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الجوار  األورويب ودول  االتحاد  انطالق رشاكة متجددة بني  9 فيفري 2021  يوم  ميثل 
الجنويب. بعد مرور خمسة وعرشين عاًما عىل إعالن برشلونة، تهدف األجندة الجديدة 

إىل تعزيز الرشاكة وتوفري استجابة مشرتكة للتحديات.

تسعى األجندة الجديدة إىل تحسني جودة حياة الناس يف املنطقة والتأكد من أن االنتعاش 
االقتصادي بعد جائحة كوفيد 19 لن يرتك أي شخص يتخلف عن الركب. وسيكون لدعم 
القطاع الخاص، والرشكات الصغرية واملتوسطة عىل وجه الخصوص، دورا أساسيا تلعبه 

يف نرش األجندة التي من بني أهدافها تحقيق التحّول اىل االقتصاد األخرض والرقمي.

تركز أجندة 2027-2020 عىل خمسة مجاالت للعمل:

- التنمية البرشية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون،

- املرونة واالزدهار والتحول الرقمي،

- السالم واألمن،

- الهجرة والتنقل،

- التحّول اىل االقتصاد األخرض.

يشكل ذلك إطاًرا ثريّا باملوارد يقوم عىل مجموعة أدوات االتحاد األورويب والفرص الناتجة 
عن التحوالت الخرضاء والرقمية املزدوجة يف املنطقة األورومتوسطية.

والّصغرى  امليكرويّة  للمؤّسسات  املتوّسطي  للربنامج  السنوية  العمل  تتامىش خطة 
لألجندة  االقتصادية  التنمية  2021 مع ركيزة  لعام   )MED MSMEs( واملتوّسطة
الصغرية واملتوسطة، وعىل  الرشكات  لتصدير  الرقمنة  تعزيز  تركّز عىل  الجديدة. كام 
اغتنام الفرص التي يولدها تحّول سلسلة القيمة، وعىل ظهور أنواع جديدة من أدوات 
التمويل البديلة التي تؤثر بشكل أكرب عىل املؤّسسات امليكرويّة والّصغرى واملتوّسطة، 

باعتبارها وسيلة للمساهمة يف ازدهار الناس.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_426


تصدير وتدويل الرشكات الصغرية واملتوسطة: هدف »الرقمنة« لعام 2021

سلطت الدراسة املقارنة لعام 2020 حول »سياسات دعم تنمية صادرات املؤّسسات 
امليكرويّة والّصغرى واملتوّسطة« الضوء عىل االهتامم الكبري للبلدان الرشيكة بالرقمنة 

باعتبارها رافعة لصادرات هذه املؤسسات ودمجها يف سالسل القيمة العاملية التي 
تشهد تحواًل يف مرحلة ما بعد كوفيد 19.

وكان ذلك دافًعا قويًا للربنامج املتوّسطي للمؤّسسات امليكرويّة والّصغرى واملتوّسطة 
)MED MSMEs( لتطوير إجراءات الدعم التي سيتم نرشها عام 2021 يف مجاالت 

االهتامم هذه. وتشمل هذه اإلجراءات بشكل خاص ندوات عرب اإلنرتنت لرفع 
مستوى الوعي وبناء القدرات للوكاالت املسؤولة عن ترويج صادرات الرشكات 
الصغرية واملتوسطة يف مجال السياسات والخدمات الرقمية التي تسّهل وصول 

املشاريع الصغرية واملتوسطة إىل األسواق الدولية.

 MED( وسينظم الربنامج املتوّسطي للمؤّسسات امليكرويّة والّصغرى واملتوّسطة
 ،)INSME( بالرشاكة مع الشبكة الدولية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )MSMEs

 The Next“ »وهي عضو يف الربنامج اإلقليمي لالتحاد األورويب »املجتمع القادم
Society”، ندوة عرب اإلنرتنت حول مدى مساهمة رقمنة إجراءات التجارة الدولية يف 

تنمية صادرات الرشكات الصغرية واملتوسطة وابتكارها.

وستكون هذه فرصة لنرش قصة نجاح شبكة املرافئ PortNet )املغرب( يف البلدان 
الثامنية الرشيكة التي يستهدفها الربنامج.

وباإلضافة إىل ذلك، سيتّم إطالع منّسقي قانون األعامل الصغرية SBA وأعضاء 
فرق العمل عىل سياسات االتحاد األورويب الجديدة للتحّول الصناعي واألخرض 

وسيشاركون يف رحلة دراسية ملرشوع االقتصاد الدائري املربمجة بحلول نهاية عام 
2021 )سيتم تأكيدها حسب تطور وضع جائحة كوفيد 19(.

 متويل املؤسسات امليكرويّة والصغرية واملتوسطة: حلول بديلة إلدماج أفضل

نتائج  أيًضا يف  تم توضيحها  التي  لعام 2021،  السنوية  العمل  أنشطة خطة  تهدف 
التمويل لعام 2021« واألدوات املخترصة املقرتحة،  »الدراسات املقارنة للحصول عىل 
إىل دعم وصول املؤسسات امليكروية والصغرية واملتوسطة إىل التمويل من خالل وسائل 

وأدوات متويل بديلة ومبتكرة.

عىل غرار التدويل، تعد الرقمنة محرّكًا قويًا يحدث تحّوال عميقا يف القطاعات املالية 
كام يؤدي أيًضا اىل تغيري طبيعة الطلب عىل التمويل.  وسيمّكن الوصول املبسط إىل 
التمويل البديل من خالل املنصات والتكنولوجيا املالية من تعزيز ظهور خدمات مالية 

دون وساطة وبأسعار معقولة ستكون يف متناول الجميع و متثل » الرابط املفقود«.

وعىل نفس املنوال، سيقوم الربنامج املتوّسطي للمؤّسسات امليكرويّة والّصغرى 
واملتوّسطة )MED MSMEs( بتحديد ونرش مامرسات السياسة من أجل زيادة تأثري 

مؤسسات التمويل امليكرّوي ))MFIs من خالل القيام مبسح للتجارب الناجحة يف 
منطقة جنوب البحر املتوسط واالتحاد األورويب.

وسيعمل الربنامج أيًضا عىل تحسني الوصول إىل إعادة التمويل ذات التكلفة الفّعالة، 
وهو رشط أسايس لظهور مؤسسات متويل بديلة قوية ومؤثرة. إىل جانب ذلك، 

 )PSD2( ستعمل عىل زيادة الوعي حول توجيه خدمات الدفع يف االتحاد األورويب
الذي ميكن أن يعّزز تنمية قطاعات التكنولوجيا املالية الوطنية التي تجذب املواهب 

الشابة.

وسيتم تنسيق التنفيذ بشكل وثيق عىل املستوى الوطني مع منسقي قانون األعامل 
الصغرية )SBAC( و فرق العمل.



دعم ال تشوبه شائبة للحوار حول سياسات الدعم

تم عقد ما ال يقل عن 16 مجموعة عمل خالل االثني عرش شهًرا املاضية ملناقشة توقعات كل دولة وتوصياتها الصادرة عن خرباء إقليميني يف مجاالت تصدير الرشكات الصغرية 
واملتوسطة ووصول املؤسسات امليكروية والصغرية واملتوسطة إىل التمويل. وقد جمعت هذه الندوات )منها اثنتني تم عقدهام حضوريا( أكرث من 300 مشارك ميثلون الوزارات 

والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص.

فيام يتعلق بتنمية صادرات املؤسسات امليكروية والصغرية واملتوسطة، متحورت 
النتائج الرئيسية التي متّت مناقشتها حول ما ييل:

عدم كفاية البيانات اإلحصائية عن صادرات الرشكات الصغرية واملتوسطة . 1
وإدماجها يف سالسل القيمة،

الحاجة لتبسيط إجراءات االسترياد / التصدير،. 2
الحاجة إىل تعزيز خدمات دعم الصادرات للمؤسسات امليكروية والصغرية . 3

واملتوسطة عىل املستويني الوطني والدويل
الحاجة إىل التنسيق بني املؤسسات والربامج املسؤولة عن تنمية صادرات . 	

املؤسسات امليكروية والصغرية واملتوسطة،
تنمية مهارات جديدة لإلدارات والرشكات الخاصة يف مجال التجارة الدولية . 	

والرقمنة.

فيام يتعلق بالحصول عىل التمويل:

1.     عدم كفاية الحوار بني القطاعني العام والخاص لتحسني وصول املؤسسات 
امليكروية والصغرية واملتوسطة إىل التمويل،

2.     الطلب القوي عىل التمويل، وهو طلب يشكل محرّكا هاما لتنمية التمويل 
البديل،

3.     العقبات التي تحول دون حصول رائدات األعامل عىل التمويل،

	.     تباين معدالت انتشار خدمات التكنولوجيا املالية يف البلدان الرشيكة،

	.     الصعوبات املصادفة يف التوسط يف التمويل البديل.

6.     الحاجة إىل تطوير منصات إقراض عرب اإلنرتنت لتسهيل الوصول اىل التمويل 
وبأسعار معقولة للمؤسسات امليكروية والصغرية واملتوسطة.

وساعد الحوار الذي أعقب ذلك عىل تحديد أنشطة خطة العمل السنوية 2021 مع 
كل األطراف املعنية شاهد الفيديو هنا

https://www.facebook.com/watch/?v=781484715840205


فيام يتعلق بسياسات الدعم، سريكز الربنامج املتوّسطي للمؤّسسات امليكرويّة والّصغرى 
واملتوّسطة )MED MSMEs( لعام 2021 عىل التحول الرقمي و التحول األخرض.

مع العلم أن جائحة »كوفيد 19« أّدت إىل تبسيط بعض االجراءات التجارية والتسديد 
للرشكات الصغرية واملتوسطة عرب الرقمنة.

 أما فيام يتعلق بتصدير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، تؤكد التوقعات الصادرة عن 
الصغرية واملتوسطة وريادة األعامل  للمؤسسات  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 

لعام 2019 ما ييل:
األسواق  االندماج يف  الصغرية واملتوسطة عىل  املؤسسات  أن تساعد  للرقمنة  »ميكن 
العاملية وسالسل القيمة العاملية )GVCs(. وقد أوجدت الرقمنة آليات فّعالة للحّد من 
املساوئ املتعلقة بالحجم يف التجارة الدولية، مثل تخفيض التكاليف املطلقة املرتبطة 
بعمليات النقل والحدود. باإلضافة إىل ذلك، أتاحت تجزئة اإلنتاج يف جميع أنحاء العامل 
للمؤسسات الصغرية مجااًل كبريًا للمنافسة يف قطاعات سالسل القيمة العاملية املتخصصة 
وتوسيع نطاق األنشطة يف الخارج، مع االستحواذ عىل انتشار املعرفة الدولية واالستفادة 

من منو أقوى يف األسواق الناشئة«.

أما بخصوص التحّول اىل االقتصاد األخرض، التزمت الدول األعضاء يف االتحاد األورويب 
بتنفيذ الصفقة الخرضاء التي تنص عىل إزالة الكربون من قطاع الطاقة )من االقتصاد 
البّني إىل االقتصاد األخرض(، والتحكم بشكل أفضل يف االستهالك واالستخدام األكرث كفاءة 

للموارد املتاحة من خالل زيادة اللجوء إىل االقتصاد الدائري.

فيام يتعلق بالرشكات الصغرية واملتوسطة، فإن أولويات سياسات االتحاد األورويب يف 
إطار التحول اىل االقتصاد األخرض ذات نوعان:

للبيئة صداقة  أكرث  لتصبح  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  مساعدة   .1

الجديد. االقتصاد  املشاركة يف هذا  واملتوسطة عىل  الصغرية  الرشكات  2. تشجيع 

كام تم دمج أهداف الصفقة الخرضاء يف االسرتاتيجية الصناعية الجديدة لالتحاد األورويب.

حيث أّن أحد مبادئ هذه االسرتاتيجية يتمثّل يف صناعة متّهد الطريق إىل الحياد املناخي. 
نتيجة لذلك، ستحتاج صناعة االتحاد األورويب إىل تأمني إمدادات الطاقة واملواد الخام 
أكرث اخرضاًرا  املنافسة كام تصبح  أكرث قدرة عىل  النظيفة وبأسعار معقولة يك تصبح 
وأكرث دائرية. وستؤثر كل هذه التطورات عىل السياق االقتصادي ملنطقة الجوار الجنويب 

من حيث االستثامر والتجارة.

لذلك، من املهم أن يتمّكن صناع القرار السيايس والعامل االقتصادي من تنظيم أنفسهم 
ووضعهم فيام يتعلق بهذه االتجاهات الجديدة.

دراسة استطالعية: هل ميكن أن يساعد التمويل البديل يف مواجهة التحديات؟

تم إجراء  املاضية، فقد  العقود  بُذلت عىل مدار  التي  الهائلة  الجهود  الرغم من  عىل 
 )EBSOMED MEDA Advocacy Survey 2021( 2021 استطالع ابسو-ميد لعام
بعنوان »تقييم مجتمع األعامل« وتبني هذه الدراسة أن الوصول إىل التمويل يظل أحد 

القيود الرئيسية التي تحول دون تطوير املؤّسسات امليكرويّة والّصغرى واملتوّسطة.

من بني 6000	 مستجيب )٪72 منهم من الرشكات الصغرية واملتوسطة(، ٪98 يعتربون 
الوصول إىل التمويل عقبة رئيسية أمام النمو، يف حني اعترب ٪90 أيًضا »االفتقار إىل الدعم 
والرقمنة املوجهة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة« عائقا. كام تأثرت االستثامرات بني 
الشامل والجنوب، حيث اعترب ٪91 من األشخاص الذين متت مقابلتهم أن الوصول إىل 

التمويل يشكل عائقا أمام »زيادة االستثامرات األوروبية يف البحر األبيض املتوسط«.

أظهر االستطالع أن ٪97 من الرشكات الصغرية واملتوسطة طلبت الوصول إىل التمويل 
التقليدي غري املرصيف )التمويل البديل( وأكد ٪96 أن الرقمنة ميكن أن تعزز منو االستثامر.

والخالصة أن أدوات التمويل البديلة يجب أن تحظى مبزيد من الدعم حيث ميكن أن 
تشمل بشكل أفضل املؤّسسات امليكرويّة والّصغرى واملتوّسطة التي تواجه صعوبات يف 
تلبية املتطلبات التقليدية. ويهدف الربنامج املتوّسطي للمؤّسسات امليكرويّة والّصغرى 
واملتوّسطة )MED MSMEs( إىل املساهمة يف ظهور مثل هذه األدوات من خالل دراسة 
جدوى صندوق للضامن املقابل إقليمي وزيادة الوعي بتوجيه خدمات الدفع 2 الذي 

ميكن أن ميّهد الطريق للثورة املرصفية 0.	.

لالطالع عىل الدراسة الكاملة

االستفادة من االسرتاتيجيات األوروبية الجديدة من خالل دمجها يف السياسات الوطنية

https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/publications/ebsomed-factsheet-euro-mediterranean-partnership-2021-assessment


 »The Next Society »يف 27 أفريل 2021، تم تنظيم مخترب سياسات بالرشاكة مع برنامج
والشبكة الدولية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة INSME، بشأن إزالة الطابع املادي من 
إجراءات التجارة الخارجية كوسيلة لدعم صادرات الرشكات الصغرية واملتوسطة واالبتكار. 
وركز الحدث عىل مؤسسة شبكة املرافئ PortNet SA )املغرب(، وجمع أكرث من 70 
 PortNet مشاركًا مبساهمة ملحوظة من وزارة التجارة الخارجية واملدير التنفيذي لرشكة
واملستخدمني باإلضافة إىل العديد من املتخصصني يف هذا القطاع. كام ركزت املناقشات 
عىل عوامل النجاح الرئيسية للمرشوع وتأثري املحور االفرتايض عىل التنافسية الوطنية.

PortNet توضح بشكل جيد  املرافئ  الناجحة ملؤسسة شبكة  التجربة  فإن  وبالفعل، 
التي تسمح »بتحويل  املامرسات  تعزيز  برنامج MED MSMEs واملتمثل يف  رؤية 
السياسات إىل تأثري«. وبدأت بورتنيت يف عام 2008 كمرشوع مدرج يف الخطة الوطنية 
لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية. وأصبح هذا املركز االفرتايض اليوم يوفّر خدمات ملا 
يقرب من 8000	 مستخدم وينسق بني 10 إدارات و11 ميناء و20 بنًكا، كام ميثل 70٪ 
من سالسل التوريد يف املغرب. ويعترب هذا املرشوع مثرة لرؤية وسياسات وإصالحات 
 .Port of Casa تنظيمية وهيكل حوكمة تم مواءمته حول مرشوع تجريبي انطلق مع
البالد، سّجل املغرب تحّسنا  بنجاح يف 10 موانئ أخرى يف  النموذج  وبعد تكرار هذا 
)لعام  الحدودية  للتجارة عرب  بالنسبة   »Doing Business« نقطة يف تصنيف 	ب2

2020 مقارنة بعام 2017(.

ويف عام 2012، تم تحويل املرشوع إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة موّجهة نحو العمالء 
 )PPP( مبا يف ذلك األطراف املعنيّة إما كرشكاء مساهمني بني القطاعني العام والخاص

أو كأعضاء مجلس إدارة عىل غرار الجهات الفاعلة والبنوك.

املرافئ  تنفذها مؤسسة شبكة  التي  السنوية  العمل   ويتفق كل هؤالء عىل خطط 
PortNet والتي تتمثل مهمتها أيًضا يف مرافقة إدارة التغيري. ويتّم تحديث الخدمات 
الجديدة  التقنيات  الداخيل وتعبئة  االبتكار  باستمرار، وهي عملية يحفزّها  املقدمة 

.)blockchain مثل(

وقد تّم دعم املرشوع من قبل االتحاد األورويب من خالل الربنامج املغريب لدعم النمو 
والتنافسية )2022-2016(. ومن منظور تكامل بلدان جنوب املتوسط، ويظل التحدي 
القادم هو قابلية التشغيل االملشرتك لألنظمة التي ميكن تسهيلها من خالل املزيد من 

تبادل املامرسات.

شاهد الفديو

 :INSME  والشبكة الدولية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة THE NEXT SOCIETY مخرب سياسات برنامج

إزالة الطابع املادي من إجراءات التجارة الخارجية:

تم إعداد هذه الوثيقة مبساعدة مالية من االتحاد األورويب

ال يعكس محتوى هذه النرشة اإلخبارية الرأي الرسمي لالتحاد األورويب. تقع مسؤولية املعلومات واآلراء الواردة يف التقرير هنا بالكامل عىل عاتق املؤلفني 

https://www.dropbox.com/s/ucslos1n1z5x9mi/PortNET%20Webinar.mp4?dl=0

