المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إدارة مخاطر المعامالت المصرفية للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة
        

عدد الساعات24 :

              كود البرنامج11031 :

إلى من يوجه البرنامج
المصرفيون ممن لديهم مسئوليات مصرفية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنا هؤالء المتعاملين
مباشرة مع العمالء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآخرين ممن يعملون بفرق إدارة المخاطر وإدارات االئتمان
وإدارة الفروع والمراقبة الداخلية.

حزمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وصف البرنامج
سيعمل هذا البرنامج على تأهيل المصرفيين للتعرف علي األسباب الرئيسية للمخاطرة في معامالت المشروعات
الصغيرة والمتوسطة المصرفية ،وكذلك األدوات والعمليات والتنظيمات الالزمة إلدارة هذه المخاطر .يقوم البرنامج
أيضا بتعريف المتدربين على عناصر النجاح وأفضل الممارسات الدولية الالزمة لفاعلية إدارة مخاطر التعامالت
المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أهداف البرنامج
•تعريف االتجاهات العالمية في إدارة المخاطر وضوابطها
•شرح مخاطر المعامالت المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
•تطبيق أدوات إدارة مخاطر المعامالت المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
•شرح عملية إدارة مخاطر المعامالت المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
محتويات البرنامج
الجزء األول :التوجهات األساسية في إدارة المخاطر
•مقدمة ونظرة عامة
•ثقافة االئتمان
•التوجهات العالمية في إدارة المخاطر
•مدى نمو المخاطر التقليدية
•األدوات المتاحة للمخاطر المصرفية
•اإلجراءات الحاكمة وآثارها
الجزء الثاني :إدارة المخاطر المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – اوجه االختالف
•الخصائص المختلفة لمعامالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرفية
•أثرمخاطر محددة على معامالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرفية
•حزمة األدوات الالزمة إلدارة المخاطر في المعامالت المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الجزء الثالث :إدارة المخاطر المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – األدوات
•الكتيبات اإلرشادية
•النصائح
•التقييم االئتماني
•أنظمة التحذير المبكر
•الموارد البشرية والتدريب
•التفتيش
•االختبار تحت ضغط
•حزمة إعادة عملية التفاوض (للمحافظ المالية)

صفحة 189

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
•التخطيط االستراتيجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
•نماذج تسعير المخاطر
•هيكل االلتزام والمسئوليات
•إدارة التغير
الجزء الرابع :إدارة المخاطر المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – النجاح
•تطبيق
•الممارسة الجيدة – كيف نجحت أكبر البنوك المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
•التحدي – كيف يمكنك الوصول للنجاح
استراتيجية التقييم
سيتم تقييم المتدربين بناء علي تفاعلهم أثناء البرنامج ،مشاركتهم في التدريبات الجماعية ،أدائهم في العروض
التقديمية ،إضافة إلى اختبار فردي بنهاية البرنامج.

اللغة المستخدمة
العربية/اإلنجليزية
متطلبات الحضور
•خبرة مصرفية ال تقل عن ثالث سنوات
•إجادة اللغة اإلنجليزية (في حالة حضور البرنامج باللغة االنجليزية)

صفحة 190

حزمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على
 1.9وحدات تعليم مستمر

