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ة والمتوّسطة لمواجهة الّتحّديات الجديدة نظرة جديدة عىل سياسات ولوائح المؤسسات الميكرويّة والّصغ�ي

، بمثابة  ن اليق�ي ة عدم  ي من عام 2021، بعد ف�ت
الثا�ن الّنصف  كان 

ي دول 
نقطة تحّول ملحوظة: فقد ساهم ترسيع حمالت الّتطعيم �ن

ي تبديد 
ي بناء المناعة وساعد �ن

ّ �ن ي تّحاد الأورو�ب جنوب المتوّسط لالإ
شبح النهيار القتصادّي العالمّي. حيث أعادت منافذ البيع بالّتجزئة 
نتاج تعمل من جديد مّرة أخرى،  الإ أبوابها، وعادت خطوط  فتح 
الّداخلية  الّتجارة  لتيس�ي عجالت  ة  ّي الّلوجست الّسالسل  وعادت 
ن ظّل القتصاد  ة. ول�أ الخارجّي الّتجارة  ايدة – وإىل حّد ما –  ن الم�ت
ي مستواه عن أداء ما قبل الجائحة من حيث الّتجارة 

العالمّي بعيًدا �ن
والستثمار، إلّ أّن الستجابات العاّمة الجريئة والرّسيعة والّشاملة 
كات  ّ ي وقت مبّكر من مارس 2020 ساعدت الرسش

ي تّم تقديمها �ن
ال�ت

ة أقّل من المتوّقع. ّي ب ار جان عىل  الصمود أمام العاصفة بأ�ن

ي عام 2022 
ومن المتوّقع أن تسّجل معظم دول جنوب المتوّسط �ن

ّ وتساهم تداب�ي ما  جماىلي ّ الإ اتج المحىلي ّن ي ال
نمّواً بنسبة 3 إىل ٪16 �ن

ي سياق 
ي �ن

بعد الجائحة لالستفادة من النتعاش. ومع ذلك فهي تأ�ت
  Value( اء، وسالسل القيمة ّ ي الّطلب وأنماط الرسش

ة �ن تحّولت جذريّ
ايدة لترسيع التحول الذي يراعي البيئة أو  ن ورة الم�ت 2Chain) واّل�ن
« Green transition، والحفاظ عىل  الـ«الّتحّول الأخ�ن ب ما يسمى 
، فإّن  دارة الّتغي�ي نّوع البيولوجّي. وإضافة إىل الّسمة المعّقدة لإ ّت ال
مّو توّلد ضغوط حول أسعار الطاقة والّسلع والخدمات  ّن العودة إىل ال
ة، وهو تذك�ي صارخ  اىلي تغّذي الّضغوط الّتضّخمّي ّت ال ة، وب الّلوجستّي
ي نهاية الّنفق بسؤال ملتهب 

ي الّضوء �ن
بـ »العالم الّسابق«. ولذلك يأ�ت

مّو  ّن ال أّن  الأزمة، وضمان  الّدروس من  »كيف يمكن استخالص 
د االشمول الماىلي والستدامة؟« ّ سيوّل المستقبىلي

يكون ذلك أّولً، من خالل العتماد أك�ش من أّي وقت م�ن عىل رّواد 
ة والمتوّسطة: حيث أّكدت  ة والّصغ�ي الأعمال والمؤسسات الميكرويّ
ة، ناضجة أو ذات امكانية  ة كانت أو اجتماعّي هذه المؤّسسات، تقليديّ
اً إىل جنب مع قدرتها عىل البتكار أثناء الأزمة،  فائقة للنمو، جنب
قليمّي، موقعاً  ي إعادة تشكيل نماذج الأعمال والّتمركز الإ

ورسعتها �ن
الّصمود، وخلق فرص  ة، والقدرة عىل  نافسّي ّت ال ي قيادة 

�ن اَ  مركزيّ
ا، من خالل مساعدة المؤسسات  ًي ان العمل، والّتماسك الجتماعّي. وث
ي تصّفح موجة المعرفة / الّرقمنة/ 

ة والمتوّسطة �ن ة والّصغ�ي الميكرويّ
ة، وهو تحّول ليس بجديد –  ّي الحّد من استخدام الوسطاء الحال
ين  حيث يعود تاريخه إىل العقد الأّول من القرن الحادي والعرسش

ته الجائحة. – ولكن رّسعت وت�ي

¹ Middle East and Central Asia Economic Outlook - At a Glance - IMF Data 

² McKinsey, December 2021, Coronavirus’ business impact: Evolving perspective | McKinsey
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ة والمتوّسطة قليمّية للمؤسسات الميكرويّة والّصغ�ي رشاد أجندة الّسياسة الإ ّ لإ ي
دعم الحوار الوط�ن

، توصيات رئيسّية لتسهيل الوصول  ّ ي
ام المستمّر بدعم الحوار حول الأولويّات عىل المستوى الوط�ن ن نامج بعد 12 شهًرا من الل�ت اء ال�ب أصدر خ�ب

إىل الّتمويل والّتدويل، وتّمت مناقشتها مع أك�ش من 300 شخص من صانعي الّسياسات وممّثىلي القطاع الخاّص خالل شهر سبتم�ب 2021.

وإجمالً، تّم عقد 21 ندوة عمل عن بعد لمناقشة أوراق الّسياسات 
ن عىل الجابة عن  ك�ي اء، وال�ت ي وضعها الخ�ب

الوطنّية وخرائط الطريق ال�ت
قليمّي أن يسّهل معالجة الأولويات  سؤال أساسي حول امكانية للّنهج الإ
ات،  ن الأقران، ومشاركة الخ�ب الوطنّية؟ هنا، سمحت عمليات الّتبادل ب�ي
ن  ب�ي الحّية  والمناقشات  الممارسات،  أفضل  عىل  الّضوء  وتسليط 
بإنتاج توصيات محّددة  العاّم والخاّص  ن  القطاع�ي ن  المؤّسسات وب�ي
المتوّسط والمديريّة  التّحاد من أجل  تّم تقديمها إىل  للتنفيذ  وقابلة 
ة  كات الّصغ�ي ّ العاّمة للّسوق الّداخلّية والّصناعة وريادة الأعمال والرسش
قليمّية الجديدة  عداد المنّصة الإ والمتوّسطة )DG GROW) كمدخالت لإ

حول برنامج عمل الّتعاون الّصناعّي )2021 – 2024). 

ن بأك�ش من 20 توصية حول مواضيع  وقد كان الّتقريران المقّدمان غّني�ي
به  ت  ن الذي تم�ي اختيارها عىل أساس الهتمام  المنطقة. وتّم  تشمل 
قليمّي، وضمان عدم  ، والقيمة المضافة للمنظور الإ ثالثة بلدان أو أك�ش
ي المحتمل عىل تعبئة الطاقات  ن ي التأث�ي الّتحف�ي

الزدواجّية، والمساهمة �ن
قليمّي. ّ والإ ي

ن الوط�ن عىل المستوي�ي

الأعمال  قانون  منّسقي  ي 
تفا�ن الّتوصيات بفضل  لقد صدرت هذه 

الذين شّكلوا   ،(SBA Coordinators( ي
الوط�ن المستوى  ة عىل  الّصغ�ي

الّتمويل، وهما  الّتدويل والوصول إىل  وحّفزوا مجموعات عمل حول 
ة  العامالن الّلذان مازال يقفان عائقا لتنمية المشاريع الّصغرى والّصغ�ي
بلدان جنوب  ي 

الّتنافسّية �ن العمل والقدرة  والمتوّسطة، وخلق فرص 
البحر المتوّسط. 

ن عن وزارات  العمل هذه بشكل خاّص ممثل�ي وقد ضّمت مجموعات 
ة  كات اّلصغ�ي ّ القتصاد أو الّصناعة، ووزارات الّتجارة، ووكالت دعم الرسش
الّتنظيمية غ�ي  المركزيّة، والهيئات  الّصلة، والبنوك  والمتوّسطة ذات 
التّحاد  الخاّص. كما جلبت مشاركة وفود  القطاع  الم�فّية، وممّثىلي 
ي الأحداث الوطنّية مدخالت مفيدة وسهلت صياغة أنشطة 

ّ �ن ي الأورو�ب
. ّ ي

نامج مع الّتعاون الّثنا�أ ال�ب

ب كريستوف مال�ي

رئيس الفريق

الّسياسات والأنظمة  إلقاء نظرة جديدة وجريئة عىل  كّل هذا يتطّلب 
الجديدة.  للّتحّديات  بها لالستجابة بشكل أفضل  المعمول  والأدوات 
 ، ّ ي وإّن إلقاء نظرة تعكس عىل الّسياسات هو ما بادر به التّحاد الأورو�ب
ة  كات الّصغ�ي ّ

اتيجّية الّصناعّية الجديدة، وسياسة الرسش مع اعتماد الس�ت
والمتوّسطة الجديدة، وجدول أعمال المتوّسط، وما يسمى بـ«الّصفقة 
اء« المتعلقة بالنتقال اىل سياسات تراعي البيئة. حيث ستدعم  الخ�ن
ن  الّسياسات الستثمار والّتجارة عىل غرار الّتحّول الرّقمّي، وإعادة توط�ي
، بهدف تحقيق نمّو  نتاج، والقدرة عىل الّصمود، والّتحّول الأخ�ن الإ

شامل يركز عىل الّناس والّشباب والّنساء بوجه خاص

وتصل هذه الّديناميكّية أيًضا إىل الّضفاف الأوروبّية المتوسطّية وستوّلد 
ي مكانها 

ط أن تكون الّسياسات والأنظمة والأدوات �ن ثروة من الفرص برسش
الّصحيح. 

ة والمتوّسطة  نامج المتوّسطّي للمؤّسسات الميكرويّة والّصغ�ي ويهدف ال�ب
ي الديناميكّية بمساهمة أك�ش 

)MED MSMEs) إىل المساهمة بقسطه �ن
ّ من قبل  ي

من 300 من الأطراف المعنية، بالّتنسيق عىل المستوى الوط�ن
 .. ّ ي

ة عىل المستوى الوط�ن منّسقي قانون الأعمال الّصغ�ي

الموضوعات  ات لدعم حوار مستن�ي حول  الخ�ب نامج  ال�ب وقد حشد 
يكة لجنوب  ّ الرسش البلدان  الوثيق مع  بالّتعاون  المختارة  الحدوديّة 
ة والمتوّسطة من خالل  اّلصغ�ي كات  ّ الرسش المتّوسط: »دعم صادرات 
ة  الرقمنة«، و«زيادة تأث�ي الّتمويل الأصغر عىل تمويل المشاريع الّصغ�ي
المفتوحة والّتكنولوجيا  الم�فّية  بالخدمات  والمتوّسطة«، و«معرفة 
« هي الّتحّديات  المالّية« و« تعزيز الّضمانات من أجل إحداث الّتأث�ي

ي عام 2022.
ي سنواصل معالجتها بشكل جماعّي �ن

ال�ت

نامج المتوّسطّي للمؤّسسات  تنا، ومساعدة بعضنا البعض عىل الّنجاح، يتم�ن لكم فريق ال�ب وفيما نقوم بصياغة مستقبلنا بشكل فّعال، وزيادة خ�ب
ة والمتوّسطة عاًما جديًدا مليًئا بالنجاحات والزدهار الميكرويّة والّصغ�ي

كائنا شكرا لجميع زمالئنا ورسش



ي التّيار الحالي
إدماج الّتمويل الأصغر �ن

كات ضمان جنوب المتوّسط تطوير آلّية إقليمّية لتقاسم المخاطر لتعزيز تأث�ي �ش

كات الّصغرى  ّ يُعّد تطوير الّتمويل الأصغر أمراً بالَغ الأهّمية لتنمية الرسش
ي جنوب المتوّسط. وعليه، 

يكة �ن ّ ي البلدان الرسش
ة والمتوّسطة �ن والّصغ�ي

ة والمتوّسطة  نامج المتوّسطّي للمؤّسسات الميكرويّة والّصغ�ي فقد تابع ال�ب
)MED MSMEs) أنشطته لتعزيز خدمات التمويل الأصغر. وقد تمّثل 
ين الأّول  ي 28 أكتوبر/ترسش

نت �ن ن�ت ي تنظيم ندوة ع�ب الإ
آخر نشاط له �ن

الّسبل لالرتقاء بخدمات  لمناقشة أفضل  42 مشارًكا  2021 جمعت 
بتكليف من  الدراسة والتوصيات  نتائج  باستخدام  الأصغر  قراض  الإ
 MED( ة والمتوّسطة نامج المتوّسطّي للمؤّسسات الميكرويّة والّصغ�ي ال�ب
يلهم عملّيات  أن  الممارسات يمكن  تبادل أفضل  أّن  MSMEs): ذلك 
يكة، كما يمكن من خالل  ي كّل دولة رسش

إصالح الّسياسات و تطويرها �ن
الّتمويل الأصغر المحّلية والّشبكة  ن جمعّيات  ة ب�ي إنشاء روابط مبارسش
 (European Microfinance Network( الأصغر للّتمويل  الأوروبّية 
ة. ومن جانب ثاٍن، يمكن للّتحّول الرّقمّي والستفادة  إضافة قيمة كب�ي
من خدمات الّتكنولوجيا المالّية تقليل رسوم طلب القروض وتسهيل 

دارة مخاطر المحفظة بشكل أفضل. إنشاء آلّيات لإ

ي سياق ركود الّنشاط القتصادّي، ساهمت تلك الّصناديق 
ها الوباء. و�ن ي يث�ي

لقد أثبتت صناديق الّضمان أنّها أدوات قويّة لالستجابة للّتحّديات ال�ت
ي من ضغوط مالّية من خالل زيادة تغطية الّضمان، ودعم إعادة جدولة 

ي تعا�ن
ة والمتوّسطة ال�ت ي تلبية احتياجات المشاريع الّصغرى والّصغ�ي

�ن
ي هذا الصّدد، كفلت 

ة والمتوّسطة طوال الأزمة. و�ن ّ للمشاريع الّصغرى والّصغ�ي القروض، وإطالق منتجات ضمان مبتكرة لتشجيع الّدعم الماىلي
تلك الّصناديق استمراريّة الخدمات الأساسّية، وفرص العمل المضمونة، وحافظت عىل رأس المال المنتج

ي دراسة شاملة 
ي أبرزتها صندوق الّضمان الأورو-متوسطّي )Euro Mediterranean Guarantee Network  EMGN) �ن

ومن خالل تقييم الرّدود ال�ت
ي 

ة والمتوّسطة )MED MSMEs) مسحا من شأنه أن يساهم �ن نامج المتوّسطّي للمؤّسسات الميكرويّة والّصغ�ي ي مايو/أيار 2021، بدأ ال�ب
صدرت �ن

ي تطوير 
كات ضمان جنوب المتوّسط �ن ي دعم رسش

قليمية )Regional Risk Sharing Mechanism RRSM) �ن تقييم أهّمية آلّية تقاسم المخاطر الإ
كات  ّ ي يديرها الّشباب والّنساء والرسش

كات ال�ت ّ ي ذلك الرسش
ة والمتوّسطة، بما �ن عملّياتها نحو القطاعات المحرومة من سوق المشاريع الّصغرى والّصغ�ي

الّناشئة والقطاع شبه الرّسمّي..

نامج المتوّسطّي للمؤّسسات  ي ال�ب
اء �ن ومن الّناحية العملّية، طّور الخ�ب

ة والمتوّسطة )MED MSMEs) مجموعة من الأدوات  الميكرويّة والّصغ�ي
الّسياسات والأنظمة  ي ذلك جدول يعرض 

بما �ن الجهود  لدفع هذه 
بلدان جنوب  ي 

الأصغر �ن الّتمويل  المتعّلقة بقطاع وخدمات  المتاحة 
ن  الجّيدة وفرص تحس�ي الممارسات  توافر  المتوّسط، ويلّخص مدى 
الوصول  ي رفع مستوى 

المتمّثل �ن الأسمى  الهدف  لتحقيق  الّسياسات 
ة والمتوّسطة. وإىل  الّصغرى والّصغ�ي للمشاريع  البديل  الّتمويل  إىل 
قليمّي  جانب ذلك يتّم استكمال هذه الجهود من خالل تطوير المسح الإ
نت لجمع البيانات حول مؤّسسات وقطاعات مؤّسسات الّتمويل  ن�ت ع�ب الإ
ن خدمات  ي دول جنوب المتوّسط لتحس�ي

ّ �ن ي
الأصغر عىل المستوى الوط�ن

هذه مؤّسسات.

وفيما يتعّلق بالحصول عىل الّتمويل البديل والمبتكر، تّم تسليط الّضوء 
الّسياسات  الّتالية: ما هي  الأسئلة  تتناول  عىل ثالثة مجالت رئيسّية 
احتياجات  لتلبية  ه  الأصغر وتأث�ي التمويل  لتعزيز دور قطاع  الالّزمة 
القطاعات المحرومة )ل سّيما »الحلقة الوسط المفقودة«)؟ وكيف يمكن 
لدول جنوب المتوّسط أن تستفيد من ثورة الّتكنولوجيا المالّية والم�فّية 
المتوّسط  المفتوحة الجارية؟ وكيف يمكن تكرار قصص نجاح جنوب 
يكة الأخرى؟ وكيف  ّ ي البلدان الرسش

الخاّصة بصندوق الحماية الّتنظيمّي �ن
يمكن لآّلية إقليمّية للّضمان المقابل أو لتقاسم المخاطر أن تساهم 

؟  ّ ي تعزيز الّشمول الماىلي
�ن

يمكنك الّطالع عىل تقرير الوصول إىل الّتمويل  هنا.

ة والمتوّسطة، فقد أصدر  كات اّلصغ�ي ّ أّما فيما يتعّلق بصادرات الرسش
كات  ّ نامج سلسلة من الّتوصيات المحّددة لتعزيز صادرات هذه الرسش ال�ب
ي ذلك تعزيز موثوقّية 

، بما �ن ّ ي تّحاد الأورو�ب ّ لالإ ي ي منطقة الجوار الجنو�ب
�ن

المعرفة وإمكانّية الوصول إليها من خالل إنشاء أنظمة لجمع إحصاءات 
هاا؛ وزيادة الوعي بالّتحّولت  ة والمتوّسطة و نرسش كات الّصغ�ي ّ تصدير الرسش
ي سالسل القيمة العالمّية واستجابات الّسياسات )مثالً جائحة كورونا 

�ن
وسالسل القيمة العالمّية، وتنويع المورّدين)، وفرص تصدير الخدمات 

ّ وأفريقيا. ي ي التّحاد الأورو�ب
القابلة للّتداول �ن

المؤسسات الصغرى و  قليمي لتصدير  التقريرالإ يمكنك الّطالع عىل 
المتوسطة هنا

 RPIC ( Regional Programme ي برنامج عمل
ي العتبار �ن

ة SBA Coordinators إىل أخذ هذه الّتوصيات �ن دعا منسقو قانون الأعمال الّصغ�ي
ي هذه الموضوعات المحّددة..

for Industrial Cooperation) الّتابع لالتّحاد من أجل المتوّسط القادم لضمان الستدامة �ن

https://euromed-economists.org/?s=EMGN
https://www.medmsmes.eu/sites/default/files/2021-12/Facilitating%20Small%20Enterprise%20access%20to%20finance%20by%20scaling%20up%20innovative%20MFIs-key%20preliminary%20findings-28th%20October%202021.pdf
https://www.medmsmes.eu/sites/default/files/2022-02/SME%20Export%20Regional%20Report%20Sept2021.pdf


لهام  ّ لإ ي ة والمتوّسطة عىل الستفادة من تجربة توجيه خدمات الّدفع 2 لالتّحاد الأورو�ب نامج المتوّسطّي للمؤّسسات الميكرويّة والّصغ�ي يرّكز ال�ب
ي جنوب المتوّسط، ولمساعدة بلدان جنوب المتوّسط عىل الّلحاق بالّثورة الرّقمّية.

صانعي الّسياسات �ن

يع الجديد لتوجيه خدمات الّدفع  نامج الحوار حول الّترسش وقد بدأ ال�ب
ن  ّ لتمهيد الّطريق أمام صانعي الّسياسات والمنّظم�ي ي 2 لالتّحاد الأورو�ب
ّ الذي ل مفّر منه نحو  ي منطقة جنوب المتوّسط لمواكبة الّتطور الحاىلي

�ن
Banking 4.0  »الخدمات الم�فية 4.0« وتسهيل وصول المؤسسات 
ي جنوب المتوّسط إىل 

ة والمتوّسطة ورّواد الأعمال �ن الميكرويّة والّصغ�ي
الّتمويل، ل سّيما من خالل الّتكنولوجيا المالّية.

ي 
ّ المراحل من خالل تقديم الّدعم �ن ي

نامج نهًجا ثال�ش كما يستخدم ال�ب
اعتماد آلّية توجيه خدمات الّدفع، وتنفيذ الخدمات الم�فّية المفتوحة 
ونرسش أفكار الخدمات الم�فّية المقّدمة بدون المرور بفروع م�فية، 
وتوف�ي خارطة طريق للوصول إىل هذه الأهداف من خالل الحوار العاّم 

قليمّي. ّ والمستوى الإ ي
والخاّص عىل المستوى الوط�ن

ي التّحاد 
ي لخدمات الّدفع �ن

وتوجيه خدمات الّدفع 2 هو الّتوجيه الّثا�ن
. حيث سيتّم الّسماح للمؤّسسات غ�ي الم�فّية، مثل الّتجار،  ّ ي الأورو�ب
بإذن المستهلك، الولوج إىل بيانات عمالء المصارف. وسيسمح تبادل 
ي ذلك المزيد من المنتجات 

البيانات هذا بخدمات م�فية إضافّية، بما �ن
ة، مّما يؤّدي إىل زيادة الّنمّو القتصادّي والّتشغيل. للمؤسسات الّصغ�ي

ويتطّلب هذا الّتوجيه من المصارف فتح البنية الّتحتية للّدفع الخاّصة 
بها وبيانات العمالء للمؤّسسات المعتمدة )الأطراف الثالثة) من خالل 
 Application Programming Interface-( واجهات برمجة الّتطبيقات

ي توّفر بيئة تبادل بيانات آمنة.
APIs) ال�ت

وعليه، توجد إمكانّية مهّمة لتطوير الأعمال الّتجارية عىل العديد من 
المستويات: حيث يتيح الوصول إىل بيانات الّدفع للمؤّسسات المالّية 
الّتكنولوجيا  ي مجال 

الّناشئة �ن كات  ّ الرسش المسّجلة، من  الم�فّية  غ�ي 
الوصول إىل  ى،  الك�ب الّتكنولوجيا  كات  الّتجزئة ورسش كات  المالّية إىل رسش
ي يمكنهم 

ي أوروبا وال�ت
ة �ن البيانات الّضخمة من المؤّسسات المالّية الكب�ي

بناًء عىل أّي منها تطوير وتقديم منتجات وخدمات مخّصصة. كما يمكن 
الّصغرى  المشاريع  ي دمج 

�ن المنتجات والخدمات  أن تساعد هذه 
ي سالسل القيمة 

ي تعمل محلّياً، �ن
ة والمتوّسطة، ل سّيما تلك ال�ت والّصغ�ي

ن قدرتها عىل الّتعامل مع المصارف والمؤسسات المالية وإمكانّية  وتحس�ي
الوصول إىل الّتمويل.

ة الّسابقة  توجيه خدمات الّدفع PAYMENT SERVICE DIRECTIVE 2 - PSD2( 2( وكيفّية الستفادة من الخ�ب

كات  ي تحديد نطاق خطط واحتياجات رسش
�ن المسح  نتائج  وستساعد 

ي 
كة ال�ت الّضمان الوطنّية عىل المدى المتوّسط وإبراز الّتحّديات المش�ت

يمكن معالجتها بشكل أفضل من خالل آلّية إقليمّية لتقاسم المخاطر. 
ات لمثل  ن لقاء الّضوء عىل الم�ي وسيتم إكمال المسح بمشاورات ثنائّية لإ
وط  ّ هذه الآلّية. كما ستؤّدي نتيجة المشاورات إىل إصدار مسوّدة الرسش
ي 

ي ستّتم مناقشتها مع أعضاء صندوق الّضمان الأورو-متوسطّي. و�ن
ال�ت

ة  نامج المتوّسطّي للمؤّسسات الميكرويّة والّصغ�ي مرحلة أوىل، شارك ال�ب
ي استنتاجات دراسة تسّلط الّضوء عىل 

والمتوّسطة )MED MSMEs)  �ن
آلّية  أّن  مّما يدل عىل  العالم،  أماكن أخرى من  ي 

الّسابقة �ن الّتجارب 
كات الّضمان  قليمّية هذه يمكن أن تشّجع بفعالية رسش تقاسم المخاطر الإ
كات  ّ عىل توسيع تدّخالتها نحو القطاعات المحرومة من الّسوق )الرسش
ي الأعمال 

ة، والمؤّسسات الجتماعّية، ورائدات الأعمال، والّنساء �ن الّصغ�ي
الّتجاريّة، والقطاع غ�ي الرّسمّي، وما إىل ذلك).

يمكنك الّطالع عىل الّدراسة هنا.

https://www.medmsmes.eu/sites/default/files/2022-01/Discussion%20Paper%20on%20REGIONAL%20GUARANTEE%20%26%20COUNTER-GUARANTEE%20PRACTICES%20June2021.pdf


نامج  يتّم من أجل ضمان التكامل وتوليد أوجه التآزر، توضيح أنشطة ال�ب
قليمّية الأخرى، ل سّيما آلّية تيس�ي الّتجارة  ّ الإ ي مع برامج التّحاد الأورو�ب
 TIFM-Trade and Investment Facilitation Mechanism والستثمار
الّدولّية  الّتجارة  ي يديرها مركز 

ال�ت  )EuroMed Trade Helpdesk
وبرنامج تعزيز منّظمات دعم الأعمال )EBSOMED) الذي يقوم عىل 

.(BusinessMed( كات المتوّسطّية ّ تنسيقه اتّحاد رابطات الرسش

ن بشأن سياسات  قليمّي�ي ي الّتقريرين الإ
كما أتاحت الّتوصيات الواردة �ن

ة والمتوّسطة عىل الّتمويل  تعزيز حصول المشاريع الّصغرى والّصغ�ي
والّتصدير إثراء الحوار بشأن أولويّات برنامج العمل القادم لمن�ب التّحاد 
المشاريع  تنمية  الّصناعّي بشأن  للّتعاون  قليمّي  الإ المتوّسط  من أجل 
ي رئاسته المديريّة العاّمة للّسوق 

ك �ن ة والمتوّسطة )والذي تش�ت الّصغ�ي
ة  الّداخلّية والّصناعة وريادة الأعمال والمؤسسات الميكرويّة والّصغ�ي

.(DG GROW والمتوّسطة

ة والمتوّسطة الستفادة من الرّقمنة لقتناص الفرص الجديدة لتطوير صادرات المؤسسات الميكرويّة والّصغ�ي

ن ،  ي الأردن وتونس والمغرب وفلسط�ي
يجري إطالق إجراءات الدعم �ن

التجارة الخارجية ورقمنتها ،  ي مجالت تبسيط إجراءات 
التواىلي �ن عىل 

ي قطاع الأغذية 
ة والمتوسطة المصدرة �ن كات الصغ�ي النتقال الرقمي للرسش

ويج، أدوات وخدمات دعم الصادرات  الزراعية ، إنشاء منصة رقمية لل�ت
اتيجية التصدير الوطنية. ، وتحديث اس�ت

ن خالل  المشارك�ي ن  الحوار ب�ي ثراء  الإجراءات لإ نتائج هذه  سيتم نرسش 
مجة لسنة 2022. قليمية الم�ب قليمية ودون الإ الجتماعات الإ

الرقمنة هي عملية استبدال العمليات التجارية اليدوية بالحلول الرقمية. 
يؤثر هذا النوع من البتكار عىل جميع جوانب المؤسسات وبيئة العمل. 
كات  ي قطاع التصدير ، عىل غرار قطاعات أخرى ، يسهل وصول الرسش

�ن
ة والمتوسطة إىل المعلومات ، ويسمح بإجراء معامالت أرسع  الصغ�ي
التعاون عىل  المنتجات و  ويج  ، ويطور طرًقا جديدة ل�ت كلفة  وأقل 

النطاق العالمي.

ي هذا المجال ، يتدخل برنامج MED MSMEs لدعم مراجعة الأطر 
�ن

ة والمتوسطة  كات الصغ�ي اتيجيات الدعم للرسش التنظيمية و القانونية واس�ت
المصدرة. الهدف هو دعم تكيفها مع متطلبات الرقمنة وتسهيل الوصول 
ن بيئة الأعمال التجارية  إىل الخدمات والأدوات الرقمية، وبالتاىلي تحس�ي

ة والمتوسطة المصدرة. كات الصغ�ي للرسش

دراسات من بلدان مختلفة )إيطاليا ، فرنسا ، ألمانيا ، إيرلندا ، إستونيا 
كوادور ، المغرب) - توضح  يا ، نيوزيلندا ، الإ ن ، كوريا الجنوبية ، مال�ي
ة والمتوسطة  الصغ�ي كات  الرسش أن يخدم  الرقمي  للتحول  كيف يمكن 
ها من خالل ورشات عمل استقطبت الجهات  المصدرة تم تطويرها ونرسش
نامج  لل�ب يكة  الرسش البلدان  ي بعض 

المؤسسية والتصديرية �ن الفاعلة 
)الأردن ولبنان والمغرب وتونس).

، استمّر الّتنسيق الوثيق أيًضا مع بعثات التّحاد  ّ ي
وعىل المستوى الوط�ن

ّ وتمهيد الطريق  ي
ّ لضمان انتظام الّتدّخالت مع الّتعاون الثنا�أ ي الأورو�ب

قليمّية  الإ الممارسات  ي تستفيد من 
ال�ت المحتملة  المتابعة  لأنشطة 

ي مجموعات 
ن �ن ّ كمراقب�ي ي ة؛ حيث إّن مشاركة وفود التّحاد الأورو�ب المنترسش

العمل قد يسهل بشكل ملحوظ توسيع نطاق بعض المشاريع الّتجريبّية.

اكات ّ آخر المعلومات عن مبادرات ال�ش

Programme implemented by

. ي ة الإخبارية الرأي الرسمي لالتحاد الأورو�ب ل يعكس محتوى هذه النرسش

ي ن تم ٕاعداد هذه الوثيقة بمساعدة مالية من التحاد الأورو�ب ي التقرير هنا بالكامل عىل عاتق المٔولف�ي
 تقع مسٔوولية المعلومات والآراء الواردة �ن

https://euromed.tradehelpdesk.org/euromed/
http://ebsomed.eu
https://ec.europa.eu/growth/industry/international-activities/cooperation-regions-and-international-bodies/union-mediterranean-industrial-cooperation_fr
https://www.facebook.com/medmsmes
https://www.linkedin.com/company/68505963
https://twitter.com/MED_MSMES
https://www.youtube.com/channel/UCjw7WaRBccO0DUyuvFOqeRA
https://www.gopa.de

