
 

 

 

 ورشة عمل حول 

 الصغيرة مشروعات تعزيز القدرة التنافسية لل

 إلاسالمي التعاون  منظمةب ألاعضاء الدول  فية واملتوسط

 ، أنقرة، الجمهورية التركيةم1121يونيو  21-21

 

 العمل برنامج مشروع

 
 م 2112يونيو  11 االثنين: نشاطقبل ال

 

 وصول الوفود  09:00 – 18:00

 حفلة عشاء ترحيبية من قبل مركز أنقرة  19:00 – 21:00

 

 م2112يونيو  12الثالثاء : 1اليوم

 

 تسجيل  09:30 – 10:00

 الجلسة االفتتاحية  10:00 – 11:00

 SESRIC :الجلسة رئيس                             

 تالوة آيات بينات من القرآن الحكيم -

 :يلقيها كل من/ بيانات -

 IDB/ICD 

 OIC 

 COMCEC 

 KOSGEB 

 SESRIC 

 والتكنولوجيا والعلوم الصناعة وزير 

 والتواصل قهوة استراحة  11:00 - 11:30

 األسواق إلى الوصول: 1 العمل جلسة  0:31 0- 03:11

 SME Corp Malaysia: الجلسة رئيس

 (OECD)  التصدير مجال في والتحديات القضايا .1

 

http://www.google.com.tr/imgres?q=kosgeb+logo&hl=tr&sa=X&biw=1280&bih=841&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=cvSmQVxzBYqMTM:&imgrefurl=http://www.testolcum.com/kosgeb.html&docid=h0kORc3FASFE6M&imgurl=http://www.testolcum.com/kosgeb1.jpg&w=886&h=578&ei=aJMWT5b2NM_Iswao45VX&zoom=1


تعزيز فرص لاإللكترونية  الخدمات عبر من التجارة االستفادة: "تشجيع الصادرات .2

 (SME Corp Malaysia)الوصول إلى السوق 

 (أنقرة مركز) والمتوسطة الصغيرة مشاريعلل التصدير سلوكياتو االقتصادي التكامل .3
 

 مداوالت ومناقشات عامة

 والصالة اءغذ استراحة  13:00 - 14:30

 واالبتكار التكنولوجيا إلى لوصوال: 2 العمل جلسة  0:61 0- 03:41

 KOSGEB :الجلسة رئيس

 القضايا والتحديات في مجال التكنولوجيا واالبتكار .1

 (UNDP) 22+الصغيرة والمتوسطة في ضوء ريو  مشاريعبدائل مبتكرة لل

 لتركيا البيئية النظمالبتكار  الرئيسية القضايا: التكنولوجيا واستخدام االبتكار تشجيع .2

(TEPAV1) 

  (KOSGEB) (techno-parks) األعمال وحدائق تقنية مراكز حاضنات .3

 مداوالت ومناقشات عامة

 والتواصل قهوة استراحة  16:00 - 16:20

 1التمويل  على الحصول: 3 العمل جلسة  5:71 0- 02:61

 ICD :الجلسة رئيس

 وعقبات تحديات من يواجه وما التمويل على الحصول .1

 (TEPAV/SME Corp Malaysia) 

  (ICD) تقديم مشروعات قابلة للتمويل .2

 (إندونيسيا)تبادل أفضل الممارسات : التمويل المتناهي الصغر .3

 مداوالت ومناقشات عامة

 KOSGEBحفلة عشاء من قبل   19:00 – 21:00

 

 م2112يونيو  13األربعاء : 2اليوم

 

 2التمويل  على الحصول :4 العمل جلسة  3:10 0- 00:09

 KOSGEB :الجلسة رئيس

تبادل أفضل : والمتوسطة،قروض والضمانات للمشاريع الصغيرة نماذج ال .1

 (KOSGEB)الممارسات 

 الديون تسوية وآلية التمويل على للحصول االستشارية الخدمات تقديم .2

 (ICD or SME Corp Malaysia)   

 (SME Corp Malaysia) التحديات والممارسات: تمويل التجارة .3
 

 مداوالت ومناقشات عامة

 والتواصل قهوة استراحة  10:30 - 11:00

                                                           
 تركيا في االقتصاديةالسياسات  بحوث مؤسسة   1



 

 والمتوسطة الصغيرة المشروعات وتجارب القطرية الممارسات: 5 العمل جلسة  3:21 0- 00:11

 COMCEC :الجلسة رئيس

  (KOSGEB)نموذج دعم المقاوالت : تركيا .1

  (SME Corp Malaysia)ماليزيا  .2

 إندونيسيا .3

4. ICCI  ( فرقة العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي المعنية بالمشروعات الصغيرة

 (والمتوسطة
 

 مداوالت ومناقشات عامة

 والصالة اءغذ استراحة  12:30 - 14:00

 **الصياغة لجنة اجتماع  61 00:- 0041: 

 SESRIC :الجلسة رئيس  

  صياغة التوصيات الرئيسية والتقرير النهائي  

 قهوة استراحة  16:00 - 16:20

 الجلسة الختامية  16:20 - 17:20

  SESRIC :الجلسة رئيس

 التوصيات والتقرير اعتماد  -

 IDB, KOSGEB, SME Corp Malaysia, SESRIC: البيانات الختامية -

 IDBحفلة عشاء من قبل   19:00 – 21:00

 

 م2112يونيو  14الخميس : 3اليوم 

 

  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ميدانية زيارات  09:00 – 12:30

 

 الفندقمن  أخذ المشاركين  09:00

 KOSGEB OSTIM زيارة إلى مركز خدمة  09:30 – 10:00

 (عرض) OSTIMزيارة إلى المنطقة الصناعية   10:00 - 11:00

 SME 1زيارة   11:00 - 11:30

    SME     2زيارة  11:30 – 12:00

 ى الفندقالرجوع إل  12:30

 

 

------------------------------------ 

 

                                                           
 األمانةو الكومسيك،و ،SME Corp Malaysia و ،KOSGEB و للتنمية، اإلسالمي والبنك أنقرة، مركز ختامية تضم/لجنة افتتاحية  **

 .األعضاء الدول من ممثلين عن فضال ،ICCI و ،ICDT و اإلسالمي، التعاون لمنظمة العامة


