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إدارة المتأخرات للمشروعات متناهية الصغر
					
عدد الساعات12 :

كود البرنامج35002 :

إلى من يوجه البرنامج:
المصرفيين العاملين بوحدات التمويل متناهي الصغر بالبنوك ،ممن يٌسند إليهم  -أو سيُسند إليهم  -مهام
ومسؤوليات تتعلق بإدارة المتأخرات للمشروعات متناهية الصغر.
وصف البرنامج:
تم تصميم هذا البرنامج خصيصاً من أجل تقديم أدوات تساعد على تنمية مهارات المصرفيين العاملين بوحدات
التمويل متناهي الصغر بالبنوك المصرية واضعاً في االعتبار أهمية إدارة المتأخرات وتسعير الفائدة .وذلك حتى
يتسنى تأمين مستقبل ناجح للبنك وخفض المخاطر حيث تؤثر المتأخرات وتسعير الفائدة على استمرارية عمل
البنوك في تقديم الخدمات التمويلية لقطاع الصناعات متناهية الصغر.
أهداف البرنامج:
•تحديد تكاليف المتأخرات واالمتناع عن السداد و قياس األثر المالي للمتأخرات واإلمتناع عن السداد.
•شرح كيفية قياس المتأخرات وكيفية التحكم فيها
•تطبيق األسس العلمية في تسعير الفائدة.
محتويات البرنامج:
الجزء األول :تحليل أسباب وتكاليف المتأخرات للتمويل األصغر
•ماهية المتأخرات وأسبابها
•حساب تكاليف المتأخرات واالمتناع عن السداد
•األثر المالي للمتأخرات واالمتناع عن السداد
الجزء الثاني :قياس المتأخرات وكيفية التحكم فيها
•محفظة القروض
•المعالجة المحاسبية لمخصص الديون المعدومة ،ومصروف الديون المشكوك في تحصيلها
•أثر كل من مصروف الديون المشكوك في تحصيلها ،والمخصص ،والديون المعدومة على القوائم المالية
•العوامل المؤثرة في إدارة المتأخرات
•كيفية التحكم في المتأخرات
•الركائز األساسية لمنع المتأخرات
الجزء الثالث :تحديد أسعار الفائدة للتمويل متناهي الصغر
•مفاهيم حساب نسب الفوائد
•تحديد أسعار فائدة تكفل تحقيق االستمرارية
•طريقة حساب نسب الفائدة التي تحقق االستدامة
•الفائدة الفعالة
•مواجهة الحواجز التي تحول دون تحقيق أسعار فائدة مستدامة
•االستراتيجية المقترحة لإلدارة الفعالة للمتأخرات
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استراتيجية التقييم:
سيتم تقييم المتدربين بناء على تفاعلهم أثناء البرنامج ومشاركتهم فى التدريبات
اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:
 1وحدة تعليم مستمر
اللغة المستخدمة:
العربية
متطلبات الحضور:
يتطلب هذا البرنامج خبرة مصرفية ال تقل عن ثالث سنوات وخبرة بإدارة المشروعات المتناهية الصغر ال تقل عن سنة.
هذا البرنامج يؤهلك إلى حضور:
ال يوجد
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