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“Financial inclusion is a key
enabler to reducing poverty and
boosting prosperity. With its
20-year history and fast growth,
Al Tadamun is a leader of the
industry and striving to become
even bigger in order to positively
impact the life of women and to
make financial services accessible
for every woman in Egypt”
Mona Zulficar
President of the Board of Trustees
Al Tadamun Microfinance Foundation

PRESIDENT’S MESSAGE
In this world, around 2 billion people do not use formal financial services and more than 50% of adults
from the poorest regions still do not use regular banking services. About 9 million of these people live in
Egypt. We are here to provide appropriate services to them and to make our organization grow to reach
more and more customers in need every year.
Al Tadamun Microfinance Foundation was founded to meet the needs of underprivileged Egyptian women
micro-entrepreneurs as a source of finance to set up, sustain and expand their projects, generating more
income for their families. The micro-loans we disbursed to micro-entrepreneur women were distributed
as per the folowing; 89% for commercial, 7% for industry, 3% for services and 1% for agriculture.
Since the beginning in 1996, our services have continuously empowered more than 970 thousand clients
and will continue to do in order to combat poverty and unemployment. As our branch network grows, we
are working towards achieving Al Tadamun’s mission of contributing to sustainable social development
in broader terms. It is our mission to provide our services to women micro-entrepreneurs all over Egypt
by 2021.
Financial inclusion is a key enabler to reducing poverty and boosting prosperity. With its 20-year history and
fast growth, Al Tadamun is a leader of the industry and striving to become even bigger in order to positively
impact the life of women and to make financial services accessible for every woman in Egypt.
I am proud and honored to be part of Al Tadamun, giving hope to so many women and their families.

Al Tadamun Microfinance Foundation

“Ever since 2000, I have
been privileged to work at
Al Tadamun and to see the
organization continuously
growing throughout the
years”
Reham Faourk
Chief Executive Officer
Al Tadamun Microfinance Foundation

CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S MESSAGE
Dear Al Tadamun supporters, members, clients, friends,
In your hands, you have Al Tadamun’s Annual Report that outlines numerous achievements in a variety of
working areas during 2016.
Ever since 2000, I have been privileged to work at Al Tadamun and to see the organization continuously
growing throughout the years. This is why I am proud to announce that Al Tadamun closed this year
successfully with a steady growth. We were able to deliver micro-loans to 81,348 women in Cairo and
the Nile delta, which is a growth of 22% compared to 2015 which was a total of 66,703 active clients.
Equally, the loans disbursed increased from 168,187,000 EGP (2015) to 248,057,500 EGP in 2016. Our
efforts are helping to get our success back on track since the security crises in 2011.
Also, the number of clients signing up for our new product “Individual Loan” increased 8.2 times
compared to the year before when it was introduced. After all, we were able to expand gradually by
adding 7 more branches to the already existing 20 – planning to maintain up to 80 branches in the next 5
years. With this expansion, we will be helping in developing clients’ businesses all over Egypt.
Also, more non-financial services will come to life to support our clients in running strong and sustainable
businesses that can help to feed their families.
Everybody at Al Tadamun Microfinance Foundation is looking forward to a bright 2017 and so am I.
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AL TADAMUN
AT A GLANCE
Al Tadamun Microfinance Foundation
started in 1996 as a Group Guaranteed
Lending and Saving (GGLS) pilot project
developed by the Egyptian field office of
Save the Children USA, in partnership
with the local NGO Women’s Health
Improvement Association (WHIA).
The project was designed to meet the
needs of underprivileged Egyptian
women micro-entrepreneurs as a source
of finance to set up, sustain and expand
their micro-enterprises, thus generating
more income for their families.

Al Tadamun Microfinance Foundation

In 1998, the GGLS program had developed well beyond the pilot phase, which
encouraged Save the Children, using private sources of funding, to expand to
the neighborhoods of Imbaba, Abdeen and Dar El Salam. In July 2003, the three
branches were merged as a partnership between Save the Children’s Egyptian Field
Office and WHIA into a fully autonomous program. The program was renamed Al
Tadamun Microfinance Program, running under the legal umbrella of WHIA.

In March 2009, Al Tadamun Microfinance Program spun off from
WHIA and was registered as Al Tadamun Microfinance Foundation,
an independent NGO. In January 2015, Al Tadamun came under
the supervision of the Egyptian Financial Supervisory Authority, in
accordance with the microfinance law no. 141 of 2014. On October
29, 2015 Al Tadamun obtained the license no. 1117 for practicing
microfinance.
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AL TADAMUN AT A GLANCE

By the end of 2016, Al Tadamun
had 27 branches in Greater Cairo
and Monufia governorate. Since its
inception, the foundation has served
more than 970 thousand clients and
disbursed more than a billion loans.

OUR VISION
STATEMENT
To become every Egyptian
woman’s address for
micro-financial services

Service

Agriculture

3%

1%

Industrial

AL TADAMUN
PORTFOLIO BY
SECTOR
2016

7%

Commercial

89%

OUR MISSION
STATEMENT
To increase the income of women microentrepreneurs in the various governorates
in Egypt, in order to improve their quality
of life by providing access to sustainable
and diversified financial services that suit
their needs.

OUR
OBJECTIVES
• Increase outreach to achieve a higher market
share and deeper penetration
• Maintain a competitive edge in the market
through continuous improvement of our
products, financial services and our customer
care.
• Develop Institutional capacity to continue
delivering high-quality services in a
sustainable and efficient manner.

Al Tadamun Microfinance Foundation

“

DEVELOP YOUR TALENT

AND TAKE CARE OF YOUR
CONSCIENCE IN SELLING AND
BUYING.

”

HANAA – AL TADAMUN CLIENT
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AL TADAMUN
PRODUCTS
Al Tadamun is keen to fulfill its mission by
diversifying the services offered to its clients.

1- Loan Products
Currently Al Tadamun offers two main products: Group Loan and Individual Loan. The Group
Loan is tailored to women micro-scale entrepreneurs with small, individual, and multiplecycle working capitals to improve their enterprises. Loan benefits women entrepreneurs with
an existing project, maintained for at least one year. It was launched as part of the technical
assistance received in 2016 and training was provided to the majority of staff. By the end of
2016, the Individual Loan product represented 4% of the total number of active clients and 15%
of the outstanding portfolio.

The main terms of the two products are illustrated in the following table:

GROUP LOAN

INDIVIDUAL LOAN

Loan size per client

EGP 2,000 – EGP 5,000

EGP 6,000 – EGP 20,000

Group size

5– 9

NA

Loan term

10 – 12 month

10 – 18 months

Repayment frequency

bi-weekly

Monthly

Administrative fees

1.2% flat/ two weeks

1.5% flat/ four weeks

Disbursement fee:

EGP 10 for each member for 10 months,
EGP 20 each member for 12 months

50 EGP for loans from EGP 6,000 – 10,000
EGP 100 for loans over 10,000

Guarantees

Group

One productive guarantor required

Requirements

Over 18 years old
Existing project

Over 21 years old
Existing project outside of home for at least one
year and project value over EGP 5,000

Al Tadamun Microfinance Foundation

“

EVERY WOMAN HAS TO KNOW THAT SHE IS STRONG, AND SHE CAN

WORK, PRODUCE, AND RAISE RESPECTABLE CHILDREN WHOM SHE CAN
DEPEND ON IN HARD TIMES.

CLIENTS BY
PRODUCTS
2016

4%

”

AMINA – AL TADAMUN CLIENT

OUTSTANDING
PORTFOLIO BY
PRODUCT
2016

Individual Loan
Clients

96%

Group Loan
Clients

2- Al Tadamun Policy with Clients
This policy is made available by Al Tadamun to its clients. It is designed to provide clients in each group
whereby, in the case of death, the deceased client’s outstanding loan repayments are written off and a small
contribution is made towards funeral costs. This policy is done internally as a free benefit to Al Tadamun
clients.

3- Non-Financial Services
In 2014, Al Tadamun started offering non-financial
services to its clients. This includes the participation
in national and local trade fairs, which is an excellent
opportunity for clients to market their products through
a new market channel and to expand their network. By
the end of December 2016, a total of 75 active clients
had benefited from this service. Al Tadamun is keen
to expand this service and to participate in more trade
fairs to serve larger numbers of clients.

15%

Individual Loan
Outstanding
Portfolio

85%

Group Loan
Outstanding
Portfolio
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OUTREACH
At the end of 2016, Al Tadamun had a total of 492 full-time employees
operating in the head office and 27 branches in Greater Cairo and
Monufia governorate.

The following table shows the areas and branches
that Al Tadamun was operating from during 2016:

SOUTH
GIZA
NORTH
GIZA

• El Haram
• El Monieb
• Faisal

• Imbaba
• Bashteel
• Boulak
• El Warak

NORTH
CAIRO
• El Marg El Qadima
• El Khosos
• El Marg El Gadida

MONUFIA

SOUTH
CAIRO

• Ashmoun
• Shebeen El Qoum
• Qousna
• Menouf
• El Bagour

• Helwan
• Shoubra Misr
• Dar El Salam

EAST
CAIRO

NORTH
QALUBIA
• El Kanater El Khairia
• Banha
• Toukh

SOUTH
QALUBIA
• Qalub
• West Shoubra El Khaima
• East Shoubra El Khaima

• Hadayek El Koba
• El Matareya
• Ein Shams

Al Tadamun Microfinance Foundation

KEY GROWTH INDICATORS
DURING 2016 & 2015
During the second half of 2016, Al Tadamun started its geographic expansion
beyond Greater Cairo and ended 2016 with a total of 81,348 active clients with a
portfolio of EGP 125 million. The quality remains strong with no portfolio at risk.

KEY GROWTH INDICATORS DURING 2016 & 2015
INDICATOR

2016

2015

% OF INCREASE

OUTREACH
Number of Branches

27

20

35%

Number of Staff

492

349

41%

Number of Loan Officers

267

206

30%

Number of Loans Disbursed (Clients)

96,304

84,174

14.4%

Amount of Loans Disbursed - EGP

248,057,500

168,187,000

47%

Number of Active Clients

81,348

66,703

22%

Gross Outstanding Portfolio - EGP

124,731,384

77,931,583

60%

SUSTAINABILITY
Operational Sustainability

266%

169%

Financial Sustainability

109%

131%

South Cairo

12%

East Cairo

11%

Monufia

OUTSTANDING
PORTFOLIO
CONCENTRATION BY
AREA 2016

3%

South Giza

17%

North Cairo

12%

North Giza

19%

South Qalyoubia

16%

North Qalyoubia

10%
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AL TADAMUN TEAM

Al Tadamun Organizational
Chart 2016

BOARD OF
TRUSTEES

CHIEF EXECUTIVE
OFFICER

OPERATIONS
DIRECTOR

MARKETING &
COMMUNICATIONS
DIRECTOR

INFORMATION
TECHNOLOGY
DIRECTOR
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MARKET
RESERCH

MARKETING
UNIT

NETWORK

BRANCH
SUPPORT

BRANCH
EXPANSION

INTERNAL
CONTROL

BRANCH
NETWORK

COMMUNICATIONS
UNIT

SOFTWARE

MIS OFFICERS
PUBLIC
RELATIONS UNIT

CUSTOMER
SERVICE UNIT

MIS CONTROL

Al Tadamun Microfinance Foundation
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Al Tadamun Organizational Chart is reproduced below. A Senior Management team
oversees the day to day activity of the organization and implements the shared vision
between staff and Board of Trustees. The team is headed by the Chief Executive Officer and
includes the Finance & Admin Director, Human Resources Director, IT Director, Marketing
& Communications Director, Operations Director, Risk Director and Internal Audit Director.

RISK AND
INTERNAL AUDIT
COMMITTEE

RISK
DIRECTOR

RISK
MANAGEMENT
TEAM

HUMAN
RESOURCES
DIRECTOR

FINANCE
& ADMIN
DIRECTOR

INTERNAL
AUDIT
DIRECTOR

TRAINING &
DEVELOPMENT
UNIT

ACCOUNTING
UNIT

INTERNAL
AUDIT TEAM

PERSONNEL
UNIT

ADMIN
UNIT

RECRUITMENT
UNIT
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AL TADAMUN
BOARD OF TRUSTEES
Al Tadamun Board of Trustees is composed of five members, i.e, President of the Board,
Vice President, Treasurer and two board members with different backgrounds including
banking, law, finance, management, and IT with a social development interest. They
provide strategic direction and supervise the organization. An Audit and Risk Committee
was established in 2015 to ensure that proper risk and compliance management processes
are embedded at Al Tadamun.

President of the Board
Mona Zulficar

Vice President & Chairman of the
Audit & Risk Committee

Managing Director, Zulficar & Partners Law Firm
President of the Egyptian Microfinance Federation

Managing Partner at Fikry Makram Ebeid & Partners

Treasurer
Issam Mohamed El-Adawi
Management Consultant

Sameh Makram Ebeid

Board Member
Tarek Makeen
MIS Advisor

Board Member
Hanaa El Helaly
Managing Director and Board Member
of Amwal Financial Investments and
Pioneers Holding Group

Al Tadamun Microfinance Foundation

“

ANY WOMAN WITH LIMITED

INCOME MUST KNOW THAT
SHE HAS A MIND AND HANDS
TO WORK WITH AND THAT
GOD NEVER WASTES ONE’S
EFFORTS.

”

NAGLAA – AL TADAMUN CLIENT
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STAFF RECOGNITION & PROMOTION
Staff Promotion
During 2016 a total of 68 employees were promoted to different positions. One significant step that took place
during the year was opening the career paths for field coordinators to become branch managers. At the end of 2016,
there were six female branch managers. This has greatly improved morale and enhanced the number of women in
middle-management which is essential for an organization focused on serving women.

Ramadan Iftar Gathering – June 15, 2016

Al Tadamun held its annual Iftar gathering for all
employees during the holy month of Ramadan on
June 15, 2016 at Semirames Intercontinental hotel.
A total of 450 employees attended the ceremony
and among the attendees were Dr. Mona Zulficar,

Al Tadamun President of the Board of Trustees and
Dr. Issam El Adawi, Treasurer of the Board. Certificates
of recognition and trophies were handed out to 33
employees who have served five years, 10 years and 15
years working in Al Tadamun.

Employee of the Year Awards
At the end of 2016, Abeer Mohamed Hamed, Field Coordinator, was awarded the
“Employee of the Year” Award for her outstanding performance during the year. In
addition, three nominees were given certificates of recognition, as follows:

Abeer Hamed

Mohammed Fawzy

Emad Nageeb

Sayeda Abdel Megid

Field Coordinator
(Employee of the Year)

Accountant

Senior Network Engineer

Senior Internal Auditor

Al Tadamun Microfinance Foundation

“

IT IS NORMAL TO

START WITH A SMALL
PROJECT, BUT YOU HAVE
TO CONCENTRATE ON
INNOVATING YOUR PRODUCTS
TO STAY COMPETITIVE IN THE
MARKET.

”

SABREEN– AL TADAMUN CLIENT
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CAPACITY BUILDING
The Training Unit within the HR Department developed a new training
program which was implemented for all staff - new and existing. The training
program was rolled out in 2016 and was given to all employees.
In addition, 12 employees from different departments participated in ToT program on eight
topics to allow them to offer the trainings to the rest of the organization. The number of
training days provided in 2016 increased to 303 days from 130 days in 2015. Also, the
number of staff trained in 2016 increased to 492 from 349 in 2015.

Al Tadamun Microfinance Foundation

Type of Training

Name of Training Course

Staff Attended

External Training Programs

Basics of Sustainable Microfinance Program

1

Technical Support for the Microfinance Sector Program

1

Visio2010

8

Training of Trainers on Operational Thinkers Program

1

Employee Rehabilitation for Future Leaderships Program

126

Modern HR Management Program, Amman, Jordan

2

Boulder Microfinance Training Program, Turin, Italy

3

Risk Management Program

25

Information Technology Program

1

Training Program for New Field Coordinators

48

Job Description Update for Operation Staff

24

Professional Financial Accountant Program, PFA

1

Microsoft Excel Courses

3

Business Administration DBA Program

1

Orientation Program

341

Individual Loan Product Training

320

Practical Training for Internal Control Staff

19

Financial Analysis using the SEEP Tool

65

Basics of Sustainable Microfinance Program

20

Internal Workshops provided
by External Trainers

Study Scholarships

Internal Workshops provided
by Internal Trainers

CAPACITY BUILDING FOR
AL TADAMUN STAFF 2016

142

External Training Programs

98

Internal Workshops provided by
External Trainers

5

Study Scholarships

765

Internal Workshops provided by
Internal Trainers
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CAPACITY BUILDING

Al Tadamun Microfinance Foundation

Boulder Microfinance Program
July 18 – August 5, 2016
Three of Al Tadamun staff, Marketing &
Communications Director, Risk Director, and
Marketing Officer attended the annual Boulder
Institute of Microfinance Program. Their
participation in the program was sponsored by two
of Al Tadamun partners, the International Finance
Cooperation, IFC and SANAD – fund for MSME
technical assistance facility. Each participant
attended six courses over a period of three weeks

“

to explore and debate issues currently facing the
microfinance industry, together with a global
network of peers and faculty from MFIs, donors,
investors, central banks, and more. The program
managed to give the opportunity for the participants
to share ideas and strategies on the industry using
new tools and a fresh perspective through sessions,
workshops and practical case studies. The program
was definitely useful in building a global network.

I’M SURE THAT ANY PERSON CAN EARN MONEY BUT WE HAVE TO BE

COMPASSIONATE AND TAKE CARE OF OUR REPUTATION TO GIVE THE MOST
BENEFITS TO PEOPLE.

”

WAFFA – AL TADAMUN CLIENT
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NETWORKING & COMMUNICATIONS
Isaad Younis Discusses the Moral
Responsibility of the Media
The American Chamber of Commerce in Cairo
organized a meeting titled “The Moral and Ethical
Responsibility of Media and Advertisers” on February
29, 2016 at the Four Seasons Nile Plaza. The guestspeaker was Ms. Isaad Younis, who is one of Egypt’s
most influential TV hosts, with more than 20 years of
experience. Younis hosts Sahebat Al Saada, which is a
highly viewed CBC weekly TV program that promotes
Egypt’s culture with simplicity and humor.
During the meeting, Younis highlighted the role of
the Egyptian media in educating its audience, along
with operational changes in media to cater younger
generations.
The event was attended by a good number of
audiences in the media business. From Al Tadamun
both the Marketing & Communications Director
and the Marketing Officer attended the event, which
was a good platform for networking and finding new
opportunities with other participants attending the event.

NEW STAFF BENEFITS
Subsidized Employee Summer Trips
During 2016, Al Tadamun offered its employees subsidized summer
trips to Marsa Matrouh from June-September. A total of 200 employees
and their families made use of this benefit. Due to the high demand
from staff on this benefit, it will be offered on a yearly basis.

Al Tadamun Microfinance Foundation

Sanabel’s 12th Annual Conference November 1 - 2, 2016,
Hyatt Regency Hotel, Casablanca, Morocco
Al Tadamun’s team attended the Sanabel
Microfinance Network of Arab Countries’ 12th
Annual Conference that was held in Hyatt Regency
Hotel, Casablanca, Morocco on November 1-2, 2016.
The theme of the conference was “The Microfinance
Experience; Regional Progress and Evolving Trends”.
The opening ceremony was attended by Mr. Youssef
Fawaz, Chairman of The Sanabel Microfinance
Network of Arab Countries.
This year’s conference provided a platform for
all concerned stakeholders to network and share
experiences; progress towards regional objectives;
and take a closer look at how effective partnerships,
enabling regulatory frameworks and good practices,
can assist in meeting a new era of aspirations for
Micro-finance in the Arab region.

This two-day event was attended by over 300
microfinance practitioners, donors, investors, and
government representatives from the region and
worldwide, to share and exchange experiences on the
latest developments in the micro-finance industry in
the Arab region, through sessions and discussions.
The 2016 Conference showcased valuable
experiences and ongoing initiatives which we hope
provided useful insights to the attendees as they
continue to work towards achieving the vision of
a more inclusive and progressive environment.
As for Al Tadamun’s team, they keenly sought to
network with other MFIs from the MENA region
and worldwide to share experiences as well as to be
introduced to donors and investors who are willing to
invest and partner with Arab MFIs.
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MARKETING
ACTIVITIES
Cairo International Fair
March 16-25, 2016

Al Shaab Yoomor Fair
December 29, 2016 – January 1, 2017

In Al Tadamun’s efforts to increase the organization’s
visibility and to satisfy the clients’ need of selling their
products through different marketing channels, Al
Tadamun took the initiative to participate in the 49th
round of Cairo International Fair 2016, which was held
at the Cairo Fairground.

Al Tadamun Microfinance Foundation participated in
the second round of “Al Shaab Yoomar” exhibition
which was organized by Egyptian General Authority
for Exhibitions and Conferences under the auspices
of Eng Tarek Kabil, Minister of Trade and Industry.
The exhibition was held at Cairo Fairground in
Nasr City. It was a great opportunity to stimulate
domestic trade as more than 100 Egyptian exhibitors
participated selling different types of Egyptian
products such as food, linens, clothing, baked goods,
and household products.

A total of 103 foreign companies and 191 Egyptian
companies participated in the event, selling different
types of products such as food, shoes, bags, linens,
clothing, baked goods, carpets, electronics and
household products.
Al Tadamun participated in the exhibition with a booth,
where 15 of our clients were selected to have the
opportunity to showcase their products. Clients agreed
that the exhibition was an excellent idea for them since
it was an opportunity to market their products through
a new market channel and to expand their network.

Al Tadamun offered its exhibition space to 6 of its
clients to give them the opportunity to showcase
their products and it was a good selling hub
for them. The exhibition allowed our clients
to increase their profits and they showed their
willingness to participate again in any up-coming
events in the future.

Al Tadamun Microfinance Foundation

PARTNERS
technical assistance facility

MEMBERS

25

26

Annual Report 2016

FINANCIAL
STATEMENTS

Al Tadamun Microfinance Foundation
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AL TADAMUN
MICROFINANCE FOUNDATION
Balance Sheet
As at December 31, 2016

Al Tadamun Microfinance Foundation

AL TADAMUN MICROFINANCE FOUNDATION
STATEMENT OF REVENUES & EXPENSES
For the Financial Year Ended
December 31, 2016
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FINANCIAL RATIOS 2016 - 2015
RATIOS
Financial Ratio

2016

2015

Operational Self-Sufficiency (OSS)

266%

169%

Financial Self-Sufficiency (FSS)

109%

131%

Return on Assets (ROA)*

20.7%

13.00%

2.9%

7.50%

27.3%

15.50%

54.8%

59.10%

56.00%

52.70%

8.6%

7.80%

10.5%

10.10%

Debt to Equity

0.39x

0.23x

Adjusted Debt to Equity

0.38x

0.23x

Liquid Ratio

1.29x

2.56x

0.00%

2.96%

Write-off Ratio*

2.4%

0.00%

Adjusted Write-off Ratio*

2.4%

0.00%

Risk Coverage Ratio

N/A

1.66x

Adjusted Risk Coverage Ratio

N/A

1.66x

Operating Expense Ratio*

18.9%

37.40%

Adjusted Operating Expense Ratio*

18.9%

38.30%

Cost per Active Client*

259

412

Adjusted Cost per Active Client*

259

412

Borrowers per Loan Officer

305

341

Active Clients per Staff Member

165

191

Client Turnover*

9%

8%

Average Outstanding Loan Size

1533

1143

Adjusted Average Outstanding Loan Size

1533

1143

11695

10487

Female active clients as a percent of total active clients

100%

100%

Female active borrowers as a percent of total active borrowers

100%

100%

Sustainability

Adjusted Return on Assets (AROA)*
Return on Equity (ROE)*
Asset/Liability Management
Yield on Gross Portfolio*
Portfolio to Assets
Cost of Funds Ratio*
Adjusted Cost of Funds*

Portfolio Quality
Portfolio at Risk (PAR) Ratio

Efficiency and Productivity

Average Loan Disbursed
Gender Ratios

30
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مؤسسة التضامن للتمويل الصغر

النسب املـــالية
النســــــــــب
النسب املالية

2016

2015

االستدامة
اإلكتفاء الذايت التشغييل

%266

%169

اإلكتفاء الذايت املايل

%109

%131

العائد عىل األصول

%20.7

%13

العائد عىل األصول (املعدل)

%2.9

%7.5

العائد عىل حقوق امللكية

%27.3

%15.5

إدارة األصول /االلتزامات
املردود عىل أصل املحفظة

%54.8

%59.1

املحفظة إىل إجاميل األصول

%56

%52.7

نسبة تكلفة التمويل

%8.6

%7.8

نسبة تكلفة التمويل (املعدل)

%10.5

%10.1

الدين إىل حقوق امللكية

0.39X

0.23X

الدين إىل حقوق امللكية (املعدل)

0.38X

0.23X

معدل السيولة

1.29X

2.56X

جودة املحفظة
نسبة املحفظة يف خطر

%0.٠٠

%2.96

نسبة املعدم

%2.4

%0.٠٠

نسبة املعدم (املعدل)

%2.4

%0.٠٠

نسبة تغطية املخاطر

غري متاح

1.66x

نسبة تغطية املخاطر (املعدل)

غري متاح

1.66x

الفعالية واالنتاجية
نسبة التكلفة التشغيلية

%18.9

%37.4

نسبة مرصوفات تشغيلية معدلة

%18.9

%38.30

تكلفة العميلة النشطة

259

412

تكلفة العميلة النشطة املعدلة

259

412

عدد املقرتضات لكل منسقة

305

341

عدد املقرتضات لكل موظف

165

191

معدل ترسب العميالت

%9

%8

متوسط الرصيد القائم ألصل القرض

1533

1143

متوسط الرصيد القائم ألصل القرض املعدل

1533

1143

متوسط القرض املصدر

11695

10487

نسبة النوع االجتامعي
نسبة العميالت إلجاميل عدد العمالء النشطني

%100

%100

نسبة املقرتضات إلجاميل عدد املقرتضني النشطني

%100

%100

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
قامئه اإليرادات و املرصوفات
يف  ٣١ديسمرب 2016
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مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
قامئة املركز املايل
يف  ٣١ديسمرب 2016

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

26
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القوائم املــــــالية

25

٢٠١٦ التقر� السنوي
ي

الرشكاء
technical assistance facility

العضوية
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األنشطة التسويقية
معرض القاهرة الدويل
يف الفرتة من  16إىل  25مارس 2016

معرض الشعب يأمر
يف الفرتة من  29ديسمرب  1 - 2016يناير 2017

يف إطار جهود مؤسسة التضامن لنمو وتطوير املؤسسة وتلبية
حاجة العميالت لبيع منتجاتهن من خالل قنوات التسويق
املختلفة ،أطلقت مؤسسة التضامن مبادرة للمشاركة يف
الدورة التاسعة واألربعني ملعرض القاهرة الدويل  2016الذي
أقيم يف أرض املعارض وشارك مابني  103رشكة أجنبية و191
رشكة مرصية يف هذا الحدث الذي يسوق أنواعاً مختلفة من
املنتجات مثل :السلع الغذائية واألحذية والحقائب والكتان
واملالبس واملخابز والسجاد واإللكرتونيات واملنتجات املنزلية.

شاركت مؤسسة التضامن للتمويل األصغر يف الجولة الثانية من
معرض «الشعب يأمر» الذي نظمته الهيئة العامة للمعارض
واملؤمترات برعاية املهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذي
أقيم يف أرض املعارض بالقاهرة يف مدينة نرص وكانت فرصة عظيمة
لتحفيز التجارة الداخلية حيث شارك أكرث من  100عارض مرصي يف
بيع أنواع مختلفة من املنتجات املرصية مثل :السلع الغذائية والكتان
واملالبس واملخابز واملنتجات املنزلية.

شاركت املؤسسة يف املعرض بتوفري جناح كامل وتم إختيار 15
عميلة من عميالت املؤسسة إلتاحة الفرصة لعرض منتجاتهن،
وأجمعت العميالت عىل أن املعرض كان فكرة ممتازة بالنسبة
لهن كام أنها فرصة لتسويق منتجاتهن من خالل قناة تسويقية
جديدة وتوسيع شبكة اإلتصال الخاصة بهن.

قدمت مؤسسة التضامن مساحة كبرية لعدد  6عميالت ملنحهن
فرصة لعرض منتجاتهن.
واتفقت جميع العميالت عىل أن املعرض كان فرصة ممتازة لتسويق
منتجاتهن وأعربن استعدادهن للمشاركة مرة أخرى يف املعارض
القادمة يف املستقبل.

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

مؤمتر سنابل الثاىن عرش السنوي  2-1نوفمرب 2016
فندق حياة ريجنيس ،الدار البيضاء ،املغرب
حرض فريق مؤسســة التضامن املؤمتر الســنوي الثاين عرش
لشــبكة ســنابل للتمويل األصغر يف البلدان العربية الذي عقد
يف فنــدق حياة ريجنــي ،الدار البيضاء ،املغرب يف الفرتة من
 1إىل  2نوفمرب  .2016وكان موضوع املؤمتر هو «تجربة
التمويل األصغر ،التقدم اإلقليمي و اإلتجاهات املتطورة ».
وحرض حفل اإلفتتاح الســيد يوســف فواز رئيس شبكة سنابل
للتمويــل األصغــر يف الدول العربية .وأتاح املؤمتر فرصة
لجميــع أصحاب املصلحــة املعنيني للتواصل وتبادل الخربات،
التقــدم نحو تحقيق األهــداف اإلقليمية؛ وإلقاء نظرة فاحصة
عىل كيفية إقامة رشاكات فعالة ،ومامرســات جيدة ،ميكن
أن تســاعد يف تحقيق حقبة جديدة مــن التطلعات للتمويل
الصغــر يف املنطقة العربية.
وحرض هذا الحدث الذي استمر يومني أكرث من  300شخص
من العاملني ىف مجال التمويل متناهى الصغر والجهات املانحة
واملستثمرين وممثيل الحكومات من املنطقة العربية والعامل

لتبادل الخربات حول آخر التطورات يف صناعة التمويل األصغر
من خالل الجلسات واملناقشات.
وقد عرض مؤمتر عام  2016تجارب قيمة ومبادرات مستمرة
نأمل أن تقدم رؤى مفيدة للحضور يف الوقت الذي يواصلون
فيه العمل من أجل تحقيق رؤية بيئة أكرث شمولية وتقدمية.
وكام سعى الحارضين من مؤسسة التضامن للتواصل الفعال
مع الحارضين من املؤسسات األخرى لتبادل الخربات باإلضافة
إىل التعرف عىل املستثمرين و املتربعني ىف مجال التمويل
األصغر ىف الوطن العرىب.
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التشبيك والتواصل
إسعاد يونس تناقش املسئولية األخالقية لوسائل اإلعالم
نظمــت غرفة التجارة األمريكيــة بالقاهرة ملتقى بعنوان
«املســئولية األخالقية لوســائل اإلعالم» يف  29فرباير 2016
يف فندق الفورســيزون نايل بالزا .وكانت املتحدثة الضيفة
الســيدة إســعاد يونس ،التي تعد واحدة من أهم اإلعالميات
األكــر تأثــرا ً يف مرص ،لديها خربة أكرث من  20عاماً يف هذا
املجال« ،صاحبة الســعادة» هو اســم برنامجها الذي يعرض
أســبوعياً عىل قناة  CBCوالذي يعرض ثقافة مرص يف إطار من
البساطة والفكاهة.
وخالل اإلجتامع ،سلطت إسعاد يونس الضوء عىل دور وسائل
اإلعالم املرصية يف توعية جمهورها والتغيريات التشغيلية يف
وسائل اإلعالم لتلبية حاجة األجيال الشابة.
وحرض هذا الحدث عدد كبري من الجامهري يف مجال اإلعالم.
ومن مؤسسة التضامن حرض كالً من مدير التسويق والتواصل
ومسئول التسويق هذا الحدث الذي كان منصة جيدة للتواصل
وإيجاد فرص جديدة مع املشاركني اآلخرين الذين حرضوا
الحدث.

مزايا جديدة للموظفني
الرحالت الصيفية املدعمة للموظفني:
قدمت مؤسسة التضامن خالل عام  2016ملوظفيها رحالت صيفية مدعمة إىل مرىس مطروح من
يونيو  -سبتمرب ،واستفاد عدد  200موظف وأرسهم من هذه الرحالت .ونظرا ً إلرتفاع الطلب من
املوظفني عىل مثل هذه املزايا ،سيتم تقدميها سنوياً.

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

برنامج بولدر للتمويل ﺍألصغر
 18يوليو  5 -ﺃغسطس 2016
حــر ثالثة من موظفي التضامن ،مدير التســويق والتواصل،
مدير املخاطر ،ومســئول التســويق الربنامج التدريبى السنوى
للتمويــل متناهى الصغــر مبعهد بولدر برعاية اثنان من رشكاء
مؤسســة التضامن هام مؤسســة التمويل الدولية وصندوق
ســند وحرض كل مشــارك ست دورات عىل مدى  3أسابيع
نوقشــت خاللها القضايا التــي تواجه صناعة التمويل األصغر
حاليـاً وبحضور شــبكة عاملية من أقرانهم وأعضاء هيئة

التدريس من مؤسســات التمويل األصغر والجهات املانحة
واملســتثمرين والبنــوك املركزية .كام أتاح الربنامج الفرصة
للمشــاركني لتبادل األفكار واإلســراتيجيات يف هذه الصناعة
بإســتخدام أدوات جديدة ومنظور جديد من خالل الدورات
وورش العمل والدراســات العملية ،وكان الربنامج مفيدا ً يف
تكوين شبكة عاملية.

“ أنا مقتنعه متاماً أن طول ما اإلنسان فيه نفس يقدر يجيب قرش،
بس الزم نرحم بعض ونجتهد ونحافظ عىل سمعتنا علشان نوصل أكرب
قدر من الفائدة للناس”
وفاء -إحدى عميالت التضامن
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بناء القدرات

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

نوع التدريب

اسم الدورة التدريبية

عدد املتدربني

تدريب خارجي

أساسيات برنامج التمويل األصغر املستدامة

1

الدعم الفني لربنامج قطاع التمويل األصغر

1

2010 Visio

٨

تدريب املدربني عىل برنامج املفكرين التشغيليني

1

برنامج إعادة تأهيل املوظفني لربنامج القيادة املستقبلية

١٢٦

الربنامج الحديث إلدارة املوارد البرشية ،عامن ،األردن

٢

برنامج بولدر للتدريب عىل التمويل األصغر ،تورينو ،إيطاليا

٣

برنامج إدارة املخاطر

٢٥

برنامج تكنولوجيا املعلومات

١

برنامج تدريبي للمنسقات امليدانيات الجدد

٤٨

تحديث الوصف الوظيفي ملوظفي العمليات

٢٤

برنامج املحاسبة املالية للمحرتفني PFA

١

مايكروسوفت Excel

٣

برنامج إدارة األعامل DBA

١

التدريب اإلرشادى

٣٤١

تدريب عىل منتج التمويل الفردي

٣٢٠

تدريب عميل ملوظفي الرقابة الداخلية

١٩

تحليل مايل باستخدام هيكلية SEEP

٦٥

أساسيات برنامج التمويل األصغر املستدام

٢٠

ورش عمل داخلية قدمها مدربني خارجيني

منح دراسية

ورش عمل داخلية قدمها مدربني داخليني

تدريبات املوظفني
ىف مؤسسة التضامن
2016

١٤٢

برامج التدريب الخارجية

٩٨

ورش عمل داخلية يقدمها مدربني خارجيني

٥

منح دراسية

٧٦٥

ورش عمل داخلية يقدمها مدربني داخليني

19

18

أ
مؤسسة التضامن للتمويل الصغر

بناء القدرات
وضعت وحدة التدريب يف إدارة املوارد البرشية برنامجاً تدريبياً جديداً تم تنفيذه
لجميع املوظفني القدامى والجدد.
وقد تم طرح الربنامج التدريبي يف عام  2016وتم تقدميه لجميع املوظفني باإلضافة إىل ذلك شارك  12موظفاً من
مختلف اإلدارات يف تدريب املدربني عىل مثانية مواضيع للسامح لهم بتقديم التدريبات إىل بقية املؤسسة .وإرتفع
عدد أيام التدريب املقدمة يف عام  2016إىل  303يوماً من  130يوماً يف عام  .2015كام إرتفع عدد املوظفني
املدربني يف عام  2016إىل  492موظفاً من  349موظفاً يف عام .2015

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

“إبديئ صغرية عادى وركزي عىل
التجديد يف املنتج دامياً علشان تقدرى
تستمرى يف السوق”
صابرين  -إحدى عميالت التضامن
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شهادات تقدير وجوائز املوظفني
ترقية املوظفني
خالل عام  ،2016متت ترقية  68موظفاً إىل مناصب مختلفة .ومن الخطوات الهامة التي اتخذت خالل العام فتح املسارات الوظيفية
للمنسقات امليدانيات ليصبحوا مديري فروع .ويف نهاية عام  ،2016كانت هناك ست مديرات للفروع .وقد أدى ذلك إىل تحسني
معنويات املنسقات إىل حد كبري وتعزيز عدد النساء يف اإلدارة الوسطى وهو أمر أسايس بالنسبة ملنظمة تركز عىل خدمة املرأة.
حفل إفطار رمضان  15 -يونيو 2016

نظمت مؤسســة التضامن اإلفطار الجامعي الســنوي لجميع املوظفني
خالل شــهر رمضان املبارك يف  15يونيو  2016يف فندق ســيمريامس
إنرتكونتيننتــال .وحــر الحفل حوايل  450موظفاً ،وكان ضمن
الحارضيــن الدكتورة  /منــى ذو الفقار رئيس مجلس األمناء

والدكتور /عصام العدوي أمني الصندوق .وقد تم تســليم شــهادات
تقدير وجوائز إىل عدد  33موظفاً أمتوا خمس ســنوات و 10ســنوات
و 15ســنة ىف العمل مبؤسسة التضامن.

جائزة موظف العام:
ويف نهاية عام  ،2016تم منح املوظفة /عبري محمد حامد املنسقة امليدانية جائزة «موظف العام»
ألدائها املتميز خالل العام .وباإلضافة إىل ذلك تم منح ثالثة مرشحني شهادات تقدير وهم كالتايل:

عبري محمد حامد
منسقة ميدانية
(موظف العام)

محمد فوزي

محاسب

عامد نجيب

مهندس أول شبكات

سيدة عبد املجيد
مراجع داخيل رئييس

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

“أي سيدة دخلها محدود الزم تعرف
أنها عندها عقل وعندها ايدين
تشتغل بيهم وتأكدى ان ربنا مش
بيضيع تعب حد أبدا ً ”
نجالء  -إحدى عميالت التضامن
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مجلس أمناء التضامن
يتألف مجلس األمناء من خمسة أعضاء وهم رئيس ونائب رئيس وأمني الصندوق وعضوين ،يعملون يف تخصصات مختلفة
ىف مجال البنوك والقانون واملالية واإلدارة وتكنولوجيا املعلومات ذات اإلهتامم بالتنمية اإلجتامعية حيث يقدمون التوجيه
اإلسرتاتيجي ويرشفون عىل املؤسسة ،وقد تم تأسيس لجنة املراجعة واملخاطر يف عام  2015للتأكد من أن عملية إدارة
املخاطر تتم يف إطار سليم ومناسب يف مؤسسة التضامن.

نائب الرئيس ،رئيس لجنة املراجعة واملخاطر

الرئيس

منى ذوالفقار

العضو املنتدب ،مكتب ذو الفقار ورشكاه للمحاماة
رئيس اإلتحاد املرصي للتمويل األصغر

أمني الصندوق

عصام محمد العدوى
مستشار إدارة أعامل

سامح مكرم عبيد

رشيك إداري يف مكتب فكرى مكرم عبيد ورشكاه للمراجعة

عضو مجلس األمناء

عضو مجلس األمناء

العضو املنتدب وعضو مجلس األمناء مجموعة
أموال لإلستثامرات املالية والرواد القابضة

مستشار نظم ومعلومات

هناء الهالىل

طارق مكني

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

يقوم فريق اإلدارة العليا باإلرشاف عىل األنشطة اليومية للمؤسسة وتطبيق الرؤية املشرتكة بني العاملني
باملؤسسة ومجلس األمناء .يرتأس الفريق الرئيس التنفيذي وتضم اإلدارة العليا مدير الشؤون املالية
واإلدارية ومدير املوارد البرشية ومدير نظم املعلومات ومدير التسويق والتواصل ومدير العمليات
ومدير املخاطر ومدير املراجعة الداخلية.

لجنة املراجعة
واملخاطر

مدير املخاطر

مدير املوارد
البرشية

املدير املايل
واإلداري

مدير املراجعة
الداخلية

فريق إدارة املخاطر

وحدة التدريب
والتطوير

فريق مايل

فريق املراجعة الداخلية

وحدة شئون املوظفني

فريق إداري

وحدة التوظيف
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فريق عمل التضامن

الهيكل التنظيمى للتضامن 2016

مجلس األمناء
الرئيس التنفيذي

مدير العمليات

وحدة تخطيط
وتطوير األعامل

وحدة دعم ومتابعة
الفروع
وحدة تشغيل الفروع
الجديدة
وحدة الرقابة الداخلية

فريق شبكة الفروع

مدير التسويق
والتواصل

مدير تكنولوجيا
املعلومات

وحدة التسويق

شبكات

وحدة التواصل

برمجيات
مسئول نظم املعلومات

وحدة العالقات العامة
مراجع نظم املعلومات
وحدة خدمة العمالء

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

مؤرشات األداء
خالل النصف الثاين من عام  ،2016بدأت مؤسسة التضامن توسعها الجغرايف خارج القاهرة الكربى.
وقد أنهت املؤسسة عام  2016بإجاميل  81348عميلة نشطة ومحفظة بحوايل  125مليون ج.م
بجودة عالية مع عدم وجود أي نسبة للمحفظة يف خطر.

يوضح الجدول التايل مؤرشات النمو لعام :٢٠١٥ - ٢٠١٦
املؤرش

2016

2015

نسبة ( )%الزيادة

مدى االنتشار
عدد الفروع

27

20

%35

عدد املوظفني

492

349

%٤١

عدد املنسقات

267

206

%30

عدد التمويالت املصدرة (عميلة)

96304

84174

%14,4

القيمة للتمويالت املصدرة ج.م

248057500

168187000

%47

عدد العميالت النشطات

81348

66703

%22

حجم املحفظة ج.م

124731384

77931583

%60

االستدامة
اإلستدامة التشغيلية

%٢٦٦

%١٦٩

اإلستدامة املالية

%١٠٩

%١٣١

جنوب القاهرة

%١٢

تركيز محفظة التمويل
القامئة حسب املنطقة
2016

جنوب الجيزة

%١٧

رشق القاهرة
املنوفية

%١١

%٣

شامل القاهرة

%١٢

شامل الجيزة

%١٩

جنوب القليوبية

%١٦

شامل القليوبية

%١٠

11
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مدى اإلنتشار
ويف نهاية عام  ،2016وصل عدد املوظفني يف مؤسسة التضامن إىل  492موظفاً باملكتب الرئييس و 27فرعاً بالقاهرة
الكربي ومحافظة املنوفية.

ويوضح الجدول التايل املناطق والفروع التي عمل فيها التضامن خالل عام :2016

جنوب الجيزة

شامل الجيزة

• الهرم
• املنيب
• فيصل

شامل القاهرة
• الخصوص
• املرج القدمية
• املرج الجديدة

• إمبابة
• بشتيل
• بوالق
• الوراق

املنوفية

جنوب القاهرة

• اشمون
• شبني الكوم
• قويسنا
• منوف
• الباجور

• حلوان
• شربا مرص
• دار السالم

رشق القاهرة

شامل القليوبية
• القناطر الخريية
• طوخ
• بنها

جنوب القليوبية
• رشق شربا الخيمة
• غرب شربا الخيمة
• قليوب

• حدائق القبة
• مطرية
• عني شمس

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

“ الىل يشتغل بإيديه عمر الدنيا ماتيجى عليه ”
أمينة  -إحدى عميالت التضامن

املحفظة القامئة حسب
املنتج 2016

العميالت النشطات حسب
املنتج 2016

%٤

عدد العميالت
للمنتج الفردي

%٩٦

عدد العميالت للمنتج
الجامعي

 .٢سياسة التضامن مع العميالت

%١٥

محفظة التمويالت القامئة
للمنتج الفردي

%٨٥

محفظة التمويالت القامئة
للمنتج الجامعي

تهدف هذه السياسة إىل إسقاط رصيد التمويل املستحق للعميلة املتوفية كام يتم تقديم مساهمة صغرية ألهلها وتكون هذه
السياسة داخلياً حيث تعترب ميزة مجانية لعميالت التضامن.

 .٣خدمات غري مالية

ويف عام  ،2014بدأت التضامن بتقديم خدمات غري مالية
لعميالتها .وتشمل املشاركة يف املعارض التجارية الوطنية
واملحلية ،وهي فرصة ممتازة للعميالت لتسويق منتجاتهن
من خالل أسواق جديدة وتوسيع شبكتها .وبنهاية ديسمرب
 ،2016شاركت حوايل  75عميلة يف هذه املعارض .لذلك يحرص
التضامن دامئاً عىل توسيع نطاق هذه الخدمة واملشاركة يف
املعارض التجارية لخدمة عدد أكرب من العميالت.
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منتجات التضامن
تحرص مؤسسة التضامن عىل أداء رسالتها من خالل تنويع الخدمات
املقدمة لعميالتها.

 .1أنواع التمويل

تقدم التضامن منتجني رئيسيني :التمويل الجامعي والتمويل الفردى ويستهدف التمويل الجامعي السيدات صاحبات املشاريع
متناهية الصغر الاليت يعملن بدورة رأس مال صغرية ،فردية ،ومتعددة ،وذلك لتحسني مشاريعهن .ويستهدف التمويل الفردي
السيدات العامالت مبرشوع قائم ملدة سنة واحدة عىل األقل .وقد أطلق هذا الربنامج كجزء من املساعدة الفنية التى حصلت عليها
التضامن يف عام  ،2016وتم تدريب أغلبية العاملني عىل هذا املنتج .وبحلول نهاية عام  ،2016كان منتج التمويل الفردى ميثل ٪4
من إجاميل عدد العميالت النشطني و ٪15من محفظة التمويل القامئة.

ويوضح الجدول التاىل املعايري الرئيسية للمنتجني:
التمويل الجامعي

التمويل الفردي

حجم املنتج لكل عميلة

من  ٢000إىل  ٥000ج.م

من  6000إىل  ٢٠000ج.م

عدد العميالت

من  5إىل  9سيدات

ال ينطبق الرشط يف التمويل الفردي

مدة التمويل

من  12 – 10شهر

من  18 – 10شهر

السداد

كل أسبوعني

كل شهر

املصاريف اإلدارية

 % ١٫٢كل أسبوعني

 % ١٫٥كل أربع أسابيع

رسوم اإلصدار

 10ج.م لكل عضو يف املجموعة خالل  10أشهر
 20ج.م لكل عضو يف املجموعة خالل  12شهر

 50ج.م لكل متويل مبقدار  6000اىل  10000ج.م
 100ج.م ألي متويل أعىل من  10000ج.م

الضامنات

ضامن املجموعة

ضامن واحد عامل

رشوط أخرى

أن تكون العميلة أكرب من  18سنه
أن يكون لديها مرشوع قائم

أن تكون العميلة أكرب من  21سنه
أن يكون لديها مرشوع قائم ملدة أكرث من سنة
أن يكون حجم املرشوع أكرب من  5000ج.م

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

“إهتمي مبوهبتك ومنيها وراعى
ضمريك يف البيع والرشاء”.
هناء -احدى عميالت التضامن
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نبـــــذة عن مؤسسة التضـــامن
ويف نهاية عام  2016بلغ عدد الفروع  27فرع يف
القاهرة الكربى ومحافظة املنوفية منذ إنشائها كام أنها
خدمت أكرث من  ٩٧0ألف عميلة و تم رصف أكرث من
مليار جنيه متويل ماىل لهن.

الرسالة:

الرؤيـة:

أن تصبح مؤسسة التضامن
عنوان كل امرأة مرصية
للخدمات املالية متناهية الصغر.

قطاع ﺍلخدمات

قطاع ﺍلزراعة

%٣

قطاع ﺍإلنتاج

%7

قطاع ﺍلتجارة

%٨٩

%١
محفظة التضامن
حسب القطاع
2016

زيادة دخل النساء صاحبات املشاريع متناهية
الصغر يف مختلف محافظات مرص لتحسني
مستوى معيشتهن من خالل توفري فرص الحصول
عىل الخدمات املالية املستدامة واملتنوعة التي
تناسب احتياجاتهن.

األهـداف:

• زيادة التوعية للوصول إىل حصة سوقية أعىل.
• الحفاظ عىل ميزة تنافسية يف السوق من خالل
التحسني املستمر ملنتجاتنا والخدمات املالية وخدمة
العميالت لدينا.
• تطوير القدرة املؤسسية عىل مواصلة تقديم
خدمات عالية الجودة بطريقة مستدامة وفعالة.

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

ىف عام  1998قامت هيئة إنقاذ الطفولة األمريكية بإطالق برنامج تجريبي
لإلدخار واإلقراض وما لبث هذا الربنامج التجريبي أن تطور ومنا حتى إستقل
بذاته عام  2003تحت مسمى «برنامج التضامن للتمويل األصغر» وتحت
املظلة القانونية «للجمعية النسائية لتحسني الصحة»

وىف عام  2009إتخذ برنامج التضامن صفة املؤسسة األهلية وتم تسجيلها بوزارة
التضامن اإلجتامعي برقم  573وبتاريخ  22مارس  ،2009وذلك وفق أحكام
القانون رقم  84لسنة  2002وإجراءاته التنفيذية .وىف عام  2015أصبحت
مؤسسة التضامن تعمل أيضاً تحت إرشاف الهيئة العامة للرقابة املالية وفقاً
لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الجديد رقم  141لسنة  .2014يف
 ٢٩أكتوبر ،٢٠١٥حصلت مؤسسة التضامن عىل ترخيص مزاولة نشاط التمويل
متناهي الصغر رقم .1117
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نبـــــذة عن
مؤسسة التضـــامن
كانت النشأة األوىل ملؤسسة التضامن يف عام 1996
عندما قامت هيئة «إنقاذ الطفولة األمريكية»
بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية النسائية لتحسني
الصحة بإطالق مرشوع تجريبي لإلدخار واإلقراض
بضامن املجموعة لتلبية حاجة السيدات الفقريات إىل
موارد مالية متكنهن من إقامة أو دعم أو توسيع بعض
املشاريع متناهية الصغر لتدر عليهن دخالً ملساعدة
أرسهن عىل الخروج من دائرة الفقر.

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي

“فقد كان ىل الرشف منذ عام
 ٢٠٠٠أن أعمل مبؤسـسة التضامن
وأشهد منـو املـؤسسة املسـتمر
خـالل السـنوات التالية”
ريهـــــام فــــاروق

الرئيـــس التنفيـــــذي
مؤسسـة التضــــامن للتمويـــل األصغر

ملكة الرئيس التنفيذي
أعزايئ داعمــي وأعضاء وعميالت وأصدقاء التضامن
يوجد بني أيديكم ،التقرير الســنوي ملؤسســة التضامن والذي يوضح عدة إنجازات يف نواحي مختلفة خالل عام .2016
فقد كان يل الرشف منذ عام  2000أن أعمل مبؤسســة التضامن وأشــهد منو املؤسســة املســتمر خالل الســنوات التالية.
ولذلك فإنني أشــعر بالفخر وأنا أعلن أن بنهاية  2016بلغ عدد العميالت النشــطات  8134٨يف القاهرة والدلتا وذلك
ميثل منو بنحو  %22عن الســنة الســابقة  2015حيث كان يبلغ عدد العميالت  ٦٦٧٠٣عميلة وباملثل ،فقد زادت
التمويالت التي تم توزيعها من  168187000ج.م عام  2015إىل  248057500ج.م عام  .2016وقد ســاعدت مســاعينا
وجهودنــا بنجــاح يف إرجــاع املنظمة إىل مســارها الصحيح بعد األزمة األمنية يف عام .٢٠١١
هــذا باإلضافــة إىل زيــادة عدد العميالت الاليت اشــركن يف املنتج الجديد «التمويــل الفردي» مبقدار  ٨,٢مرة مقارنة بالعام
الســابق عند إصداره .ولذلك متكنا من اإلنتشــار التدريجي للمؤسســة بفتح  ٧فروع أخرى باإلضافة إىل  20فرع لدى
املؤسســة  -مخططني أن نتوســع أكرث من ذلك لنصل إىل  80فرع يف غضون الخمس أعوام القادمة .وبهذا التوســع ســوف
نســاعد يف تطوير مشــاريع عميالتنا يف جميع أنحاء مرص.
هذا باإلضافة إىل إحياء وعودة الخدمات الغري مالية والتي تدعم عميالتنا يف أن يكون لديهن مشــاريع قوية ومســتدامة
لتســاعدهن يف إطعام أرسهن.
يتطلــع كل فرد مبؤسســة التضامــن للتمويل األصغر إىل عام مرشق يف  2017وأنا كذلك.
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“ويشكل الشمول املايل عامالً رئيسياً يف الحد
من الفقر وتعزيز الرخاء .هذا وتعترب مؤسسة
التضامن بنموها الرسيع عيل مدى تاريخها
منذ 20عاماً ،هي الرائدة يف هذه الصناعة،
وتسعى لتصبح أكرث تأثريا ً عىل حياة املرأة
بشكل إيجايب وجعل الخدمات املالية يف
متناول كل امرأة يف مرص”
منى ذو الفقـــــــار

رئيس مجلس األمنـــــاء
مؤسسـة التضــــامن للتمويـــل األصغر

أ
ملكة رئيس جملس المناء
هناك حوايل  2مليار شــخص يف العامل مل يســتخدموا بعد الخدمات املالية الرســمية وهناك أكرث من  %50من الفقراء
البالغــن ال يســتخدمون الخدمــات املرصفيــة املعتادة .ويعيش حوايل  9ماليني من هــذه الفئة ىف مرص .ونحن هنا لتقديم
الخدمات املناســبة لهم وجعل مؤسســتنا تنمو وتتطور للوصول إىل املزيد من العمالء كل عام.
تأسســت مؤسســة التضامن للتمويل األصغر لتلبية احتياجات النســاء املرصيات صاحبات املشــاريع متناهية الصغر
للحصول عىل مصدر متويل إلنشــاء وإســتمرار وتوســيع مشــاريعهن التي تدر املزيد من الدخل لهن وألرسهن .وأما
التمويالت متناهية الصغر التي تم رصفها من املؤسســة إىل العميالت صاحبات املشــاريع متناهية الصغر فكان توزيعها
عىل أســاس  % ٨٩يف التجارة و %٧يف اإلنتاج و % ٣يف الخدمات و % 1يف الزراعة.
ومنذ بداية عام  ،1996اســتطاعت مؤسســة التضامن أن تخدم أكرث من  970ألف عميلة تســاعدهن عىل اإلســتمرار يف
العمل من أجل مكافحة الفقر والبطالة .وبجانب إنتشــار شــبكة فروعنا ،فإننا نعمل عىل تحقيق رســالة التضامن وهي
املســاهمة يف التنمية اإلجتامعية املســتدامة عىل أوســع نطاق .وكذلك تقديم خدماتنا للنســاء صاحبات املرشوعات
متناهيــة الصغــر يف جميع أنحاء مرص بحلول عام .2021
ويشكل الشمول املايل عامالً رئيسياً يف الحد من الفقر وتعزيز الرخاء  .هذا وتعترب مؤسسة التضامن بنموها الرسيع
عيل مدى تاريخها منذ 20عاماً ،هي الرائدة يف هذه الصناعة ،وتسعى لتصبح أكرث تأثريا ً عىل حياة املرأة بشكل
إيجايب وجعل الخدمات املالية يف متناول كل امرأة يف مرص.
كم أنا فخورة بأن أكون جزءا ً من مؤسســة التضامن التى تعطى األمل لكثري من النســاء وأرسهن.

التقر� السنوي ٢٠١٦
ي
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�ادات ي
بناء القدرات
التشبيك والتواصل
ين
لملوظف�
مز يا� جديدة
أ
النشطة التسويقية
ش
ال�ااكت والعضوية
ئ
القوا� املالية
النسب املالية

إللتصال بنا
العنوان 20 :شارع هنداوى متفرع من ميدان
أ
ق
ن
ال ي ز�ة  -مرص
في�  ،الدور الول الد�  -ج
تليفون+20237624731 - +20237625159 :
فاكس+20237625160 :
www.altadamun.org
www.facebook.com/altadamun
www.youtube.com/user/AlTadamun1
www.linkedin.com/company/
al-tadamun-microfinance-foundation
www.instagram.com/altadamun_microfinance
قر� إال ش�ار  ٥٧٣ي خ
بتار� ٢٠٠٩/٣/٢٣
اول نشاط التمويل متناه الصغر قر�  ١١١٧ي خ
ت�خيص ب�ز ة
بتار� ٢٠١٥/١٠/٢٩
ي

1

ن
نبذة عن �و
أاملؤسسة منذ
ت
�سيهسا عام
1996
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