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اجتامع الخرباء االقليمي
املرشوعات الصغرية واملتوسطة و دورها يف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية
دولة الكويت  7 - 6نوفمرب 2012
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كلمة ممثل الراعي الرسمي لالجتماع
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�إن املحاور التي يغطيها هذا االجتماع والق�ضايا الرئي�سية املطروحة
للنقا�ش واحلوار �ست�سهم ،دون �شك ،يف التو�صل �إىل الآليات املطلوبة
لتحقيق اال�ستمرارية والدميومة لهذه امل�شروعات االقت�صادية يف
منطقتنا العربية ،ومبا يحقق كفاءة وفاعلية الأهداف املرج ّوة منها
يف دعم م�سرية التنمية العربية امل�ستدامة ،و�إحداث نقلة نوعية يف
�إنتاجية هذه امل�شروعات ،ومن ثم تطوير قيم العمل والإنتاج لدى
�شريحة وا�سعة من امل�شتغلني بها .ناهيك عن �إذكائها لروح املناف�سة
بني ال�شباب و �إطالق �إبداعاتهم وابتكاراتهم� ،إ�ضافة �إىل �أهميتها
يف التخفيف من حدة البطالة التي تواجه اقت�صاديات دول املنطقة.

كلمة
ممثل الراعي
الرسمي لالجتماع

معايل د .روال عبد اهلل د�شتي
وزير التخطيط والتنمية و وزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س الأمة

يتزامن عقد �إجتماع اخلرباء الإقليمي حول امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة ،الذي ينظمه املعهد العربي للتخطيط
يف الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�س الأعلى
للتخطيط والتنمية بدولة الكويت وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي و اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا
(الأ�سكوا) ،و ،مع بداية مرحلة جديدة يف م�سرية التنمية
العربية وتتوافق مع احلراك ال�سيا�سي واالقت�صادي الذي
ت�شهده دول املنطقة العربية.
وي�أتي هذا االجتماع مب�شاركة نخبة مميزة من اخلرباء
الإخت�صا�صيني املعنيني ب�أو�ضاع امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة ممثلني لعدد من الوكاالت واملنظمات العربية
والإقليمية والدولية ذات االخت�صا�ص.
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ويف هذا ال�سياق ،ن�ؤكد ب�أن هذا الإجتماع التخ�ص�صي ينطلق يف
الأ�سا�س ،من الر�ؤية التنموية التي تتبناها دولة الكويت والتي يعد
برنامج امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة �أحد مكوناتها الأ�سا�سية،
حيث ن�أمل وفق ًا لهذه الر�ؤية �أن ينطلق قطار امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة يف دولة الكويت وفق ًا مل�سار جديد ،ال �س ّيما و�أننا يف
املرحلة االخرية من �إ�صدار قانون خا�ص لرعاية وتنمية امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة لي�سهم ب�آلياته اجلديدة يف معاجلة كافة
التحديات التي تواجه هذا القطاع يف مراحله ال�سابقة.

كلمة المؤسسات المنظمة

و�أود هنا ،ونحن نفتتح فعاليات هذا االجتماع احليوي� ،أن �أتقدم
ب�أ�سمي وب�أ�سم اجلهات املنظمة وكافة امل�شاركني بال�شكر واالمتنان
ملقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح على رعايته ال�سامية لإجتماع اخلرباء الإقليمي،
مع متنياتي جلميع امل�شاركني بالتوفيق والنجاح ،و ب�أن يخرج هذا
االجتماع بنتائج وتو�صيات حتقق املزيد من التنمية امل�ستدامة لدول
و�شعوب منطقتنا العربية.
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كلمة
المؤسسات
المنظمة

د .بدر عثمان مال اهلل
مدير عام املعهد العربي للتخطيط  -الكويت

�إنطالق ًا من �إمياننا العميق بالدور املناط باملعهد العربي للتخطيط يف
تعزيز م�سرية التنمية امل�ستدامة باملنطقة العربية ،و�إن�سجام ًا مع التوجهات

ال�صباح ،حفظه اهلل ورعاه حيث �أبدى �سموه اهتمامه بدور هذه امل�شروعات

�إننا يف املعهد العربي للتخطيط ن�سعى بكل جهد مع �شركائنا الإ�سرتاتيجيني

اقت�صاديا واجتماعيا لدول و�شعوب املنطقة العربية ،فقد كانت مبادرة

يف الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت،

العاملية املت�سارعة لدعم وم�ساندة امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،خا�صة

�سموه التي �أعلنها مب�ؤمتر القمة االقت�صادية العربية  ،2009يف الكويت

وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي واللجنة الإقت�صادية واالجتماعية لغربي

يف ظل تداعيات الأزمة املالية العاملية والتطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية

نحو �شباب الأمة العربية وذلك من خالل �إن�شاء احل�ساب اخلا�ص لدعم

�آ�سيا (الأ�سكوا)� ،أن يكون هذا االجتماع التخ�ص�صي مبثابة �إ�ضافة

الراهنة التي ت�شهدها دول املنطقة.

امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة الذي �ساهمت الكويت فيه مببلغ  500مليون

جديدة لبناء منوذج متكامل جا ٍر الإعداد له ي�شمل كل خطوات ت�أ�سي�س

ويف �ضوء االهتمام املتزايد للقيادات العربية وم�ؤ�س�سات العمل العربي

دوالر �أمريكي.

واحت�ضان وتطوير امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة مبا يف ذلك �صياغة

والإقليمي للنهو�ض بواقع امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة باملنطقة من

ورغبة من اجلهات املنظمة لهذا االجتماع يف حتقيق اال�ستفادة املرجوة من

خالل البحث عن �أف�ضل ال�صيغ واملمار�سات الدولية يف �إدارة ومتويل هذه

فر�صة انعقاده ،فقد مت دعوة نخبة مميزة من اخلرباء واملخت�صني ممثلون

اال�سرتاتيجيات اخلا�صة للمحافظة على دميومة وا�ستمرارية امل�شروع حتى
يكون رافد ًا �أ�سا�سي ًا يف اقت�صاديات دول املنطقة.

امل�شروعات ،ينظم املعهد العربي للتخطيط وبالتعاون مع الأمانة العامة

لعدد املنظمات والوكاالت العربية والدولية ،وم�شتغلون �شباب من �أ�صحاب

للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم

هذه امل�شروعات ،بهدف تبادل الآراء و�إثراء النقا�ش ،وا�ستعرا�ض اخلربات

ويف اخلتام ،نتوجه بال�شكر والإمتنان ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد على
رعايته الكرمية لهذا االجتماع والذي ن�أمل �أن ت�شكل نتائجه معين ًا وخارطة

العلمي و اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الأ�سكوا)� ،إجتماع

والتجارب العربية والدولية الناجحة،للتو�صل اىل �أف�ضل املمار�سات يف

طريق نحو منو اقت�صادي واجتماعي حقيقي متوازن من�سجم مع املعطيات

خرباء �إقليمي حول امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ودورها يف التنمية

جمال تطبيقات هذه امل�شروعات� ،إننا نهدف �إىل ت�أ�سي�س قاعدة معلوماتية

االقت�صادية الإقليمية والدولية.

امل�ستدامة يف املنطقة العربية .

متينة لعمل علمي منهجي ر�صني ي�سهم يف رفع م�ستوى �أداء قطاع امل�شروعات

و�أنه ل�شرف عظيم �أن يحظى هذا االجتماع التخ�ص�صي برعاية كرمية

ال�صغرية واملتو�سطة يف اقت�صاديات دول املنطقة العربية ،والتي بدورها

من ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
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كما �أتوجه با�سمي وبا�سم امل�ؤ�س�سات املنظمة بال�شكر لكل اجلهات
وامل�ؤ�س�سات امل�شاركة� ,آم ًال لهذا االجتماع ان يحقق م�ساعيه وتكلل �أعماله

�ست�سهم يف تعزيز القاعدة الإنتاجية لهذه االقت�صاديات.

بالنجاح .
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املوارد الب�شرية ،وا�ستيعاب ن�سبة كبرية منها مبختلف القطاعات االقت�صادية

اجتماع الخبراء اإلقليمي

ينظم املعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�س الأعلى

واحلد من ظاهرة البطالة� ،إ�ضافة لقدرة هذه امل�شروعات االقت�صادية يف

للتخطيط والتنمية بدولة الكويت وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و اللجنة

�إحداث التحول يف عالقات وقيم العمل والإنتاج ،و رفد االقت�صاد الوطني

االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا) اجتماع خرباء �إقليمي حول

مب�شروعات اقت�صادية تقع يف نطاق �أعمال الت�شغيل احلرة القائمة يف الكثري

امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ودورها يف التنمية امل�ستدامة يف املنطقة

منها على مناذج االبتكار والتجديد �إ�ضافة �إىل دورها يف حتقيق املناف�سة

العربية ،برعاية �سامية من ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح

االقت�صادية و�إحداث الرتاكم الر�أ�سي لالقت�صاد الوطني.

الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه ،وذلك خالل الفرتة من ٧ - ٦

حيث ت�شري الإح�صائيات املتاحة لعام � ،٢٠١١أن ن�سبة امل�شروعات ال�صغرية

نوفمرب.٢٠١٢ /

واملتو�سطة باتت ت�شكل حوايل  %٩١من �إجمايل عدد امل�شاريع ال�صناعية

السياق

على امل�ستوى العاملي ،وحوايل  % ٧٨من ن�سبة ت�شغيل العاملني ،و % ٥١
من الناجت ال�صناعي يف الدول املتقدمة� .أما يف نطاق الدول الأقل منو ًا ،كما

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها

حتظى امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف الوقت الراهن باهتمام خمططي

في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية

ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية يف خمتلف دول العامل املتقدم والنامي
على ال�سواء ،وذلك انطالق ًا من الدور احليوي لهذه امل�شروعات يف حتقيق

األهداف  ...األهمية

يف الدول الآ�سيوية ،ف�إنها ت�شكل  % ٣٣من جمموع القيمة امل�ضافة با�ستثناء
اليابان وكوريا اجلنوبية.

الأهداف االقت�صادية واالجتماعية ،فالدالئل ت�شري �إىل �أن هنالك اجتاه ًا
عاملي ًا مت�سارع ًا لدعم وم�ساندة هذه امل�شروعات نظر ًا لأهميتها املتزايدة يف

لت�أ�سي�س املزيد من امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،خا�صة تلك التي تعتمد

اقت�صاديات الكثري من الدول.

على اقت�صاديا ت املعرفة  ،و�إن�شاء العديد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات الإ�شرافية

فقد حققت هذه امل�شروعات االقت�صادية نتائج ملمو�سة يف الإمناء االقت�صادي

لتطوير وابتكار هياكل وبرامج للإقرا�ض وامل�ساعدات املالية والتقنية ،ل�ضمان

ويف ذات ال�سياق ،يالحظ قيام العديد من الدول مبنح حوافز و�إعفاءات

جناحها وم�ساهمتها يف الناجت الداخلي اخلام .فعلى �سبيل املثال ،توجد يف

واالجتماعي بالعديد من الدول وذلك يف عدة جوانب ،ي�أتي يف مقدمتها تعبئة
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كندا ثالثة منظمات مل�ساعدة املواطنني على متويل م�شروعاتهم بالقرو�ض

امل�شروعات االقت�صادية.

االقت�صادية العربية التي ُعقدت يف الكويت  ،2009حيث �أعلن ح�ضرة

�أو ل�ضمانها ،وهي �صندوق امل�شروعات ال�صغرية ،و�شركة التنمية ال�صناعية،

 -العوائق امل�ؤ�س�سية والتي تتمثل يف الت�شريعات واللوائح القانونية وغريها.

�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت،

واملحددات التي تعيق منو هذه امل�شروعات يف االقت�صاديات العربية ،وهو
الهدف الذي من �أجله �أُقر هذا االجتماع.

حفظه اهلل ورعاه ،عن مبادرته الريادية جتاه الأمة العربية بتبني �سموه

الجهات المنظمة الجتماع الخبراء اإلقليمي :

والبنك الفيدرايل لتنمية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة� .أما يف املنطقة
الآ�سيوية يحقق النموذج الياباين يف التعامل مع هذه امل�شروعات جناح ًا

 املفاهيم التعليمية والثقافية ال�سائدة يف البيئة العربية جتاه العمل احلروتنمية مهارات العمل االحرتايف.

باهر ًا �سواء من حيث �سال�سة الإجراءات لت�أ�سي�س امل�شروعات الوليدة� ،أو
من حيث الت�شجيع و�سن القوانني للجمعيات التعاونية واملهنية بغية زيادة

�إ�ضافة �إىل العديد من العوائق االقت�صادية واالجتماعية ذات االرتباط

و توفري �أدوات الإنتاج� ،أو من حيث التدريب و�إعداد وت�أهيل املوارد الب�شرية

الوثيق بالعمل امل�ؤ�س�سي� ،أو بيئة التمهيد والت�أ�سي�س لهذه امل�شروعات

القائمة على ت�شغيل و�إدارة هذه امل�شروعات .ويف املنطقة العربية مل يحظ

االقت�صادية� ،أو يف جانب �آخر مرتبط بطبيعة العالقة بني القائمني على

هذا القطاع بعد بالعناية واالهتمام الالزم بالرغم من وجوده �ضمن �أولويات

�إدارة وت�شغيل هذه امل�شروعات وامل�ستفيدين منها� ،إ�ضافة �إىل جوانب ذات

التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف العديد من الدول.

عالقة بعملية الإعداد والت�أهيل والتدريب للقائمني وامل�ستفيدين من هذه

التحديات والمعوقات :

امل�شروعات االقت�صادية يف حال معاجلة هذه املحددات.
ويتوقع لهذه امل�شروعات االقت�صادية �أن تكون قائدة لقاطرة النمو

على الرغم من هذا التطور امللحوظ الذي عرفته امل�شروعات ال�صغرية

االقت�صادي العربي ،و�أن ت�ساهم يف توفري العديد من فر�ص العمل الالزمة

واملتو�سطة خالل العقود الأربعة املا�ضية ،والدور الريادي الذي ميكن �أن
تلعبه يف حتريك وت�سريع وترية التنمية االقت�صادية واالجتماعية� ،إ ّال �أن ثمة

ملواجهة النمو ال�سكاين املطرد.
الحساب الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الكثري من العوائق وال�صعوبات التي حتد من جناحها وتقدمها وريادتها
لالقت�صاديات يف منطقتنا العربية منها:
 -ع��دم كفاية عن�صر التمويل يف حتقيق �أه� ��داف ه��ذه ال�ن��وع�ي��ة من
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مل�شروع دعم ومتويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وذلك من خالل دعم

ي�شارك املعهد العربي للتخطيط يف تنظيم اجتماع اخلرباء الإقليمي

احل�ساب اخلا�ص لهذه املبادرة مببلغ  500مليون دوالر �أمريكي ،وب�إدارة

للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ودورها يف التنمية امل�ستدامة يف املنطقة

ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي.

العربية كل من:

�إن هذه الر�ؤية التنموية الكويتية املوجهة �إىل ال�شباب العربي ،تنبع من

¿ الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت.

حر�ص ال�سيا�سة االقت�صادية لدولة الكويت ممثلة بح�ضرة �صاحب ال�سمو

¿ م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.

ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،على معاجلة �أكرب الأزمات التي تواجه
ال�شباب العربي والتي تتمثل يف متويل م�شروعه اخلا�ص ومن ثم الق�ضاء على

¿ اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا).

ظاهرة البطالة والتي ت�شكل عبء على الأمة العربية ب�أ�سرها.

أهداف االجتماع :

يف هذا ال�سياق ،ويف �ضوء هذا االهتمام املتزايد من القيادات العربية

يهدف االجتماع �إىل ا�ستطالع �آراء اخلرباء واملعنيني ب�أو�ضاع امل�شروعات

وم�ؤ�س�سات العمل العربية وعلى وجه اخل�صو�ص التتنموية منها ،وكذلك

االقت�صادية ال�صغرية واملتو�سطة� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة املخت�صني مب�ؤ�س�سات

املعنية ب�إعداد وتنمية املوارد الب�شرية على �ضرورة العمل نحو تدار�س

العمل والإ�شراف على هذه امل�شروعات بدول املنطقة العربية والعامل،

�أف�ضل ال�صيغ والنماذج التنموية يف �إدارة امل�شروعات االقت�صادية ال�صغرية

 :جاءت االنطالقة امل�شجعة ملرحلة جديدة يف م�سار تطوير امل�شروعات

واملتو�سطة مبختلف جوانبه الت�شغيلية والذي يرتكز على ر�ؤية متكاملة لدعم

ال�صغرية واملتو�سطة يف املنطقة العربية ،يف جل�سة االفتتاح مل�ؤمتر القمة

وتنمية هذه امل�شروعات حيث يعد ذلك حجر الأ�سا�س يف جتاوز كافة العوائق

بغية التعرف على واقع هذه امل�ؤ�س�سات و�أو�ضاع ت�شغيلها بجوانبها الإدارية
والتمويلية والت�سويقية والقانونية وال�صعوبات واملحددات التي تواجه القائمني
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على �إدارة وتنفيذ امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة وجهات الإ�شراف والإدارة

البيئة القانونية والتنظيمية للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.

القائمة على �أن�شطتها و�أعمالها ،والتي قد حتد وتعيق من �أداء هذه امل�ؤ�س�سات

¿ املحور الرابع :

¿ حتليل الأطر املعيارية وامل�ؤ�س�سية اخلا�صة بال�سيا�سات املتعلقة يف �إدارة
وت�شغيل امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ال�صغرية واملتو�سطة .

بناء القدرات وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.

¿ تبادل املمار�سات واخلربات امل�ستفادة يف نطاق �أعمال هذه امل�ؤ�س�سات.

¿ املحور اخلام�س :

¿ البحث عن مقاربة �إقليمية وفر�ص تعاون لدعم و ت�أ�سي�س وتنمية امل�شروعات
االقت�صادية ال�صغرية واملتو�سطة النموذجية.

لر�سالتها التنموية يف املجتمع العربي.
�إن الأهداف املرج ّوة من اجتماع اخلرباء الإقليمي هو التو�صل �إىل �أف�ضل
ال�صيغ والنماذج التنموية يف �إدارة وت�شغيل هذه امل�شروعات االقت�صادية،

م� ّؤ�س�سات عرب ّية ودول ّية داعمة للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.

والأخذ بالنماذج والأ�ساليب امل�ستجدة يف التعامل مع هذه النوعية من

¿ املحور ال�ساد�س :

امل�شروعات االقت�صادية احليوية وذلك فيما يتعلق بجوانبها الت�شغيلية
املختلفة.

مناذج جلمع ّيات وروابط مهن ّية داعمة للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.

المحاور والموضوعات المطروحة للتداول

¿ املحور ال�سابع :
مناذج وجتارب مل�شروعات �صغرية ومتو�سطة يف قطاعات خمتلفة باملنطقة
العربية

تم تحديد �سبعة محاور رئي�سية للتداول والنقا�ش ،بالإ�ضافة �إلى الجل�سة
الختامية وذلك خالل يومي عمل االجتماع ،وهي:

¿ اجلل�سة اخلتامية :

¿ املحور الأول :

احللقة النقا�شية نحو �أطر �إقليم ّية لدعم امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.

امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف �إطار التنمية امل�ستدامة .

وبناء على ذلك� ،سيتم تداول هذه المحاور بالنقا�ش الحر والحوار العلمي

¿ املحور الثاين :

الم�ستفي�ض وبما يواكب خبرات وتجارب ال�سادة الخبراء وممثلي الجهات
والم�ؤ�س�سات الم�شاركة باالجتماع وذلك وفق ًا للإطار المنهجي التالي:

التمويل والدعم امل�ؤ�س�سي للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة .
¿ املحور الثالث :
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وا�ستعرا�ض اخلربات والتجارب الوطنية و مبا يهدف �إىل تعظيم التفاعل
بني امل�شاركني يف �إطار الق�ضايا التي تثريها املحاور واملو�ضوعات املطروحة
للنقا�ش احلر بني الأطراف امل�شاركة ،حيث �ست�شارك  45م�ؤ�س�سة ومنظمة
بهذا االجتماع احليوي من دولة الكويت وعموم املنطقة العربية وممثلني
لعدد من الوكاالت واملنظمات العربية والدولية ،وخرباء عرب ودوليني
من ذوي االخت�صا�ص� ،إ�ضافة �إىل م�شتغلني �شباب من �أ�صحاب امل�شاريع

¿ الإطالع على امل�ستجدات العاملية يف جوانب الإدارة والتنظيم والتمويل
والت�سويق للم�ؤ�س�سات االقت�صادية ال�صغرية واملتو�سطة.

واالخت�صا�ص يف �إدارة وت�شغيل هذه امل�شروعات االقت�صادية.
الجهات والمؤسسات المشاركة

¿ تدار�س بع�ض النماذج التنموية والتجارب الوطنية الناجحة يف ت�أ�سي�س
و�إدارة /حمافظ�/صناديق�/أجهزة متويل ذات العالقة ب�أن�شطة امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة يف املنطقة والأطر التنظيمية والقانونية القائمة على
تنظيم �أعمال و�إدارة هذه امل�ؤ�س�سات.

دولة الكويت
¿ الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية
¿ م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
¿ غرفة جتارة و�صناعة الكويت
¿ اجلمعية االقت�صادية الكويتية
¿ ال�شركة الكويتية لتطوير امل�شروعات ال�صغرية
¿ احتاد امل�صارف الكويتية
¿ احتاد ال�صناعات الكويتية
¿ جامعة الكويت

المشاركون في اجتماع الخبراء اإلقليمي
ي�شارك يف اجتماع اخلرباء الإقليمي نخبة من اخلرباء واملعنيني ب�أو�ضاع
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ال�صغرية واملتو�سطة� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من
االخت�صا�صيني بجهات التمويل والإدارة والإ�شراف والت�شغيل على �أعمال
هذه امل�ؤ�س�سات االقت�صادية باملنطقة العربية وذلك بهدف ا�ستطالع �آرائهم
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¿ اجلامعة الأردنية الأملانية
¿ وزارة التخطيط والتعاون الدويل
اجلمهورية اللبنانية
¿ جمع ّية ال�صناعيني اللبنانيني
¿ م�صرف لبنان
¿ جمموعة االقت�صاد واالعمال
جمهورية م�صر العربية
¿ وزارة الدولة ل�ش�ؤون البيئة
¿ جامعة قناة ال�سوي�س
المنظمات والهيئات العربية و اإلقليمية والدولية
¿ املعهد العربي للتخطيط  -الكويت
¿ اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا)
¿ ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي
¿ امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ص ،جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية
¿ منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية ()UNIDO
¿ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ()OECD
¿ معهد بحوث الهيكلة االقت�صادية  -املانيا()GWS
¿ برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  -الكويت
¿امللتقى الإعالمي العربي

¿ برنامج �إعاده الهيكلة والقوة العاملة ،بالدولة
¿ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
¿ البنك ال�صناعي
¿ الهيئة العامة لل�صناعة
¿ ال�شركة الرائدة للم�شاريع
¿ امل�شروع الوطني لل�شباب الديوان الأمريي
اململكة العربية ال�سعودية
¿ الغرفة التجارية وال�صناعية بالريا�ض
¿ اجلمعية ال�سعودية لريادة الأعمال
¿ وزارة التجارة وال�صناعة
¿ مملكة البحرين
¿ وزارة التنمية االجتماعية
¿ جامعة اخلليج العربي
¿ جمعية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة البحرينية
�سلطنة عمان
¿ وزارة التجارة وال�صناعة
¿ املجل�س الأعلى للتخطيط
اململكة الأردنية الها�شمية
¿ غرفة �صناعة الأردن
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برنامج عمل االجتماع
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اليوم األول  :الثالثاء  6نوفمبر 2012

االستقبال والتسجيل
الجلسة االفتتاحية

الجلسة األولى

08:30

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار التنمية المستدامة

10:45 – 09:30

رئي�س اجلل�سة :د .عادل الوقيان ،الأمني العام ،الأمانة العامة للمجل�س
الأعلى للتخطيط والتنمية ،الكويت

¿ ال�سالم الوطني
¿ تالوة من الذكر احلكيم
¿ كلمة ممثل ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
معايل د .روال د�شتي  -وزير التخطيط والتنمية ووزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س الأمة
¿ كلمة امل�ؤ�س�سات املنظمة .
د .بدر مال اهلل  -مدير عام املعهد العربي للتخطيط
¿ المتحدث الرئيسي

¿ اجتماع الخبراء اإلقليمي  -األهداف واألهمية
�أ .روال جمدالين  -مدير ادارة التنمية امل�ستدامة واالنتاجية  ،اال�سكوا
¿ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية في إطار التنمية
المستدامة

�أ .رمي جنداوي ،رئي�سة ق�سم القطاعات الإنتاجية ،الإ�سكوا

¿ دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة :الدروس
المستفادة عالمياً وإقليمياً
 - Dr. Ulrike Lehrرئي�س دائرة الطاقة املتجدّدة ،معهد بحوث الهيكلة

التنظيم المؤسسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكيت ،تحديات وصعوبات

معاىل د� .أماين بور�سلي ،وزيرالتجارة وال�صناعة ال�سابق ،الكويت.

االقت�صادية � ،GWSأملانيا

الكويت مركز جاذب للمشروعات الصغيرة الشبابية .

�أ� .أبرار امل�سعود  -امل�شروع الوطني لل�شباب -الديوان الأمريي ,الكويت
اســـتراحة

12:30 -11:15

¿

تحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الي النمو األخضر

 - Ms.Lucia Cusmanoمديرة �إدارة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة

وريادة االعمال  -منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي OECD

11:15 – 10:45

¿ نقا�ش عام .

اســـتراحة
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الجلسة الثانية

14:00 -12:45

الجلسة الثالثة

التمويل والدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

16:45 -15:30

البيئة القانونية والتنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

رئي�س اجلل�سة :د .يو�سف الإبراهيم  ،م�ست�شار  -الديوان الأمريي ،الكويت
¿ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدخل التشريعي المطلوب
�أ .عادل ال�صرعاوي ،ع�ضو جمل�س الأمة ال�سابق ،الكويت
¿ تجربة لبنان في تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي للمشروعات الصغيرة

رئي�س اجلل�سة :د� .أحمد ب�شارة ،ع�ضو املجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية،
الكويت
¿ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة العربية
د .عبد اهلل الدردري ،مدير �إدارة التنمية االقت�صادية والعوملة ،الإ�سكوا

والمتوسطة

د� .سعد عنداري ،نائب حاكم م�صرف لبنان

¿ الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة
د.عبد الكرمي الأرحبي ،املدير العام مل�شروع احل�ساب اخلا�ص لتمويل
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي
واالجتماعي .
¿ كيفية تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
�أ .طالل كرمي ،مدير امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية
لتنمية القطاع اخلا�ص ،جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية

¿ تهيئة المناخ المالئم لنمو المشروعات الصغيرة
م .فار�س العنزي  ،مدير ادارة امل�شروعات ال�صغرية  ،برنامج اعادة هيكلة
القوى العاملة و اجلهاز التنفيذي للدولة  -الكويت

¿ دور المصارف الكويتية كداعم في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة

¿ نقا�ش عام

¿ البيئة التنظيمية والقانونية لعمل المنشآت الصغيرة والمتوسة

�أ .ماهر املحروق  ،مدير عام غرفة �صناعة الأردن

اســـتراحة

د .حمد احل�ساوي� ،أمني عام احتاد امل�صارف الكويتية
¿ نقا�ش عام .

اســـتراحة غذاء

15:30 – 14:00

12:45 – 12:30

17

17:00 – 16:45

اليوم الثاني  :األربعاء  7نوفمبر 2012

الجلسة الرابعة :

الجلسة الخامسة :

18:15 -17:00

الجلسة السادسة :

10:30 -09:00

نماذج لجمعيات وروابط مهنية داعمة للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة

مؤسسات عربية ودولية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

بناء القدرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

رئي�س اجلل�سة :معايل �أ .عبد الوهاب الهارون  ،وزير التخطيط والتنمية
الأ�سبق  ،الكويت

رئي�س اجلل�سة :م�شاري اخلالد ،ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
الكويت

¿ بناء القدرات الوطنية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

¿ دور منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )UNIDOفي دعم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

¿ نموذج أمثل لرعاية المشروعات الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي

د .خالد املقود ،مدير �إقليمي ،منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
()UNIDO

د .بدر مال اهلل  ،مدير عام املعهد العربي للتخطيط
د .تركى ال�شمري ،ا�ستاذ التمويل  ،كلية العلوم الإدارية ،جامعة الكويت

رئي�سة اجلل�سة� :أ .روال جمدالين ،مديرة �إدارة التنمية امل�ستدامة
والإنتاجية ،الإ�سكوا
¿ دور جمعية الصناعيين اللبنانيين في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
مجال التنمية المستدامة

م .زياد �ش ّما�س ،ع�ضو جمل�س �إدارة جمع ّية ال�صناعيني اللبنانيني

¿ روابط وجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان

¿ مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تطوير وتنمية المشروعات
االقتصادية النامية

¿ ريادة األعمال في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ثروتي النفط والشباب

�أ .زهرة العجمي ،رئي�سة احتاد �صاحبات املهن والأعمال ،مديرة دائرة
ت�سجيل امل�شاريع ال�صغرية ،وزارة التجارة وال�صناعة� ،سلطنة ُعمان

�أ .في�صل املرتوك ،مدير برنامج تطوير ال�شركات ،م� ّؤ�س�سة الكويت للتقدّم
العلمي

�أ .حممد �أبو ر�ضوان ،خبري برنامج �إعاده هيكلة القوى العاملة واجلهاز
التنفيذي للدولة  ،الكويت

12:00 -10:45

¿ لماذا الداعمون شركاء ال ينجزون .

¿ معوقات نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في األردن

¿ أنشطة االسكوا الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة
العربية
 Dr. Riccardo Mesianoم�س�ؤول �أول �ش�ؤون اقت�صادية ،الإ�سكوا

د� .إيهاب مقابلة ،عميد كلية �إدارة الأعمال ،اجلامعة الأردنية الأملانية
نقاش عام

�أ .خلف ال�ش ّمري ،ع�ضو جمل�س �إدارة الغرفة التجارية وال�صناعية
بالريا�ض ،اململكة العربية ال�سعود ّية
¿ دور الجمعية السعودية لريادة األعمال في تطوير وتنمية المبادرين

¿ وزارة البيئة المصرية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

د .ماجدة �شعيب ،مدير عام الإدارة العامة القت�صاديات البيئة ونظم
الإدارة البيئية ،وزارة الدولة ل�شئون البيئة ،جمهورية م�صر العربية

د� .أحمد ال�شميمري ،رئي�س جمل�س �إدارة اجلمع ّية ال�سعود ّية لريادة الأعمال

نقاش عام

نقاش عام

اســـتراحة
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10:45 – 10:30
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الجلسة السابعة :

13:15 -12:00

الجلسة الختامية :

14:15 -13:15

الحلقة النقاشية نحو أطر إقليمية لدعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة

المحور -نماذج وتجارب لمشروعات صغيرة ومتوسطة في قطاعات
مختلفة بالمنطقة العربية

رئي�س اجلل�سة� :أ .ما�ضي اخلمي�س  -الأمني العام للملتقى الإعالمي العربي

إدارة الحوار والمناقشات :فريق من امل�ؤ�س�سات املنظمة لالجتماع

¿ في قطاع الصناعات التحويلية

د� .سلطان الثعلي� ،صاحب م�شروع يف جمال �صناعة البال�ستيك ،اململكة
العربية ال�سعودية

محاور الحلقة النقاشية:

¿ �صيغ ومناذج للنهو�ض بامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة فى املنطقة
العربية .
¿ دور التعاون والتكامل الإقليمي فى النهو�ض بامل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة .
¿ تطوير �آليات متويل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة واال�ستفادة من
�صناديق التمويل الإقليمية والدولية .
¿ �سبل دعم م�شروعات �صغرية ومتو�سطة مالئمة لفئات املجتمع :ال�شباب
واملر�أة .

¿ في قطاع الطاقة المتجددة

�أ� .سامل الر ّي�س� ،صاحب م�شروع يف جمال الطاقة املتجددة  -فل�سطني.
¿ في قطاع التعليم والتدريب

د .ح�سني املهدي� ،صاحب م�شروع يف جمال التعليم  -مملكة البحرين
¿ في قطاع الصناعات النسيجية

�أ .مقبول احلربي� ،صاحب م�شروع يف جمال �صناعة املن�سوجات ،اململكة
العربية ال�سعودية
¿ في قطاع الصناعات الغذائية

�أ .راكان الف�ضالة � ،صاحب م�شروع يف جمال الغذاء  -الكويت

اســـتراحة غداء

نقاش عام
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15:15 – 14:15

