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  قررت ما يلي: لتعليموا الجتماعيةا ونلشؤوا لماليةوا يةدالقتصاا نوؤلشالجنة   
  
  
من أجل تحفيز التنمية وتمكينها الصغيرة والمتوسطة الحجم ت دعم الشركا ضرورة  التأكيد على -1

  منطقة حوض المتوسط.دول االقتصادية وتوفير فرص العمل  والنمو في 
  

الحجم، منها: الشركات الصغيرة والمتوسطة عمل  وقات التي تعترضالغاء المع على ضرورة كما تؤكد 
في خلق وعمل ونمو المشروعات وسوء حالة البنى التحتية وغياب  البيروقراطيات عبء االجراءات 

في الدول االعضاء بشكل  خاص  وعلية يجب تحسين بيئة االعمال ،البنى التحتية الفاعلة بشكل عام 
ت  ومرونة الضريبة ومكافحة الفساد وتحسين العرض الشامل لصالح المشاريع تحسين العدالة والتسهيال

الصغيرة والمتوسطة ومكافحة ظاهرة المضاربة العقارية وعلية فانها تدعو الدول االعضاء في االتحاد 
من اجل المتوسط الى تبني استراتيجيات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  والمتناهية الصغر بشكل 

مل ومستمر في اطار برامج تنمية وطنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية وكذلك االوروبية شا
  واللجان االقتصادية واالجتماعية المتوسطية والجمعية االوروبية المتوسطية 

  
 ةورومتوسطياأل اآللية وال سيما من خالل، االستثمار األوروبي الدولي وبنك انها تشير الى الدور الهام للبنك -2
روح المبادرة  من خالل تعزيز، المستدامة التنمية االقتصاديةب (فيمب) التي تهدف إلى النهوض لشراكة واالستثمارل

في دعم تطور القروض  المتوسطية الشريكة الدولفي  اإلنتاجيةالصغيرة والمتوسطة  واإلنتاجية لدى المشروعات
روض وتطوير البنية التحتية الحضرية والريفية في الدول المتوسطية الصغيرة وفي مشاريع مرتبطة بالوصول الى الق

البحر حوض في شرق التعمير األوروبي لإلنشاء وبنك االستثمارية للعمليات األساسي لل الطابعشدد على ت، والشريكة 
 ؛ وتدعوةمتوسطيوروالمنطقة األ في النمو تطوير ودعم في المركزي األوروبيالبنك  رإلى دوتشير و، المتوسطاألبيض 

نمو  من أجل ضمان المالئمة األدوات المالية توفير وخاصة من خاللدعمها،  إلى زيادة المؤسسات االقتصادية والمالية
  سليم ديمقراطيتحول  لضمانأساسيا الشيء الذي يعتبر ، ومستدام حيوي اقتصادي

  
االجراءات تحسين البيئة والى  لمتوسطا جلا من دلالتحا لبرلمانيةا لجمعيةادعوة الدول االعضاء في  -3

والمتناهية الصغر من خالل  يرة والمتوسطة الحجم بالشركات الصغبالتعريف والعملية الخاصة االدارية 
ضمان اجراءات موحدة سهلة ومرنة وضرائب اكثر تشجيعا وذلك بالترويج الطار او كادر مؤسساتي 

من اجل ان تتمكن هذة المشاريع على  متناهية الصغرللخدمات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وال
المنتشرة في المنطقة والتاقلم او التكيف مع القواعد المشاريع المسماة غير رسمية  تحفيز وتشجيع 

الخاصة باالقتصاد الرسمي من خالل اجراءات مثل الوصول الى افضل انظمة االئتمان او االقراض 
   والصحة والمعونات 

  
ف القروض التمويلية في منطقة حوض المتوسط، ومن أجل تسهيل عمل الشركات ضعنظراً ل -4

  الى: جمعيةال دعوتالصغيرة والمتوسطة الحجم 
  
الى وضع برامج  نوك التنمية في المنطقة ، وبوالمؤسسات االقتصادية الدولية دعوة الحكومات الوطنية -ا 

 قدرة البنوك المحلية على وتحسيناهية الصغر والمتن مالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
التعاون مع هذه دخول الى السوق الخاص بالمشروعات الصغير والمتوسطة والمتناهية الصغر و

   الشركات وتسهيل عملها.
  
والمتناهية م  التغلب على ممانعة البنوك الخاصة من اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحج ب -

ر مخاطالمن خالل خفض ه ، وتطوير آليات عملالملتزم بين و هاالقات بينعبر تحسين العالصغر 
للشركات الصغيرة كلفة االقراض المرتفعة جدا وخاصة في حالة عدم توفر اليسرة ومن اجل تخفيض 
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تحفيز البنوك على وضع وتطوير بعض الخدمات التي من شأنها تدعو الى و. كما والمتوسطة الحجم
  والمتناهية الصغر صغيرة والمتوسطة الحجمتسهيل عمل الشركات ال

   
مساعدة اصحاب المشاريع الى فهم اقضل للنظام البنكي والمساعدات المكونة  من اجل تمويل  ج   -

  .المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 
  
المال تطوير أدوات بديلة لالقراض المالي، مثل القرض االئتماني، القروض الصغيرة، رأس د  -

المؤسسات بتمويل  متخصصة مالية مؤسسات وتعزيز انشاء و ومخاطر راس المال االستثماري.
وكذلك تحليل االيجابيات والمخاطر التي يمكن ان يؤدي اليها  مشروع البنك  الصغيرة والمتوسطة الحجم.

  للتطوير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 
  
 زيادة او رفع كفائتها بتمويل االقتصاد الحقيقي للدول االعضاء تحديث بورصة القيم و -ا -
  
إلى  في هذا الصدد تشيرو ؛الستثمارلتشجيع الفعال ال إطارؤكد على دور االتحاد األوروبي في مكرر. ت 5

إضافية مليون يورو  700و  2013-2007مليار يورو لفترة  3.5 بما يقدر بـمساهمة هذا األخير ارتفاع 
دعو االتحاد األوروبي تلدعم القطاعين العام والخاص، و SPRINGبرامج التمويل وبرنامج من خالل 

 المبادرات في هذا االتجاه. ومضاعفةإلى مواصلة جهوده لدعم 
  
بالدعم والمتناهية الصغر  الشركات الصغيرة والمتوسطة ات ادارة تحسين قدر تؤكد على أهمية   -6

مات  تكنولوجيا المعلو تسهيل الوصول الى، وواالداري  ب  المهنيوضع برامج للتدري من خالل وذلك 
وتشجيع تطوير شبكات وشراكات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية  والتوجيه العملي.والتواصل، 

الصغر خاصة من خالل التعاون مع المشروعات  الكبيرة والمشروعات العامة والدولية وكذلك بين 
ذلك كالمتوسطة  والمتناهية الصغر ذاتها من اجل ايجاد شبكات ومراكز للتعاون المشاريع الصغيرة و

وتدعو اعضاء االتحاد من اجل المتوسط انشاء بنيات مرافقة لصالح الشباب اصحاب المشاريع الناشئة 
لتحسين العالقات بين الغرف االقتصادية الوطنية عبر انشاء على وجة االحتمال لغرفة اقتصادية 

    متوسطية
  
بدور تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خالل تعزيز االشتمال االعتراف  -7

ولكن كذلك على الساحل الجانبي من واقع لمكافحة الفقر في جنوب المتوسط.  المالي والنشاط االقتصادي 
تثني على زيادة ي ترحب وان ثمة نتائج كارثية لالزمة االقتصادية على االقتصاد والعمالة وعلية فه

اكثر اهمية سواء كانت الى مساعدة وتدعو . المغرب، مصر وتونس خاصة في برامج القروض الصغيرة 
في مرحلة التحول في اطار تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ( مساعدة فنية او  دول مزودة الى 

الى االسراع في وضع ن اجل المتوسط في االتحاد م االعضاء مالية والتدريب المهني )  تدعو الدول 
برامج القروض الصغيرة باالستفادة من تجربة الدول الرائدة في هذا والى تحسين ، اطار تنظيمي  ومالي

  والتي حصلت على نتائج جيدة في هذا المجال المجال.
   

 الهدف من التقدم  لغاية القامة منطقة للتعاون والنمو االقتصادي واالجتماعبتذكر بان  -8
تقوية الكادر المؤسسي المطبق االورومتوسطي والترويج االندماج االقتصادي بين دول المنطقة من خالل 

في اطار اتفاق اغادير والموقع من قبل االردن ومصر والمغرب وتونس وتامل ان المشاريع الصغيرة 
  االقتصادية واالقليمية  والمتوسطة والمتناهية الصغر ان تشكل جزءا كامال وان تكون مستفيدة من العملية 

تذكر بان المشاريع األجتماعية تعزز النمو األقتصادي واألجتماعي الدائم والشامل تشير الى أهمية  -9
تعزيز مشاركة المرأة والشباب في أستراتيجيات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل الصغير 

تمثيل الشباب والمرأة في القطاع الخاص وترى انه  معال مبادرات جديدة محددة وهادفة ومكرسة لزيادة
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من األهمية بمكان أطالق برامج تدريبية للمرأة والشباب من أجل توعيتهم على أمكانيات التمويل وهي 
تثمن بهذا المقام مبادرة منتدى سيدات اصحاب المشاريع المنظم بشكل تشاركي من قبل جمعية سيدات 

 وتشجع تطوير برامج التشغيل الذاتي لصالح الشباب المتخرجين  األعمال المتوسطية في المنطقة
  

  
  

  2014-2013تقرير حول نشاط 
  

 من دلالتحا لبرلمانيةا لجمعيةافي  لتعليموا الجتماعيةا ونلشؤوا لماليةوا يةدالقتصاا نوؤلشالجنة   عقدّت
عّمان. في  2014اط تشرين الثاني في اسطنبول والثاني في شب 22، االول في اجتماعيّن لمتوسطا جلا

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ترض عمل التي تع عوقات على الم خّصص النقاش فيهماوقد 
  ومشاريع القروض الصغيرة وتأثيراتها على دول المتوسط.وبخاصة ما يتعلّق بموضوع التمويل 


