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ة واملتوسطة  دوى للمشروعات الصغ   إعداد وتقييم دراسات ا
نامج  داف ال   أ

:دف   نامج إ   ال
ــية   - ــ ارات األســــــاســ ن باملعارف وامل د املتدر دوى تزو ـــــات ا ة واملتوســــــطة، ومن وثم    الالزمة إلعداد دراسـ للمشــــــروعات الصــــــغ

ـــــوعية  ـــ م  إجراء عملية تقييم موضــ ـــــاعد ــــ ثماري، و مسـ ــــ العمل ع تحليل جدوى املشــــــــــروعات وعملية اتخاذ القرار االســــــ
ثماري أو عند اتخاذ   ــــ واإلرشــــاد عند اتخاذ القرار االســــ ذه الدراســــات وتقديم الن ديم  قرار منح االئتمان أو قرار تقودقيقة ل

ر األعمال  .خدمات الدعم الف وخدمات تطو
ا - افة مكونا ا ب دوى وكيفية إعداد مية، ومكونات دراســة ا وم، وأ ن بمف ف املتدر قية   -عر ســو الدراســة الســوقية وال

ية واملالية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية و  لية والبي ةوالفنية والتمو  .اإلدار
ن   - ــافة إ  عمســـــاعدة املتدر ــ تلفة، باإلضـ دوى ا ــة ا ــ يحة واملرتكزات الالزمة لتقييم عناصـــــر دراسـ ـــــ  وضـــــع األســـــس ال

ذه الدراسة.    عرض آلية تقييم 
ـارات ال - ن بم ـد املتـدر ع  تزو ـــــــار ـ ــ ـ زة ملشـ ـا ـدوى ا ــــات ا ــــ ـــ عض دراسـ ــــــــفي والتطبيقي حيـث يتم عرض  ـانـب الوصــــ ن ا ط ب ر

اض روج ب يةاف ا وا ن،  من أجل تقييم ا أمام بقية املتدر  تائج عملية التقييم وعرض
ن   - ســــاســــية من اجل تقييم حقيقي للدراســــة املالية  مســــاعدة املتدر اســــب  إجراء التحليل املا واختبار ا  اســــتخدام ا

افقة للمشروع. اطر املر   ومدى القدرة ع تحديد ا
دفة الفئات    املس

: ن  نامج العامل دف ال   س
ل "ضباط االئتمان".م -   ؤسسات التمو
ة واملتوسطة. -   مؤسسات الدعم الف ال تقدم خدمات للمشروعات الصغ
ة. - ة واملتوسطة  البنوك التجار ل املشروعات الصغ   وحدات تمو
ثمار. - يع االس   مؤسسات 
لية  - لية غ املصرفية.الصناديق التمو   واملؤسسات التمو
ة واملتوسطة.أقسام الدراسات  املؤسس -   ات املعنية باملشروعات الصغ
ة ذات العالقة. -   مجال االقتصاد أو العلوم اإلدار
ر. - ادة والعمل ا ن املرأة والشباب، واملؤسسات املعنية بالر   مؤسسات النفع العام ذات العالقة بتمك

ات  سيةمكونات ومحتو نامج الرئ   ال
ـــور األول  ـــ ثماري. أسس تقييم املشروعات   ا ة واملتوسطة ومحددات القرار االس ة الصغ ثمار   االس

ي   ــــور الثا ــ منح    ا وقرار  ثمار  االس بقرار  ا  وعالق يدة  ا الدراسة  وخصائص  ا  مي وأ ا  وخصائص دوى  ا دراسات  أنواع 
  االئتمان.

ــــــور الثالث    دوى التفصيلية وآليات  ا ة. مراحل إعداد ومكونات دراسة ا ثمار   تقييم املشروعات االس
ع    ور الرا ال عملية التقييم.  ا ات املسئولة وأنواع وأش دوى وا   مراحل عملية تقييم دراسات ا

امس    ور ا قية وال  ا سو ارات تقييم الدراسة السوقية وال لية. م ية والتمو   فنية واملالية والقومية والبي
ور السادس    ة ومتوسطة.حاالت دراس  ا دوى ملشروعات صغ   ية وتطبيقات عملية  مجال تقييم دراسات ا
ع    ور السا ثماري املناسب.   ا دوى واتخاذ القرار االس عد تقييم دراسة ا ي  ا ر ال   كتابة التقر

  معلومات أخرى 
ـدوى لبعض ـارات إعـداد وتقييم دراســـــــــــــات ا نـامج ع تطبيقـات عمليـة حول م ـــــــتمـل ال ـ ــ ـ حـة، وتطبيقـات    شـ املشــــــــــــروعـات املق

ارات   سـاسـية، وتطبيقات حول م صـوص اختبار ا اسـتخدام الكمبيوتر  إعداد وتقييم الدراسـة املالية للمشـروع وع وجه ا
عد تحليل املؤشر  ثماري  وم العام.اتخاذ القرار االس يدة باملف ارات التحقق من الدراسات ا     ات الالزمة، وم

  

  

  

  


