


خـلـفـيـة عـامـة :
          

قطاع  تطوير  هدف  وأصبح  الدول،  ىف  االقتصادي  النمو  لعجلة  الرئيسية  املحركات  إحدى  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  ُتعد 
املرشوعات الصغرية واملتوسطة من األولويات االقتصادية واالجتماعية للدول بشكل عام والدول النامية بشكل خاص، السيما ىف 

االقتصادية واالجتماعية. التنمية  البطالة ورفع معدالت  العمل ومواجهة مشكلة  لخلق فرص  املتزايدة  الحاجة  ظل 

كما ُيعد التمويل من أهم املتطلبات األساسية لتنمية وتطوير املرشوعات الصغرية واملتوسطة، حيث تواجه معظم تلك املرشوعات 
صعوبة ىف الحصول عىل التمويل من املصارف، نظراً الرتفاع درجة املخاطر االئتمانية للعديد منها وصعوبة توفريها الضمانات 

املخاطر. تلك  املطلوبة من قبل املصارف لتخفيف حدة 

التنمية  تحقيق  اىل  الهادفة   2015 لسنة   )7( رقم  تعليماته  بإصدار  العراقي  املركزي  البنك  اهتم  فقد  املنطلق  هذا  ومن 
والتي  املتميزة  املهارات  ذات  العاملة  القوى  وتشغيل  واملتوسطة  الصغرية  اإلقتصادية  املشاريع  ودعم  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
تللك املشاريع  إقراض  املال لغرض  العراقي مبلغا من  املركزي  البنك  تؤسس إلقراض املشاريع الصغرية واملتوسطة. ويخصص 
عن طريق املصارف العاملة يف العراق والراغبة يف اإلنضواء تحت هذا املرشوع )مرشوع إقراض املشاريع الصغرية واملتوسطة( 
والرتبوية  الصحية  الخدمات  وقطاع  التجاري،  اإلسكان،  الصناعي،  الزراعي،  القطاع  ومنها  القطاعات  مختلف  تستهدف  والتي 

والساحية.

وتطبيق  إعداد  وكيفية  وأهميتها  الصغر  واملتناهية  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  تعريف  عىل  الضوء  الدورة  هذه  ستلقي 
االسرتاتيجية التمويلية لها، كما ستتناول أسس دراسة ومنح ائتمان املرشوعات الصغرية واملتوسطة ىف إطار تطبيقى مع كيفية 
اآلليات ىف  لتلك  الفعىل  التنفيذ  املديونيات بشكل يساهم ىف  الفعالة وسياسة تحصيل  املتابعة  االئتمانية من خالل  املخاطر  إدارة 

املصارف. 

أهداف الدورة:
	

يف نهاية هذه الورشة، سوف يصبح املشاركون على معرفة معمقة مبا يلي:
الصغر	  واملتناهية  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  مفهوم 
واملتوسطة	  الصغرية  املرشوعات  تمويل  والدولية يف  العربية  التجارب  العراقية وبعض  التجربة 
واملتوسطة 	  الصغرية  املرشوعات  تمويل  اسرتاتيجية 
واملتوسطة  	  الصغرية  املرشوعات  تمويل  تواجه  التى  التحديات 
الصغرية واملتوسطة 	  كيفية دراسة ومنح قروض املرشوعات 
الصغرية واملتوسطة	  ادارة مخاطر املرشوعات  اساليب 
واملتوسطة	  الصغرية  املرشوعات  مديونيات عمالء قروض  متابعة وتحصيل  كيفية 
الورشة	  العملية عىل كافة موضوعات  الحاالت  الصغرية واملتوسطة من خالل  العملية ىف تمويل املرشوعات  التطبيقات 

املوضوعات :

أوالً : مفهوم املرشوعات الصغرية واملتوسطة :
تعريف املرشوعات الصغرية واملتوسطة	 
خصائص املرشوعات الصغرية واملتوسطة وأهميتها 	 
التحديات التى تواجه املرشوعات الصغرية واملتوسطة	 
 	 Start-Up ريادة األعمال واملرشوعات الجديدة
التجارب الدولية ىف تنمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة	 

ثانياً  : آليات دعم املرشوعات الصغرية واملتوسطة :
تعريف البنك املركزي العراقي للمرشوعات الصغرية واملتوسطة	 
الصغرية 	  املرشوعات  لتمويل  العراقي  املركزي  البنك  مبادرة 

واملتوسطة 
دور مؤسسات ضمان مخاطر االئتمان ىف تيسري الحصول عىل التمويل  	 

واملتوسطة 	  الصغرية  املرشوعات  تنمية  ىف  املايل  الشمول  دور 
ومتناهية الصغر

الصغرية 	  املرشوعات  تنمية  ىف  ودورها  األعمال  حاضنات 
واملتوسطة ومتناهية الصغر

الصغرية  املرشوعات  لتمويل  املرصفية  االسرتاتيجية   : ثالثاً 
واملتوسطة :

اسرتاتيجية البنوك ىف تمويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة 	 
إعداد وصياغة اسرتاتيجية املرصف لتمويل املرشوعات الصغرية 	 

واملتوسطة
العوامل املؤثرة ىف نجاح االسرتاتيجية 	 
الصغرية 	  للمرشوعات  املقدمة  والخدمات  املنتجات  تطوير 

واملتوسطة 



 	 Product Program إعداد الربامج التمويلية لإلقراض
متطلبات تطبيق االسرتاتيجية 	 
التطبيقات العملية 	 

رابعاً : أساليب تمويل وتنمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة 
ومتناهية الصغر - تجارب عربية:

بنك تمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة 	 
بنك التضامن للتمويل متناهي الصغر 	 
 	Clusters آليات تمويل الشبكات العنقودية

ومتناهية  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  تمويل   : خامساً 
الصغر :

املشكالت التمويلية التى تواجه املرشوعات الصغرية واملتوسطة 	 
خصائص ومالمح تمويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة 	 
الفئات املستهدفة من املرشوعات الصغرية واملتوسطة 	 
القروض والتسهيالت للمرشوعات الصغرية واملتوسطة	 
الضمانات املقدمة من قبل املرشوعات الصغرية واملتوسطة 	 
مراحل وإجراءات منح ائتمان املرشوعات الصغرية واملتوسطة 	 
آليات وبرامج اإلقراض متناهى الصغر 	 
االستعالم االئتماني ورشكات االستعالم الخارجية	 
املتابعة االئتمانية للمرشوعات الصغرية واملتوسطة 	 
إدارة الديون املتعثرة  	 
التطبيقات العملية	 

الصغرية  املرشوعات  محفظة  مخاطر  إدارة   : سادساً 
واملتوسطة :

 	 – العمالء   ( واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  تمويل  مخاطر 
املحفظة (

نماذج تقييم الجدارة االئتمانية والتصنيف االئتماني للمرشوعات 	 
الصغرية واملتوسطة

إدارة مخاطر محفظة قروض املرشوعات الصغرية 	 
قياس وإدارة مخاطر الرتكز االئتماني 	 
قياس مخاطر محفظة املرشوعات الصغرية واملتوسطة	 
التطبيقات العملية 	 

املشاركون املستهدفون:	
مدراء وموظفو املرشوعات الصغرية واملتوسطة 	 
مدراء واخصائيو التمويل متناهي الصغر	 
ائتمان املرشوعات الصغرية واملتوسطة 	  مدراء وموظفو مخاطر 

واملتناهية الصغر 
إدارة التفتيش والرقابة الداخلية 	 
العاملون ىف إدارات االئتمان واملتابعة ومعالجة الديون املتعثرة 	 
مسئولو اإلدارة الوسطى	 
مدراء الفروع وذوي العالقة 	 

       منهجية التدريب 

عىل  الحصول  للمشارك  تضمـن  التدريـب  اسرتاتيجيـة 
املعلومات من خالل: 

والحاالت 	   ، العلمية  )املادة  املشارك.  دليل  خالل  من   - املطبوعة 
العلمية(

 	  Power Point املرئية – من خالل رشح نظري باستخدام الرشائح
تقديم أمثلة وحاالت عملية ومناقشتها مع املشاركني 	 
منقاشات متبادلة )بناءة( بني املحارضين واملشاركني	 
ومناقشتها 	  الربنامج  وقت  من   60% تمثل  العملية  الحاالت 

 Brain Storming باستخدام أسلوب العصف الذهني

  
     احملاضـر:

الدكتور/ أمحد فؤاد حممد خليل

نائب أول مدير عام قطاع املشروعات الصغرية 
واملتوسطة ، بنك مصر

حاصل عىل درجة الدكتوراه ىف بناء نماذج التنبؤ باملخاطر وفقاً 	 

 II ملقررات بازل

حاصل عىل درجة املاجستري ىف ادارة ومعالجة الديون املتعثرة ىف 	 

املصارف

مدرس غري متفرغ بكلية ادارة االعمال – جامعة املستقبل / مرص	 

مدرس غري متفرغ لطلبة الدراسات العليا بكلية التجارة –جامعة 	 

عني شمس 

ناقش وارشف عىل رسائل املاجستري والدكتوراه ىف جامعة القاهرة 	 

وجامعة عني شمس

خربة مرصفية الكثر من 25 عاماً ىف األعمال املرصفية .	 

خبري ومحارض ىف العديد من املؤسسات التدريبية املتخصصة ىف 	 

املجاالت املرصفية أهمها : إتحاد املصارف العربية ، مؤسسة النقد 

السعودي ، املعهد املرصيف املرصى ، اتحاد بنوك مرص ، الجامعة 

من  العديد  قدم  حيث   ، اجفندة   ، االسكوا    ، بالقاهرة  االمريكية 

املخاطر  إدارة  و  بازل  مقررات  يف  والندوات  التدريبية  الربامج 

املرصفية وتمويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة والشمول املاىل 

االئتماني9   والتصنيف   ، املايل  واالستقرار   ، االئتماني  والتصنيف 

 IFRS و
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