برنامج تدريبي تخ�ص�صي متقدم

تدريب املدربني يف جمال ريادة الأعمال وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
Advanced and Specialized Training Program
Training of Trainers (TOT) in the field of Entrepreneurship and SMEs

�أهداف الربنامج
•توفير شبكة من املدربني املعتمدين من قبل املعهد العربي للتخطيط في مجال ريادة األعمال واملشروعات
الصغيرة واملتوسطة في مختلف الدول العربية.
•دعم اجلهود الرامية إلى نشر ثقافة ريادة األعمال والعمل احلر لدى الشباب واخلريجني من خالل توظيف
املهارات واملعارف املكتسبة لدى الكوادر الوطنية املشاركة في هذا البرنامج.
•املساهمة في بناء قدرات العاملني في املؤسسات املعنية بريادة األعمال وتنمية قطاع املشروعات الصغيرة
واملتوسطة في مختلف الدول العربية.
•ايجاد آلية مناسبة لضمان استدامة جهود بناء قدرات رواد األعمال والعاملني في املؤسسات ذات العالقة
بتنمية ريادة األعمال وتطويراملشروعات الصغيرة واملتوسطة.
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و�صف ومكونات الربنامج
• يبني هذا البرنامج التدريبي التخصصي املتقدم النظرة االستراتيجية
للمعهد العربي للتخطيط والتي تنطوي على إيجاد آلية واضحة ومستمرة
لتحقيق أهدافه التنموية السيما املتعلقة بتنمية املوارد البشرية ،ويبني
البرنامج كذلك اهتمام املعهد بقضايا ريادة األعمال ومتكني الشباب
واملرأة وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وقناعته بأهمية تقدمي
كافة أشكال الدعم لرواد األعمال واملبتكرين واملخترعني واملبدعني من
اخلريجني اجلدد وطلبة اجلامعات والباحثني عن عمل.
•يتكون هذا البرنامج من أربعة برامج تدريبية أسبوعية .يشكل
األسبوعان األول والثاني احلزمة التدريبية التخصصية األولى التي
تتعلق مبهارات التدريب وأساليبه ،ومهارات العرض .والتقدمي،
والعملية التدريبية وعملية إعداد احلقائب التدريبية ،إضافة إلى
أساليب االبتكار وأساليب التدريب احلديثة .ويشكل األسبوعان
الثالث والرابع احلزمة التدريبية التخصصية الثانية التي ُتعني برفع
مهارات ومعارف املشاركني في مجال ريادة األعمال واملشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،وبيان أساليب التدريب املناسبة وفق ًا للفئات
املستهدفة وخصائص املشاركني.
•عند إمتام البرامج التدريبية األسبوعية األربعة يحصل املشارك على
شهادة مشاركة في البرنامج التدريبي التخصصي املتقدم «تدريب
املدربني في ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة» ،كما
يحصل على شهادة "مدرب" في مجال ريادة األعمال واملشروعات
الصغيرة واملتوسطة .

مو�ضوعات احلزمة التدريبية التخ�ص�صية الأولى
الربنامج الأ�سبوعي الأول

الربنامج الأ�سبوعي الثاين

�أ�سا�سيات تدريب املدربني

مهارات االبتكار و�أ�ساليب التدريب احلديثة

•مفاهيم وأساسيات التدريب.
•مهارات إدارة العملية التدريبية واجللسات التدريبية.
•تصميم البرامج وإعداد احلقائب التدريبية.
•مهارات العرض والتقدمي.
•مهارات إدارة حلقات النقاش وورش العمل.
• مهارات حتديد االحتياجات التدريبية.
•العملية التدريبة وأدوات التدريب.
• اخالقيات مهنة التدريب.
•أدوات االبتكار في مجال لتدريب.
•توليد األفكار التدريبية وتطوير البرامج التدريبية.
•نظام التدريب الذكي وتطبيقاتة.
•اساليب التدريب احلديثة وتطبيقات عملية.
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مو�ضوعات احلزمة التدريبية التخ�ص�صية الثانية
الربنامج الأ�سبوعي الأول

الربنامج الأ�سبوعي الثاين

�أ�ساليب التدريب يف جمال ريادة الأعمال
وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة

تطبيقات تدريبية عملية يف جمال
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة

•فكر ريادة األعمال وفلسفة املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
• تأسيس املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومهارات التشغيل.
•االبداع واالبتكار في مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
•دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات وخطط العمل.
•الدعم الفني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.
•متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة واالئتمان.
•بيئة األعمال ومرتكزات القرار االستثماري.
•التخطيط االستراتيجي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.
•خرائط االستثمار واملشروعات الصغيرة واملتوسطة.
•حاضنات األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسط.
•دراسات اجلدوى للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.
•تطبيقات عملية ملوضوعات أكثر من التدريبية.
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اجلهات والفئات امل�ستهدفة
يستهدف البرنامج العاملني في مجال بناء القدرات في املؤسسات الراعية والداعمة واملمولة للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة ،إضافة إلى العاملني في املؤسسات العمل الريادي ومؤسسات الدعم الفني ،ومنظمات األعمال،
واملتخصصني في مجال إدارة األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة:
•املؤسسات والهيئات املعنية بتطوير املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وريادة األعمال والعمل احلر.
•حاضنات ومراكز األعمال.

• املؤسسات املعنية بتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومؤسسات التمويل الصغير وامليكروي.
•غرف الصناعة والتجارة ،ومؤسسات تشجيع االستثمار.

•مؤسسات العمل الريادي واملؤسسات املعنية بتمكني الشباب واملرأة.
•وحدات ومؤسسات الدعم الفني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.
•مؤسسات ومديرات التدريب مبستوياتها املختلفة.
• املؤسسات اإلعالمية املتخصصة.

•دوائر الدراسات والسياسات والتنمية احمللية.

• مراكز التعليم املستمر في اجلامعات واملعاهد احلكومية واخلاصة.

•اجلمعيات التعاونية واخليرية ،وجمعيات النفع العام ذات العالقة.

•البرامج واملشاريع الدولية املعنية بريادة األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة.
•املدربني احلاليني في برامج التشغيل.
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اجلهة املمولة للربنامج
ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي
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ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي
الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي مؤسسة مالية إقليمية عربية
تأسس في فبراير  1972ومقره دولة الكويت ،ويضم في عضويته جميع الدول
العربية ،ويتركز نشاط الصندوق في التنمية االقتصادية واالجتماعية ,وذلك من
خالل متويل املشاريع االستثمارية العامة واخلاصة ،وتقدمي املعونات واخلبرات
الفنية .ويسعى الصندوق العربي إلى تعزيز التكامل العربي وترسيخ التعاون
املشترك بني الدول األعضاء حيث أولى متويل املشروعات العربية املشتركة أهمية
بالغة ،وساهم في إنشاء العديد من تلك املشروعات.
يقوم الصندوق مبهام إدارة احلساب اخلاص املنبثق عن مبادرة صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أمير دولة الكويت والتي أقرت خالل القمة
االقتصادية واالجتماعية العربية التي انعقدت في الكويت خالل الفترة 19-20
يناير  .2009وتتمثل األغراض الرئيسية للحساب اخلاص باإلسهام قي متويل
مشروعات القطاع اخلاص على أسس تنموية استثمارية ،والسعي إلى تشجيع
تدفق رأس املال اخلاص والعمل على استقطاب التمويل ملشروعات القطاع اخلاص
وفق ًا لألسس والضوابط واملعايير التي حتددها جلنة اإلدارة ،واملساعدة في تطوير
ودعم قدرات القطاع اخلاص ،وتنميته عن طريق تقدمي العون الفني واالستشاري
املناسبني.
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اجلهة املنفذة للربنامج
املعهد العربي للتخطيط
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املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت
املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت مؤسسة عربية إمنائية مستقلة وغير ربحية تأسس في
العام .1972ويهدف املعهد إلى دعم اجلهود التنموية في الدول العربية من خالل املساهمة
في بناء القدرات البشرية الوطنية ،وتعزيز األداء املؤسسي وحتسني أداء التخطيط اإلمنائي عن
طريق تقدمي الدعم املؤسسي واالستشارات وإعداد البحوث وتنظيم اللقاءات العلمية من
خالل مجموعة من املستشارين واخلبراء واملتخصصني العرب في مجاالت التنمية االقتصادية
واالجتماعية .ويضم املعهد في عضويته  19دولة عربية .يتبنى املعهد العربي للتخطيط فلسفة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة القائمة على اإلبداع واالبتكار والتميز ،ويدعم الفكر الذي
يشجع ويتبنى األفكار االستثمارية اجلديدة واملتميزة التي متتاز بارتفاع القيمة املضافة ومستويات
التشغيل في كافة القطاعات االقتصادية ،بعيد ًا عن اللجوء إلى األفكار االستثمارية التقليدية
التي تظهر كنتيجة طبيعية آللية السوق وزيادة الطلب على بعض السلع واخلدمات.
وتتويج ًا للجهود الكبيرة والرؤية التي يتبناها املعهد في هذا املجال ،فقد قام املعهد عام 2014
بتأسيس أول مركز اقليمي عربي متخصص في مجال تنمية ريادة االعمال وتطوير املشروعات
الصغيرة واملتوسطة .ويقوم املركز بتقدمي مجموعة من اخلدمات التدريبية واالستشارية
وخدمات الدعم الفني واملؤسسي والنشر وتنظيم امللتقيات من أجل االرتقاء مبستوى
املؤسسات احلكومية ومؤسسات النفع العام العاملة في مجال تطوير املشروعات الصغيرة
واملتوسطة ،وتلك املختصة بالعمل الريادي واالبتكار واإلبداع .ويقدم املركز خدماته املختلفة
بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وفق ًا ألفضل املمارسات االقليمية والدولية.
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