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

ن�ساطه ال�سنوية للعام 2020/2019  التي اعتمدها جمل�ض اأمناء املعهد يف اجتماعه الثاين لعام 2019/2018 

والذي ُعقد يف مدينة  تون�ض– اجلمهورية التون�سية بتاريخ 2019/6/18. 

وتعك�ض هذه اخلطة اأهداف اال�سرتاتيجية الثامنة 2015-2020 التي اعتمدها جمل�ض اأمناء املعهد املوقر يف اجتماعه 

2015/1/8، والتي تتمثل  2015/2014 الذي ُعقد يف مدينة االأق�سر بجمهورية م�سر العربية بتاريخ  االأول لعام 

يف تنويع اأن�سطة املعهد االإمنائية، وحت�سني نوعيتها، وتو�سيع نطاق اال�ستفادة منها من اأكرب عدد ممكن من املوؤ�س�سات 

واالأفراد يف الدول العربية، وكذلك تطوير اأن�سطة املعهد، واإحداث نقلة نوعية لهذه االأن�سطة ب�سكل ي�سمن للمعهد مكانًة 

املعهد  التنمية االقت�سادية واالجتماعية. وحر�ض  االإقليمية كبيت خربة متخ�س�ض يف جماالت  املوؤ�س�سات  متميزة بني 

على اأن تكون اجلهود واالأن�سطة االإمنائية املختلفة التي يقدمها للدول العربية، يف اإطار هذه اخلطة، مرتبطة بتحديات 

وق�سايا التنمية االقت�سادية واالجتماعية والبيئية العربية. ويف هذا االإطار،  مت اإ�سافة بع�ض امل�سارات التدريبية والبحثية 

ال�سياحي  والقطاع  احلكومية،  التعاقدات  تنظيم  وقواعد  التنمية،  وق�سايا  واملوؤ�س�سي  االإداري  االإ�سالح  مثل  اجلديدة، 

والتنمية، والطاقة املتجددة والتنمية، واالأمن الغذائي والتنمية امل�ستدامة. 

وُتثل خطة املعهد لعام 2020/2019 ال�سنة اخلام�سة واالأخرية لتنفيذ اال�سرتاتيجية الثامنة، حيث ات�سمت 

خطة هذا العام مبراجعة وتطوير برامج الهيكل االأ�سا�سي للتدريب )نوعًا وكمًا(، وتعديل واإعادة ترتيب الربامج 

التدريبية التخ�س�سية والتي تتكون من )23( برناجمًا تدريبيًا تخ�س�سيًا يتكون كل منها من برناجمني تدريبيني 

اأ�سبوعيني، باالإ�سافة اإلى زيادة يف عدد الربامج التدريبية املنفردة من )14( برنامج يف خطة 2019/2018 

اإلى )18( برنامج يف خطة عام 2020/2019. و�سيتم يف اإطار هذه اخلطة، كما هو معمول به بال�سنوات ال�سابقة، 

تقديـــــــــم
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الطلب،  العربية ح�سب  الدول  للتنفيذ يف  املنفردة،  والربامج  التخ�س�سية  التدريبية،  الربامج  عر�ض جميع هذه 

باالإ�سافة اإلى عر�ض جمموعة اإ�سافية من الربامج التدريبية االأ�سبوعية التي ال تندرج حاليًا يف قائمة الربامج 

املكونة للهيكل االأ�سا�سي للتدريب، وعدد من الربامج التدريبية التي يقدمها  املعهد من خالل مركز امل�سروعات 

ال�سغرية واملتو�سطة التابع للمعهد.باالإ�سافة اإلى ما تقدم ، يعمل املعهد حثيثًا، يف اإطار توجهاته احلديثة، على تثبيت 

االقت�سادية  التحديات  نتيجة  كبرية  اإمكانات  على  تنطوي  والتي  العربية  اال�ست�سارات  �سوق  يف  املرموقة  مكانته 

واالجتماعية التي تواجهها الدول العربية.

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

العربية، كما تاأمل اأن ي�سهم ن�سر هذا الدليل يف توطيد عالقات التعاون بني املعهد واملوؤ�س�سات االإمنائية الوطنية 

واالإقليمية يف اإطار �سراكة تعود بالنفع على اجلميع.

واهلل ويّل التوفيق،،،

بدر عثمان مال اهلل          
املديــر العــام          
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لالأعوام  الثامنة  واالإ�سرتاتيجية  التنموية  املعهد  اأهداف  2020/2019 على حتقيق  للعام  املعهد  ت�ستند خطة 
اإلى الدرا�سات  2020 وتوجهات جمل�ض االأمناء وح�سيلة خربة املعهد خالل العقود املا�سية، باالإ�سافة   -  2015

املتعمقة لق�سايا وحتديات التنمية العربية خالل �سنوات اال�سرتاتيجية كالتحديات التي تواجه تعزيز اأنظمة تنفيذ 
ومتابعة اخلطط التنموية وتقييمها وتلك املتعلقة بر�سم ال�سيا�سات االقت�سادية االإمنائية، باالإ�سافة اإلى حتديات 
رفع م�ستوى التنمية الب�سرية وم�ستوى تناف�سية القطاع احلكومي وحت�سني اإنتاجيته وفعاليته، وحت�سني اأداء قطاع 
ريادة االأعمال ون�سر ثقافة العمل احُلر وم�ستوى التوجه نحو االبتكار واالإبداع وتكني رّواد االأعمال. باالإ�سافة اإلى 

التحديات املتعلقة ببطء وترية النمو االقت�سادي العاملي وما له من تداعيات على االقت�سادات العربية. 

2020/2019 للمعهد العربي للتخطيط على االأن�سطة االإمنائية التي يقدمها املعهد  ت�ستمل اخلطة ال�سنوية لعام 
القدرات،  بناء  جماالت  يف  وذلك  العربية،  الدول  يف  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  جهود  دعم  يف  للم�ساهمة 
العلمي  والن�سر  واملوؤترات.  والندوات  وامللتقيات  والبحوث،  والدرا�سات  املوؤ�س�سي،  والدعم  اال�ست�سارية  واخلدمات 
تكون  اأن  للتخطيط على  العربي  املعهد  ويحر�ض  واملعلوماتية.  االأعمال  بريادة  ا�ستحداث خطة خا�سة  اإلى  باالإ�سافة 
ب�سكل  والبيئية  واالإجتماعية  االقت�سادية  للتنمية  املتعددة  باالأبعاد  مرتبطة  والبحثية  واال�ست�سارية  التدريبية  جهوده 

يخدم التنمية العربية. 

ت�سمل هذه اخلطة على التوايل، التدريب، اال�ست�سارات والدعم املوؤ�س�سي، البحوث والدرا�سات ، اللقاءات التنموية، 
الن�سر، وريادة االأعمال وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة واملعلوماتية.



اخلطوط العامة خلطة الن�ساط ال�سنوي

10

اخلطوط العامة خلطة الن�ساط ال�سنوي

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 والتطور من حيث املحتوى.حيث يقدم املعهد 
ما يزيد عن 124 برناجمًا تدريبيًا يف خمتلف جماالت التنمية، وينق�شم الن�شاط التدريبي للمعهد لهذا العام )2020/2019( 

اإلى اأربعة  اأق�سام وذلك على النحو التايل:

)1( برامج الهيكل االأ�سا�سي للتدريب:

يتكون الهيكل االأ�سا�سي للتدريب من ثالثة اأنواع من الربامج التدريبية وذلك على النحو التايل:

- الربامج التدريبية التخ�س�سية 

يت�سمن الهيكل االأ�سا�سي للتدريب )23( برناجمًا تدريبيًا تخ�س�سيًا  يتكون كل منها من برناجمني تدريبيني  اأ�سبوعيني متتاليني. 

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

منها  كل  مدة  تدريبيًا  برناجمًا   )46( على  للتدريب  االأ�سا�سي  الهيكل  �سمن   2020/2019 للعام  املعهد  خطة  حتتوي 
اأ�سبوعًا واحدًا.

-الربامج التدريبية الأ�سبوعية املنفردة

حتتوي خطة املعهد للعام 2020/2019 �سمن الهيكل االأ�سا�سي للتدريب على )18( برنامج تدريبي اأ�سبوعي منفرد. وقد مت 
تطوير وحتديث حمتوى هذه الربامج بحيث تت�سق مع  اخت�سا�سات و�سيا�سات  املعهد وت�ستجيب لالإحتياجات التدريبية يف الدول 

العربية ح�سب مراحلها التنموية املختلفة.

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

يعر�ض املعهد جمموعة من الربامج التدريبية االأ�سبوعية وعددها )30( برناجمًا تدريبيًا، والتي ال تندرج حاليًا يف قائمة 
الربامج املكونة للهيكل االأ�سا�سي للتدريب، بحيث تكون قابلة للتنفيذ على م�ستوى الدول العربية ح�سب الطلب على اأن يتم تطوير 

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

)3( الربامج التدريبية التعاقدية )برامج خا�سة بناًء على طلب اجلهة امل�ستفيدة(: 

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

احلديثة يف جماالت التدريب، وتت�سم هذه الربامج باملرونة من حيث مكان وزمان انعقادها.
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)4( الربامج التدريبية املقدمة من مركز  امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة التابع للمعهد

مركز  خالل  من  املعهد  يقدمها  التي  التدريبية  الربامج  من  قائمة    2020/2019 للعام  التدريبي  الن�شاط  خطة  تت�شمن 
امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة وعددها )30( برناجمًا تدريبيًا، و )3( برامج تدريبية تخ�س�سية متقدمة يتكون كل منها 

تدريبيني  برناجمني  من  منها  كل  تتكون  تخ�س�سية  تدريبية  برامج   )4( كذلك  وتت�سمن  اأ�سبوعية،  تدريبية  برامج   )6( من 
اأ�سبوعيني، باالإ�سافة اإلى )29( ور�سة تدريبية ق�سرية، وجتدر االإ�سارة اإلى اأن بع�ض هذه الربامج مت اإدراجها �سمن برامج الهيكل 

االأ�سا�سي للتدريب، والبع�ض االآخر �سينفذ خارج دولة املقر بناًء على طلب من الدول العربية، وتوجه هذه الربامج اإلى كل من: 

)1( رواد االأعمال واأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 

)2( العاملني يف املوؤ�س�سات املعنية بقطاع امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 

اخلا�سة  التخ�س�سية  التدريبية  الربامج   / املتقدمة  التخ�س�سية  التدريبية  الربامج   )5(
باجلهات ذات العالقة وتتكون من 

- برنامج تدريبي تخ�س�سي متقدم

ريادة االأعمال وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة” )4 برامج تدريبية اأ�سبوعية(. جمال  يف  املدربني  “تدريب 

- برنامج تدريبي تخ�س�سي متقدم 

املعرفة” )4 برامج تدريبية اأ�سبوعية(. “اقت�ساد 

- برنامج تدريبي تخ�س�سي 

القيادة االإبداعية” )2 برنامج تدريبي اأ�سبوعي(. مهارات  جمال  يف  املدربني  “تدريب 

- برنامج تدريبي تخ�س�سي متقدم للقياديني

التنمية” )3 برامج تدريبية اأ�سبوعية متتالية اأو متفرقة(. وتويل  “اإدارة 

ولالطالع على قوائم الربامج التدريبية التي يقدمها املعهد من �سمن خطته للعام 2020/2019 ومواعيد انعقادها اأنظر 
�ض )20-31(، وملزيد من التفا�سيل حول و�سف هذه  الربامج وحمتوياتها الرجاء زيارة موقع املعهد على �سبكة االإنرتنت 
الرت�شيح  وا�شتمارة  الرت�شيح  واإجراءات  �شروط  تفا�شيل  حول  وللمعلومات   .www.arab-api.org التايل  العنوان  على 

للم�ساركة يف االأن�سطة التدريبية التي يقدمها املعهد اأنظر �ض )38(.  
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ثانيًا – اخلدمات اال�شت�شارية والدعم امل�ؤ�ش�شي:

اخلدمات اال�ست�سارية
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�سب القواعد املعمول بها يف هذا ال�ساأن. ت�سعى خطة اال�ست�سارات لعام 2020/2019 جاهدة يف جت�سيد خطة املعهد 
بالن�شاط  االرتقاء  خالل  من  املعهد  عمل  يف  نوعية  نقلة  الإحداث  والهادفة   )2020-2015( لالأعوام  الثامنة  اال�سرتاتيجية 
اال�ست�ساري، وتوجيهه لدرا�سة ال�سيا�سات القائمة على ال�سواهد الواقعية، ودرا�سة 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�سة يف جمال التخطيط وال�سيا�سات العامة مبا لها من اإمكانات منو مهمة نتيجة الديناميكية االقت�سادية العربية وما ي�ساحبها 

من تفعيل خطط و�سيا�سات واإجراءات حتتاج اإلى �سياغة وتقييم وتفعيل.

وينطوي الن�شاط اال�شت�شاري لعام )2020/2019( على تقدمي خدمات ا�ست�سارية يف جماالت عديدة منها على �سبيل املثال 
ال احل�سر: 

درا�سة واقرتاح ال�سيا�سات التنموية القائمة على منهجيات بناء العناقيد ال�سناعية وتطوير �سال�سل القيمة وتطوير اخلرائط   -
اال�ستثمارية. 

اإعداد وتقييم اخلطط االإمنائية للبلدان العربية وا�ستخدام النماذج الكّمية القيا�سية واحلا�سبة للتوازن العام لتقييم ال�سيا�سات   -
التنموية. 

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

اإعــداد الدرا�ســات اخللفية املطلوبة لوثائق ا�سرتاتيجيات االإقالل من الفقر يف الدول العربية ذات الدخل املتو�سط واملنخف�ض،   -
وتقييم اأداء قطاع ال�سحة والتغذية والتعليم واال�سكان واخلدمات االجتماعية. 

للتناف�سية واملوؤ�سر املركب، وا�ستك�ساف  للتناف�سية، خ�سو�سًا فيما يتعلق بح�ساب املوؤ�سرات الفرعية  التقارير الوطنية  اإعداد   -
ال�سيا�سات والربامج التي من �ساأنها تعزيز تناف�سية البلد املعني.

التنمية  اأهداف  بتحقيق  اخلا�سة  واالإقليمية  الوطنية  التقارير  واإعداد  الب�سرية،  للتنمية  واالإقليمية  الوطنية  التقارير  اإعداد   -
امل�ستدامة، وا�ستك�ساف ال�سيا�سات والربامج التي من �ساأنها االرتقاء بقدرة الدول على حتقيق مثل هذه االأهداف.

تقييم اأداء اأ�سواق العمل، مبا يف ذلك حتليل ديناميكية قوة العمل وال�سكان وحتليل اأ�سباب البطالة وتقييم ال�سيا�سات والربامج   -
املتبعة، وذلك على �سوء ما حتدده اجلهات من اأهداف تنموية.

ينبغي  التي  املوؤ�س�سية  املبادرات  وا�ستك�ساف  املال(،  راأ�ض  واأ�سواق  وامل�سارف  )التاأمني  املايل  القطاع  كفاءة  وتقييم  حتليل   -
اتخاذها لتذليل ال�سعوبات والتحديات التي حتّد من بلوغ درجات اأعلى من الكفاءة االإنتاجية.
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اإعداد اخلرائط اال�ستثمارية على امل�ستوى القطاعي واجلغرايف وتقييم الفر�ض اال�ستثمارية وربطها باالأولويات التنموية.   -

حتليل وتقييم الكفاءة االقت�سادية لنظم التعليم، وا�ستك�ساف ال�سيا�سات والربامج املالئمة لتطويرها.  -

بناء النماذج االقت�سادية القيا�سية ومناذج التوازن القابلة للح�ساب، مبا يف ذلك م�سفوفات احل�سابات االجتماعية، وتطويرها   -
امل�شتقبلية  ال�شيناريوهات  وا�شتك�شاف  ال�شيا�شات،  خمتلف  تاأثري  لتقييم  املحاكاة  واإجراء  املتوفرة،  املعطيات  ح�شب  للدول 

لالقت�ساديات. 

اإعداد درا�سات تطوير قطاع ريادة االأعمال وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة وخرائط اال�ستثمار اخلا�سة بها.  -

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

تقييم ال�سيا�سات املالية واجلبائية والنقدية و�سيا�سات االقت�ساد الكلي والتجارة اخلارجية والنمو االقت�سادي والت�سغيل.  -

يف �سبيل تعزيز خدماته ال�ست�سارية، �سوف ي�ستمر املعهد بالعمل على التايل: 

االقت�سادية  التنمية  اإدارة  تخدم  التي  املعهد  تخ�س�سات  �سمن  اال�ست�سارية  اخلدمات  وت�سويق  وتعزيز  تكثيف   -
واالجتماعية.

مع  املبا�سرة  االت�سال  قنوات  تفعيل  خالل  من  اأو  ا�ست�سارية،  خدمات  من  تت�سمنه  وما  املعهد  خلطط  املالئم  الت�سويق   -
اجلهات املعنية.

رفع جودة التقارير اال�ست�سارية التي ُيقدمها املعهد، وجعلها ُموجهة نحو تقدمي احللول وفق املنهجيات املن�سبطة، واقرتاح   -
�سيا�سات حُمددة ح�سب مو�سوع اال�ست�سارة.

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

موا�سلة بناء قاعدة بيانات الكفاءات العربية يف جماالت التنمية والتخطيط، وذلك الإ�سهامها واال�ستعانة بها عند ال�سرورة،   -
لتو�سيع دائرة خدمات املعهد اال�ست�سارية.

تلك  املعهد  لها  نفذ  التي  العربية  املوؤ�س�سات  مع  الت�ساور  اال�ست�سارية من خالل  الدرا�سات  واأثر  تقييم جودة  على  العمل   -
الدرا�سات وقدم لها دعمًا فنيًا.   



اخلطوط العامة خلطة الن�ساط ال�سنوي

14

اخلطوط العامة خلطة الن�ساط ال�سنوي

•الدعم املوؤ�ض�ضي 	

يويل املعهد اهتمامًا يف تقدمي الدعم املوؤ�س�سي التنموي للدول العربية االأع�ساء وذلك من خالل م�ساهمة املعهد يف اقرتاح 

احللول وتقدمي الدعم الفني وفق عدة �سيغ تت�سم باملرونة وتنفذ ح�سب الرتتيبات التي يتم االتفاق عليها. ومن بني هذه ال�سيغ 

ميكن االإ�سارة الى: 

اجتماع خرباء املعهد مبا�سرة مع متخذي القرار واالأجهزة الفنية ملناق�سة املنهجيات واحللول املالئمة ونقل اخلربة.  -

تنظيم زيارات ميدانية لفهم االإ�سكاالت التنموية وكتابة تقارير الدعم الفني وعر�سها ومناق�ستها.  -

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

املهارات.

اإعارة خرباء املعهد ملدة حمدودة وح�سب تخ�س�ساتهم وذلك للعمل يف املوؤ�س�سات ويف اإطار م�ساريع حمدودة.  -

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

لق�ساء فرتة زمنية حمددة يف املعهد للعمل واال�ستفادة من خربات املعهد ولتعزيز قدراتهم من خالل امل�ساركة واالطالع على 

�سري العمل واإجراءاته يف املعهد وفق برامج زمنية حمددة يتم االتفاق عليها بني املعهد واجلهات احلكومية الراغبة بذلك.

ثالثًا - البح�ث والدرا�شات:

تاأكيدًا على توجه املعهد لتن�سيط العمل البحثي من خالل اإعـــــــــــداد البحوث والدرا�سات، فاإن خطة البحوث للعام 2020/2019، 

خالل  حتقيقه  مت  ما  ا�ستكمال  الى  تهدف   ،  2020-2015 للفرتة  الثامنــــــــــــة  اال�سرتاتيجيــــــــة  �سمن  �سنوية  خطة  اآخر  كونها 

ال�سنوات االأربعة االأولى والتي اأكدت على دور املعهد العربي للتخطيط يف تلبية االحتياجات البحثية املتعلقة باالإدارة االإمنائية يف 

القرار  لدعم  الالزمة  التطبيقية  البحوث  على  الرتكيز  خالل  من  التطبيقـــــــــي  الفكر  تعزيز  على  اعتمدت  والتي  العربية  الدول 

باالعتماد على  ون�شرها  والنوعية  الكمّية  التحليلية  االأ�شاليب  اأ�شا�شًا على  تعتمد  با�شتخدام �شيغ بحثية خمتلفة  العربية  الدول  يف 

و�سائط الن�سر املختلفة املتاحة على غرار “تقرير التنمية العربية”، وجملة املعهد )جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�سادية( و�سل�سلة 

ج�سر التنمية والدرا�سات التنموية. 

ويف هذا االإطار تعمل خطة البحوث للعام 2020/2019 على موا�سلة التوجه الذي ُا�ستحدث يف ال�سنوات االأخرية من خالل 

توجيه االأن�سطة البحثية �سمن املجاالت التالية:

ق�سايا اإدارة التنمية: ويت�سمن هذا املحور درا�سة ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الإدارة االقت�ساد مع الرتكيز واالهتمام باحلاالت   -

الدرا�شية، �شواء حاالت االإخفاق اأو حاالت النجاح يف الدول العربية اأو غريها من الدول النا�شئة، وتقييم خمتلف اال�شرتاتيجيات 

وال�سيا�سات التي تدعم عملية التنمية، وحتفز ا�ستدامة التنمية االقت�سادية بحيث ت�سكل الدرا�سات اأ�سا�سًا داعمًا لعمل املعهد 

اال�ست�ساري والبحثي والتدريبي. 
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ق�سايا التنمية ال�سناعية والتنويع االقت�سادي: حيث تناق�ض ال�سيا�سات ال�سناعية احلديثة و�سبل تطبيقها يف الدول العربية انطالقا   -

من مفاهيم العناقيد االقت�سادية و�سال�سل القيمة املحلية والعاملية ودورها يف تعزيز التنويع االقت�سادي يف الدول العربية. 

ق�سايا التنمية االجتماعية: وتت�سمن االهتمام بق�سايا التنمية واملخاطر االجتماعية باأنواعها، والتي ترتاوح بني االإقالل من   -

الفقر وعدالة التوزيع، وق�سايا اقت�ساد التعليم وال�سحة واحلّد من البطالة، و�سياغة ال�سيا�سات االجتماعية الهادفة لتح�سني 

الو�سع االجتماعي وتعزيز املكت�سبات االقت�سادية واالجتماعية من خالل ال�سيا�سة املالية وال�سيا�سات احلمائية ودور املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة يف خلق فر�ض العمل وتكني ال�سباب واالإناث. 

ق�سايا البيئة االإقليمية والدولية للتنمية: وت�سمل ق�سايا التعاون العربي واالإقليمي والدويل، مبا يف ذلك التدفقات املالية والتجارة   -

الدولية واأ�سواق راأ�ض املال وق�سايا التناف�سية واالأزمات الدولية والديون اخلارجية وغريها.

باملوؤ�س�سات  املتعلقة  الق�سايا  درا�سة  املعهد جهوده يف  يوا�سل  واملتو�سطة: حيث  ال�سغرية  وامل�سروعات  االأعمال  ريادة  ق�سايا   -

واإدارتها  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات  تويل  جماالت  يف  التطبيقية  البحوث  لت�سجيع  ي�سعى  حيث  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

وا�ستدامتها وق�سايا الدعم املوؤ�س�سي واحلا�سنات وذلك باالأ�سا�ض من خالل ن�ساطات مركز امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة.

رابعًا - اللقاءات التنم�ية: 

االإمنائية  املنطلقات  على   2020/2019 العام  خالل  املعهد  �سيعقدها  التي  التنموية  اللقاءات  ت�ستند 
باالإ�سافة  التنموية،  اللقاءات  من  العديد  عقد  �سيتم  حيث   ،2020  -  2015 للمعهد  الثامنة  لال�سرتاتيجية 
اإلى ذلك، �سي�ستمر العمل بتنظيم موؤترات وحلقات نقا�سية وحما�سرات عامة ُتعقد يف مقره. ويعتمد املعهد 
يف تنفيذ هذه اللقاءات التنموية على تطوير �سراكات مع املوؤ�س�سات واالأجهزة ذات العالقة بهدف �سبط التكاليف 

وزيادة وتعميم الفائدة من هذه اللقاءات. وتتمثل اللقاءات التنموية لعام 2020/2019 فيما يلي:

املوؤتر الدويل “اأجندة التنمية امل�ستدامة 2030 على امل�ستوى املحلي يف البلدان العربية”: ينظمه املعهد العربي للتخطيط   -

بالتعاون مع البنك الدويل، يف اإطار تفعيل مذكرة التفاهم املربمة بني املوؤ�س�ستني بتاريخ 2018/5/1، وذلك ملدة ثالثة اأيام 

يف نهاية �سهر �سبتمرب 2019، يف مقر املعهد بدولة الكويت.

ور�سة عمل “اإعداد تقارير متابعة حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية على امل�ستوى القومي”، ينظمها املعهد   -

العربي للتخطيط بالتعاون مع البنك الدويل، يف اإطار تفعيل مذكرة التفاهم املربمة بني املوؤ�س�ستني بتاريخ 2018/5/1، خالل 

�سهر دي�سمرب 2019، يف مدينة القاهرة بجمهورية م�سر العربية.

املياه  جمعية  مع  بالتعاون  للتخطيط  العربي  املعهد  ينظمه   :”2019 واحللول  التحديات  والطاقة:  “املياه  الدويل  املوؤتر   -

الكويتية “ك�سريك ا�سرتاتيجي رئي�سي”، وذلك خالل العام املُقبل 2020، يف مقر املعهد بدولة الكويت، وقد مت االتفاق م�سبقًا 

مع اجلمعية على تنظيمه خالل العام 2019/2018.
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املوؤتر الدويل ال�سنوي يف “ريادة االأعمال واالبتكار”: ينظمه املعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع جامعة قطر، وذلك خالل   -

�سهر مار�ض 2020 يف مقر جامعة قطر.

GIFT- اأفريقيــــــــــا  و�سمـــال  االأو�سط  ال�سرق  التدريــــــب احلكوميـــــــة يف منطقة  ومراكز  “ل�سبكة معاهد  ال�سنوي  املوؤتر    -

املايل واالقت�سادي خالل العام املقبل 2020، وهو لقاء �سنوي  فليحان  با�سل  معهد  مع  بالتعاون  املعهد  ُينظمه   :”MENA

تنظمه االأمانة العامة لل�سبكة بهدف تبادل اخلربات واالآراء حول موا�سيع التدريب وتطوير القدرات، ال�سيما يف جمال االإدارة 

املالية احلكومية واإدارة التغيري وبناء الدولة، باالإ�سافة اإلى ن�ساطات مرافقة كالتوا�سل واالإعالم واالإنتاج الن�سري.

احللقات النقا�سية واملحا�سرات العامة

ُيخطط املعهد العربي للتخطيط لعقد عدد من احللقات النقا�سية/ املحا�سرات، بحيث تتناول اأهم الق�سايا امل�ستجدة ذات   -

االهتمام العام يف خمتلف الدول العربية. هذا و�شت�شتمل هذه احللقات/املحا�شرات على دعوة عدد من ممثلي الدول العربية 

الق�شايا  لتناول عدد من  املقر  اإلى اخلرباء من دولة  باالإ�شافة  العربية،  الدول  املعهد، وخرباء من خمتلف  اأمناء  يف جمل�س 

التنموية امل�ستجدة.

خام�شًا - الن�شر:

الن�شر  اإلى توفري  الن�شر  ن�شاط  للمعهد )2015-2020(، يهدف  الثامنة  االإمنائية لال�سرتاتيجية  املنطلقات  اعتمادًا على 
العلمي والبحوث التطبيقية ومعاجلتها ب�سكل متخ�س�ض ومنهجي لتوفري مرتكزات ل�سناع ال�سيا�سات والقرارات، يتوقع اأن يتم 

اإ�سدار املطبوعات التالية خالل العام 2020/2019: 

العربية: دور  واملتو�سطة يف االقت�سادات  ال�سغرية  امل�سروعات   	“ العربية” حتت عنوان  التنمية  “تقرير  لــ  الرابع  االإ�سدار 
جديد لتعزيز التنمية امل�ستدامة”.

	 العددين االأول والثاين من املجلد الثاين والع�سرين ملجلة التنمية وال�سيا�سات االقت�سادية.

. )13( عدد من �سل�سلة “ج�سر التنمية”	 

. )7( اأعداد من �سل�سلة “درا�سات تنموية”	 

عام  خالل  املعهد  بداأ  والذي  البيانات” 	  وقواعد  الدولية  التنموية  املوؤ�سرات  “دليل  واإ�سدار  اإعداد  على  العمل  اإ�ستكمال 
2019/2018 العمل على فكرة اإ�سدار هذا التقرير.

( موؤهلة لالإدراج �سمن موقع املعهد على �سبكة  الن�سر االإلكرتوين: تعترب الربامج املعتمدة واملقدمة يف عام )2020/2019	 
االإنرتنت.
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�شاد�شًا - ريادة االأعمال وامل�شروعات ال�شغرية واملت��شطة: 

يف اإطار عمل املعهد على حتقيق االأهداف التي ت�سمنتها اال�سرتاتيجية الثامنة لالأعوام )2015-2020( خ�سو�سًا 
تلك التي تتعلق بريادة االأعمال وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة، وانطالقًا من فل�سفة امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 
التي  يتبناها املعهد العربي للتخطيط والقائمة على ت�سجيع االإبداع واالبتكار  يف تاأ�سي�ض وبناء وت�سغيل وتطوير  هذه 
امل�سروعات، كما ت�ستند اإلى الفكر الذي ي�سجع ويتبنى االأفكار اال�ستثمارية يف كافة القطاعات االقت�سادية والتي تت�سف 
بارتفاع القيمة امل�سافة وم�ستويات الت�سغيل، والقدرة على الت�سدير والو�سول اإلى االأ�سواق واال�ستمرارية. حر�ض املعهد 
على بذل كافة اجلهود الرامية اإلى تعزيز حجم ونوعية اخلدمات التدريبية واال�ست�سارية والبحثية التي يقدمها يف جمال 
ريادة االأعمال وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة من خالل مركز امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة الذي اأ�ّس�سه املعهد 

لهذا الغر�ض.

 �شابعًا - املعل�ماتية: 

يف اإطار توجهات و�سيا�سات املعهد لتعزيز جهوده االإمنائية وتو�سيع نطاقها وب�سكل خا�ض يف جمال املعلوماتية، ت�ستمر جهود 
مركز املعلومات التابع للمعهد ، وهو مركز اإلكرتوين متكامل، بتقدمي الدعم املعلوماتي للمتدربني والباحثني وذوي االخت�سا�ض 

واالهتمام ب�سوؤون التنمية االقت�سادية، وذلك من خالل مكوناته التي ت�سمل  على: 

- املكتبة الرقمية.

- قواعد البيانات االإقليمية والدولية، والدوريات االإلكرتونية.

- قاعدة بيانات وثائق املعهد.

- قاعدة بيانات اخلرباء العرب.

- التداول االإلكرتوين لالأن�سطة االإمنائية والفكرية للمعهد.

- اال�سدارات االإلكرتونية لعدد من املوؤ�س�سات الدولية.

- ق�سم احلا�سب االآيل ووحدة الن�سر العلمي بهدف توفري دعم تقني معلوماتي جلميع امل�ستفيدين.

حديثة،  اإلكرتونية  واأ�ساليب  بو�سائل  االخت�سا�ض  وذوو  واملتدربون  الباحثون  منها  التي ي�ستفيد  والتقارير  البحوث  ن�سر   -
وذلك ملا للمعلوماتية من دور يف حت�سني االأداء التنموي وتنمية القدرات الب�سرية. وامل�ساهمة يف بناء فكر تنموي حديث. 
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 الربامج التدريبية

الربامج التدريبية �سمن الهيكل االأ�سا�سي للتدريب
- )23( برنامج تدريبي تخ�س�سي.

- )46( برنامج تدريبي اأ�سبوعي )املكونة للربامج التدريبية التخ�س�سية(.
- )18( برامج تدريبية اأ�سبوعية منفردة.

الربامج التدريبية خارج الهيكل االأ�سا�سي للتدريب:
- الربامج التدريبية االأ�سبوعية املقرتحة للتنفيذ يف الدول العربية. 

ال�سغرية  امل�سروعات  مركز  من  املقدمة  الق�سرية  التدريبية  والور�ض  التدريبية  الربامج   -
واملتو�سطة التابع للمعهد.

- الربامج التدريبية التخ�س�سية املتقدمة / الربامج التدريبية التخ�س�سية اخلا�سة باجلهات 
ذات العالقة.  
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قائمة الربامج التدريبية

ومواعيدها



اخلطوط العامة خلطة الن�ساط ال�سنوي

20

اخلطوط العامة خلطة الن�ساط ال�سنوي

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

الربامج التدريبية الأ�سبوعية املكونة للربامج التدريبية التخ�س�سيةالربنامج التدريبي التخ�س�سي

اأهداف التنمية امل�ستدامة و�سيا�ساتها1. التقييم البيئي والتنمية امل�ستدامة

البيئة والتنمية امل�ستدامة وتقييم االأثر البيئي 2019/10/132019/10/24

الدعم املوؤ�س�سي للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة2. تنمية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

تويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة2019/10/132019/10/24

اآليات تطوير اإدارات التدريب يف القطاع العام3. تطوير اإدارات التدريب وقيا�ض العائد من التدريب

تقييم الن�شاط التدريبي وقيا�س العائد من التدريب2019/10/132019/10/24

طرق تقييم الكفاءة والفعالية يف القطاع العام4. قيا�ض الكفاءة والفعالية واالإ�سالح االإداري يف القطاع العام

االإ�سالح االإداري واملوؤ�س�سي وق�سايا التنمية2019/10/272019/11/07

�سيا�سات تنمية القطاع اخلا�ض5. ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات تنمية القطاع اخلا�ض

ا�سرتاتيجيات واأ�ساليب ترويج الفر�ض اال�ستثمارية وا�ستقطاب اال�ستثمار 2019/10/272019/11/07
االأجنبي املبا�سر

االأ�سواق املالية والتنمية6. االأ�سواق واال�ستثمارات املالية والتنمية

تقييم االأدوات واال�ستثمارات املالية2019/10/272019/11/07

مهارات بناء وحتليل امل�سوحات امليدانية7. امل�سوحات امليدانية وموؤ�سرات �سوق العمل

مهارات حتليل موؤ�سرات �سوق العمل2019/11/172019/11/28

مهارات حتليل البيانات واإعداد التقارير االقت�سادية الكلية8.اإعداد وحتليل التقارير االقت�سادية

مهارات حتليل التقارير االقت�سادية املحلية واالإقليمية والدولية2019/11/172019/11/28

اأ�سا�سيات التدريب9. تدريب املدربني يف جمال امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

اأ�ساليب التدريب يف جمال امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة2019/11/172019/11/28

10.  التعاقدات احلكومية وقواعد واإجراءات احل�سول على 
قواعد واإجراءات احل�سول على ال�سلع واخلدمات   ال�سلع واخلدمات

اأ�س�ض وقواعد تنظيم التعاقدات احلكومية2019/12/082019/12/19

�سيا�سات التجارة الدولية والتنمية11. �سيا�سات التجارة اخلارجية وحتديات العوملة

حتديات العوملة والتكتالت االإقليمية2019/12/082019/12/19
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الربامج التدريبية الأ�سبوعية املكونة للربامج التدريبية التخ�س�سيةالربنامج التدريبي التخ�س�سي

طرق واأ�ساليب اإدارة املخاطر االجتماعية12. �سيا�سات الرعاية واإدارة املخاطر االجتماعية

�سيا�سات الرعاية االجتماعية2020/01/052020/01/16

نظم احل�سابات القومية ومهارات تركيب م�سفوفة احل�سابات االجتماعية13. احل�سابات القومية والنمذجة االقت�سادية

ا�ستخدام النمذجة يف ر�سم وحتليل ال�سيا�سات االقت�سادية2020/01/052020/01/16

�سيا�سات وبرامج تخفيف الفقر14. �سيا�سات وبرامج الت�سغيل وتخفيف الفقر

�سيا�سات وبرامج الت�سغيل2020/01/052020/01/16

التدفقات املالية الر�سمية والتنمية15. التدفقات املالية االأجنبية والتنمية

التدفقات املالية اخلا�سة والتنمية2020/01/262020/02/06

اقت�ساد املعرفة وق�سايا التنمية16. ال�سيا�سات الداعمة القت�ساد املعرفة 

ال�سيا�سات والربامج الداعمة القت�ساد املعرفة 2020/01/262020/02/06

التمويل االإ�سالمي والتنمية 17. التمويل االإ�سالمي وامل�سارف االإ�سالمية والتنمية 

امل�سارف االإ�سالمية والتنمية2020/01/262020/02/06

مهارات بناء ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات وطنية قائمة على اقت�ساد املعرفة 18. اآليات التحول اإلى اقت�ساد قائم على املعرفة 

اآليات تطوير املوؤ�س�سات من منظور اقت�ساد املعرفة 2020/03/012020/03/12

�سيا�سات التنمية ال�سناعية19. �سيا�سات التنمية ال�سناعية والزراعية

�سيا�سات التنمية الزراعية2020/03/012020/03/12

التنمية الب�سرية وا�سرتاتيجيات التنمية20. �سيا�سات التنمية الب�سرية و�سوق العمل

�سيا�سات التعليم و�سوق العمل2020/03/292020/04/09

تطبيقات الالمركزية والتنمية املحلية21. تطبيقات الالمركزية و�سيا�سات التنمية املحلية

ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنمية املحلية 2020/03/292020/04/09

�سيا�سات وبرامج التمكني االقت�سادي 22. �سيا�سات وبرامج التمكني االقت�سادي واالجتماعي

�سيا�سات وبرامج التمكني االجتماعي2020/03/292020/04/09

مراحل واأ�ساليب التخطيط االقت�سادي واالجتماعي23. التخطيط االقت�سادي واالجتماعي

اآليات متابعة وتقييم اخلطط التنموية القومية2020/05/312020/06/11
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جدول رقم )2(: الربامج التدريبية الأ�سبوعية املكونة للربامج التدريبية التخ�س�سية

فرتة النعقادالربنامج التدريبي

اأهداف التنمية امل�ستدامة و�سيا�ساتها 1 .2019/10/132019/10/17

الدعم املوؤ�س�سي للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 2 .2019/10/132019/10/17

اآليات تطوير اإدارات التدريب يف القطاع العام 3 .2019/10/132019/10/17

البيئة والتنمية امل�ستدامة وتقييم االأثر البيئي  4 .2019/10/202019/10/24

تويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 5 .2019/10/202019/10/24

تقييم الن�شاط التدريبي وقيا�س العائد من التدريب 6 .2019/10/202019/10/24

طرق تقييم الكفاءة والفعالية يف القطاع العام 7 .2019/10/272019/10/31

�سيا�سات تنمية القطاع اخلا�ض 8 .2019/10/272019/10/31

االأ�سواق املالية والتنمية 9 .2019/10/272019/10/31

ا�سرتاتيجيات واأ�ساليب ترويج الفر�ض اال�ستثمارية وا�ستقطاب اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر 10 .2019/11/032019/11/07

االإ�سالح االإداري واملوؤ�س�سي وق�سايا التنمية 11 .2019/11/032019/11/07

تقييم االأدوات واال�ستثمارات املالية 12 .2019/11/032019/11/07

مهارات حتليل البيانات واإعداد التقارير االقت�سادية الكلية 13 .2019/11/172019/11/21

مهارات بناء وحتليل امل�سوحات امليدانية 14 .2019/11/172019/11/21

اأ�سا�سيات التدريب 15 .2019/11/172019/11/21

اأ�ساليب التدريب يف جمال امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 16 .2019/11/242019/11/28

مهارات حتليل التقارير االقت�سادية املحلية واالإقليمية والدولية 17 .2019/11/242019/11/28

مهارات حتليل موؤ�سرات �سوق العمل 18 .2019/11/242019/11/28

�سيا�سات التجارة الدولية والتنمية 19 .2019/12/082019/12/12

قواعد واإجراءات احل�سول على ال�سلع واخلدمات    20 .2019/12/082019/12/12

اأ�س�ض وقواعد تنظيم التعاقدات احلكومية 21 .2019/12/152019/12/19

حتديات العوملة والتكتالت االإقليمية 22 .2019/12/152019/12/19
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فرتة النعقادالربنامج التدريبي

نظم احل�سابات القومية ومهارات تركيب م�سفوفة احل�سابات االجتماعية 23 .2020/01/052020/01/09

طرق واأ�ساليب اإدارة املخاطر االجتماعية 24 .2020/01/052020/01/09

�سيا�سات وبرامج تخفيف الفقر 25 .2020/01/052020/01/09

ا�ستخدام النمذجة يف ر�سم وحتليل ال�سيا�سات االقت�سادية 26 .2020/01/122020/01/16

�سيا�سات الرعاية االجتماعية 27 .2020/01/122020/01/16

�سيا�سات وبرامج الت�سغيل 28 .2020/01/122020/01/16

التدفقات املالية الر�سمية والتنمية 29 .2020/01/262020/01/30

التمويل االإ�سالمي والتنمية  30 .2020/01/262020/01/30

اقت�ساد املعرفة وق�سايا التنمية 31 .2020/01/262020/01/30

امل�سارف االإ�سالمية والتنمية 32 .2020/02/022020/02/06

ال�سيا�سات والربامج الداعمة القت�ساد املعرفة  33 .2020/02/022020/02/06

التدفقات املالية اخلا�سة والتنمية 34 .2020/02/022020/02/06

مهارات بناء ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات وطنية قائمة على اقت�ساد املعرفة  35 .2020/03/012020/03/05

�سيا�سات التنمية ال�سناعية 36 .2020/03/012020/03/05

�سيا�سات التنمية الزراعية 37 .2020/03/082020/03/12

اآليات تطوير املوؤ�س�سات من منظور اقت�ساد املعرفة  38 .2020/03/082020/03/12

�سيا�سات وبرامج التمكني االقت�سادي  39 .2020/03/292020/04/02

التنمية الب�سرية وا�سرتاتيجيات التنمية 40 .2020/03/292020/04/02

تطبيقات الالمركزية والتنمية املحلية 41 .2020/03/292020/04/02

�سيا�سات التعليم و�سوق العمل 42 .2020/04/052020/04/09

�سيا�سات وبرامج التمكني االجتماعي 43 .2020/04/052020/04/09

ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنمية املحلية  44 .2020/04/052020/04/09

مراحل واأ�ساليب التخطيط االقت�سادي واالجتماعي 45 .2020/05/312020/06/04

اآليات متابعة وتقييم اخلطط التنموية القومية 46 .2020/06/072020/06/11



اخلطوط العامة خلطة الن�ساط ال�سنوي

24

اخلطوط العامة خلطة الن�ساط ال�سنوي

جدول رقم )3(: الربامج التدريبية الأ�سبوعية املنفردة

فرتة التنفيذالربامج التدريبية الأ�سبوعية 

اأمن الغذاء والتنمية امل�ستدامة 1 .2019/12/082019/12/12

درا�سات اجلدوى وتقييم امل�سروعات التنموية 2 .2019/12/152019/12/19

العون االإمنائي العربي والدويل 3 .2019/12/222019/12/26

اإعداد وتقييم درا�سات اجلدوى للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 4 .2019/12/222019/12/26

بناء وتنمية القدرات املوؤ�س�سية للمجتمعات املحلية 5 .2019/12/222019/12/26

ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنمية االقت�سادية 6 .2020/02/092020/02/13

�سيا�سات التنويع االقت�سادي يف الوطن العربي 7 .2020/02/092020/02/13

تطبيقات احلوكمة واالإ�سالح املوؤ�س�سي يف القطاع احلكومي 8 .2020/02/092020/02/13

مهارات االإبداع واالبتكار يف جمال امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 9 .2020/02/162020/02/20

مهارات حتديد االحتياجات التدريبية والتخطيط الوظيفي 10 .2020/02/162020/02/20

اأدوات التمويل االإ�سالمي وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 11 .2020/03/012020/03/05

االقت�ساد والتمويل االإ�سالمي  12 .2020/03/082020/03/12

القيادة االإبداعية واالبتكار املوؤ�س�سي يف االإدارة احلكومية 13 .2020/04/192020/04/23

التخطيط اال�سرتاتيجي 14 .2020/04/192020/04/23

�سيا�سات تعزيز القدرة التناف�سية وتنمية ال�سادرات 15 .2020/05/312020/06/04

القطاع ال�سياحي والتنمية امل�ستدامة 16 .2020/05/312020/06/04

و�سائل الدفع واآليات ال�سمان يف التجارة اخلارجية 17 .2020/06/072020/06/11

الطاقة املتجددة والتنمية امل�ستدامة 18 .2020/06/072020/06/11
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جدول رقم )4(: الربامج التدريبية الأ�سبوعية املقرتحة للتنفيذ يف الدول العربية

الربامج التدريبية

اآليات تطوير النظام امل�سريف وتويل التنمية  التجارة االلكرتونية والتنمية. 1 2 .

حتليل قطاع امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة وكتابة التقارير م�سروعك ال�سغري.. من الفكرة اإلى الت�سغيل والتطوير. 3 4 .

اتفاقيات التجارة العاملية واآثارها على االقت�ساديات العربية اآليات تعزيز التعاون االقت�سادي العربي. 5 6 .

مهارات حتليل منوذج املدخالت واملخرجات اإدارة وتر�سيد ا�ستهالك املياه . 7 8 .

تطبيقات الالمركزية يف اإدارة التنمية االإدارة االقت�سادية للموارد املائية . 9 10 .

االقت�ساد لغري االقت�ساديني القيادة االبداعية والتميز املوؤ�س�سي. 11 12 .

ال�سيا�سة املالية والتنمية اآليات تكني املراأة وتعزيز دورها التنموي. 13 14 .

تقييم امل�سروعات يف اإطار اخلطط االقت�سادية اآليات تكني ال�سباب وتعزيز دورهم التنموي. 15 16 .

ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض والتنمية ا�سرتاتيجية تنمية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 17 18 .

اإعداد اخلرائط اال�ستثمارية مهارات متقدمة يف التدريب. 19 20 .

اإعداد ميزانية الربامج وتقييم االأداء امل�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة. 21 22 .

اإدارة االأزمات االقت�سادية واملالية الدبلوما�سية االقت�سادية. 23 24 .

مناهج ا�ست�سراف امل�ستقبل والدرا�سات امل�ستقبلية التمكني القانوين لكوادر االإدارة االإ�سرافية. 25 26 .

�سيا�سات وبرامج التنمية الريفية اآليات بناء واإدارة املرا�سد التنموية. 27 28 .

�سيا�سات تنمية ال�سادرات تنمية املهارات االإ�سرافية لالإدارة الو�سطى. 29 30 .

	 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 

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

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

الربنامج التدريبي التخ�س�سي املتقدم/
الربنامج التدريبي التخ�س�سي

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

برنامج تدريبي تخ�س�سي متقدم حول
»ريادة االأعمال«

)6 برامج تدريبية اأ�سبوعية(

م�سروعك ال�سغري.. من الفكرة اإلى الت�سغيل والتطوير

اإعداد وتقييم درا�سات اجلدوى للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

اإعداد خطط العمل للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

تويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

اإدارة امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

ت�سويق امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

برنامج تدريبي تخ�س�سي 
»ريادة االأعمال وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة«

)2 برنامج تدريبي اأ�سبوعي(

م�سروعك ال�سغري.. من الفكرة اإلى الت�سغيل والتطوير

اإعداد وتقييم درا�سات اجلدوى للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة
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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�س�سي املتقدم/ 
الربنامج التدريبي التخ�س�سي

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

برنامج تدريبي تخ�س�سي متقدم 
»تويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة«

)6 برامج تدريبية اأ�سبوعية(

 تويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة  

اإعداد وتقييم درا�سات اجلدوى للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

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

اإدارة وحت�سيل الديون املتعرثة للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

اأدوات التمويل االإ�سالمي وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

اأ�ساليب التدريب يف جمال امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

برنامج تدريبي تخ�س�سي متقدم 
»تنمية وتطوير امل�سروعات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة«

)6 برامج تدريبية اأ�سبوعية(

الدعم املوؤ�س�سي للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

تويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة  

�سيا�سات تعزيز تناف�سية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

اإعداد اخلرائط اال�ستثمارية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

التخطيط اال�سرتاتيجي للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

 اأ�ساليب التدريب يف جمال امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

برنامج تدريبي تخ�س�سي 
»تنمية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة«

)2 برنامج تدريبي اأ�سبوعي(

الدعم املوؤ�س�سي للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

تويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

برنامج تدريبي تخ�س�سي 
»اإعداد اخلرائط اال�ستثمارية وتقييم امل�سروعات«

)2 برنامج تدريبي اأ�سبوعي(

اإعداد اخلرائط اال�ستثمارية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

اإعداد وتقييم درا�سات اجلدوى للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

برنامج تدريبي تخ�س�سي 
»التخطيط اال�سرتاتيجي وتنمية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة«

)2 برنامج تدريبي اأ�سبوعي(

التخطيط اال�سرتاتيجي للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

اإعداد اخلرائط اال�ستثمارية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة
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الأ�سبوعية التدريبية  الربامج  ثالثًا:  -ج(   5(

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

م�سروعك ال�سغري.. من الفكرة اإلى الت�سغيل والتطوير حما�سبة امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة . 1 2 .

اإعداد وتقييم درا�سات اجلدوى للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة حقوق االمتياز وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 3 4 .

اإعداد خطط العمل للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة احلماية القانونية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة  . 5 6 .

تويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة واآليات �سمان القرو�ض امل�سرتيات احلكومية وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة  . 7 8 .

اإدارة امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة الت�سويق االإلكرتوين للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 9 10 .

ت�سويق امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة تقييم امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة القائمة. 11 12 .
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-د( رابعًا: الربامج التدريبية الأ�سبوعية  5(

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

الدعم املوؤ�س�سي للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة تويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة واآليات �سمان القرو�ض. 1 2 .

اإعداد وتقييم درا�سات اجلدوى للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة حا�سنات االأعمال وتنمية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 3 4 .

�سيا�سات تعزيز تناف�سية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة حتليل قطاع امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة وكتابة التقارير . 5 6 .

اأدوات التمويل االإ�سالمي وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة خماطر االئتمان وربحية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. 7 8 .

اإدارة وحت�سيل الديون املتعرثة للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 9 .
اآليات تكني وتفعيل م�ساركة املراأة يف قطاع امل�سروعات  10 .

ال�سغرية واملتو�سطة

اإعداد اخلرائط اال�ستثمارية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة التخطيط اال�سرتاتيجي للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 11 12 .

حقوق االمتياز وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة تقييم وتطوير موؤ�س�سات التمويل االأ�سغر   . 13 14 .

حتليل �سال�سل القيمة للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة . 16 اأ�ساليب التدريب يف جمال امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 15

مهارات واآليات تقييم االأثر االقت�سادي واالجتماعي للم�سروعات  17 .
ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة 

�سيا�سات تنمية قطاع امل�سروعات ال�سغرى وال�سغرية  18 .
واملتو�سطة
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الق�سرية التدريبية  الور�ش  خام�سًا:  هـ(   -  5(

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

االإدارة االحرتافية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة مهارات ت�سويق امل�سروعات ال�سغرية من خالل و�سائل التوا�سل . 1 2 .
االجتماعي

االأخطاء ال�سائعة يف درا�سات اجلدوى للم�سروعات ال�سغرية  3 .
واملتو�سطة

اإدارة املبيعات يف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 4 .

منوذج العمل التجاري للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة خطة العمل للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 5 6 .

ا�سرتاتيجية وخطة الت�سويق للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة اأ�سا�سيات املحا�سبة للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 7 8 .

اإدارة الوقت واالإنتاجية يف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة ا�ستك�ساف االأفكار والفر�ض اال�ستثمارية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 9 10 .

مرتكزات حتديد ال�سكل القانوين للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة التحليل املايل والقوائم املالية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 11 12 .

اأ�سا�سيات اإدارة املخزون يف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة خرائط اال�ستثمار وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 13 14 .

القيادة االإبداعية واالبتكار يف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة اأ�سا�سيات تقييم امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 15 16 .

اآليات الت�سعري واملناف�سة يف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة حق االمتياز وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 17 18 .

مهارات اختيار املوارد الب�سرية يف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة مهارات تطبيق خطط الت�سغيل يف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 19 20 .

قانون العمل الكويتي وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة نظام التاأمينات الكويتي وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 21 22 .

مهارات تطوير العالمة التجارية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة اإدارة التدفقات املالية يف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 23 24 .

�سبط التكاليف يف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة ال�سغرى . 25 امل�سروعات  واأ�سحاب  االأعمال  لرواد  ال�سخ�سي  التخطيط  26 .
وال�سغرية واملتو�سطة

. 28 مهارات التوا�سل الذكي لرواد االعمال واأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرى . 27 فن اختيار املوقع للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة
وال�سغرية واملتو�سطة

اأ�سرار النجاح يف خدمة العمالء لرواد االعمال وامل�سروعات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة 29 .
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جدول رقم )6(:  الربامج التدريبية التخ�س�سية املتقدمة/الربامج التدريبية التخ�س�سية 
اخلا�سة باجلهات ذات العالقة

الربامج التدريبية التخ�س�سية املتقدمة /
الربامج التدريبية التخ�س�سية

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

برنامج تدريبي تخ�س�سي متقدم
»تدريب املدربني يف جمال ريادة االأعمال 

وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة«
)4 برامج تدريبية اأ�سبوعية(

 اأ�سا�سيات تدريب املدربني 

مهارات االبتكار واأ�ساليب التدريب احلديثة

اأ�ساليب التدريب يف جمال ريادة االأعمال وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

تطبيقات تدريبية عملية يف جمال امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

برنامج تدريبي تخ�س�سي متقدم 
»اقت�ساد املعرفة«

)4 برامج تدريبية اأ�سبوعية(

اقت�ساد املعرفة وق�سايا التنمية

ال�سيا�سات والربامج الداعمة القت�ساد املعرفة 

اآليات تطوير املوؤ�س�سات من منظور اقت�ساد املعرفة 

مهارات بناء ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات وطنية قائمة على اقت�ساد املعرفة 

برنامج تدريبي تخ�س�سي 
»تدريب املدربني يف جمال مهارات القيادة االإبداعية«

)2 برنامج تدريبي اأ�سبوعي(

اأ�سا�سيات تدريب املدربني 

املهارات القيادية االبداعية

برنامج تدريبي تخ�س�سي متقدم للقياديني
»اإدارة وتويل التنمية«

)3 برامج تدريبية اأ�سبوعية(

التخطيط التنموي وتقييم امل�ساريع

تويل التنمية

التنمية الب�سرية وحماربة الفقر
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ملزيد من املعلومات حول و�سف ومكونات الربامج 
التدريبية، الرجاء زيـــارة موقع املعهد على �سبكة 

االإنرتنت 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�شتهدف برامج املعهد كل الفئات العاملة يف خمتلف امل�شتويات واملجاالت الوظيفية باملوؤ�ش�شات واالأجهزة احلكومية وغري احلكومية، 
باالإ�سافة اإلى املهتمني باملجاالت التنموية يف العامل العربي.

�شروط الرت�شيح:

)1( اأن يكون املر�سح حا�سل على درجة البكالوريو�ض يف التخ�س�سات ذات العالقة مبو�سوع الربنامج التدريبي.

)2( اأن يتنا�سب  مو�سوع الربنامج التدريبي واملهارات املكت�سبة منه مع طبيعة عمل املر�سح ومهامه الوظيفية واحتياجاته التدريبية.

اإجراءات الت�شجيل :

)1( يكون الرت�سيح بكتاب ر�سمي معتمد من جهة العمل احلكومية مرفقًا با�ستمارة الرت�سيح املوجودة يف هذا الدليل. 

)2( يقوم املُر�سح بتعبئة ا�ستمارة الرت�سيح املرفقة يف الكتيب على اأن تعتمد من رئي�ض اجلهة التي يعمل بها بالن�سبة للجهات 
احلكومية. ولن يعتد باأية ا�ستمارة غري ُم�ستوفاة بالبيانات املطلوبة.

)3( للُمر�سحني من خارج دولة الكويت، ُيطلب اإر�سال:

�سورة من جواز �سفر املر�سح على اأن يكون �ساحلًا ملدة ال تقل عن ال�ستة اأ�سهر.  -

�سورة من اآخر موؤهل علمي ح�سل عليه .  -

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

)5( يتــــولـــى املعهــــــد العربـــي للتخطيــــط عمليــــة ا�ست�ســـدار تاأ�سريات الدخول وحجز تذاكر ال�سفر ملـــن يتــــم ُقبولــــهم يف 
االأن�سطة التدريبية، ثـــم يتم اإخطارهم.

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

- تكاليف التدريب.

- تذكـــرة �سفـــر املتدربني من عوا�سم بلدانهـــم والعودة اإليها بالدرجـــة ال�سياحية، ويجب االلتـــزام باحلجز وخط الرحلة 
املقدم من املعهد. 

- االإقامة الكاملة يف املعهد.

- توفري املوا�سالت من / اإلى املطار – جوالت تعريفية ملعامل دولة الكويت.  

م�اعيد الربامج:

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

تقريبًا. تدريبية  �ساعات  اأربع  على  الواحد  اليوم  ي�ستمل   )2(

ويف حالة عدم االنتظام يتم اإخطار اجلهة املُر�سحة له ر�سميًا بذلك. للربنامج  الزمني  اجلدول  مبواعيد  االلتزام  املُ�سارك  على   )3(

)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 �سهادة ُح�سور للم�ساركني يف الربامج التدريبية عند اإتام احل�سور ل�ساعات 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�سبوع – 1200 دوالر اأمريكي.

    - للربنامج التدريبي التخ�س�سي – اأ�سبوعني – 2400 دوالر اأمريكي.

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

      	 للربنامج التدريبي – اأ�سبوع – 500 دوالر اأمريكي.

      	 للربنامج التدريبي التخ�س�سي – اأ�سبوعني – 850 دوالر اأمريكي.

 يتحمل امل�سارك تكلفة تذكرة ال�سفر اخلا�سة به ، ويتوّلى عمل ترتيبات احلجز وال�سفر بنف�سه.

 ُت�سدد قيمة امل�ساركة يف الربنامج يف موعد ال يتجاوز �سهرًا من تاريخ بدء الربنامج.

 ُت�سدد قيمة امل�ساركة يف الربنامج بوا�سطة حتويل م�سريف على ح�ساب املعهد املذكورة تفا�سيله اأدناه: 
املعهد العربي للتخطيط بالكويت ا�سم امل�ستفيد

بنك اخلليج - املركز الرئي�سي  - فرع مبارك الكبري - دولة الكويت ا�سم وعنوان البنك
04810814 رقم احل�ساب بالدوالر االأمريكي

KW 59 GULB 0000 0000 0000 0004 8108 14 IBAN
05522059 رقم احل�ساب 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�سيع دائرة امل�ستفيدين من اأن�سطته  التدريبية، ومن اأجل تي�سري عملية الرت�سيح والت�سجيل فيها، فاإن   -
املر�سح  يقوم  بحيث  االإنرتنت  اإلكرتونيُا من خالل موقعه على  واالعتذار  والقبول  الرت�سيحات  تلقي  اإجراءات  �سيتبع  املعهد 

بتعبئة ا�ستمارة تر�سيحه من جهته، واإرفاق جميع امل�ستندات املطلوبة اإلكرتونيًا.

يحظر املعهد العربي للتخطيط على امل�ساركني ا�سطحاب اأو اإقامة اأ�سرهم معهم باملعهد اأثناء فرتة انعقاد الربنامج.  -

ال يتحمل املعهد خالل فرتة التدريب اأية تعوي�سات نتيجة احلوادث اأو املر�ض الذي يوؤدي للعجز اأو الوفاة �سواء كان ذلك اأثناء   -
ال�سفر اأو خالل فرتة اإقامة امل�سارك اأثناء انعقاد الربنامج.

لن ينظر يف الرت�سيحات غري امل�ستوفية لالأوراق املطلوبة.   -
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رقم ال�ستمارة

من�ذج طلب الرت�شيح لربنامج تدريبي 2019 / 2020

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

عنوان البرنامج االأ�سبوعيالرقمبرنامج ا�سبوعي
عنوان البرنامج التخ�س�سيالرقمبرنامج تخ�س�سي

2 - البيانات ال�سخ�سية
اال�سم باللغة العربية

اال�سم باللغة االنجليزية
الجن�ضالجن�سية

العمرتاريخ الميالد
البريد االلكترونيالهاتف ال�سخ�سي

3 - الموؤهالت العلمية
ا�سم الجامعة/البد�سنة التخرجالتخ�س�ض الدقيقالدرجة العلمية

1
2

4 - االإلمام بالبرامج االإح�سائية
غير ملمجيدممتازا�سم البرنامج

SPSSبرنامج
Eviewsبرنامج
STATAبرنامج

5 - االإلمام بمهارات ا�ستخدام الكمبيوتر
غير ملمجيدممتازا�سم البرنامج

Microsoft Excel برنامج
البرامج االأخرى

6 - بيانات نوع ومكان العمل
الدائرة/ المديريةا�سم الموؤ�س�سة/ الوزارة

الم�سمى الوظيفيالق�سم
المهام الوظيفية الرئي�سية المتكررةاإ�سم المدير المبا�سر

هاتف المدير
البريد االلكتروني

لال�ستعمال الر�سمي اخلا�ض باملعهد العربي للتخطيط

         ا�سم مدخل البيانات                                   التاريخ                               التوقيع                                             مالحظات

.......................                                      ..........................                     .........................                               ................................... 
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اإ�شدارات املعهد



اخلطوط العامة خلطة الن�ساط ال�سنوي

40

اخلطوط العامة خلطة الن�ساط ال�سنوي

جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�سادية: جملة حمكمة ن�سف �سنوية، ت�سدر عن املعهد العربي 
للتخطيـــط بالكويت، باللغتني العربية واالإجنليزية. تعنى بن�سر االأبحـــاث املتعلقة بق�سايا التنمية 
وال�سيا�ســـات االقت�ساديـــة يف االأقطـــار العربية، وتهـــدف اإلى خلق حوار علمي بنـــاء بني الباحثني 

و�سانعي القرار.

تقريـــر التناف�سيـــة العربية: ي�سدر عن املعهـــد العربي للتخطيط مـــرة كل �سنتني، يهدف اإلى 
تقييم القدرة التناف�سية للدول العربية مقارنة مع بع�ض الدول االأخرى، با�ستخدام موؤ�سر اإجمايل 

مركب ي�ستمل على ثمانية موؤ�سرات فرعية، ويقي�ض موؤ�سرات التناف�سية اجلارية والكامنة.

تقريـــر التنمية العربية: ي�سدر عـــن املعهد العربي للتخطيط مرة كل �سنتني 
ويهدف اإلى معاجلة اأهم الق�سايا التنموية العربية مثل تلك املرتبطة بالتنمية القطاعية )الزراعية 
وال�سناعيـــة واخلدمية(.  باالإ�سافة اإلى االهتمام بال�سيا�ســـات التنموية املتبعة واقرتاح �سيا�سات 

بديلة ملعاجلة امل�ساكل الهيكلية لالقت�سادات العربية.

ج�سر التنمية: �سل�سلة �سهرية ت�سدر عن املعهد العربي للتخطيط بالكويت، تهدف اإلى تزويد 
املكتبـــة العربية مبادة مب�سطة عن الق�سايا املتعلقة ب�سيا�سات التنمية ونظرياتها واأدوات حتليلها 

بغر�ض امل�ساعدة على تو�سيع دائرة احلوار املثار حول تلك الق�سايا. 

�سل�سلـــة درا�ســـات تنموية )اخلـــرباء �سابقـــًا(: �سل�سلة تنمويـــة تهدف اإلى 
امل�ساهمـــة يف ن�ســـر الوعي باأهم ق�سايا التنمية عمومًا. وتلك املتعلقـــة بالدول العربية خ�سو�سًا، 
وذلـــك بتوفريها لن�سو�ـــض املحا�سرات وملخ�ض املناق�سات التي تقـــدم يف لقاءات علمية دورية 

وغري دورية يقوم بتنظيمها املعهد. 

�سل�سلـــة اأوراق العمل: ت�سدر هذه ال�سل�سلة باللغتني العربيـــة واالإجنليزية، تهدف اإلى ت�سليط 
ال�ســـوء علـــى النتائـــج االأوليـــة للبحوث التـــي يقوم بهـــا املعهد العربـــي وكذلك بحـــوث املهتمني 
باالقت�سادات العربيـــة بغر�ض تو�سيع دائرة املعرفة واإثارة النقا�ض العلمي البناء وتبادل وجهات 

النظر بني خمتلف االأطراف املعنية.

2 0 1 82 0 1 8

2
0

1
8



2019 - 2018

41

2020 / 2019

الكتب

ال�ضنةاملوؤلف/ املحررالعنوان
2019املعهد العربي للتخطيطدليل املوؤ�سرات التنموية الدولية وقواعد البيانات

2019عبداهلل املرواينتطور منهجية التخطيط التنموي وموؤ�ش�شاته : جتارب دولية واإقليمية خمتارة
 املخاطر االجتماعية يف دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية و�سيا�سات

املواجهة
 جمل�ض وزراء العمل وال�سوؤون االجتماعية
بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية

2017

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

2012

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

2011

2010ريا�ض بن جليليمقاربات حل م�سكلة البطالة يف الدول العربية : درا�سة حالة م�سر و�سوريا
 القطاع اخلا�س يف التنمية : تقييم وا�شت�شراف ؛ اأوراق خمتارة من املوؤمتر

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

 علي عبدالقادر علياآثار االأزمة املالية الدولية على الدول العربية
 اأحمد الكواز

2009

 ريا�ض بن جليليواقع وم�ستقبل التخطيط بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية
 �سالح الع�سفور

2009

2009اأحمد الكوازاال�ستثمار االأجنبي املبا�سر : حالة الكويت

الدوريات

ال�ضنةاملوؤلف/ املحررالعنوان
2018فريق عمل من اخلرباءتقرير التنمية العربية : االإ�سدار الثالث
2016فريق عمل من اخلرباءتقرير التنمية العربية : االإ�سدار الثاين
2014فريق عمل من اخلرباءتقرير التنمية العربية : االإ�سدار االأول

2012 فريق عمل من اخلرباءتقرير التناف�سية العربية : االإ�سدار الرابع
2009فريق عمل من اخلرباء تقرير التناف�سية العربية : االإ�سدار الثالث

ال�ضنةاملجلدالعنوان
يناير 2019املجلد 21 – العدد 1جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�سادية
يوليو 2018املجلد 20 – العدد 2جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�سادية
يناير 2018املجلد 20 – العدد 1جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�سادية
يوليو 2017املجلد 19 – العدد 2           جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�سادية
يناير 2017املجلد 19 – العدد 1           جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�سادية
يوليو 2016املجلد 18 - العدد 2           جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�سادية
يناير 2016املجلد 18 - العدد 1جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�سادية
يوليو 2015املجلد 17 - العدد 2جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�سادية
يناير 2015املجلد 17 - العدد 1جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�سادية

• ميكن االطالع على اإ�سدارات املعهد من خالل املكتبة الرقمية.  	

اأحدث اإ�سدارات املعهد	
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�شل�شلة درا�شات تنم�ية 

املوؤلف/ املحررالعنوان
 رقم

ال�سل�سلة
ال�ضنة

خماطر الهجمات االلكرتونية )ال�شيربانية( واآثارها االقت�شادية : درا�شة حالة دول 
جمل�ض التعاون اخلليجي

632019علم الدين بانقا

622019عمر مالعباالإ�سالح االإداري مدخاًل لت�سويب امل�سار التنموي جتارب دولية

تطوير املوؤ�س�سات العربية من منظور اقت�ساد املعرفة
علم الدين بانقا

حممد عمر باطويح
612019

602018حممد اأمني لزعرتطور االنتاجية وم�ساهمتها يف النمو االقت�سادي لدول جمل�ض التعاون اخلليجي

التجربة املاليزية يف اإدارة االأزمات: مقاربة يف االقت�ساد ال�سيا�سي
في�سل املناور
منى العلبان

592018

الدور التنموي لل�سيا�سات ال�سناعية احلديثة يف �سوء املمار�سات الدولية الرائدة: 
متطلب التحول الهيكلي القت�سادات الدول العربية

582018نواف اأبو �سمالة

بناء القدرات املوؤ�س�سية للوحدات املحلية
في�سل املناور
منى العلبان

572018

موؤ�سرات تقييم االآثار االجتماعية للم�سروعات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة 
واخلدمات املقدمة لها

562018اإيهاب مقابلة

 Small and Medium Enterprises in Lebanon: Obstacles and 
Future PerspectivesOmar Malaeb552018

جتارب تنموية رائدة – ماليزيا منوذجًا
في�سل املناور

عبداحلليم �ساهني
542017

واقع املخاطر االجتماعية يف اجلمهورية اليمنية
حممد باطويح
في�سل املناور

532017

درا�سة حتليلية الأبعاد التحديات التي تواجه امل�سروعات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة 
ودور موؤ�س�سات الدعم الفني

522017اإيهاب مقابلة

512016اأحمد الكوازوكاالت الت�سنيف االإئتماين : عر�ض وتقييم
502016نواف اأبو�سمالةالتكامل االقت�سادي: اآليات تعزيز التعاون االقت�سادي العربي
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