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العربي للتخطيط اختتم برنامج تدريب المدربين في 

 مجال ريادة األعمال
تدريب المدربين في مجال ريادة »اختتم امس في معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، برنامج 

الذي نفذه المعهد العربي للتخطيط على مدى » األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

أسابيع، بالتعاون مع معهد باسل فليحان، بدعم من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي أربعة 

متدربا من القطاعين العام والخاص ومن هيئات المجتمع المدني  23واالجتماعي، وشارك فيه 

 التي تعنى بتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.

 

 

ن تخصصيتين مدة كل منهما أسبوعان، ركزت األولى على وتكون البرنامج من حزمتين تدريبيتي

مهارات التدريب وأساليبه وإعداد الحزم التدريبية وأساليب نشر الريادة وتشجيعها، بينما ركزت 

الثانية على تأكيد معرفة المتدربين وتطويرها في موضوع ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة بأبعاده وموضوعاته كافة.

 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن المعهد العربي للتخطيط في الكويت، ينفّذ هذا البرنامج في سبع دول 

عربية أخرى هي ُعمان والبحرين والكويت واألردن ومصر والسودان وفلسطين، من خالل 
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مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع له، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية 

ليمية الحكومية وغير الحكومية، انسجاماً مع المبادرة التي أطلقها أمير دولة الكويت القُطرية واإلق

بإنشاء  2009الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في مؤتمر القمة االقتصادية العربية عام 

حساب خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وهي من أهم وأكبر 

ية الراعية والداعمة لريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. و يدير المبادرات العرب

 الحساب حالياً الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.

 

 

وقال مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعهد العربي للتخطيط في المعهد 

البرنامج والمشرف على تنفيذه، إّن الهدف  العربي للتخطيط الدكتور إيهاب مقابله، وهو مصمم

توفير قاعدة كبيرة من المدربين المعتمدين من قبل المعهد في مجال ريادة األعمال »هو 

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على دعم اجهود نشر ثقافة ريادة األعمال والعمل 

 «.الحر لدى الشباب والخريجين في الدول العربية كافة

 

 

كذلك يساهم البرنامج في توظيف مهارات المشاركين ليتم نقلها إلى المستفيدين النهائيين وهم 

رواد األعمال، إضافة الى المساهمة في بناء قدرات العاملين في المؤسسات المعنية بريادة 

 «.األعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=115055 

  

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=115055
http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=115055
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العربي للتخطيط نفذ مع معهد فليحان برنامج 

 تدريب المدربين في مجال ريادة األعمال

 
في مجال ريادة  اختتم اليوم في معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، برنامج "تدريب المدربين

األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة " الذي نفذه المعهد العربي للتخطيط على مدى أربعة 

أسابيع، بالتعاون مع معهد باسل فليحان، بدعم من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي 

مدني متدربا من القطاعين العام والخاص ومن هيئات المجتمع ال 23واالجتماعي، وشارك فيه 

 التي تعنى بتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.

 

وتكون البرنامج من حزمتين تدريبيتين تخصصيتين مدة كل منهما أسبوعان، ركز ت األولى 

على مهارات التدريب وأساليبه وإعداد الحزم التدريبية وأساليب نشر الريادة وتشجيعها، بينما 

معرفة المتدربين وتطويرها في موضوع ريادة األعمال والمشروعات ركزت الثانية على تأكيد 

 الصغيرة والمتوسطة بأبعاده وموضوعاته كافة.

 

وتجدر اإلشارة إلى أن المعهد العربي للتخطيط في الكويت، ينفّذ هذا البرنامج في سبع دول 

خالل  عربية أخرى هي ُعمان والبحرين والكويت واألردن ومصر والسودان وفلسطين، من

مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع له، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية 

القُطرية واإلقليمية الحكومية وغير الحكومية، انسجاماً مع المبادرة التي أطلقها أمير دولة الكويت 

إنشاء ب 2009الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في مؤتمر القمة االقتصادية العربية عام 

حساب خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وهي من أهم وأكبر 

المبادرات العربية الراعية والداعمة لريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. و يدير 

 الحساب حالياً الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.

 

الصغيرة والمتوسطة في المعهد العربي للتخطيط في المعهد  وقال مدير مركز المشروعات

العربي للتخطيط الدكتور إيهاب مقابله، وهو مصمم البرنامج والمشرف على تنفيذه، إّن الهدف 

هو "توفير قاعدة كبيرة من المدربين المعتمدين من قبل المعهد في مجال ريادة األعمال 

ز على دعم اجهود نشر ثقافة ريادة األعمال والعمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركي

 الحر لدى الشباب والخريجين في الدول العربية كافة".
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كذلك يساهم البرنامج في توظيف مهارات المشاركين ليتم نقلها إلى المستفيدين النهائيين وهم 

نية بريادة رواد األعمال، إضافة الى المساهمة في بناء قدرات العاملين في المؤسسات المع

 األعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

 

ويشار إلى أن البرنامج يعمل على استقطاب المؤسسات والهيئات المعنية بتطوير المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة، وريادة األعمال والعمل الحر، وحاضنات األعمال وللمؤسسات المعنية 

النفع العام ذات العالقة والمؤسسات المعنية بتمويل بتمكين الشباب والمرأة، ومؤسسات 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات التمويل الصغير والميكروي، وغرف الصناعة 

والتجارة، ومؤسسات تشجيع االستثمار، ووحدات ومؤسسات الدعم الفني للمشروعات الصغيرة 

 .والمتوسطة ومؤسسات ومديريات التدريب بمختلف مستوياتها

 

ويندرج البرنامج في إطار أهداف المعهد العربي للتخطيط لدعم الجهود التنموية في الدول 

العربية والمساهمة في بناء القدرات البشرية وتعزيز األداء والتخطيط اإلنمائي من خالل ما يقدمه 

منه  من الدعم المؤسسي واالستشارات والبحوث واللقاءات العلمية". وقد نظّمت النسخة األولى

 في لبنان في إطار التعاون القائم بين معهد باسل فليحان والمعهد العربي للتخطيط.  

http://www.lebanonfiles.com/news/1308096 

  

http://www.lebanonfiles.com/news/1308096
http://www.lebanonfiles.com/news/1308096
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"العربي للتخطيط" نفّذ مع معهد باسل فليحان 

ال ريادة األعمال برنامج تدريب المدربين في مج

 والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 
اختُتَِم اليوم الخميس في معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي برنامج "تدريب المدربين في 

مجال ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة " الذي نفّذه المعهد العربي للتخطيط 

باسل فليحان، بدعم من الصندوق العربي لإلنماء على مدى أربعة أسابيع بالتعاون مع معهد 

متدرباً من القطاعين العام والخاص ومن هيئات  23االقتصادي واالجتماعي، وشارك فيه 

 المجتمع المدني التي تعنى بتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.

 

أسبوعان، ركز ت األولى وتكّون البرنامج من حزمتين تدريبيتين تخصصيتين مدة كل منهما 

على مهارات التدريب وأساليبه وإعداد الحزم التدريبية وأساليب نشر الريادة وتشجيعها، بينما 

ركزت الثانية على تأكيد معرفة المتدربين وتطويرها في موضوع ريادة األعمال والمشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة بأبعاده وموضوعاته كافة.

 

لمعهد العربي للتخطيط في الكويت، ينفّذ هذا البرنامج في سبع دول وتجدر اإلشارة إلى أن ا

عربية أخرى هي ُعمان والبحرين والكويت واألردن ومصر والسودان وفلسطين، من خالل 

مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع له، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية 

ومية، انسجاماً مع المبادرة التي أطلقها أمير دولة الكويت القُطرية واإلقليمية الحكومية وغير الحك

بإنشاء  2009الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في مؤتمر القمة االقتصادية العربية عام 

حساب خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وهي من أهم وأكبر 

دة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. و يدير المبادرات العربية الراعية والداعمة لريا

 الحساب حالياً الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.

 

وقال مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعهد العربي للتخطيط في المعهد 

يذه، إّن الهدف العربي للتخطيط الدكتور إيهاب مقابله، وهو مصمم البرنامج والمشرف على تنف

هو "توفير قاعدة كبيرة من المدربين المعتمدين من قبل المعهد في مجال ريادة األعمال 

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على دعم اجهود نشر ثقافة ريادة األعمال والعمل 

 الحر لدى الشباب والخريجين في الدول العربية كافة".
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يف مهارات المشاركين ليتم نقلها إلى المستفيدين النهائيين وهم كذلك يساهم البرنامج في توظ

رواد األعمال، إضافة الى المساهمة في بناء قدرات العاملين في المؤسسات المعنية بريادة 

 األعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

 

المعنية بتطوير المشروعات ويشار إلى أن البرنامج يعمل على استقطاب المؤسسات والهيئات 

الصغيرة والمتوسطة، وريادة األعمال والعمل الحر، وحاضنات األعمال وللمؤسسات المعنية 

بتمكين الشباب والمرأة، ومؤسسات النفع العام ذات العالقة والمؤسسات المعنية بتمويل 

صناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات التمويل الصغير والميكروي، وغرف ال

والتجارة، ومؤسسات تشجيع االستثمار، ووحدات ومؤسسات الدعم الفني للمشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة ومؤسسات ومديريات التدريب بمختلف مستوياتها.

 

ويندرج البرنامج في إطار أهداف المعهد العربي للتخطيط لدعم الجهود التنموية في الدول 

البشرية وتعزيز األداء والتخطيط اإلنمائي من خالل ما يقدمه العربية والمساهمة في بناء القدرات 

من الدعم المؤسسي واالستشارات والبحوث واللقاءات العلمية". وقد نظّمت النسخة األولى منه 

 في لبنان في إطار التعاون القائم بين معهد باسل فليحان والمعهد العربي للتخطيط.

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=274465 

  

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=274465
http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=274465
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العربي للتخطيط نفذ مع معهد فليحان برنامج 

 تدريب المدربين في مجال ريادة األعمال

 
ريادة اختتم اليوم في معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، برنامج "تدريب المدربين في مجال 

األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة " الذي نفذه المعهد العربي للتخطيط على مدى أربعة 

أسابيع، بالتعاون مع معهد باسل فليحان، بدعم من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي 

متدربا من القطاعين العام والخاص ومن هيئات المجتمع المدني  23واالجتماعي، وشارك فيه 

 تعنى بتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان. التي

 

 

 

وتكون البرنامج من حزمتين تدريبيتين تخصصيتين مدة كل منهما أسبوعان، ركز ت األولى 

على مهارات التدريب وأساليبه وإعداد الحزم التدريبية وأساليب نشر الريادة وتشجيعها، بينما 

متدربين وتطويرها في موضوع ريادة األعمال والمشروعات ركزت الثانية على تأكيد معرفة ال

 الصغيرة والمتوسطة بأبعاده وموضوعاته كافة.

 

 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن المعهد العربي للتخطيط في الكويت، ينفّذ هذا البرنامج في سبع دول 

عربية أخرى هي ُعمان والبحرين والكويت واألردن ومصر والسودان وفلسطين، من خالل 

مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع له، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية 

القُطرية واإلقليمية الحكومية وغير الحكومية، انسجاماً مع المبادرة التي أطلقها أمير دولة الكويت 

بإنشاء  2009الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في مؤتمر القمة االقتصادية العربية عام 

حساب خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وهي من أهم وأكبر 

المبادرات العربية الراعية والداعمة لريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. و يدير 

 الحساب حالياً الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
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غيرة والمتوسطة في المعهد العربي للتخطيط في المعهد وقال مدير مركز المشروعات الص

العربي للتخطيط الدكتور إيهاب مقابله، وهو مصمم البرنامج والمشرف على تنفيذه، إّن الهدف 

هو "توفير قاعدة كبيرة من المدربين المعتمدين من قبل المعهد في مجال ريادة األعمال 

ى دعم اجهود نشر ثقافة ريادة األعمال والعمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز عل

 الحر لدى الشباب والخريجين في الدول العربية كافة".

 

 

 

كذلك يساهم البرنامج في توظيف مهارات المشاركين ليتم نقلها إلى المستفيدين النهائيين وهم 

المعنية بريادة رواد األعمال، إضافة الى المساهمة في بناء قدرات العاملين في المؤسسات 

 األعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

 

 

 

ويشار إلى أن البرنامج يعمل على استقطاب المؤسسات والهيئات المعنية بتطوير المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة، وريادة األعمال والعمل الحر، وحاضنات األعمال وللمؤسسات المعنية 

ؤسسات النفع العام ذات العالقة والمؤسسات المعنية بتمويل بتمكين الشباب والمرأة، وم

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات التمويل الصغير والميكروي، وغرف الصناعة 

والتجارة، ومؤسسات تشجيع االستثمار، ووحدات ومؤسسات الدعم الفني للمشروعات الصغيرة 

 وياتها.والمتوسطة ومؤسسات ومديريات التدريب بمختلف مست

 

 

 

ويندرج البرنامج في إطار أهداف المعهد العربي للتخطيط لدعم الجهود التنموية في الدول 

العربية والمساهمة في بناء القدرات البشرية وتعزيز األداء والتخطيط اإلنمائي من خالل ما يقدمه 

ة األولى منه من الدعم المؤسسي واالستشارات والبحوث واللقاءات العلمية". وقد نظّمت النسخ

 في لبنان في إطار التعاون القائم بين معهد باسل فليحان والمعهد العربي للتخطيط.  

http://www.innlebanon.com/news/article/635757/ 

  

http://www.innlebanon.com/news/article/635757/
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العربي للتخطيط نفذ مع معهد فليحان برنامج 

 المدربين في مجال ريادة األعمالتدريب 

 
اختتم اليوم في معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، برنامج "تدريب المدربين في -وطنية 

مجال ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة " الذي نفذه المعهد العربي للتخطيط 

من الصندوق العربي لالنماء على مدى أربعة أسابيع، بالتعاون مع معهد باسل فليحان، بدعم 

متدربا من القطاعين العام والخاص ومن هيئات  23االقتصادي واالجتماعي، وشارك فيه 

 المجتمع المدني التي تعنى بتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.

 

ى وتكون البرنامج من حزمتين تدريبيتين تخصصيتين مدة كل منهما أسبوعان، ركز ت األول

على مهارات التدريب وأساليبه وإعداد الحزم التدريبية وأساليب نشر الريادة وتشجيعها، بينما 

ركزت الثانية على تأكيد معرفة المتدربين وتطويرها في موضوع ريادة األعمال والمشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة بأبعاده وموضوعاته كافة.

 

في الكويت، ينفّذ هذا البرنامج في سبع دول  وتجدر اإلشارة إلى أن المعهد العربي للتخطيط

عربية أخرى هي ُعمان والبحرين والكويت واألردن ومصر والسودان وفلسطين، من خالل 

مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع له، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية 

مبادرة التي أطلقها أمير دولة الكويت القُطرية واإلقليمية الحكومية وغير الحكومية، انسجاماً مع ال

بإنشاء  2009الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في مؤتمر القمة االقتصادية العربية عام 

حساب خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وهي من أهم وأكبر 

ت الصغيرة والمتوسطة. و يدير المبادرات العربية الراعية والداعمة لريادة األعمال والمشروعا

 الحساب حالياً الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.

 

وقال مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعهد العربي للتخطيط في المعهد 

العربي للتخطيط الدكتور إيهاب مقابله، وهو مصمم البرنامج والمشرف على تنفيذه، إّن الهدف 

وفير قاعدة كبيرة من المدربين المعتمدين من قبل المعهد في مجال ريادة األعمال هو "ت
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والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على دعم اجهود نشر ثقافة ريادة األعمال والعمل 

 الحر لدى الشباب والخريجين في الدول العربية كافة".

 

ليتم نقلها إلى المستفيدين النهائيين وهم كذلك يساهم البرنامج في توظيف مهارات المشاركين 

رواد األعمال، إضافة الى المساهمة في بناء قدرات العاملين في المؤسسات المعنية بريادة 

 األعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

 

 

 ويشار إلى أن البرنامج يعمل على استقطاب المؤسسات والهيئات المعنية بتطوير المشروعات

الصغيرة والمتوسطة، وريادة األعمال والعمل الحر، وحاضنات األعمال وللمؤسسات المعنية 

بتمكين الشباب والمرأة، ومؤسسات النفع العام ذات العالقة والمؤسسات المعنية بتمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات التمويل الصغير والميكروي، وغرف الصناعة 

تشجيع االستثمار، ووحدات ومؤسسات الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والتجارة، ومؤسسات 

 والمتوسطة ومؤسسات ومديريات التدريب بمختلف مستوياتها.

 

ويندرج البرنامج في إطار أهداف المعهد العربي للتخطيط لدعم الجهود التنموية في الدول 

لتخطيط اإلنمائي من خالل ما يقدمه العربية والمساهمة في بناء القدرات البشرية وتعزيز األداء وا

من الدعم المؤسسي واالستشارات والبحوث واللقاءات العلمية". وقد نظّمت النسخة األولى منه 

 في لبنان في إطار التعاون القائم بين معهد باسل فليحان والمعهد العربي للتخطيط.

nna-leb.gov.lb/ar/show-news/336284/ 
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 اختتام برنامج تدريب المدربين في مجال ريادة األعمال

 
 

   
اخُتِتَم في معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي برنامج تدريب المدربين في مجال ريادة األعمال والمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة الذي نفّذه المعهد العربي للتخطيط على مدى أربعة أسابيع بالتعاون مع معهد باسل فليحان، 

متدرباً من القطاعين العام والخاص  23وشارك فيه  بدعم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،
 ومن هيئات المجتمع المدني التي تعنى بتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان. 
وتكّون البرنامج من حزمتين تدريبيتين تخصصيتين مدة كل منهما أسبوعان، ركزت األولى على مهارات التدريب 

دريبية وأساليب نشر الريادة وتشجيعها، بينما ركزت الثانية على تأكيد معرفة المتدربين وأساليبه وإعداد الحزم الت
 وتطويرها في موضوع ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأبعاده وموضوعاته كافة.

 
ة أخرى هي ُعمان وتجدر اإلشارة إلى أن المعهد العربي للتخطيط في الكويت، ينفّذ هذا البرنامج في سبع دول عربي

والبحرين والكويت واألردن ومصر والسودان وفلسطين، من خالل مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع 
له، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية القُطرية واإلقليمية الحكومية وغير الحكومية، انسجاماً مع المبادرة التي 

بإنشاء  2009األحمد الجابر الصباح في مؤتمر القمة االقتصادية العربية عام  أطلقها أمير دولة الكويت الشيخ صباح
حساب خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وهي من أهم وأكبر المبادرات العربية 

وق العربي لإلنماء الراعية والداعمة لريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويدير الحساب حالياً الصند
 االقتصادي واالجتماعي. 
وقال مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعهد العربي للتخطيط الدكتور إيهاب مقابله، وهو مصمم 
البرنامج والمشرف على تنفيذه، إّن الهدف هو توفير قاعدة كبيرة من المدربين المعتمدين من قبل المعهد في مجال 

ل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على دعم جهود نشر ثقافة ريادة األعمال والعمل الحر ريادة األعما
 لدى الشباب والخريجين في الدول العربية كافة. 
كذلك يساهم البرنامج في توظيف مهارات المشاركين ليتم نقلها إلى المستفيدين النهائيين وهم رواد األعمال، إضافة 

بناء قدرات العاملين في المؤسسات المعنية بريادة األعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة  الى المساهمة في
 والمتوسطة. 

ويشار إلى أن البرنامج يعمل على استقطاب المؤسسات والهيئات المعنية بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
عنية بتمكين الشباب والمرأة، ومؤسسات النفع العام وريادة األعمال والعمل الحر، وحاضنات األعمال وللمؤسسات الم

ذات العالقة والمؤسسات المعنية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات التمويل الصغير والميكروي، 
وغرف الصناعة والتجارة، ومؤسسات تشجيع االستثمار، ووحدات ومؤسسات الدعم الفني للمشروعات الصغيرة 

 ات ومديريات التدريب بمختلف مستوياتها. والمتوسطة ومؤسس
ويندرج البرنامج في إطار أهداف المعهد العربي للتخطيط لدعم الجهود التنموية في الدول العربية والمساهمة في بناء 
القدرات البشرية وتعزيز األداء والتخطيط اإلنمائي من خالل ما يقدمه من الدعم المؤسسي واالستشارات والبحوث 

ات العلمية. وقد نّظمت النسخة األولى منه في لبنان في إطار التعاون القائم بين معهد باسل فليحان والمعهد واللقاء
 العربي للتخطيط.

   
 

 


