BACKGROUND
Small and medium-sized enterprises (SMEs) and startups are the main drivers of economic growth, creating jobs and
generating income, and also play an important role in alleviating poverty and reducing unemployment, particularly among
young people. According to the World Bank, SMEs that operate in the Public sector contribute to about 60% of total
employment and to about 40% of the national income in emerging economies, and contribute to creating 4 out of every
5 new jobs in the public sector. This ratio increases significantly when calculating the contribution of SMEs operating in
the private sector economy.
In the Arab region, World Bank reports indicate that there are more than 21.3 million enterprises in the MSMEs category.
These projects contribute more than 50% of the GDP of the region (in Jordan it contributes to about 45% of the total
GDP). MSMEs share of the total number of establishments is between 90% and 99%. They are considered also a
major contributor in employment in the Arab region as a whole, accounting for 20 to 40% of official employment in the
private sector, and may reach 16% of total employment, including employment in the public sector and non-governmental
organizations.
Experiences all over the world, including the Arab countries, has shown that SMEs and startup companies are more
resilient to the changes, crises and economic fluctuations than large enterprises. Subsequently, to promote this sector
and to activate its developmental role in general, and its role in creating employment opportunities in particular, should
be a pivotal objective for the Arab countries, because of its importance in combating unemployment (unemployment rate
in the Arab world is 10% and 28% among Arab youth) and for its contribution in increasing the industrial added value,
enhancing the competitiveness of the productive sector, enhancing innovation efforts and diversifying the economy.
Startup companies in the Arab public & private sectors are witnessing steady growth and are undertaking important steps
to enhance these companies.
UAB, and through its quest to develop and enhance SMEs & Startup companies, found out that the Arab countries should
adopt several measures aimed at supporting these companies, such as establishing credit records and funds, providing
subsidized loans and secured loans, building and upgrading technical and human capacities, facilitating registration
and licensing procedures, develop mechanisms for loan Guarantee, etc... However, there are many challenges facing
the growth and competitiveness of SMEs in the Arab countries, some of which are the lack of expertise and skills,
the weakness in export potentials and dealing with external markets, weak innovation and slow adoption of modern
management and ICT.
The real challenge facing SMEs and emerging companies in the Arab region remains access to finance because of
inadequate safeguards arrangements and credit information infrastructure in many Arab countries, making it difficult for
banks to properly assess risks, as well as gaps in frameworks To enforce contracts that increase potential losses of banks
in defaults. The high rate of non-performing loans in a number of Arab countries could lead to tightening credit policies of
banks and make them more selective and conservative in the management of their credit portfolios.
UAB forum on "Financing SMEs & Start-up Companies" seeks to highlight the importance of this sector for the economic
growth and development of the Arab region and to discuss the challenges of growth of these projects and companies,
especially the financing constraints, and how to create an environment conducive to their growth and development in
order to play a bigger role. In creating jobs, specifically how to work with banks and financial institutions to develop their
financing mechanisms.
It will also tackle the latest amendments made to international and regional initiatives, policies, and regulations in the
aftermath of the global financial crisis. The Forum will be hosting elite and distinguished experts from the Arab world and
from international specialized institutions who will discuss the strategies and tools that can directly or indirectly contribute to
financial stability.

الخــلــفــيــة
ُتع ّد املرشوعات الصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة املحرّك الرئييس لتحفيز النمو االقتصادي ،وخلق فرص العمل ،وتوليد الدخل،
كما تلعب دورا ً هاما ً يف التخفيف من وطأة الفقر وخفض البطالة خاصة بني الشباب .وبحسب البنك الدويل ،تساهم املرشوعات الصغرية
واملتوسطة التي تعمل يف القطاع الرسمي بنحو  60%من إجمايل العمالة وحوايل  40%من الدخل القومي يف االقتصادات الناشئة ،كما
تساهم يف خلق  4من بني كل  5فرص عمل جديدة يف القطاع الرسمي ،وترتفع هذه النسب بشكل ملحوظ عند احتساب مساهمة املرشوعات
الصغرية واملتوسطة التي تعمل يف االقتصاد غري الرسمي.
اما يف املنطقة العربية ،فتشري بيانات البنك الدويل إىل أنه يوجد أكثر من  21.3مليون منشأة ضمن فئة املرشوعات الصغرية واملتوسطة
ومتناهية الصغر .وتساهم هذه املرشوعات بأكثر من  50%من الناتج املحيل اإلجمايل للمنطقة (وتساهم بنحو  45%من الناتج املحيل
اإلجمايل يف األردن بالتحديد) وتقدر نسبتها من إجمايل عدد املنشآت بني %90و .99%كما ُتعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة مساهما ً
رئيسيا ً يف التوظيف يف املنطقة العربية ككل ،حيث تمثل ما بني  20اىل  40%من العمالة الرسمية يف القطاع الخاص ،وقد تصل إىل 16%
من إجمايل العمالة بما يف ذلك العمالة يف القطاع العام واملنظمات غري الحكومية.
وقد أثبتت التجربة يف دول العالم ومن بينها الدول العربية ،أن املرشوعات الصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة هي أكثر قدرة عىل
الصمود يف مواجهة املتغيرّ ات واألزمات والتقلّبات االقتصادية من املرشوعات الكبرية .لذللك فإن النهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره
التنموي بصفة عامة ،ودوره يف إيجاد فرص عمل بصفة خاصة يجب أن يكون هدفا ً محوريا ً وهاما ً يف الدول العربية ،نظرا ً ألهميّته يف
مكافحة البطالة (نسبة البطالة يف العالم العربي  10%وتخطت  28%بني الشباب العربي) ،وملساهمته يف زيادة القيمة املضافة الصناعية،
وتحسني تنافسية القطاع اإلنتاجي ،وتعزيز جهود االبتكار وتنويع االقتصاد .كذلك وتشهد الرشكات الناشئة يف املنطقة العربية نموا ً
مضطردا ً وخطوات هامة لتعزيزها من القطاعني العام والخاص.
وسعيا ً من إتحاد املصارف العربية لتعزيز وتطوير هذه املرشوعات ،نجد ان عىل الدول العربية اتخاذ العديد من التدابري الهادفة إىل
دعم املرشوعات الصغرية واملتوسطة وكذلك الرشكات الناشئة ،مثل إنشاء صناديق تمويل وسجالت ائتمانية ،وتوفري القروض املدعومة
والقروض املضمونة ،وبناء ورفع القدرات الفنية والبرشية والتقنية فيها ،وتسهيل إجراءات التسجيل والرتخيص ،وتطوير آليات ضمان
القروض ،وغريها من اإلجراءات .إال أن هناك العديد من التحديات التي تواجه نمو وتنافسية املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الدول
العربية من بينها نقص الخربات واملهارات ،وضعف إمكانيات التصدير والتعامل مع األسواق الخارجية ،وضعف القدرة االبتكارية ،والبطء
يف تبنّي وسائل اإلدارة الحديثة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويبقى التحدي الحقيقي الذي يواجه الرشكات الصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة يف املنطقة العربية هو امكانية الوصول إىل التمويل،
وذلك بسبب عدم كفاية ترتيبات الضمانات والبنية التحتية للمعلومات االئتمانية يف العديد من الدول العربية ،مما يصعب عىل املصارف
تقييم املخاطر بشك ٍل صحيح ،باإلضافة إىل وجود ثغرات يف األطر القانونية إلنفاذ العقود والتي تزيد من الخسائر املحتملة للمصارف يف
حاالت التعثر .كما أن ارتفاع نسبة القروض املتعثرة يف عدد من الدول العربية قد يؤدي إىل تشدد السياسات االئتمانية للمصارف وجعلها
أكثر انتقائية وتحفظا ً يف إدارة محافظها االئتمانية.
وعليه ،يسعى اتحاد املصارف العربية من خالل منتدى «تمويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة» اىل اإلضاءة عىل أهمية
هذا القطاع بالنسبة للنمو االقتصادي والتنمية يف املنطقة العربية ،ومناقشة تحديات نمو هذه املرشوعات والرشكات وبخاصة معوقات
التمويل ،وكيفية إيجاد بيئة مواتية لنموها وتطويرها بهدف لعب دور أكرب يف خلق فرص العمل ،وبالتحديد كيفية العمل مع املصارف
واملؤسسات املالية لتطوير آليات تمويلها.

المحاور والموضوعات:

TOPICS OF DISCUSSION

•سياسات الشمول املايل كمنطلق لدعم املرشوعات
الصغرية واملتناهية الصغر وتنمية اإلبداع واالبتكار
»» التحديات والعوائق التي تعرقل إنتشار وتوسع الرشكات
		 الناشئة يف مجال التكنولوجيا املالية يف العالم العربي
»» مستقبل العالقات بني املصارف واألسواق املالية يف مجال
		 التمويل :منافسة أو رشاكة
»» اإلسرتاتيجيات املرصفية وآليات دعم وتمويل املرشوعات		
		 الصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة

• Financial inclusion policies as a
platform to support MSMEs and develop
creativity and innovation
»Challenges
»
and obstacles facing the expansion
		 of FinTech start-ups in the Arab world
»Future
»
		 of the Relationship between Banks
		 		 & Capital Markets in terms of financing:
Competition or Partnership
»Strategies
»
		 & and mechanisms to support
		 finance SMEs & start-ups

•دور القطاع املرصيف واملؤسسات املالية الدولية ومؤسسات
ضمان القروض يف دعم املرشوعات الصغرية واملتوسطة
وتمويلها
»»تطوير آليات ضمان القروض والتحديثات الرضورية 		
ملجارات التكنولوجيا املالية
		
»»دور مصارف األعمال يف إدراج الرشكات الصغرية
واملتوسطة يف سوق األسهم واألوراق املالية
»»سياسات تنويع مصادر رؤوس األموال لدى الرشكات 		
الصغرية واملتوسطة
»» املخاطر االئتمانية يف تمويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة
		 وآليات التحليل االئتماني والتحوط املتاحة

• The role of the banking sector,
International Financial Institutions & Loanguarantee Institutions in supporting and
”financing SMEs
»Developing
»
		 loan guarantee mechanisms and
		 the necessary updates needed for FinTech
»The
» role of Investment banks in listing SMEs in
		 the stock market and securities
»Capital
»
Diversification policies for SMEs
»Credit
»
risk in financing SMEs and the available
		 credit analysis and hedging mechanisms

•تمويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة

• Financing SMEs & Start-Up Companies

•املمارسات الجيدة يف سياسات التمويل للمرشوعات   
الصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة
»»اإلسرتاتيجيات البديلة لتمويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة
»» دور املصارف اإلسالمية وآليات التمويل الرشعية املتاحة
»»إعادة جدولة ديون الرشكات الصغرية واملتوسطة واآلليات
		 املرصفية املتاحة :إشكالية القروض املبارشة مقابل مصادر
		 إعادة الرسملة األخرى

• “Good Practices for SMEs & Start-ups
”Financing Policies
»Alternative
»
strategies for financing SMEs
»The
		 » role of Islamic banks and the available
		 Shariah financing mechanisms
»Rescheduling
»
debts of SMEs and the available
		 banking mechanisms: the issue of direct loans
		 V/S other recapitalization sources

•توقعات وتجارب الرشكات الناشئة فيما يتعلق بالحصول
عىل التمويل “
(يعرض خاللها عدد من مؤسيس الرشكات الناشئة وجهات
		 نظرهم وتجاربهم حول املوضوع يف مراحل مختلفة)

• Expectations and experiences of Startup
Companies financing
		 (A number of startup founders will present their
)experiences & views at different stages

:هيكلية المنتدى
•تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة من قبل كبار املصرفيني ورجال االعمال واملؤسسات اليت تعنى
. إضافة اىل املؤسسات املالية واملصرفية،باملشروعات الصغرية واملتوسطة والشركات الناشئة
•دراسة جتارب وحاالت عملية تعرضها جمموعة من رواد ورائدات األعمال حول إنشاء وإدارة املشروعات الصغرية
.واملتوسطة
 يضم املؤسسات والشركات الراعية حبيث يشكل فرصة إلقامة وتطوير،•تنظيم معرض مصاحب لفعاليات املنتدى
.عالقات جتارية بينها

المشاركة في المنتدى
•من خالل احلضور واالستفادة من النقاشات القيمة اليت سوف جتريها جمموعة من املتحدثني املعروفني على
. ولقاء خرباء آخرين من اجلهات اإلقليمية والدولية،املستوى الدولي
 إبراز العالمات،•من خالل رعاية فعاليات املنتدى واالستفادة من جمموعة واسعة من االمتيازات (التسويق
).... اخل، والظهور يف وسائل اإلعالم،التجارية
STRUCTURE OF THE FORUM
• Presenting working papers and panel discussions moderated by senior bankers, businessmen, and firms
interested in SMEs and START-Up Companies, in addition to financial and banking institutions.
• Real life case studies presented by entrepreneurs about establishing and managing SMEs.
• An exhibition accompanying the forum, which includes the sponsoring institutions, allowing for the
establishment and development of commercial relationships.

PARTICIPATING IN THE FORUM
• By attending this forum and benefiting from the valuable discussions brought by internationally renowned
speakers, and meeting fellow peers from the regional and international fronts
• By sponsoring the activities of the forum and benefiting from the wide range of privileges (marketing,
branding, media recognition, etc…)

For more information and registration in the forum kindly send an email to
uab-conferences@uabonline.org & uab-jordan@uabonline.org, or visit UAB website: www.uabonline.org
For information on sponsoring the forum kindly send an email to pr@uabonline.org
and uab-jordan@uabonline.org, or visit UAB website: www.uabonline.org

