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 ي�شر اإدارة املعهد العربي للتخطيط اأن ُتقدم هذا الدليل الذي يهدف اإلى التعريف باملعهد، وعر�ض خطة ن�شاطه 

ال�شنوية للعام 2019/2018  التي اعتمدها جمل�ض اأمناء املعهد يف اجتماعه الثاين لعام 2018/2017 والذي 

ُعقد يف مدينة  القاهرة– جمهورية م�شر العربية بتاريخ 2018/6/28. 

وتعك�ض هذه اخلطة اأهداف اال�شرتاتيجية الثامنة )2015-2020( التي اعتمدها جمل�ض اأمناء املعهد املوقر 

يف اجتماعه االأول لعام 2015/2014 الذي ُعقد يف مدينة القاهرة بجمهورية م�شر العربية بتاريخ 2015/1/8، 

والتي تتمثل يف تنويع اأن�شطة املعهد االإمنائية، وحت�شني نوعيتها، وتو�شيع نطاق اال�شتفادة منها من اأكرب عدد ممكن 

من املوؤ�ش�شات واالأفراد يف الدول العربية، وكذلك تطوير اأن�شطة املعهد، واإحداث نقلة نوعية لهذه االأن�شطة ب�شكل 

االقت�شادية  التنمية  جماالت  يف  متخ�ش�ض  خربة  كبيت  االإقليمية  املوؤ�ش�شات  بني  متميزة  مكانًة  للمعهد  ي�شمن 

واالجتماعية. وحر�ض املعهد على اأن تكون اجلهود واالأن�شطة االإمنائية املختلفة التي يقدمها للدول العربية، يف اإطار 

اإ�شافة  االإطار،  مت  والبيئية. ويف هذا  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  وق�شايا  بتحديات  هذه اخلطة، مرتبطة 

املعرفة  اقت�شاد  االإ�شالمي، وكذلك  والتمويل  االقت�شاد  والبحثية اجلديدة، مثل م�شار  التدريبية  امل�شارات  بع�ض 

والعون االإمنائي وقواعد  واإجراءات احل�شول على ال�شلع واخلدمات. 

الثامنة، حيث ات�شمت خطة هذا  ال�شنة الرابعة لتنفيذ اال�شرتاتيجية   2019/2018 وُتثل خطة املعهد لعام 

العام مبراجعة وتطوير برامج الهيكل االأ�شا�شي للتدريب )نوعًا وكمًا(، وتعديل واإعادة ترتيب الربامج التدريبية 

التخ�ش�شية والتي تتكون من )24( برناجمًا تدريبيًا تخ�ش�شيًا يتكون كل منها من برناجمني تدريبيني اأ�شبوعيني، 

باالإ�شافة اإلى زيادة يف عدد الربامج التدريبية املنفردة من )13( برنامج يف خطة )2018/2017( اإلى )14( 

برنامج يف خطة عام )2019/2018(.

تقديـــــــــم
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التدريبية،  الربامج  هذه  جميع  عر�ض  ال�شابقة،  بال�شنوات  به  معمول  هو  كما  اخلطة،  هذه  اإطار  يف  و�شيتم 

التخ�ش�شية والربامج املنفردة، للتنفيذ يف الدول العربية ح�شب الطلب، باالإ�شافة اإلى عر�ض جمموعة اإ�شافية من 

الربامج التدريبية االأ�شبوعية التي ال تندرج حاليًا يف قائمة الربامج املكونة للهيكل االأ�شا�شي للتدريب، وعدد من 

الربامج التدريبية التي يقدمها  املعهد من خالل مركز امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة التابع للمعهد.باالإ�شافة 

تثبيت مكانته املرموقة يف �شوق اال�شت�شارات  اإطار توجهاته احلديثة، على  ، يعمل املعهد حثيثًا، يف  اإلى ما تقدم 

العربية والتي تنطوي على اإمكانات كبرية نتيجة التحديات االقت�شادية واالجتماعية التي تواجهها الدول العربية.

وتاأمل اإدارة املعهد اأن ُت�شهم هذه اخلطة، وما حتتويه من اأن�شطة متنوعة، يف تلبية االحتياجات االإمنائية للدول 

العربية، كما تاأمل اأن ي�شهم ن�شر هذا الدليل يف توطيد عالقات التعاون بني املعهد واملوؤ�ش�شات االإمنائية الوطنية 

واالإقليمية يف اإطار �شراكة تعود بالنفع على اجلميع.

واهلل ويّل التوفيق،،،        

بدر عثمان مال اهلل          
املديــر العــام          
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لالأعوام  اال�شرتاتيجية  واخلطة  التنموية  املعهد  اأهداف  حتقيق  على   2019/2018 للعام  املعهد  خطة  ت�شتند 
الدرا�شات  اإلى  باالإ�شافة  املا�شية،  العقود  خالل  املعهد  خربة  وح�شيلة  االأمناء  جمل�ض  وتوجهات   2015-2020

املتعمقة لق�شايا وحتديات التنمية العربية خالل �شنوات اال�شرتاتيجية كالتحديات التي تواجه تعزيز اأنظمة تنفيذ 
ومتابعة اخلطط التنموية وتقييمها وتلك املتعلقة بر�شم ال�شيا�شات االقت�شادية االإمنائية، باالإ�شافة اإلى حتديات رفع 
اأداء قطاع ريادة  اإنتاجيته وفعاليته، وحت�شني  الب�شرية وم�شتوى تناف�شية القطاع احلكومي وحت�شني  التنمية  م�شتوى 
االأعمال ون�شر ثقافة العمل احُلر وم�شتوى التوجه نحو االبتكار واالإبداع وتكني رّواد االأعمال. باالإ�شافة اإلى التحديات 

املتعلقة ببطء وترية النمو االقت�شادي العاملي وما له من تداعيات على االقت�شادات العربية. 

ت�شتمل اخلطة ال�شنوية لعام 2019/2018 للمعهد العربي للتخطيط على االأن�شطة االإمنائية التي يقدمها املعهد 
القدرات،  بناء  وذلك يف جماالت  العربية،  الدول  واالجتماعية يف  االقت�شادية  التنمية  دعم جهود  للم�شاهمة يف 
واخلدمات اال�شت�شارية والدعم املوؤ�ش�شي، والدرا�شات والبحوث، وامللتقيات والندوات واملوؤترات. والن�شر العلمي 
باالإ�شافة اإلى ا�شتحداث خطة خا�شة بريادة االأعمال واملعلوماتية. ويحر�ض املعهد العربي للتخطيط على اأن تكون 
جهوده التدريبية واال�شت�شارية والبحثية مرتبطة باالأبعاد املتعددة للتنمية االقت�شادية واالإجتماعية والبيئية ب�شكل 

يخدم التنمية العربية. 

اللقاءات   ، والدرا�شات  البحوث  املوؤ�ش�شي،  والدعم  اال�شت�شارات  التدريب،  التوايل،  على  اخلطة  هذه  ت�شمل 
التنموية، الن�شر، وريادة االأعمال واملعلوماتية.
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اأواًل : الن�شاط التدريبي: 

انطالقًا من الدور احليوي الذي يقوم به املعهد يف جماالت التنمية بوجه عام، ويف التدريب بوجه خا�ض والذي يعد من اأبرز 
ن�شاطاته، فقد ات�شم ن�شاط التدريب يف هذه اخلطة بنمو مطرد من حيث الكم وتطور من حيث املحتوى.حيث يقدم املعهد ما يزيد 
عن 115 برناجمًا تدريبيًا يف خمتلف جماالت التنمية، وينق�شم الن�شاط التدريبي للمعهد لهذا العام )2019/2018( اإلى خم�شة  

اأق�شام وذلك على النحو التايل:

)1( برامج الهيكل االأ�شا�شي للتدريب:

يتكون الهيكل االأ�شا�شي للتدريب من ثالثة اأنواع من الربامج التدريبية وذلك على النحو التايل:

- الربامج التدريبية التخ�س�سية 

يت�شمن الهيكل االأ�شا�شي للتدريب )24( برناجمًا تدريبيًا تخ�ش�شيًا  يتكون كل منها من برناجمني تدريبيني  اأ�شبوعيني متتاليني . 

-الربامج التدريبية الأ�سبوعية املكونة للربامج التخ�س�سية 

يت�شمن الهيكل االأ�شا�شي للتدريب )48( برناجمًا تدريبيًا مدة كل منها اأ�شبوعًا واحدًا.

-الربامج التدريبية الأ�سبوعية املنفردة

حتتوي خطة املعهد للعام 2019/2018 �شمن الهيكل االأ�شا�شي للتدريب على )14( برنامج تدريبي اأ�شبوعي منفرد. وقد مت 
تطوير وحتديث حمتوى هذه الربامج بحيث تت�شق مع  اخت�شا�شات و�شيا�شات  املعهد وت�شتجيب لالإحتياجات التدريبية يف الدول 

العربية ح�شب مراحلها التنموية املختلفة.

)2( الربامج التدريبية االأ�شبوعية املقرتحة للتنفيذ يف الدول العربية: 

يعر�ض املعهد جمموعة من الربامج التدريبية االأ�شبوعية وعددها )25( برناجمًا تدريبيًا، والتي ال تندرج حاليًا يف قائمة 
الربامج املكونة للهيكل االأ�شا�شي للتدريب، بحيث تكون قابلة للتنفيذ على م�شتوى الدول العربية ح�شب الطلب على اأن يتم تطوير 

احلزمة التدريبية لتعك�ض اأحدث البيانات واملعلومات، وتلبي االحتياجات التدريبية للدولة املعنية. 

)3( الربامج التدريبية التعاقدية )برامج خا�شة بناًء على طلب اجلهة امل�شتفيدة(: 

يقدم املعهد برامج تدريبية متميزة متخ�ش�شة جماعية يف خمتلف املجاالت التدريبية ذات ال�شلة باخت�شا�شته، ويكون ذلك 
بناًء على طلب اجلهات امل�شتفيدة، ويتم ت�شميم هذه الربامج بعد درا�شة وحتديد االحتياجات التدريبية الفعلية للدول واجلهات 
امل�شتفيدة يف القطاعني العام واخلا�ض، ويتم يف �شوء ذلك ت�شميم وتنفيذ الربامج التدريبية الالزمة وفقًا للمناهج واالجتاهات 

احلديثة يف جماالت التدريب، وتت�شم هذه الربامج باملرونة من حيث مكان وزمان انعقادها.

)4( الربامج التدريبية املقدمة من مركز  امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة التابع للمعهد

مركز  خالل  من  املعهد  يقدمها  التي  التدريبية  الربامج  من  قائمة    2019/2018 للعام  التدريبي  الن�شاط  خطة  تت�شمن 
منها  كل  يتكون  متقدمة  تخ�ش�شية  تدريبية  برامج   )3( و  تدريبيًا،  برناجمًا   )28( وعددها  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات 
تدريبيني  برناجمني  من  منها  كل  تتكون  تخ�ش�شية  تدريبية  برامج   )4( كذلك  وتت�شمن  اأ�شبوعية،  تدريبية  برامج  من)6( 
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اأ�شبوعيني، وجتدر االإ�شارة اإلى اأن بع�ض هذه الربامج مت اإدراجها �شمن برامج الهيكل االأ�شا�شي للتدريب، والبع�ض االآخر �شينفذ 
خارج دولة املقر بناًء على طلب من الدول العربية، وتوجه هذه الربامج اإلى كل من: 

)1( رواد االأعمال واأ�شحاب امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. 

)2( العاملني يف املوؤ�ش�شات املعنية بقطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. 

اخلا�شة  التخ�ش�شية  التدريبية  املتقدمة/الربامج  التخ�ش�شية  التدريبية  الربامج   )5(
باجلهات ذات العالقة وتتكون من: 

- برنامج تدريبي تخ�س�سي متقدم

»تدريب املدربني يف جمال ريادة االأعمال وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة« )4 برامج تدريبية اأ�شبوعية(.

- برنامج تدريبي تخ�س�سي متقدم 

»اقت�شاد املعرفة« )4 برامج تدريبية اأ�شبوعية(.

- برنامج تدريبي تخ�س�سي 

»تدريب املدربني يف جمال مهارات القيادة االإبداعية« )2 برنامج تدريبي اأ�شبوعي(.

- برنامج تدريبي تخ�س�سي متقدم 

»اإدارة وتويل التنمية« 

اأ�شبوعية متتالية  العربية« )3 برامج تدريبية  الدول  التنمية يف  اإدارة  للقيادين لرفع قدراتهم بهدف تطوير  »تدريب موجه 
ومتكررة(.

وفيما يلي قوائم الربامج التدريبية التي يقدمها املعهد من �شمن خطته للعام 2019/2018 ومواعيد انعقادها، وملزيد 
التايل  العنوان  التفا�شيل حول و�شف هذه  الربامج وحمتوياتها الرجاء زيارة موقع املعهد على �شبكة االإنرتنت على  من 
يف  للم�شاركة  الرت�شيح  وا�شتمارة  الرت�شيح  واإجراءات  �شروط  تفا�شيل  حول  وللمعلومات   .www.arab-api.org

االأنظمة التدريبية التي يقدمها املعهد انظر �ض )35(. 
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ثانيًا – اخلدمات اال�شت�شارية والدعم امل�ؤ�ش�شي:

اخلدمات اال�شت�شارية
يعتمد الن�شاط اال�شت�شاري والدعم املوؤ�ش�شي اأ�شا�شًا على الطلب املتاأتي من الدول االأع�شاء، وعليه يقوم املعهد باال�شتجابة 
لتلبيته ح�شب القواعد املعمول بها يف هذا ال�شاأن. ت�شعى خطة اال�شت�شارات لعام 2019/2018 جاهدة يف جت�شيد خطة املعهد 
بالن�شاط  االرتقاء  خالل  من  املعهد  عمل  يف  نوعية  نقلة  الإحداث  والهادفة   )2020-2015( لالأعوام  الثامنة  اال�شرتاتيجية 
اال�شت�شاري وتوجيهه لدرا�شة ال�شيا�شات القائمة على ال�شواهد الواقعية ودرا�شة واقرتاح حلول مبتكرة للتحديات التنموية التي 
تواجهها الدول العربية يف خمتلف املجاالت التنموية.  كما ي�شعى املعهد على اإيجاد مكانة مرموقة يف �شوق اال�شت�شارات العربية 
خا�شة يف جمال التخطيط وال�شيا�شات العامة مبا لها من اإمكانات منو مهمة نتيجة الديناميكية االقت�شادية العربية وما ي�شاحبها 

من تفعيل خطط و�شيا�شات واإجراءات حتتاج اإلى �شياغة وتقييم وتفعيل.

وينطوي الن�شاط اال�شت�شاري لعام )2019/2018( على تقدمي خدمات ا�شت�شارية يف جماالت عديدة منها على �شبيل املثال 
ال احل�شر: 

- درا�شة واقرتاح ال�شيا�شات االإنتاجية ال�شلعية واخلدمية احلديثة القائمة على منهجيات بناء العناقيد ال�شناعية وتطوير �شال�شل 
القيمة وحيز املنتجات واخلرائط اال�شتثمارية. 

- اإعداد وتقييم اخلطط االإمنائية للبلدان العربية وا�شتخدام النماذج الكّمية القيا�شية واحلا�شبة للتوازن العام للتقييم القبلي 
ل�شيا�شات التخطيط االقت�شادي. 

والربامج  ال�شيا�شات  واإعداد  االقت�شادي،  والتنويع  الهيكلي  التحول  نظر  وجهة  من  االإنتاجية  القطاعات  اأداء  وتقييم  حتليل   -
املالئمة لتحقيق االأهداف التنموية القطاعية.

- اإعــداد الدرا�شــات اخللفية املطلوبة لوثائق ا�شرتاتيجيات االإقالل من الفقر يف الدول العربية ذات الدخل املتو�شط واملنخف�ض، 
مبا يف ذلك توزيع الفقر وحالة توزيع االإنفاق، ودرا�شات م�شتويات احلرمان يف جماالت ال�شحة والتغذية والتعليم واال�شكان 

واخلدمات االجتماعية. 

اإعداد التقارير الوطنية للتناف�شية، خ�شو�شًا فيما يتعلق بح�شاب املوؤ�شرات الفرعية للتناف�شية واملوؤ�شر املركب، وا�شتك�شاف   -
ال�شيا�شات والربامج التي من �شاأنها تعزيز تناف�شية البلد املعني.

- اإعداد التقارير الوطنية واالإقليمية للتنمية الب�شرية.

- حتليل وتقييم اأداء اأ�شواق العمل، مبا يف ذلك تقدير معّدالت البطالة وتقييم ال�شيا�شات والربامج املتبعة واآثارها وطرق تعديلها، 
وذلك على �شوء ما حتدده اجلهات امل�شتفيدة من اأهداف تنموية.

- اإعداد التقارير الوطنية واالإقليمية اخلا�شة بتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، وا�شتك�شاف ال�شيا�شات والربامج التي من �شاأنها 
االرتقاء بقدرة الدول على حتقيق مثل هذه االأهداف.
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- حتليل وتقييم كفاءة القطاع املايل )التاأمني وامل�شارف واأ�شواق راأ�ض املال(، وا�شتك�شاف املبادرات املوؤ�ش�شية التي ينبغي اتخاذها 
لتذليل العوائق التي حتّد من بلوغ درجات اأعلى من الكفاءة االإنتاجية.

- اإعداد اخلرائط اال�شتثمارية على امل�شتوى القطاعي واجلغرايف وتقييم الفر�ض اال�شتثمارية وربطها باالأولويات التنموية. 

- حتليل وتقييم الكفاءة االقت�شادية لنظم التعليم، وا�شتك�شاف ال�شيا�شات والربامج املالئمة لتطويرها.

- بناء النماذج االقت�شادية القيا�شية ومناذج التوازن القابلة للح�شاب، مبا يف ذلك م�شفوفات احل�شابات االجتماعية، وتطويرها 
للدول كل ح�شب معطياته، واإجراء املحاكاة لتاأثري خمتلف ال�شيا�شات، وا�شتك�شاف ال�شيناريوهات امل�شتقبلية لالقت�شاديات. 

- قطاع ريادة االأعمال وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة وخرائط اال�شتثمار اخلا�شة بها.

- تقييم جودة الدرا�شات والتقارير التي تعدها جهات اأخرى، واإ�شداء امل�شورة فيما تت�شمنه من �شيا�شات وبرامج تنموية.

- تقييم ال�شيا�شات القطاعية وخا�شة املالية واجلبائية والنقدية و�شيا�شات االقت�شاد الكلي والتجارة اخلارجية والنمو االقت�شادي 
والت�شغيل.

يف �سبيل تعزيز خدماته ال�ست�سارية، �سوف يعمل املعهد على: 

- تكثيف وتعزيز وت�شويق اخلدمات اال�شت�شارية �شمن تخ�ش�شات املعهد التي تخدم اإدارة التنمية االقت�شادية واالجتماعية.

- الت�شويق املالئم خلطط املعهد وما تت�شمنه من خدمات ا�شت�شارية، اأو من خالل تفعيل قنوات االت�شال املبا�شرة مع اجلهات املعنية.

واقرتاح  املن�شبطة،  املنهجيات  وفق  تقدمي احللول  نحو  ُموجهة  املعهد، وجعلها  ُيقدمها  التي  اال�شت�شارية  التقارير  رفع جودة   -
�شيا�شات حُمددة ح�شب مو�شوع اال�شت�شارة.

- تن�شيق الن�شاط البحثي للمعهد وربطه بالن�شاط اال�شت�شاري، وذلك لتحقيق التواوؤم واالرتباط يف عمل املعهد، وتطوير ُقدرات 
اجلهاز الفني باملعهد على تنفيذ الدرا�شات امليدانية التطبيقية.

- موا�شلة بناء قاعدة بيانات الكفاءات العربية يف جماالت التنمية والتخطيط، وذلك الإ�شهامها واال�شتعانة بها عند ال�شرورة، 
لتو�شيع دائرة خدمات املعهد اال�شت�شارية.

- العمل على تقييم جودة واأثر اال�شت�شارات من خالل الت�شاور مع املوؤ�ش�شات العربية التي نفذ لها املعهد درا�شات وقدم لهل 
دعما فنيا.

يف اإطار املزج ما بني منهج الطلب والعر�ض العمل يف جمال اال�شت�شارات يقرتح تنفيذ درا�شات ا�شت�شارية مرتبطة بالن�شاط 
البحثي وبناءا على قراءة املعهد للتحديات التنموية للدول العربية، وتكون يف �شكل درا�شات ميدانية بحيث ت�شتمل الدرا�شة على 

منهجية موحدة ومنوذج مطور من طرف املعهد ويطبق على عينة من الدول العربية.   
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الدعم املوؤ�ض�ضي

يويل املعهد اهتمامًا يف تقدمي الدعم املوؤ�ش�شي التنموي للدول العربية االأع�شاء وذلك من خالل م�شاهمة املعهد يف اقرتاح 

احللول وتقدمي الدعم الفني وفق عدة �شيغ تت�شم باملرونة وتنفذ ح�شب الرتتيبات التي يتم االتفاق عليها. ومن بني هذه ال�شيغ 

ميكن االإ�شارة الى: 

- االجتماع مبا�شرة مع متخذي القرار واالأجهزة الفنية ملناق�شة املنهجيات واحللول املالئمة ونقل اخلربة.

- تنظيم زيارات ميدانية لفهم االإ�شكاالت التنموية وكتابة تقارير الدعم الفني وعر�شها ومناق�شتها.

- امل�شاهمة يف عمليات التدريب اأثناء العمل من خالل تواجد خرباء املعهد يف اأماكن العمل وتقدمي التدريب االزم لنقل و�شقل 

املهارات.

- اإعارة خرباء املعهد اأو انتدابهم ملدة حمدودة وح�شب تخ�ش�شاتهم وذلك للعمل يف املوؤ�ش�شات ويف اإطار م�شاريع حمدودة.

- ا�شتقبال املدراء والفنيني واملتخ�ش�شني والباحثني من خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية والتنموية العربية، على �شبيل االإعارة، 

لق�شاء فرتة زمنية حمددة يف املعهد للعمل واال�شتفادة من خربات املعهد ولتعزيز قدراتهم من خالل امل�شاركة واالطالع 

على �شري العمل واإجراءاته يف املعهد وفق برامج زمنية حمددة يتم االتفاق عليها بني املعهد واجلهات احلكومية الراغبة 

بذلك.

ثالثًا - البح�ث والدرا�شات:

خطة  فاإن  والدرا�شات،  البحوث  اإعـــــــــــداد  خالل  من  املوؤ�ش�شي  والدعم  اال�شت�شاري  العمل  لتن�شيط  املعهد  توجه  على  تاأكيدًا 

البحوث للعام )2019/2018( �شتعك�ض هذا التوجه، كما �شتعتمد مقاربة ا�شتباقية ومتعددة التخ�ش�شات يف جمال البحوث ب�شكل 

يخدم احتياجات االإدارة االقت�شادية واالجتماعية يف الدول العربية ح�شب ما ورد يف اال�شرتاتيجية الثامنة للمعهد )2020-2015(، 

وتتج�شد هذه املقاربة يف العنا�شر التالية :

- الرتكيز على البحوث التطبيقية الالزمة لدعم القرار يف الدول العربية با�شتخدام االأ�شاليب التحليلية الكمّية والنوعية لتحديد 

الظواهر والتحديات واقرتاح ال�شيا�شات التنموية �شمن خطط عمل.  

- التغذية املتبادلة ما بني خمرجات االأن�شطة البحثية، واأن�شطة التدريب واال�شت�شارات، وبال�شكل الذي ي�شاعد يف تعزيز التكامل 

واالعتماد املتبادل ما بني االأن�شطة واأهداف املعهد. 

- ا�شتخدام �شيغ بحثية خمتلفة للتعامل مع حتديات التنمية العربية االقت�شادية واالجتماعية املختلفة مبا يتوافق مع و�شائط 

الن�شر املختلفة املتاحة على غرار »تقرير التنمية العربية«، وجملة املعهد )جملة التنمية وال�شيا�شات االقت�شادية( واأعداد ج�شر 

التنمية والدرا�شات التنموية. باالإ�شافة اإلى ذلك، ي�شعى املعهد الى ن�شر فكره التنموي ونتائج جهوده البحثية من خالل امل�شاركة 

يف الندوات واالجتماعات وامل�شاهمة يف املجالت املحّكمة املحلية واالإقليمية والدولية. 
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رابعًا - اللقاءات التنم�ية: 

االإمنائية  املنطلقات  على   2018/2019 العام  خالل  املعهد  �شيعقدها  التي  التنموية  اللقاءات  ت�شتند 
باالإ�شافة  التنموية،  اللقاءات  من  العديد  �شيتم عقد  ، حيث  للمعهد )2020-2015(  الثامنة  لال�شرتاتيجة 
املعهد. ويعتمد  ُتعقد يف مقر  نقا�شية وحما�شرات عامة  بتنظيم موؤترات وحلقات  العمل  �شي�شتمر  اإلى ذلك، 
املعهد يف تنفيذ هذه اللقاءات التنموية على تطوير �شراكات مع املوؤ�ش�شات واالأجهزة ذات العالقة بهدف �شبط 
التكاليف وزيادة وتعميم الفائدة من هذه اللقاءات. وتتمثل اللقاءات التنموية لعام 2018 / 2019  يف عقد 

اللقاءات التالية :

- امللتقى االقت�شادي االأول حول "تكني اأ�شواق االأوراق املالية": ُينظمه املعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع موؤ�ش�شة 

�شكور لال�شت�شارات وعدد من املوؤ�ش�شات الر�شمية يف دولة الكويت، وذلك خالل الفرتة 27-29 نوفمرب 2018.

الكويتية  املياه  جمعية  مع  بالتعاون  للتخطيط  العربي  املعهد  ينظمه  والطاقة«:  »املياه  الدويل  	  املوؤتر 

»ك�شريك ا�شرتاتيجي«، وذلك خالل الربع االأخري من عام 2018 يف مقر املعهد بدولة الكويت .

	 ندوة حول »الطاقة اال�شتيعابية للداخلني اجُلدد يف اأ�شواق العمل العربية«: ينظمها املعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع 

اجلمعية العربية للبحوث االقت�شادية، وذلك خالل الربع االأخري من العام احلايل 2018 يف مقر املعهد بدولة الكويت. 

ينظمــــــــــــــــه املعهـــــــــــــــد العربــــــــــي للتخطيــــــط  موؤتر حول »اإ�شــــــــــــــــالح التعليـــــــــــــم يف الــــــــدول العربيـــــــــــة«: 	 

بالتعاون مع  كل من جامعة الدول العربية – مركز تون�ض، واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )الك�شو(، ومعهد 

التخطيط القومي، وذلك خالل يومني يف الربع االأول من عام 2019، يف مدينة تون�ض باجلمهورية التون�شية. 

اأفريقيــــــــــا       	 املوؤتر ال�شنوي »ل�شبكة معاهد ومراكز التدريــــــب احلكوميـــــــة يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمـــال 

GIFT-MENA« : ُينظمه املعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع معهد با�شل فليحان املايل واالقت�شادي خالل 

العام املقبل 2019، وهو لقاء �شنوي تنظمه االأمانة العامة لل�شبكة بهدف تبادل اخلربات واالآراء حول موا�شيع 

التدريب وتطوير القدرات. 

•احللقات النقا�سية واملحا�سرات العامة: 	

	 ُيخطط املعهد العربي للتخطيط لعقد عدد من احللقات النقا�شية/ املحا�شرات، بحيث تتناول اأهم الق�شايا 

العربية. هذا و�شت�شتمل هذه احللقات/املحا�شرات على  العام يف خمتلف الدول  امل�شتجدة ذات االهتمام 
دعوة  عدد من ممثلي الدول العربية يف جمل�ض اأمناء املعهد،  وخرباء من خمتلف الدول العربية، باالإ�شافة 

اإلى اخلرباء من دولة املقر لتناول عدد من الق�شايا التنموية امل�شتجدة.
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خام�شًا - الن�شر:

الن�شر  توفري  اإلى  الن�شر  ن�شاط  يهدف   ،)2020-2015( للمعهد  الثامنة  لال�شرتاتيجية  االإمنائية  املنطلقات  على  اعتمادًا 
العلمي والبحوث التطبيقية ومعاجلتها ب�شكل متخ�ش�ض ومنهجي لتوفري مرتكزات ل�شناع ال�شيا�شات والقرارات، يتوقع اأن يتم 

اإ�شدار املطبوعات التالية خالل العام 2019/2018: 

	 العددين االأول والثاين من املجلد الواحد والع�شرين ملجلة التنمية وال�شيا�شات االقت�شادية.

( عدد من �شل�شلة »ج�شر التنمية«.  	12(

( اأعداد من �شل�شلة »درا�شات تنموية«.  	7(

	 اأعداد من �شل�شلة اأوراق العمل )يتحدد عددها ح�شب الن�شاط البحثي(.

* مزيد من التفا�شيل حول اإ�شدارات املعهد وقائمة باأحدث االإ�شدارات )�ض. 39 (

�شاد�شًا - ريادة االأعمال: 

يف اإطار عمل املعهد على حتقيق االأهداف التي ت�شمنتها اال�شرتاتيجية الثامنة لالأعوام )2015-2020( خ�شو�شًا 
تلك التي تتعلق بريادة االأعمال وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، وانطالقًا من فل�شفة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
التي  يتبناها املعهد العربي للتخطيط والقائمة على االإبداع واالبتكار  يف تاأ�شي�ض وبناء وت�شغيل وتطوير  هذه امل�شروعات، 
والفكر الذي ي�شجع ويتبنى االأفكار اال�شتثمارية اجلديدة التي تت�شف بارتفاع القيمة امل�شافة وم�شتويات الت�شغيل يف 
كافة القطاعات االقت�شادية، حر�ض املعهد على بذل كافة اجلهود الرامية اإلى تعزيز حجم ونوعية اخلدمات والن�شاطات 
التدريبية واال�شت�شارية والبحثية التي يقدمها يف جمال ريادة االأعمال وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من خالل مركز 
من خالل  املعهد  اأهدافه  حتقيق  على  يعمل  والذي  الغر�ض  لهذا  املعهد  اأ�ّش�شه  الذي  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات 
خدمات  اإلى  اإ�شافة  التنموية،   وامللتقيات  والن�شر  املوؤ�ش�شي  والدعم  واال�شت�شارات  التدريب  ن�شاطات  يف  م�شاهمته 
الكوت�شنج Coaching  والتوجيه الفعال Mentoring . ملزيد من املعلومات حول الربامج التي يقدمها املركز ميكن 

.www.arab-api. org زيارة املوقع االلكرتوين للمعهد على العنوان

 �شابعًا - املعل�ماتية: 

اإطار توجهات و�شيا�شات املعهد لتعزيز جهوده االإمنائية وتو�شيع نطاقها وب�شكل خا�ض يف جمال املعلوماتية، قام املعهد  يف 
باإن�شاء مركز املعلومات، وهو مركز اإلكرتوين متكامل يهدف اإلى تقدمي الدعم املعلوماتي للمتدربني والباحثني وذوي االخت�شا�ض 

واالهتمام ب�شوؤون التنمية االقت�شادية، وذلك من خالل مكوناته التي ت�شمل  على: 

- املكتبة االإلكرتونية. 

- قواعد البيانات االإقليمية والدولية ، والدوريات االلكرتونية. 

-  قاعدة بيانات وثائق املعهد. 

- قاعدة بيانات اخلرباء العرب. 
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- التداول االإلكرتوين لالأن�شطة االإمنائية والفكرية للمعهد.

- اال�شدارات االإلكرتونية لعدد من املوؤ�ش�شات الدولية.

- ق�شم احلا�شب االآيل ووحدة الن�شر العلمي بهدف توفري دعم تقني معلوماتي جلميع امل�شتفيدين. 

حديثة،  اإلكرتونية  واأ�شاليب  بو�شائل  االخت�شا�ض  وذوو  واملتدربون  الباحثون  منها  التي ي�شتفيد  والتقارير  البحوث  ن�شر   -
وذلك ملا للمعلوماتية من دور يف حت�شني االأداء التنموي وتنمية القدرات الب�شرية. وامل�شاهمة يف بناء فكر تنموي حديث. 
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 الربامج التدريبية

الربامج التدريبية �شمن الهيكل االأ�شا�شي للتدريب
- )24( برنامج تدريبي تخ�ش�شي.

- )48( برنامج تدريبي اأ�شبوعي املكونة للربامج التدريبية التخ�ش�شية.
- )14( برامج تدريبية اأ�شبوعية منفردة.

الربامج التدريبية خارج الهيكل االأ�شا�شي للتدريب.
الربامج التدريبية االأ�شبوعية املقرتحة للتنفيذ يف الدول العربية. 

الربامج التدريبية املقدمة من مركز امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة التابع للمعهد.
اخلا�شة  التخ�ش�شية  التدريبية  الربامج   / املتقدمة  التخ�ش�شية  التدريبية  الربامج 

باجلهات ذات العالقة.  
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قائمة الربامج التدريبية

ومواعيدها
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جدول رقم )1(:   الربامج التدريبية التخ�س�سية

الربامج التدريبية الأ�سبوعية املكونة للربامج التدريبية التخ�س�سيةالربامج التدريبية التخ�س�سية

التقييم البيئي والتنمية امل�شتدامة �شيا�شات واأهداف التنمية امل�شتدامة. 1

البيئة والتنمية امل�شتدامة وتقييم االأثر البيئي 2018/10/212018/11/1

تنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة الدعم املوؤ�ش�شي للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. 2

تويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة2018/10/212018/11/1

تطوير اإدارات التدريب وقيا�ض العائد من التدريب اآليات تطوير اإدارات التدريب يف القطاع العام. 3

تقييم الن�شاط التدريبي وقيا�ض العائد من التدريب2018/10/212018/11/1

قيا�ض الكفاءة والفعالية واالإ�شالح االإداري يف القطاع العام طرق تقييم الكفاءة والفعالية يف القطاع العام. 4

االإ�شالح االإداري واملوؤ�ش�شي وق�شايا التنمية2018/11/42018/11/15

ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات تنمية القطاع اخلا�ض �شيا�شات تنمية القطاع اخلا�ض. 5

ا�شرتاتيجيات واأ�شاليب ترويج الفر�ض اال�شتثمارية وا�شتقطاب اال�شتثمار 2018/11/42018/11/15
االأجنبي املبا�شر

االأ�شواق واال�شتثمارات املالية والتنمية االأ�شواق املالية والتنمية. 6

تقييم االأدوات واال�شتثمارات املالية2018/11/42018/11/15

امل�شوحات امليدانية وموؤ�شرات �شوق العمل مهارات بناء وحتليل امل�شوحات امليدانية. 7

مهارات حتليل موؤ�شرات �شوق العمل2018/12/22018/12/13

اإعداد وحتليل التقارير االقت�شادية مهارات حتليل البيانات واإعداد التقارير االقت�شادية الكلية. 8

مهارات حتليل التقارير االقت�شادية املحلية واالإقليمية والدولية2018/12/22018/12/13

تدريب املدربني يف جمال امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة اأ�شا�شيات التدريب. 9

اأ�شاليب التدريب يف جمال امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة2018/12/162018/12/27

التخطيط االقت�شادي واالجتماعي مراحل واأ�شاليب التخطيط االقت�شادي واالجتماعي. 10

اآليات متابعة وتقييم اخلطط التنموية القومية2018/12/162018/12/27

التعاقدات احلكومية وقواعد واإجراءات احل�شول على  11 .
قواعد واإجراءات احل�شول على ال�شلع واخلدمات   ال�شلع واخلدمات   

اأ�ش�ض وقواعد تنظيم التعاقدات احلكومية2018/12/162018/12/27
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الربامج التدريبية الأ�سبوعية املكونة للربامج التدريبية التخ�س�سيةالربامج التدريبية التخ�س�سية

�شيا�شات التجارة اخلارجية وحتديات العوملة �شيا�شات التجارة الدولية والتنمية. 12

حتديات العوملة والتكتالت االإقليمية2019/1/62019/1/17

�شيا�شات الرعاية واإدارة املخاطر االجتماعية طرق واأ�شاليب اإدارة املخاطر االجتماعية. 13

�شيا�شات الرعاية االجتماعية2019/1/62019/1/17

احل�شابات القومية  والنمذجة االقت�شادية نظم احل�شابات القومية ومهارات تركيب م�شفوفة احل�شابات االجتماعية. 14

ا�شتخدام النمذجة يف ر�شم وحتليل ال�شيا�شات االقت�شادية2019/1/202019/1/31

التدفقات املالية االأجنبية والتنمية التدفقات املالية الر�شمية والتنمية. 15

التدفقات املالية اخلا�شة والتنمية2019/2/32019/2/14

ال�شيا�شات الداعمة القت�شاد املعرفة  اقت�شاد املعرفة وق�شايا التنمية. 16

ال�شيا�شات والربامج الداعمة القت�شاد املعرفة 2019/2/32019/2/14

التمويل االإ�شالمي وامل�شارف االإ�شالمية والتنمية  التمويل االإ�شالمي والتنمية . 17

امل�شارف االإ�شالمية والتنمية2019/2/32019/2/14

�شيا�شات وبرامج الت�شغيل وتخفيف الفقر �شيا�شات وبرامج تخفيف الفقر. 18

�شيا�شات وبرامج الت�شغيل2019/3/32019/3/14

اآليات التحول اإلى اقت�شاد قائم على املعرفة  مهارات بناء ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات وطنية قائمة على اقت�شاد املعرفة . 19

اآليات تطوير املوؤ�ش�شات من منظور اقت�شاد املعرفة 2019/3/32019/3/14

�شيا�شات وبرامج التمكني االقت�شادي واالجتماعي �شيا�شات وبرامج التمكني االقت�شادي . 20

�شيا�شات وبرامج التمكني االجتماعي 2019/3/32019/3/14

�شيا�شات التنمية ال�شناعية والزراعية �شيا�شات التنمية ال�شناعية. 21

�شيا�شات التنمية الزراعية2019/4/72019/4/18

درا�شات اجلدوى وتقييم امل�شروعات التنموية اإعداد درا�شات اجلدوى للم�شروعات التنموية. 22

تقييم الربامج وامل�شروعات التنموية2019/4/72019/4/18

�شيا�شات التنمية الب�شرية و�شوق العمل التنمية الب�شرية وا�شرتاتيجيات التنمية. 23

�شيا�شات التعليم و�شوق العمل2019/4/72019/4/18

تطبيقات الالمركزية و�شيا�شات التنمية املحلية تطبيقات الالمركزية والتنمية املحلية. 24

ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات التنمية املحلية 2019/4/212019/5/2
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جدول رقم )2(: الربامج التدريبية الأ�سبوعية املكونة للربامج التدريبية التخ�س�سية

فرتة التنفيذالربامج التدريبية الأ�سبوعية 

�شيا�شات واأهداف التنمية امل�شتدامة 1 .2018/10/212018/10/25

الدعم املوؤ�ش�شي للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 2 .2018/10/212018/10/25

اآليات تطوير اإدارات التدريب يف القطاع العام 3 .2018/10/212018/10/25

البيئة والتنمية امل�شتدامة وتقييم االأثر البيئي  4 .2018/10/282018/11/1

تويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 5 .2018/10/282018/11/1

تقييم الن�شاط التدريبي وقيا�ض العائد من التدريب 6 .2018/10/282018/11/1

طرق تقييم الكفاءة والفعالية يف القطاع العام 7 .2018/11/42018/11/8

�شيا�شات تنمية القطاع اخلا�ض 8 .2018/11/42018/11/8

االأ�شواق املالية والتنمية 9 .2018/11/42018/11/8

االإ�شالح االإداري واملوؤ�ش�شي وق�شايا التنمية 10 .2018/11/112018/11/15

ا�شرتاتيجيات واأ�شاليب ترويج الفر�ض اال�شتثمارية وا�شتقطاب اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر 11 .2018/11/112018/11/15

تقييم االأدوات واال�شتثمارات املالية 12 .2018/11/112018/11/15

مهارات بناء وحتليل امل�شوحات امليدانية 13 .2018/12/22018/12/6

مهارات حتليل البيانات واإعداد التقارير االقت�شادية الكلية 14 .2018/12/22018/12/6

مهارات حتليل موؤ�شرات �شوق العمل 15 .2018/12/92018/12/13

مهارات حتليل التقارير االقت�شادية املحلية واالإقليمية والدولية 16 .2018/12/92018/12/13

اأ�شا�شيات التدريب 17 .2018/12/162018/12/20

واأ�شاليب التخطيط االقت�شادي واالجتماعي 2018/12/162018/12/20مراحل . 18

قواعد واإجراءات احل�شول على ال�شلع واخلدمات    19 .2018/12/162018/12/20

اأ�شاليب التدريب يف جمال امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 20 .2018/12/232018/12/27

اآليات متابعة وتقييم اخلطط التنموية القومية 21 .2018/12/232018/12/27

اأ�ش�ض وقواعد تنظيم التعاقدات احلكومية 22 .2018/12/232018/12/27

�شيا�شات التجارة الدولية والتنمية 23 .2019/1/62019/1/10

طرق واأ�شاليب اإدارة املخاطر االجتماعية 24 .2019/1/62019/1/10
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فرتة التنفيذالربامج التدريبية الأ�سبوعية 

حتديات العوملة والتكتالت االإقليمية 25 .2019/1/132019/1/17

�شيا�شات الرعاية االجتماعية 26 .2019/1/132019/1/17

نظم احل�شابات القومية ومهارات تركيب م�شفوفة احل�شابات االجتماعية 27 .2019/1/202019/1/24

ا�شتخدام النمذجة يف ر�شم وحتليل ال�شيا�شات االقت�شادية 28 .2019/1/272019/1/31

والتنمية 2019/2/32019/2/7التدفقات املالية الر�شمية . 29

اقت�شاد املعرفة وق�شايا التنمية 30 .2019/2/32019/2/7

التمويل االإ�شالمي والتنمية  31 .2019/2/32019/2/7

والتنمية 2019/2/102019/2/14التدفقات املالية اخلا�شة . 32

ال�شيا�شات والربامج الداعمة القت�شاد املعرفة  33 .2019/2/102019/2/14

امل�شارف االإ�شالمية والتنمية 34 .2019/2/102019/2/14

�شيا�شات وبرامج تخفيف الفقر 35 .2019/3/32019/3/7

مهارات بناء ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات وطنية قائمة على اقت�شاد املعرفة  36 .2019/3/32019/3/7

�شيا�شات وبرامج التمكني االقت�شادي  37 .2019/3/32019/3/7

�شيا�شات وبرامج الت�شغيل 38 .2019/3/102019/3/14

اآليات تطوير املوؤ�ش�شات من منظور اقت�شاد املعرفة  39 .2019/3/102019/3/14

�شيا�شات وبرامج التمكني االجتماعي  40 .2019/3/102019/3/14

�شيا�شات التنمية ال�شناعية 41 .2019/4/72019/4/11

اإعداد درا�شات اجلدوى للم�شروعات التنموية 42 .2019/4/72019/4/11

التنمية الب�شرية وا�شرتاتيجيات التنمية 43 .2019/4/72019/4/11

�شيا�شات التنمية الزراعية 44 .2019/4/142019/4/18

تقييم الربامج وامل�شروعات التنموية 45 .2019/4/142019/4/18

�شيا�شات التعليم و�شوق العمل 46 .2019/4/142019/4/18

تطبيقات الالمركزية والتنمية املحلية 47 .2019/4/212019/4/25

ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات التنمية املحلية  48 .2019/4/282019/5/2
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جدول رقم )3(: الربامج التدريبية الأ�سبوعية املنفردة

فرتة التنفيذالربامج التدريبية الأ�سبوعية 

العون االإمنائي العربي والدويل 1 .2018/11/252018/11/29

بناء وتنمية القدرات املوؤ�ش�شية للمجتمعات املحلية 2 .2018/11/252018/11/29

اإعداد وتقييم درا�شات اجلدوى للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 3 .2018/11/252018/11/29

اأدوات التمويل االإ�شالمي وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 4 .2018/12/22018/12/6

االقت�شاد والتمويل االإ�شالمي  5 .2018/12/92018/12/13

القيادة االإبداعية واالإبتكار املوؤ�ش�شي يف االإدارة احلكومية 6 .2019/1/62019/1/10

مهارات االإبداع واالبتكار يف جمال امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 7 .2019/1/132019/1/17

ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات التنمية االقت�شادية 8 .2019/1/202019/1/24

و�شائل الدفع واآليات ال�شمان يف التجارة اخلارجية 9 .2019/1/202019/1/24

التخطيط اال�شرتاتيجي 10 .2019/1/272019/1/31

العربي 2019/1/272019/1/31�شيا�شات التنويع االقت�شادي يف الوطن . 11

تطبيقات احلوكمة واالإ�شالح املوؤ�ش�شي يف القطاع احلكومي 12 .2019/2/172019/2/21

�شيا�شات تعزيز القدرة التناف�شية وتنمية ال�شادرات 13 .2019/2/172019/2/21

مهارات حتديد االحتياجات التدريبية  والتخطيط الوظيفي 14 .2019/2/172019/2/21
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جدول رقم )4(: الربامج التدريبية الأ�سبوعية املقرتحة للتنفيذ يف الدول العربية

الربامج التدريبية

آليات تطوير النظام املصرفي ومتويل التنمية  1 .

حتليل قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة وكتابة التقارير. 2 

اتفاقيات التجارة العاملية وآثارها على االقتصاديات العربية 3 .

مهارات حتليل منوذج املدخالت واخملرجات 4 .

تطبيقات الالمركزية في إدارة التنمية 5 .

االقتصاد لغير االقتصاديني 6 .

السياسة املالية والتنمية 7 .

تقييم املشروعات في إطار اخلطط االقتصادية 8 .

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص والتنمية 9 .

إعداد اخلرائط االستثمارية 10 .

إعداد ميزانية البرامج وتقييم األداء 11 .

إدارة األزمات االقتصادية واملالية 12 .

مناهج استشراف املستقبل والدراسات املستقبلية 13 .

سياسات وبرامج التنمية الريفية 14 .

سياسات تنمية الصادرات 15 .

التجارة االلكترونية والتنمية 16 .

من الفكرة إلى التشغيل والتطوير مشروعك الصغير.. . 17

آليات تعزيز التعاون االقتصادي العربي 18 .

إدارة وترشيد استهالك املياه  19 .

اإلدارة االقتصادية للموارد املائية  20 .

القيادة االبداعية والتميز املؤسسي 21 .

آليات متكني املرأة  وتعزيز دورها التنموي 22 .

آليات متكني الشباب وتعزيز دورهم التنموي 23 .

استراتيجية تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 24 .

تخطيط املسار الوظيفي وتقييم الوظائف 25 .

* يتم حتديد فرتة انعقاد الربنامج باالتفاق مع اجلهة الطالبة يف الدولة.
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جدول رقم )5(: الربامج التدريبية اخلا�سة مبركز امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة التابع للمعهد 

)5-اأ( اأوًل : الربامج التدريبية التخ�س�سية املتقدمة / الربامج التدريبية التخ�س�سية

املوجهة اإلى رّواد الأعمال واأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

الربنامج التدريبي التخ�ش�شي املتقدم /
الربنامج التدريبي التخ�ش�شي

الربامج التدريبية املكونة للربنامج التدريبي التخ�ش�شي املتقدم/ 
للربنامج التدريبي التخ�ش�شي

برنامج تدريبي تخ�ش�شي متقدم حول
ريادة االأعمال

)6 برامج تدريبية اأ�شبوعية(

م�شروعك ال�شغري.. من الفكرة اإلى الت�شغيل والتطوير

اإعداد وتقييم درا�شات اجلدوى للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

اإعداد خطط العمل للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

تويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

اإدارة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

ت�شويق امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

برنامج تدريبي تخ�ش�شي حول
ريادة االأعمال وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

)برناجمني تدريبيني اأ�شبوعيني(

م�شروعك ال�شغري.. من الفكرة اإلى الت�شغيل والتطوير

اإعداد وتقييم درا�شات اجلدوى للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة
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ب( ثانيًا :  الربامج التدريبية التخ�س�سية املتقدمة / الربامج التدريبية التخ�س�سية   -5(

املوجهة اإلى العاملني يف املوؤ�س�سات املعنية بقطاع  امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

الربنامج التدريبي التخ�ش�شي املتقدم/ 
الربنامج التدريبي التخ�ش�شي

الربامج التدريبية املكونة للربنامج التدريبي التخ�ش�شي املتقدم/ 
للربنامج التدريبي التخ�ش�شي

برنامج تدريبي تخ�ش�شي متقدم حول
 تويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

)6 برامج تدريبية اأ�شبوعية(

 تويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة  

اإعداد وتقييم درا�شات اجلدوى للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شط

خماطر االئتمان وربحية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

اإدارة وحت�شيل الديون املتعرثة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

اأدوات التمويل االإ�شالمي وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

 اأ�شاليب التدريب يف جمال امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

برنامج تدريبي تخ�ش�شي متقدم حول 
تنمية وتطوير امل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة

)6 برامج تدريبية اأ�شبوعية(

الدعم املوؤ�ش�شي للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

تويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة  

�شيا�شات تعزيز تناف�شية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

اإعداد اخلرائط اال�شتثمارية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

التخطيط اال�شرتاتيجي للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

 اأ�شاليب  التدريب يف جمال امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

برنامج تدريبي تخ�ش�شي حول
 تنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

)برناجمني تدريبيني اأ�شبوعيني(

الدعم املوؤ�ش�شي للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

تويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

برنامج تدريبي تخ�ش�شي حول 
اإعداد اخلرائط اال�شتثمارية وتقييم امل�شروعات

)برناجمني تدريبيني اأ�شبوعيني(

اإعداد اخلرائط اال�شتثمارية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

اإعداد وتقييم درا�شات اجلدوى للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

برنامج تدريبي تخ�ش�شي حول 
التخطيط اال�شرتاتيجي وتنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

)برناجمني تدريبيني اأ�شبوعيني(

التخطيط اال�شرتاتيجي للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

اإعداد اخلرائط اال�شتثمارية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة
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جدول )5- ج( الربامج التدريبية الأ�سبوعية 

املوجهة اإلى رواد الأعمال واأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

م�شروعك ال�شغري.. من الفكرة اإلى الت�شغيل والتطوير 1 .

اإعداد وتقييم درا�شات اجلدوى للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 2 .

اإعداد خطط العمل للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 3 .

تويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة    4 .

اإدارة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 5 .

ت�شويق امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 6 .

حما�شبة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة  7 .

حقوق االمتياز وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 8 .

احلماية القانونية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة   9 .

امل�شرتيات احلكومية وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة   10 .

الت�شويق االإلكرتوين للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 11 .

تقييم امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة القائمة 12 .
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جدول )5- د(: الربامج التدريبية الأ�سبوعية 

املوجهة اإلى  العاملني يف املوؤ�س�سات املعنية بقطاع امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

الدعم املوؤ�ش�شي للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة تويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة . 1 2 .

اإعداد وتقييم درا�شات اجلدوى للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة حا�شنات االأعمال وتنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. 3 4 .

�شيا�شات تعزيز تناف�شية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة حتليل قطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة وكتابة التقارير . 5 6 .

اأدوات التمويل االإ�شالمي وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة خماطر االئتمان وربحية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. 7 8 .

اإدارة وحت�شيل الديون املتعرثة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 9 .
اآليات تكني وتفعيل م�شاركة املراأة يف قطاع  امل�شروعات  10 .

ال�شغرية واملتو�شطة

اإعداد اخلرائط اال�شتثمارية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة التخطيط اال�شرتاتيجي للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. 11 12 .

حقوق االمتياز  وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة تقييم وتطوير موؤ�ش�شات التمويل االأ�شغر   . 13 14 .

حتليل �شال�شل القيمة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة . 16 اأ�شاليب التدريب يف جمال امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. 15
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جدول )5- هـ( خام�سًا: الور�ش التدريبية الق�سرية 

اخلا�سة مبركز امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

و�شائل 1- االإدارة االحرتافية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة خالل  من  ال�شغرية  امل�شروعات  ت�شويق  مهارات   -2
التوا�شل االجتماعي

3- االأخطاء ال�شائعة يف درا�شات اجلدوى للم�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة

واملتو�شطة ال�شغرية  امل�شروعات  يف  املبيعات  اإدارة   -4

ال�شغرية للم�شروعات  التجاري  العمل  منوذج  واملتو�شطة5-   ال�شغرية  للم�شروعات  العمل  خطة   -6

واملتو�شطة ال�شغرية  للم�شروعات  الت�شويق  وخطة  ا�شرتاتيجية  واملتو�شطة7-  ال�شغرية  للم�شروعات  املحا�شبة  اأ�شا�شيات   -8

واملتو�شطة ال�شغرية  امل�شروعات  يف  واالنتاجية  الوقت  اإدارة  للم�شروعات 9-  اال�شتثمارية  والفر�ض  االأفكار  ا�شتك�شاف   -10
ال�شغرية واملتو�شطة

11- مرتكزات حتديد ال�شكل القانوين للم�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة 

ال�شغرية  للم�شروعات  املالية  والقوائم  املايل  التحليل   -12
واملتو�شطة

واملتو�شطة ال�شغرية  امل�شروعات  يف  املخزون  اإدارة  اأ�شا�شيات  واملتو�شطة13-  ال�شغرية  وامل�شروعات  اال�شتثمار  خرائط   -14

واملتو�شطة15- القيادة االإبداعية واالبتكار يف امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة ال�شغرية  امل�شروعات  تقييم  اأ�شا�شيات   -16

واملتو�شطة ال�شغرية  امل�شروعات  يف  واملناف�شة  الت�شعري  اآليات  واملتو�شطة17-  ال�شغرية  وامل�شروعات  االمتياز  حق   -18

ال�شغرية  امل�شروعات  يف  الب�شرية  املوارد  اختيار  مهارات   -19
واملتو�شطة

ال�شغرية  امل�شروعات  يف  الت�شغيل  خطط  تطبيق  مهارات   -20
واملتو�شطة

واملتو�شطة ال�شغرية  وامل�شروعات  الكويتي  العمل  قانون  واملتو�شطة21-  ال�شغرية  وامل�شروعات  الكويتي  التاأمينات  نظام   -22

23- مهارات تطوير العالمة التجارية للم�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة

24- اإدارة التدفقات املالية يف امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

25- �شبط التكاليف يف امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة
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جدول )6( الربامج التدريبية التخ�س�سية / الربامج التدريبية التخ�س�سية املتقدمة اخلا�سة 
باجلهات ذات العالقة

الربنامج التدريبي 
الربامج التدريبية املكونة للربنامج التدريبي التخ�س�سي املتقدم/ 

للربنامج التدريبي التخ�س�سي

برنامج تدريبي تخ�ش�شي متقدم
»تدريب املدربني يف جمال ريادة االأعمال 

وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة«
)4 برامج تدريبية اأ�شبوعية(

 اأ�شا�شيات تدريب املدربني 

مهارات االبتكار واأ�شاليب التدريب احلديثة

اأ�شاليب التدريب يف جمال ريادة االأعمال وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

تطبيقات تدريبية عملية يف جمال امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

برنامج تدريبي تخ�ش�شي متقدم 
»اقت�شاد املعرفة«

)4 برامج تدريبية اأ�شبوعية(

اقت�شاد املعرفة وق�شايا التنمية

ال�شيا�شات والربامج الداعمة القت�شاد املعرفة 

اآليات تطوير املوؤ�ش�شات من منظور اقت�شاد املعرفة 

مهارات بناء ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات وطنية قائمة على اقت�شاد املعرفة 

برنامج تدريبي تخ�ش�شي 
»تدريب املدربني يف جمال مهارات القيادة االإبداعية«

)برناجمني تدريبيني اأ�شبوعيني(

اأ�شا�شيات تدريب املدربني 

املهارات القيادية االبداعية

برنامج تدريبي تخ�ش�شي متقدم للقياديني
»اإدارة وتويل التنمية«

)3 برامج تدريبية اأ�شبوعية(

التخطيط التنموي وتقييم امل�شاريع

تويل التنمية

التنمية الب�شرية وحماربة الفقر



اخلطوط العامة خلطة الن�ساط ال�سنوي

32

اخلطوط العامة خلطة الن�ساط ال�سنوي



2019 - 2018

33

2019 - 2018

ملـزيـــــد من املعلومــات حــــول و�ســف 

ومكونات الربامج التدريبية، الرجــاء 

زيارة موقع املعهد على �سبكة الإنرتنت 

على العنوان التايل:

www.arab-api.org
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القواعد العامة والإجراءات 

املتبعة للم�شاركة يف 

الأن�شطة التدريبية داخل 

دولة املقر
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      القواعد العامة والإجراءات املتبعة للم�ساركة يف الأن�سطة 
التدريبية داخل دولة املقر 

اجلهات امل�شتهدفة :

ت�������ش���ت���ه���دف ب����رام����ج امل���ع���ه���د ك����ل ال���ف���ئ���ات ال���ع���ام���ل���ة يف خم���ت���ل���ف امل�������ش���ت���وي���ات وامل������ج������االت ال���وظ���ي���ف���ي���ة ب���امل���وؤ����ش�������ش���ات 
ـــي. ـــعـــرب ـــــــى املـــهـــتـــمـــني بــــاملــــجــــاالت الـــتـــنـــمـــويـــة يف الــــعــــامل ال ـــة وغــــــري احلـــكـــومـــيـــة، بــــاالإ�ــــشــــافــــة اإل  واالأجــــــهــــــزة احلـــكـــومـــي

�شروط الرت�شيح:

يكون املر�شح حا�شل على درجة البكالويو�ض يف التخ�ش�شات ذات العالقة مبو�شوع الربنامج التدريبي. اأن   .1
واملهارات املكت�شبة منه مع طبيعة عمل املر�شح ومهامه الوظيفية واحتياجاته التدريبية. التدريبي  الربنامج  يتنا�شب  مو�شوع  اأن   .2

اإجراءات الت�شجيل :

)1( يكون الرت�شيح بكتاب ر�شمي معتمد من جهة العمل احلكومية مرفقًا با�شتمارة الرت�شيح املوجودة يف هذا الدليل. 

)2( يقوم املُر�شح بتعبئة ا�شتمارة الرت�شيح املرفقة يف الكتيب على اأن تعتمد من رئي�ض اجلهة التي يعمل بها بالن�شبة للجهات 
احلكومية. ولن يعتد باأية ا�شتمارة غري ُم�شتوفاة بالبيانات املطلوبة.

)3( للُمر�شحني من خارج دولة الكويت، ُيطلب اإر�شال:

      - �شورة من جواز �شفر املر�شح على اأن يكون �شاحلًا ملدة ال تقل عن ال�شتة اأ�شهر.

      - �شورة من اآخر موؤهل علمي ح�شل عليه .

)4( يقوم املعهد العربي للتخطيط باإخطار اجلهة املُر�شحة بنتيجة االختيار قبل بدء الربنامج املعني بفرتة زمنية منا�شبة.

)5( يتــــولى املعهـــد العربـــي للتخطيــــط عمليــــة ا�شت�شـــدار تاأ�شـــريات الدخول وحجز تذاكر ال�شـــفر ملـــن يتــــم ُقبولــــهم يف 
االأن�شطة التدريبية، ثـــم يتم اإخطارهم.

)6( يتحمل املعهد العربي للتخطيط كافة النفقات للمقبولني من مر�شحي اجلهات احلكومية، والتي ت�شمل:   

    - تكاليف التدريب.

   - تذكرة �شـــفر املتدربني من عوا�شـــم بلدانهم والعودة اإليها بالدرجة ال�شـــياحية، ويجب االلتزام باحلجز وخط الرحلة 
املقدم من املعهد. 

   - االإقامة الكاملة.

   - توفري املوا�شالت من / اإلى املطار – جوالت تعريفية ملعامل لدولة الكويت. 

م�اعيد الربامج:

)1( ُتعقد جميع الربامج بواقع خم�شة اأيام تدريبية تبداأ من تاريخ االنعقاد.

)2( ي�شتمل اليوم الواحد على اأربع �شاعات تدريبية تقريبًا.

)3( على املُ�شارك االلتزام مبواعيد اجلدول الزمني للربنامج ويف حالة عدم االنتظام يتم اإخطار اجلهة املُر�شحة له ر�شميًا بذلك.

)4( ي�شرتط على اجلهة املُر�شحة اأن تفرغ ُمر�شحها خالل فرتة تواجده حل�شور برامج املعهد تفرغًا تامًا.
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ال�شهادة:

ُتنح �شهادة ُح�شور للم�شاركني يف الربامج التدريبية عند اإتام احل�شور ل�شاعات انعقاد الربنامج.

تكلفة امل�شاركني يف الربامج التدريبية للمر�شحني من القطاع اخلا�ص :

  ي�شرتط اإر�شال ا�شتمارة م�شتوفاة البيانات قبل موعد بدء الن�شاط التدريبي ب�شهرين.

 تكلفة التدريب واالإقامة مع ثالث وجبات يوميًا على النحو التايل:

 - للربنامج التدريبي – اأ�شبوع – 1200 دوالر اأمريكي.

    - للربنامج التدريبي التخ�ش�شي – اأ�شبوعني – 2400 دوالر اأمريكي.

 تكلفة التدريب فقط – بدون االإقامة يف �شكن املعهد وبدون الوجبات على النحو التايل:

      	 للربنامج التدريبي – اأ�شبوع – 500 دوالر اأمريكي.

      	 للربنامج التدريبي التخ�ش�شي – اأ�شبوعني – 850 دوالر اأمريكي.

 يتحمل امل�شارك تكلفة تذكرة ال�شفر اخلا�شة به ، ويتوّلى عمل ترتيبات احلجز وال�شفر بنف�شه.

 ُت�شدد قيمة امل�شاركة يف الربنامج يف موعد ال يتجاوز �شهرًا من تاريخ بدء الربنامج.

 ُت�شدد قيمة امل�شاركة يف الربنامج بوا�شطة حتويل م�شريف على ح�شاب املعهد املذكورة تفا�شيله اأدناه: 
املعهد العربي للتخطيط بالكويت ا�شم امل�شتفيد

بنك اخلليج - املركز الرئي�شي  - فرع مبارك الكبري - دولة الكويت ا�شم وعنوان البنك

04810814 رقم احل�شاب بالدوالر االأمريكي

KW 59 GULB 0000 0000 0000 0004 8108 14 IBAN

05522059 رقم احل�شاب بالدينار الكويتي

KW19 GULB 0000 0000 0000 0005 5220 59 IBAN

كما يرجى اإر�سال �سورة من اإ�سعار التحويل اإلى اإدارة ال�سوؤون الإدارية واملالية باملعهد.

مالحظات هامة :

  اهتمامًا من املعهد بتو�شيع دائرة امل�شتفيدين من اأن�شطته  التدريبية، ومن اأجل تي�شري عملية الرت�شيح والت�شجيل فيها، فاإن 
املعهد �شيتبع اإجراءات تلقي الرت�شيحات والقبول واالعتذار اإلكرتونيُا من خالل موقعه على االإنرتنت بحيث يقوم املر�شح بتعبئة 

ا�شتمارة تر�شيحه من جهته، واإرفاق جميع امل�شتندات املطلوبة اإلكرتونيًا.

   يحظر املعهد العربي للتخطيط على امل�شاركني ا�شطحاب اأو اإقامة اأ�شرهم معهم باملعهد اأثناء فرتة انعقاد الربنامج.

  ال يتحمل املعهد خالل فرتة التدريب اأية تعوي�شات نتيجة احلوادث اأو املر�ض الذي يوؤدي للعجز اأو الوفاة �شواء كان ذلك اأثناء 
ال�شفر اأو خالل فرتة اإقامة امل�شارك اأثناء انعقاد الربنامج.

   لن ينظر يف الرت�شيحات غري امل�شتوفية لالأوراق املطلوبة. 
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رقم ال�ستمارة

من�ذج طلب الرت�شيح لربنامج تدريبي 2018 / 2019

الرجاء تعبئة جميع بنود اال�شتمارة )1 - 6(
1 - الن�شاط التدريبي

عنوان البرنامج االأ�شبوعيالرقمبرنامج ا�شبوعي
عنوان البرنامج التخ�ش�شيالرقمبرنامج تخ�ش�شي

2 - البيانات ال�شخ�شية
اال�شم باللغة العربية

اال�شم باللغة االنجليزية
الجن�ضالجن�شية

العمرتاريخ الميالد
البريد االلكترونيالهاتف ال�شخ�شي

3 - الموؤهالت العلمية
ا�شم الجامعة/البد�شنة التخرجالتخ�ش�ض الدقيقالدرجة العلمية

1
2

4 - االإلمام بالبرامج االإح�شائية
غير ملمجيدممتازا�شم البرنامج

SPSSبرنامج
Eviewsبرنامج
STATAبرنامج

5 - االإلمام بمهارات ا�شتخدام الكمبيوتر
غير ملمجيدممتازا�شم البرنامج

Microsoft Excel برنامج
البرامج االأخرى

6 - بيانات نوع ومكان العمل
الدائرة/ المديريةا�شم الموؤ�ش�شة/ الوزارة

الم�شمى الوظيفيالق�شم
المهام الوظيفية الرئي�شية المتكررةاإ�شم المدير المبا�شر

هاتف المدير
البريد االلكتروني

لال�شتعمال الر�شمي اخلا�ض باملعهد العربي للتخطيط

         ا�شم مدخل البيانات                                   التاريخ                               التوقيع                                             مالحظات

.......................                                      ..........................                     .........................                               ................................... 
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اإ�شدارات املعهد
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جملة التنمية وال�شيا�شات االقت�شادية: جملة حمكمة ن�شف �شنوية، ت�شدر عن املعهد العربي 
للتخطيط بالكويت، باللغتني العربية واالإجنليزية. تعنى بن�شـــر االأبحاث املتعلقة بق�شـــايا التنمية 
وال�شيا�شـــات االقت�شـــادية يف االأقطـــار العربية، وتهـــدف اإلى خلق حوار علمي بنـــاء بني الباحثني 

و�شانعي القرار.

تقرير التناف�شـــية العربية: ي�شـــدر عن املعهـــد العربي للتخطيط مرة كل �شـــنتني، يهدف اإلى 
تقييم القدرة التناف�شية للدول العربية مقارنة مع بع�ض الدول االأخرى، با�شتخدام موؤ�شر اإجمايل 

مركب ي�شتمل على ثمانية موؤ�شرات فرعية، ويقي�ض موؤ�شرات التناف�شية اجلارية والكامنة.

تقرير التنمية العربية: ي�شـــدر عن املعهد العربي للتخطيط مرة كل �شـــنتني 
ويهدف اإلى معاجلة اأهم الق�شايا التنموية العربية مثل تلك املرتبطة بالتنمية القطاعية )الزراعية 
وال�شـــناعية واخلدمية(.  باالإ�شافة اإلى االهتمام بال�شيا�شـــات التنموية املتبعة واقرتاح �شيا�شات 

بديلة ملعاجلة امل�شاكل الهيكلية لالقت�شادات العربية.

ج�شر التنمية: �شل�شلة �شهرية ت�شدر عن املعهد العربي للتخطيط بالكويت، تهدف اإلى تزويد 
املكتبة العربية مبادة مب�شـــطة عن الق�شايا املتعلقة ب�شيا�شات التنمية ونظرياتها واأدوات حتليلها 

بغر�ض امل�شاعدة على تو�شيع دائرة احلوار املثار حول تلك الق�شايا. 

�شل�شـــلة درا�شـــات تنموية )اخلرباء �شـــابقًا(: �شل�شـــلة تنمويـــة تهدف اإلى 
امل�شـــاهمة يف ن�شـــر الوعي باأهم ق�شـــايا التنمية عمومًا. وتلك املتعلقة بالدول العربية خ�شو�شًا، 
وذلك بتوفريها لن�شـــو�ض املحا�شـــرات وملخ�ض املناق�شـــات التي تقدم يف لقاءات علمية دورية 

وغري دورية يقوم بتنظيمها املعهد. 

�شل�شـــلة اأوراق العمل: ت�شدر هذه ال�شل�شـــلة باللغتني العربية واالإجنليزية، تهدف اإلى ت�شليط 
ال�شـــوء علـــى النتائـــج االأوليـــة للبحوث التـــي يقوم بهـــا املعهد العربـــي وكذلك بحـــوث املهتمني 
باالقت�شـــادات العربية بغر�ض تو�شيع دائرة املعرفة واإثارة النقا�ض العلمي البناء وتبادل وجهات 

النظر بني خمتلف االأطراف املعنية.
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الكتب

ال�ضنةاملوؤلف/ املحررالعنوان

 التوجهات احلديثة يف متويل التنمية: اأوراق خمتارة من املوؤمتر الدويل للمعهد العربي
للتخطيط )العا�شر:2011:بريوت(

2012اأوراق موؤتر

 املراة وال�شباب يف التنمية؛ اأوراق خمتارة من املوؤمتر الدويل للمعهد العربي للتخطيط
)التا�شع : 2010 : القاهرة (

2011اأوراق موؤتر

2010ريا�ض بن جليلي ) حمرر(مقاربات حل م�شكلة البطالة يف الدول العربية : درا�شة حالة م�شر و�شوريا
 القطاع اخلا�ض يف التنمية : تقييم وا�شت�شراف ؛ اأوراق خمتارة من املوؤمتر الدويل

الثامن للمعهد العربي للتخطيط ) الثامن : 2009 : بريوت (
2010اأوراق موؤتر

اآثار االأزمة املالية الدولية على الدول العربية
 علي عبدالقادر علي ، اأحمد

الكواز ) حمرران(
2009

واقع وم�شتقبل التخطيط بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية
 ريا�ض بن جليلي ، �شالح

الع�شفور )حمرران(
2009

2009اأحمد الكوازاال�شتثمار االأجنبي املبا�شر : حالة الكويت

الدوريات

ال�ضنةاملوؤلف/ املحررالعنوان

2018فريق عمل من اخلرباءتقرير التنمية العربية : االإ�شدار الثالث
2015فريق عمل من اخلرباءتقرير التنمية العربية : االإ�شدار الثاين
2013فريق عمل من اخلرباءتقرير التنمية العربية : االإ�شدار االأول

2012 فريق عمل من اخلرباءتقرير التناف�شية العربية : االإ�شدار الرابع
2009فريق عمل من اخلرباء تقرير التناف�شية العربية : االإ�شدار الثالث

ال�ضنةاملجلدالعنوان
الثاين           جملة التنمية وال�شيا�شات االقت�شادية – العدد  يوليو 2017      19 

يناير 2017        19 – العدد االأولجملة التنمية وال�شيا�شات االقت�شادية           
يوليو 2016      18 - العدد الثاين           جملة التنمية وال�شيا�شات االقت�شادية
االأول - 18جملة التنمية وال�شيا�شات االقت�شادية يناير 2016العدد 
يوليو 2015العدد الثاين - 17جملة التنمية وال�شيا�شات االقت�شادية
يناير 2015 - العدد االأول17جملة التنمية وال�شيا�شات االقت�شادية

• ميكن االطالع على اإ�شدارات املعهد من خالل املكتبة االلكرتونية.  	

�شل�شلة درا�شات تنم�ية 

اأحدث اإ�سدارات املعهد*
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املوؤلف/ املحررالعنوان
 رقم

ال�سل�سلة
ال�ضنة

بناء القدرات املوؤ�ش�شية للوحدات املحلية
في�شل املناور

منى العلبان
572018

موؤ�شرات تقييم االآثار االجتماعية للم�شروعات ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة 
562018اإيهاب مقابلةواخلدمات املقدمة لها

  Small and Medium Enterprises in Lebanon: Obstacles and
Future Perspectives

Omar Malaeb552018

جتارب تنموية رائدة – ماليزيا منوذجًا
في�شل املناور

عبداحلليم �شاهني
542017

واقع املخاطر االجتماعية يف اجلمهورية اليمنية
حممد باطويح

في�شل املناور
532017

درا�شة حتليلية الأبعاد التحديات التي تواجه امل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية 
522017اإيهاب مقابلةواملتو�شطة ودور موؤ�ش�شات الدعم الفني

512016اأحمد الكوازوكاالت الت�شنيف االإئتماين : عر�ض وتقييم
502016نواف اأبو�شمالةالتكامل االقت�شادي: اآليات تعزيز التعاون االقت�شادي العربي

492015فهد الف�شالةالتدريب اأثناء اخلدمة ل�شاغلي الوظيفة العامة : درا�شة حالة لواقع التجربة الكويتية
482014ايهاب مقابلهالبيئة اال�شتثمارية ومعوقات منو املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة: حالة دولة الكويت

472013وليد عبد موالهامل�شوؤولية االجتماعية وم�شاهمة القطاع اخلا�ض يف التنمية
462013ح�شني الطالفحة�شجل التطورات املوؤ�ش�شية يف الدول العربية

452013ح�شني الطالفحةحول حل مع�شلة بطالة املتعلمني يف البلدان العربية

�شل�شلة ج�شر التنمية

تاريخ الإ�سدارالعدداملعدالعنوان

 التخطيط اال�شرتاتيجي وا�شتخدام بطاقات االأداء املتوازن يف بناء ثقافة
التميز يف املوؤ�ش�شات العامة

اإيهاب مقابلة
142

2018

1412018حممد باطويحالتنمية املحلية امل�شتدامة وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
1402018فهد الف�شالةاجلدارة يف العمل

1392018نواف اأبو �شمالةال�شيا�شات ال�شناعية احلديثة يف جتارب الدول املتقدمة والنا�شئة
 من االأهداف التنموية لالألفية اإلى خطة التنمية امل�شتدامة 2030:

التقييم وامل�شتجدات
ح�شني الطالفحة

عمر مالعب
138

2018

1372017اإيهاب مقابلةبرامج �شمان القرو�ض وتويل امل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة
1362017اإيهاب مقابلةاالأثر التنموي للم�شروعات املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة 

1352017حممد اأمني لزعرالدول العربية وتنويع ال�شادرات
  1342017اإيهاب مقابلةحا�شنات االأعمال وامل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة

1332017في�شل املناورتكني املراأة العربية يف املجال التنموي
1322017اإيهاب مقابلةالبنوك التجارية وتويل امل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة
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1312016اأحمد الكوازتطوير تويل التنمية
1302016  نواف اأبو �شمالةتقييم اأداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

1292016    اأحمد الكوازالنمو ال�شامل
1282016   نواف اأبو �شمالةاالقت�شاد االأخ�شر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية

1262015وليد عبد موالهراأ�ض املال غري املادي ودوره يف التنمية االقت�شادية: حالة الدول العربية
1252015اإيهاب مقابلهخرائط فر�ض اال�شتثمار واملن�شاآت ال�شغري واملتو�شطة

1242015في�شل املناوراملخاطر االجتماعية
1232015فهد الف�شالةالتدريب وبناء ال�شلوك املهني

1222015ايهاب مقابلهالدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة
1212015حممد اأمني لزعرالتنمية يف القطاع الزراعي واالأمن الغذائي العربي

1202014  اأحمد الكوازحدود ال�شيا�شات االقت�شادية
1192014 حممد باطويحالالمركزية واإدارة املحليات: جتارب عربية ودولية

1182014اأحمد الكوازاالقت�شاد االأخ�شر والبلدان العربية
1172014بالل حموري�شراكة القطاعني العام واخلا�ض كمطلب تنموي

 منهجية تقارير املوؤ�ش�شات الدولية يف ت�شنيف الدول ح�شب بع�ض املوؤ�شرات
االقت�شادية واالجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

1162014حممد اأمني لزعر

�شل�شلة اأوراق العمل

املرجعال�ضنةاملوؤلفعنوان

Forecasting Volatility in Global Food 
Commodity Prices

Ibrahim Onour & 
Bruno Sergi2011API/WPS1101

The Arab Region>s Unemployment Problem 
RevisitedRiad ben Jalili2010API/WPS1015

2010API/WPS1014ريا�ض بن جليليمالحظات حول حتديات االأمن االقت�شادي يف دولة الكويت
Firm Heterogeneity & Productivity: The 
Contribution of Micro dataRiad ben Jalili2010API/WPS1013

Efficiency of Islamic Banks in Sudan : A non 
Parametric Approach

Abdelgadir Abdalla 
& Ibrahim Onour2010API/WPS1012

Do Islamic Banks Perform Better than 
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