
 

 

 

 

ة   كات الصغير ن وصول الشر ن العام والخاص حول تحسير ن القطاعير الحوار بير

 والمتوسطة إىل التمويل

 

ي ي ي سياق االتحاد األوروب 
منصة االستثمار الفلسطينية وفريق   -تم تنظيم الحوار ف 

ة والمتوسطة ي بتمويل المشاري    ع الصغير
 العمل المعن 

 

 جدول األعمال مسودة 

 

 

 فندق الكرمل، رام للا 

ين 8-9 ي  تشر
 2022 الثاب 

9:00 –  15:00 

 

 لكل من المشاركة 
 
  حضوريا

 
اضيا  التسجيل هنا ، يرجى وافير

 

 

 

 

 

 الهدف 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJAlf-qtqzoqEtEZS8qIeDxk3xdzpyX1dC0k


 

 

ي  
ين    8-9ف  ي تشر

الفلسطينية2022  الثاب  السلطة  ستعقد   ، (PA)  ي األوروب  والتنمية  (EU) واالتحاد  التعاون    ومنظمة 

ي إطار   (OECD) االقتصادية
مجموعة العمل المعنية بتمويل المشاري    ع حواًرا بير  القطاعير  العام والخاص لمدة يومير  ف 

ة والمتوسطة الحجم .    الصغير ي وفلسطير   االتحاد األوروب 
ي سياق منصة االستثمار بير 

الثالث   سيكون هذا االجتماع هوف 

ي )انظر اىل الخلفية أدناه(. 
 من نوعه لفريق العمل المعن 

اال  والسلطة  سيوفر  ي 
الفلسطين  الخاص  القطاع  بير   التمويل  إىل  الوصول  بشأن  والحوار  المشاركة  لتعزيز  فرصة  جتماع 

ي والدول األعضاء فيه والمؤسسات المالية األوروبية.  ، وال سيما االتحاد األوروب   الفلسطينية والمجتمع الدوىلي

ي سياق    يقام
ي ومنظمة التعاون والتنمية  هذا النشاط ف  ي البحر األبيض  االقتصادية  برنامج االتحاد األوروبى

ن
حول االستثمار ف

ق األوسط وشمال أفريقيا المتوسط ي منطقة الشر
 .، والذي يدعم جهود اإلصالح لدفع النمو المستدام ف 

ي مجال الوصولاالقتصادية  تماشر نهج منظمة التعاون والتنمية  ي
ة والمتوسطة ورواد األعمال    ف  كات الصغير إىل التمويل للشر

ي دعت إليها توصية    السياساتيةممارسات  ال مع أفضل  
ة    االقتصادية   منظمة التعاون والتنميةالن  كات الصغير بشأن الشر

ي اجتماع المجلس الوزاري  ،األعمالوالمتوسطة وسياسة ريادة 
ي تم تبنيها ف 

ي  لوالن 
 .2022 حزيران  10لمنظمة ف 

ة والمتوسطة وريادة    قائًما عىل األدلة لتحسير  فعالية سياسات المشاري    ع الصغير
ً
ح هذه التوصية إطاًرا شامال   األعمال،تقي 

ة والمتوسطة    الفاعلة،والجهات    اتيةمجاالت السياسال مما يضمن االتساق والتآزر عي  مختلف   كات الصغير ويراعي تنوع الشر

 .وريادة األعمال

ة والمتوسطة  السياساتية    الخياراتجتماع هو مناقشة  الهدف من هذا اال  كات الصغير الحجم  لتحسير  البيئة التمكينية للشر

ي  
ي للوصول إىل التمويل ف 

من خالل الحوار بير     ذات األولوية  إجراءات السياساتيةالفلسطينية وتحديد مجموعة من   األراض 

 .القطاعير  العام والخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمالاألجدول 

https://www.oecd.org/mena/eu-oecd-mediterranean-investment/
https://www.oecd.org/mena/eu-oecd-mediterranean-investment/
https://www.oecd.org/cfe/smes/oecdrecommendationonsmeandentrepreneurshippolicy/
https://www.oecd.org/cfe/smes/oecdrecommendationonsmeandentrepreneurshippolicy/


 

 

ين  8اليوم األول،  ي تشر
 2022 الثابن

 
1 https://www.eib.org/en/press/all/2021-212-palestine-teameurope-eib-and-bank-of-palestine-join-forces-to-support-private-businesses-
and-speed-up-their-recovery-from-covid-19-impact 

ن    09:00 -  08:30  تسجيل المشاركير

 

 مالحظات افتتاحية 09:40 -  09:00

 o  النقد الفلسطينية محافظ سلطة   ملحم،د. فراس  معاىلي 

o  ي  التعاون،رئيس  ،ا الفيإبراهيم السيد  االتحاد األوروبى

o   ي الدكتورة
لونابر أقدم،  مارياروسا  قسممستشارة  وأفريقيا،  الشر   ،  األوسط  ق 

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

ة والمتوسطة إىل التمويل   10:30 -  09:40 كات الصغير  تهيئة المشهد لوصول الشر

 
o  الوزير  معاىلي  ، ي االوزير خالد العسيلي

 قتصاد الوطنن

o هيئة تشجيع اإلستثمار والمدن الصناعية   ،عام    ةمدير   غدير الحثناوي،  ةالسيد 

o   يالسيد ن ماركير والمتوسطة    ،ماركو  ة  الصغير كات  والشر األعمال  ريادة  مركز 

 والمناطق والمدن، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 الشمول الماىلي  10:30 – 11:45
ن  الجلسة األوىل: تحسير

ة والمتوسطة الحجم  للسماح بتنمية رأس المال   (SMEs) الحصول عىل التمويل أمر بالغ األهمية للمؤسسات الصغير

ي السلطة  
ي وتحفير  النمو وخلق فرص العمل. ف  ي األعمال التجارية، وتعزيز االستيعاب التكنولوج 

ي ف  المادي والبشر

ة والمتوسطة أكير من   كات الصغير ي أكير من  95الفلسطينية، تمثل الشر
كات، وتساهم ف  ٪ من  55٪ من جميع الشر

حو  وتوظف   ، اإلجماىلي المحىلي  االقتصاد 85اىلي  الناتج  ي 
ف  النشطة  العاملة  القوى  من  كات  ٪1  الشر وصول  ازداد   .

ي السلطة الفلسطينية، ولكن ال تزال هناك تحديات عديدة  
ة ف  ي السنوات األخير

ة والمتوسطة إىل التمويل ف  الصغير

ة والمتوسطة كات الصغير  .لتسهيل اإلدماج الماىلي للشر

ي السلطة الفلسطينيةستناقش هذه الجلسة األسئلة 
ة والمتوسطة ف   :التالية المتعلقة بالمؤسسات الصغير

o كات؟  ما هي القيود الداخلية للشمول الماىلي للشر

o ؟ كات كاٍف وما الذي يمكن فعله لتحسينه بشكل أكي   هل التعليم الماىلي عي  الشر

o  كيف يمكن لمبادرات القطاعير  العام والخاص بشأن الش 

o  إىل القطاع غير الرسمي عىل أفضل وجه؟مول الماىلي أن تصل 

o  ي يتعير  معالجتها؟
 ما هي الفجوات التنظيمية األكير إلحاًحا الن 

o  ؟ اتيجية الوطنية للشمول الماىلي
 ما الذي يمكن أن تفعله منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لدعم االسي 

 

ق األوسط   فورس، روجر السيد  :الجلسةمدير    منظمة التعاون والتنمية االقتصادي وأفريقيا،قسم الشر

o  مدير دائرة االستقرار  الزيتاوي، إيادالسيد،  سلطة النقد الفلسطينية الماىلي

o  

o نارص  السيد، ن  لألعمال،رئيس الخدمات المرصفية  بكير  بنك فلسطير

o ن  –المدير التنفيذي لمنتدى سيدات األعمال   وادي، دعاء ةالسيد  فلسطير

https://www.eib.org/en/press/all/2021-212-palestine-teameurope-eib-and-bank-of-palestine-join-forces-to-support-private-businesses-and-speed-up-their-recovery-from-covid-19-impact
https://www.eib.org/en/press/all/2021-212-palestine-teameurope-eib-and-bank-of-palestine-join-forces-to-support-private-businesses-and-speed-up-their-recovery-from-covid-19-impact


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  

o  ة،محمد  السيد ،دائرة االستقرار  التنفيذي،المدير   عمير ي  الماىلي
 البنك المركزي األردبن

 

 مناقشة مفتوحة

احة قهوة   11:45-  00:12  اسير

   

 : تمويل التحول الرقمي 2الجلسة    13:00 -  12:00

ة والمتوسطة ولرواد األعمال لالبتكار    توفير والتنمية االقتصادية بتوضي منظمة التعاون   كات الصغير بيئة مواتية للشر

. يتطلب هذا نظاًما بيئًيا مالًيا   وتعزيز قدرتهم عىل االستفادة من نشر االبتكار واالستفادة من إمكانات التحول الرقمي

ي التقنيات والمهارات الر 
ي هذه الجلسة، سيتطرق المشاركون إىل األسئلة  جاهًزا لدعم االستثمار التجاري ف 

قمية. ف 

 التالية: 

؟  ▪  كيف يدعم القطاع الماىلي للسلطة الفلسطينية التحول الرقمي

ة والمتوسطة المحلية؟ ▪ كات الصغير  ما هي االحتياجات الرقمية الرئيسية للشر

ي تواجه ما هي المعوقات الداخلية الرئيسية  ▪
ي الن 

 األعمال التجارية؟تطوير القدرات الرقمية ف 

ي يتعير  معالجتها؟  ▪
 ما هي الفجوات التنظيمية األكير إلحاًحا الن 

 

ق األوسط وأفريقيا ، منظمة التعاون والتنمية  ألين السيد  :مدير الجلسة  ةاالقتصادي هورج ، قسم الشر

o ق سدر وزير االتصاالت وتقنية المعلوماتامعاىلي الدكتور اسح 

o   ن  الدكتور سمير حليلة، رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطير

o    بشار أبو زعرور، المدير العام ، إدارة الخدمات المالية الرقمية واالبتكارات ، هيئة أسواق المال  الدكتور

 الفلسطينية

 

 مناقشة مفتوحة

 جلسة ختامية    13:30 -  13:00

 غداء 



 

 

 

 ، ي
ين  9اليوم الثابن ي تشر

 2022 الثابن

 الجلسة الثالثة: تمويل التحول األخرصن    00: 10 -  09:30

ي توفير الموارد  
يهدف التحول األخض  إىل تعزيز النمو االقتصادي والتنمية مع ضمان استمرار األصول الطبيعية ف 

ومنع تلوث الهواء والتخفيف منه والحد    والتطهير والخدمات البيئية )مثل الضف الصحي والتخلص من النفايات  

 من الضوضاء( الالزمة لرفاهية الناس. 

 

كات  ستناقش هذه   ي تهدف إىل تمويل التحول األخض  للشر
التمويل المناسب والمبادرات المستهدفة الن  الجلسة 

ي السلطة الفلسطينية. سيجيب المشاركون عىل األسئلة التالية: 
ة والمتوسطة ف   الصغير

 ما هو مستوى وعي مجتمع األعمال بالمخاوف البيئية واالستدامة؟  ‒

 سطينية التحول األخض  لألعمال؟كيف يدعم القطاع الماىلي للسلطة الفل ‒

ي السلطة الفلسطينية؟  ‒
ة والمتوسطة ف  كات الصغير  ما هي المعوقات الداخلية الرئيسية أمام تخضير الشر

ي يتعير  معالجتها ‒
 ؟ ما هي الفجوات التنظيمية األكير إلحاًحا الن 

 

اغمة مرصي ، رئيس تحرير مجلة ميدل إيست أمل السيدة  :مدير الجلسة نس نيوزرصن ن  بير

o   والمناطق    كوزمانوفيتش،ماريا  السيدة والمتوسطة  ة  الصغير كات  األعمال والشر ريادة    والمدن، مركز 

 ةاالقتصادي منظمة التعاون والتنمية

o   خبير اقتصادي، قسم االستثمار ، مديرية الشؤون المالية وشؤون المؤسسات السيد ، ي
إيريس مانتوفابن

 ةاالقتصادي ، منظمة التعاون والتنمية

o   ي صندوق االستثمار    ا،الشو  عزام    االستاذ معاىلي
ن
ة وعضو مجلس إدارة سابق ف مؤسس ورئيس دار الخيى

ي 
 الفلسطينن

o   أوزدمير السيد كاجري  والمتوسطة   المالية،مدير  ،  عمر  ة  الصغير المؤسسات  تنمية  منظمة 

(KOSGEB)تركيا ، 

 

 مناقشة مفتوحة

احة قهوة   11:15 -  00: 11  اسير

  

ة    12:00 -  11:15 الصغير المشاري    ع  بتمويل  المتعلقة  واإلحصاءات  البيانات  الرابعة:  الجلسة 

 والمتوسطة: ماذا نعرف؟

إجراءات   اتخاذ  ي 
ة والمتوسطة وستنظر ف  الصغير كات  الشر تمويل  المتاحة عن  المعلومات  الجلسة  ستناقش هذه 

اء لإلجابة    واإلحصاءات،لتحسير  توافر البيانات   ي والخي 
إذا لزم األمر. سيتم دعوة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين 

 عىل األسئلة التالية: 

ي السلطة الفلسطينية؟ ما هي الفجوات  •
 اإلحصائية الحالية حول الوصول إىل التمويل ف 

إىل   • الوصول  حول  أفضل  إحصاءات  تطوير  دعم  ي 
ف  الخاص  القطاع  يلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  هو  ما 

 التمويل؟

 كيف يمكن للقطاع الخاص االستفادة من توافر البيانات السليمة والموثوقة؟ •



 

 

ي بشكل    ةاالقتصاديية  والتنمكيف يمكن لمنظمة التعاون   •
دعم قدرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين 

 أفضل؟ 

 

 

ي الدكتورة   :الجلسة  ةمدير 
لونابر أقدم،  مارياروسا  قسممستشارة  التعاون    ،  منظمة  وأفريقيا،  األوسط  ق  الشر

 والتنمية االقتصادية 

o  أيمن السيد، ي  والبناء،مدير إدارة إحصاءات الصناعة  قنير
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينن

o  رائد  السيد، ي
ة  كافينر كات الصغير ي  والمتوسطة،رئيس الخدمات المرصفية للشر  البنك العربى

 

 مناقشة مفتوحة

 الجلسة الختامية والخطوات التالية 30: 12 -  00: 12

لخص هذه الجلسة النقاط 
ُ
حة من المناقشة. ست  الرئيسية واإلجراءات المقي 

o  مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناديق العربية واالسالمية ، نارص القطامي  الدكتور  معاىلي 

o ي  ،مسؤول التنمية االقتصادية والتجارة، أوريست توكاك  االتحاد األوروبى

o  هورج ن  ق  ألير الشر قسم   ، السياسات  ومحلل  وع  المشر مدير  التعاون  ،  منظمة   ، وأفريقيا  األوسط 

 ة االقتصادي والتنمية

 

 غداء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخلفية 

األوروبية االستثمار  منصة  إطالق  تم   ، فلسطير  ي 
ف  ي  الخارج  لالستثمار  ي  األوروب  االتحاد  خطة  تنفيذ  الفلسطينية -  لدعم 

ي كانون االول  
ي تعزيز حوار  2020المخصصة ف 

ي والدول األعضاء فيه،  ، بهدف المساعدة ف   االتحاد األوروب 
السياسات بير 

والسلطة الفلسطينية، والمؤسسات المالية األوروبية، وأصحاب المصلحة المحليير  والدوليير  اآلخرين حول كيفية جذب  

 .  االستثمار بشكل أفضل إىل فلسطير 

تحدي ي 
ف  المساعدة  ي وفلسطير  عىل  األوروب  االتحاد   

بير  االستثمار  أولويات وتنسيق وتعزيز فرص  تعمل منصة  د وترتيب 

ي من خالل أدواتها العديدة.   ي لالتحاد األوروب  ي توفرها خطة االستثمار الخارج 
آلية التنسيق مناقشة   تلك تمكن االستثمار الن 

ي ترعاها الحكومة مع السياسات الفلسطينية وأولويات 
أولويات السياسة وقنوات االستثمار لضمان مواءمة االستثمارات الن 

 اإلصالح. 

األهمية   القضايا ذات  لمناقشة ومعالجة  المخصصة  العمل  إنشاء عدد من مجموعات  المنصة، سيتم  قرار من  بموجب 

ة  القطاعية المحددة ا كات الصغير ي بتمويل الشر
لمتعلقة باالستثمار. وتشمل هذه عىل وجه الخصوص فريق العمل المعن 

ي 
ين الثاب  ي حزيران وتشر

 عىل التواىلي ف 
 . 2021والمتوسطة، الذي عقد اجتماعير 

 :  تتوافق األهداف العامة للفريق العامل مع أهداف المنصة وتشمل بشكل خاص ما يىلي

ي  مناقشة أولويات السياسات   •
ي يمكن أن تسهم ف 

، الن  ي ذلك بيئة العمل وتنظيم القطاع الماىلي
واإلصالح، بما ف 

ة والمتوسطة.  كات الصغير ، وتعزيز الوصول إىل التمويل وتوسيعه للشر  تطوير القطاع الماىلي
 

ي   •
ة والمتوسطة، بما ف  كات الصغير ي مجال تمويل الشر

ذلك  تبادل المعلومات حول التدخالت الجارية والمخططة ف 
ي العرض والطلب.   تقديم الخدمات المالية، وبناء القدرات والدعم التنظيمي عىل جانن 

 
ة والمتوسطة الحجم، وتبادل االحتياجات   • ي تمويل المشاري    ع الصغير

كة الستمرارية االستثمارات ف  المراجعة المشي 
المستقبلي التدخالت  ومواءمة  المحلية،  المالية  للمؤسسات  االستيعابية  المشاري    ع  والقدرة  تمويل  مجال  ي 

ف  ة 
ة والمتوسطة مع أولويات السياسات.   الصغير

 

ة والمتوسطة الحجم  ي بتمويل المشاري    ع الصغير
 االجتماع األول لفريق العمل المعنن

ي  
ة والمتوسطة ف  ي سلطة النقد    2021حزيران    15انعقد االجتماع األول لمجموعة العمل حول تمويل المشاري    ع الصغير

ف 

 ئاسة سعادة الحاكم د. فراس ملحم.  الفلسطينية بر 

 : ي االجتماع األول للفريق العامل ما يلي
ن
ي نوقشت ف

 وشمل موجز النقاط الرئيسية النر

ة والمتوسطة من قبل  • كات الصغير تقديم أهداف مجموعة العمل ومراجعة مسح تخطيط التدخالت المالية للشر
ي والدول األعضاء فيه   والمؤسسات المالية األوروبية. االتحاد األوروب 

التنظيمية،   • والمبادرات  الفلسطينية،  النقد  سلطة   / الفلسطينية  السلطة  سياسة  أولويات  عىل  عامة  نظرة 
 . ة والمتوسطة الحجم وتطوير القطاع الماىلي ي مجال تمويل المشاري    ع الصغير

 واإلصالحات وآخر التطورات ف 

ي جهود    Covid-19ل     وضع الخطوط العريضة الستجابة القطاع الخاص •
وتبادل المعلومات حول دور التمويل ف 

ي 
ي وإعادة اإلعمار ف 

ي إطار برنامج "استدامة"،   قطاع التعاف 
غزة. عرضت سلطة النقد الفلسطينية التقدم المحرز ف 

نامج مرحلة ثانية  وضععىل  و وأشارت إىل أن العمل جاٍر عىل مراجعته   ي التدخال من الي  ت  . حدد االتحاد األوروب 
ي القطاع الماىلي 

  الجارية ف 
ً
ة والمتوسطة.  يخص٪ من االستثمار 85أن مبينا كات الصغير  مجال تمويل الشر

ا • التمويل  ومؤسسات  البنوك  تواجه  ي 
الن  العقبات  مناقشة  ةتمت  ة    لصغير الصغير كات  للشر االئتمان  منح  ي 

ف 
إىل   الحاجة  إىل  اإلشارة  تّمت  االئتمانية.  متطلبات سياساتها  ي  تلن  ال  ي 

الن  الناشئة  كات  والشر الحجم  والمتوسطة 
ة والمتوسطة.  كات الصغير  ضمانات القروض كأفضل حافز لتشجيع إقراض الشر

 



 

 

ي بتمويل المشاري    ع الص
ي لفريق العمل المعنن

ة والمتوسطة الحجم االجتماع الثابن  غير

ي  
ة والمتوسطة ف  ي لمجموعة العمل حول تمويل المشاري    ع الصغير

الثاب  ي    17انعقد االجتماع 
الثاب  ين  ي سلطة    2021تشر

ف 

 النقد الفلسطينية برئاسة سعادة الحاكم د. فراس ملحم. 

ي لمجموعة العمل م
ي االجتماع الثاب 

ي تمت مناقشتها ف 
: تتضمن ملخص النقاط الرئيسية الن   ا يىلي

األعضاء   • والدول  ي  األوروب  االتحاد  قبل  من  والمتوسطة  ة  الصغير المشاري    ع  تمويل  ي 
ف  التدخل  خريطة  تحديث 

 والمؤسسات المالية األوروبية. 

ة والمتوسطة ومقارنة المخطط   • كات الصغير وضع الخطوط العريضة للمعايير المستخدمة للتعريف الموحد للشر
ي مع المعايير المتعددة الح 

 الية المتاحة. النهاب 

ة   • كات الصغير ي الذي يعزز وصول الشر
عرض لألدوات المضمونة المتاحة والهيكل ونماذج األعمال والتدريب الفن 

 والمتوسطة إىل التمويل. 

ي تدخل سلطة النقد الفلسطينية / سلطة النقد الفلسطينية من خالل برنامج "استدامة بلس"   •
ة ف  التطورات األخير

 وتقييم المخطط الجديد. 

النسخة  ومقارنة  والمتوسطة  ة  الصغير كات  للشر الموحد  للتعريف  المستخدمة  للمعايير  االقتصاد  وزارة  مخطط 
 النهائية مع النسخة متعددة المعايير المتاحة حالًيا. 

مواءمة مخاوف البنوك فيما يتعلق بمخاطر االئتمان والتخلف عن السداد مع مؤسسات ضمان االئتمان العاملة   •
ي 
. ف   فلسطير 

ق األوسط ) • ي الشر
ي لضمان االئتمان  MEIIعرض موجز لممثىلي مبادرة االستثمار ف 

ي الفلسطين  (، والصندوق األوروب 
(EPCGF ومنصة ومساعدة  ي 

فن  تدريب  الرئيسية.  القروض  ضمان  تمديد  وأعمال  الهيكل  ضمان:  ومؤسسة   ،)
ة والمتوسطة.  كات الصغير ي المناسب للشر

 للتمويل المضف 

 

 االتصال جهات 

ي  االتحاد مكتب بعثة   Orest.TOKAC@eeas.europa.eu  :األورب 

ي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية: 
ق األوسط وأفريقيا ف   Alin.HORJ@oecd.orgقسم الشر

mailto:Orest.TOKAC@eeas.europa.eu

