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مليسره أن يقدم لكم الدليل  . جامعة قطر في دمللة قطر –كلية ا قتراد ملاإلدار   لرالح 15/11/2018
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دعم ، ملتهدف إلى 1980املعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غ   ربحية، مقرها دمللة الكويت، تأسست عام 

تقديم الخدمات البحوث مل إعداد في الدملل العربية من  الل بناء القدرات الوطنية مل  التنمية ا قترادية ملا جتماعية

يسعى املعهد إلى تطوير مل  ، ملفي مجال رياد  األعمال ملاملعلوماتية. ملالنور التنمويةاللقاءات عقد الدعم املؤسس ي مل ا س وارية مل 

القدرات البورية ملتعزيز األداء املؤسس ي ملتحس ن أداء التخطيط اإلنمائي في الدملل العربية من  الل تقديم الخدمات ملالب امج 

،  التي يوهدها العمل اإلنمائي العربي،التي ت ناسب مع التطورات ملالتحديات  ذات الطابع اإلنمائي
ً
ملبخب   تزيد عن األربع ن عاما

ففي مجال   يعمل املعهد كبيت  ب   عربي في مجا ت ا تراصاته لتلبية احتياجات الدملل العربية من الخدمات ا نما ية.

 ُيقدم املعهد من  الل  طة نواطه السنوي عدد كب   من الب امج التدريبية
ً
 بما ي ناسب  التدريب م ال

ً
التي يتم تطويرها سنويا

 مع آ ر املستجدات التنموية الدمللية، ملبحيث تركز على املهارات ملالقدرات ضمن إطار التنمية املستدامة.
 

 املعهد ملرياد  األعمال ملمن  الل سعي املعهد لتطوير قدرات الوباب العربي ملال شجيع على اإلبتكار 
ً
 مركز  2014عام ، أنوا

أملل مركز إقليمي عربي متخرص في مجال تنمية رياد  األعمال هذا املركز التابع للمعهد  ، ملُيعتب  املورملعات الر     ملاملتوسطة

يعمل على تقديم مجموعة من الخدمات التدريبية ملا س وارية مل دمات الدعم الفني  املورملعات الر     ملاملتوسطةتطوير مل 

املؤسسات الحكومية ملمؤسسات النفع العام العاملة في مجال تطوير املورملعات الر      ملالنور من أجل ا رتقاء بمستوى 

ملاملتوسطة ملاملؤسسات املخترة بالعمل الريادي ملاإلبداع ملا بتكار. حيث يقدم املركز  دماته املختلفة بدرجة عالية من 

 ألفضل املمارسات ملاملعاي   
ً
 الدمللية. الكفاء  ملالفاعلية ململفقا

 
ال املعلوماتية ملنور الفكر التنموي، قام املعهد بإنواء مركز املعلومات، ملهو مركز إلك  ملني متكامل يهدف إلى تقديم مجفي مل

الدعم املعلوماتي للمتدرب ن ملالباح  ن ملذملي ا  تراص ملا هتمام بوؤملن التنمية ا قترادية، ملذلك من  الل مكوناته التي 

لبيانات اإلقليمية ملالدمللية ، ملالدملريات ا لك  ملنية، ملقاعد  بيانات ملثا ق املعهد، ملقاعد  تومل املكتبة اإللك  ملنية، ملقواعد ا

لعدد  ةلألنوطة اإلنما ية ملالفكرية للمعهد، ملا صدارات اإللك  ملني يبيانات الخب اء العرب، باإلضافة إلى التداملل اإللك  ملن

من املؤسسات الدمللية، كما يومل مركز املعلومات قسم الحاسب اآللي ململحد  النور العلمي بهدف توف   دعم تقني معلوماتي 

لجميع املستفيدين، ملنور البحوث ملالتقارير التي يستفيد منها الباح ون ملاملتدربون ملذململ ا  تراص بوسا ل ملأساليب 

 إلك  ملنية حدي ة، 
 

 يضم في عضويته حاليا معظم دملل الوطن العربي ملهي:بأنه املعهد الجدير بالذكر مل 

 مملكـــــــــــــة البحريـــــن .3 دمللة اإلمارات العربية املتحد  .2 اململكة األردنية الهاشمية .1
 جمهوريــــة السودان .6 جمهوريـــــــة جيبوتي .5 الجمهوريـــــة التونسيـــة .4
 جمهورية العراق    .9 جمهورية الرومال الفيدرالية     .8 الجمهورية العربية السورية .7
 دمللـــــــــــة قطـــــــــــــر .12 دمللة فلسط ن .11 سلطنة ُعمان .10
 الجمهورية اللبنانية .15 دمللة الكويت .14 جمهورية القمر املتحد  .13
 اململكـة امل ربية .18 جمهورية مرر العربية  .17 دمللة ليبيا .16
  الجمهورية اليمنية .20 الجمهورية اإلسالمية املوريتانية .19

 
 ملزيد من املعلومات حول املعهد العربي للتخطيط، يُ 

 
 الع على موقعنا على شبكة اإلن  نت: مكنكم ا ط

api.org-www.arab 

 نبذة عن املعهد العربي للتخطيط
 

http://www.arab-api.org/
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 الب نامج:  مدرب

 

 

 
 بلقاسم العباسد. أ.

ملر يس لجنة ا س وارات ملالدعم  املعهد العربي للتخطيط بالكويتب املس وارينكب   

املؤســـــــســـــــ ي، حرـــــــل على بكالوريوس ا قترـــــــاد من جامعة الجزا ر ملنال ماجســـــــت   في 

ا قترــادي القيايــ ي من جامعة مانوــســ  ، انجل  ا ملدكتوراه ا قترــاد القيايــ ي من 

جامعة برادفورد، انجل  ا. سبق له العمل كأستاذ ُمحاضر بمعهد العلوم ا قترادية، 

 كباحث في معهد البحوث التطبيقية للتنمية. ملمن جامعة ال
ً
جزا ر، ملقد عمل أيضـــــــــــا

اهتماماته البح ية قياس التنافسية الوطنية ملسياسات أسعار الررف ملإدار  الديون 

القياس ا قترـــادي ملالتقنيات الكمية ملالنمذجة في تطبيقات الخارجية باإلضـــافة إلى 

 ملالنمو ا قترادي. البطالة ملالفقر  فضال عن دراسة تحليل السياسات ا قترادية.

 
  

 نبذة عن املدربني
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يهدف هذا الب نامج إلى تعريف املوـــــــــــارك ن "املتدرب ن" بعدد من املوضـــــــــــوعات ملالقضـــــــــــايا التي تتعلق 

املوـــــــرملعات الرـــــــ     ملاملتوســـــــطة. ملعلى ملجه الخرـــــــوص، يهدف إلى التعريف بمراحل  اســـــــ  اتيجيةب نمية 

، ملإلى التعريف إعداد اسـ  اتيجية  اصـة باملوـرملعات الرـ     ملاملتوسـطة ملاملتطليات الالتمة لتحقيق ذلك

بمفهوم املوـــــــــرملعات الرـــــــــ     ملاملتوســـــــــطة ملأهميوها ملتقســـــــــيماتها مل رـــــــــا رـــــــــها ملمعوقات نموها ملمقومات 

 إلى دملر املؤســـســـات ذات العالقة في تمويل ملتنمية هذه املوـــرملعات ملآليات عملها. كما يهدف 
ً
نجاحها، إضـــافة

  ملاملتوســــــطة ملمهارات التعامل معها، إلى بيان حجم ملأبعاد موــــــكلة التمويل بالنســــــبة للموــــــرملعات الرــــــ    

ملعرض الب نامج كذلك دملر البنوك التجارية ملاملؤســـــــــــســـــــــــات غ   املرـــــــــــرفية في تمويل املوـــــــــــرملعات الرـــــــــــ     

توضـــيل آلية بناء الخرا ط ا ســـ  مارية للقطاعات ا قترـــادية املختلفة ملاملتوســـطة. كما يهدف الب نامج إلى 

مل اصــــــــــــة في تنمية  ملأهميوها في التنمية ا قترــــــــــــادية املســــــــــــتدامة ملكيفية اســــــــــــتخدامها من قبل متخذ القرار 

 املورملعات الر     ملاملتوسطة.

مليهدف كذلك إلى بيان ملعرض مفهوم الخرا ط ا ســــــــــــ  مارية ملأنواعها ملمن جية إعدادها ملمراحلها 

اقع الحالي ملاســـــــــتكوـــــــــاف مكامن القو  التي يمكن ا رتكات علدها، ملانوهاء بإعداد  املختلفة ابتداًء من تقييم الو

م التنافســــــــــــية ملالعناقيد قا مة الفرص ا ســــــــــــ  مارية الواعد  ملمقومات نجاحها. كما تهدف إلى عرض مفهو 

 الرناعية ملسالسل القيمة ملمقومات كأبرت املوضوعات ذات العالقة بمن جية تحديد الفرص ا س  مارية. 

ملمن جانب آ ر، يهدف إلى تزمليد املتدرب ن بمهارات إعداد الخريطة ا ســــــــــــ  مارية ملتحديد مقومات 

عيــة، أمل بــا ســــــــــــتقرار الســــــــــــيــايــــــــــــ ي ملالبي ــة نجــاحهــا ســــــــــــواء تلــك التي تتعلق بــالظرملف ا قترـــــــــــــاديــة ملا جتمــا

ا ســــــــــــ  مارية. مليقدم الب نامج بعا التطبيقات العملية التي تعمل على ترســــــــــــي  ما تم اك ســــــــــــابه من معرفة 

 .
ً
 ملمهارات، حيث سيتم ت بع مراحل إعداد  ارطة اس  مارية تم إعدادها مسبقا

  

 أهداف الربنامج التدريبي
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مهارات إعداد اس  اتيجية تنمية املورملعات الر     الب نامج التدريبي "

 "ملاملتوسطة مل را ط ا س  مار 

 15/11/2018 – 11/11/2018 :دمللة قطر

 
 أ.د. بلقاسم العباسالب نامج:  ُمدرب

 
  

 
 

 الف    األمللى
9:00    - 10:15 

حة األمللى
س  ا

ا 
 

10:15   
 - 

10:45
 

 الف    ال انية
10:45  - 12:00 

حة ال انية
س  ا

ا 
 

12:00   
 - 

12:30
 

 الف    ال ال ة
12:30 - 13:45 

 األحد

11/11 

املورملعات الر      را ص 
ملاملتوسطة ملمهارات تحليل 
اقعها ملاست الل  را رها  مل

 ملنقاط القو  فدها

الدملر ا قترادي ملا جتماعي 
للمورملعات ملمهارات تحديد 

 مؤشرات هذا الدملر ملآليات تعزيزه

التحديات التي تواجه 
املورملعات الر رى ملالر     

   ملاملتوسطة

 ا ثن ن

12/11 

التمويل ملمهارات ملآليات مسألة 
تحديد ا حتياجات التمويلية 

 للمورملعات الر     ملاملتوسطة

دملر البنوك التجارية في تمويل 
 املورملعات الر     ملاملتوسطة

دملر مؤسسات التمويل 
املتخررة في تمويل املورملعات 

 الر     ملاملتوسط

 ال الثاء

13/11 

الدعم الفني مل دمات تطوير 
 األعمال

احتياجات املورملعات من 
  دمات تطوير األعمال  

تأث   بي ة ممارسة أنوطة 
األعمال على قطاع املورملعات 

 الر     ملاملتوسطة  

 األربعاء

14/11 

من جية إعداد الخرا ط 
 ا س  مارية

التنافسية ملالعناقيد الرناعية 
 ملسالسل قيم املنتج

 استكواف الفرص ا س  مارية

 الخميس

15/11 

حالة تطبيقية: الخارطة 
 ا س  مارية لدمللة قطر

حالة تطبيقية: الخارطة 
 ا س  مارية لدمللة قطر

 ُمناقوة عامة

 ُمالحظة
 التدريبية من  الل الوصلة ا لك  ملنية التالية: الحزمةُيمكن اإلطالع على  ▪

 .pdf009api.org/images/uploadpdfs/W19-http://arab 

 الرابط ُمتاح ملد  شهرين من تاري  بداية الب نامج ▪
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 الوحدة التدريبية األوىل
 املشروعات الصغرية واملتوسطة 

 

 

 الجلسة األمللى: 

مب رات ا هتمام ملدراســــــــــة املوــــــــــرملعات الرــــــــــ     ملاملتوســــــــــطة، ملتعرض مفهوم مل رــــــــــا ص تعرف املوــــــــــارك ن ب ➢

املوــــرملعات الرــــ     ملاملتوســــطة، ملبيان حجم قطاع املوــــرملعات الرــــ     ملاملتوســــطة في الوطن العربي، آليات 

 القطاع. ملمؤشرات قياس حجم ملتوتيع هذا

 

 الجلسة ال انية: 

تعرض الدملر ا قترــــادي ملا جتماعي للموــــرملعات الرــــ     ملاملتوســــطة ســــواء على مســــتوى الفرد امل القطاع امل  ➢

، كما تب ن مؤشـــــرات ملمهارات قياس هذا الدملر ملتحليله ملعرضـــــه من أجل إعطاء هذا القطاع ا هتمام ا قترـــــاد

 ملاملؤسسات ذات العالقة.الالتم من قبل كافة القطاعات 

 

 الجلسة ال ال ة: 

تعرض التحديات التي تواجه املوـــرملعات الرـــ رى ملالرـــ     ملاملتوســـطة مع ال  ك ا على مســـألة التمويل ملآليات  ➢

معالجة التحديات ملتوتيع املهام ب ن املؤســـــــســـــــات الحكومية ملال رف ملاملوـــــــرملعات ذاتها ملكافة املؤســـــــســـــــات ذات 

 العالقة.

 

 التطبيقات العملية: 

 أسلوب املناقوة ملاملناظر  ملدراسة الحالة. ➢

 

 املهارات املستفاد : 

اقع القطاع ملكتابة التقارير.  ➢  مهارات تحليل مل

 مهارات ملمؤشرات تحديد الدملر ا قترادي ملا جتماعي ملمؤشراته. ➢

 مهارات كتابة التقرير ملالعرض ملاملناقوة. ➢

 

  

 الوحدات واجللسات التدريبية
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 نيةالوحدة التدريبية الثا
 متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واالحتياجات التمويلية ومصادر التمويل

 ودور البنوك التجارية ومؤسسات االقراض املتخصصة دور مؤسسات ضمان خماطر القروض

 
 الجلسة األمللى: 

تب ن دملر الحرــول على التمويل في دعم ملتطوير قطاع املوــرملعات الرــ     ملاملتوســطة، ملتعرض مهارات ملآليات   ➢

تحديد ا حتياجات التمويلية للموــــــــرملعات الرــــــــ     ملاملتوســــــــطة ملتب ن مرــــــــادر التمويل املتوفر  ملشــــــــرح آليات 

ار الســـــــــليم. ملتوـــــــــرح مدى قدر  مرـــــــــادر املفاضـــــــــلة بينها من  الل مؤشـــــــــرات ملمعاي   منطقية تقود إلى اتخاذ القر 

على ت طية كافة ا حتياجات التمويلية  -املؤســــــســــــات املرــــــرفية ملاملؤســــــســــــات غ   املرــــــرفية–التمويل املختلفة 

 الخاصة بهذه املورملعات. 

 

 الجلسة ال انية: 

ملتناقش ملجهات نظر كل من املوـــرملعات تســـتكمل تحليل دملر البنوك في تمويل املوـــرملعات الرـــ     ملاملتوســـطة  ➢

مفهوم عمليـة ا ق  اض ملمراحلهـا ملمحـدداتهـا من  الل تطبيق )جـانـب الطلـبا ملالبنوك )جـانـب العرضا. ملتب ن 

عملي بموـــــــــــاركة املتدرب ن من أجل الوصـــــــــــول إلى أهمية النظر إلى جانبي الطلب ملالعرض في ســـــــــــوق ا  تمان عند 

 ،  التحليل

 

 الجلسة ال ال ة: 

كبديل أمل شــريك للبنوك  ل دملر مؤســســات اإلقراض غ   املرــرفية في تمويل املوــرملعات الرــ     ملاملتوســطةتحل ➢

ملتعرض بعا  ســـــــواء كانت هذه املؤســـــــســـــــات حكومية أمل شـــــــبة حكومية أمل  اصـــــــة ملســـــــواء كانت محلية أمل دمللية.

ها من  الل استخالص أفضل ملآليات ا ستفاد  من التجارب العربية في مجال املؤسسات التمويلية غ   املررفية

 املمارسات.

 

 التطبيقات العملية: 

 دراسة الحالة ملفرق العمل ملأسلوب املناقوة. ➢

 

 املهارات املستفاد : 

 مهارات تحليل ملقدير موكلة التمويل من  الل بعا املؤشرات.  ➢

 مهارات تحديد ا حتياجات التمويلية ملآليات املفاضلة بينها. ➢

 املستفاد .استخالص الدرملس  ➢
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 ةلثالوحدة التدريبية الثا
بيئة االعمال ومرتكزات تنمية املشروعات و الدعم الفني للمشروعات الصغرية واملتوسطة

 الصغرية واملتوسطة

 
 

 الجلسة األمللى: 

تعــــــرض مفهـــــــوم الــــــدعم الفنـــــــي ملأهميتـــــــه لنمــــــو ملتطـــــــور املنوــــــ ت ا ســـــــ  مارية بكافـــــــة أحجامهــــــا، ملبيـــــــان أطـــــــراف  ➢

تطــــــوير األعمــــــال ملأهــــــم الخــــــدمات التــــــي تقــــــدم للموــــــرملعات الرــــــ     ملاملتوســــــطة، ملتــــــأث   هــــــذه ســــــوق  ــــــدمات 

 الخدمات على أداء املورملع ملالريادي في كل مرحلة من املراحل األربعة التي يمر بها املورملع.

 

 الجلسة ال انية: 

مات تطـــــــوير األعمـــــــال تـــــــزملد املوـــــــارك ن باملهـــــــارات الالتمـــــــة لتحديـــــــد احتياجـــــــات املنوـــــــ ت ا ســـــــ  مارية مـــــــن  ـــــــد ➢

ملبيـــــــان مؤشـــــــرات األداء الجيـــــــد فـــــــي ســـــــوق هـــــــذه الخـــــــدمات ملأثـــــــر هـــــــذه الخـــــــدمات علـــــــى األداء، ملاملعوقـــــــات التـــــــي 

 تؤثر في الحرول على هذه الخدمات ملأهم اآلليات التي تساعد في تذليل هذه املوكلة. 

 

 : ال ال ةالجلسة 

البنــــــــــك الــــــــــدمللي ملاملؤشــــــــــرات الر يســــــــــية تعــــــــــرف املوــــــــــارك ن بتقريــــــــــر ممارســــــــــة أنوــــــــــطة األعمــــــــــال الرــــــــــادر عــــــــــن  ➢

ملالفرعيــــــة التــــــي تــــــد ل فــــــي حســــــابه، ملمهــــــارات التعامــــــل مــــــع هــــــذه املؤشــــــرات ملتفســــــ  ها ملكيفيــــــة حســــــابها بوــــــكل 

 يساعد املتدرب ن على التعرف على سبل تيس   عملية ا س  مار ملتشجيع الرياد .

 

 التطبيقات العملية:  

 الذهني ملأسلوب املناقوة مللعب األدملار.دراسة الحالة ملفرق العمل ملالعرف  ➢

 

 املهارات املستفاد : 

 مهارات التعامل مع احتياجات املورملع ا س  ماري املالية ملالفنية في كل مرحلة من مراحل عمره.  ➢

 مهارات تحليل سوق  دمات تطوير األعمال ملتوتيع األدملار ب ن كافة األطراف. ➢

وــــــرملعات الرــــــ     ملاملتوســـــــطة فــــــي كــــــل مرحلـــــــة مــــــن مراحــــــل عمـــــــر مهــــــارات تحديــــــد ا حتياجــــــات التدريبيـــــــة للم ➢

 املورملع.

 مهارات ملآليات تأسيس مؤسسة لتقديم الدعم الفني. ➢

  آليات تذليل التحديات التي تعيق عمل مؤسسات الدعم الفني.  ➢
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 الوحدة التدريبية الرابعة

 إعداد اخلرائط االستثمارية

 
 الجلسة األمللى: 

 التدريبية إلى تحليل ُمعّمق للخارطة االستثمارية وكيفية بناؤها وتحليل مراحلها وُمتطلباتها.تهدف هذه الحصة  ➢

 

 ل انية: الجلسة ا

تحليل مفهوم العناقيد الصنننننننننننا ية وتحليل سننننننننننملسننننننننننل قيم اينتت ودور اييسنننننننننن ننننننننننا  الصنننننننننن     وكيفية تنمي ها    إطار  ➢

 است اتيجية قائمة  لى تطوير سملسل القيمة.

 
 ل ال ة: االجلسة 

 تحليل  مل  لكيفية استخدام سملسل القيمة لتطوير األفكار االستثمارية وتحويلها إلى فرص ومشاريع مجزية. ➢

 

 التطبيقات العملية: 

 تحليل العناقيد الصنا ية وسملسل القيم وكيفية استنباط األفكار االستثمارية. ➢

 
 املهارات املستفاد : 

 االستثماريةتحليل وبناء الخرائط  ➢
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 اخلامسةالوحدة التدريبية 

 تطبيقات عملية على بناء اخلرائط االستثمارية

 
 

 : ملال انية الجلسة األمللى

تهدف هذه الحصننننننننننننن  إلى اسنننننننننننننتعراث مشنننننننننننننرول تطوير الخارطة االسنننننننننننننتثمارية مع الت ك    لى تحليل  ع  ايشننننننننننننناريع  ➢

 .ايشاريع الص     وايتوسطةواألفكار االستثمارية    

 

 ال ال ة: الجلسة 

وكيفينننة ربط  لننن   دولنننة قطرحلقنننة شقنننامننننننننننننننينننة  تم ف هنننا تنقيم حلقنننة  صنننننننننننننن   ه   لتحلينننل مقومنننا  االسننننننننننننننتثمنننار     ➢

 باست اتيجية التنمية القائمة  لى التنويع االقتصادي.

 

 التطبيقات العملية: 

 تحليل حالة دراسية    مجال بناء الخرائط االستثمارية ➢

 
 املهارات املستفاد : 

 االستثمارية من خملل استخدام العناقيد الصنا يةتحليل  مل  للخارطة  ➢
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