


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 المعهد العربي للتخطيط 

 مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة 



 من نحن
 

  

 

 

متخصـــــــــــص ب�نميـــــــــــة ر�ـــــــــــادة  ،للتخطـــــــــــيطمركـــــــــــز إقلي�ـــــــــــ� تـــــــــــا�ع للمع�ـــــــــــد العر�ـــــــــــي 

األعمـــــــــال وتطـــــــــو�ر املشـــــــــروعات الصـــــــــغ��ة واملتوســـــــــطة مـــــــــن أجـــــــــل �عز�ـــــــــز دور�ـــــــــا 

تحقيـــــــق التنميــــــــة االقتصـــــــادية واالجتماعيــــــــة، �عمـــــــل ع�ــــــــ� تقـــــــديم مجموعــــــــة  �ـــــــ�

  .من ا��دمات التدر��ية واالس�شار�ة وخدمات الدعم الف�� وال�شر



 والرسالة الرؤية
 

  

مركــــــــزًا إقليميــــــــا� متخصصــــــــًا ومتم�ــــــــ�ًا �ــــــــ� مجــــــــال دعــــــــم وتنميــــــــة أن نكــــــــون رؤ��نــــــــا 

ر�ـــــــادة األعمـــــــال وتطـــــــو�ر قطـــــــاع املشـــــــروعات الصـــــــغ��ة واملتوســـــــطة واملؤسســـــــات 
الداعمـــــــــــة واملمولـــــــــــة لـــــــــــه  �ـــــــــــ� �افـــــــــــة الـــــــــــدول العر�يـــــــــــة، وأن نكـــــــــــون ب�ـــــــــــت خ�ـــــــــــ�ة 

املســــــــــتو��ن اإلقلي�ــــــــــ� والــــــــــدو�� يقــــــــــدم خدماتــــــــــه ا��تلفــــــــــة وفقــــــــــًا ألفضــــــــــل  ع�ــــــــــ�

 املمارسات واملعاي�� الدولية.

�عز�ــــــــــــز ج�ـــــــــــــود تطــــــــــــو�ر قطــــــــــــاع املشـــــــــــــروعات الصــــــــــــغ��ة واملتوســـــــــــــطة، رســــــــــــالتنا 

واملمولــــــــــة لــــــــــه ع�ــــــــــ� املســــــــــتو��ن كفــــــــــاءة املؤسســــــــــات الراعيــــــــــة والداعمــــــــــة  ورفــــــــــع

طــــــــــــــــــري واإلقلي�ـــــــــــــــــــ�، و�شــــــــــــــــــر ثقافـــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــل ا��ـــــــــــــــــــر ور�ــــــــــــــــــادة األعمـــــــــــــــــــال الُق 

قــــــــدرات رواد األعمــــــــال واملبــــــــادر�ن وفقــــــــًا ألفضــــــــل املمارســــــــات واملعــــــــاي��  وتطــــــــو�ر

 الدولية.



 العامة األهداف 
  

  

 

  عز�ـــــــز مســــــــتوى الت�ســـــــيق والتعــــــــاون بـــــــ�ن املع�ــــــــد العر�ـــــــي للتخطــــــــيط واملؤسســــــــات�
واالتحـــــــــــــادات وا��معيـــــــــــــات اإلقليميـــــــــــــة املعنيـــــــــــــة بقطـــــــــــــاع املشـــــــــــــروعات الصـــــــــــــغ��ة 

 واملتوسطة.

  خـــــــــــدمات  �شـــــــــــملبحيـــــــــــث  خـــــــــــدمات املع�ـــــــــــد�عز�ـــــــــــز مبـــــــــــدأ الشـــــــــــمولية �ـــــــــــ� تقـــــــــــديم
وخـــــــــــدمات للمؤسســـــــــــات الراعيـــــــــــة والداعمـــــــــــة  ،ملشـــــــــــروعات القائمـــــــــــةواللر�ـــــــــــادي�ن 

 واملمولة.

 �عز�ـــــــــــز فــــــــــــرص نجـــــــــــاح ا���ــــــــــــود التنمو�ـــــــــــة ع�ــــــــــــ� املســـــــــــتو��ن الُقطــــــــــــري واإلقلي�ــــــــــــ� 
التمو�ليـــــــة املســـــــا�مة �ـــــــ� �عز�ـــــــز مســـــــتو�ات ال�شـــــــ�يك بـــــــ�ن املؤسســـــــات  خـــــــالل مـــــــن

ت الصـــــــــــــــــغ��ة لـــــــــــــــــة �ـــــــــــــــــ� مجـــــــــــــــــال املشـــــــــــــــــروعاواملؤسســــــــــــــــات غ�ـــــــــــــــــ� التمو�ليـــــــــــــــــة العام
 واملتوسطة.

  تب�ــــــــــــــــ� فلســــــــــــــــفة املشــــــــــــــــروعات الصــــــــــــــــغ��ة واملتوســــــــــــــــطة القائمــــــــــــــــة ع�ــــــــــــــــ� اإلبــــــــــــــــداع
 �عيدًا عن املشروعات التقليدية. واالبت�ار



 مجال التدريب وبناء القدراتاألهداف المتعلقة ب
  

  

 

 

 

� مختلــف �ــتطــو�ر م�ــارات الر�ــادي�ن وأ�ــ�اب املشــروعات الصــغ��ة واملتوســطة
.ا��االت

ادي واملشـروعات طر�ـة املعنيـة بتطـو�ر العمـل الر�ـاملسا�مة �ـ� تنفيـذ ال�ـ�امج الُق 
.الصغ��ة واملتوسطة

�ـــــدد        ر لــــدى ا��ـــــر�ج�ن والــــداخل�ن ا��شــــر ثقافــــة الر�ـــــادة واملبــــادرة والعمـــــل ا��ــــ
.إ�� سوق العمل

العاملـــةاملؤسســـات ا���وميـــة ومؤسســـات النفـــع العـــامالعـــامل�ن �ـــ�بنـــاء قـــدرات
.�� مجال املشروعات الصغ��ة واملتوسطة



   الفنيوالدعم  اإلستشاراتاألهداف المتعلقة بمجال 

  

 

 

 

ات املســـــــا�مة �ـــــــ� رســـــــم السياســـــــات واتخـــــــاذ القـــــــرارات االقتصـــــــادية ا��اصـــــــة باملشـــــــروع
.الصغ��ة واملتوسطة ع�� املستو��ن القطري واإلقلي��

و�ر �عز�ــــــز فــــــرص االســــــتفادة مــــــن أفضــــــل املمارســــــات والتجــــــارب الدوليــــــة �ــــــ� مجــــــال تطــــــ
.املشروعات الصغ��ة واملتوسطة و�عز�ز ال�ش�يك والت�امل

املســـــــــاعدة �ـــــــــ� تأســـــــــ�س وحـــــــــدات خاصـــــــــة بتطـــــــــو�ر املشـــــــــروعات الصـــــــــغ��ة واملتوســـــــــطة
.�� املؤسسات العامة ذات العالقة

ؤس�ـــ�� املســـا�مة �ـــ� �عز�ـــز العمـــل الر�ـــادي �ـــ� الـــدول العر�يـــة وتطـــو�ر خـــدمات الـــدعم امل
.ت الدوليةللمؤسسات املعنية بالر�ادة واملبادر�ن وتقديم�ا وفقًا ألفضل املمارسا

املعنيـة سـات بـ�ن املؤس�عز�ز فرص التعاون وتبادل ا����ات واملعلومات وقصص النجاح 
.��طري واإلقليبقطاع املشروعات الصغ��ة واملتوسطة ع�� املستو��ن الُق 



 والملتقيات والنشر البحوثاألهداف المتعلقة بمجال 
  

   

 

 

�ة املســـــــــا�مة �ـــــــــ� تطـــــــــو�ر القــــــــــدرات اإلنتاجيـــــــــة والتصـــــــــدير�ة للمشـــــــــروعات الصــــــــــغ�
.�واملتوسطة ورفع قدر��ا التنافسية ع�� املستو��ن اإلقلي�� والدو�

ة، متا�عـــــــــــة املســـــــــــتجدات االقتصـــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــة، القطر�ـــــــــــة واإلقليميـــــــــــة والدوليــــــــــــ
املشــــــــروعات الصــــــــغ��ة واملتوســــــــطة ور�ــــــــادة األعمــــــــال وتحديــــــــد الــــــــدروسبذات العالقــــــــة 

.املستفادة

املســــا�مة �ــــ� بنــــاء قاعــــدة معلومــــات ومعرفــــة عر�يــــة �ــــ� إطــــار موحــــد مــــن أجــــل ســــّد 
.الفجوة ا��اصلة �� �ذا ا��ال

�نــاول مختلـــف تزو�ــد البــاحث�ن وامل�تمــ�ن �سلســلة مـــن امل�شــورات والدراســات ال�ــ� ت
.قضايا ر�ادة األعمال واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة



 الفئات المستهدفة
  

   

مؤسسات التعليم العا��

غرف الصناعة والتجارة ومنظمات األعمال

اـــــــة ل�ـــــــــات الراعيـــــــــال واملؤسســــــــات األعمـــــــــحاضن

مؤسسات النفع العام ذات العالقة بالر�ادة والعمل ا��ر وال�شغيل

مؤسسات الدعم الف�� وخدمات تطو�ر األعمال ا���ومية وغ�� ا���ومية

املؤسسات املعنية بال�شغيل وسياسات سوق العمل وتمك�ن الشباب واملرأة

املؤسسات الدولية املانحة ذات العالقة بتطو�ر املشروعات الصغ��ة واملتوسطة

ةــــات التعاونية وا����ية ذات العالقة بقطاع املشروعات الصغ��ة واملتوسطــــا��معي

طةالعاملة �� مجال املشروعات الصغ��ة واملتوساملؤسسات التمو�لية وغ�� التمو�لية األ�لية



 الفئات المستهدفة
  

  

أ��اب املشروعات الصغ��ة واملتوسطة

املؤسسات املعنية بر�ادة األعمال والعمل ا��ر

الر�ادي�ن واملبادر�ن وا��ر�ج�ن ا��دد والعاطل�ن عن العمل

وحدات الدعم الف�� املتخصصة باملشروعات الصغ��ة واملتوسطة

املؤسسات املعنية بالتخطيط ورسم السياسات االئتمانية ا��اصة ��ذه املشروعات

ةـــ��ة واملتوسطــات الصغــــــــة للمشروعـــــــة واملمولـــــــة والداعمـــــة  الراعيــــات ا���وميـــــاملؤسس

املؤسسات غ�� ا���ومية ا��لية والدولية الراعية والداعمة للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة

ةـــوسطم سياسات وصياغة ال�شر�عات ا��اصة باملشروعات الصغ��ة واملتـــــات املعنية برســــاملؤسس

املتوسطةاملؤسسات واالتحادات وا��معيات اإلقليمية والعر�ية العاملة �� مجال املشروعات الصغ��ة و 



 الخدمات المقدمة
  

  

يقدم املركز مجموعة من
ا��دمات ال�� �س��دف

قطاع املشروعات 
الصغ��ة واملتوسطة 

رواد األعمال واملبدع�نو 

التدر�ب 
و�ناء 

القدرات  

االس�شارات 
والدعم الف��

املعلومات 
وال�ش�يك

البحوث 
ت وامللتقيا

وال�شر



 خدمات التدريب وبناء القدرات
  

  

 

 

 

 
 

برامج تدر��ية تخصصية

للر�ادي�ن وأ��اب املشروعات 
الصغ��ة واملتوسطة

برامج تدر��ية أسبوعية

للر�ادي�ن وأ��اب املشروعات 
الصغ��ة واملتوسطة

برامج تدر��ية تخصصية

للمؤسسات املعنية بر�ادة األعمال 
وتطو�ر املشروعات الصغ��ة 

واملتوسطة

برامج تدر��ية أسبوعية

للمؤسسات املعنية بر�ادة األعمال 
وتطو�ر املشروعات الصغ��ة 

واملتوسطة 

ورش تدر��ية قص��ة

موج�ة لرّواد األعمال



 البرامج التدريبية التخصصية 
 للرياديين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  

  

 

 

 

 

 ال��نامج التدر��� التخص��� املتقدم /

 ال��نامج التدر��� التخص���

 لل��نامج التدر��� التخص��� املتقدم/ ال��امج التدر��ية املكونة 

 لل��نامج التدر��� التخص���

 برنامج تدر��� تخص��� متقدم حول 

 ر�ادة األعمال

 )أسبوعية برامج تدر��ية 6(

 مشروعك الصغ��.. من الفكرة إ�� ال�شغيل والتطو�ر

 إعداد وتقييم دراسات ا��دوى للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة

 إعداد خطط العمل للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة

 واملتوسطةتمو�ل املشروعات الصغ��ة 

 إدارة املشروعات الصغ��ة واملتوسطة

 �سو�ق املشروعات الصغ��ة واملتوسطة

 برنامج تدر��� تخص��� حول 

 ر�ادة األعمال 

 واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة

 �ن)أسبوعي برنامج�ن تدر��ي�ن(

 مشروعك الصغ��.. من الفكرة إ�� ال�شغيل والتطو�ر

 للمشروعات الصغ��ة واملتوسطةإعداد وتقييم دراسات ا��دوى 



 البرامج التدريبية التخصصية 
 للمؤسسات المعنية بريادة األعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  

  

 

 ال��نامج التدر��� التخص��� املتقدم /
 ال��نامج التدر��� التخص���

 لل��نامج التدر��� التخص��� املتقدم/ ال��امج التدر��ية املكونة 
 لل��نامج التدر��� التخص���

 برنامج تدر��� تخص��� متقدم حول 
 تمو�ل املشروعات الصغ��ة واملتوسطة 

 )أسبوعية برامج تدر��ية 6(

 تمو�ل املشروعات الصغ��ة واملتوسطة   
 دراسات ا��دوى للمشروعات الصغ��ة واملتوسط وتقييم إعداد

 ر�حية املشروعات الصغ��ة واملتوسطةو مخاطر االئتمان 
 إدارة وتحصيل الديون املتع��ة للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة

 مو�ل اإلسالمي واملشروعات الصغ��ة واملتوسطةأدوات الت
 �� مجال املشروعات الصغ��ة واملتوسطة التدر�بأساليب  

 برنامج تدر��� تخص��� متقدم حول 
تنمية وتطو�ر املشروعات الصغرى والصغ��ة 

 واملتوسطة
 )أسبوعية برامج تدر��ية 6(

 الدعم املؤس��� للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة
 تمو�ل املشروعات الصغ��ة واملتوسطة  

 سياسات �عز�ز تنافسية املشروعات الصغ��ة واملتوسطة
 إعداد ا��رائط االس�ثمار�ة للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة

 التخطيط االس��اتي�� للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة
 �� مجال املشروعات الصغ��ة واملتوسطة التدر�ب بأسالي 

 تدر��� تخص��� حول برنامج 
 تنمية املشروعات الصغ��ة واملتوسطة 

 �ن)أسبوعي (برنامج�ن تدر��ي�ن

 الدعم املؤس��� للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة

 تمو�ل املشروعات الصغ��ة واملتوسطة
 برنامج تدر��� تخص��� حول 

 ط االس�ثمار�ة وتقييم املشروعاتئاإعداد ا��ر 
 �ن)أسبوعي (برنامج�ن تدر��ي�ن

 ئط االس�ثمار�ة املشروعات الصغ��ة واملتوسطةاإعداد ا��ر 

 إعداد وتقييم دراسات ا��دوى للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة
 برنامج تدر��� تخص��� حول 

التخطيط االس��اتي�� وتنمية املشروعات الصغ��ة 
 واملتوسطة

 �ن)أسبوعي (برنامج�ن تدر��ي�ن

 الصغ��ة واملتوسطةالتخطيط االس��اتي�� للمشروعات 

 إعداد ا��رائط االس�ثمار�ة للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة



 البرامج التدريبية األسبوعية 
 بريادة األعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطةللمؤسسات المعنية 

  

  

 
 

 

 

  

 

 ية سبوعالبرامج التدريبية األ
 للرياديين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  

  

 

 

 ال��امج التدر��ية األسبوعية  

 الفكرة إ�� ال�شغيل والتطو�رمشروعك الصغ��.. من  .1

 دراسات ا��دوى للمشروعات الصغ��ة واملتوسطةوتقييم إعداد  .2

 إعداد خطط العمل للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة .3

    تمو�ل املشروعات الصغ��ة واملتوسطة .4

 إدارة املشروعات الصغ��ة واملتوسطة .5

 �سو�ق املشروعات الصغ��ة واملتوسطة .6

 محاسبة املشروعات الصغ��ة واملتوسطة  .7

 حقوق االمتياز واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة .8

 ا��ماية القانونية للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة   .9

 املش��يات ا��كومية واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة   .10

 ال�سو�ق اإللك��و�ي للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة .11

 واملتوسطة القائمةتقييم املشروعات الصغ��ة  .12



 البرامج التدريبية األسبوعية 
 بريادة األعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطةللمؤسسات المعنية 

  

  

 
 

 

 

  

 

البرامج التدريبية األسبوعية

الصغيرة  ل�����ل�����م�����ش�����روع�����ات  ال������م������ؤس�������س������ي  ال�������دع�������م   .1
والمتوسطة

وآليات  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تمويل   .2
ضمان القروض

للمشروعات  ال�����ج�����دوى  دراس���������ات  وت���ق���ي���ي���م  إع�������داد   .3
الصغيرة والمتوسطة

ال��م��ش��روع��ات الصغيرة  األع��م��ال وتنمية  4. ح��اض��ن��ات 
والمتوسطة

ت��ن��اف��س��ي��ة ال��م��ش��روع��ات الصغيرة  ت��ع��زي��ز  5. س��ي��اس��ات 
والمتوسطة

ال��ص��غ��ي��رة والمتوسطة  ال��م��ش��روع��ات  ق��ط��اع  تحليل   .6
وكتابة التقارير

الصغيرة  وال��م��ش��روع��ات  اإلس��ام��ي  التمويل  أدوات   .7
والمتوسطة

ال��م��ش��روع��ات الصغيرة  8. م��خ��اط��ر االئ���ت���م���ان ورب��ح��ي��ة 
والمتوسطة

للمشروعات  ال��م��ت��ع��ث��رة  ال����دي����ون  وت��ح��ص��ي��ل  إدارة   .9
الصغيرة والمتوسطة

10. آل���ي���ات ت��م��ك��ي��ن وت��ف��ع��ي��ل م��ش��ارك��ة ال���م���رأة ف���ي قطاع 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

11. إعداد الخرائط االستثمارية للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

الصغيرة  ل��ل��م��ش��روع��ات  االس��ت��رات��ي��ج��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط   .12
والمتوسطة

الصغيرة  وال�������م�������ش�������روع�������ات  االم�������ت�������ي�������از  ح������ق������وق   .13
والمتوسطة

14. تقييم وتطوير مؤسسات التمويل األصغر

ل��ل��م��ش��روع��ات الصغيرة  ال��ق��ي��م��ة  ت��ح��ل��ي��ل س���اس���ل   .15
والمتوسطة

16. أساليب التدريب في مجال المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

17. مهارات وآليات تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي 
للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

ال���م���ش���روع���ات الصغرى  ق���ط���اع  ت��ن��م��ي��ة  18. س���ي���اس���ات 
والصغيرة والمتوسطة



 الورش التدريبية القصيرة
اد األعمال

ّ
 الموجهة لرو

  

   

 

 

 الورش التدريبية القصيرة
اد األعمال

ّ
 الموجهة لرو

  

   

 

 

 

الورش التدريبية القصيرة

الصغيرة  ل����ل����م����ش����روع����ات  االح�����ت�����راف�����ي�����ة  اإلدارة   -  1
والمتوسطة

2 - م���ه���ارات ت��س��وق ال��م��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة م���ن خال 
وسائل التواصل االجتماعي

3 - األخطاء الشائعة في دراسات الجدوى للمشروعات 
الغصيرة والمتوسطة

الصغيرة  ال�����م�����ش�����روع�����ات  ف������ي  ال����م����ب����ي����ع����ات  إدارة   -  4
والمتوسطة

ل��ل��م��ش��روع��ات الصغيرة  ال���ت���ج���اري  ال��ع��م��ل  ن���م���وذج   -  5
والمتوسطة

6 - خطة العمل للمشروعات الصغيرة والموسطة

7 - إستراتيجية وخطة التسويق للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

الصغيرة  ل���ل���م���ش���روع���ات  امل���ح���اس���ب���ة  أس����اس����ي����ات   -  8
والمتوسطة

المشروعات الصغيرة  في  الوقت واإلنتاجية  إدارة   -  9
والمتوسطة

االستثمارية  وال�������ف�������رص  األف�������ك�������ار  إس����ت����ك����ش����اف   -  10
للمشروعات الصغير والمتوسطة

للمشروعات  القانوني  الشكل  تحديد  م��رت��ك��زات   -  11
الصغيرة والمتوسطة

للمشروعات  ال��م��ال��ي��ة  وال��ق��وائ��م  ال��م��ال��ي  التحليل   -  12
الصغيرة والمتوسطة

13 - أساسيات إدارة املخزون في المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

الصغيرة  وال�����م�����ش�����روع�����ات  االس����ت����ث����م����ار  خ�����رائ�����ط   -  14
والمتوسطة

المشروعات  ف����ي  واالب����ت����ك����ار  اإلب����داع����ي����ة  ال���ق���ي���ادة   -  15
الصغيرة والمتوسطة

الصغيرة  ال�����م�����ش�����روع�����ات  ت���ق���ي���ي���م  أس������اس������ي������ات   -  16
والمتوسطة



 الورش التدريبية القصيرة
اد األعمال

ّ
 الموجهة لرو

  

   

 

 
تابع الورش التدريبية القصيرة

المشروعات  ف����ي  وال���م���ن���اف���س���ة  ال��ت��س��ع��ي��ر  آل����ي����ات   -  17
الصغيرة والمتوسطة

18 - حق االمتياز والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

في المشروعات  ال��م��وارد البشرية  - مهارات اختيار   19
الصغيرة والمتوسطة

في المشروعات  التشغيل  - مهارات تطبيق خطط   20
الصغيرة والمتوسطة

21 - ق��ان��ون ال��ع��م��ل ال��ك��وي��ت��ي وال��م��ش��روع��ات الصغيرة 
والمتوسطة

22 - نظام التأمينات الكويتي والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

ال��ت��ج��اري��ة للمشروعات  ال��ع��ام��ة  ت��ط��وي��ر  م���ه���ارات   -  23
الصغيرة والمتوسطة

24 - إدارة التدفقات المالية في المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

الصغيرة  ال����م����ش����روع����ات  ف�����ي  ال���ت���ك���ال���ي���ف  ض���ب���ط   -  25
والمتوسطة

ل����رواد األع��م��ال وأصحاب  ال��ش��خ���س��ي  - التخطيط   26
المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

الصغيرة  ل����ل����م����ش����روع����ات  ال����م����وق����ع  اخ����ت����ي����ار  ف�����ن   -  27
والمتوسطة

28 - مهارات التواصل الذكي لرواد األعمال وأصحاب 
المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

29 - أس���رار ال��ن��ج��اح ف��ي خ��دم��ة ال��ع��م��اء ل���رواد االعمال 
والمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة



 خدمات االستشارات
  

   

 

 

 

خرائط الفرص 
خطط العمل االس�ثمار�ة

تقييم أداء املؤسسات 
ةوالصناديق التمو�لي

تقييم أداء املؤسسات
غ�� التمو�لية 

تقييم 
األثر التنموي 

تأس�س وتقييم أداء 
الدعم املؤس���حاضنات األعمال 

اس��اتيجيات تنمية 
املشروعات

�عز�ـــــــــز ال�شـــــــــاط االس�شـــــــــاري وخـــــــــدمات الـــــــــدعم املؤس�ـــــــــ�� ال�ـــــــــ� يقـــــــــدم�ا �ســـــــــا�م املركـــــــــز �ـــــــــ� 

 االس�شــــــار�ة الدراســــــاتمجموعــــــة مــــــن  إعــــــداد وذلــــــك مــــــن خــــــالل  ،املع�ــــــد العر�ــــــي للتخطــــــيط

�حــــــــــــرص املركــــــــــــز و ، املشــــــــــــروعات الصــــــــــــغ��ة واملتوســــــــــــطةو ا��اصــــــــــــة بقطــــــــــــاع ر�ــــــــــــادة األعمــــــــــــال 

�ـــــــ� مـــــــؤتمرات متخصصـــــــة �ـــــــ� �ـــــــذا ا��ـــــــال، عرضـــــــ�ا �شـــــــر�ا ضـــــــمن إصـــــــدارات املع�ـــــــد أو  ع�ـــــــ�

ة يكمــــــــــا يواظــــــــــب املركــــــــــز ع�ــــــــــ�  عــــــــــرض نتــــــــــائج الدراســــــــــات االس�شــــــــــار�ة �ــــــــــ� ا��ــــــــــاالت الدراســــــــــ

 ال�� يقدم�ا. ال��امج التدر��ية ��



 البحوث والملتقيات والنشر
  

   

 
 

 

   

 

 

 

 

يقـــــــــدم املركــــــــــز مجموعــــــــــة مت�املــــــــــة مــــــــــن اإلصــــــــــدارات ال�ــــــــــ� ت�نــــــــــاول موضــــــــــوعات مختلفــــــــــة 

موج�ــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــرواد األعمــــــــــــــــــــــــال وأ�ــــــــــــــــــــــــ�اب املشــــــــــــــــــــــــروعات الصــــــــــــــــــــــــغ��ة واملتوســــــــــــــــــــــــطة، 

البــــــــــــــــاحث�ن والعــــــــــــــــامل�ن �ــــــــــــــــ� املؤسســــــــــــــــات الداعمــــــــــــــــة لــــــــــــــــرواد األعمــــــــــــــــال  إ�ــــــــــــــــ� باإلضــــــــــــــــافة

 الصغ��ة واملتوسطة.واملشروعات 



 البرنامج التدريبي التخصصي المتقدم
 والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدريب المدربين في مجال ريادة األعمال

 

  

 

 أهداف البرنامج

 
 

�التوف�� شبكة من املدر��ن املعتمدين من قبل املع�د العر�ي للتخطيط ��ذا ا�
.الدول العر�ية�� مختلف

ن دعم ا���ود الرامية إ�� �شر ثقافة ر�ادة األعمال والعمل ا��ر لدى الشباب وا��ر�ج�
.  ا ال��نامجمن خالل توظيف امل�ارات واملعارف املك�سبة  لل�وادر الوطنية املشاركة �� �ذ

طاع املسا�مة �� بناء قدرات العامل�ن �� املؤسسات املعنية بر�ادة األعمال وتنمية ق
. املشروعات الصغ��ة واملتوسطة �� مختلف الدول العر�ية

ؤسسات اد األعمال والعامل�ن �� املة مناسبة لضمان استدامة ج�ود بناء قدرات رّو آليايجاد 
.ذات العالقة ب�نمية ر�ادة األعمال واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة



 التدريبي التخصصي المتقدمالبرنامج 
 تدريب المدربين في مجال ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

  

 

 مكونات البرنامج

 

 

ال��نامج التدر��� األسبو�� األول 
"أساسيات تدر�ب املدر��ن "

ال��نامج التدر��� األسبو�� الثا�ي 
"م�ارات االبت�ار  وأساليب التدر�ب ا��ديثة"

ال��نامج التدر��� األسبو�� الثالث
"طةأساليب التدر�ب �� مجال ر�ادة األعمال واملشروعات الصغ��ة واملتوس"

ال��نامج التدر��� األسبو�� الرا�ع
"تطبيقات تدر��ية عملية �� مجال املشروعات الصغ��ة واملتوسطة"

 يحصل املشارك ع�� ش�ادة مشاركة �� ال��نامج ،  عند إتمام ال��امج التدر��ية األسبوعية األر�عة
 باإلضافة إ�� ش�ادة "مدرب" �� مجال ر�ادة األعمال واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة. 



  برنامج
 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الالفّع  الكوتشينج والتوجيه

  

  

 
ال��نـــــــــــــــــــــــامج النظـــــــــــــــــــــــرة االســـــــــــــــــــــــ��اتيجية للمع�ـــــــــــــــــــــــد  �عكـــــــــــــــــــــــس 

تضـــــــــمن  وال�ـــــــــ�امج ال�ـــــــــ�تحـــــــــرص ع�ـــــــــ� ابت�ـــــــــار ا��لـــــــــول  وال�ـــــــــ�

تحقيـــــــــــــق أ�دافـــــــــــــه االســـــــــــــ��اتيجية ال ســـــــــــــيما تلـــــــــــــك املتعلقـــــــــــــة 

بقطــــــــــــــــــــــــــاع ر�ــــــــــــــــــــــــــادة األعمــــــــــــــــــــــــــال واملشــــــــــــــــــــــــــروعات الصــــــــــــــــــــــــــغرى 

  .واملتوسطة والصغ��ة

 Mentoringال والتوجيــــــــــــــــه الفّعــــــــــــــــ Coachingيقــــــــــــــــدم ال��نــــــــــــــــامج خــــــــــــــــدمات الكو�شــــــــــــــــنج 

لـــــــــــرواد األعمـــــــــــال وأ�ـــــــــــ�اب املشـــــــــــروعات الصـــــــــــغرى والصـــــــــــغ��ة واملتوســـــــــــطة  واإلرشـــــــــــاد

 والقائم�ن عل��ا والعامل�ن ف��ا خالل مختلف مراحل دورة حياة املشروع.

 



  برنامج
 ال للمشروعات الصغيرة والمتوسطةالكوتشينج والتوجيه الفّع 

 

 

 أهداف البرنامج

 

لصغ��ة �عز�ز نوع وشمولية ا��دمات ال�� يقدم�ا املع�د �� مجال دعم وتنمية وتطو�ر املشروعات الصغرى وا
.واملتوسطة من ج�ة، و�شر و�عز�ز ثقافة ر�ادة األعمال والعمل ا��ر �� الدول العر�ية من ج�ة أخرى 

وأ��اب املشروعات واإلشراف لرواد األعمال Mentoringوالتوجيه الفعال Coachingتقديم خدمات ال�و�شنج 
.الصغرى والصغ��ة واملتوسطة

قييم أف�ار�م االس�ثمار�ة وتمكي��م من تمساعدة رواد األعمال ع�� استكشاف قدرا��م الر�ادية وتطو�ر
.�ذه األف�ار واملفاضلة بي��ا، ومن ثم اتخاذ القرار االس�ثماري املناسب والرشيد

�ثماري الوسائل من أجل إتمام مراحل دورة حياة املشروع االستمك�ن رواد األعمال وتوج���م و�رشاد�م بمختلف
.بكفاءة وفاعلية، ومساعد��م �� تجاوز املعوقات والتحديات

الية تمك�ن أ��اب املشروعات الصغرى والصغ��ة واملتوسطة ومساعد��م �� إدارة مشروعا��م بكفاءة ع
.ومواج�ة التحديات وحل املشكالت ال�� تواج��م �� مراحل ال�شغيل والتوسع والتطو�ر

وضع اآللية املناسبة لضمان استدامة وشمولية وت�امل ا���ود الرامية إ�� تمك�ن رواد األعمال 
.  وأ��اب املشروعات الصغ��ة واملتوسطة وتطو�ر أعمال�م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




