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 جنليزيز باإل :األصل

 تقرير وتوصيات

الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء بمنظمة  لمشروعاتا تنافسيةتعزيز "عمل حول الورشة 
 "التعاون اإلسالمي

 (ةتركيالجمهورية ال -أنقرة ، م1121يونيو  21-21)
 

مجنظم  التعاون والتلاري ل االقتصاديالدائم  ليتعاون  ليلجن ن السابع  والعشرز الصادر عن الدورةقرار وفقا لي .1
جنظم مركي األبحاث اإلحصائز  واالقتصادز  وااللتماعز  والتدرزب ليدول ، (COMCEC) اإلسالمي

الهزئ  التركز  لتجنمز  المؤسسات  مع ، بالتعاون (IDB)والبجنك اإلسالمي ليتجنمز  (SESRIC)اإلسالمز  
، (SME Corp Malaysia)المالزيز ، والمؤسسات الصغزرة والمتوسط  (KOSGEB) الصغزرة والمتوسط 
ليسات الويارز  تحضزري لي كحدث ،م1111زوجنزو  11إلى  11تركزا، في الفترة من -ورش  عمل في أجنقرة

لمشروعات الصغزرة والمتوسط  في الدول األعضاء اتجنافسز  ي تعيز" حول موضوعلتبادل ولهات الجنظر 
 أكتوبر 11-8 في، التي ستعقد ليكومسزك نزالثامجن  والعشر  خالل الدورة "اإلسالميبمجنظم  التعاون 

 .م2012

 مشروعاتبال السزاسات المتعيق  صجناع  وطجنز  مسؤول  عن ممثيون عن وكاالت حضر ورش  العملو  .1
 :، وهيالدول األعضاء في الصغزرة والمتوسط 

 لمهورز  أذربزلان .1
 مميك  البحرزن .1
 الشعبز لمهورز  بجنغالدزش  .3
 لمهورز  الكامزرون .1
 لمهورز  لزبوتي .5
 لمهورز  مصر العربز  .6
 لمهورز  الغابون .7
 لمهورز  غامبزا .8
 لمهورز  إجندوجنزسزا .9
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 اللمهورز  العراقز  .11
 اللمهورز  اإلسالمز  اإلزراجنز  .11
 المميك  األردجنز  الهاشمز  .11
 لمهورز  كاياخستان .13
 دول  الكوزت .11
 مالزيزـا    .15
 المميك  المغربز  .16
 جنزلزرزا االتحادز لمهورز   .17
 سيطجن  عمان .18
 لمهورز  باكستان اإلسالمز  .19
 المميك  العربز  السعودز  .11
 لمهورز  السجنغال .11
 اللمهورز  التوجنسز  .11
 اللمهورز  التركز  .13
 لمهورز  أوغجندا .11
 اللمهورز  الزمجنز  .15

تجنسزق مكتب و مجنظم  التعاون اإلسالمي، األماجن  العام  ل من حضر ورش  العمل ممثيون، باإلضاف  إلى ذلك .3
مركي األبحاث اإلحصائز  واالقتصادز  و ، (IDBG) البجنك اإلسالمي ليتجنمز ملموع  و ، الكومسزك

 (.ICDT) المركي اإلسالمي لتجنمز  التلارةو ( SESRIC)اإلسالمز  وااللتماعز  والتدرزب ليدول 

األمم المتحدة برجنامج و ، (OECD) االقتصادي والتجنمز  مجنظم  التعاون خبراء من ورش  العمل كما حضر .1
 مؤسس و ، الوالزات المتحدة األمرزكز  -سزراكزوي لامع ل التابع  وزتمان مدرس  مارتنو ، (UNDP) اإلجنمائي

 .زنتركزهالك الو بجنك البرك  و ، (TEPAV) التركز  االقتصادز و   زبحاث السزاساأل
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 االفتتاحيةالجلسة 

الشؤون  في دائرة ؛ موظف فجنيلباروف جناغي السزدتفضل ، من القرآن الكرزمآزات بزجنات  تالوة بعد .5
أكمل الدزن  األستاذ الدكتور معاليرسال   بقراءة التعاون اإلسالمياألماجن  العام  لمجنظم   االقتصادز  في
مكتب تجنسزق الكومسزك، المدزر العام ل ؛ازكر مزتزن السزد من قبل االفتتاحز  قدمت البزاجناتو . إحسان أوغيو

، (KOSGEB)التركز  الصغزرة والمتوسط   ليشركاتمؤسسات التجنمز   رئزس ؛كابالن مصطفىوالسزد 
 .لمركي أجنقرة المدزر العام ؛الباي صافاش والدكتور

والتحدزات  أهم العقبات التعرف عيى في ورش  العملأهمز  عيى  في بزاجناتهم االفتتاحز  أكد المتحدثون .6
، مجنظم  التعاون اإلسالمي في البيدان األعضاء في الصغزرة والمتوسط  مشروعاتال التي تواله المشترك 

 مشروعاتال أهمز  دور وشددوا عيى .مهم االقتصادز  ال مشروعاتهذه الوخاص  في تعيزي تجنافسز  
في هذا  همبزجنفزما  ضرورة تعيزي التعاون يى، وأعربوا عالبيدان األعضاء في اقتصاد الصغزرة والمتوسط 

 .المعرف  والخبرات وأفضل الممارسات تبادل من خاللمهم الملال ال

 .برجنامج العمللدول األعمال و  ورش  العمل اعتمدت .7

 جلسات العمل

السزاسات  صجناع  وطجنز  مسؤول  عن ممثيون عن وكاالت حزث قدم ،خمس ليسات عمل الورش  شميت .8
اللواجنب مختيف  في عروضا ،مؤسسات دولز  وممثيون عن ،الصغزرة والمتوسط  مشروعاتالب مرتبط الو 

التي  الرئزسز  الثالث  التالز  التحدزات في ظلالصغزرة والمتوسط   مشروعاتلاتجنافسز  ي تعيزب المتعيق 
الوصول إلى ( 3)تموزل، الالحصول عيى ( 1)الوصول إلى األسواق؛  1) :في الدول األعضاء هاتواله

 خبراتالممارسات القطرز  و  لمجناقش  بعض العمل األخزرة ليس  خصصت كما. التكجنولولزا واالبتكار
 .الصغزرة والمتوسط  مشروعاتال

 

 



4 
 

 الوصول إلى األسواق :الجلسة األولى

المشارزع  مدزرز من ، الخاص تطوزر القطاع قسم رئزس جنائب ؛فاجنيي جنطوجنزوأ، قدم السزد الليس  هذه في .9
في  الصغزرة والمتوسط  مشروعاتال والتحدزات التي تواله القضازا عرضا حول، OECDالشؤون المالز ، و 

الصغزرة  مشروعاتلاتعيزي تصدزر برامج الحكوم  لبالمتعيق   والممارسات اللزدةمزيات م، والملال التصدزر
 .والمتوسط 

الصغزرة  مشروعاتالتعاون لتعاون الدولي في مؤسس  رئزس أماجن  ا ؛رزتاودان ماكزب هدم السزدوقدم  .11
 تعيزي فرص الوصول إلىلالتلارة اإللكتروجنز   من االستفادة مسأل  حولعرضا  ،المالزيز والمتوسط  

مشروعات لعيى ا اإللكتروجنز  التلارة صجناع  لتطور المحتمي  االجنعكاسات عيى الضوء وسيط، سواقاأل
 .اإلسالمي التعاون مجنظم  في والمتوسط  الصغزرة

 في التصدزرسيوك االقتصادي و التكامل " ورق  بعجنوان مركي أجنقرة في باحث ؛باكدلي كجنعان وقدم الدكتور .11
 سيوك عيى االقتصادي يتكاملل مختيف ال مستوزاتال أهمز  وجناقش ،"الصغزرة والمتوسط  مشروعاتال

 .والمتوسط  الصغزرة الشركات في التصدزر

 التكنولوجيا واالبتكارالوصول إلى  :الثانية الجلسة

 القضازا عرضا حول ،تركزا- ألمم المتحدةل اإلجنمائي برجنامجال في مشروعالمدزر  ؛زاكار توللا قدم السزد .11
سيطا الضوء عيى ، مالتكجنولولزا واالبتكار في ملال الصغزرة والمتوسط  مشروعاتال تواله والتحدزات التي

 .11+رزو  ضوء في مشروعاتلهذه امبتكرة لال بدائلال بعض

حول عرضا ، (TEPAV) التركز  االقتصادز و   زبحاث السزاساأل مؤسس  في خبزر ؛ارلأ أويان قدم السزد .13
في  ليجنظام البزئي المبتكر بعض القضازا الرئزسز طرح حزث ، واستخدام التكجنولولزا تشلزع االبتكار مسأل 
 .تركزا

 عام  جنظرة"بعجنوان  عرضا،  KOSGEB الصغزرة والمتوسط  مشروعاتالخبزر في  ؛أوي عمر قدم السزد .11
  التكجنولولزاألعمال  حاضجنات في ليمستألرزن الممجنوح  الحوافي عيى وركي "األعمال حاضجنات حول

 .التركز 
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 Iالتمويل  الحصول على  :الثالثة الجلسة

 عرضا التركز ، (TEPAV) االقتصادز و   زبحاث السزاساأل مؤسس  في خبزرة ؛أويدمزر دمي  السزدةقدمت  .15
 .تركزافي ما زخص بيد  والمتوسط  الصغزرة يمشارزعل الخاص القطاعتموزل  بدائل حول

تعاون المشروعات الصغزرة رئزس أماجن  التعاون الدولي في مؤسس   ؛رزتاودان ماكزبمهد  السزددم ق  .16
 عيى وركي "عقباتتحدزات و من  زوالههاالحصول عيى التموزل وما " بعجنوان ضاعر ، ،المالزيز والمتوسط  
 .التموزل عيى الحصول ما زخص في والمتوسط  الصغزرة الشركات إلىتقدم ز  التي مالزي ال المبادرات

عرضا ، تركيال هالك بجنكفي  الصغزرة والمتوسط  مشروعاتال قسم تسوزق رئزس ؛أزدي زهانأ وقدم السزد  .17
 .الصغزرة والمتوسط  مشروعاتوقروض لي مشارزع قابي  ليتموزل في تقدزم البجنوك التلارز  تلرب  حول

والمتوسط   الصغزرة ليصجناع  العام  المدزرز في  الدولي التعاون رئزسجنوغروهو؛  فلار بازو السزدوقدم  .18
 (KUR) األعمال رلال قروض: الصغزر التموزل" بعجنوان اإلجندوجنزسز ، عرضا الصجناع  ويارةالتابع  ل

 الصغزر تموزلال في إجندوجنزسزا تلرب  من المقدم  والدروس" إجندوجنزسزا في والمتوسط  الصغزرة يمشروعاتل
 .والمتوسط  الصغزرة مشارزعلي

 II التمويل الحصول على :الجلسة الرابعة

 برامج حول عرضا،  KOSGEBالصغزرة والمتوسط  مشروعاتالفي  ة خبزر  ؛افك ادلار ةالسزد تقدم .19
 لمختيف مفصي  لمجناقش وكذلك  ،والمتوسط  الصغزرة ليمؤسسات KOSGEBالمقدم  من  المالي الدعم
 .والمتوسط  الصغزرة المشارزع تموزلفزما زخص  KOSGEBبادرت بها  التي البرامج

دارة و  الخدمات االستشارز  بإدارة الصغزرة والمتوسط  مشروعاتال مدزر برجنامج ؛السزد طالل أتتفريقدم  .11 ا 
 مشروعاتالدزون  حلوآلز   الحصول عيى التموزل في الخدمات االستشارز  حولعرضا ،  ICD، األصول

 .الصغزرة والمتوسط 

الوالزات -سزراكزوي من لامع  وزتمان مدرس  مارتنمن المالز ،  أستاذ مشارك في ؛زيدرم زيدزراي الدكتورقدم  .11
مشروعات لي التلارة تموزل ملال في والممارسات التحدزاتب المتعيق  قضازاال حول عرضا ،المتحدة األمرزكز 

ليمشروعات  االئتماجنز  لمخاطرا جنموذج وجناقش المقترح ، الحيول بعضوأشار إلى  والمتوسط ، الصغزرة
 .والمتوسط  الصغزرة
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البرك  في ملال بجنك مدزر فرع بجنك البرك  التركي ليمشارك ، عرضا حول تلارب  ؛قدم السزد مراد أوكتاي .11
 .الصغزرة والمتوسط  ليمشروعاتالخدمات المصرفز  

 الصغيرة والمتوسطة مشروعاتالتجارب القطرية و الممارسات   :الخامسةالجلسة 

، رزادة األعمال لدعم التركي جنموذجالحول  عرضا،  KOSGEBمستشارة ؛وغيويزجنب ماجنكالالسزدة  قدمت .13
 حاضجنات بزنفزما  شبك  تطوزر ومشروع أعمال حاضجناتثالث   تأسزس تخص المعيومات بعض وقدمت
 .تركزا في األعمال

 مشروعاتتعاون ال في مؤسس  التحول االستراتزليمدزر  مهد هاشم؛ أحمد شوهزاميمحمد  السزد قدم .11
 مشروعاتال تطوزر في مالزيزاوأفضل الممارسات ل تلرب  حولعرضا ، المالزيز الصغزرة والمتوسط  
 .الصغزرة والمتوسط 

، اإلجندوجنزسز  ويارة الصجناع ب الصغزرة والمتوسط صجناع  المدزرز  العام  لي ؛بازو فلر جنوكروهو السزدقدم  .15
 المتعيق  التفاصزلأشار إلى و ، الصغزرة والمتوسط  مشروعاتال سزاسات تجنمز  في جندوجنزسز اإل تلرب ال
 .إجندوجنزسزا في هذه المشروعات لتجنمز  األربع الركائيب

 جنتائج حول( ICCIA) واليراع  والصجناع  ليتلارة اإلسالمز  الغرف  عن جنزاب  عرضا أجنقرة مركي ممثل قدم .16
 .والمتوسط  الصغزرة مشروعاتالحول  اإلسالمي التعاون مجنظم  في العمل فرزق التماعات

 

 نتائج ورشة العمل

 العقبات والمشاكلالتحديات، و  .أ 

 التالز  الضوء عيى التحدزات والعقبات والمشاكلشدد المشاركون وسيطوا خالل المجناقشات العام  والمداوالت،  .17
في لهودها  ،اإلسالمي التعاونالصغزرة والمتوسط  في البيدان األعضاء في مجنظم   مشروعاتالتي تواله ال

  :الرامز  إلى تعيزي قدرتها التجنافسز 
I. الوصول إلى األسواق 

 ألاجنب وسطاء عيى السزطرة  ظافحمو  به موثوق ألجنبي تمثزل عيى الحصول 
   تحدزد الفرص التلارز  الخارلز 
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  األسواق تحيزلو / معيومات محدودة لتحدزد 
 االتصال بالعمالء المحتميزن في الخارج تعذر 
   في األسواق الخارلز  شدزدةالالمجنافس 
  المحيز   يحكوملعدم ولود مساعدات 
   تقدزم أسعار مرضز  ليعمالء 
  يتصدزرلالوصول إلى قجنوات التويزع 
  العقود تطبزقصعوبات في 
   األسواق الخارلز  حول متطيباتجنقص المعرف 
 التلارز  والعالمات والتسوزق األعمال تطوزر خدمات ز محدود 
 التأمزن تكالزف/  الجنقل وسائل في اإلفراط 

II. الحصول على التكنولوجيا واالبتكار 

 االفتقار إلى اعتماد تكجنولولزا المعيومات واالتصاالت 
 عدم ولود قدرات ليبحث والتطوزر 
 حدزث االبتكار، والدراز  الفجنز  والتكجنولولزا ال تدجني مستوى 
 واللامعات القصاع الصجناعي بزن تصالاال ضعف 
 األعضاء الدول بزن المعرف  تبادل مستوى اجنخفاض 
 اإلزيو معاززرو  ،االختراع براءات تسلزل عميز  ضعف ISO، صدار  وحقوق الشهادات، وا 

 والمتوسط  الصغزرة مشروعاتلي( IPR) الفكرز  الميكز 
  ومركي التطوزر العجنقودي  التكجنولولزالبجنز  التحتز  الضعزف  لحاضجنات األعمال 

III. الحصول على التمويل 
 المستدام و  الصغزرة تموزلال برامج إلى االفتقار 
   عدم كفاز  المعيومات المجنشورة والشفافز 
 والتقيزدز  اإلسالمز  المالز  األدواتب زتعيق فزما المعرف  جنقص 
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 الصغزرة مشروعاتال مع لتعاملتعيق بات واستراتزلز  سزاس إلى  التلارز  لبجنوكا فتقارا 
 والمتوسط 

 والمتوسط  الصغزرة شروعاتالم خصوصزات مع ليتعامل البجنوك قدرة فتقارا 
 (تقيزدز  غزر مالز  مجنتلات)  مهزكي مالز  مجنتلات عيى الحصول فرص جنقص 
   والمتوسط  الصغزرة يمشروعاتل القروض ضمان جنماذج جنقص 
    والمتوسط  الصغزرة مشروعاتلي المالز  ألوراقا أسواقاالفتقار إلى 
   والمتوسط  الصغزرة مشروعاتلي متماسك ال مالز ال سزاساتلي تجنفزذ غزر مالئم 

IV.  أخرى مشاكلو عقبات و تحديات 

  مالئك  األعمال شبكات ضعف 
  والمتوسط  الصغزرة روعاتالمش بزاجنات قاعدةدم كفاز  ع  
  ةالمعقد  البزروقراطز اإللراءات  
  والمتوسط  الصغزرة مشروعاتلي المدخالت أسعار في شفافز ال ضعف 
  والمتوسط  الصغزرة لمشروعاتا دعمفزما زخص  والتجنظزمي القاجنوجني اإلطار كفاز  عدم 
  المؤسسي الدعم كفاز  عدم 
  ليتموزل قابي  مشارزع ولود عدم 
   والمتوسط  الصغزرة مشروعاتيل المتاح  والتدرزب القدرات بجناءمحدودز  خدمات 
  والخاص العام القطاعزن االفتقار إلى شراك  بزن 
  اإلدارز  والمهارات القدرات إلى االفتقار  
  عيى والمتوسط  الصغزرة شروعاتالم أهمز  حول ز و وتوع ز تشلزع برامجاالفتقار إلى 

 الوطجني االقتصاد
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 توصياتال .ب 
  التالز ، زتوصزات السزاسالالعقبات والتحدزات والمشاكل، قدم المشاركون  حولفي ضوء ما ورد أعاله  .18

الصغزرة  المشروعاتكل من الحكومات والمؤسسات الوطجنز  التي تتعامل مع  تيتيم بها مسؤولزاتك
 :اإلسالمي التعاونالتجنافسز  في بيدان مجنظم   قدرتهامن ألل تحسزن و والمتوسط ، 

 :على المستوى الوطني
 اإلجنتالز  والقدرة التجنافسز  التي من شأجنها تشلزع ودعمو  ،مواتيةبيئة خيق ضرورة بواضح وطجني التيام  .1

آلزات استراتزلزات و وزجنبغي دعم ذلك من خالل تشرزعات وطجنز  مالئم  و . الصغزرة والمتوسط  مشروعاتلي
 .ز اتمؤسس

 والمتوسط  الصغزرة الشركات لتطوزر المعجنز  اللهات لمزع لهود بزن التوافق لتحقزق ز تجنسزق هزئ  إجنشاء .1

 روعاتتوسع المشو لتسهزل جنمو  معبرامج الدالحكومات لتطوزر وتقدزم مختيف  لهود من قبلالزجنبغي بذل  .3
الصغزرة  المشروعاتمساهم   الرفع منوذلك بهدف  ،الصغزرة والمتوسط  في مختيف القطاعات الفرعز 

 .اقتصاداتهافي والمتوسط  

. الصغزرة والمتوسط  شروعاتلتجنمز  الم اإلمكاجناتلمزع مرالع  السزاسات والبرامج والحوافي الستغالل  .1
لتعيزي القدرة التجنافسز  واإلجنتالز  وذلك  نظم فعالة لدعم األعمالوضع باإلضاف  إلى ذلك، هجناك حال  إلى 

 .الصغزرة والمتوسط  شروعاتليم

الصغزرة والمتوسط   المشروعاتمع  التعاون األلجنبيتشلزع من ألل األطر القاجنوجنز  المولودة  استعراض .5
 المحيز ، واتخاذ الخطوات الاليم  لدعم تجنمز  قدرات الربط الشبكي الدولي؛

الصغزرة والمتوسط  عيى  المشروعاتلمساعدة  الدعم التدرزبز  ستشارز  متخصص  وبرامجاتقدزم خدمات  .6
 والضرائب اللمركز  غزر الحوالي من الحد خالل من التجنافسز  قدرتها تعيزي، وذلك بالتحدزاتمواله  

 .والمتوسط  الصغزرة مشروعاتل المخصص 

 الشركات إلى الشركاتالفوائد المحتمي  التي تتزحها  حولسط  الصغزرة والمتو  المشروعاتبزن ما الوعي  رفع .7
(B2B)الشراكات في التلارة اإللكتروجنز ؛ وتعيزي اتصاالت و  ؛B2B  من خالل دعم مشارك  المشروعات

جنشاء مجنص    .B2Bالصغزرة والمتوسط  في المعارض الدولز  المختص ، وا 
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الدعم لرأس المال المغامر وغزرها من أجنواع تموزل المخاطر من خالل، عيى سبزل المثال، الحوافي  تقدزم .8

 .واالبتكار لبحث والتطوزراملال في  الطوزل األلل تموزلال الحصول عيىالضرزبز ، لمعالل  قضازا 

، الوطجنز  واإلقيزمز  والدولز لتوفزر المعيومات المتعيق  بالبرامج ، وذلك لتبادل المعيومات مركي فعالإجنشاء  .9
لقواجنزن والتجنظزم، التموزل واالصغزرة والمتوسط ، بما في ذلك معيومات عن مصادر  شروعاتوتقدزم الدعم ليم

 الصغزرة والمتوسط  المشروعاتأن تمتيكها وتدزرها فضل األ منالتي و والتكجنولولزات اللدزدة والدراز  الفجنز ، 
 .والمتوسط  الصغزرة ليمشروعات بزاجناتال قواعد إجنشاء خالل من بجنفسها

 إلى القدرات، بجناء لبرامج المالز  المساعدة أو/  و( BDS) األعمال لتطوزر األساسز  الخدمات توفزر  .11
 شروعاتالم مع الوثزق التعاون خالل من تحدزدها تم التي الملاالت في والمتوسط  الصغزرة شروعاتالم

 .والمتوسط  الصغزرة

عيى  تظل حتى والمتوسط  الصغزرة مشروعاتوال السزاسات واضعي بزن جنشط حوار ومواصي  إقام    .11
 .قطاعاتلي المحددة حتزالاتالاب اطالع

. الصغزرة والمتوسط  ز الصجناعالمشروعات وضع سزاسات مالئم  لتسرزع التقارب بزن التموزل اإلسالمي و   .11
الجنشاط ب أكثر اإلسالمز ، التي هي مرتبط  ع استخدام المجنتلات المالز زتشلزلب في هذا السزاق، 

تلمع جنمو الالصغزرة والمتوسط  في الدول األعضاء لالستفادة من  المشروعاتاالقتصادي الحقزقي، لتمكزن 
  .المتوافق  مع الشرزع  اإلسالمز موارد المالز  لي السرزع

 .الشباب بزن وخاص  األعمال رزادة ثقاف  من تعيي التي البرامج تشلزع  .13

 اإلسالمي التعاونعلى مستوى التعاون في منظمة 
 ، الوطجنزالمؤسسات اإلسالمي و  التعاونمركي أجنقرة بالتجنسزق مع المؤسسات المعجنز  في مجنظم  من طيب  .1

تدرزبز  الدورات الو  ،وبرامج تبادل الخبراء والمؤتمراتالعمل  ورشاتتطوزر برامج بجناء القدرات بما في ذلك 
 الصغزرة والمتوسط ، وخاص  في البيدان شروعاتز  في مؤسسات دعم الماتوالمؤسسليتجنمز  البشرز  

 .السجنوز  ليكومسزكالدورات  حول ذلك إلى تقرزروتقدزم ، األقل جنموا األعضاء
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ملتمعات الدعم و الدعم، وكذلك، لتسهزل الروابط بزن مجنظمات البرامج حول عبر الحدود شراك  تطوزر  .1
 .في ما زتعيق بتطوزر الشراكات عبر الحدود ذو أهمز  رأس المال االلتماعي، والتي تمثل المغترب 

الصغزرة  مشروعاتجني والمالي ليالفيزادة دعمها إلى  IDB ملموع  البجنك اإلسالمي ليتجنمز  مجناشدة .3
المشروعات  تجنافسز وذلك بهدف تعيزي  ،التموزيز  المختيف  التسهزالت والجنوافذمن خالل  ،والمتوسط 

 .في التجنمز  االقتصادز  تهاومساهم الصغزرة والمتوسط 

 مع تحالفبال اإلسالمي والمتوسط  الصغزرة يمشروعاتل ضمان القروض صجندوق إجنشاء في الجنظر .1
  .اإلسالمي التعاون مجنظم  في األعضاء يدوللالمالز   مؤسساتال

لتعيزي التلارة بزن المشروعات الصغزرة والمتوسط   e-marketplaceإلكترونية سوق جنشاء إلدعم مجنح ال .5
 .في الدول األعضاء تحت رعاز  الكومسزك

ومؤسسات دعم المشروعات الصغزرة والمتوسط  من / إجنشاء شبك  مجنظم  التعاون اإلسالمي بزن وكاالت .6
 ألل يزادة التجنسزق والتعاون فزما بزجنها؛

مستثمرزن مالئك  الوقاعدة البزاجنات لي  التكجنولولز إلجنشاء مراكي حاضجنات األعمال ICCIA تفعزل دور .7
 وشركات رأس المال المغامر في الدول األعضاء في مجنظم  التعاون اإلسالمي؛

لمدزري الحاضجنات التكجنولولز  في الدول  KOSGEB تجنظزم برجنامج تدرزبي قصزر األلل من طرف .8
لجنبا إلى لجنب مع جنظرائها في الدول  األعضاء، بهدف إجنشاء شبك  ليتعاون الفجني بزن هذه الحاضجنات؛

 أزضا جنموذلا لتدرزب مدزري الحاضجنات التكجنولولز ؛  KOSGEB األعضاء، وسوف تطور

جنماذج دعم المشروعات الصغزرة و ، KOSGEBجنموذج “ز  حول و تجنظزم ورش عمل وجندوات أو برامج توع .9
بالتعاون " ، وجنموذج مركي تجنمز  األعمالجنموذج تجنمز  رزادة األعمالو التكجنولولزا،  جنموذج تجنمز و والمتوسط ، 

 في البيدان األعضاء؛ KOSGEB مع مركي أجنقرة وجنظرائهم

في تجنظزم رحالت عمل ليمشروعات الصغزرة والمتوسط  بزن  KOSGEB بتعيزي تلرب  ICCIA زجنصح  .11
  الدول األعضاء؛
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وذلك بهدف " ون اإلسالميمشروع تبادل خبراء المشروعات الصغزرة والمتوسط  في مجنظم  التعا"اقتراح   .11
 لموظفي المجنظمات الوطجنز  لتجنمز  المشروعات الصغزرة والمتوسط ؛ الفجنز  تبادل الخبرة والمعرف  والدراز 

الجنظر واإلسراع في تجنفزذ الخط  االستراتزلز  لتعيزي وتطوزر قطاع المشروعات الصغزرة والمتوسط  في   .11
اإلسالمي، الذي أعد من قبل فرزق العمل ليمجنظم  في المشروعات البيدان األعضاء في مجنظم  التعاون 

 .الصغزرة والمتوسط 

 


