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المتناھي في الصغرلتمويل الريادة واماجستير الدولي في ال  

 

  لمحة تاريخية موجزة: .1

التمويل  باسم سابقا المعروف االسم الجديد للماجستير ھو ، الريادة والتمويل المتناھي في الصغرماجستير الدولي في ال
  :ويعتبر ھذا البرنامج بأنه، 2008تم تدريسه في جامعة مدريد منذ عام  الذي األصغر للتنمية، و

  في إحدى الجامعات  المتناھي في الصغر الذي يدرسبرنامج الدراسات العليا األول والوحيد في مجال التمويل
  الحكومية في اسبانيا،

 
  االنجليزية، وتدرس كافة مساقات البرنامج باللغة االنجليزية،اللغة الرسمية للبرنامج ھي اللغة 

  
  المتناھي في الصغر، والذي يدرس في موقع واحد،برنامج الماجستير الوحيد في العالم في مجال  التمويل 

  
  يقدم البرنامج مزيجا من التعليم والتدريب النظري والعملي، بمواصفات وجودة عالية، في البلدان النامية

والمتطورة اقتصاديا. ويدمج البرنامج ما بين التمويل المتناھي للصغر الالزم لتدعيم  النمو االقتصادي، والريادة  
االقتصاد التنموي واالقتصاد المالي، يمي يستند الى ودمج ، الفئاات المھمشة في المجتمع، ومن خالل إطار تعل

 والتدريب العملي.
 

 ألمانيا وجامعة في برلين، وھو برنامج بحثي - لقد تم اختيار بعض خريجينا في برنامج مشترك بين بالنت فاينانس
 متطور.

 
 نھا، مؤسسة التعاون يقدم البرنامج منحا بشروط خاصة وبدعم من العديد من المؤسسات اإلسبانية والعالمية وم

 .Fundación ICOو  ,Fundación BBVA Microfinanzasاالسباني، وزارة التشغيل و 
 

 
 نصفالو الثامنة إلى نصفالو الرابعةمن : الخميس إلى االثنين من: الدوام  ساعات 

 

الكادر التعليمي:.2  

 
  المتناھي في الصغرقطاع التمويل  فيدرس من قبل خبراء وعلماء، ومھنيين عاملين يھو برنامج دولي. 
  مجموعة الخبراء الدوليين والتي تتضمن أكثر من ثالثين خبيرا دوليا في المجال  تكمن القيمة الحقيقية للبرنامج

وفيما يلي قائمة ببعض ھؤالء  ، والعديد من المحاضرين الزائرين من جامعات من جميع أنحاء العالم. 
 المحاضرين:

 

 Claudio González Vega, Prof. PhD. Ohio State 
University, USA. 

 John Keith Hatch, Founder of FINCA International 
and the Village Banking Methodology, USA.  

 Pedro Fardella, Bank Fie Board Assessor and 
Technical Assistance Coordinator at LOCFUND, Bolivia.  

 Jorge Ramírez, General Manager at the European 
Microfinance Network, Belgium. 
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 Rodolfo Quirós, Consultant and researcher for 
Central America, Mexico and Caribe. LOCFUND, Costa 
Rica. 

 Franz Gómez, Director of Financial Inclusion, 
Fundación Capital, Bolivia. 

 Álvaro R. Ramírez, Ex Chief of the Micro, Small and 
medium enterprise, BID and Senior Associate of 
Cumpetere, Washington. USA. 

 Roman Weissman, Risk Department Director at 
Microbank, Spain. 

 Tawfiq Nassar, microfinance Specialist and partner at 
Optimum Consultancy, Ramallah, West Bank, 
Palestine. 

 Philippe Guichandut, Grameen Credit Agricole, 
France. 

 Jose María Larrú, Prof. Universidad San Pablo CEU, 
Spain. 

 Mynor Corzo, Former CEO of FONDESOL (Fondo para 
el Desarrollo Solidario), Guatemala. 

 Robert Ogunde, Field Officer in K-REP and Street 
Kids, Kenya. 

 Islah El Awad, Ministry of Social Affairs, Sudan. 
 Agustín Vitórica & Luca Torre, Gawa Capital 

Founders, Spain 
 Jean Claude Rodríguez, ACAF founder, Spain. 
 Peru Sasia, Fundación Fiare President, Spain. 
 Koldo Unceta, Prof. Universidad del País Vasco, 

Spain. 
 Mª Isabel Heredero, Prof. Universidad Autónoma de 

Madrid, Spain. 
 Miguel Ángel Fernandez-Trillo, Oikológika founder, 

Spain. 
 Itziar Jiménez, Prof. Univeridad Rey Juan Carlos, 

Spain. 
 Ana Gorostegui, Entrepreneurship department, 

Fundación Tomillo, Spain. 
 Arianne Martin, ACAF Consultant, Spain. 
 Paloma Pérez, Microinsurance Expert. Fundación 

Microfinanzas BBVA, Spain. 
 

 Antonio Vázquez Barquero, Prof. Universidad 
Autónoma de Madrid, Spain.  

 Javier Alfonso Gil, Prof. Universidad Autónoma de 
Madrid. 

 Maricruz Lacalle, Prof. PhD. Universidad Autónoma 
de Madrid, Spain. 

 Silvia Rico, Co-Founder and Research Director of 
Fundación Nantik Lum and Prof. PhD Universidad 
Pontificia Comillas and San Pablo CEU, Spain. 

 Micol Pistelli, Social Performance Director at The MIX, 
Washington, USA. 

 Iñaki Ortega, Director of Madrid Emprende, Spain. 
 Sam Daley-Harris, Ex-World Summit Campaign 

Director, Washington  
 Klaas Molenaar, Ex-European Microfinance Network 

General Manager, Belgium. 
 Guadalupe de la Mata, Microfinance and Equity 

Investment Manager, European Investment Bank, 
Luxembourg. 

 Jaime Durán Navarro, Spanish Microfinance 
Association President, Spain. 

 Ramón Flores, Fund Manager at INCOFIN Investment 
Management, Peru. 

 Vikash Kumar, Executive Director Microfinance Focus 
and Senior Project Specialist of Grameen Financial 
Services Pvt Ltd. India. 

 Kenan Crnkic, General Manager of PRIZMA, Bosnia 
Herzegovina. 

 Beatriz Morant, Rural Development and Microfinance 
consultant, Spain. 

 Daniel Sorrosal, Microfinance Regulation Expert, 
Spain. 

 Mª Jesús Vara, Prof. Universidad Autónoma de 
Madrid, Spain. 

 José Monedero Suarez-Bustamante, Microfinance 
funds expert, Spain.  

 Javier Márquez & Aurora García Domonte, Profs. 
Universidad Pontificia Comillas, Spain. 

 
 

.طالب وفرص العمل في المستقبل3   

   طالبا سنويا 25-20تم تصميم برنامج الماجستير لمجموعة من حوالي 
  اسبانيا من خارج ھم في المئة من طالبنا  ونخمس  

ةاألسباني طالب طبعة بقية  
 أوروبا

أمريكا 
 الالتينية

الواليات
المتحدة 
األمريكي
 ة

اأفريقي متوسط  آسيا 
 العمر

  األول
  ثان
  ثالث
  رابع
 خامس

15 
17 
19 
18 
20 

12 
10 
8 
5 
8 

3 
3 
5 
4 
6 

0 
1 
1 
7 
3 

0 
2 
5 
0 
2 

0 
1 
0 
1 
1 

0 
0 
0 
1 
0 

27 
29 
31 
28 
31 
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  في بعض المؤسسات الرئيسة  متوسطةأو  يةعال ياتمن الطالب يعملون أو عملوا في مستو ٪75أكثر من

   :المستوى الوطني والدولي، وعلى سبيل المثال علىأو التنمية،  المتناھي في الصغرقطاع التمويل بالمرتبطة 

  BBVA مؤسسة التمويل األصغر  -
  أكسيون الواليات المتحدة األمريكية -

- COOP 57  
 الواليات المتحدة األمريكية -والتنمية المستدامة المتناھي في الصغرلتمويل لمعھد بولدر  -
 فينكا الدولية -
 ، أسبانياNANTIKLUMمؤسسة  -
   - إلخ -   ، أسبانيااقتصاديون بال حدود -

 

الشريكة و لجنة اإلدارة والمؤسسات .الكيانات4  

 ھاالشريكة و من والمؤسسات الماجستير لديه شبكة واسعة من الكيانات:  
 

 
 

 
 

  ويشرف على البرنامج لجنة ادارية وأكاديمية مرموقةكما: 
 

 
 Álvaro R. Ramírez, Ex Chief of the Micro, Small 

and medium enterprise, BID and Senior Associate 
of Cumpetere, Washington, USA. 

 John Keith Hatch, Founder of FINCA International 
and the Village Banking Methodology, USA..  

 Bob Sample, State Coordinator in RESULTS 
Educational Fund, USA. 

 Rocío Cavazos, Deutsche Bank, Global Social 
Investment Funds, New York, USA. 

 Verónica López Sabater, Fundación AFI Director, 
Spain. 

 Vikash Kumar, Executive Director Microfinance 
Focus and Senior Project Specialist of Grameen 
Financial Services Pvt Ltd. India. 

 Klaas Molenaar, Ex-President of the European 
Microfinance Network, Belgium. 

 Mynor Corzo, Formar Ceo of FONDESOL 
(Fondo para el Desarrollo Solidario), 
Guatemala. 

 Ramón Flores, Fund Manager at INCOFIN 
Investment Management, Peru. 

 Micol Pistelli, Social Performance Director at 
The MIX, Washington, USA. 

 Agustín Vitórica, Founder and Co-CEO of 
Gawa Capital, Spain. 

 Carlos Álvarez Izquierdo Funds Department 
technic at Fundación ICO, Spain.  

 Juan Riva, President of Fundación Nantik 
Lum, Madrid, Spain. 

 Javier Márquez, Prof. Universidad Pontificia 
Comillas, Madrid, Spain. 
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 Kenan Crnkic, General manager/CEO of PRIZMA, 
Bosnia Herzegovina.  

 María Isabel Heredero de Pablos, Prof. 
Universidad Autónoma de Madrid, Spain. 

 Begoña Gutiérrez Nietos, Prof. Finance, 
Universidad de Zaragoza, Spain.  

 Rodolfo Quirós, Consultant and researcher for 
Central America, Mexico and Caribe. LOCFUND, 
Costa Rica. 

 

 

 

 

 Jaime Durán, microfinance international 
expert. 

 José Monedero Suarez-Bustamante, 
Microfinance Funds expert, Spain.  

 Juan José Durán Herrera, Prof. Business 
Economy, Universidad Autónoma de Madrid, 
Spain.  

 Alejandro Soriano, Executive Senior CAF, 
Venezuela. 

 Franz Gómez, Director of Financial Inclusion, 
Fundación Capital, Bolivia. 

 

   يدربون الخريجين بعد التدريس النظري: اللذين  والدوليينالشركاء الوطنيين .5

• The master combines theoretical training (60 ECTS credits, 400 hours) with 
practical experience and includes a 150-hour-minimum internship in a 
microfinance institution or organization. 

 
  400 ساعة معتمدة حسب النظام األوروبي،  60( يجمع البرنامج ما بين التدريس النظري والتدريب العملي 

تدريب كحد ادنى، في احدى المؤسسات العاملة في مجال التمويل  ساعة 150 ويتضمن ذلك )اتصال ساعة
  المتناھي في الصغر .

 في  متخصصة محلية وأجنبية ومنظمة  ةمؤسس 35اتفاقيات تعاون مع أكثر من  لدى البرنامج لھذا الغرض ول

  .المتناھي في الصغر تمويلال

 
 

      
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

  

  

 

يةالوطن والمؤسسات الكيانات لدوليةا  والمؤسسات الكيانات   
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 برنامجال.6

 التمويل األصغر، وتنظيم المشاريع والتنمية                                          الوحدة األولى        

  المتناھي في الصغرالتمويل و التنمية .1
  النتناھي في الصغرالتمويل  .1.1
  التنمية االقتصادية .1.2
 التنمية: نظرة عامة على االقتصاد العالمي في نماذج .1.3
 الفقر واإلقصاء االجتماعي والمالي .1.4

 
  المتناھي في الصغر  التمويلو األعمالفي ريادة ال .2

  المشروعات الصغيرة: االقتصاد غير الرسمي .2.1
  االجتماعي األعمال لخلق فرص العمل واالندماج في يادةالر .2.2
 السياسات العامة لتعزيز روح المبادرة  .2.3
 نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز روح المبادرة .2.4

 
  التعاون اإلنمائي .3

 : مقدمة عامةالتعاون من أجل التنمية .3.1
 التعاون الدولي ومحاورمكونات  .3.2
 سياسات التعاون  .3.3
 النوع االجتماعي التركيز على .3.4

 
 
  التمويل األصغر .4

 
  المتناھي في الصغرللتمويل  ةالمبادئ الرئيس .4.1

 وخلفيات االقراض المتناھي في الصغر أساسيات .4.1.1
 الرئيسية والسماتالمفھوم  .4.1.2
 المتناھي في الصغرمؤسسات التمويل  .4.1.3
 المتناھي في الصغراإلقراض الرئيسة في منھجيات ال .4.1.4
  في العالم المتناھي في الصغرالحالي ومستقبل التمويل  الوضع .4.1.5

 
  لألداء المالي األساسية المبادئ  .4.2

 والماليةاالستدامة التشغيلية  .4.2.1
  نسبة التعلغل أو الوصول الى المحتاجين .4.2.2
 .تغلغلنسبة المقابل  المتناھي في الصغراالستدامة المالية لمؤسسات التمويل  .4.2.3
 "الخضراء" و "البنوك الفشل"، "التطورالمفاھيم الرئيسية: " .4.2.4

 
  تحليل عميق لنظرية االقراض المتناھي في الصغر .4.3

 المتناھي في الصغرأساسيات التمويل  .4.3.1
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 االستدامة المالية                                                   الوحدة الثانية                               

 
 المتناھي في الصغراألداء المالي واالستثمار في قطاع التمويل  .5

 المالية األساسية في المحاسبة الجوانب  .5.1
 البيانات المالية .5.1.1
 للنقود ونسب العائدالقيمة الحالية  .5.1.2
  نسبة الفائدة وأسعار اإلراض .5.1.3

 
 المتناھي في الصغرفي مجال التمويل  ةالنسب المالية الرئيس .5.2

 
 االستثمار والتمويل .5.3

 المتناھي في الصغر: رافعة جديدة لإلستثمارالتمويل  .5.3.1
 االستثمار في مؤسسات التمويل المتناھي للصغر .5.3.2
  المتناھي في الصغرصناديق االستثمار في قطاع التمويل استثمار  .5.3.3
 االقراض المتناھي في الصغرقطاع  لتمويلطرق أخرى  .5.3.4
 

 لمؤسسات اإلقراض التقييم المالي  .5.4
 المتناھي في الصغرتقييم مؤسسات التمويل  منھجيات .5.4.1
 المتناھي في الصغرتحليل التكاليف لمؤسسات التمويل  .5.4.2

 
 المتناھي في الصغرمؤسسات التمويل لاإلدارة المالية  .6
  

، والتدفقات النقدية، وأسعار الموازنات التقديرية: المتناھي في الصغراإلدارة المالية لمؤسسات التمويل  .6.1
  .وإدارة السيولة والتحصيل،الفائدة، 

  
 المخاطر إدارة .6.2

 أنواع المخاطر و طبيعة .6.2.1
 معالجة المخاطرنظرية في  .6.2.2
 الھيكلية االدارية وطرق البحثإدارة المخاطر المتكاملة:  .6.2.3

 
 المتناھي في الصغرفي مؤسسات التمويل  المؤشرات المالية واإلجتماعية  .7

  األداء المالي: .7.1
 المؤسسيعلى الصعيد المخاطر تقييم  .7.1.1
 القياسأدوات المؤشرات و .7.1.2
 تحليل األداء المالي  .7.1.3
 

 األداء االجتماعي .7.2
 عناصر ومبادئ األداء اإلجتماعي .7.2.1
 القياسأدوات المؤشرات و .7.2.2
 تحليل األداء االجتماعي .7.2.3
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 في البلدان النامية المتناھي في الصغرالتمويل                          الوحدة الثالثة         

 
 في البلدان النامية المتناھي في الصغرالتمويل  .8

 في آسيا المتناھي في الصغرالتمويل  .8.1
 : الواقع المحلي الفقر والتنمية االقتصادية في آسيا .8.1.1
 في آسيا المتناھي للصغرالتمويل  .8.1.2

 
 في أفريقيا المتناھي للصغرالتمويل  .8.2

 افريقيا: الواقع المحليالفقر والتنمية االقتصادية في  .8.2.1
 في أفريقيا المتناھي في الصغرالتمويل  .8.2.2

 
 في العالم العربي المتناھي في الصغرالتمويل  .8.3

 العالم العربي: الواقع المحليالفقر والتنمية االقتصادية في  .8.3.1
 العالم العربيفي  الصغرالمتناھي في التمويل  .8.3.2
8.3.3.  

 
 : حالة عملية إلدارة التمويل في األزماتالتمويل األصغر في فلسطين .8.4

 
  في أمريكا الالتينية المتناھي في الصغرالتمويل  .8.5

 أميركا الالتينية: الواقع المحليالفقر والتنمية االقتصادية في  .8.5.1
 أميركا الالتينيةفي  المتناھي في الصغرالتمويل  .8.5.2

 
 
 
 

 
 

التمويل األصغر في البلدان المتقدمة                                             الوحدة الرابعة             

 
  المتطورة اقتصاديافي البلدان  المتناھي في الصغرالتمويل   .9

  في أوروبا والواليات المتحدة واسبانيا المتناھي في الصغرالتمويل  .9.1
 في أوروبا الغربية والواليات المتحدة واسبانيا  المتناھي في الصغرالتمويل  .9.1.1
  المتناھي في الصغروالتمويل  والريادةاالستبعاد،  .9.1.2
   والتوجيه، وما إلى ذلك المرافقة ،للمشاريع االستشارات، وتقديم الخدمات الداعمة للريادين ومشاريعھم .9.1.3

 
  : المتطورة اقتصادياالبلدان  من المتناھي في الصغرالتمويل دعم  .9.2

 المتناھي في الصغر (مؤسسات ودول)إلى التمويل  المتطور اقتصادياالدعم من العالم  .9.2.1
 المتناھي في الصغرلتمويل لتحاد األوروبي من اال والدعمالتعاون  اتسياس .9.2.2

 
 

 
 
 

 
 



           
 

 

 master.microfinance@uam.es     www.mastermicrofinance.com           (+34) 914 974 216 

 المتناھي في الصغرفي مجال التمويل  اإلبداع تحليل والدارة واإل             الوحدة الخامسة 

 
 المتناھي في الصغرإدارة مؤسسات التمويل  .10

  التخطيط االستراتيجي .10.1
 إدارة الموارد البشرية .10.2
 تسويقال .10.3

 
 التقنيات اإلحصائية وتحليل البيانات االقتصادية .11

  الحصول على البيانات االقتصادية .11.1
  اإلحصاء الوصفي .11.2
  االستدالل اإلحصائي .11.3
  التحليل متعدد المتغيرات .11.4
 SPSS الممارسات والتدريبات مع .11.5

 
 المتناھي في الصغرحدود وتحديات التمويل ال، واإلبداع .12

، والخدمات المصرفية الصغير، التأمين اإلدخار الصغير: المتناھي في الصغرالتمويل  أخرى في منتجات .12.1
 وغيرھاالمتحركة

 الريفيفي مجال التمويل  اإلبداعسالسل القيمة الزراعية وتمويلھا.  .12.2
 المتناھي في الصغرالتحديات في قطاع التمويل  .12.3
 مصادر التمويل الدولية .12.4
 تقييم األثر .12.5
 المتناھي في الصغرالتمويل  وقوننة تنظيم .12.6
 المتناھي في الصغرواالنتقادات الرئيسة للتمويل  العوائق .12.7

 
 

 
 
 

 ورش العمل 

 
 البحوث :1ورشة 
  اإلطار المنطقي: 2ورشة 
  ليالتموي الدعم :3ورشة 
  الماليةالتأكد من السالمة : 4ورشة 
   تحديد المستفيدون: 5ورشة 
  المتناھي في الصغرمؤسسة للتمويل  تأسيس: 6ورشة 
  فرص العمل: 7ورشة 

 
 
 

 

 التدريب العملي 

 
 



           
 

 

 master.microfinance@uam.es     www.mastermicrofinance.com           (+34) 914 974 216 

 مشروع التمويل األصغر 

 
 

 
 
 

 .ينكدينل و تويتر و الفيسبوك لدينا أيضا و االنترنت لمزيد من المعلومات ال تتردد في زيارة موقعنا على

 master.microfinance@uam.es :على مراسلتنا يرجى أسئلة أي لديك كان إذا

 
 

 


