
الثاني كانون  يناير/   22-20
األقصر /  جمهورية مصر العربية 2022فندق سونستا سان جورج

مؤتمر:
مستقبل المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة: رؤية 2030

المصري المركزي  البنك  محافظ  معالي  رعاية  تحت 
عامر حسن  طارق  األستاذ 



الخلفية 
يُعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وعلى الرغم من أنه مازال هناك حالة من عدم اليقين حول 
التأثيرات الكاملة لهذه األزمة غير المسبوقة على االقتصاد العالمي وتداعياتها على القطاعات المختلفة، حيث أدت إلى العديد من التغييرات االقتصادية 

واالجتماعية السلبية الكبيرة.

وعلى الرغم من أن هناك شبه اتفاق من قبل أغلب المؤسسات أن هذه األزمة هي األعمق واألشد تأثيراً، إال أنه مازال هناك إمكانية كبيرة لتحقيق العديد من 
النتائج اإليجابية التي تساهم في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل العصر الرقمي، وخاصة في موازاة العديد من التدابير والمبادرات التي 

انتهجتها الحكومات والمصارف المركزية والمؤسسات إزاء جائحة كورونا.

ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يتناول المبادرات والتدابير االستراتيجية التي تبنتها الحكومات والمصارف المركزية والمؤسسات في مواجهة جائحة 
كورونا، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل العصر الرقمي، والتطورات التكنولوجية المتالحقة التي قدمت 

العديد من الفرص الداعمة لتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتساهم في مواجهة العديد من التحديات الناجمة عن الجائحة. 

األهداف : 
مناقشة دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 	 
استعراض التدابير والمبادرات الحكومية والمصارف المركزية وأثرها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل جائحة كورونا 	 
مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا	 
عرض الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 	 
آليات التمويل األخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره في دعم التنمية المستدامة	 

والمواضيع  المحاور 
التدابير والمبادرات الحكومية والمصارف المركزية وأثرها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل جائحة كورونا   •

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  •
التمويل األخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم أهداف التنمية المستدامة  •

رؤية 2030 في ما خص الفجوة المستقبلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة   •
 •)I-Score(   نظام تقييم عمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة      
      االبتكار وريادة األعمال ودعم المشروعات الناشئة • 
      إدارة مخاطر ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء تداعيات جائحة كورونا • 

نظم التقييم االئتماني البديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل العصر الرقمي  •
تطبيقات الذكاء االصطناعي وآليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: الفرص والتحديات  •

تمويل سالسل التوريد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي  •
تعزيز الشمول المالي الرقمي ودوره في تمكين المرأة    •
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هيكلية المؤتمر
	  تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة تجريها نخبة مختارة ومميزة من الخبراء والمحاضرين من القطاعين المصرفي والمالي   

والمعروفين على المستوى المحلي اإلقليمي والدولي.

	  تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المؤتمر، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة إلقامة وتطوير عالقات تجارية بينها.

المشاركون  المستهدفون
قيادات البنـوك العـربيـة ومؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة	 
المؤسسات والبنوك والهيئات الدولية واإلقليمية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة	 
مؤسسات دعم االبتكار وريادة األعمال	 
مدراء وموظفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصارف	 
مدراء وموظفي إدارات مخاطر ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة	 
العاملون في إدارات االئتمان والمتابعة واإلدارة القانونية	 
مدراء وموظفي إدارة التفتيش والرقابة الداخلية	 
المدراء التنفيذيون لمنظمات المجتمع المدني المهتمون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة	 
المستثمرون وأصحاب المشاريع المهتمون في بناء العالقات االقتصادية وتوسيع شبكة أعمالهم	 
غرف التجارة والصناعة	 
ممثلو هيئات االستثمار 	 

#unionofarabbanks

Follow us on social medias www.uabonline.org

رسوم المشاركة: 

 750$ /أعضاء                  900$/ غير أعضاء

طريقة الدفع:

Please find below our account in USD at Arab Bank- Jordan 
Arab Bank – Amman – Jordan  Shmeisani Branch 

Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10

Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks 

 uab-conferences@uabonline.org  للمزيد من المعلومات والتسجيل الرجاء التواصل على البريد اإللكتروني
  www.uabonline.org  او زيارة موقع االتحاد 



Under the Auspices of H.E. the Governor of the Central Bank of Egypt
Mr. Tarek Hassan Amer

CONFERENCE:

The Future 
of Small & Medium Enterprises: 
Vision 2030

2022 20-22 JANUARY 
SONESTA ST. GEORGE HOTEL

LUXOR / EGYPT  



BACKGROUND 

 OBJECTIVES:
	 Discussing the role of SMEs in achieving the sustainable development goals
	 Highlighting governments and central banks measures and initiatives to support SMEs during COVID-19 

crisis, and their impact
	 Discussing the opportunities and challenges facing SMEs financing in light of COVID-19 pandemic 
	 Presenting digital banking services provided to SMEs
	 Highlighting the mechanisms of green financing for SMEs and their role in supporting sustainable 

development 

Small and Medium Enterprises (SMEs) are among the most affected sectors by the repercussions of 
COVID-19, despite the fact that there is still uncertainty about the full impact of this unprecedented crisis 
on the global economy and its repercussions on different sectors, which has already led to considerable 
negative economic and social developments. 

Although there is a general agreement that this crisis is the deepest and the most influential one, there is 
great potential to record positive outcomes, which could contribute to the growth of the SMEs sector in light 
of digital age, especially in parallel with the many measures and initiatives pursued by governments, central 
banks, and other institutions to face the pandemic. 

Hence, the importance of this coference emerges from highlighting the initiatives and strategic measures 
adopted by governments, central banks and other institutions to confront the pandemic, the role of SMEs 
in achieving the sustainable development goals in the light of the digital age, the successive technological 
developments that provided many supportive opportunities to facilitate SMEs financing, and from addressing 
the challenges arising from the pandemic.

TOPICS OF DISCUSSION:
• Governments and central banks measures and initiatives and their impact on 

supporting SMEs during COVID-19 crisis
• The role of SMEs in achieving sustainable development goals 
• Green finance for SMEs to support sustainable development goals 
• Vision 2030 concerning the future gap of SMEs financing
• Innovation, entrepreneurship and start-up support 
• I-Score: SME Grading
• SME Credit risk management during Covid-19 pandemic
• Alternative credit assessment systems for SMEs in the digital age 
• Artificial Intelligence Applications and Digital Financing Mechanisms for SMEs: 

opportunities and challenges 
• Supply chain finance for SMEs in the digital age 
• Promoting digital financial inclusion and its role in women empowerment 

Vision 2030

The Future of



CONFERENCE STRUCTURE
	 Presenting working papers and holding in-depth discussion sessions by well-known and 

distinguished group of experts from the banking and financial sectors.

	 Organizing an exhibition accompanying the coferences's activities, including sponsoring 
institutions, which constitutes an opportunity to establish and develop business relations. 

TARGET PARTICIPANTS: 
	 Leaders of Arab banks and SMEs financing institutions 
	 International and regional institutions, banks, and agencies supporting SMEs
	 Institutions supporting innovation and entrepreneurship
	 Managers and staff of SMEs sector in banks 
	 Managers and staff of SMEs credit risk departments 
	 Credit, follow-up, and legal departments staff
	 Managers and staff of inspection and internal control departments 
	 Executive directors of civil society organizations concerned with SMEs 
	 Investors and entrepreneurs interested in building economic relations and expanding business networks 
	 Chambers of Commerce and Industry 
	 Representatives of Investment Authorities

PARTICIPATION  FEES:

 $750 /UAB Members                $900/ Non - UAB Members

MEANS OF PAYMENT

Please find below our account in USD at Arab Bank- Jordan 
Arab Bank – Amman – Jordan  Shmeisani Branch 

Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10

Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks 

For more information and registration in the conference kindly send an email to:
uab-conferences@uabonline.org or visit UAB website: www.uabonline.org  


