

معلومات االتصال

هاتف: 111 16000 973+
www.rotana.com/artrotana

تم حجز كامل اإلقامة ابتداًء من يوم االثنني 21 ترشين الثاين- صباح الخميس 24 ترشين الثاين.

معلومات عملية:
موقع المسابقة

سيتم عقد كافة مراحل املسابقة يف فندق شانجريال حيث يقوم الطالب بإعداد مقصورات العرض الخاصة بهم خالل الفرتة املسائية 
 Ballroom“  وزيارة مقصورات العرض يف منطقة ”The Business Lounge“ من 22 ترشين الثاين. ويكون العرض العام يف قاعة
Pre-Function Area”. أما مقابلة لجنة التحكيم فستتم يف قاعة “Meeting Plus 6 and Meeting Plus 7”، يف حني يتم إقامة 

.’Ballroom1,2&3“ أما حفل توزيع الجوائز فسيكون يف قاعة ”Ballroom Pre-Function Area“ حفل االستقبال يف منطقة

سوشيال ميديا
تابع حسابات إنجاز العرب عىل الشبكات اإلجتامعية ألنها ستكون مليئة بآخر املستجدات عن املسابقة والفرق املشاركة. كام 

 #YECINJAZميكنك مشاركة تجربتك عىل الهاشتاق

تود أن تعرف املزيد من املعلومات عن لجنة التحكيم والفرق املشاركة والجوائز؟ قم بزيارة املوقع الرسمي ملسابقة إنجاز العرب 
 www.injazalarabyec.org  :للشباب رائدي األعامل

الوجبات
تتضمن رسوم املشاركة كافة الوجبات ابتداًء من وجبة العشاء يوم االثنني إىل وجبة إفطار يوم الخميس.

التأمين
تتأكد كل بلد من حصول كافة مشاركيها عىل التأمني الشامل ساري املفعول  )تأمني السفر والتأمني الطبي( للمشاركة يف املسابقة 

اإلقليمية.

قواعد اللباس
ننصح باآليت:

• يرجى االلتزام بارتداء املالبس املحتشمة يف جميع األوقات. عدم ارتداء الشبشب أو مالبس الرياضة يف أي من املناسبات	

• يُنصح الطالبات بعدم ارتداء األحذية ذات الكعب العايل التي تزيد عن 7 سم وذلك ألسباب تتعلق بالسالمة.	
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• يوم الثالثاء 22 ترشين الثاين: لباس غري رسمي مناسب لقضاء الوقت يف الخارج، قد تحتاج إىل سرتة خفيفة. 	

• األربعاء 23 ترشين الثاين: العرض العام وزيارة مقصورات ، لباس رسمي العرض ومقابلة لجنة التحكيم: يرجى ارتداء البدلة 	
مع حذاء مغلق.

• األربعاء 23 ترشين الثاين: حفل توزيع الجوائز يرجى ارتداء اللباس التقليدي مع حذاء مغلق. وألسباب تتعلق بالسالمة ال 	
يُنصح بارتداء األحذية ذات الكعب العايل بسبب وجود السالمل واملرسح(.

• األربعاء 23 ترشين الثاين: عشاء اختياري يف الفندق. باستطاعة الطلبة تناول وجبة العشاء يف الفندق أو خارجه رشيطة أن 	
يكونوا بصحبة املرافقني. ميكنكم ارتداء لباس غري رسمي.

حقيبة الترحيب
تتلقى الوفود املشاركة فور وصولها حقيبة الرتحيب التي تتضمن ما ييل:

	••دفرت لكتابة املالحظات وقلم حرب 	••أجندة املسابقة    
	••يت شريت )يجب ارتداءها يوم الثالثاء 22 ترشين الثاين( 	••شارة الطالب )يجب ارتداءها يف جميع األوقات(  

معلومات أخرى مفيدة 

المسؤولية/ األمان
• تعترب البحرين مدينة آمنة حيث أن عدد الجرائم منخفض جدا مع ذلك ينبغي توخي الحذر يف كافة األوقات.	

• يفضل أن يرافق الطلبة شخص واحد آخر عىل األقل من املجموعة عند التنقل من مكان إىل آخر. 	

• ستقوم مؤسسة إنجاز العرب بإصدار هوية شخصية لكل طالب ومتطوع والتي ينبغي ارتدائها يف جميع األوقات حيث أنه 	
لن يسمح بدخول أي شخص يصل إىل أي من املناسبات إذا مل تكن بحوزته الهوية أو مل يكن اسمه مدوناً عىل قامئة املدعوين. 

• نريدكم أن تقضوا أوقاتا ممتعة خالل إقامتكم يف البحرين ونتوقع منكم السلوك املناسب يف كافة األوقات. الرجاء احرتام 	
األشخاص واملمتلكات من حولكم.

المناخ
يكون الطقس لطيف وسترتاوح  درجات الحرارة ما بني 25 و 28 درجة  نهاراً وقد ترتاوح ما بني 21 و23 ليالً.   

بطاقات االئتمان
يتم استخدام بطاقات االئتامن عىل نطاق واسع يف البحرين ويتم قبولها يف كافة األماكن تقريبا. ومن البطاقات الشائع استخدامها 

فيزا، ماسرتكارد، وأمرييكان اكسربس.

المصاريف الشخصية
املال  ببعض  ولكن يف حال رغبت  الجامعية.  والتنقالت  والوجبات  الفندق  إقامة  بتغطية مصاريف  العرب  إنجاز  تقوم مؤسسة 

لالستخدام الشخيص نويص مببلغ يصل إىل 200 دوالر.

العملة
ان العملة املستخدمة يف البحرين هي »الدينار البحريني«. 1 دينار بحريني = 56.2 دوالر االمرييك
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 أرقام الهواتف للحاالت الطارئة
سيتم إرفاق أرقام الهواتف للحاالت الطارئة يف الحقائب التي ستستلمونها فور الوصول.

معلومات تقنية ومبادىء توجيهية

المعرض
• ستقومون بإعداد مقصورة العرض يوم الثالثاء 24 ترشين الثاين - الوقت املحدد لهذه املرحلة ساعتني.	

• يكون موقع املعرض يف منطقة “Foyer2” حيث يتم توفري كل رشكة طالبية مبقصورة للعرض تبلغ مساحتها 3م × 2م.	

• تتضمن مقصورة العرض طاولة، كرسيان، توصيالت كهربائية، أضواء ورفان.	

• ميكن استخدام الرشيط الالصق والالصق املزدوج )ال توفرهام مؤسسة إنجاز العرب(.  ومينع استخدام الدبابيس أو املسامري.	

• يسمح باستخدام شاشات العرض اثناء العرض. )ال توفرهام مؤسسة إنجاز العرب(	

• يف حال تم استخدام املعدات القييّمة مثل أجهزة الحاسوب يف مقصورة العرض الخاصة بكم يرجى تحمل كامل مسؤولية 	
سالمتها حيث ال يقوم التأمني بتغطية مثل هذه األمور.

األوقات المخصصة لمراحل المسابقة

المرحلة 2: زيارة مقصورات العرض
تقوم مجموعة الحكام بزيارة مقصورات عرض الفرق ملدة 6 دقائق لكل فريق. هذه هي فرصتكم الستخدام مهارات التسويق 

لديكم ملحاولة بيع املنتج الخاص بكم للجمهور باإلضافة إىل الحكام! ننصح باستغالل الوقت بحكمة.

المرحلة 3: العرض العام
يحظى كل فريق خالل العرض العام مبدة 5 دقائق لعرض الرشكة الخاصة بهم للجمهور؛ وينبغي أن يتضمن العرض اسم الرشكة 
والبلد الذي يتم متثيله باإلضافة إىل وصف موجز للمنتج الذي يتم تسويقه. من الرضوري االستفادة من الوقت املتوفر واستثامره 
يف تسويق الرشكة واحتاملية بيعها ملستثمرين محتملني من ضمن الجمهور. تذكروا عدم تجاوز الوقت املحدد حيث لن تسنح لكم 

فرصة الحصول عىل الوقت اإلضايف إلنهاء العرض الخاص بكم.

المرحلة 4: مقابلة لجنة التحكيم
يقوم كل فريق عىل حداه مبقابلة لجنة التحكيم يف مكان خاص ملدة 10 دقائق مام يفسح املجال للحكام بطرح العديد من األسئلة 
عليكم. كونوا عىل استعداد لتوفري افضل اإلجابات حيث تعترب هذه افضل الفرص لعرض إنجازاتكم وسامتكم الشخصية وروح 

الفريق باإلضافة إىل الخطط املستقبلية بكل شفافية.
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