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 نادي الشباب العالمي لألعمال

  الرؤية

" وصناعة الغد بعقول أبناء الوطن و ,أن نكون من أفضل المؤسسات العالمية الداعمة لتطوير الشباب في شتى المجاالت 

 . " الجمع بين القدرات والمقدرات

 األهداف

  بحقها ..إعادة الثقه بالذات والنفس على إنها أمانه ويجب أن تحضى وتعطى حقها. 

  خلق فرص االعمال و التجارة و االستثمار و تطويرها لتساهم بشكل فعال في توفير مصادر دخل للشباب و دفع

 .ية االقتصادية الوطنية وتطويرهم عجلة التنم

 تطوير شبكة التواصل بين رجال االعمال الشباب و المستثمرين. 

  رفع قدرات رجال االعمال الشباب لزيادة كفاءة المشاريع الريادية و التي من شأنها ان تساهم بشكل فعال في دفع

 .عجلة التنمية نحو االمام

  وتقيفهم خلق بيئة عمل شبابيه نحو المجتمع. 

 .اقامة الفعاليات والمؤتمرات االنشطة الهادفه لتنمية وتثقيف الشباب 

 الرسالة

دعم و تعزيز ثقافة الجمع ما بين محتوى العقل وما بين اليد وأن الشعوب لن تنهض مالم تعتمد على عقول شبابها ورجالها و

ت و تقديم االستشارات و التدريب و خدمات رجال األعمال بين شباب العالم من خالل دعم وتطويرالمشاريع  والمبادرا

 .االعمال واالستثمار وإقامة الفعاليات والمؤتمرات واالنشطة على المستوى العالمي

 نبذة عن النادي

نادي الشباب العالمي لألعمال هو مؤسسة ريادة أعمال اجتماعية تعنى بجمع رواد االعمال الشباب مع المستثمرين بهدف 

كما يعمل النادي على نشر و تعزيز ثقافة ريادة االعمال و العمل الحر بين الشباب و . ارية و تعاون تجاريخلق فرص استثم

 . اطالق العنان إلبداعاتهم و ابتكاراتهم التي تتجسد في ايجاد فرص عمل و توفير مصادر دخل اضافية للشباب

واد االعمال الشباب و المستثمرين و اصحاب المشاريع يعتبر نادي الشباب العالمي لألعمال بمثابة منصة للتشبيك بين ر

التجارية، إلتاحة فرصة تبادل الخبرات و التجارب في مجال ريادة االعمال واقامة الفعاليات والمؤتمرات واالنشطة المجتمعية 

الشباب و توفر  والثقافية والمبادرات االمر الذي يسهم في خلق مشاريع استثمارية مشتركة من شأنها أن تستوعب طاقات

 . فرص عمل و استثمارها في دفع عجلة التنمية االقتصادية

 خلق بيئة االبتكار واالبداع لدى الشباب وتنمية طاقاتهم ودعمها  لتكون هي المشاريع الرياده في اوطانهم 

ها في تنمية و تطوير كما يضم نادي الشباب العالمي لألعمال العديد من المؤسسات و المبادرات الشبابية التي تصب جهود

 .الشباب في جميع نواحي الحياة اإلقتصادية و اإلجتماعية

 

 

 

 



 

 الخدمات و المشاريع

 بناء القدرات: 

الدورات التدريبية التي تهدف إلى بناء القدرات في  األنشطة  يقدم نادي الشباب العالمي لألعمال مجموعة من 

رواد االعمال الشباب بالمعارف و المهارات الالزمة لتأسيس و ، بهدف تزويد و مجاالت اخرى مجال ريادة األعمال

تتضمن الحزم . وحماية الشباب  من الفراغ في الوقت والعقل  إدارة المشاريع التجارية الصغيرة و المتوسطة

 :التدريبية

o التفكير التصميمي في ريادة االعمال 

o  تأسيس و ادارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة 

o  ريادة االعمال االجتماعية 

o  معالجة التعصب الرياضي 

o االبتكار االجتماعي 

o التجارية والمجتمعية والرياضية  قياس اثر المشاريع. 

o ركوب الخيل 

o  الرماية والسباحة 

o عالجة البدانه التخسيس وم 

o  شبكة التواصل التجاريه لالعمال. 

o  ملتقيات  ثقافيه ومجتمعية ورياضيه. 

o ريه والمجتمعية االستثمارات التجا. 

o  وعدة نشاطات أخرى....  

 

 تنظيم الفعاليات: 

يقوم نادي الشباب العالمي لألعمال بتنظيم الفعاليات و المؤتمرات و الملتقيات الشبابية التي تختص في تطوير و 

دعم الشباب خصوصا في مجال ريادة االعمال و ريادة االعمال االجتماعية، بهدف نشر و تعزيز ثقافة االبتكار و 

 . االبداع بين رواد االعمال الشباب

 

o االبداع الشبابي ملتقى االبتكار و 

o ملتقيات نادي الشباب العالمي لألعمال 

o  ملتقى نادي الشباب العالمي لالعمال الرمضاني 

o  المبادرات الوطنية والمجتمعية 

 

 خدمات رجال االعمال: 

  الربط مع المستثمرين و رجال : يقدم نادي الشباب العالمي لألعمال  عدة خدمات لرواد االعمال الشباب مثل

 .سيس الشركات و المشاريع الصغيرةاالعمال، تأ

 اإلستشارات : 

  يقدم نادي الشباب العالمي لألعمال استشارات ادارية و اقتصادية خصوصا في مجال ريادة االعمال و تأسيس

الجمعيات الشبابية، و مساعدتها على تطوير  استشارات في تأسيس و ادارةكما يقدم النادي  .المشاريع التجارية

كذلك  .ايجابياهداف تنمية الشباب و التعامل مع القضايا التي يواجهها الشباب بشكل  الى بلوغ  خططها بشكل يؤدي

 .خدمات استشارية في اعداد و تطوير سياسات و استراتيجيات تنمية الشباب بشكل علمي و منهجي يقدم النادي

 

 

 

 



 

 ملتقى نادي الشباب العالمي لألعمال 

منصة لرواد األعمال الشباب للتشبيك و بناء العالقات مع رجال االعمال لتبادل ملتقيات شبابية دورية تعد بمثابة 

الخبرات حول األعمال التجارية و الشركات لينتج عن ذلك شراكات تجارية و تبادل تجاري بين نادي الشباب 

 .العالمي لألعمال و اصحاب الشركات

 

 بحوث تنمية الشباب: 

أو تلك التي تهدف الى تطوير عمل المؤسسات العاملة مع  تتعلق بقضايا الشبابإجراء الدراسات و البحوث التي  

حيث نجري بحوث في القضايا التي تؤثر على الشباب كالتعليم و العمل و الصحة للوصول الى نتائج علمية  .الشباب

ذوي خبرة و العربي، و من ثم يقوم باحثين  في حجم هذه القضايا و مدى تأثيرها على الشباب في العالم 

الشباب بالبحث عن حلول و منهجيات للتعامل مع هذه القضايا باستخدام احدث آليات  متخصصين في مجال تنمية 

 .البحث و تحليل البيانات

 

 تصميم و إدارة مشاريع تنمية الشباب 

بتصميم و  العربية، ويتم ذلكخدمة ادارة المشاريع التي تتعلق بتنمية الشباب في المنطقة  تقدم ماتش لتنمية الشباب

تنفيذ و متابعة و تقييم المشاريع التي تعمل على تنمية الشباب العربي في مجاالت التعليم و بناء القدرات، التنمية 

تحليل  :كما نقوم ايضا بتقديم الخدمات التالية  .و غيرها من مجاالت التنمية االجتماعية، التنمية االقتصادية 

 .ألثر، تدريب مدربين تنمية الشباب، تحديد االحتياج التدريبي للمؤسسات العاملة مع الشبابالمشاريع و قياس ا

 

 مشروع احترافية العمل الشبابي العربي: 

هدف الى جعل مهنة تنمية الشباب مهنة احترافية، و ذلك عن طريق يل الشبابي العربي، مشروع إحترافية العم

الشباب في المنطقة العربية، و إعداد معايير و أخالقيات و ميثاق لممارسة  توفير برامج علمية لتأهيل العاملين مع

 .مهنة تنمية الشباب، و ذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة في المنطقة العربية

 

 مختبر تنمية الشباب: 

.. عمليةيعمل مختبر تنمية الشباب على اكتشاف المواهب في مجاالت التنمية، و من ثم تنميتها عن طريق برامج 

يعتمد مختبر تنمية الشباب على مبدأ محاكاة الشباب و التنمية في تقديم برامج تنمية الشباب، حيث تتاح فيه 

الفرصة للشباب بتجربة و تطبيق مشاريعهم المتعلقة بمجاالت التنمية المختلفة كالصحة، الرياضة، الزراعة، 

 .اإلعالم ، الفن و غيره

 

  القادة الشباببرنامج نمو إلعداد: 

 

يستعرض برنامج نمو إلعداد القادة الشباب تجارب التنمية في الدول المتقدمة مثل ماليزيا و تركيا وكوريا الجنوبية 

وجنوب إفريقيا، حيث يهدف البرنامج لتنمية المهارات القيادية لدى الشباب و دراسة تجارب التنمية في شتى 

نمو،  .الممارسات عن طريق رحلة استكشافية لتلك الدول لمدة عشرة ايامالمجاالت من خالل استعراض افضل 

الزيارات الميدانية، اللقاءات القيادية، التجارب %( 02)برنامج عملي يحتوي على فقرات من التدريب القيادي 

ين أن يقوموا ، كما تتاح فيه الفرصة للمشارك%(02)العملية، األلعاب التعليمية، البرامج السياحية و الترفيهية 

تركز تجربة نمو على تدريب القادة الشباب من الدول النامية على . بتطبيق عملي لما تلقوه من معارف و مهارات

سبل التنمية المجتمعية و االقتصادية، باإلضافة الى تزويدهم بالمهارات القيادية األخرى كالتخطيط و المبادرة و 

 .هية ممتعةاإلبداع و العمل الجماعي في أجواء ترفي

 

 

 برامج اعداد العاملين مع الشباب : 



 

 

يعتبر برنامج اعداد العاملين مع الشباب األول من نوعه في الشرق األوسط، حيث تهدف هذه البرامج الى بناء 

قدرات العاملين مع الشباب عن طريق تزويدهم بالمعارف و المهارات و التجارب التي تؤهلهم للعمل مع الشباب 

 .بشكل احترافي

 

 :البرامج 

o ادارة مشاريع و مؤسسات تنمية الشباب. 

o تعزيز انماط الحياة الصحية لدى الشباب. 

o ادارة عملية المعرفة و التعلم لدى الشباب 

o ادارة مشاريع التنمية االقتصادية للشباب. 

o التنمية المستدامة استراتيجيات العمل مع الشباب لتعزيز مفهوم 

o  التنمية االيجابية للشباباستراتيجيات 

o أساسيات تنمية الشباب 

o إدارة الشباب في المخاطر 

o اعداد سياسات تنمية الشباب 

o اعداد و تنفيذ و تقييم برامج تنمية الشباب 

o منهجيات العمل في المجموعات الشبابية 

o منهجيات التنمية اإلجتماعية للشباب 

o استراتيجيات حل النزاعات عند العمل مع الشباب 

o رامج تنمية الشبابأساليب استخدام التكنلوجيا في ب 

 

 

 :عضويات نادي الشباب العالمي لألعمال

 :العضوية الخاصة .1

 .عضوية شرفية يمنحها النادي للشخصيات العامه التي لها اسهامات في دعم الشباب و خدمة المجتمع في العالم 

 :عضوية رجال االعمال .0

العضوية الفرصة لحاملها اإلستفادة من شبكة عضوية تمنح بالدعوة لرجال األعمال الشباب، حيث توفر هذه 

 .والتبادل التجاري , عالقات النادي في خلق تعاون مشترك في انجاز االعمال و المشاريع التجارية

 :عضوية الشباب .3

عضوية يمنحها النادي لفئة الشباب حيث تمنحهم افضلية المشاركة في الفعاليات و الملتقيات التي ينظمها النادي المتعلقة 

 تطوير قدرات الشباببريادة األعمال و 

يرمز شعار نادي الشباب العالمي حول ترابط الشباب من خالل الحبل المعقود بالربط بشكل دائري وحول العالم : النادي شعار

من خالل الدائرة المربوطه و التي تعني ترابط الشباب حول اوطانهم ويكونون هم النواه والثمرة الطيبه في قلب اوطانهم  من 

 . WYBCتصرة لنادي الشباب العالمي لألعمال خالل االحرف المخ
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