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 دورة تدريب مدربين لبرنامج
  "والمتوسطةاألعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة  وتنمية روادتدريب "

   
 

المركز العربي الدولي لريادة األعمال واالستثمار التابع لمنظمة  اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع ينظم
األعمال وإنشاء  وتنمية روادتدريب "دورة تدريب مدربين لبرنامج ، األمم المتحدة للتنمية الصناعية

تشرين األول )اكتوبر(  4 –تشرين األول )اكتوبر(  1خالل  وذلك "والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة 
 .بيروت –في مقر اتحاد الغرف العربية  2019
 

 نظرة عامة
 

ه أداة فعالة أنأصبح دور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة معترفًا به دوليًا على     
في توفير فرص العمل والتطور االقتصادي. ومع االهتمام المتزايد على الصعيدين الدولي والعربي في 
تشجيع ريادة األعمال واالبتكار والذي من شأنه توفير فرص عمل واستيعاب الطاقات واألفكار لتصبح 

فكارهم الى مشاريع قائمة، فإن أنشطة عملية واقعية، ومساعدة رواد األعمال المحتملين على تحويل أ
اتحاد الغرف العربية وبالتعاون مع المركز الدولي لريادة األعمال واالستثمار التابع لمنظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين، سينظمان دورة "تدريب مدربين لبرنامج تدريب و تنمية رواد 

، حيث أن هناك أفرادًا من كافة القطاعات يمتلكون األعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة"
القدرات الداخلية في ادارة المشاريع ومع ذلك لم تسنح لهم الفرصة لتنمية قدراتهم لعدة أسباب منها عدم 
توافر المعلومات والمعطيات او خوفا من التعثر. فالتعرف على تلك األفراد يتطلب آلية منتظمة لتحديد 

تدريبهم ليصبحوا رواد أعمال من خالل برنامج تنموي يقوي مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم  يمكن واختيار الذين
من مرحلة تحديد فكرة المشروع الى مرحلة تطبيقة. فهذة اآللية تتطلب مدربين مؤهلين والتي تستدعي 

 تنظيم دورة إعداد مدربين بهدف إنشاء المؤسسات الجديدة.
 

ة االولى في سككككككككككككككبيل تنظيم برنامج تدريب وتنمية رواد دورة إعداد المدربين الخطو تشكككككككككككككككل    
األعمال في الغرف العربية، والتي من خاللها يتم إعداد كادر من الخبراء الذين يقومون الحقًا بوضع 

 آليات تنمية رواد األعمال.
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 أهداف الدورة

نمية مساعدة المشاركين على فهم واستيعاب المراحل التي يخضع إليها رائد األعمال في ت -
 قدراته ومتطلبات الجهات المعنية.

صككقل مهارات المشككاركين والتي سككتسككاعدهم في التعرف واختيار وتدريب وارشككاد ومسككاعدة  -
 رواد االعمال المحتملين.

 وتنمية روادتسككككككككككككليآ الضككككككككككككوء على آليات التخطيآ ومراحل بدء وانشككككككككككككاء برنامج تدريب  -
 األعمال والمتطلبات المختلفة بين المجموعات المعنية.

 تعريف المشاركين بالتقنيات الكاملة لتنمية القدرات الريادية لرواد األعمال المحتملين. -
 

 مواضيع الدورة
 مفاهيم تنمية ريادة األعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. -
 حل التطبيقية ومتطلباتها. امال: السبل والمر برنامج تدريب وتنمية رواد األع -
 من هو رائد العمل: مرحلة إعداد وتمكين رواد األعمال.  -
 الترويج لبرنامج تنمية ريادة األعمال.  -
 آلية نمو المؤسسات والتحول من مؤسسات متناهية الصغر الى صغيرة ومتوسطة. -
 الشبكة االفتراضية لتنمية ريادة األعمال.  -

 
 المشاركون 
برنامج تدريب وتنمية رواد األعمال  بإدارةممثلون عن الغرف العربية واتحاداتها المعنيون    

في الغرف، والذين يمتلكون شككككككككككككككهادة اامعية في المجاالت التالية: التجارة والصككككككككككككككناعة واالدارة 
 والتكنولوايا باالضافة الى المتعاملين بصفة استشارية مع رواد األعمال. 

 
 المنظمون 
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TOT for the Small and Medium Enterprises Development Training 
Program 

 
The Union of Arab Chambers (UAC), organizes in cooperation with the Arab 
International Center for Entrepreneurship and Investment (AICEI) of UNIDO, 
a training of trainers course for the “Small and Medium Enterprises 
Development Training Program”, during the period between 1 – 4 October 
2019 at the headquarters of the UAC - Beirut. 
 
Overview 
 
    The role of micro, small and medium enterprises has become 
internationally recognized as an effective tool in job creation and economic 
development. With the growing interest at the international and Arab levels 
in promoting entrepreneurship and innovation, which will create jobs and 
absorb the energies and ideas to become practical activities, and help the 
potential entrepreneurs to transfer their ideas into actual projects, the Union 
of Arab Chambers in cooperation with the International Center for 
Entrepreneurship and Investment of UNIDO in Bahrain, will organize a 
training of trainers for the Small and Medium Enterprises Development 
Training Program. Whereas, there are individuals from all sectors who 
possess the internal capabilities in project management, but they did not 
have the opportunity to develop their capabilities for several reasons, 
including lack of information and data or fear of faltering. Identifying these 
individuals requires a systematic mechanism to recognize and select those 
who can be trained to become entrepreneurs through a development program 
that strengthens their skills and self-confidence from the stage of project 
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identification to implementation. This mechanism requires qualified trainers, 
which requires the organization of a TOT course to establish new enterprises. 
   The training of trainers’ course is the first step towards organizing a 
training and development program for entrepreneurs in the Arab chambers. 
Through which a cadre of experts will be prepared who will later develop 
mechanisms for entrepreneurship development. 
 
 
Course Objectives 

- Assist participants in understanding the stages that the entrepreneur 
undergoes in developing his capabilities and the requirements of the 
concerned authorities. 

- Refine the skills of participants that will help them in identifying, 
selecting, training, mentoring and assisting potential entrepreneurs. 

- Highlighting the planning mechanisms and the stages of starting and 
establishing a program for training and developing entrepreneurs and 
the various requirements among the concerned groups. 

- Introducing the participants to the full techniques to develop the 
entrepreneurial capabilities of potential entrepreneurs. 

 
 
Course Topics 

- Concepts of entrepreneurship development and the establishment of 
small, medium and micro enterprises. 

- Entrepreneur Training and Development Program: Ways, applying 
stages and its requirements. 

- Who is the entrepreneur: the stage of preparing and empowering 
entrepreneurs. 

- Promoting the entrepreneurship development program. 
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- Mechanism of institutional growth and transformation from micro to 
small and medium enterprises. 

- Virtual Network for Entrepreneurship Development. 
 
Participants 
   Representatives from the Arab Chambers and their federations concerned 
with the management of the program of training and development of 
entrepreneurs in the chambers, who are holders of a university degree in the 
following fields: trade, industry, management and technology, in addition to 
dealing with consultants with entrepreneurs. 
 
Organizers 

   
 


