٢٠٢٠
التقـريـــر السنوي ٢٠١٨

منى ذو الفقـــــــار

رئيس مجلس األمنـــــاء
مؤسسـة التضــــامن للتمويـــل األصغر

أ
ملكة رئيس جملس المناء
تساهم صناعة التمويل متناهي الصغر يف مكافحة الفقر،
وتحسني النمو االقتصادي وتقليل الفوارق االجتامعية واالقتصادية
يف املجتمع من خالل التكامل املايل للفقراء وتطوير مشاريعهم.
يف مرص ،بذلت جهود كبرية لزيادة وصول املرأة إىل املنتجات
والخدمات املالية .حيث أن الشمول املايل هو عامل داعم رئييس
لتحقيق النمو االقتصادي.
البيئة الحالية تنطوي عىل إمكانات هائلة لشمول املرأة املايل
يف مرص ،مام يربز أهمية وصول املرأة إىل املوارد االقتصادية
والخدمات املالية ،كهدف مهم .إن الدافع السيايس القوي
لإلصالح التنظيمي واضح ،ال سيام مع املوافقة عىل قانون
التمويل املتناهى الصغر (رقم  141لعام  ،)2014الذي يعزز
اللوائح املتعلقة باالئتامنات الصغرية التي يوفرها املمولون من
غري البنوك مام يسمح لهم بالدخول إىل قطاع التمويل متناهي
الصغر الرسمي.
ارتفع مبلغ االئتامن املخصص للتمويل املتناهي الصغر املمنوح
من البنوك واملنظامت غري الحكومية واملؤسسات الخاصة محل ًيا
إىل  15.6مليار جنيه ( 876.4مليون دوالر) يف الربع الثاين من عام
 .2018وال تزال النساء تشكل  ٪70من العمالء النشطني الذين يزداد
عددهم ليصبح  2.9مليون .حيث منت الزيادة يف االئتامن والعمالء

“أنا متفائلة للغاية بظهور وسائل للدفع الرقمي
يف مرص وبالتايل تقليل حصة املعامالت املالية غري
الرسمية وتوسيع صناعة التمويل متناهي الصغر”.
بنسبة  ٪ 106و  ٪ 33عىل التوايل من  7.5مليار جنيه ( 42مليون
دوالر) و  2.1مليون عميل خالل نفس الفرتة من العام املايض.
أنا متفائلة للغاية بظهور وسائل للدفع الرقمي يف مرص وبالتايل
تقليل حصة املعامالت املالية غري الرسمية وتوسيع صناعة
التمويل متناهي الصغر .تم االعرتاف بهذه الجهود دول ًيا عندما
تم اختيار مرص كنموذج يف املبادرة العاملية الجديدة للشمول
املايل للبنك الدويل .ومع ذلك ،ال تزال هناك تحديات يتعني
معالجتها ،مع الحاجة إىل لوائح جديدة بشأن محافظ املجموعات
املتنقلة وغريها من الخدمات املالية التي تخدم النساء املهمشات
بشكل خاص.
نيابة عن مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ،يسعدين أن أقدم لكم
التقرير السنوي  2018الذي يربز أداء مؤسسة التضامن للتمويل
األصغر باإلضافة إىل التحسينات التي تحققت يف عام  .2018أنا
ممتنة لجميع الذين أتاحوا ملؤسسة التضامن أن تصبح واحدة من
مؤسسات التمويل متناهي الصغر الرائدة يف البالد.
مزيد من التقدير يذهب إىل الحكومة املرصية والبنك املركزي
املرصي والرشكاء لتوفري بيئة عمل مواتية.
نحن نتطلع إىل عالقات أفضل يف عام .2019

ريهام فاروق

الرئيس التنفيذي
مؤسسـة التضــــامن للتمويـــل األصغر

ملكة الرئيس التنفيذي

“أنا فخورة بأن أكون قادرة عىل العمل مع
مثل هذه املؤسسة املتفانية ،التي تبحث
باستمرار عن أساليب جديدة من أجل توسيع
خدماتها املالية”.

يرشفني أنني عملت مع مؤسسة التضامن عىل مدار السنوات
الـ  18املاضية يف منصب الرئيس التنفيذي ،ويرسين أن أعلن عن
اإلنجازات املهمة التي حققتها املنظمة يف عام .2018
واصلت املؤسسة منوها وتواصلها املايل ،وفتحت عدد قيايس من
الفروع الجديدة ( 17فرعاً) خالل هذا العام وحده .تضم مؤسسة
التضامن اآلن شبكة إجاملية مكونة من  58فرعاً يف نهاية عام
 .2018باإلضافة إىل ذلك ،ارتفع عدد املوظفني الذين يعملون مع
مؤسسة التضامن من  859موظفاً يف عام  2017إىل  1110موظفاً
يف  ،2018مام ميثل زيادة بنسبة  ٪22يف عدد املوظفني املتفانني
الذين يكرسون وقتهم وجهدهم لخدمة عميالتهم بأعىل جودة
من الخدمة.

يف عام  2018مقارنة بـ  125006تم مساعدتهن يف عام .2017
خالل العام ،متكنت مؤسسة التضامن من زيادة محفظتها املتميزة
من  243032576جنيهاً يف عام  2017إىل  432125206جنيهاً يف
نهاية عام .2018

يف مرص ،ال تزال صاحبات املشاريع الصغرية يواجهن تحديات
يف الوصول إىل الخدمات املالية ونتيجة لذلك ،يتم استبعادهن
عموماً من القطاع املايل .هذا هو السبب يف أن دور مؤسسة
التضامن أمر حاسم يف عملية الحفاظ عىل دخل ثابت من خالل
الخدمات املالية املتنوعة التي تساعد العميالت ليس فقط لدعم
أنفسهن ،ولكن أرسهن ومجتمعاتهن املحيطة بهن.
منذ إنشائها يف عام  ،1996متكنت مؤسسة التضامن من خدمة ما
يقرب من  1.2مليون عميلة ،مبا يف ذلك  171215عميلة نشطة

أنا فخورة بأن أكون قادرة عىل العمل مع مثل هذه املؤسسة
املتفانية ،التي تبحث باستمرار عن أساليب جديدة من أجل
توسيع خدماتها املالية .فلقد أضفنا هذا العام منتجاً مالياً ثالثاً،
«منتج متويل األرسة لآلالت واملعدات ووسائل النقل» .ونظرا ً
لنجاح املنتج خالل املرحلة التجريبية ،سيتم توزيعه عىل جميع
الفروع ال  60يف عام .2019
عالوة عىل ذلك ،زادت املؤسسة يف عام  ،2018عدد العميالت
النشطات ملنتج التمويل الفردي ،والذي بدأ يف عام  2015كربنامج
تجريبي .لقد نجحنا يف زيادة عدد العميالت من  3147عميل ًة يف
عام  2016إىل  23721عميلة يف عام .2018
أخريا ً ،أود أن أشكر العمل الجاد والتفاين لرشكاء التضامن ومجلس
اإلدارة واملوظفني .إن التزامهم املستمر بالوفاء مبهمة املؤسسة،
سيساعدنا يف مساعدة السيدات صاحبات املشاريع الصغرية يف
جميع أنحاء مرص يف املستقبل املنظور.

نبـــــذة عن مؤسسة التضـــامن

كانت النشأة األوىل ملؤسسة التضامن يف عام  1996حني قامت هيئة «انقاذ الطفولة» االمريكية بالتعاون مع «الجمعية النسائية لتحسني الصحة» املرصية بتقديم «مرشوع االدخار واالقراض بضامن
املجموعة» كمرشوع تجريبي من اجل تلبية حاجيات املرأة املرصية ذات الدخل املحدود إىل موارد مالية كافية متكنها من إقامة أو دعم وتوسيع مرشوع قائم متناهي الصغر .مبا يدر عليها وبالتايل
عىل أرستها دخالً إضافياً وافياً.
يف عام  ،1998ما لبث هذا املرشوع التجريبي أن منا وتطور حتى أصبح مرشوعاً فعلياً ،وهو ما جعل هيئة إنقاذ الطفولة أن متد خدمات املرشوع إىل أحياء (إمبابة وعابدين ودار السالم) .ويف يوليو عام
 2003جرى دمج هذه املشاريع الثالثة معاً وبالرشاكة مع هيئة إنقاذ الطفولة وجمعية تحسني الصحة .وأعيد تسميتها «بربنامج التضامن للتمويل األصغر» تحت الغطاء القانوين لجمعية تحسني الصحة.
ويف  22مارس عام  ،2009استقل الربنامج بذاته عن جمعية تحسني الصحة وتم له التسجيل الرسمي كجمعية أهلية غري حكومية برقم  573تحت إرشاف وزارة التضامن االجتامعي وتحت مسمي
«مؤسسة التضامن للتمويل األصغر» وذلك مبوجب قانون رقم  84لعام  .2002ويف يناير  2015دخلت التضامن تحت ارشاف «الهيئة العامة للرقابة املالية» ،وذلك مبوجب أحكام «قانون تنظيم
التمويل األصغر» رقم  141لسنة  .2014وأعقب ذلك حصول التضامن عىل ترخيص مزاولة أنشطة التمويل األصغر رقم  1117بتاريخ  29اكتوبر عام .2015

الرؤيـة
عنوان املرأة املرصية لجميع الخدمات امليكرومالية

الرسالة
زيادة دخل السيدات صاحبات املشاريع الصغرى
يف مختلف محافظات مرص لتحسني مستوى
معيشتهن من خالل توفري فرص الحصول عىل
الخدمات املالية املستدامة و املتنوعة التى
تناسب احتياجاتهن

األهـداف
• زيادة االنتشار 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 و متنوعة

القيم املؤسسية
الثقة

النزاهة

االحرتام

االنتامء

الشفافية

املسئولية االجتامعية

املصداقية

منتجات مؤسسة التضامن
منتج التمويل الجامعي

منتج التمويل الفردي

منتج األرسة لآلالت واملعدات ووسائل النقل

يهــدف هذا التمويل الجامعي إىل صاحبات املشــاريع متناهية الصغر
الاليت يعملن بدورة رأس مال صغرية ،فردية ،متعددة ،وذلك لتحســن
مشــاريعهن .يف نهاية عام  ،2018خدم املنتج الجامعي 147332
عميلــة مبحفظة متويل نشــطة تبلغ  27٫618مليون جنيه مرصي.

أطلقت مؤسســة التضامن املنتج الفردي يف بداية عام 2015
ويســتهدف الدعم املايل للمشــاريع الفردية املتعددة .يف نهاية عام
 ،2018خدم املنتج الفردي  23721عميلة نشــطة مبحفظة متويل
نشــطة بلغت  153.5مليون جنيه مرصي.

أطلقت مؤسســة التضامن منتج األرسة لآلالت واملعدات ووســائل النقل
يف مارس  2018كمرشوع تجريبي يف خمســة فروع ليصل عدد العميالت
النشــطات بحلول نهاية عام  2018إىل  162عميلة نشــطة مبحفظة متويل
نشــطة بلغت  ٤٣٫٢مليون جنيه مرصي وســيتم تعميم املنتج عىل مســتوى
جميــع الفروع يف الربع الثاين من عام .2019

العميالت النشطات ٢٠١٨

حجم املحفظة النشطة ٢٠١٨
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إجامىل حجم املحفظة النشــطة

إجامىل حجم املحفظة النشــطة للتمويل الجامعي

إجامىل عدد العميالت النشــطات

إجامىل عدد العميالت النشــطات للتمويل الجامعي

إجامىل حجم املحفظة النشــطة للتمويل الفردي

إجامىل حجم املحفظة النشــطة للتمويل األرسة

إجامىل عدد العميالت النشــطات للتمويل الفردي

إجامىل عدد العميالت النشــطات لتمويل األرسة

مزايا للعميالت
خدمات تأمينية

من منطلق إميان مؤسسة التضامن بدور العميلة يف تلبية احتياجات أرستها ،تعطي
أولوية كبرية لتقديرهن وذلك عن طريق التأمني عىل عميالت التضامن كام ييل:
• بدل إقامة يف املستشفيات للعالج للتعويض عن الدخل البديل
•حاالت الوفاة
• العجز الكيل املستدام

رحالت الصيف

استنادا ً إىل إميان مؤسسة التضامن بالجهود الهائلة التي تبذلها العميالت يف العمل طوال
العام؛ تقوم مؤسسة التضامن بتمويل الرحالت الصيفية للعميالت وعائالتهن إىل بعض
املدن الساحلية مثل اإلسكندرية حيث استفادت  49عميلة من تلك امليزة يف عام .2018

املعارض التسويقية

التوجه نحو خدمة العميالت يتلخص يف فكرة واحدة :مساعدة الناس؛ تؤمن مؤسسة
التضامن بأن خدمة العميالت تخدم تحقيق الهدف النهايئ للعميل وتقديم الدعم.
لذلك ،تقدم التضامن لعميالتها الفرصة لبيع وتسويق منتجاتهن حيث قامت مؤسسة
التضامن باملشاركة يف املعارض املهمة مثل معرض القاهرة الدويل ،املعرض الدويل
للحرف اليدوية واملعارض املحلية واستفادت  46عميلة من تلك الخدمة.

االنتشار
متاشياً مع هدف زيادة دخل املرأة يف جميع أنحاء جمهورية مرص العربية ،شملت خدمات مؤسسة التضامن تسع محافظات يف عام .2018

الدقهلية
الغربية

%٥

%٥

%٥

املنيا
%٣ %٥
%٢٢

%١٥

بني سويف
الجيزة

الرشقية
%١٩

%٢١

القاهرة

املنوفية
القليوبية

مؤرشات األداء
الجدول األيت يقارن أهم مؤرشات األداء ملؤسسة التضامن بني عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٧
املؤرش

نسبة النمو

٢٠١٨

٢٠١٧

عدد الفروع

٥٨

41

%٤١٫٤

عدد املوظفني

١١١٠

85٩

%٢٩٫٢

عدد املنسقات

٥٢٥

432

%٢١٫٥

عدد التمويالت املصدرة (عميالت)

195950

147525

%32.8

قيمة التمويالت املرصوفة ج.م

931504030

489612500

%90.2

عدد العميالت النشطات

171215

125006

%53.6

حجم املحفظة ج.م

432125206

243032576

%77.8

االسـتدامة
االستدامة التشغيلية

%124

%124

-

االستدامة املالية

%116

%97

-

مجلس أمناء التضامن
يتألــف مجلــس األمنــاء من خمســة أعضاء ذوي خلفيــات مختلفة .ويضم الهيكل التنظيمي للحوكمة يف مؤسســة التضامن مجلس إدارة يقدم
التوجيه االســراتيجي ويرشف عىل املؤسســة .وقد تم تأســيس لجنة املراجعة واملخاطر يف عام  2015للتأكد من أن عملية إدارة املخاطر تتم يف
إطار ســليم ومناسب يف مؤسسة التضامن.

الرئيس

منى ذو الفقار

نائب الرئيس

سامح مكرم عبيد

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

رشيك إداري يف مكتب فكري مكرم
عبيد ورشكاه للمراجعة

أمني الصندوق

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

قائم بأعامل املدير العام للصندوق
االجتامعي للتنمية – مجلس
الوزراء-مرص

مستشار نظم ومعلومات

عصام محمد العدوي
املدير التنفيذي () )MCSP
هيئة إنقاذ الطفولة

هناء الهاليل

طارق مكني

ترقيات وجوائز املوظفني
خــال عــام  ،2018تــم ترقيــة  86موظفاً إىل مناصب مختلفة باإلضافة إىل وجود فرصة لتغيري املســار الوظيفي مــا أدى إىل رفع املعنويات للموظفني.

حفل إفطار رمضان

جوائز املوظفني السنوية

قامت مؤسسة التضامن بتنظيم حفل إفطار رمضان يوم  21مايو  2018بفندق املاسة وحرض الحفل أكرث من
 1000موظفاً باإلضافة إىل حضور منى ذو الفقار رئيس مجلس األمناء ملؤسسة التضامن وهناء الهاليل عضو
مجلس اإلدارة مبؤسسة التضامن.

تم تكريم  52موظفاً تقديرا ً ملجهوداتهم وتفانيهم يف العمل ملدة  5و 10و 15عاماً كام تم توزيع جوائز ذو الفقار
السنوية لعام 2018وقيمتها  ٢٠ألف جنيهاً مرصياً عىل خمس عميالت متويل جامعي من فرع إمبابة و  ١٠أالف
جنيهاً مرصياً عميلة واحدة متويل فردي من فرع بوالق باإلضافة إىل حصول مثانية موظفني من مؤسسة التضامن
عىل  ٨٠ألف جنيهاً مرصياً ،كام تم منح كريستني عزت ،أخصايئ تشغيل فروع ،جائزة موظف العام عن أدائها
املتميز خالل العام باإلضافة لتكريم خمسة من املرشحني لجائزة موظف العام.

بناء القدرات
قدمــت وحــدة التدريب يف إدارة املوارد البرشية تدريباً ملوظفيها حــول مختلف املوضوعات املتعلقة
بالتمويــل األصغــر حيــث بلغ عدد أيام التدريــب املقدمة يف عام  2018حوايل  324يوماً وذلك لتدريب
 913موظفـاً مقارنـ ًة ب  228يوماً تدريب يف عام .2017
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برنامج تدريب

برامج تدريب داخلية

برامج تدريب

منح دراسية

للموظفني الجدد

وورش عمل

خارجية

عــدد املوظفني الحاصلني عىل التدريب يف 2018

التشبيك والتواصل
مؤمتر سنابل السادس عرش السنوي عامن  -األردن

الرشاكة مع (ميكن)

تسهيالت ائتامنية مع البنوك يف مرص

اشــركت مؤسســة التضامن للتمويل األصغر مبؤمتر ســنابل بحضور  16موظفاً من املؤسسة
كممثلــن ألقســام مختلفــة .أقيم املؤمتــر بفندق الفريمونت-عامن من  6إىل  7نوفمرب 2018
تحت رعاية معايل رئيس الوزراء الســيد /عمر رزاز وبعنوان «من االســتدامة إىل املســؤولية،
رؤيتنــا إىل األمــام» .حرض املؤمتر حوايل  370مشــركاً من رواد صناعة التمويل األصغر يف
املنطقة العربية.

تقوم منصة ميكن بتقديم خدمة االبتكار التشاريك بحيث تخدم الجمعيات
األهلية لطرح التحديات التي تواجههم ليتم ربطهم بالحلول املبتكرة.
يف يناير  ،2018تم توقيع اتفاقية سنوية بني مؤسسة التضامن وميكن.

باتبــاع تعليــات البنك املركزي املرصي لدمج االقتصاد
غري الرســمي ،واصلت مؤسســة التضامن للتمويل األصغر
الحصول عىل خطوط ائتامن من خمســة بنوك للســنة
الثانية:

تم قبول تحديني حيث تم ابتكار حل واحد ،وهو آلة القطع بالليزر
لعميلة التضامن يف فرع املطرية والتحدي الثاين ال يزال يف طور إنشاء
الحلول.

• بنك مرص
• البنــك األهيل املرصي
• البنــك املرصي لتنمية الصادرات
• بنــك قطر الوطني
• بنك عودة

العضوية

الرشكات
technical assistance facility

إللتصال بنا

 شارع هنداوى متفرع من ميدان ن20 :العنوان
�في
أ
ق
 مرص- ال ي ز�ة
 ج- �الدور الول الد

15088

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

القوائم املـــــالية

مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
قامئة املركز املالی يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٨

قامئة اإليرادات واملرصوفات عن السنة املالية املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٨

( جميع األرقام بالجنيه املرصي)

مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
النسب املـــالية
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2017
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“الشغل خالين اعتمد عىل نفيس وأتحدى أي مشاكل تقابلني،
والزم نشتغل ونتعب عشان لو متعبناش محدش هيتعبلنا”.
نشوة  -عميلة التضامن

“العيشة بني الزوجني الزم تكون مبنية عىل التعاون عشان نأمن
مستقبل أوالدنا ألن الكسل مش هيحقق اليل احنا بنتمناه”.
شيامء  -عميلة التضامن

“ الشغل بيقويني ،علشان كدا اخدت متويل من التضامن
وعملت خط إنتاج بجودة عالية علشان أضمن استقرار املنتج
يف السوق”.
رشا  -عميلة التضامن

“ تربية السامن بتبسطني علشان كدا فكرت أخد متويل من
التضامن علشان أطور مرشوعي”.
سيدة  -عميلة التضامن

“ظروف حياة اليل حواليا الزم تخيل أي ست تشتغل
وربنا أعطى كل سيدة ميزة عشان تجاهد”.
فاطمة  -عميلة التضامن

“ أنا قابلني وقت صعب بس وقفت عيل رجيل
وربنا وقف معايا”.
نادية  -عميلة التضامن

“اليل يف دماغها تنجح مافيش حاجه هتوقفها علشان
كدا أنا اخذت متويل من مؤسسة التضامن”.
فاطمة  -عميلة التضامن

“ أنا وقفت جنب جوزي علشان نكرب محل املنظفات ،والزباين
بتيجي تشرتي علشان منتجاتنا جودتها عالية”.
مي  -عميلة التضامن

“الشغل بيحسسني إن ليا كيان خاص بيا وخالين أتعرف
عىل ناس جديدة وأكرت حاجة بتبسطني ملا حد يشكرين
عىل جودة شغيل ساعتها بنىس أي تعب”.
أمرية  -عميلة التضامن

“بحلم يكون عندي مصنع كبري لتصنيع الشنط
الجلدية بجودة وأعلم الصنعة لشباب كتري علشان
نساعد يف القضاء عيل البطالة”.
هبه  -عميلة التضامن

“بحب أطور من نفيس ولهذا السبب حصلت عيل
متويل من مؤسسة التضامن ليك أكرب مرشوعي وأدعم
سوق العمل الخاص يب”.
منى  -عميلة التضامن

“أمي هي أساس فكرة الشغل يف حيايت وداميا كانت تقويل
ماتعتمديش عيل حد ،الزم يكون معايك صنعة جنب الشهادة،
الزم تعريف تجيبي الجنيه إزاي ،ماتعرفيش الزمن مخبيلك ايه”.
فتحيه  -عميلة التضامن

“االعتامد عىل النفس بيبني الشخصية ويجعل اإلنسان قادر عىل
تحقيق ما يريد ،وهذا هو الدافع األسايس لعمل مرشوعي”.
منال  -عميلة التضامن

“نصيحتي ألي ســيدة مهام تكون ظروفها الزم
تســاعد نفسها والزم يكون عندها عزمية وصرب”.
إميان  -عميلة التضامن

“من أصعب املواقف اليل مرت عليا ملا فرشة الفاكهة
اترسقت وبفضل عالقايت الكويسة بالتجار قدرت اتجاوز
املحنة يف أسبوع واحد”.
أمل  -عميلة التضامن

“شعارنا ال للكسل ،علشان كدا أنا وجوزي بنقسم وقت
الشغل يف املكتبة بينا وداميا بنضيف أفكار جديدة علشان
نزود األرباح”.
هدى  -عميلة التضامن

“أنا مبسوطة أن منتجايت بتعجب الناس ألين بعملها بإيدي واليل
بيتشغل بإيديه عمر الزمن ما يجور عليه”.
فايزة  -عميلة التضامن

